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 پیش گفتار
ام بوده است که به جهت خودنمایی و  اتهام همواره متوجهاین 

نمایم و آراء مغایر آنچه رایج است یا مغایر  فخرفروشی، شاذنویسی می
آراء اساتید و صاحبنظران بنام عرصه روشنفکری دینی، بویژه در معنا و 

دهم. اما واقع امر آن است که در مقوالت و  مفهوم آیات قرآن، ارائه می
آموزم،  پذیرم و می که در آنها آراء و آثار دیگران را میموضوعاتی 

کوشم مگر  رویکردم ترویجی بوده و در نشر آنها بدون نامی از خود می
آنکه تغییراتی در آنها را الزم ببینم که هم با ذکر مأخذ و هم با تأکید بر 
برداشت آزاد بودن، مداخله فهم و نظر خود را به مخاطب گوشزد 

های  نمایم که فهم ر این میان، زمانی رأی شاذی را مطرح مینمایم. د می
موجود را در انسجام با چارچوب جهان بینی توحیدی و آیات الهی 

ام که تضاد و تناقض و  یابم، از این رو همواره کوشش نموده درنمی
های هدایتی که منسوب به دین الهی است تمیز  تزاحم را از میان گزاره

ها را دریابم  سره جدا نمایم و ما به ازاء صواب ناسرهدهم و سره را از نا
ها و  و تبیین نمایم البته با تحقیق و تأمل چرا که ادعائی در آموخته

معلومات اندک خود ندارم بلکه متکی هستم به روش پازلی در فهم و 
ای که دچار تضاد و تناقض و تزاحم  ها به گونه دقت در انسجام گزاره

حق را ارضاء نمایند و بنابراین جهانشمول و بیان نشوند و ویژگیهای 
امر مستمر واقع بوده یعنی همه زمانی و همه مکانی صادق و بکار 

  بردنی باشند.
اما مدتها بود که قصد داشتم مقاالت و مباحث خود را پیرامون 
قرآن و جهان بینی، در قالب یک یا چند کتاب تدوین نموده منتشر 

اینکه چگونه آنها را دسته بندی و ترتیب نمایم تا نمایم، اما بر سر 
و هم از نظر  ،هم از نظر تفهیم مفاهیم ،مطالعه آنها بازدهی بیشتری را

در بر داشته باشد و ترتیب پیش نیاز و هم نیازها  ،زمان مطالعهمدت 
شدم  رعایت شود و تکرار مطالب در آن حداقل باشد، دچار چالشی می

را به مجال دیگری وانهم، باشد که گره کار به دادم آن  که ترجیح می
راهنمای آیات مندرج در »نحوی گشوده گردد. بعد از به روز رسانی 

و تهیه نسخه سوم آن، به یاد مطلبی « مقاالت و مباحث نیما حق پور
 نگاشته بودم:« حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی»افتادم که در مقاله 

 

گشت و صورت نهایی  یاگر در زمان پیامبر قرآن تدوین م»
یافت، ترتیب و توالی سور و نیز چیدمان گروه آیاتی که مجزا  می

شدند،  نازل شده بودند و در تدوین در یک سوره قرار داده می

یافت و سیر آیات و سور مدون حاکی از نظم خطی  اصالت می
شد که بعضاً با مصادیق واقعی  معنایی و محتوایی آیات کتاب می

یافت و دیگر  فردی و جمعی بشری مغایرت می آنها در زیست
قرآن را از داللت همه زمانی و همه مکانی آیاتش بر زیست 

نمود چرا که نوسان و جابجایی تقدمها و تأخرها و  بشری ساقط می
ذاتی زیست بشریند. اگر این گونه نبود پیامبر را، و  ،سیر غیرخطی

که به امر مهم به طریق اولی، خدای تعالی را، نباید و نشاید 
تدوین قرآن نپردازند. این عدم پرداختن حاکی از آن است که 
محتویات قرآن دارای سیر خطی نیستند که بشود آن را یکبار و 
برای همیشه تدوین کرد و بنا بر سیر خطی، آن را خواند و 
آموخت و بکار بست چرا که مفاهیم و مضامین هدایتی ذاتاً تو در 

باشند بلکه ماهیتی  پیچیده و فاقد سیر خطی میتو و در هم تنیده و 
 «چند بعدی و ذومراتب دارند.

 

بعد از توجه به ماهیت تدوینی خودِ قرآن، و با توجه به اینکه بیشتر 
اند، بر آن  مقاالت و مباحث بنده پیرامون مفاهیم آیات الهی نگاشته شده

سرلوحه قرار شدم که در امر تدوین آنها، سیر ترتیبی آیات قرآن را 
اند، بلکه به ترتیب  ها در قرآن چیده شده دهم، البته نه به ترتیبی که سوره

تر باشد و  الفبایی سور، تا رجوع مراجعان و یافتن آیات در آن آسان
ها یا رجوع به فهرست سور نباشد.  نیازی به دانستن شماره سوره

در زیر آنها بنابراین کوشش شد مطالب مربوط به هر آیه یا گروه آیات 
درج شود و در مواردی که چنین کاری به جهت افزایش حجم تکرار 

« رجوع کنید»که مخفف « رک»مطالب، مناسب به نظر نرسید با درج 
باشد ارجاع به سرفصل دیگری داده شد تا یک مطلب مکرراً تکرار  می

نشود، اما هرجا که متن کوتاه بوده و تکرار آن مناسب به نظر رسیده 
گردیده است. اما پس از چنین چیدمان و تدوینی، برخی مقاالت  تکرار

اسب دیده شد که در مقدمات یا و مباحث یا بخشی از مطالب آنها من
درج شوند. از این رو؛ ابتدا چند مطلب به عنوان مقدمه درج  مؤخرات
اند، پس از آن؛ مطالب به ترتیب الفبایی سور و شماره آیات آنها  گردیده

. با توجه به این نحوه تدوین، اند مؤخرات آمدهو سپس تدوین شده 
فهرستهایی هم که یافتن مطالب را تسهیل نمایند تهیه و در ابتدا 

نماند که چون به نظر رسید حجم ناگفته  مجموعه جای داده شدند.
 که هایی مقاالت و مباحث و نگارهمطالب برای یک کتاب زیاد است، 
، به خود حجیم بودند ه بودند و یاکمتر حول آیات قرآن نگاشته شد

     کتابهای دیگر وانهاده شدند.



 

و به صورت  A4توضیح دیگر اینکه؛ این مجموعه در قطع کاغذ 
دو ستونی صفحه بندی شده است تا تعداد صفحات آن به حداقل رسد و 

و به صرفه باشد. با این القمندان سهل تهیه نسخه کاغذی آن برای ع
توان نسخه  حال اگر در جایی مجال چاپ و نشر آن فراهم باشد، می

بندی نمود و در اختیار ناشر قرار داد. الزم به ذکر است  مناسب را صفحه
که نگارنده و مؤلف، در صورت توزیع و فروش این مجموعه ذینفع 

نها خواستار این ای نخواهد داشت و ت باشد و مطالبه عواید مادی آن نمی

است که دخل و تصرفی در متن و محتویات آن نشود و مورد سوء 
 استفاده مادی و معنوی قرار نگیرد. 

امید که در سالهای آتی، هرچند سال، این مجموعه بروز رسانی 
 تری از آن ارائه گردد.  های بهبود یافته کامل شده و نسخه
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 عناوین اختصاری 

 باشند: از نیما حق پور که مآخذ این مجموعه می هایی نگارهمقاالت و مباحث و 
 

نکاتی پیرامون آیاتی از قرآن/ پیرامون برخی آیات آیاتی از قرآن: 
 (92تا  9الهی و موضوعات دینی )بخش 

 ؛ زاده روابط قواشیطانآتش قدرت طلبی، ابلیس؛ ابلیس: 
 بازنگری در نحوه تقسیم ارث ارث:

 اصحاب کهف؛ مصداق ایمان منفعالنه اصحاب کهف:
 بحث آزاد درباره امام زمان و جامعه آرمانی امام زمان:* 
طرح بحث پیرامون امت واحد در قرآن/ بررسی امت  امت واحد:* 

( / بازنگری در 5تا  9های فارسی قرآن )بخش   واحد در ترجمه
 فهم امت واحد در قرآن

 امی بودن پیامبر نه به معنای بی سوادی بودن: امی
 عدم الزام قرآن به پوشیدگی موی سر زنان پوشیدگی مو:

 استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن تجاوز:
تاریخ صدر اسالم در منگنه بی خردی موافقان و بی  تاریخ صدر:

 انصافی مخالفان 
  حضور در  زنان   و آسودگی  پوشش جواز تخفیف  : پوشش تخفیف 

 برخی نامحرمان 
 عدم سقف تعدد زوجات در قرآن تعدد زوجات:

 تکلیم خدا با موسی؛ معارض ماهیت رؤیایی وحی تکلیم:
 ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه توحید:* 
ثبوت احکام اجتماعی صدر و عدم جواز گذار از  بنی ثبوت احکام:* 

صدر و عدم جواز گذار از ثبوت  بنی»ن/ پاسخ به نقد مقاله قرآ
 «احکام اجتماعی قرآن

 آن دنیفرو پوش ییو چرا یستیجلباب؛ چ جلباب:
 جویایی جوانی موسی جوانی موسی:
 حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی حروف مقطعه:

الطالق »اثبات حق طالق زنان در قرآن و توضیح معنای  حق طالق:
 « مرتان

 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»نسبت  بشر:حقوق 
 نکاتی پیرامون خمس در قرآن خمس:
 یرییقبول وجوب تخداری/  نکاتی در چرایی و چگونگی روزه روزه:

 یدار  روزه امیترکاشوند درباره ا ینقد نظر آقا و یروزه دار

های الهی و انسانی/ پاسخ به نقد  زمان، علم خدا و نسبت اراده زمان:* 
های الهی و  زمان، علم خدا و نسبت اراده»استاد غفارزاده بر مقاله 

 «انسانی
 در قرآن پیرامون حکم زنا و نسخ سنگسار نا و سنگسار:ز

 جواز عدم مسؤولیت پذیری در قبال برخی از زنان بیوه   زنان بیوه:
ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، »پاسخ به پرسشهایی درباره مقاله  شیطان:

 «شیطان؛ زاده روابط قوا
 مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن  ضرب زنان:

 عربیت لسان قرآن به چه معناست؟  عربیت:
 ای درباره عقل و عشق با استاد غفارزاده  مباحثه عقل و عشق:* 

 بدفهمی عمر نوح در قرآن عمر نوح:
ای در  (/ مباحثه3تا  9عیسی فرزند خوانده مریم )بخش  عیسی:* 

 خصوص نظریه فرزندخواندگی عیسی
 !خدا عادل نیست قسط و عدل:

 بحث آزاد درباره قصاص قصاص:* 
 ای درباره قصص قرآن مباحثه قصص قرآن:

 مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن  محاربه:
 و متشابه در قرآنپیرامون محکم  محکم و متشابه:
 صفات اهلل و مخاطبان قرآن  مخاطبان قرآن:

معنای ملک یمین در قرآن و پاسخ به چند ایراد و  :)مقاله( ملک یمین
 اتهام مرتبط 

 9بحث آزاد درباره معنای ملک یمین در قرآن )بخش  ملک یمین:* 
  2تا 
 مِن بعد ازدواج نکن؛ نسخ یا بدفهمی؟ مِن بَعد:

 توضیحاتی پیرامون برخی موضوعات دینی موضوعات دینی:
پاسخ به دو پرسش پیرامون محکم و متشابه و ناسخ  ناسخ و منسوخ:

 و منسوخ
  «نگاهی به نشوز زن در قرآن»نقدی بر مقاله  نشوز زن:

 داللت وجوه در آیه وضو وضو:

 ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق  :حقویژگیهای 
 

 

  درج نشده است. در این مجموعه دار ستارهمتن کامل عناوین توجه : 

 کرد: توان به نشانی زیر رجوع می ،عالوه بر جستجوی اینترنتی ،جهت دسترسی به آنها

 نشانی آرشیو مقاالت و مباحث:
www.t.me/nima_haghpoor 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
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 فصل اول

 مروری بر مقاالت و مباحث نیما حق پور به روایت خودش
 

 
 بخش اول

 

ها و  بر آن شدم که ماحصل آموخته (3131) حدود سه سال پیش
اندیشه ورزی خود را در حوزه جهان بینی الهی و معارف قرآنی در 
قالب مقاالتی با مخاطبان احتمالی آنها در میان بگذارم و از این طریق 

ام اداء نمایم و  نیز کوشش نمایم دین خود را نسبت به آنچه فهمیده
ن مجال، قصدم مروری بر شکرگزار الطاف حضرت حق باشم. حال در ای

ام به این امید که  آراء و نظراتی است که در این سالها منتشر نموده
تر آشنا شوند و سیر و انسجام آنها  مخاطبان گرامی با کلیت آنها راحت

شود  را بهتر دریابند و منتقدان عزیز نیز در این چارچوبی که بیان می
 .چوب نقد زنند و سره را از ناسره جدا سازند

های الهی  زمان، علم خدا و نسبت اراده»مقاله  3131در مرداد ماه 
معمای زمان و حدوث »را به بهانه رونمایی وانتشار کتاب « و انسانی

استاد دینانی منتشر نمودم. در این مقاله در پی اثبات این بودم « جهان
خدا در خارج زمان و محیط بر آن نیست، بلکه زمان از صفات »که 
زمان از صفات »جرقه نظریه «. الهی است و نه مخلوق حرکتذات 

« قرآن؛ کالم محمد»پس از نظریه  3131در سال « ذات الهی است
رسید یکی از پیش  به نظر می»جناب دکتر سروش زده شده بود چرا که 

چرا که « فرضهای نظریه ایشان، عدم تعلق زمان به ذات الهی است
ی برای ذات باری تعالی نبوده و اراده ایشان قائل به وجود اراده عرض»

تجدد ارادات در مورد »از نظر دکتر سروش « دانند. می الهی را طولی 
چرا که دیدگاه برخی حکماء مسلمان « باری تعالی فرض محالی است

از «. افعال الهی مسبوق و معلل به اغراض نیست»ناظر است بر اینکه 
تند بلکه قدیمند و به عبارت منظر دیدگاه آنها؛ افعال الهی حادث نیس

« معمار بازنشسته»های هستی نسبت  دیگر نسبت باری تعالی با پدیده
علم خدا به »است. از این رو این مقاله عالوه بر اینکه مدعی بود که 

کرد نشان دهد  ، کوشش می«گیرد جزئیات سرانجامِ قطعی بشر تعلق نمی
و اراده الهی نیز در عرض  باشد اراده انسانی از جنس اراده الهی می»که 
 «.های انسانی است و نه در طول آن اراده

نماید تحت  اما در همین ایام، نگارنده سلسله مقاالتی را آغاز می
برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن »عنوان کلی 

توحید، روابط قوا، »که در مقدمه اولین مقاله با عنوان « صدر بنی
بنی صدر تاکنون آثار مکتوب متعددی »نگارد:  می« ها ثنویتها و موازنه

گیرد؛ اسالمی، تاریخی،  های بسیاری را در بر می را آفریده که حوزه
سیاسی، فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، و ... اما آنچه در 

باشد دستگاه و  میان انبوه آثار و اظهار نظرهای او شایان توجه می
های مذکور را به  او است که تمامی زمینهمنظومه فکری فلسفی 

صورت منسجم و یکپارچه پوشش داده و زمینه تجزیه و تحلیل مسائل 
آورد و برای حل معضالت و مشکالت آنها  گوناگون آنها را فرآهم می

توان گفت  دهد. از این رو می کار ارائه می باشد و راه پاسخگو می

هان بینی توحیدی است، دستگاه و منظومه فکری فلسفی وی تبیین ج
تواند در مورد کلیات  چرا که با یک روش و رویکرد فکری فلسفی می

و در « های مذکور اظهار نظر کند و دچار ناکارآمدی نشود تمامی حوزه
الزم به ذکر است که صاحب این قلم مدعی »دهد:  ادامه توضیح می

ست، بلکه نیست که آراء و آثار ابوالحسن بنی صدر فاقد هرگونه خطا ا
داند و از  دستگاه فکری فلسفی وی را توحیدی و مبتنی بر حق می

آنجایی که توانایی فهم هر شارحی، شرح او بر متن را تحت تأثیر قرار 
را برگزیده که بدفهمی وی به پای « برداشت آزاد»دهد، روش  می
صدر نوشته نشود. در ضمن چون این مقاالت در پی ارائه بیانی بهتر  بنی
باشد، و همچنین  یواتر از این دستگاه و منظومه فکری فلسفی میو ش

در عنوان آنها « برداشت آزاد»نماید، قید  سازی آن نیز می سعی در غنی
به صواب نزدیکتر است. باشد که این کوشش مقبول درگاه احدیت 

 «افتد.
در مقاله اول، بعد از پرداختن به مفهوم توحید و روابط قوا، انواع 

های الهی و  شوند و پس از آنها حاالت رابطه اراده تبیین می ثنویتها
های منفی،  انسانی بررسی شده، سپس نگارنده به توضیح انواع موازنه

 پردازد.  مثبت و التقاطی می
، پس از «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»در مقاله دوم با عنوان 

رابطه غیر قدرت ذاتاً حاصل یک نوع رابطه است، آن هم »بیان اینکه 
دارای وجود مستقل نیست و به »که « توحیدی و مبتنی بر ثنویت

ای است ماحصل اعمال مداوم  ندارد، بلکه رابطه  اصطالح از خود هستی
گرداند و دومی را  زور یکی بر دیگری که اولی را مسلط می

 شوند: ، هفت ویژگی از قدرت به ترتیب زیر تئوریزه می«زیرسلطه
 ذیر و حافظ نابرابری است.ـ قدرت سیری ناپ3
 ـ قدرت تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست.2
 ـ قدرت مخرب است.1
 است. ها ـ قدرت افزاینده نابرابری4
 ـ قدرت همواره در دست اقلیت است.5
و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان خود   ـ قدرت در جریان بزرگ6

 کند. را حذف می
 ـ قدرت بی قرار و قابل انتقال است.1

 

شود و پس از تفکیک  پرداخته می« حق»سپس به ارائه تعریفی از 
، ویژگیهایی از حقوق ذاتی «حقوق موضوعه»از « حقوق ذاتی»

 شوند: برشمرده و تبیین می
 مند و هستی بخش است.  ـ حق هستی3
 ـ حق ذاتی حیات هر پدیده است.2
 ـ حق خالی از زور است.1
 ـ حق همه مکانی و همه زمانی است.4
 ـ حق فقط زایش حق دارد.5
 کند. شود و تخریب نمی ـ حق تخریب نمی6
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 کند. شود و محدود نمی ـ حق محدود نمی1
 ـ حق در خود تناقض و با حق دیگری تضاد ندارد.3
 ـ هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست.3
 شوند. ـ حقوق جایگزین یکدیگر نمی31
 ـ حق حجتش در خودش هست.33
 ی از ابهام است.ـ حق خال32
 ـ حق خودانگیخته است.31

 

برداشتی آزاد از منظومه »این دو مقاله اول از سلسله مقاالت 
مضاف بر اینکه پیش نیاز سایر « صدر فکری فلسفی ابوالحسن بنی

ابلیس؛ آتش »، «روشهای قدرتمداری»مقاالت این سلسله با عناوین 
آزادی و نسبت آن با حقوق »، «قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا

« تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»و « با تعقل آزادی و نسبت آن»، «ذاتی
پردازم، سنگ بنای نظریه  باشد که در ادامه بدانها نیز مختصراً می می

که در « فهم قرآن به روش پازل»نهند با عنوان  دیگری را بنا می
ثبوت احکام صدر و عدم جواز گذار از  بنی»ای تحت عنوان  مقاله

اما اگر متمسک شویم به »... دد: گر مبانی آن مطرح می« قرآناجتماعی 
، آن وقت اگر قرآن حق باشد، یک آیه «گوید، حق است چون خدا می»

توانیم تمام قرآن را به  آن حق است و همه آن نیز حق است، پس می
مثابه یک پازل تلقی نماییم که تک تک عباراتش در انسجام و 

خ قرآن و هماهنگی کامل با کل آن باشند. از طرفی، به گواهی تاری
« گروه آیه گروه آیه»دانیم که قرآن به صورت  تاریخ صدر اسالم می

خوانده  شده است و وی آنها را برای مخاطبانش می بر پیامبر نازل می
است، بنابراین امکان فهم هر گروه آیه، فارغ از سایر گروه آیاتهای 

ته فهم بوده است، الب باید برای مخاطبان آن گروه آیه میسر می دیگر، می
حداقلی مراد باری تعالی، نه فهم حداکثری، چرا که فهم حداکثری با 

شود. حال  وار بودن آن ممکن می مراجعه به تمام قرآن و با رویکرد پازل
شدند، چون آن  اگر مخاطبانی فقط مخاطب یک گروه آیه از قرآن می

گروه آیه حق است و هر یک از عبارتهای آن نیز حقند، و با توجه به 
همه »و « حجتش در خودش است»اینکه از ویژگیهای حق این است که 

هر حقی متضمن »و « خالی از ابهام است»و « مکانی و همه زمانی است
توان نتیجه گرفت که هر  ، و ... می«حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست

گروه آیه نیز به مثابه یک پازل کوچک است که آن را با در نظر 
توان فهم کرد. بنابراین برای فهم قرآن، باید  اش می گرفتن بستر تاریخی

کل آن را به مثابه یک پازل بزرگ و هر گروه آیه آن را به مثابه یک 
ای آن را فهم نمود که ناقض  پازل کوچک تلقی نمود و بگونه

چون خدا »منطقی نخواهد بود مگر به  ویژگیهای حق نشوند و این روش
پذیرم که کل قرآن حق است، و  ا می، چرا که ابتد«گوید، حق است می

هر گروه آیه آن نیز حق است، و هر عبارت آن نیز حق است، و حقوق با 
یکدیگر یک مجموعه خالی از ابهام و تناقض و تضاد را تشکیل 

دهند، بنابراین فهمی از قرآن صواب است که خالی از ابهام و تناقض  می
 «و تضاد در همه زمانها و مکانها باشد.

با « فهم قرآن به روش پازل»اولین مقاله از سلسله مقاالت  و در
سایر « مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن»عنوان 

 پیش فرضهای این روش فهم قرآن نیز تبیین گردید: 
ـ قرآن کالم اهلل است و رسول او در کیفیت و کمیت آن نقشی 3

نداشته است، هر چند که آیات آن در بستر تاریخی و با زبان رایج آن 
 روز خلق گشته است. 

ـ قرآن چون از جانب سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدیر... نازل 2
گشته است، در هنگام نزول متنی هر چند گفتاری اما دقیق و منسجم 
بوده و به گواهی تاریخ قرآن با دقت بسیار نسل به نسل منتقل گشته 

وَإنَّا لَهُ   إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ِّکْرَ»است و قرآن خود مؤید این معناست: 
 (3سوره حجر آیه «)لَحَاف ظُونَ
ـ نزول قرآن به صورت گروه آیات بوده و نه غالباً به صورت 1

آن را در ابتدا باید به صورت گروه تک آیه یا سوره. بنابراین قر
اند و دارای بستر  شده هایی در نظر گرفت که با هم نازل می آیات

اند و طبیعتاً به صورت گروه آیاتی هم مخاطبان  تاریخی یکسانی بوده
کردند. توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که در  آنها را درک می

شدند  از گروه آیاتها واقع می عصر نزول، اکثر مخاطبان، مخاطب برخی
گشتند. بنابراین اکثر مخاطبان  و معدود افرادی با کل قرآن مواجه می

توانستند معنای حداقلی گروه آیات را بدون در نظر گرفتن کل  باید می
قرآن دریابند )پازل کوچک(. پس در فهم هر گروه آیات باید استقالل 

ر نظر گرفته شود. البته نسبی آن گروه آیه از دیگر آیات و سور د
معنای حداکثری گروه آیاتها را با رجوع به کل قرآن و با در نظر گرفتن 

 توان دریافت )پازل بزرگ(. دقیق و منسجم بودن آن می

ـ با توجه به خالق قرآن که سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدیر... 4
شده  های فهم است، متن قرآن همه زمانی و همه مکانی است یعنی گزاره

از آن باید همواره صادق و بکاربردنی و در تعالی انسان اثربخش باشند. 
همه زمانی و »های حق  است، و چون از ویژگی« حق»چرا که قرآن 

 بودن است، پس قرآن هم همه زمانی و همه مکانی است.« همه مکانی
ـ با توجه به اینکه اولین کتاب لغت، بیش یک قرن بعد از دوران 5

توانسته در تغییر  آوری گردیده است و این فاصله زمانی می نزول، جمع
مفاهیم لغات مؤثر بوده باشد، به کتب لغت مخصوصاً کتبی که در 

توان اعتماد صد در صدی کرد. عالوه  اند نمی قرنهای بعدی تألیف گشته
های مؤلفان نیز از موارد مؤثر بر  بر فاصله زمانی، امکانات و توانایی

دم پوشش کامل کتابهای آنها بر تمامی معانی لغات کاهش دقت یا ع
بوده است. و عامل مهم دیگر در کاهش دقت این کتابها، تمدن و 
فرهنگ ساز بودن برداشتهای مسلمانان در طول تاریخ از متن آیات 

ای که تغییر فهم آنها و بعضاً تحریفات مفهومی،  بوده است به گونه
شده است. بنابراین در فهم گروه  جایگزین فهم اولیه زمان پیامبر می

آیات باید تا آنجا به لغت اتکا نمود که مغایرتی با پیش فرضها پیشین 
بوجود نیاید، یعنی بر دقت، انسجام و صفات خالق آن خدشه وارد نشود. 
پذیرش معنا و مفهوم رایج بسیاری آیات، که بعضاً مستند به کتب لغت 

توان  گیرد و می ض قرار میهم هستند، با حکمت خداوندی در تعار
 شبهاتی را در خصوص آنها طرح نمود.
و سایر « فهم قرآن به روش پازل»اما پیش از مرور سلسله مقاالت 

گردم به  مقاالت قرآنی مرتبط و آراء چالشی مندرج در آنها، باز می
برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن »ادامه مقاالت 
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به توضیح و « روشهای قدرتمداری»وم با عنوان در مقاله س«. صدر بنی
 تبیین پنج روش قدرتمداری پرداخته شده است: 

 ـ تقدم و جایگزینی مصلحت به جای حقیقت3
 ـ محدود ساختن انتخاب بین بد و بدتر2
 ـ محدود ساختن جریان دانش و معرفت )سانسور(1
 ـ دروغ پردازی و تمسک به بیان مبهم 4
 وریـ بکار بردن منطق ص5

 

در مقاله چهارم نگارنده بر آن است که ما به ازاء قرآنی یکی از 
صدر را کشف و  های بسیار مهم منظومه فکری فلسفی استاد بنی پایه

ابلیس؛ آتش قدرت »کند اثبات نماید  تبیین کند، از این رو کوشش می
در این مقاله، از آنجایی که «. شیطان؛ زاده روابط قوا»است و « طلبی
آن، آدمی از جنس خاک است و شیطان از آتش، از سویی نسبت در قر

گردد و از سوی دیگر ویژگیهای آتش با  صفات خاک با آتش تبیین می
شود تا نسبت شیطان با خدا و انسان  ویژگیهای قدرت تطبیق داده می

روشن شود. بعد از انتشار این مقاله، در پاسخ به پرسشهایی، سعی 
از این مدعا زدوده گردد و انسجام آن با آیاتی شود ابهامات بیشتری  می

 دیگر از قرآن نیز ترسیم شود. 
مقاله پنجم این مجموعه « آزادی و نسبت آن با حقوق ذاتی»

مقاالت است که در آن از وجهی رویکرد انتقادی نگارنده به منظومه 
شود و تعریف ایشان از  می  صدر پررنگ فکری فلسفی استاد بنی

شود تعریفی جامع و نیز  لش کشیده شده، کوشش میبه چا« آزادی»
مقبول در نزد آحاد بشر ارائه گردد و پس از آن، نسبت آزادی با حقوق 

 ذاتی تبیین شود. 
استاد « عقل آزاد»در مقاله ششم، با برداشت آزاد از کتاب  
استاد عبدالعلی « خدا بنیاد خود بنیاد و عقل عقل»صدر، و نیز مقاله  بنی

آزادی و نسبت »یابد به  موضوع مورد بررسی اختصاص می بازرگان،
شود که چرا نگارنده  در ابتدای این مقاله توضیح داده می«. آن با تعقل

از »نماید و در پایان آن  استفاده می« تعقل»از « عقل»به جای واژه 
شود که او هم  آنجایی که آزادی آدمی موقعی به طور کامل محقق می

حیطی برهد و هم از قید و بندهای ذهنی که روشهای از قید و بندهای م
تعریف »نماید که  وی اذعان می« کنند قدرتمداری را به او توصیه می

اند، از وجهی  دانسته« نبود زور»صدر از آزادی که آن را  استاد بنی
در مقاله پیشین است که « تر از تعریف نگارنده و جامع تر تعریفی دقیق

امکان بکارگیری ارادی »یف نموده است: آزادی را اینگونه تعر
استعدادها و تواناییها، جهت به منصه ظهور رساندن تصمیمات، در 

 «.راستای رشد یا تخریب خود و دیگری
ای که تا کنون از این سری مقاالت نگاشته شده، در  آخرین مقاله 

است که « تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»ادامه موضوع مقاله ششم، 
صدر  استاد بنی« عقل آزاد»گفت چکیده بازنویسی شده کتاب توان  می

رفته انسجام  است البته به روش برداشت آزاد و با تغییراتی که گمان می
 بخشد.   مدعیات و ساختار استداللی آنها را بهبود می

فهم قرآن به روش »رسد که سلسله مقاالت  حال نوبت آن می
مرور نماییم. پیش از این توضیح و سایر مقاالت قرآنی مرتبط را « پازل

برداشتی آزاد از منظومه »داده شد که دو مقاله اول از سلسله مقاالت 
فهم قرآن به »سنگ بنای نظریه « صدر فکری فلسفی ابوالحسن بنی

را بنا نهاده است که مبانی تئوریک و پیش فرضهای آن « روش پازل
مفهوم »له مقاالت نیز از نظر گذرانده شد. در مقاله اول از این سلس
در دستور کار قرار « محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن

گیرد و ضمن توضیح چگونگی روش پازل کوچک و نیز پازل  می
، «مفهوم محاربه با خدا و رسولش»بزرگ، با بررسی چهار محور 

توبه و جبران؛ »و « اجرائی بودن مجازات»، «چیستی مجازات محارب»
و با اثبات اینکه مراد از به صلیب کشیدن در آیه « ه از مجازاتبازدارند

مصلوب االختیار کردن، و مراد از قطع دست و پا از خالف، محدود 
محاربان با خدا و رسول او »گردد که  االختیار کردن است، تبیین می

کسانی هستند که بر خالف قوانین و سنن حاکم بر هستی عمل 
گری و تبهکاری  ه جای رشد و تعالی، ویراننمایند و در نتیجه ب  می
گری و  کنند. حال اگر اعمال آنها منجر به گسترش حیطه ویران می

کنند، مستحق  تبهکاری به جامعه و سرزمینی شود که در آن زندگی می
یکی از مجازاتهای چهارگانه کشته شدن، مصلوب االختیار شدن، 

شوند و اگر قبل از اینکه سایر  گشتن می تبعیدمحدود االختیار شدن یا 
مردمان بر آنها دست یابند تا مجازتشان کنند، توبه کنند و درصدد 

 «.شوند جبران برآیند، مشمول بخشش یا تخفیف مجازات می
  و آسودگی  پوشش جواز تخفیف »در مقاله دوم با عنوان 

سوره نور  61که پیرامون مفهوم آیه « برخی نامحرمان  حضور در  زنان 
گردد که موضوع آیه نه زنان  شود اثبات  شود کوشش می نگاشته می

در میان خانواده و خویشان »سالخورده، بلکه کلیه زنانی است که 
گیرند. حال اگر در میان خویشان حاضر، مردانی، چه  خویش قرار می

مجرد و چه متأهل، حضور داشته باشند که در حال حاضر، عرفاً یا شرعاً 
نا به اقتضای شرایط، امکان ازدواجشان با این زنان وجود نداشته یا ب

تر، و  باشد، مانند برادر شوهر، شوهر خواهر، پسر عموی کم سن و سال
توانند مصداقهایی باشند که زنان مورد بحث در آیه  ...، این مردان می

امید به ازدواج با آنها را ندارند. بنابراین )فارغ از اینکه به وجوب 
شش سر و گردن برای زنان مؤمن قائل باشیم یا نباشیم( این دسته از پو

ری ت زنان مجازند بخشی از پوشش خود را فرو نهند یا از پوشش راحت
 «استفاده نمایند به شرطی که متضمن خودآرایی و خودنمایی نشوند.

شود که  موضوع مقاله سوم می« مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»
در آیه مورد بحث، « نشوز»بار معنایی »شود که  ت میدر آن ابتدا اثبا

است، ناسازگاری با چارچوبی که حقوق « ناسازگاری و سرکشی»
کند و سرکشی از مراعات رفتارهای مالزم این  همسر را تضمین می

سوره  14در آیه « ضرب»گردد که  و در ادامه اثبات می« چارچوب
برانگیختن »، نه «ک کردنتر»است، نه « کتک زدن»نساء، نه به معنای 

برخورد کردن است البته »، بلکه معنای آن «حق جدایی»و نه « جنسی
نه برخورد فیزیکی بلکه برخوردی مقتضی که متناسب نوع نشوز واقع 

به معنای متوقف کردن نشوز از طریق « برخورد کردن»شده باشد. 
ر این پس از انتشا« راهکار متناسب و ایستادگی در جهت احقاق حقوق.

ای تحت  مقاله جناب آقای نادر انتظام نقدی بر آن نوشتند که در مقاله
، ضمن پاسخگویی «نقدی بر مقاله نگاهی به نشوز زن در قرآن»عنوان 
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به نقد ایشان توضیحات بیشتری در اثبات مدعای نگارنده ارائه 
 گردد. می

 شود در سوره بقره نگاشته می 214مقاله چهارم که پیرامون آیه  
« جواز عدم مسؤولیت پذیری در قبال برخی از زنان بیوه»خصوص 

فهم رایج از آیه این است که بستگان زن بیوه، اعم از »باشد.  می
بستگان شوهر متوفایش یا بستگان خود او، حق ندارند بعد از سر آمدن 

اما نگارنده اثبات « مدت عده، از ازدواج مجدد او جلوگیری نمایند.
اگر زنان بیوه به »اد آیه این است که پس از مدت عده، نماید که مر می

توانند معاش و امنیت خویش را تأمین نمایند،  نحو پسندیده، خود می
گناهی بر بستگانشان نیست اگر به این امور مبادرت نورزند، هرچند که 
اگر در این خصوص احساس مسؤولیت کنند و کوشش نمایند، بهتر 

به اینکه زنان بیوه، بتوانند و نیز بخواهند است. این جواز مشروط است 
که امور مربوط به تأمین معاش و امنیتشان را خود تصدی کنند، آن هم 
به طور پسندیده، و گرنه باز بر عهده بستگان است که مایحتاج آنها را 

 « تأمین نمایند.
بر و  اما از آنجایی که نگارش مقاالت به روش پازل، بسیار زمان

رغم اینکه این  حتی طاقت فرسا است، نگارنده در مابقی مقاالت، علی
دهد، از نگارش مقاالت به  روش را در فهم آیات قرآن اساس قرار می

های پازلی  نماید و به تبیین نتایج بررسی سبک کالسیک صرف نظر می
 کند.  ات قرآن اکتفا میخود در فهم آی
توضیح « عدم الزام قرآن به پوشیدگی موی سر زنان»در مقاله 

سوره نور به هیچ وجه ناظر بر لزوم پوشش موی سر  13دهد که آیه  می
تری است که  زینت خصوصی»زنان نیست، بلکه مراد آیه پوشاندن 
، مگر به «هم آشکار گردد 2و  3نباید حتی در جمع نزدیکان درجه 

کم ضرورت، مثالً در زمان شیردهی یا نیاز به تعویض پوشش، ح
 شستشوی پوشش، استحمام، پانسمان، و ...

نگارنده جسارت « عدم سقف تعدد زوجات در قرآن»در مقاله 
دهد که در خصوص آیه سه سوره نساء همگان بر  کند و نشان می می

ست، بلکه اند و قرآن برای تعدد زوجات سقفی معین نفرموده ا خطا رفته
 آن را واگذار به شرایط اجتماعی نموده است تا خود بخود متعادل گردد.

« اثبات حق طالق زنان در قرآن و توضیح معنای الطالق مرتان»
عنوان مقاله دیگری است که در آن با استناد به برخی از آیات قرآن حق 

شود که  گردد و پس از آن توضیح داده می طالق برای زنان اثبات می
این نیست که تنها پس از دو بار طالق، مرد « الطالق مرتان»معنای 

تواند به همسر خود رجوع کند و اگر او را سه بار طالق گفت دیگر  می
تواند رجوع کند مگر اینکه او با مرد دیگری ازدواج نماید و طالق  نمی

داده شود. بلکه معنا این است که طالق دو مرحله است، مرحله اول 
صد طالق و آغاز مدت عده، و مرحله دوم تصمیم نهایی بر اعالم ق

طالق یا رجوع. در این صورت، اگر مردی زنش را حتی برای بار اول، 
تواند با او ازدواج کند مگر  پس از مدت عده طالق گفت، دیگر نمی

 اینکه وی به نکاح مرد دیگری درآید و سپس از او جدا شود.
ای است که در آن نشان  مقاله« پیرامون محکم و متشابه در قرآن»

سوره آل عمران،  1شود که مراد از آیات محکمات در آیه  داده می
دارند و آیات متشابهات  آیاتی است که اصول جهان بینی را بیان می

کنند چرا که آیات  آیاتی هستند که مصادیق آیات محکمات را بیان می
مضافاً در این مقاله باشند.  محکمات مادر و زاینده آیات متشابهات می

در آیه جایز نیست « راسخون فی العلم»گردد که وقف بر سر  اثبات می
داند و هم راسخان در علم الهی.  و تأویل آیات متشابهات را هم خدا می

پاسخ به دو پرسش پیرامون محکم و متشابه »الزم به ذکر است که در 
دیگری در اثبات با استناد به دو آیه دیگر، شواهد « و ناسخ و منسوخ

مدعای نگارنده در خصوص چیستی آیات محکمات و متشابهات ارائه 
 گردد.  می

نشان داده « امی بودن پیامبر نه به معنای بیسوادی»در مقاله 
گان  بی بهره»در قرآن، « امیون»شود که معادل مناسب برای واژه  می
هم  باشد که این معنا نافی این می« غرض از مفاهیم کتب الهی بی
 دانسته است.  باشد که پیامبر خواندن و نوشتن نمی نمی

تنها محدود به یک سال « سَنَه»با توجه به اینکه بار معنایی واژه 
شود، مقاله  دوازده ماه نیست، بلکه به مقطع، دوران و برهه نیز اطالق می

مبین این است که قرآن عمر نوح را نهصد « بدفهمی عمر نوح در قرآن»
فرستادیم نوح را به سوی هدایت »گوید  داند بلکه می ال نمیو پنجاه س

قومش، پس او هزار برهه و مرحله سختی و مشقت را در میان آنها به 
امید هدایتشان انتظار کشید بجز پنجاه سال آخر عمرش را که طوفان 

 «.قومش را به جهت ظلمشان در برگرفت
ضمن وام « داری نکاتی در چرایی و چگونگی روزه»نگارنده در 

ماه مرز »گیری از جناب دکتر سید علی اصغر غروی مبنی بر اینکه 
شناسد... بنابراین شروع ماههای قمری در تمام نقاط کره زمین در  نمی

داری  ، و بعد از تبیین ماهیت و فلسفه وجودی روزه«باشد یک روز می
آن هم در ایامی مشخص و البته شناور در فصول سال، به استخراج 

 پردازد. داری می تی در خصوص روزهنکا
توان خمس  می»دهد که  نشان می« تأمالتی پیرامون خمس»وی در 

در غنیمت را هم مشمول دارالحرب دانست و هم غیر آن، از جمله؛ آن 
قسمت از سود حاصل از معامالت که متناسب دسترنج تجار نبوده، و نیز 

خمس از آن جهت به »کند که  او اضافه می« میراث و هدایا، و غیره.
یابد که نه بر اساس خود مال، که بر اساس  میراث و هدایا نیز تعمیم می

شود، بنابراین پس از هر انتقال،  بدست آورنده آن، مصداق غنیمت می
باید دید که مال بدست آمده مصداق غنیمت هست یا نه، و اگر هست 

مس داده گیرد هر چند که صاحب پیشین آن نیز خ به آن خمس تعلق می
بر خالف آنچه در فقه رایج است، خمس نه »دهد که  و ادامه می« باشد.
گیرد و نه در پایان سال باید از مال جدا  تعلق می« خرج در رفته»به 

باید از مال جدا  شود، بلکه در هنگام حصول و در اختیار درآمدن، می
ح و چرایی این مدعا را توضی« شده، به مصارف مندرج در آیه برسد.

 دهد. می
تاریخ صدر اسالم در منگنه بی خردی موافقان و بی »در مقاله 

، نگارنده مختصراً به برخی مدعیات مخالفان اسالم «انصافی مخالفان
 دهد: حول موضوعات زیر پاسخ می

 ـ اسالم در زمان پیامبر آن با زور شمشیر گسترش یافته است.3
رمسلمانان را ـ خدای اسالم جای جای قرآن، فرمان کشتار غی2
 دهد. می
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 ـ ازدواج پیامبر با عایشه خردسال.1
 در اسالم. داری ـ مجاز بودن برده4
 ـ مجاز بودن کنیز گرفتن برای مسلمانها و آمیزش جنسی با آنها.5
 ـ مجازات مرگ برای مرتدان.6
 رحمانه بنی قریظه. ـ کشتار بی1
یاجوج و چون جن، شیطان، فرشته،   موجودات خیالی و واهی هم ـ3

 در قرآن. ماجوج و غیره
ـ بشارت حضرت عیسی مبنی بر مبعوث شدن پیامبری به اسم 3

 «.احمد»
 ـ ازدواج پیامبر اسالم با زینب.31

 

بحث بر سر قرآن، الهی بودن یا نبودن، »با توجه به اینکه امروزه 
عصری بودن یا نبودن، بی نقص بودن یا نبودن، گویا بودن یا نبودن و ... 

که نقدی « صفات اهلل و مخاطبان قرآن»در مقاله کوتاه «  سیار استآن ب
جناب ابوالفضل ارجمند، به این پرداخته « مخاطبان قرآن»است بر مقاله 

تمامی این بحثها، منوط است به نگرش ما به صفات اهلل که »شود که  می
 « کنند. پردازند و برخی از آن غفلت می بعضی بدان می

های  زمان، علم خدا و نسبت اراده»گارنده در مقاله عالوه بر اینکه ن
، به نادرستی یکی از پیش فرضهای کلیدی نظریه «الهی و انسانی

بود، در مقاله دیگری   جناب دکتر سروش پرداخته«  قرآن؛ کالم محمد»
در نه « در رد نظریه قرآن؛ رویاهای رسوالنه دکتر سروش»با عنوان 

در مناظره اول با جناب عبدالعلی بازرگان مورد به رد استدالالت ایشان 
 پردازد.  می

عالوه بر تمامی این مقاالت قرآنی، نگارنده در دو بحث آزاد مطول 
، در دوازده نوبت، «معنای قصاص»صدر، یکی در خصوص  با استاد بنی

 پردازد: به انضمام بحث پیرامون موارد زیر، به بحث می
 های آنها،  ـ حقوق ذاتی و حقوق موضوعه و ویژگی

 کاری،  ـ اهمیت خودانگیختگی آدمی در پرهیز از بزه
 ، اییزد  گستری و خشونت ـ نسبت قصاص با خشونت

 ـ ترجیح عفو و بخشش نسبت به مقابله به مثل، 
 ـ اصول راهنمای قضاوت و معیارهایی برای فهم قرآن، 

 گزاری مردم،  ـ الغاء حکم اعدام و حق قانون
 یاء دم به نمایندگانی از جامعه، ـ تفویض اختیار اول

 ـ نسبت خودانگیختگی با کنش و واکنش، 
 ـ قتل حق و قتل ناحق در قرآن 

 ـ و ...
 

« بحث آزاد درباره معنای ملک یمین»در بحث آزاد دوم با عنوان 
نوبت آن صورت گرفته و منتشر شده است، طرفین بحث  3که تاکنون 

کنند.  یمین در آیات قرآن بیان میفهم خود و ادله آن را از معنای ملک 
البته در این بحث آزاد نیز پای موضوعات متعدد دیگری در خصوص 

آید  صدر به میان می آیات قرآن و نیز منظومه فکری فلسفی استاد بنی
 .گردد که از برشمردن آنها صرف نظر می

ناگفته نماند که نگارنده مباحثاتی نیز با استاد سعید غفارزاده داشته 
« ای پیرامون نسبت زمان با خدا و هستی مباحثه»ست که تحت عناوین ا

اند.  منتشر گشته« ای درباره عقل و عشق با استاد غفارزاده مباحثه»و 
زمان، علم خدا و »مضاف بر اینها استاد غفارزاده پس از انتشار مقاله 

نقدی بر آن نوشتند که نگارنده آن را « های الهی و انسانی نسبت اراده
 نیز پاسخ داده است.

در تأیید تحریم انتخاباتهای جاری کشور در سالهای اخیر نیز در 
فروردین و در پاسخ به استدالالت  34پیرامون بحث آزاد »سه مقاله 

پیرامون »و « گیرد؟ خدا کجای انتخابمان قرار می»، «آقای علیجانی
رنده به نگا« تحریم انتخابات بنیادگرایانه و استقالل و رشد اقتصادی

 پردازد. بیان دیدگاه خود در این خصوص می
وی در پایان این نوشتار مطول، از مخاطبان گرامی خواهشمند است 
در صورت مطالعه مقاالت و مباحث مذکور، او را از نقد و نظر خود 
محروم ندارند، باشد که بتواند نقات قوت و ضعف کارهای خود را بهتر 

آنها بکوشد و اگر به اشتباهی پی برد آن را دریابد و در اصالح یا تعالی 
 (3136تیر ) معترفانه اذعان نماید و رأی و نظرش را تغییر دهد.

 

 

 بخش دوم

 
در بخش اول این سری مقاالت  3136پیش از این در تیرماه 

ها و  حدود سه سال پیش بر آن شدم که ماحصل آموخته»نگاشتم: 
الهی و معارف قرآنی در ورزی خود را در حوزه جهان بینی  اندیشه

قالب مقاالتی با مخاطبان احتمالی آنها در میان بگذارم و از این طریق 
ام اداء نمایم و  نیز کوشش نمایم د ین خود را نسبت به آنچه فهمیده

شکرگزار الطاف حضرت حق باشم. حال در این مجال، قصدم مروری بر 
ام به این امید که  آراء و نظراتی است که در این سالها منتشر نموده

تر آشنا شوند و سیر و انسجام آنها  مخاطبان گرامی با کلیت آنها راحت
شود  را بهتر دریابند و منتقدان عزیز نیز در این چارچوبی که بیان می

حال در همان راستا و «  چوب نقد زنند و سره را از ناسره جدا سازند.
 ردازم:پ در ادامه، به مرور مقاالت و مباحث متعاقب می

« و اتهام مرتبط رادیدر قرآن و پاسخ به چند ا نیمیملک  یمعنا»
ای است که نظرات نگارنده را در بحث آزاد با استاد   عنوان مقاله

بندی نموده  صدر درباره معنای ملک یمین در قرآن جمع ابوالحسن بنی
ناظر « ملک یمین»است. در این مقاله ضمن پرداختن به اثبات معنای 

تا  21و نه اسیران جنگی، با بررسی آیات « زیردستان و خدمتکاران»به 
شود که ادعای جواز قرآن مبنی بر ازدواج  سوره نساء نشان داده می 25

 5گردد که آیات  با زنان شوهردار اسیر روا نبوده است. ضمناً اثبات می
سوره معارج داللت بر جواز آمیزش  11و  23سوره مؤمنون یا  6و 

رج از ازدواج با کنیزان ندارد بلکه مراد از عدم حفظ فروج در جنسی خا
باشد که  می« حیای اجتماعی»حضور ملک یمین تنها عدم الزام به حفظ 

 عدم مراعات آن در اندرونی و خلوت خانه امری اجتناب ناپذیر است. 
 52پیرامون آیه « م ن بعد ازدواج نکن؛ نسخ یا بدفهمی؟»مقاله 

در آیات قرآن است. « م ن قبل»و « م ن بعد»رباره احزاب و پژوهشی د
« لَّا یَح لُّ لَکَ الن ِّسَاءُ م ن بَعْدُ»فرماید:  احزاب خطاب به پیامبر می 52آیه 

بدین معنا نیست »نماید که این عبارت   و نگارنده در این مقاله اثبات می
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شود  که ای پیامبر از زمان حال یا حال حاضر که این آیه بر تو نازل می
دیگر ازدواج )با غیر ملک یمین( بر تو مطلقاً حالل نیست، بلکه مفهوم 
  آن این است که ای پیامبر، من بعد  موارد مطرح شده و حیطه و گستره

احزاب( ازدواج با آنها برای تو حالل  51زنانی که پیش از این )در آیه 
واج با زنان شود، دیگر ازد دانسته شد، از حال که این آیه بر تو نازل می

 « دیگر )غیر از آنها( برای تو حالل نیست.
حکم زنا و  رامونیپ»و « از قرآن یاستخراج مجازات تجاوز جنس»

دو عنوانی هستند که در ذیل آنها شقوق « نسخ سنگسار در قرآن
موضوع آمیزش جنسی خارج از ازدواج و حکم آنها از منظر قرآن تبیین 

سوره مائده که  11با در نظر گرفتن آیه »گردند. در مقاله اول آمده:  می
حکم محاربانی با خدا را معین کرده که سعی در افساد در زمین هم 

سوره نور که حکم زنای علنی و اتهام به زنا  4و  2کنند و نیز آیات  می
تازیانه  31توان گفت که مجازات متجاوزان جنسی،  دارد، می را بیان می

یاری یا مصلوب االختیاری است که محدود یا محدود االخت تبعیدبعالوه 
االختیاری از طریق محرومیتهای اجتماعی متناسب با ارتکاب جرم و 

گردد. به عنوان مثال؛  مصلوب االختیاری از طریق حبس اجراء می
یابد، باید  پزشکی که به جهت شغل خود امکان تعرضات جنسی را می

ختیار او را محدود کرد و او را از این شغل محروم نمود و بدین وسیله ا
اگر باز هم مرتکب چنین جرمی شد، او را برای مدتی مطابق قانون 

 « محبوس نمود.
 اند: و در مقاله دوم شقوق حکم زنا برشمرده شده

تازیانه بر آن  311ـ اگر زنا در خفاء واقع شده باشد، حکم 3»
 مترتب نیست.

قل چهار نفر علنی مباالتی برای حدا ـ اگر زنا سهواً و از روی بی2
 تازیانه بر آن مترتب است. 311شده باشد، حکم 

ـ اگر زنا عمداً و با قصد ترویج برای حداقل چهار نفر علنی شده 1
باشد، چون زنای علنی مصداق سعی به افساد در زمین است، مشمول 

شود، یعنی عالوه  مائده نیز می 11برخی از مجازاتهای چهارگانه در آیه 
شوند، به  انه در مأل عام، یا تبعید شده یا باید محبوس تازی 311بر 

 « نحوی که جامعه از فسادانگیزی آنها در امان بماند.
پس از بحث درباره « ارث میدر نحوه تقس یبازنگر»اما نگارنده در 

باشد، با مداقه  اینکه حکم ارث از احکام امضائی نبوده، بلکه تأسیسی می
مغایر با آنچه رایج است؛ سهم االرث  دهد که در آیات ارث نشان می

اوالد متوفی اولی به سهم االرث پدر و مادر و همسر اوست به نحوی 
رسد و در  که با وجود حتی یک فرزند پسر تمامی ما ترک به او می

صورت فقدان فرزند پسر، پدر و مادر و همسر بنا به تعداد دختران 
باشند و سهم آنها  میمتوفی حداکثر در نیم یا یک سوم ماترک سهیم 

 شود. کاهنده نصیب فرزندان نمی
احکام »توان آنها را ذیل  عالوه بر موضوعات مقاالت فوق که می

 رامونیطرح بحث پ»بندی نمود، نگارنده پس از  دسته« اجتماعی قرآن
امت واحد  یبررس»و متعاقب پژوهشی با عنوان « امت واحد در قرآن

در فهم امت واحد در  یبازنگر»مقاله « قرآن یفارس یهادر ترجمه
نگارد و در آن به این مفهوم که از مفاهیم کلیدی آیات  را می« قرآن

 31پردازد. او در این سری مقاالت بعد از بررسی حدود  قرآن است می

دهد که مترجمان، و به طریق اولی مفسران،  ترجمه قرآن نشان می
اند و دچار عدم  درنیافتهرا « امت واحده»انسجام معنایی آیات شامل 

اند که نتایج آن خالف  و معنایی را بر امت واحده حمل کرده  دقت بوده
ها ببار آورده! وی در این  مراد و منظور الهی است و مع أسف تباهی

طرح »در ضرورت و اهمیت »نویسد:  خصوص در پایان مقاله آخر می
بنا به توضیحات افزایم که  ، تنها این را می«بحث امت واحد در قرآن

مردم فطرتاً و از »پیش گفته باید گفت؛ آیات الهی گویای این است که 
و   ، اما بسیاری بر آن بوده«منظر خلقت، ذاتاً امت واحد بوده و هستند

، و از این رو است که به «مردم باید امت واحد بشوند»هستند که 
ها بمیان آمده تا اند و پای ایدئولوگ ها توجیه یافته اصطالح؛ بنیادگرایی

شوند و مردمان را خالف فطرت وجودیشان، به  ایدئولوژیهایی برساخته 
ای یکدست و یکصدا و هم نظر و هم سلیقه و هم عقیده،  معنای جامعه

بار است که همواره در طول  امت واحد بگردانند و این خطائی بس فاجعه
 « ایم. تاریخ شاهد فجایع آن بوده

در خصوص  یا مباحثه»و نیز « میوانده مرفرزندخ یسیع»مقاالت 
از دیگر کوششهای قرآنی نگارنده « یسیع یفرزندخواندگ هینظر
کوشد  باشد که در آنها با تمسک به دقت و انسجام آیات قرآن می می

پاکیِ دامن و داللت قصص پیامبران را از زیر زنگارهای تاریخی بشر، 
شان دهد. در همین راستا؛ ها و تحریفات پیروان ادیان ن بویژه بدفهمی

درباره قصص  یا مباحثه»و نیز « منفعالنه مانیاصحاب کهف؛ مصداق ا»
کوشند فهم قصص  شوند که همگی به نوبه خود می منتشر می« قرآن

قرآنی را از بیراهگی به راه آورند تا قرآن به مثابه کتاب هدایت خوانده 
کند و در  روایت میهای تک مصداق استثنائی را  شود نه کتابی که قصه

ها ببار آورده است! و  هدایت بشر نه تنها اثربخشی نداشته که گمراهی
« یبحث آزاد درباره امام زمان و جامعه آرمان»باز در همین راستا است 

 نماید. که صاحب این قلم مخاطبان گرامی را به مطالعه آنها دعوت می
ه دیگری است عنوان مقال« لسان قرآن به چه معناست؟ تیعرب»اما 

زبان هر قومی به فرهنگ نهادینه آن قوم »آید:  که در مقدمه آن می
بینی، اعتقادات، آداب و رسوم  بسیار وابستگی دارد بنحوی که جهان

شود. از این  آنها در لسانشان نمود یافته، آن لسان، آیینه نمایان آنها می
کافرانه رو لسان حجاز دوران جاهلی نیز متناسب فرهنگ مشرکانه و 

باید لسان مورد نیازش  داشته است، بنابراین نزول قرآن می گویایی می
ساخته است تا  برای بیان مفاهیم توحیدی و فرهنگ موحدانه را برمی

بتواند کتاب هدایت شود. در این راستا؛ قرآن هرچند از واژگانی استفاده 
اما با های آنها در لسان حجاز وجود داشته است،  کند که بن مایه می

نحوه بکارگیری آن واژگان در ساختار متنی خود، بار معنایی مورد 
نظرش را بر آنها سوار کرده، به تدریج در اذهان مخاطبانش استوار 

سازد. و از این منظر ما بین عربیت لسان قرآن با عربیت لسان حجاز  می
داشته است. اما قرآن در آیات متعدد بر عربیت  تفاوتهایی وجود می

کند! حال در این مجال بر آنم که چرایی این تأکید بر  انش تأکید میلس
در پایان این « عربی بودن لسان قرآن را در آیات قرآن بررسی نمایم.

مشخص شد که تأکید قرآن بر عربیت »نویسد:  مقاله نگارنده می
آن است که توجه « خود روشنگری»و « خودگویایی»لسانش، تأکید بر 
را « فهم قرآن به روش پازل»در فهم قرآن دارد و بدان نقش کلیدی 
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شمارد که در آنها  وی سپس عناوین مقاالتی را برمی«. سازد بدیل می بی
با تمسک به روش پازلی در فهم قرآن به استخراج مفاهیم و داللت 
صحیح آیاتی چند از قرآن پرداخته است که برخی از آنها در همین مقاله 

مروری »از این سری مقاالت که با عنوان  و برخی دیگر در بخش اول
شوند  منتشر می« بر مقاالت و مباحث نیما حق پور به روایت خودش

 بودند از:  عبارت. آن مقاالت اند مرور شده
 11ـ مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن )

 مائده(
برخی نامحرمان   حضور در  زنان   و آسودگی  پوشش ـ جواز تخفیف 

 نور( 61)
 نساء( 14ـ مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن )

 214ـ جواز عدم مسؤولیت پذیری در قبال برخی از زنان بیوه )
 بقره(

 نور( 13ـ عدم الزام قرآن به پوشیدگی موی سر زنان )
 نساء( 1ـ عدم سقف تعدد زوجات در قرآن )

« الطالق مرتان»ـ اثبات حق طالق زنان در قرآن و توضیح معنای 
 بقره و دیگر آیات طالق(  223)

 آل عمران( 1ـ پیرامون محکم و متشابه در قرآن )
 ـ امی بودن پیامبر نه به معنای بی سوادی
 ( 34ـ بدفهمی عمر نوح در قرآن )عنکبوت 

 

ل در فهم روش پاز»مضاف بر مقاالتی که نگارنده با تمسک به 
 یرییقبول وجوب تخ»ای با عنوان  نگاشته است، در مقاله« قرآن
به اشتباه « یدار روزه امیو در نقد نظر ترکاشوند درباره ا یدار روزه

بقره اذعان داشته و نظر جناب آقای ترکاشوند را  334خود در فهم آیه 
 پذیرد و به نوبه خود در اثبات ی میدار روزه یرییتخمبنی بر وجوب 

شود  با این توضیحات روشن می»نویسد:  کوشد. وی نتیجتاً می آن می
داری  داللت دارد برکسانی که طاقت روزه« عَلَى الَّذینَ یُطیقونَهُ»که 

فرماید که پس به جای  دارند اما بدان تمایل ندارند و خداوند بدانها می
رای آن فدیه داده مسکینی را طعام دهند هرچند که اگر روزه بگیرند ب
داری  آنها بهتر است. با این اوصاف، به استناد این آیه، هرچند به روزه

توصیه شده اما وجوب آن تخییری است و ایمان آورندگان بین 
اما نگارنده در نیمه دوم «. اند داری یا اطعام مسکین مخیّر شده روزه

ی صحیح دار روزه امیامقاله، نظر جناب ترکاشوند را در خصوص 
نماید که از مرور آن  ناروایی آن را با آیات قرآن اثبات میندانسته و 

 شود. در این مجال صرفنظر می
است که در « وضو هیداللت وجوه در آ»متأخرترین مقاله قرآنی 

حاصل پژوهش و تأمالت نگارنده مبنی بر این است که داللت »آن 
در آیه مذکور خاصِ صورت و چهره نیست، بلکه داللت آن « وجوه»

و ناظر بر هر وجهی است که آلوده شده باشد، بدین معنا که مراد  عام
مْسَحوا بِرُءُوس کُمْ الْمَراف قِ وَاغْس لوا وُجوهَکُمْ وَأیْدیَکُمْ إلَى افَ»آیه از 

، ابتدا شستن اندامهای آلوده است، بعد شستن «لْکَعْبَیْنِاوَأرْجُلَکُمْ إلَى 
وده بودند، و سپس پاک کردن دستانی که واسطه پاکیزه کردن مواضع آل

سر و صورت و پاها با دستان پاکیزه. هرگاه چنین باشد میان مراحل 

 «وضو با روند طبیعی آلودگی زدائی تناسب و تناظر منطقی وجود دارد.
پس از مرور مقاالت و مباحث قرآنی فوق که نگارنده در نگارش 

ن مستندات دانسته نص آیات را به عنوا همگی آنها خود را ملزم می
که برداشت آزاد او از « ها نامه یخدا»آراء و نظراتش درج نماید، در 

ها که در پی ارائه بیانی روان  باشند، بنا به ماهیت نوشته آیات قرآن می
گذرد و در پاسخ  کوشند، از درج نص آیات درمی از مفاهیم قرآنی می

روم چرا  نمی بنده در فهم قرآن از خود قرآن بیرون»نگارد:  به نقدی می
، از این که برآنم اعجاز قرآن در خود تبیینی و دقت و انسجام آن است

بکار بسته و نتیجه  در مقاالت و مباحثم این رویکرد را عمالً رو
در  «برداشت آزاد»ها که از سر احتیاط «نامه خدای»ام. حتی در  گرفته

و مستندهای ها  باز رویکردم چنین است اما چون قرینه ،شود آنها قید می
 شود، احتیاطاً آنها به جهت ساختار متن و اهداف نگارش آن درج نمی

ها در واقع گویای فهم «نامه یخدا»، و گرنه «برداشت آزاد»کنم  قید می
مبنا و  پژوهشگرانه و متأمالنه بنده از آیات قرآن است، نه فهمی بی

 .«شود سراسر دقیق باشد نادقیق، بلکه کوشش می
ای دیگر از  عنوان مقاله« روشنفکری با نواندیشی دینیدر نسبت »
« روشنفکری دینی»کوشد وجوه تمایز  حق پور است که در آن می انیم

روشنفکری »»نویسد:  نشان دهد. وی مقدمتاً می« نواندیشی دینی»را از 
دو اصطالحی هستند که در ادبیات دینی « نواندیشی دینی»و « دینی

روند.  ر و بروز مدرنیته بسیار بکار میدوران معاصر و پس از ظهو
دانند، و  برخی این دو را یکی پنداشته و آنها را حامل یک مفهوم می

شوند، اما بر سر داللت آنها اتفاق نظر  برخی با اینکه تفکیک قائل می
شویم دچار   ندارند، و از این رو؛ وقتی با این دو اصطالح مواجه می

کنیم. حال در این مجال بر آنم در  یآشفتگی مفهومی شده خلط مبحث م
خصوص معنا و مفهوم مناسب برای این دو اصطالح توضیحاتی ارائه 

وی که دکتر عبدالکریم سروش را « دهم، باشد که راهگشا باشد.
داند که دورانهای متأخر زندگانی فکریش به جد در توسعه  متفکری می

بوده، متعاقب این نواندیشی دینی سپری شده، اما منفک از روشنفکری ن
بار « زبان رؤیا، زبان حال»مقاله و در پاسخ به ایشان که تحت عنوان 

دفاع کردند، این بار « محمد؛ راوی رؤیاهای رسوالنه»دیگر از نظریه 
نویسد تا  را می« تکلیم خدا با موسی؛ معارض ماهیت رؤیایی وحی»

ر تناقض نشان دهد که این نواندیش ارجمند در یکی از ادله خود دچا
زمان، علم خدا و »تر در دو مقاله  است. ناگفته نماند که نگارنده پیش

در رد نظریه قرآن؛ رویاهای »و « های الهی و انسانی نسبت اراده
از منظر فلسفی به رد نظریات اخیر ایشان در خصوص ماهیت « رسوالنه

 قرآن پرداخته بود. 
نیما حق پور به  مروری بر مقاالت و مباحث»در پایان این بخش از 

الزم به ذکر است که وی تاکنون در سیزده نوبت اقدام « روایت خودش
نگاریهای خود نموده که یازده نوبت آن تحت عنوان  آوری کوتاه به جمع

اند. وی  منتشر شده« ینیو موضوعات د یاله اتیآ یبرخ رامونیپ»
خصوص  اخیراً رویکرد بنده به نگارش نوشتارهای کوتاه در»نویسد:  می

آیات الهی و موضوعات دینی متمایل گشته است که تاکنون در این 
نکاتی پیرامون »خصوص دو مجموعه نوشتار کوتاه در ذیل عناوین 

منتشر « توضیحاتی پیرامون برخی موضوعات دینی»و « آیاتی از قرآن
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گردیده است. حال با توجه به محتمل بودن استمرار این روند، بر آن 
نوع نوشتارها را که بعضاً در پاسخ به پرسشهایی متولد  ام که این شده
پیرامون برخی »گردند، به صورت بخش بخش در ذیل عنوان کلی  می

 « در دسترس مخاطبان گرامی قرار دهم.« آیات الهی و موضوعات دینی
نگاریها عبارتند از: نسبت سیاست و  برخی از موضوعات کوتاه

ین با علوم تجربی، نسبت فرهنگ، نسبت دین و حکومت، نسبت د
گرایی، انتخابات و توبه اصالح طلبان، مخالفت با  توحید با پادشاهی، ملی

گری و جنگ نیابتی،  ، بنیادگرایی و افراطی«سکوت ملی ـ امید ملی»
تعاریف عدالت و استقالل و آزادی، اصالت با روش است نه با هدف، 

جاره با ربا، نسبیت ربا و اقتصاد ایران و فروپاشی اقتصادی، نسبت ا
بری زنان سرپرست  احکام قضایی اسالم و نقش قاضی در آن، ارث

خانواده، شهادت دو زن، برابری دیه، ازدواج با فرزندخوانده، کودک 
همسری، ازدواج موقت و ازدواج سفید، مکانیزم فهم و نسبت ایمان 
 وفهم، عدم انحصار در فهم قرآن، تقدم و تأخر فهم پیامبر نسبت به
قرآن، فرق رسول و نبی، روش فهم قرآن، کالم منصوص الهی، جهان 
شمولی احکام قرآن، چرا قرآن تبیان لکل شیء است؟، بافت قرآن، زبان 

، ماهیت حروف مقطعه «مثنوی؛ قرآن دوم»سمبلیک قصص قرآن، نقد 
در قرآن، مذمت قرائتهای مجلسی قرآن، شخصیت خدا، توحید و تکثر و 

ان، سیر آفاقی و انفسی، واسطه در یکتاپرستی، تکثر توحیدی، عرف
ماهیت مالئکه، نسبت روح با طبیعت، دیالکتیک عاطفه و فهم، نقد 
مزیت رمان به فلسفه و دین در انسان شناسی، پیامبر؛ پیامبر متولد 

سازی، ایمان،  های شهادت و واقعه کربال، مذمت مقبره شود، نظریه نمی
و معنای رب، نماز و فلسفه عبادات  عصمت، خلیفه اللهی، وحی، توبه

بقره،  314و  2جمعی، تعیین سهم زکات و توضیحاتی پیرامون آیات 
، 1سوره نساء، نور  341، 32و  33، 11، 53عمران،  آل 61تا  65، 15
 (3131اسفند ) و ... 6، انشراح 3، شمس 1، طالق 51زمر، غافر  33
 

 بخش سوم
 

 دیکرونا )البته بخوان روسیو نگارم، یسطور را م نیکه ا اکنون
( جان هم وطنانم را به شدت در معرض تیحاکم یشرافت یو ب یتیکفا یب

 نیافزوده است، و از ا یبس شانیا یتهایقرار داده و بر محدود دیتهد
 نیجوانب ا یجز درباره برخ ریاخ امیام که در ا رو؛ دل خوش نداشته

 یکتاب کوشم یکه م ییبنگارم، اما از آنجا یزیآن چ تیریبحران و مد
از  ینیو تدو فیکه تأل «قیفهم قرآن به مثابه متن دق»تحت عنوان 

ببرم، و در  انیرا پس از ماهها وقفه به پا باشد یمقاالت و مباحثم م
بخش  لیمجال به تکم نیدر ا باشد، یم ازینوشتار ن نیمقدمات آن به ا

« خودش تیحق پور به روا مایو مباحث ن تبر مقاال یمرور»سوم 
 . پردازم یم

 یسو، نگارنده ابتداء نسبت به گردآور نیبد 3131اسفند ماه  از
و قرآن اقدام نموده و  یو وح یامبریپ رامونیخود پ یهایکوتاه نگار

منتشر « و قرآن یوح ،یامبریپ رامونیپ»با عنوان  یآنها را در نوشتار
 یحروف مقطعه؛ کدها»با عنوان  یا در مقاله امیو در همان ا دینما یم

بسم »اول سور و معنا و مفهوم « بسمله»بحث درباره  ضمن «ینیتدو

 تیحروف مقطعه در قرآن و کشف ماه یبه بررس ،«میاهلل الرحمن الرح
حروف مقطعه اول سور را  توان یم: »ردیگ یم جهیو نت پردازد یآنها م

 گریمقدم بر آنها دسور در نظر نگرفت چرا که بسمله  یانیجزء نص وح
که حروف مقطعه  گردد یسوره قلمداد نم نیآغاز یانیبه عنوان نص وح

سور بحساب  اتیبوده باشد و نتوان آن را جزء آ یانیدو نص وح نیما ب
عبارت متأخر از  تواند یهر سوره م نیآغاز هیآ بیترت نی. بداوردین

 یانینکته پااما : »سدینو یم انیو در پا« حروف مقطعه محسوب گردد.
و  میقرآن ندان یانیرا جزء نص وح مقطعهاگر حروف  نکهیاقوا ا لیو دل

و  میو مفاه یبر معان یخلل و خدشه و نقصان چیه م،ییآنها را حذف نما
بشر بر آنها داللت دارد و  تیهدا یقرآن در راستا اتیکه آ ینیمضام
و الزم و  و انسجام دیآ یوارد نم ابندیبدان معرفت  توانند یم تیبشر

و  یختگیمندرج در قرآن دچار بهم ر یها ملزوم بودن عبارتها و گزاره
 یانیسخن تنها و تنها در اثبات عدم وح نی. البته اشوند ینم یربط یب

و نه دعوت به حذف  شود ینگارنده رانده م یبودن حروف مقطعه از سو
باز  رییحذف و تغ یشود راه برا نیقرآن، که اگر چن اههیحروف از س نیا
 یو خودروشنگر ییایخودگو که ماند ینم یو از قرآن قرآن شود یم

 .«دیرا اثبات نما شیخو تیداشته باشد و خود حقان
ابوالحسن  انیمتعاقب بحث آزاد آقا یگریدر مقاله د نگارنده

و حقوق  یاسیقدرت س ن،ید»با عنوان  وریو محسن کد صدر یبن
و نشان  پردازد یم«« حقوق بشر»قران با « حقِ»نسبت حق »به « انسان

بلکه  ستین نسبت ینه تنها ب« حقوق بشر»قرآن با « حقِ» دهد یم
سخنان  یکلمات اله یوقت: »سدینو یم یودارد.  یقیوث ییِارتباط مبنا

اراده او بر  شوند، یرانده م یباشد که در هست یتعال یخدا ینیتکو
به تحقق  یاراده اله یای( گو1ساختن حق توسط کلماتش )انفال  محقق

مشمول آن  زین انیکه آدم باشد یم مندها یهمه هست یحقوق ذات
ناظر  ات،یاز منظر کل لمذکور، حداق اتیدر آ« حق» نی. بنابراشوند یم

و  قیاست که از منظر مصاد یو البته مقتض باشد یم« حقوق بشر»بر 
 یگریکه آن را به مجال د ردیقرار گ یقرآن مورد بررس اتیآ زیاحکام ن

 هیکه اگر نسبت اعالم مینما یاکتفا م نیو حال تنها به ا گذارم، یوام
وجوه اشتراک  ست،یکامل ن یقرآن، انطباق و همسان اتیحقوق بشر به آ
« حقوق بشر»قرآن با « حقِ» مییکه بگو ستیو روا ن ستیآنها هم کم ن

حقوق بشر خود  هیمفاد اعالم تیحقان نکه؛یندارند. مضافاً ا ینسبت
و قرآن  میگردان اریکه آن را مبنا و مع ستیاثبات است و روا ن ازمندین

« حق» یفلسف یهایژگیهر دو را به و میبلکه ناچار میرا با آن بسنج
« حق»که از  یفیما و تعر ینیاست بر جهان ب یکه آن هم مبتن میبسنج
 .«میده یارائه م

سوره کهف  32تا  61 اتیآ رامونیپ «یموس یجوان ییایجو» مقاله
را از مشکالت قرآن  اتیگروه آ نیکه نگارنده همواره ا باشد یم
. ابدیمطرح در آن را در یفهم یچالشها کوشد یو م دانسته یم

 که عبارتند از: ییچالشها
 یعبد اله تیدر مع یموس یو چرا وقت ستیک یجوان همراه موس ـ
 !ست؟یاز او ن یسخن گرید ردیگ یقرار م
در  شان یماه رسند یبدان م یکجاست و چرا وقت نیمجمع البحر ـ
 !رود؟ یو م ردیگ یراه خود را م ایدر
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در  یاز آن برخوردار بود و موس یکه عبد اله یمراد از علم لدن ـ
 !ست؟یآن، چ یریفراگ یپ

من  تیتو در مع دیگو یم یاز همان ابتداء به موس یچرا عبد اله ـ
 صبور باشد؟! یتوان ینم

 شیرا شرط همراه یاز جانب موس یعدم پرسشگر یچرا عبد اله ـ
 !کند؟ یم

را از  یموس ،یقبل از اقدام به سوراخ کردن کشت یچرا عبد اله ـ
او نشود و چرا بعد از آن  یتا موجب شگفت سازد یآن مطلع نم ییچرا

 یسوراخ کردن کشت ییرا به چرا یموس یبعد یاقدام و قبل از اقدامها
 وانهاد؟! ینداد و آن را به پس از اقدامات بعد یآگاه
 ینشده بود توسط عبد اله یچرا کشتن آن نوجوان که مرتکب قتل ـ

ممکن است پدر و مادرش را به کفر  نکهیحق بود آن هم از سر ا
و قصاص قبل از  ست،ین شیوادارد؟! مگر هر کس در گرو دستاورد خو

 آن نوجوان را کشت؟! یپس چرا عبد اله ست،یمذموم ن یامر تیجنا
: دیگو یقرآن از زبان عبد م یو چرا در سوراخ کردن کشت ـ

معنا  نیبد برد ی، و فعل اراده کردن را در حالت مفرد بکار م«فَأرَدتُّ»
: دیگو یاراده کرده است، اما در کشتن نوجوان م ییکه عبد به تنها

اراده عبد و اراده پروردگار تؤامان بر کشتن آن نوجوان  یعنی، «فَأرَدْنآ»
، و «فَأرادَ رَبُّکَ: »دیگو یم واریتعلق گرفته است، و در برپاساختن د

 انیب واریآن د یبه بازساز میدر تصم لیدخ ییاراده پروردگار را به تنها
 ! دارد؟ یم

پاسخ  کوشد ینگارنده م «یموس یجوان ییایجو»! در مقاله یآر
حق پور در  مای. و اما ندینما نییو تب ابدیپرسشها و شبهات فوق را در

کارگاه »که در  دهد یم شنهادی، به مخاطبانش پ33اواخر مهر ماه 
قرآن  اتیآ یبه هدف توسعه فهم پازل« فهم قرآن به روش پازل یمجاز

نا و ب ندینما یچند استقبال م یتن شنهاد؛یپ نیا یکه در پ ندیمشارکت نما
زنان به  دنیسوره احزاب درباره جلباب پوش 53 هیآ ؛ینظرسنج جیبه نتا

. پس از انجام مراحل شود یانتخاب م یمورد بررس هیآ نیعنوان اول
کارگاه و تضارب نظرات،  یتوسط اعضا« فهم قرآن به روش پازل»

و  نیمطروحه در کارگاه، به تدو طالبنگارنده ضمن استمداد از م
فرو  ییو چرا یستیجلباب؛ چ«  مبسوط با عنوان یا نگارش مقاله

در  یآن کارگاه مجاز یتهای. اما متأسفانه فعالپردازد یم« آن دنیپوش
سوره نساء درباره اطاعت از  53 هیآ یو فهم پازل یکه بررس یحال
را هم  ییو گامها داشتدوم در دستور کار  هیاالمر را بعنوان آ یاول

اعضاء متوقف شد و نگارنده  نییرکت پابرداشته بود، به جهت سطح مشا
مذکور پازل وار  هیآ رامونیکه پ افتهیرا ن یتاکنون مجال مقتض زین

 بنگارد.
بود که نگارنده !« ستیخدا عادل ن» ریاخ امیدر ا گرید نوشتار
 ییچرا نیقسط و عدل به ا ییاختالف در بارمعنا یضمن بررس

ظلم  یا خدا ذره دیگو یم نکهیقرآن با ا اتیکه چرا آ پردازند یم
 جهیدر آنجا نت یندارد. و یتعال یداللت بر عادل بودن خدا کند؛ ینم
است که  یاز وجه ماد یناظر بر دادگر «سطق» ییبار معنا: »ردیگ یم

« عدل»و  باشد یم یریگ آشکار و محسوس و قابل شمارش و اندازه
وجه  عتاًیو طب یدارد هم وجه معنو یهم وجه ماد یعنیاعم از آن است 

از  ستین یریگ آن آشکار و محسوس و قابل شمارش و اندازه یمعنو
به صورت  تواند یم طاست و حال آنکه قس ینسب یرو عدالت امر نیا

اگر خدا عادل  حات؛یتوض نیشود. با ا تیرعا انیمطلق از جانب آدم
به همان اندازه  دیبا هایو چه در جزاء بد هایکیباشد؛ چه در پاداش ن

کمتر جزاء  ای زانیرا به همان م هایکند و حال آنکه خدا فقط بدعقوبت 
. پس خدا دهد یمضاعف پاداش م ایحساب  یرا ب هایکیاما ن دهد یم

که قابل جبران باشند را  ییهایاست و بد میبلکه غفور و رح ستیعادل ن
آن تداوم  ریرا هم تا هرجا خ هایکیو ن دهد یکمتر جزاء م ای آمرزد یم

 .«دهد یداشته باشد پاداش مضاعف م
نگارنده  یهایاز ذکر موضوعات مطروحه در کوتاه نگار شیپ حال

و  یاله اتیآ یبرخ رامونیپ»که در بخش دوازدهم تا هجدهم 
اند، بهتر است به سلسله  و منتشر شده یگردآور «ینیموضوعات د

پرداخته « گانهبر اساس حقوق پنج  یقانون اساس»بر کتاب  یو ینقدها
در مقدمه بخش  یاند. و گشته تشرشود که تاکنون در چهار بخش من

و همکارانشان،  ارانیو  صدر یابوالحسن بن یجناب آقا: »سدینو یاول م
 ری)ت« گانه حقوق پنج» نیو انتشار دو کتاب با عناو فیبه تأل راًیاخ

( 3133 نی)فرورد« بر اساس حقوق پنج گانه یقانون اساس»( و 3131
تر و در  اول و البته گسترده ابکت هیاند که کتاب دوم بر پا  اقدام نموده

 نی. اباشد یم یبه عنوان قانون اساس انیو جهان انیرانیبه ا شنهادیمقام پ
 ،ینقاد ازمندیو البته ن یالزم و ضرور اریو گرانقدر و بس ستهیاقدام شا
آن کتاب دوم و ارائه  ینمود تا با نقاد بیسطور را ترغ نینگارنده ا
و نقاط ضعف را کاسته و  ها یکاستخود کوشش کند  یشنهادیاصول پ

و ماحصل آن  دیفزایب یقانون اساس یشنهادیمتن پ ییو کارآ تیفیبر ک
به نوبه  زیرا در معرض نقد و نظر مخاطبان خود قرار دهد باشد که آنها ن

اصول کتاب  یقاداما نگارنده عالوه بر ن« راستا بکوشند. نیخود در ا
در مقدمه بخش سوم و چهارم  دخو یشنهادیمورد نقد و ارائه اصول پ

 یهایسلسله نوشتارها بنا به اقتضاء مسائل روز به ذکر کوتاه نگار نیا
و « شدن جنبشها یدر ضرورت کنش»دو موضوع مهم  رامونیخود پ

 . پردازد یم« انقالب ایاصالح  حیدر ترج»
 بیضمن پرداختن به آس« شدن جنبشها یدر ضرورت کنش» یو
چه  مییدر جنبشها بگو: »سدینو یم ،یواکنش یجنبشها یشناس

چه  مییگو یم یچرا که وقت میخواه یچه نم نکهینه ا میخواه یم
 مییگو یم یاما وقت شود یهم مشخص م میخواه یآنچه که نم میخواه یم

از  یاریعلت بس نیو ا میخواه یچه م ستیمعلوم ن میخواه یچه نم
 یروزیالزاماً پ یدر وجه سلب یروزیپ هاستیروزیپس از پ یشکستها
 یزورگو یرا جا ییزورگو شتریندارد بلکه ب یرا در پ یجابیدر وجه ا

 31 کیهر  کند یرا دعوت م انیرانیو متعاقب آن ا.« نشاند یم گرید
 نیتا ا ندیبگو یو کشور یخود را در سطح مل دار تیخواسته اولو
باشد در  یروشن کند و گام مهم گریکدی یما را برا یواستهافهرستها خ

به  یابیو دست یواکنش یجنبشها یبجا یکنش یجنبشها ینیگزیجا
خواسته  31 یرانیا کیبه عنوان  زین یجامعه مطلوب. خود و

 : کند یقلمداد م نیچن یو کشور یخود را در سطح مل دار تیاولو
 یتحقق حقوق ذات یسکوالر بر مبنا یـ قانون اساس

 از مدارس یا و فرقه ینید میحذف تعال ـ
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 در حق طالق یبرابرـ 
 نوع پوشش زنان یآزاد ـ
 ادیاعت وعیمعتادان و مبارزه با ش یدر بازپرور ژهیاهتمام وـ 
 یمل یتهایاولو گریبا د ستیز طیمح یاهتمام در نگهدار یبرابر ـ
و کاهش  یشخص تیاز مالک انتیص یدر راستا نیوضع قوانـ 
  یخصوص تیمالک

آن با  ینیگزیو جا یکاهش نقش بانکها صرفاً در حد تبادالت مالـ 
 یگزار هیدر سرما یسهام یشرکتها
 یو حقوق یقیاشخاص حق یبرا ژهیو ازیلغو هرگونه امتـ 
 کشورها گریکشورم در د یاسیعدم مداخله ساختار س ـ

  

اصالح : »سدینو یم زین« انقالب ایاصالح  حیدر ترج»در  نگارنده
که انقالب بد است چون خواستگاهش  افتیاستدالل رواج  نیبا ا یطلب
جامعه و  یختگیاست و متضمن از هم گس کالیو راد یآن راتییتغ

 یجیتدر راتییجز با تغ یو سازندگ شود یآن م یجار یساختارها
 دیاصالح بود و نه انقالب. اما با یدر پ دیپس با ست،ین ریامکان پذ

است و  کالیو راد یآن راتییتوجه داشت که نه انقالب الزاماً مالزم تغ
 قتیاست، بلکه انقالب در حق یجیتدر ینه اصالحات همواره روند

و  یآن دیبا یاست که در موارد ییربنایز راتییتغ ای نیادیاصالحات بن
و گام به گام. و اصالحات؛  یجیتدر یباشد و در موارد کالیراد
 کالیو راد یآن دیموارد با یاست که آن هم در برخ ییاروبن راتییتغ

 ییپس از ذکر مثالها یو.« یجیموارد هم تدر یباشد و در برخ
 ایهستند  یانقالب ای یاز وجه ازیمورد ن راتییتغ نیبنا برا: »سدینو یم

صورت  نیا در. یجیتدر ایهستند  یآن ای گریو از وجه د ،یاصالح
 چهار حالت متصور است:

 در لبه پرتگاه لیمانند ترمز کردن اتومب یآن یِانقالب راتیی( تغ3
 به خالف جهت لیمانند دور زدن اتومب یجیتدر یِانقالب راتیی( تغ2
 لیمانند سبقت گرفتن اتومب یجیتدر یِاصالح راتیی( تغ1
 «چهایدر پ لیاتومب دنیچیمانند پ یآن یِاصالح راتیی( تغ4

 

حق پور به  مایبر مقاالت و مباحث ن یمرور»بخش از  نیاما در ا و
که نگارنده در کوتاه  یبه مانند بخش دوم، موضوعات« خودش تیروا
بدانها  «ینیو موضوعات د یاله اتیآ یبرخ رامونیپ»خود  یهاینگار

انسان در رنج  ایآ ش،یدایپ خی: درباره نوروز، تارگردند یپرداخته ذکر م
انا » ی!، نقد ادعامیخدا را بت نکن ست؟،ین یمگر خدا کاف ؟شده دهیآفر
 نیتر یاساس ،ینداریدر د اضتیو ر تیرهبان یی، ناروا«انا اهلل» ای« حق

روابط  رامونیبه خدا و آخرت، پ مانیدر قرآن؛ ا یارکان اعتقاد
نسبت کفر  ن،یو تلق دیتوح ت،یو واقع قتیحق ،یاراده اله ،یدیتوح

خدا به  یارینسبت نفس و روح، نسبت  خدا،وشرک، نسبت شر با 
انسان، مراد از آدم و زوجش در قرآن، طرق سخن گفتن خدا با انسان 

قرآن،  فیو زنبور عسل، تحر یبه مادر موس یوح تی(، ماه53 ی)شور
قرآن، نهج البالغه و  اتیبودن قرآن، شأن نزول آ ریپذ ریو تفس لیتأو

 اتیبودن داللت آ یفرامکان و ینقبول ناسخ و منسوخ در قرآن، فرا زما
سوره انفال،  43 هیدر قرآن، سوره کوثر، آ« سوره»قرآن، معنا و مفهوم 

فهم  یفرضها شینبودن آن، اثبات پ یو عقل مانیبودن ا یبر دل ینقد
 ییپرسش و پاسخها ؟،ییگرا نید ای ییگرا قرآن به روش پازل، عقل

شرط  ق؛یتعمق و تدق ومطالعه؛ شرط الزم، تأمل  ک،یهرمنوت رامونیپ
بلعیده شدن حضرت یونس توسط  ینوح، معنا یکشت تیماه ،یکاف
نسبت عرش ملکه سبا  دهد؟ یم شنهادیچرا لوط دختران خود را پ ،یماه

دامن از ساق گرفتن ملکه سبا، درباره سحر و  یمعنا ،یبا عرش اله
هستند؟، معنا و مفهوم صلوات بر  تیبشر یمنج امبرانیپ ایجادو، آ

 فهیصح یدرباره صلواتها یمکرم اسالم و پاسخ به پرسش امبریپ
نقد  ست؟،یجز اسالم مقبول ن ینیچرا د ن،یخدا در زم تیحاکم ه،یسجاد

 ینیجانش رامونیدر اسالم، پ دهیعق یدرباره آزاد یینظر عالمه طباطبا
 ن،یو اجبار در فروع د نیدر اصول د یامامت در قرآن، آزاد امبر،یپ

قطع  انه،یمحاربه، مجازات با تاز هیآ رامونیمقدسات، پ به نیتوه یسزا
در قرآن، در  ضیتبع ییمباحثه درباره روا کیاز  یدست دزد، بخش

به  ینقد ،یزنان، چند همسر تیریدرباره حکومت و مد یثیخصوص حد
 تیمسؤول امبر،یپ یدرباره ازدواجها یقیعق یاز جناب موسو ینوشتار

 بیبر فقراء، عدم جواز تخر یدار روزه بمالک مکان زنا، درباره وجو
توبه بر قتال با اهل کتاب،  23 هیمساجد ضرار در قرآن، عدم داللت آ

انحرافات  ،یتورات، حرام بودن گوشت قربان یبر مبنا امبریپ تیحکم
سوره توبه، مفهوم شفاعت در قرآن، حق 33 هیمصداق آ انیعیش ینید
 کردیو رو صدر یاستاد بن شهیدخوردن از پستان، ان رینوزاد به ش یذات

جناب  ریدرباره نظر اخ صدر، یبن شهیقدرت در اند یبه قرآن، ظلم به جا
 ینید یعدم اقبال جامعه روشنفکر ،ینیخم یدکتر سروش نسبت به آقا

 .حق پور مایبه مقاالت و مباحث ن
 

 اورمیمتن آن را ب خواهم یاست که م یا نقل نگاره یانیاما کالم پا و
نداشت  ییایگو چیبه نظرم ه دمیگز یآن برم یبرا یچرا که هم هر عنوان

فکر بودم  نیدر ا شیسالها پ: »دانم یمهم م اریآن را بس یو هم محتوا
 رد ناًیرا ع امبریصدر اسالم و حال و احوال پ عیکه از خدا بخواهم وقا

 چگاهی. اما هابمیاز قرآن و اسالم ب یخواب تماشا کنم تا درک درست
که مبادا تاب و تحمل  افتمیرا در خود ن یدرخواست و دعائ نیجرأت چن

آن را بدوش  تیمشاهده آن عظمت را نداشته باشم و نتوانم بار مسؤول
که  دیو نشا دینبا یا دهیپد نینظرم که اساساً چن نیکشم! اما امروز بر ا

صدر اسالم و حال  عیناظر وقا ا،یرؤ نیدورب چهیاز در یرخ دهد و کس
قرآن سازگار  یرخداد با فلسفه وجود نیباشد چرا که ا امبریو احوال پ

 قیو مصاد تهایچون فهم آن را محدود در زمان و مکان و شخص ستین
معارف  کرانیب یایتواند در اعماق در ینم یآدم گریکند و د یخاص م

 قیتطب یاله اتیزمانه خود را با آ قیکند و مصاد یغواص وغور  یاله
شود و  یصدر اسالم محدود م قیدهد بلکه در محدوده همان مصاد

نوردد که متناسب دوران صدر اسالم  یرا در م یهمان مرتبه فهم تاًینها
 اتیبوده است که انتقال نص آ نیا یاله ریرو تقد نیبوده است. از ا
با تمسک به  یکند تا هر طالب فهم تیکفا ینیپس یقرآن به نسلها
و انطباق آن با امور مستمر واقع  یاله اتیآ یمعان یجابیانسجام و هم ا

را تجربه کند و بقدر بضاعت خود  یاله تیبتواند هدا یبشر ستیدر ز
 (3133اسفند ) «گردد. یمتنعم شود و متعال کرانیب یایدر نیاز ا
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 فصل دوم

 مقدمات فهم قرآن به مثابه متن دقیق
 

 
 متن کامل مقاله
 در نسبت روشنفکری با نواندیشی دینی

 
دو اصطالحی هستند که « نواندیشی دینی»و « روشنفکری دینی»

در ادبیات دینی دوران معاصر و پس از ظهور و بروز مدرنیته بسیار 
روند. برخی این دو را یکی پنداشته و آنها را حامل یک مفهوم  بکار می

شوند، اما بر سر داللت آنها  دانند، و برخی با اینکه تفکیک قائل می می
شویم   ندارند، و از این رو؛ وقتی با این دو اصطالح مواجه می اتفاق نظر

کنیم. حال در این مجال بر  دچار آشفتگی مفهومی شده خلط مبحث می
آنم در خصوص معنا و مفهوم مناسب برای این دو اصطالح توضیحاتی 

 ارائه دهم، باشد که راهگشا باشد.   

در چارچوب پایبندی مطلق به « روشنفکری دینی»از نظر نگارنده؛ 
یابد  نصوص اصیل دینی و ممتاز بودن آنها از وجه الهی بودن محل می

در بیرون این چارچوب، با رویکرد نسبی بودن « نواندیشی دینی»و 
صحت آن نصوص، چرا که نواندیشان دینی محدودیتهای بشری را در 

نی دخیل دانسته و حقانیت آن را مطلق کمیت و کیفیت نصوص دی
« روشن فهمی»و « روشن بینی»دانند. روشنفکران دینی سعی در  نمی

معارف دینی دارند آنگونه که از سرچشمه جاری شده است و 
نواندیشان در پی روزآمد کردن آن معارف، چرا که ذات معارف دینی 

رد روشنفکران؛ را عَرَضی دانسته و متأثر از مقتضیات عصر ظهور. رویک
درون دینی است و نواندیشان؛ برون دینی. روشنفکران برآنند با 
زنگارزدایی از دین رایج به اصل دین برسند چرا که آن را همچنان برای 

دانند، حال آنکه نواندیشان در واقع  زیستن در دنیای امروز راهگشا می
روز دینی نو را طرح درانداخته تا دینداری مردمان با مقتضیات 

همخوانی یابد. در روشنفکری، دین گویای روش و منش زیستنی است 
که از جانب خدا به انسانها توصیه شده تا با او توحید بجویند، اما در 

شان را برسازند  نواندیشی، این انسانها هستند که باید دین همسنخ زمانه
تی تا بتوانند با مبداء هستی ارتباط برقرار کنند و دچار خأل اولوهی

نشوند و اخالقی بزیند. روشنفکران دینی ناهنجاریهای دینداری رایج را 
دانند و در پی بازشناسی و بازشناسایی دینداری  از اصل دین نمی

اصیلند، در حالی که نواندیشان دینی ناهنجاریها را منتج از خود دین نیز 
که خواهند نشان دهند  شان می دانسته، اما به جهت خواستگاه االهیاتی

دامن خدا از دخالت در آن ناهنجاریها مبراست، بنابراین دین را الهی ـ 
نمایند و نه مطلقاً الهی. روشنفکری در پی فهم هرچه  انسانی معرفی می

تر کالم الهی بوده است، اما نواندیشی، ادیان را جریانهایی آنقدر  عمیق
اصی بوده عمیق در تاریخ بشری ندانسته که فهم آنها نیازمند غور و غو

باشد، بلکه کافی است به مقتضیات عصر ظهور آنها توجه شود تا حدود 
 و ثغور داللتشان آشکار گردد. 

تفاوتهای فوق در الفاظ این دو اصطالح نیز مشهود است: 
روشنفکر یعنی کسی که تفکرش در پی دریافت ارتباط روشن و خالی 

دینداری یعنی از ابهام بین دلیل و مدلول است، حال روشنفکری در 
تشخیص میزان و چرایی و چگونگی انحراف ایجاد شده در بین دینداری 
رایج با مدعای اصیل دین. در این میان؛ چون روشنفکران دینی به دلیل 
ضعف روشی و بینشی و حتی منشی، و البته تغییرات پرسرعت مدرنیته، 

از  توفیق چندانی در رسالت خود نیافتند، برخی راهکار را در عبور
دیدند، بدین معنا که اندیشه دینی را « نواندیشی»به « روشنفکری»

یافتند چرا که برآن بودند عالوه  نیازمند نوسازی و نه بازسازی درمی
بر تحریف و انحراف، کهنگی و از کار افتادگی نیز بر اندیشه دینی 

 شود. عارض می
ر رغم تأخر نواندیشی دینی نسبت به روشنفکری، از نظ اما علی

تر  داند؛ نواندیشی بالغ نگارنده که خود را در زمزه روشنفکران دینی می
عمل کرده است بدین معنا که به اصول و ضوابط ادعایی خود پایبندتر 

تری برای ارضاء نیازهایی که امروزه احساس  بوده و ماحصل منطبق
شود ارائه داده و این بدان جهت است که نواندیشان عالوه بر  می

وشنفکری، نسبتاً از دانشهای پژوهشی دنیای مدرن بیشتر تجارب ر
تر با چالشهای دنیای مدرن مواجه  تر و عینی اند و میدانی استمداد جسته

اند چارچوب مشخصی برای  اند. از سوی دیگر؛ روشنفکران نتوانسته شده
روشنفکری خود ارائه دهند و نوسان در آراء و احوال ایشان آنچنان بوده 

اند.  باوران را نسبت به نیت خود رقم زده  ی عدم اعتماد دیناست که حت
تر عمل کرده، دچار ضد و  روشنفکران نسبت به نواندیشان التقاطی

 اند. پیش از این نوشته بودم:  نقیضهای بیشتری شده
های  اساساً از آنجایی که حق مطلق نزد هیچ یک از آحاد یا گروه»

نی جویای حقیقت، در سیر آفاقی بشری نیست، هر انسان یا گروه انسا
های فکری متفاوت  خود، گردآورنده ماحصل اندیشه ورزیهای حوزه

شود، حال اگر این گردآوری با رویکرد توحیدی باشد، نیکوست و  می
«. التقاطی»اما اگر غیرتوحیدی باشد، مذموم است و به اصطالح 

یر گردآوری و پیوند غ»نویسد:  می« التقاطی»فرهنگ معین ذیل 
اما «. های نامتجانس اصولی چندین مجموعه ایدئولوژیکی و نظریه

را باید از دو وجه در نظر گرفت: یکی التقاط در ساحت جهان « التقاط»
بینی، و دوم؛ التقاط در انطباق ایدئولوژی با جهان بینی. روشنفکران و 

 اند، نواندیشان دینی و حتی غیر دینی بیشتر دچار التقاط نوع دوم بوده
، اند تابیده بدین معنا که با اینکه جهان بینی دیگران را برنمی

ند. ا ه کرد گرفته و بر جهان بینی خود تحمیل می ایدئولوژیهای آنها را بر
البته ناگفته نماند که اندیشه دینی رایج از قرون اولیه ظهور اسالم تا 

ان بوده امروز، خود دچار التقاط جهان بینی توحیدی با فلسفه یونان باست
است، بنابراین در عصر حاضر، حوزه روشنفکری و نواندیشی دینی 

 « دچار التقاط در التقاط بوده است.
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تر بودن روشنفکران نسبت به نواندیشان از این جهت بوده  التقاطی
اند، اما  پسندیده است که هر دو، اغلب، دستاوردهای دنیای مدرن را می

های  هم متمایل کردند به اندیشه شان را نواندیشان، جهان بینی دینی
فلسفی متأخر، حال آنکه روشنفکران چون قائل به اصالت دین هستند، با 
همان جهان بینی الهی خود، در پی ایجاد نسبت میان جهان بینی و 
دستاوردهای نوین بشری هستند و اینجاست که بیشتر دچار التقاط نوع 

 شوند. است می دوم، که التقاط بین جهان بینی و ایدئولوژی
ضمن عنایت به این تفاوتها بین جریان روشنفکری با نواندیشی 
دینی، باید توجه داشت که اکثر مصادیق عینی روشنفکران و نواندیشان 

توان گفت فالن اندیشمند، مطلقاً  اند، بدین معنا که کمتر می دینی نسبی
هرچند  روشنفکر است یا مطلقاً نواندیش است، مثالً دکتر علی شریعتی

یا دکتر  1هایی نیز داشته، پرچم دار روشنفکری بوده است اما نواندیشی
عبدالکریم سروش با اینکه دورانهای متأخر زندگانی فکریش به جد در 
توسعه نواندیشی دینی سپری شده، اما منفک از روشنفکری نبوده است. 
مثال دیگر؛ مهندس عبدالعلی بازرگان است که روشنفکری است که در 

 نماید. برخی موارد نواندیشانه قرآن را تبیین می
بودن اندیشمندان دینی در طیف   به این نسبیدر این میان؛ اگر 

روشنفکری ـ نواندیشی، از وجه روشنفکریهای نواندیشان ایرادی 
نباشد، اما از وجه نواندیشیهای روشنفکران خالی از اشکال نیست چرا 
که ورود روشنفکران دینی به عرصه نواندیشی حکایت از عدم پایبندی 

ینی دارد، بدین معنا که محوریت و التزام ایشان به مبانی روشنفکری د
اصیل بودن اصل دین را نقض کرده حداقل بخشی از آن را عصری 

اند. روشنفکران دینی که  پنداشته و جایگزینی برای آن مطرح نموده
باشند، اگر بخشی از آن را متناسب  ماهیتاً قائل به الهی بودن قرآن می

در حقیقت الهی بودن  عصر نزول دانسته و ناکارآمد برای دنیای امروز،
اند، چرا که خدای تعالی که واجد صفات و اسماء  قرآن را نقض کرده

باشد، همانطور که ذاتش ازلی و ابدی است، سخنش نیز ازلی  مطلق می
و ابدی است و تبدیل و تحویلی در آن راه ندارد. اگر اینگونه نباشد، او 

گفته و خدایی از سر توانایی و علم و حکمت مطلق و امثالهم سخن ن
 نکرده است. 

                                                 

اند  نوشته اریبس یعتیشر یعل از: زیروشنفکر ست یعتیدر شر یعتیشر یروشنفکر ـ1
 نکهیا رغم یسطور عل نیرو؛ نگارنده ا نیاز ا اند، دهیاند و شن اند و خوانده و گفته

مجال به  نیاوست، بنا ندارد در ا ونیخود را مد ینید یورود به عرصه روشنفکر
کند،  یرا نقاد یبپردازد، و نقاط قوت و ضعف و یعتیشر یآراء و آثار و زندگان

 نکهیو توجه دهد به ا دیفزایب گرانیبر انبوه سطور د یچند سطر خواهد یبلکه تنها م
 جادیا ینید ینوپا یدر روشنفکر یبود که نقطه عطف یروشفنکر تاًیماه یعتیشر

که عالوه بر  یعرصه گشود، فضائ نیدر ا یدیجد یـ عمل یفکر ینمود و فضا
 یعتی! معشوق شردیطلب یعاشقانه را م یندارید ،یفهم نیبه د ییعقال کردیرو

شد،  ینید یروشنفکر یریشتابگ یبرا یهرچند پرابهام بود، اما موتور محرکه پرتوان
دوچندان نمود! آنها  ینید یفروش را با روشنفکر نیدکانداران د ییجو زهیو ست

و امثال او  یعتیشر یاند که با دستاوردها بوده یعتیمبلغان و مروجان و تاجران شر
 عتیپس بقا خود را در بقا آن شر اند، گشته یمال التجاره م یب ینید یدر روشنفکر

با که  یا زهیاند، ست برخواسته زهیبه ست ها ییرو با روشنا نیو از ا اند دهید یم کیتار
 یاما زه اورد،یسربرن گرید یعتیشد تا شر نهینرفت، بلکه نهاد یعتیبردن شر ایرفتن 

 (1931ـ تیر  6از قرآن  یاتی)آ!« تندیاز خاتم سپ امبرانیروشنفکران پ»باطل که  الیخ

 انیجر»ام:  پیش از این نیز در مقام آسیب شناسی نگاشته
و فلسفه  نیاصل د قیتمرکز بر شناخت دق یبه جا ینید یروشنفکر

تک  تیخصوص، متاسفانه دچار ثنو نیدر ا یبخش یآن و آگاه یوجود
مدرن شده و از رسالت  یایدن جیرا یها شهیبا اند نید قیتطب یمحور
 یعنی ی. روشنفکرتهاست غافل گش ینیاز معارف د ییکه ابهام زدا خود

مورد شناخت  دهیمبهم پد یاینور تاباندن به زوا قیاز طر ییابهام زدا
را از  لیاص نیکوشش کند د دیبا ینید ی. روشنفکرینیقیتا حصول علم 

بکشد و قامت آن را از انحرافات راست  رونیخروارها خرافات ب ریز
و  یتا خود نسبتش را با خدا و هست دیاش بزدا نهییگرداند و زنگار از آ

را  نییتب نیبکوشند ا دیبا ینیکند. روشنفکران د نییتب تیانسان و انسان
  «باشند. تیدوران خاتم امبرانیبرسانند و پ ندارانیبه گوش توده د

از نظر نگارنده؛ هرچند روشنفکری دینی در بین مسلمانان با توسعه 
مدرنیته، رواج یافته است، اما خواستگاه آن ریشه در همان ادوار صدر 
اسالم دارد چرا که آیات بسیاری از قرآن، بمثابه متن اصیل دین الهی، 
مقوله دینداری را آسیب شناسی نموده و به تحریفها و انحرافهای آن 

ر داده، و از منظر درون دینی؛ از این رو است که ضرورت روشن هشدا
بینی و تمیز اصل دین از غیر آن همواره احساس شده و این همان چیزی 

های اخیر بنام روشنفکری دینی امری رایج شده  باشد که در دهه می
است. بنابراین رواج روشنفکری دینی در عصر حاضر بدان معنا نیست 

طول تاریخ پیشینه و پشتوانه نداشته است، بلکه که این پدیده در 
اند چرا که هر دینی، حتی از همان  پرداخته ای به این مهم می همواره عده

صدر ظهورش، دچار آفات بدفهمی شده و نیاز به پاالیش دینداری 
یافته است. این پاالیش منحصر در امر دینی نیز  پیروانش ضرورت می
و استعداد و به طور کلی   ا فهم و ارادهای که ب نیست، چون هر پدیده

ماهیت انسانی سر و کار داشته باشد، دچار تحریف و انحراف و بدفهمی 
 (1931)تیر شدنش طبیعی و اجتناب ناپذیر است. 

*** 
جریان روشنفکری دینی به جای تمرکز بر شناخت دقیق اصل دین و 

چار سفانه دأفلسفه وجودی آن و آگاهی بخشی در این خصوص، مت
های رایج دنیای مدرن شده و  ثنویت تک محوری تطبیق دین با اندیشه

از رسالت خود که ابهام زدایی از معارف دینی است غافل گشته. 
روشنفکری یعنی ابهام زدایی از طریق نور تاباندن به زوایای مبهم 
پدیده مورد شناخت تا حصول علم یقینی. روشنفکری دینی باید کوشش 

را از زیر خروارها خرافات بیرون بکشد و قامت آن را کند دین اصیل 
اش بزداید تا خود نسبتش را  از انحرافات راست گرداند و زنگار از آیینه

با خدا و هستی و انسان و انسانیت تبیین کند. روشنفکران دینی باید 
بکوشند این تبیین را به گوش توده دینداران برسانند و پیامبران دوران 

 (1936)موضوعات دینی ـ تیر . دخاتمیت باشن
*** 

مشکل بزرگ اغلب روشنفکران و نواندیشان در عرصه دین این 
است که بدون شناخت اصیل از اصل دین و تحت تاثیر آفات دینداری 
دینداران در طول تاریخ به داوری در خصوص کلیت دین و دینداری 

کنند. ابتدا باید نسبت شریعت رایج را با  گویی می پردازند و مبهم می
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احکام مندرج در قرآن بیان نمود و بین این دو تفکیک الزم را برشمرد 
و گرنه هر دو را تحت عنوان شریعت با یک چوب راندن شایسته 

 (1936)موضوعات دینی ـ تیر . نیست
 

 متن کامل مقاله
 عربیت لسان قرآن به چه معناست؟

 
فرهنگ نهادینه آن قوم بسیار وابستگی دارد زبان هر قومی به 

بنحوی که جهان بینی، اعتقادات، آداب و رسوم آنها در لسانشان نمود 
شود. از این رو لسان حجاز دوران  یافته، آن لسان، آیینه نمایان آنها می

داشته است،  جاهلی نیز متناسب فرهنگ مشرکانه و کافرانه گویایی می
اید لسان مورد نیازش برای بیان مفاهیم توحیدی ب بنابراین نزول قرآن می

ساخته است تا بتواند کتاب هدایت شود. در  و فرهنگ موحدانه را برمی
های آنها  کند که بن مایه این راستا؛ قرآن هرچند از واژگانی استفاده می

در لسان حجاز وجود داشته است، اما با نحوه بکارگیری آن واژگان در 
ار معنایی مورد نظرش را بر آنها سوار کرده، به ساختار متنی خود، ب

سازد. و از این منظر ما بین  تدریج در اذهان مخاطبانش استوار می
داشته  عربیت لسان قرآن با عربیت لسان حجاز تفاوتهایی وجود می

کند! حال  اما قرآن در آیات متعدد بر عربیت لسانش تأکید می 1است.
ین تأکید بر عربی بودن لسان قرآن را در این مجال بر آنم که چرایی ا

 در آیات قرآن بررسی نمایم.
وَما أرْسَلْنا مِن رَّسُولٍ إلّا بِلِسانِ »فرماید:  سوره ابراهیم می 4آیه 

، بدیهی است که هر رسولی که بخواهد هدایت را برای «قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ
که از سوی آن  ای سخن بگوید مخاطبانش تبیین نماید باید به گونه

مخاطبان فهم شود و در مراتب، سطح فهم ایشان را تعالی بخشد و 
بیانش از هدایت را تعمیق بخشد. بنابراین مراد از آیه این است که 

گزیند که بتواند به لسان  خداوند برای هدایت هر قومی، رسولی را برمی
شان همان قوم، یعنی در سطح توانایی فهمی آنها، هدایت را برای ای

نیز گویای همین است. در « کَلِّمَ الناس عَلی قَدرِ عقولهم»تبیین نماید. 
این میان؛ پر واضح است که همزبانی رسول و قوم از لحاظ لغوی، 
مقدمه توانایی رسول برای بیان هدایت به لسان قوم است، اما تأکید 
قرآن در این آیه بر نحوه و کیفیت سخن گفتن رسول است و نه زبانی 

شود  کند. از همین رو است که موسی وقتی مأمور می ه با آن تکلم میک
تواند  خواهد که هارون را که می به سوی فرعون برود از خدا می

تر سخن بگوید با او بفرستد تا از پس فصاحت لسان فرعون برآید:  فصیح
صَدِّقُنِی إنّی وَأخی هارونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّی لِسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُ»

سوره شعراء نیز مؤید  19تا  11آیات  (94 )قصص« أخافُ أن یُکَذِّبونِ
 قَوْمَالِمینَ، لظّا قَوْمَالْ ئْتِأنِ أ مُوسَى رَبُّکَوَإذْ نادَى »همین معناست: 

وَیَضیقُ صَدْری واَل یُکَذِّبونِ،  أن أخافُرَبِّ إنّى  قالَیَتَّقُونَ،  ألَافِرْعَوْنَ 
سوره طه:  91تا  44و نیز آیات «  هارونَقُ لِسانِی فَأَرْسِلْ إلَى یَنطَلِ

لى  وَیَسِّرْ، لِى صَدْرِى شْرَحْا رَبِّ قالَی، طَغَ إنَّهُ فِرْعَوْنَإلَى  ذْهَبْا»
                                                 

، توشیهیکو ایزوتسو، ترجمه احمد آرام، شرکت «خدا و انسان در قرآن»کتاب  ـ1
 ، و نیز مباحث قرآنی دکتر روزبه توسرکانی.1911سهامی انتشار، چاپ ششم 

أَهْلِى،  مِّنْ الِّى وَزِیرً جْعَلاوَ، قَوْلِى یَفْقَهُوالِّسانى،  مِّنعُقْدَةً  حْلُلْاوَأمْرِى، 
 «.خىأ ارونَه

منحصر « لسان»آیات دیگری نیز گویای این هستند که بارمعنایی 
در مجموعه واژگان یک زبان گویشی خاص نیست، بلکه توانایی تبیین 

فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ »و تفهیم است، مانند: 
همانا )بواسطه نزول قرآن بیان مفاهیم هدایت (، پس 31 )مریم« قَوْمًا لُّدًّا

را( بر زبانت آسان کردیم تا بوسیله آن پرواپیشگان را مژده دهی و 
اگر راجع « یَسَّرْنَاهُ»گر را هشدار دهی. در این آیه ضمیر در  قومی ستیزه

تبیین مفاهیم »به قرآن هم باشد، باز مراد آسان سازی و روان سازی 
رآن بیان منسجم مفاهیم هدایت است که هم است چرا که ق« هدایت

ترین حالت قابل خوانش است و هم به نحوی بیان  نصوص آن به روان
دخان نیز  81شده است که اعماق مفاهیم هدایت را نیز مبین باشد. آیه 

باشد که ماهیت قرآن بنحوی است که ذکر و یادآوری  حاکی از آن می
فَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لَعَلَّهُمْ »مفاهیم هدایت الهی را تسهیل نماید: 

 «ذکر»»ام:  پیش از این نگاشته« ذکر اهلل»در خصوص «. یَتَذَکَّرُونَ
ذکر » های پیشین است و منظور از یادآوری اصول و قوائد و نیز تجربه

توجه به نسبت میان آدمی با خدا، یعنی نسبت آدمی با سایر  «اهلل
 باشد. طبیعت، و حتی نسبت آدمی با خودش می آدمیان، نسبت آدمی با

راهنمای عمل و تعامل آدمی است در مواجه با آنچه در  «ذکر اهلل»
زیستنش باید بدان تصمیم بگیرد و اقدام کند، بدین معنا که او در هر 

ای باید مقدرات الهی را در نظر گیرد و در چهارچوب آن عمل  مواجهه
دهنده روزی بر بندگانش می باشد و  نماید. خداوند گشاینده و گسترش

 «ذکر اهلل»اندازه گذارنده بر آن )اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ(، و 
توجه به آن گشودگی و گستردگی و اندازه های مترتب بر آن است که 
هستی بی حساب و کتاب نیست، و اگر آدمی خواهان رشد و تعالی 

 4«ها باشد. ها و گستردگی ها در گشودگی هاست باید ذاکر انداز
وَاجْعَل لِّی لِسَانَ »بکار رفته است: « لسان صدق»شعراء  14در آیه 

، و قرار بده برایم لسان صدق در میان آیندگان. «صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ
یعنی صدق مدعایم در لسانم گویا و آشکار باشد و آنها دریابند که 

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا »مریم نیز چنین است:  81گفتم. آیه  راستی را می
هیچ ربطی « لسان صدق»پر واضح است «. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا

به نحوه گویش و واژگان ندارد، بلکه صرفاً گویایی و داللت بر راستی 
 شود. و درستی از آن افاده می

که برخی تعمداً بنحوی سخن  عمران گویای این است آل 11آیه 
گویند و حال آنکه از آن  گویند که مخاطب پندارد از کتاب الهی می می

دهند. واضح است که حتماً از  نیست و سخن دروغ را به خدا نسبت می
لحاظ گویش و واژگان تفاوت چندانی وجود نداشته که مخاطب را 

إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا وَسازد بلکه از منظر مفاهیم دگرگونه است. ) گمراه می
یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَقُولُونَ 
هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ 

 (یَعْلَمُونَ
 14، توانایی تبیین و تفهیم از آیات «لسان»معنایی در خصوص بار

                                                 
 1931ـ تابستان  1آیاتی از قرآن ـ 4
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تُحَرِّكْ  ال»سوره قیامت نیز بوضوح نمایان است چرا که مراد از  13تا 
تواند چیزی جز کوشش برای تبیین معارفی  نمی« بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ

هدایتگرانه باشد که پیامبر دریافته است و هنوز در قالب قرآن بر او 
پیرامون »نشده است. در خصوص داللت این آیات در بخش ششم وحی 

ام که در اینجا نیز به  توضیح داده« برخی آیات الهی و موضوعات دینی
از آن است  یحاک امتیسوره ق 13تا  16 اتیآ»نمایم:  نقل آن اکتفا می

منصوص بوده  اتیبعضاً متقدم بر نزول آ یاله تیاز هدا امبریکه فهم پ
از  شتریکه پ یمیمفاه میبا بسط و تعم ای امبریمعنا که پ نیبد ت،اس
با کنش  ایبا تفکر و تعقل حقمدارانه  ایاست و  افتهیمنزل در اتیآ قیطر

 یدرم یقتیحق یایرا مانند هر جو تیاز هدا یو سلوك موحدانه مراتب
 همشتاق بود اریبس عتاًیکه رسول اهلل هم بوده، طب ییاست و از آنجا افتهی

تاب بوده که هشدارها را  یب اریبس ایرا زودتر بشارت دهد  دهایکه نو
ال تُحَرِّكْ بِهِ »: دیفرما یم یتعال یخدا یحاالت نیانذار دهد، حال در چن

 یا افتهیآنچه در انیزبانت را عجوالنه به ب امبریپ یا «لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ
 اتیآ یمانا بر ماست گردآوره «آنَهُإِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ»مچرخان! 

و  یاله تیچارچوب هدا نییتع یعنیو خواندنش،  یاله تگریهدا
 «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»آن تنها در شأن ماست،  اتیمنصوص نمودن آ

 یهنگام یعنیکن خوانش آن را،  یرویپس پ مشیپس آنگاه که خواند
 یهمان نص را بخوان، و در پ ناًیع وبر تو خوانده شد ت اتیکه نص آ

 انیمردم ب یتر برا آنها را به گمان خود سهل الفهم میمباش که مفاه نیا
. دیآ یاز ما برم زیآن ن انیب یعنی «ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ»چرا که  ،یکن

به گذر زمان است آغاز  یازمندیکه نشانگر ن «ثُمَّ»عبارت آخر که با 
آنها را  یاله اتیاز آ یبشر نییتب چیباشد که ه ین میا یایشده گو

 انیآنها شود چرا که ب یاله انیب نیگزیتواند جا یکند و نم ینم تیکفا
از زمان نزول تا  یتعال یندارند و خدا یتیآنها حد و حصر و نها یاله

آن در  قیباشد و از مصاد یم اتیآن آ انگریدمادم ب ،یابد، در بطن هست
شنواند و در  یم ینیطن یو در هر سمع اندینما یم یا چشمه یهر چشم
« یوَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِ»دمد که  یاز روح خود م یا نفخه یهر نفس
 («.14و ص  43)حجر 

در آنها بکار رفته « قرآن عربی»حال نوبت آیاتی است که ترکیب 
قُرْآنًا  (جَعَلْنَاهُ) إنّا أنزَلْناهُ»فرماید:  زخرف می 9یوسف و  4است. آیات 

؛ در این آیات دلیل عربی بودن قرآن، تعقل «عَرَبیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلونَ
چگونه عربی بودن  مخاطبان قید شده، حال جای این پرسش است که

نماید؟ بدیهی است که به لغت  قرآن مخاطبانش را به تعقل ترغیب می
ر قرآن شود، بلکه اگر پیامب عرب بودن قرآن موجب تعقل مخاطبان نمی

نمود، غیر  به لغتی غیر از لغت عربی در میان اهل حجاز دعوت می
طبیعی و مایه تعجب و حتی تمسخر بود. بنابراین عربی بودن قرآن در 

باشد،  بودن آن می« گویا»و « روشن»و « واضح»این آیات به معنای 
چرا که وضوح و گویایی است که آدمی را به تعقل ترغیب و تشویق 

یرا تعقل در ابهام راهگشا نیست، حتی امکان پذیر نیست. نماید ز می
توان در خصوص آن پدیده  ای مبهم باشد، نمی وقتی بیانی از پدیده

گیری نمود. بنابراین عربی بودن قرآن؛ یعنی این  بدرستی تعقل و تصمیم
توان آن را دستمایه  متن قابلیت فهمیده شدن بدون ابهام را دارد، پس می

چرا که تعقل نیازمند اصول راهنماست و بدون آن اصول، نمود « تعقل»
در خأل، فرآیند آن مثمر ثمر نخواهد بود. البته باید توجه نمود در آیه 

بودن است و معنای آیه این است: « خواندنی»به معنای « قرآناً»مذکور 
ای گویا، باشد که شما  همانا فرو فرستادیمش )قراردادیمش( خواندنی»

به آیات قرآن راجع (« جَعَلْنَاهُ) أنزَلْناهُ»ه البته ضمیر در ک« تعقل کنید
زمر آشکار است:  41است. این بی ابهامی و گویایی قرآن در آیه 

در این آیه عربی بودن قرآن «. قُرْآنًا عَرَبیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ»
ت، یعنی چون قلمداد شده اس« بدون کژی و ناراستی و گنگی»متناظر 

    قرآن اعوجاج ندارد عربی است و چون عربی است اعوجاج ندارد.
را از منظر لغوی نیز بررسی « عربی»اکنون جای آن است که واژه 

 نماییم تا مدعای مطرح شده، بی پایه و اساس قلمداد نشود:
 آورد:  موارد زیر را می« عرب»المنجد ذیل 

 باز و فصیح و زبان آور شد. ـ عَرِبَ الرَجُل: گیر زبان آن مرد
ـ عَرَّبَ المنطق: حرف زدن و گفتار را از لغزش و غلط گویی 

 مصون داشت و مهذب کرد.
 ـ عَرَّبَ عَنهُ لسانُهُ: زبانش به آن گویا و توانا شد.

 ـ عَرَّبَ بحُجَتِهِ: دلیل خود را خوب بیان کرد.
بدون لهجه ـ أعرَبَ کالمَهُ: سخن خود را خوب و فصیح و رسا و 

 بیان کرد.
 ـ أعرَبَ الشَّیء: آن چیز را واضح و روشن کرد.

   1ـ رَجُلٌ عَرِب: مرد فصیح و زبان آور
 

سوره واقعه که  91و آیه « عُرُب»شرح و تفسیر لغات قرآن ذیل 
عُرُب به معنای زنی است که وضع »نویسد:  می« عُرُباً اَتراباً»فرماید  می

به همسر و مقام عفت و پاکیش  حالش حکایت از محبتش نسبت
به همان معنی آشکار ساختن است. این واژه به « اِعراب»کند، زیرا  می

آید و ممکن است هر دو  نیز می« فصیح و خوش سخن بودن»معنی 
را به « عربی»، «مفردات»نیز در « راغب» 2«معنی، در آیه جمع باشد.

 داند. می« سخن فصیح و روشن»معنای 
کِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ »فرماید:  فصلت می 9یات؛ آیه باز گردیم به آ

؛ این آیه گویای این است که آیات قرآن باز «قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ
برای قومی که  ای گویا است که خواندنی شده حقایق کتاب الهی است

 دانند. می
اند:  قلمداد شده« عَرَبیًّا حُکْمًا»رعد، آیات قرآن  91در آیه 

حکم »داوری حکیمانه است، و « حکم«. »عَرَبیًّا حُکْمًا أنزَلْناهُ لِکَوَکَذَ»
آور است چرا که پس از آن  داوری حکیمانه گویاست که علم« عربی

ما لَکَ مِنَ اهللِ مِن  الْعِلْمِ مِنَ جاءَكَ بَعْدَما أهْواءَهُم اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ»گوید:  می
اگر مراد؛ حکم به لغت عربی بود، قسمت متأخر آیه «. واقٍوَلیٍّ واَل 

تناسب بود چرا که لغت هر زبانی به خودی خود  نسبت به متقدم آن بی
آور نیست بلکه اگر فحوای صحیح روشنی را حامل باشد، موجب  علم

                                                 

تألیف: لویس معطوف، ترجمه: محمد  ـ فرهنگ المنجد )عربی ـ فارسی(،1
  1911بندرریگی، انتشارات اسالمی، چاپ اول 

بنیاد ـ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، تألیف جعفر شریعتمداری، 4
 1911پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ دوم 
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 شود. علم مخاطبش می
طه گویای این است که چون آیات الهی به صورت  119آیه 
گویا نازل شده در آن امکان تصریف هشدارها وجود دارند. ای  خواندنی

 أَوْ یَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ الْوَعِیدِ مِنَ فِیهِ وَصَرَّفْنَا عَرَبِیًّا قُرْآنًا أَنزَلْنَاهُ لِکَوَکَذَ»
نویسد:  استاد عبدالعلی بازرگان ذیل این آیه می«. ذِکْرًا لَهُمْ یُحْدِثُ

، به «قَرَءَ»ت، به معنی خواندن، از ریشه واژه قرآن در اصل مصدر اس»
آنچه بر پیامبر مکرم اسالم نازل شده نیز به اعتبار آن که متنی خواندنی 

نیز وصفی است برای قرآن، به « عربی»شود.  است، قرآن گفته می
به معنای گنگ و « عجمی»معنای فصیح و روشن که واژه مقابل آن 

مچون صرف افعال مختلف در نامفهوم است... معنای تصریف آیات، ه
زبان عربی، بیان حاالت مختلف و متنوع یک امر است تا هر کسی در 
حد درك و فهم و ذوق و استعداد خود آن را دریابد. تصریف آیات در 
قرآن یعنی خدا آن را به تناسب سن، سلیقه، سواد، و جنسیت، مطالب را 

 1 «در حد فهم آنها بیان کرده است.
 لِکَوَکَذَ»در « عَرَبیًّا قُرْآنًا»های فوق، مراد از  سیبا توجه به برر

نیز  (1 )شورى «حَوْلَهَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ لِّتُنذِرَ عَرَبِیًّا قُرْآنًا إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا
ناظر به لغت عربی نیست، بلکه عربی بودن قرآن در این آیه نیز داللت 

یت الهی که منطقاً و طبیعتاً هدا« توانایی تبیین»و « گویایی»دارد بر 
بوده است. « حَوْلَهَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ»اول مخاطبانش بعد از پیامبر، اهالی 

وَمِن قَبْلِهِ »احقاف هم صادق است:  14این مفهوم و بارمعانی در آیه 
 الَّذینَ لِّیُنذِرَ عَرَبِیًّا لِّسَانًا مُّصَدِّقٌ کِتابٌ ذابُ مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاکِت

  «.لِلْمُحْسِنینَ وبُشْرَى ظَلَمُوا
آمده « لسان عربی مبین»حال نوبت بررسی آیاتی است که در آنها 

آورم که در  است. اما پیش از بررسی این آیات، توضیحاتی را می
بحث آزاد در باره معنای ملک »در بخش هشتم « مبین»خصوص واژه 
در برخی از آیات قرآن به معنای « ینمب»»ام:  داده« یمین در قرآن

اهلل »، چرا که «روشنگر»است، در برخی آیات هم به معنای « روشن»
(، اما روشن بودن به معنای ساده بودن 98نور «)نور السماوات و االرض

نیست و فهم بسیاری از آیات قرآن سهل و ساده نیست، و البته 
، «روشنی»هر  پیچیدگی کالم الزاماً مالزم اعوجاج آن نیست.

است، پس « بیان کننده»، در اصل، «مبین»هم هست زیرا « روشنگر»
هم صحیح است. معنای روشنگر در آیات زیر « روشن کننده»معنای 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ »صادق است مانند 
یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ »( و نیز 114نساء «)نُورًا مُّبِینًا

کَثِیرًا مِّمَّا کُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ 
سُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّ»( و همچنین 18مائده «)وَکِتَابٌ مُّبِینٌ

(، 34مائده «)وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ »(، 83انعام «)وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ»

 «( و...114اعراف «)مُّبِینٌ
 «مبین» در قرآن ای که م که هر پدیدهافزای بر این توضیحات می

باشد، الزاماً روشنی و « آشکار»و « روشن»یعنی  باشد، خوانده شده
نمایانی ظاهری آن مراد نیست بلکه روشنی و نمایانی آن به زبان 

                                                 
 (، ترجمه عبدالعلی بازرگان6.1نرم افزار اندرویدی قرآن حکیم )نسخه  ـ1

وال »گوید:  باشد. مثالً وقتی قرآن می صفات و اسماء و پیامدها می
(، یعنی دشمنی 161)بقره « لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبینٌ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إنَّهُ

های شیطانی و آثار مخرب آن  شیطان از صفات و پیامدهای وسوسه
وإن کانُوا مِن قَبْلُ لَفی ضاَللٍ »گوید  آشکار و روشن است. یا وقتی می

(، یعنی گمراهی آن از پیامدهای مخربی که 164عمران  )آل« مُّبینٍ
 روشن است. دچارش شده است آشکار و
تا  134هستند: آیات « لسان عربی مبین»و اما آیاتی که شامل 

، لْأَمینُا لرُّوحُابِهِ  نَزَلَالَمینَ، لْعاوَإنَّهُ لَتَنزیلُ رَبِّ »فرماید:  شعراء می 136
لَفِى زُبُرِ  وَإنَّهُمُّبینٍ، عَرَبِىٍّ  بِلِسانٍ، لْمُنذِرینَاقَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ  عَلَى

 لرُّوحُا»فرماید این قرآن فرود آمده است بواسطه  توجه کنیم می« لْأَوَّلینَا
که ماهیتی معنوی و الهی دارد و نه غیرمعنوی و غیرالهی، و نیز « لْأمینا

پیامبر فرود آمده است که آن هم ماهیتی معنوی دارد و نه « قلب»بر 
لسان باید  این« بلسان عربی مبین»گوید  غیرمعنوی، بنابراین وقتی می

ماهیتاً متناسب امر معنوی باشد نه غیرمعنوی. مضافاً این لسان باید 
ای باشد که پیامبر بتواند با تمسک محض به نصوص قرآن که  بگونه

( است اعماق مفاهیم هدایت الهی را دریابد، 13)نحل « تِبیانًا لِکُلِّ شَیء»
یش خاصی از تواند گو نمی« لسان عربی مبین»در این صورت؛ مراد از 

زبان عربی جاری میان اعراب باشد که به جهت ویژگی خاص آن 
بدان شده باشد، بلکه مراد؛ توانایی تبیین مفاهیم الهی « مبین»اطالق 

توسط آن لسان است. بنابراین عربی مبین بودن لسان قرآن به معنای 
آن از منظر هدایت الهی است چرا « خود روشنگری»و « خودگویایی»

از الزامات ذاتی قرآن است که « خود روشنگری»و « گویایی خود»که 
اگر اینگونه نباشد، خود قرآن نیازمند منبع هدایتی دیگری برای فهمش 

لَفِى  وَإنَّهُ»باشد.  شود که ناقض فلسفه وجودی آن و خاتمیتش می می
نیز مؤید توضیحات فوق است چرا که مفاهیم هدایتی که « لْأوَّلینازُبُرِ 

زُبُرِ »باشند، در  اند، چون ازلی و ابدی می رآن تبیین گشتهتوسط ق
و واضح است که اگر مراد؛ واژگان عربی  اند هم وجود داشته« لْأوَّلینا

در « مُّبینٍعَرَبِىٍّ  بِلِسانٍ»رایج میان اعراب بود، تناسبی میان قبل و بعد 
 شعراء نبود.  136تا  134آیات 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ »فرماید:  سوره نحل می 119آیه 
در این «. مُّبِینٌ عَرَبِیٌّ لِسَانٌ ذَابَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَهَ

دانیم که آنها خواهند گفت که بشری  گوید محققاً می آیه خداوند می
ما لسان کسی که )یا لسانی که( دهد، ا قرآن را به پیامبر تعلیم می

کنند به سوی آن گنگ و نامفهوم است و حال آنکه این  منحرف می
لسان عربی مبین است. به عبارت دیگر؛ اگر این قرآن را پیامبر از 
بشری یادگرفته بود، به جهت عدم مطلقیت علم و توانایی بشری، لسان 

خود گویایی و  شد و دیگر قرآن دچار گنگی و اعوجاج و نامفهومی می
خود روشنگری نداشت و حال آنکه قرآن به نحوی سامان داده شده 
است که خودگویایی و خود روشنگری دارد، و این تنها از خدای تعالی 

آید که چنین سخن بگوید و الغیر. دقت کنیم این آیه به صیغه  بر می
که مضارع آمده است یعنی همواره قرآن با این اتهام مواجه است نه این

تنها در دوران صدر نزول چنین اتهامی زده شده باشد بلکه همواره 
های  گویند که این قرآن متأثر از کتب ادیان پیشین و دانشها و افسانه می

وَإن کُنتُمْ فی رَیْبٍ »گوید  زمانه پیامبر بوده است. تحدی قرآن وقتی می
ن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّ
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أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ »گوید  ( یا وقتی که می49)بقره « إن کُنتُمْ صَادِقِینَ
« فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

مؤید انحصار در خودگویایی و خود روشنگری سخن  ( دقیقا91ً)یونس 
خداست که هیچ بشری را نرسد که از جانب خود بتواند سخنی بگوید 
در کمال انسجام و خالی از تضاد و تناقض و تزاحم و تعارض چرا که 

 آید. چنین سخن گفتنی فقط از واجد صفات و اسماء مطلق برمی
آن »گویند:  یا می» فصلت هم مؤید توضیحات فوق است: 44آیه 

ای همانند  اید، سوره اگر راستگو بوده»بگو: « را )به خدا( افترا زده است!
 «توانید، فراخوانید. آن بیاورید و هر که را دون خدا می

، و چنانچه قرار «وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیًّا لَّقالُوا لَواْل فُصِّلَتْ آیاتُهُ
گفتند چرا آیاتش از هم  مبهم، هر آینه می داده بودیمش قرآنی گنگ و

توان داللت آنها را دریافت( بعد خداوند  نشده است؟ )یعنی نمی  گشوده
، آیا این قرآن «أأعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ»پرسد  به سیاق استفهام انکاری می

توان داللت  گنگ و مبهم است و حال آنکه گویا و روشن است و می
واو حالیه « عَرَبِیٌّ»قبل از « واو)»د دریافت؟! آیاتش را با تمسک به خو

قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ »است.( 
، بگو آن برای کسانی «بَعِیدٍ مَّکَانٍ مِن یُنَادَوْنَ ئِکَوَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُولَ

آورند  هدایت و بهبودی است و کسانی که ایمان نمیاند  که ایمان آورده
شان سنگینی است و آن بر ایشان نامفهوم و گنگ است مانند در گوشها

زمانی که از مکان دوری آنها را نداء دهند و آنها سخن نادی را مبهم 
دریافت دارند. این آیه گویای این است که شرط فهم قرآن نزدیک 

با تمسک به خودگویایی و خود  شدن و درآمیختن به آن است تا
 های مؤمنانه بتوان دریافت. روشنگری آن داللت صحیح آن را در تجربه

با بررسی و توضیح آیات مذکور، مشخص شد که تأکید قرآن بر 
آن است « خود روشنگری»و « خودگویایی»عربیت لسانش، تأکید بر 

روش  فهم قرآن به»که توجه بدان نقش کلیدی در فهم قرآن دارد و 
سازد که تاکنون نگارنده با تمسک به آن به  بدیل می را بی« پازل

استخراج مفاهیم و داللت صحیح آیاتی چند از قرآن در قالب مقاالتی 
 (1931)شهریور  1پرداخته است.

 

 مبانی فهم پازلی قرآنپیرامون 
 

 بیان یکم
در فهم قرآن، دو راه پیش رو است، یک اینکه؛ مخاطبان با اتکاء به 

                                                 

مائده(، جواز  94و  99ـ مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن )1
نور(، مفهوم ضرب  61برخی نامحرمان )  حضور در  زنان   و آسودگی  پوشش تخفیف 

نساء(، جواز عدم مسؤولیت پذیری در قبال برخی از زنان  94زنان ناشزه در قرآن )
نور(، عدم سقف  91بقره(، عدم الزام قرآن به پوشیدگی موی سر زنان ) 494بیوه )

 84و   81نساء(، مِن بعد ازدواج نکن؛ نسخ یا بدفهمی؟ ) 9تعدد زوجات در قرآن )
 443« )الطالق مرتان»احزاب(، اثبات حق طالق زنان در قرآن و توضیح معنای 

بقره و دیگر آیات طالق(، معنای ملک یمین در قرآن و پاسخ به چند ایراد و اتهام 
آل  1مرتبط )تمامی آیات مشمول ملک یمین( پیرامون محکم و متشابه در قرآن )

دی، بدفهمی عمر نوح در قرآن عمران(، امی بودن پیامبر نه به معنای بی سوا
(، بازنگری در فهم امت واحد در قرآن )تمامی آیات مشمول امت 14)عنکبوت 

واحده(، عیسی فرزند خوانده مریم، استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن، قبول 
داری،   وجوب تخییری روزه داری و نقد نظر آقای ترکاشوند درباره ایام روزه

 عارض ماهیت رؤیایی وحی و ...تکلیم خدا با موسی؛ م

شان، میزان حقانیت آن را بسنجند، که این سنجش خود  دانش و تعقل
محتاج وقوع دو امر است؛ الف( بتوانند مفهوم کالم را همانگونه که 
گوینده گفته بفهمند و بر خطا نروند، ب( بتوانند آن را بر حقایق عالم 

دهند تا میزان حقانیت آن را دریابند. اما این دو امر، هر دو، از  مطابقت
 اند و نه مطلق، چرا که؛  امور نسبی

توان داوری نمود که اوالً؛ گوینده آنچه را که  در مورد الف نمی ـ1
اراده کرده بگوید، صحیح و دقیق گفته باشد )توانایی گوینده(، ثانیاً؛ 

، ثالثاً؛ دانش مخاطب برای فهم متن، دانش و اشراف او کافی بوده باشد
کافی باشد و روش تعقل و فهم وی نیز صحیح و دقیق باشد، رابعاً؛ 
مخاطب بتواند شرایط و وضعیت عصری گوینده و بستر خلق متن او را 
درك کند و به اصطالح خود را در زمان و مکان او تصور کند. خامساً؛ 

فاوت مؤثر در فهم پیش فرضهای ذهنی گوینده و مخاطب دارای ت
 نباشد.   

صحت مورد ب، مستلزم این است که مخاطب، درك و دانش  ـ4
درستی از حقایق عالم داشته باشد، تا بتواند حقانیت قرآن را با آن حقایق 
بسنجد، حال آنکه هرگاه قرآن کتاب هدایت باشد، این مورد دچار دور 

هدایت قرآن  شود چرا که در این صورت؛ مخاطب، نیازی به باطل می
تواند حقانیت  ندارد، چرا که دانش او مشرف است بر دانش قرآن که می

، «ویژگیهای حق»آن را بسنجد. اگر بگوییم که مخاطب باید با اتکاء به 
شویم و نه  حقانیت مدعای قرآن را بسنجد، باز هم دچار فهم نسبی می

طب مؤثر مطلق، زیرا که در بکارگیری ویژگیهای حق نیز، توانایی مخا
باشد و چون توانایی او نسبی است، پس فهم او نیز در انطباق مدعا  می

 باشد. با ویژگیهای حق نسبی می
با این اوصاف، دیگر نه تفسیر قرآن به قرآن صحیح است و نه  ـ9

تفسیر موضوعی قرآن، چرا که اوالً مخاطب، در مورد مدعیات قرآن، 
رخی را صواب بداند و بعضی نماید و ممکن است ب پاره پاره داوری می

را ناصواب و این نیز مغایر فلسفه وجودی کتاب هدایت بودن قرآن 
 آید.  شود زیرا که بکار هدایت مخاطب نمی می

این راه با آیات قرآن همخوانی ندارد چرا که مدخل فهم قرآن از  ـ4
به شش « ایمان»)در قرآن «. علم»است و نه « ایمان»نظر خود قرآن، 

لق گرفته است؛ خدا، آخرت، انبیاء، فرشتگان، کتاب و نیز مورد تع
 «.(غیب»

تر آمد؛ راه دوم در فهم قرآن این است که  همانگونه که پیش
مخاطبان، به اعتبار گوینده آن، مدعیات آن را حق بدانند، و بنابر 

، آن را خالی از تضاد و تناقض و نیز تزاحم حقوق «ویژگیهای حق»
در نظر گیرند و کوشش « پازل»آن را به مثابه یک بدانند، و در نتیجه 

نمایند فهم خود از آیات را پازل وار کنار هم بچینند و صدق فهم خود 
و « امر مستمر واقع»را با عیار عدم تضاد و تناقض و تزاحم و نیز 

 (1938ـ تیر  4)ملک یمین  بسنجند.« آزمون تجربه»
 

 مدوبیان 
امروزه بحث بر سر قرآن، الهی بودن یا نبودن، عصری بودن یا 
نبودن، بی نقص بودن یا نبودن، گویا بودن یا نبودن و ... آن بسیار است. 
اما تمامی این بحثها، منوط است به نگرش ما به صفات اهلل که بعضی 

کنند. اگر قرآن الهی باشد،  پردازند و برخی از آن غفلت می بدان می
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جانب اهلل بر پیامبر نازل شده باشد و او نقشی به جز مهبط آن  یعنی از
نداشته باشد، دیگر سخن راندن در مورد قرآن بدون در نظر گرفتن 

 صفات اهلل صواب نیست.
صفات اهلل مطلق است، یعنی در علم او، توانایی او، حکمت او و 

نیز دیگر صفات او نقصانی نیست. وقتی صفات اهلل مطلق باشد، فعل او 
خالی از نقصان است و در نتیجه هیچگاه نیازی به اصالح یا تغییر آنها 
نخواهد بود و از این رو است که در سنن الهی، تبدیل و تحویلی رخ 

فاطر «)فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا»دهد:  نمی
های انسانی در  هایی که اراده ز آفریده(. در این صورت آن دسته ا49

کند، در کمال صحت و دقت خلق  آفرینش آنها دخل و تصرف نمی
نهایت عمر خواهند کرد، چرا که آنچه موجب تباهی و  شوند و تا بی می

موجود در آن  های شود، نقصانها و ناهماهنگی نابودی یک پدیده می
 ی دیگر است.ها پدیده، یا تعارضها و تضادهای آن با پدیده

حال با این اوصاف، اگر قرآن الهی باشد یعنی منتج از صفات مطلق 
های انسانی در کمیت و کیفیت نزول آن دخل و تصرف  اهلل باشد، و اراده

های آن هم مطلق و همه مکانی و  نکرده باشد، پس صحت و دقت گزاره
است همه زمانی است. چرا همه زمانی و همه مکانی؟ زیرا خداوند علیم 

کند، و پیامبر آن را  و حکیم و قدیر و ...، بنابراین وقتی قرآن را نازل می
داند، آنچه را  کند و قرآن را برای جهانیان می خاتم انبیاء معرفی می

باشد، یعنی آیات قرآن را با  گوید ناظر به همه زمانها و مکانها می می
های  ارهکند که صحت و دقت گز توجه به بستر نزول، طوری خلق می

آن، همه زمانی و همه مکانی باشد و خاتمیت و للعالمین بودن آن نقض 
 نشود. 

از این رو برای فهم قرآن )از منظر الهی بودن آن(، اولین پیش 
های قرآن در همه زمانها و  فرض این است که صحت و دقت گزاره

های قرآن، بیان امور مستمر واقع  شود، یعنی گزاره مکانها نقض نمی
یابند و باید  تند که در گذر زمان و جابجایی مکان مصداق میهس

کوشش نمود مصادیق آنها را به درستی تشخیص داد و از هدایت الهی 
 (1934)مخاطبان قرآن ـ مهر  بهره برد.

 

 مسوبیان 
« حق» )قرآن حق است، اما حق چیست و ویژگیهای آن کدامند؟(

یعنی آنچه که درست است و باید باشد و اراده الهی بر خلق یا بقاء آن 
گیرد. خدا حق مطلق است، و از حق مطلق جز حق  قرار گرفته و می

شود. بنابراین هر آنچه را که خدا برای خلقت یا بقاء آن اراده  صادر نمی
ای که در راستای  است. به عبارت دیگر؛ هر پدیده« حق»کند،  می
« هستی»سفه وجودیش و منطبق با نظام هستی باشد، حق است. پس فل

 حق است. 
ها توجه نمود. درست  پدیده« حقیقت»و « واقعیت»باید به تفاوت 

های  هایی که اراده است حق است، اما در پدیده« هستی»است که هر چه 
کنند و با تبدیل روابط توحیدی  به  انسانی در آنها دخل و تصرف می

ها از ادامه بقاء  گردند، آن پدیده ها می ا باعث تخریب آن پدیدهروابط قو
در راستای هدف غایی و  فلسفه وجودیشان باز مانده و از حقیقتشان 

شوند. در چنین  شوند و به جای اینکه مفید باشند، مضر می بیگانه می
آن یکی نیست و « واقعیت»پدیده با « حقیقت»هایی دیگر  پدیده

آنچه بوده »آن، « حقیقت»است، اما « است آنچه شده » پدیده،« واقعیت»
هر پدیده وضع موجود آن « واقعیت»، به عبارت دیگر؛ «و باید باشد

 آن وجود فطری آن است.« حقیقت»است، و 
است، « حق»زیرا آنچه « حق همه مکانی و همه زمانی است»ـ 

صان چون برآمده از اراده الهی است، و اراده الهی دچار نوسان و نق
« حق»شود، پس چه در گستره مکانی چه در گستره زمانی، همواره  نمی

 است، چرا که همواره منطبق بر اراده الهی است.
ـ آنچه از حق بوجود آید منطقاً حق خواهد بود، و ناحق هیچگاه 

 «.حق فقط زایش حق دارد»تواند حق بوجود آورد.  نمی
ق فقط زایش ح»و « حق همه مکانی و همه زمانی است»ـ چون 

 «.کند شود و تخریب نمی حق تخریب نمی»، پس «حق دارد
و « حق خالی از زور است»و « حق ذاتی هر پدیده است»ـ چون 

و « حق فقط زایش حق دارد»و « حق همه مکانی و همه زمانی است»
شود و  حق محدود نمی»، پس «کند شود و ویران نمی حق ویران نمی»

 «.کند محدود نمی
حق محدود »و « کند شود و تخریب نمی تخریب نمیحق »ـ چون 

، پس هیچ حقی در خود تناقض ندارد «کند شود و محدود نمی نمی
)روابط قوا ندارد( که تخریب یا محدود شود و با حق دیگری تضاد 

حق در خود تناقض و با حق »ندارد که تخریب یا محدود کند، پس 
 «.دیگری تضاد ندارد

زیرا هر « یگر و شرط تحقق آنهاستهر حقی متضمن حقوق د»ـ 
حقی که نادیده گرفته یا پایمال شود، پدیده ما به ازاء خود را دچار 

شود و تخریب  گرداند، بنابراین آن پدیده تخریب می روابط قوا می
کند، و این تخریب و محدودیت  شود و محدود می کند، و محدود می می

دیگر نیز آن پدیده را  حق دیگری را تحت شعاع قرار داده، و از وجه
کند. مثل انسانی که از حق سالمتی خود غافل  تخریب و محدود می

شود، بنابراین جسمش دچار بیماری گشته، جان و مال و عمرش تباه 
شده، و حق رشد و حق زیست اجتماعی و حق کار و دیگر حقوق او 

 گردند.  تحت تأثیر قرار گرفته و آن طور که باید محقق نمی
پس « هر حقی متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاست»چون ـ 

و اگر از حقی غفلت شود، خأل « شوند حقوق جایگزین یکدیگر نمی»
کند، بنابراین خأل با زور پر  شود و حقی جای آن را پر نمی ایجاد می

 شود. می
شود ویژگیهای پیش گفته حق، آن چنان  همانطور که مالحظه می ـ

متداخل هستند که همگی مبین همدیگر و متأثر از یکدیگر بوده و به 
عبارت دیگر همه بیان حال یک حقیقت هستند از جوانب و زوایای 
گوناگون، مانند صفات خدا )رحمن، رحیم، علیم، سمیع، حکیم، رزاق 

قد بود، ما بقی را نیز فاقد بود، و دیگر خدا نبود. و...( که اگر یکی را فا
، «حق حجتش در خودش هست»بنابراین ویژگی دیگر حق این است که 

 یعنی گواه و بینه حق بودن هر حقی ذاتی آن حق است. 
حق خالی از ابهام »، پس «حق حجتش در خودش هست»چون  ـ
 «.است
، «تحق حجتش در خودش هس»و « مند است حق هستی»چون  ـ
دهد و محقق  ، و خود، خود را رشد می«حق خودانگیخته است»پس 

ای حق است، و عاقبتش در گرو  کند. به عنوان مثال؛ انسان پدیده می
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دستاورد خودش است، بنابراین خود باید خود را رشد دهد. حال اگر 
انسانی از خودانگیختگی خود، یا به عبارت دیگر از استقالل و آزادی 

غافل گشت، حقیقت انسانی خود را به واقعیت ناحقی خود در رشد 
  (1939ـ شهریور  ویژگیهای حق) تبدیل کرده که خسران عاقبت آن است.

 

 بیان چهارم
... آری ما باید قرآن یا متن مقدس را با حق بسنجیم و به حق تفسیر 
و تأویل کنیم و آن هم فارغ از اینکه از جانب خدا باشد یا نباشد، اما 

توان متمسک به  آن از جانب خدا نباشد، دیگر در فهم آن نمیاگر قر
بودن آن و در نتیجه دقیق بودن تک تک « حق مطلق»پیش فرض 

ای که حتی نتوان  عبارات و منسجم بودن آنها با یکدیگر شد، بگونه
یک حرف را جابجا نمود یا نادیده انگاشت. اگر قرآن از جانب غیرخدا 

ء، حتی اگر کالم پیامبر باشد که محتوایش را باشد، به هر نحوی از انحا
توان  از وحی الهی گرفته و وی بدو فرم کالمی بخشیده باشد، دیگر نمی
های  به قطع داوری نمود که قرآن مطلقاً حق است، چرا که پای اراده

های انسانی به جهت اینکه انسانها برخوردار  انسانی به میان آمده و اراده
ی مطلق، و... نیستند، منزه از نقصان و اشتباه از علم مطلق، توانای

باشند. ما باید قرآن را با حق بسنجیم و به حق تفسیر و تأویل کنیم  نمی
اما با این پیش فرض که قرآن از جانب خدایی است که حق مطلق است 

شود. بنابراین قرآن متن دقیق  و از حق مطلق جز حق مطلق صادر نمی
و نه نوشتاری و در بستر تاریخی زمان  است هرچند که گفتاری باشد

 پیامبر نازل شده باشد و به طبع رنگ و بوی آن زمان را داشته باشد.
« گوید، حق است چون خدا می»در فهم قرآن، تمسک به اینکه 

، زیرا «گوید چون حق است، خدا می»راهگشاتر است از تمسک به 
گیرد، بنابراین  میبه آن تعلق « ایمان»قرآن در زمره مقوالتی است که 

، چرا که «گوید چون حق است، خدا می»توان به این اکتفا کرد که  نمی
اید  آورید یعنی حجت آن را هنوز درنیافته شما وقتی به چیزی ایمان می

و برایتان صحت آن یقینی نشده است، اما از شواهد و قرائن، درستی آن 
تایج آن محقق شد، شوید و زمانی که ن پذیرید و به آن عامل می را می

یابید. مانند اینکه پزشک معتمد شما بگوید اگر   به حقانیت آن یقین می
شود، ایمان  این دارو را به تدریج مصرف کنید بیماریتان درمان می

یابید، و این  کنید و درمان می آورید، دارو را به تدریج مصرف می می
ردن به قرآن، عالوه بر شود. از این رو، در ایمان آو امر برایتان یقینی می

بودن پیامبر نقش کلیدی « محمد امین»محتوی و ماهیت کالمی آیات، 
داشته است. ایمان آورندگان از محمد دروغی نشنیده بودند، به او 

 شدند. اعتماد کامل داشتند، از این رو پذیرای دعوت او می
« گوید چون حق است، خدا می»شویم به  حال وقتی که متمسک می

راه پی بردن به حقانیت قرآن، به عمل و به تجربه درآوردن آیات تنها 
آن در همه زمانها و همه مکانها است تا مشاهده کنیم که رهنمونهای آن 

باشند و این راهی  در همه زمانها و مکانها قابل اجرا و ثمربخش می
آورند،  است که چون هیچگاه همگان آن را به اجرا در نیآورده و نمی

باشد،( در دنیا به سر منزل  یجه همه زمانی و همه مکانی نمی)پس درنت
یابند که  شود، بلکه در آخرت است که انسانها در می مقصود منتهی نمی

 «. گوید چون حق است، خدا می»
، آن وقت «گوید، حق است چون خدا می»اما اگر متمسک شویم به 

ست، پس اگر قرآن حق باشد، یک آیه آن حق است و همه آن نیز حق ا

توانیم تمام قرآن را به مثابه یک پازل تلقی نماییم که تک تک  می
عباراتش در انسجام و هماهنگی کامل با کل آن باشند. از طرفی، به 

دانیم که قرآن به صورت  گواهی تاریخ قرآن و تاریخ صدر اسالم می
شده است و وی آنها را برای  بر پیامبر نازل می« گروه آیه گروه آیه»

خوانده است، بنابراین امکان فهم هر گروه آیه، فارغ از  طبانش میمخا
باید برای مخاطبان آن گروه آیه میسر  سایر گروه آیاتهای دیگر، می

بوده است، البته فهم حداقلی مراد باری تعالی، نه فهم حداکثری، چرا  می
 وار بودن آن که فهم حداکثری با مراجعه به تمام قرآن و با رویکرد پازل

 شود.  ممکن می
شدند،  حال اگر مخاطبانی فقط مخاطب یک گروه آیه از قرآن می

چون آن گروه آیه حق است و هر یک از عبارتهای آن نیز حقند، و با 
حجتش در خودش »توجه به اینکه از ویژگیهای حق این است که 

و « خالی از ابهام است»و « همه مکانی و همه زمانی است»و « است
توان  ، و ... می«متضمن حقوق دیگر و شرط تحقق آنهاستهر حقی »

نتیجه گرفت که هر گروه آیه نیز به مثابه یک پازل کوچک است که 
 توان فهم کرد. اش می آن را با در نظر گرفتن بستر تاریخی

بنابراین برای فهم قرآن، باید کل آن را به مثابه یک پازل بزرگ و 
ای آن  ازل کوچک تلقی نمود و بگونههر گروه آیه آن را به مثابه یک پ

را فهم نمود که ناقض ویژگیهای حق نشوند و این روش منطقی نخواهد 
پذیرم که  ، چرا که ابتدا می«گوید، حق است چون خدا می»بود مگر به 

کل قرآن حق است، و هر گروه آیه آن نیز حق است، و هر عبارت آن 
الی از ابهام و تناقض نیز حق است، و حقوق با یکدیگر یک مجموعه خ

دهند، بنابراین فهمی از قرآن صواب است که  و تضاد را تشکیل می
ثبوت ) خالی از ابهام و تناقض و تضاد در همه زمانها و مکانها باشد.

 (1939ـ شهریور  احکام
 

 بیان پنجم
 پیش فرضهای فهم پازلی قرآن: 

نقشی ـ قرآن کالم اهلل است و رسول او در کیفیت و کمیت آن 1
نداشته است، هر چند که آیات آن در بستر تاریخی و با زبان رایج آن 

 روز خلق گشته است. 

ـ قرآن چون از جانب سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدیر... نازل 4
گشته است، در هنگام نزول متنی هر چند گفتاری اما دقیق و منسجم 

منتقل گشته بوده و به گواهی تاریخ قرآن با دقت بسیار نسل به نسل 
هُ وَإنَّا لَ  إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ»است و قرآن خود مؤید این معناست: 

 (3ه سوره حجر آی«)لَحَافِظُونَ

ـ نزول قرآن به صورت گروه آیات بوده و نه غالباً به صورت 9
تک آیه یا سوره. بنابراین قرآن را در ابتدا باید به صورت گروه 

اند و دارای بستر  شده رفت که با هم نازل میهایی در نظر گ آیات
اند و طبیعتاً به صورت گروه آیاتی هم مخاطبان  تاریخی یکسانی بوده

کردند. توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که در  آنها را درك می
شدند  عصر نزول، اکثر مخاطبان، مخاطب برخی از گروه آیاتها واقع می

گشتند. بنابراین اکثر مخاطبان  رآن مواجه میو معدود افرادی با کل ق
توانستند معنای حداقلی گروه آیات را بدون در نظر گرفتن کل  باید می

قرآن دریابند )پازل کوچک(. پس در فهم هر گروه آیات باید استقالل 
نسبی آن گروه آیه از دیگر آیات و سور در نظر گرفته شود. البته 
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با رجوع به کل قرآن و با در نظر گرفتن  معنای حداکثری گروه آیاتها را
 توان دریافت )پازل بزرگ(. دقیق و منسجم بودن آن می

ـ با توجه به خالق قرآن که سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدیر... 4
های فهم شده  است، متن قرآن همه زمانی و همه مکانی است یعنی گزاره

انسان اثربخش باشند. از آن باید همواره صادق و بکاربردنی و در تعالی 
همه زمانی و »های حق  است، و چون از ویژگی« حق»چرا که قرآن 

 بودن است، پس قرآن هم همه زمانی و همه مکانی است.« همه مکانی

ـ با توجه به اینکه اولین کتاب لغت، بیش یک قرن بعد از دوران  8
غییر توانسته در ت نزول، جمع آوری گردیده است و این فاصله زمانی می

مفاهیم لغات مؤثر بوده باشد، به کتب لغت مخصوصاً کتبی که در 
توان اعتماد صد در صدی کرد. عالوه  اند نمی قرنهای بعدی تألیف گشته

های مؤلفان نیز از موارد مؤثر بر  بر فاصلة زمانی، امکانات و توانایی
کاهش دقت یا عدم پوشش کامل کتابهای آنها بر تمامی معانی لغات 

است. و عامل مهم دیگر در کاهش دقت این کتابها، تمدن و  بوده
فرهنگ ساز بودن برداشتهای مسلمانان در طول تاریخ از متن آیات 

ای که تغییر فهم آنها و بعضاً تحریفات مفهومی،  بوده است به گونه
شده است. بنابراین در فهم گروه  جایگزین فهم اولیه زمان پیامبر می

ه لغت اتکا نمود که مغایرتی با پیش فرضها پیشین آیات باید تا آنجا ب
بوجود نیاید، یعنی بر دقت، انسجام و صفات خالق آن خدشه وارد نشود. 
پذیرش معنا و مفهوم رایج بسیاری آیات، که بعضاً مستند به کتب لغت 

توان  گیرد و می هم هستند، با حکمت خداوندی در تعارض قرار می
 (1939ـ آبان محاربه ) ح نمود.شبهاتی را در خصوص آنها طر

 

 ششمبیان 
 و پاسخ بدان: « فهم قرآن به روش پازل»نقد و نظری درباره 

خواستم به عرض برسانم، در باره پازل  ...مطلب دیگری که می نقد:
تری از متد تفسیر قرآن  جهان بینی است که در واقع شکل تکامل یافته

به قرآن است. اما چون نتایج حاصل از این تفسیر، امروزه مترادف 
طلبد. بعبارت دیگر، با اینکه  شده است، احتیاط بیشتری می« اجتهاد»

تر از روشهای پیشین است، هنوز ناقص است؛  یافته روش پازل تکامل
چرا که بدلیل تبعیت فقه و حوزه از قدرت )و فرار جوانان از آنها(، بار 
مسئولیت آنها هم به دوش مفسر افتاده است. بنابراین، افزایش شعاع و 
دامنه تأثیر تحقیقات قرآنی امروزی مستلزم گسترش دایره منابع علمی 

برای آنکه در فهم قرآن هر چه بیشتر به حقیقت  ماست. بدین قرار،
بایست تا جایی که ممکن است و در توان داریم، از  نزدیک شویم، می

سایر علوم نیز کمک بگیریم. چه ادبیات، چه فقه، چه تاریخ، چه زیست 
و شاید هم به قول آقای  شناسی، چه فیزیک، چه فلسفه، چه هنر، و چه...

، «اجتهاد»)به نقل از شیخ بهایی(، برای صدر در مجلس خبرگان  بنی
 علم الزم باشد... 168

برای داوری در خصوص اینکه کدام روش برای فهم  پاسخ به نقد:
را تعریف کنیم. هرگاه قرآن « قرآن»قرآن صواب است، ابتدا باید ماهیت 

کالم منصوص الهی باشد و بنابراین همه زمانی و همه مکانی )بیان امر 
مستمر واقع( و خالی از تضاد و تناقض و تزاحم، روش فهم هر گروه 

پازل »شود که با استمداد از روش  می« پازل کوچک»آیه آن روش 
توان آن را تسهیل و تدقیق نمود )که در خصوص آنها در  می« بزرگ

ام(. فهم قرآن  توضیح داده« فهم قرآن به روش پازل»اولین مقاله 
ر علوم باشد چرا که امکان فهم قرآن در صدر تواند در گرو سای نمی

نزولش نیز وجود داشته است. بنابراین با سطح علمی صدر نزول قرآن 
« دین»باید بتوان قرآن را فهمید. قرآن کتاب دینی است یعنی جنس آن 

است و دین؛ روش زیستن است مبتنی بر جهان بینی الهی )توحیدی(. ما 
توقع « لهی و روش زیستن مبتنی بر آنجهان بینی ا»اگر از قرآن ورای 

آید. قرآن حتی کتاب قانون هم نیست،  داریم، بر خطائیم! که از آن برنمی
بلکه تنها و تنها هدایت است از وجه اصول جهان بینی )محکمات( و از 
وجه متدلوژی تشخیص مصادیق و راهکارها )متشابهات( و مابقی بر 

ها و احکامی که قرآن بیان  رهعهده مخاطبان اوست. حتی مخاطبان گزا
توان آنها را قانون تلقی  دارد، مؤمنان به قرآن هستند و الغیر، و نمی می

یابد که به تصویب اجتماع برسد  کرد چرا که قانون وقتی مشروعیت می
توان احکام قرآن را برای  و بر سر آن توافق شود. بنابراین مؤمنان می

نکه یکجانبه به اجراء بگذارند. نکته قانون گزاری پیشنهاد دهند و نه ای
مهم که نباید از آن غفلت شود این است که وقتی جنس قرآن جهان 
بینی و بیان مصادیق آن جهان بینی باشد، ساحت آن فلسفی ـ تجربی 
است و این ساحت بر هر ساحت دیگری از منظر روش زیست مقدم 

طلق نیستند، است و بنابراین فهم قرآن با تمسک بر دیگر علوم که م
شود. البته این بدان معنا نیست که نباید از  محتمالً دچار بدفهمی می

دیگر علوم در فهم قرآن بهره گیریم، بلکه بهتر است از آن علوم استمداد 
جوییم، اما به شرطی که ماحصل فهم را با روش پازل اعتبارسنجی 

ه در آن سنجد به نحوی ک نماییم. روش پازل انسجام فهم ماحصل را می
تناقض و تضاد و تزاحم نباشد و اگر فهمی اینگونه باشد، آن فهم از 

باشد. اعجاز قرآن در همین  منظر حقانیت، منحصر به فرد می
است که با تمرکز بر نصوص آن و تطبیق آن با امور « خودگویایی»

توان به انسجام متن و مصداق رسید و داللت آن را  مستمر واقع می
کسانی که در پی فهم صحیح و عمیق »ام:  این نگاشته دریافت. پیش از

وجود « قرآنی»تمامیت قرآن هستند باید توجه کنند که برای فهم قرآن 
باشد « تبیان لکل شیء»ندارد، یعنی منبع و مأخذی جامع و دقیق که 

یعنی ساحتهای وجودی هستی آن را بیان نماید وجود ندارد و نخواهد 
به آن، راه فهم را میانه و خالصه و سهل  داشت که بتوان با مراجعه

الوصول کرد بلکه قرآن را فقط باید با قرآن و قائم به خودش فهمید و 
این را نیز « در سیر آفاقی و انفسی تجربه کرد و فهم بر فهمش افزود.

الهی است، « مشیت»نمود « شیء»، «تبیان لکل شیء»بیفزایم که در 
ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن باشد.  می« مشیت الهی»بنابراین قرآن گویای 

1931) 
 

 هفتمبیان 
منظور از کالم منصوص چیست؟ آیا این است که تمامی پرسش: 

قرآن برای همگان کامال شفاف و بی نیاز از تاویل و تفسیر است؟ 
بعنوان مثال، آیا فهم آیات شامل معجزات و امور غیر حسی، با فهم 
آیات حسی و تجربی قرآن یکسان است؟ آیا میتوانیم یکی از معانی 
منصوص بودن کالم را در این معنا بگیریم که قرآن پلی است بین دنیا و 
آخرت؟ اگر بله، پس آیا بسیاری از دشواری های فهم قرآن، ناشی از 
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 تفاوت ماهیت دو دنیا و فهم زبان آن دو نیست؟ 
به اول برگرداندن آن، یعنی یافتن هر چیزی یعنی « تأویل»پاسخ: 

فلسفه وجودی آن و حق آن را اداء کردن، یعنی تحقق قیامت قائم به 
فلسفه وجودی یا ذات هر چیزی. بنابراین آیات متشابهات قرآن نیازمند 
تأویلند بر اساس آیات محکمات آن )رجوع کنید به مقاله پیرامون 

اسخ به دو پرسش پیرامون محکم و متشابه در قرآن از نگارنده و نیز پ
محکم و متشابه و ناسخ منسوخ(. اما برای تأویل آیات قرآن بعضاً نیاز 
به تفسیر آن یعنی بازکردن و گشودن و روشن کردن و آشکار ساختن 
داللت آن است. در تفسیر با ابهام زدایی از داللت کالم معنای صحیح و 

فهم قرآن هم نیازمند شوند. پس بنابراین  مفاهیم غیر محسوس یافته می
بودن قرآن در « عربی مبین»تأویل است و هم تفسیر و البته این با 

تناقض نیست چرا که خالی از ابهام و ناراستی بودن یک متن الزاماً 
متضمن سهل الفهم بودن آن متن برای طیف وسیع و متنوع مخاطبان 

و « یاییخودگو»بودن قرآن به معنای قابلیت « عربی مبین»نیست، بلکه 
آن است که مخاطبان با تمسک به این اصل که کالم « خود روشنگری»

توانند  حق ذاتاً خالی از تضاد و تناقض و تزاحم و حتی تعارض است می
کالم منصوص »داللت صحیح آن را بیابند. اما مراد از « روش پازل»به 

ن، که نگارنده آن را بعضاً بکار برده است این نیست که متن قرآ« الهی
سراسر بی نیاز از تفسیر و تأویل باشد، بلکه منظور این است که متن 
قرآن از منظر الوهیت اصیل است، یعنی از جانب خدا صادر شده و قرآن 

یعنی کالمی از « کالم منصوص الهی»همانی است که خدا گفته است. 
خدا که به زبان بشری بیان شده و سیاهه یافته است و نسبت آن با کل 

گیرد نسبت خاص به عام است.  الهی که همه هستی را در بر میکالم 
یعنی سیاهه قرآن نه آیاتی از آن « نصّ قرآن»گوییم  بنابراین وقتی می

که نیازمند تفسیر و تأویل نباشد. آری! قرآن پلی است میان دنیا و 
باشد،  آخرت و دشواریهای فهمی آن نیز متأثر از آخرتی بودن آن هم می

نای منصوص بودن آن نیست. قرآن چون نظر به آخرت دارد اما این مع
خواهد مخاطبانش را به مقام شهود آن پیش از وقوع آن برساند، از  و می

ـ  1)آیاتی از قرآن  شود. منظر فهم مخاطب، بعضاً پیچیده و دشوار می
 (1931تابستان 

 

 بیان هشتم
یکسری پیش فرضها در بخشهای مختلف )فهم قرآن به پرسش: 

روش پازل( وجود دارد مثل حق بودن قرآن، مطلق بودن صفات خداوند 
به این  )حق مطلق بودن پروردگار( یا ایمان، راه و شیوه اثبات و یقین

 )خارج شدن از حالت پیش فرض هست( چیست؟ موضوعات

اگر حقانیت آیات قرآن را پذیرفته باشیم مطلق بودن صفات پاسخ: 
شود اما اگر  با آیات قرآن اثبات می و اسماء الهی و نیز خود قرآن

حقانیت آیات قرآن را نپذیرفته باشیم باید با استدالل فلسفی و نیز 
پردازم: ما  می «خدا»تاریخی صحت پیش فرضها را نشان دهیم. ابتدا به 

دهیم،  انسانها به حیات خود و طبیعت پیرامونی خود شهوداً گواهی می
ایم. حال  ا هم در مراتبی دریافتهنظام علّی معلولی حاکم بر هستی ر

رویم آگاهی ما کاهش  هرچه از معلولها به سوی علتها به پیش تر می
یابد تا جایی که دیگر برای وجود یا موجودی )به مثابه معلول(  می

دهیم و این  دانیم، اما به وجود آن علت ناشناخته گواهی می علتش را نمی

دانیم. حال این  خلقت را از او مینامیم و منشأ  می «خدا»علت العلل را 
باید واجد صفات و اسماء مطلق باشد، چرا؟ چون اگر صفات  می «خدا»

شود که  و اسماءش مطلق نباشد، نیازمند خدایی در مرتبه باالتر می
مراتبی از آن صفات و اسماء را بدو داده باشد و اگر صفات و اسماءش 

پذیرد. یک  اش زوال می مطلق نباشد ابدی هم نخواهد بود چون خدایی
کند  سیب را در نظر بگیرید این سیب تا زمانی ماهیت خود را حفظ می

که همه اسماء و صفاتش پابرجا بمانند و به محض اینکه یکی از صفات 
و اسماء آن دچار تغییر یا تحول شود، آن سیب به همان میزان ماهیتش را 

است یعنی  «آ»+  «خود»که  «خدا»دهد. پس  از سیب بودن از دست می
وجودی که وجودش قائم به خودش است و نه علت دیگری، تا وقتی 
خداست که صفات و اسماءش همچنان برقرار باشد و شرط این 
برقراری؛ مطلق بودن است چرا که اگر حتی یک صفت مطلق نباشد 
یعنی نقصان داشته باشد دیگر صفات را نمی تواند ایجاب کند و  صفات 

ان میزانی که خودش مطلق نیست تحت شعاع قرار داده، دیگر را به هم
آورد. چرا حرکت  در کل پدیده حرکت جوهری به سوی زوال پدید می

جوهری به سوی زوال؟ چون حرکت جوهری یا به سوی رشد است یا 
زوال اما شرط به سوی رشد بودنش گرفتن مایه رشد از خارج خود 

ایم که ورای او علتی نیست.  است و حال آنکه خدا را علت العلل دانسته
در این صورت اگر صفات و اسماء الهی مطلق نباشد خدا دمادم از 

شود و این بدان معناست که نظم نظام علّی معلولی؛  خدایی ساقط می
روزافزون دچار بی نظمی شود و حال آنکه بر ثبات نظام علّی معلولی 

و اسماء الهی  فاتحاکم بر هستی گواهی می دهیم. حال اگر بپذیریم ص
نشأت بگیرد حق مطلق است یعنی  آنچه از خدامطلق است پس هر

کاستی و در کمال راستی و درستی و سزاواری چرا که نقصانی در  بی
صفات و اسماء الهی راه نداشته که مخلوق او دچار نقصان شود. اما این 
حق مطلق بودن مخلوقات در صورتی پابرجا می ماند که تفویض اراده 

ختیار از سوی خدا به برخی مخلوقاتش نشده باشد و حال آنکه شده و ا
است و در نتیجه به میزان دخل و تصرف ناحق ذی اراده ها در 
مخلوقات، به همان میزان مخلوقات از حق مطلق بودن فاصله گرفته و 

های  رزادی که ماحصل دخل و تصرف ارادهگیرند، مانند معلولیت ماد می
 باشد.  عت میانسانی در نظام طبی

حال بنا بر شواهد تاریخی، شخصی بنام محمد بن عبداهلل ادعای 
ای به  نبوت و رسالت الهی از جانب خدای تعالی کرده است که عده

بودن او و دریافتن مراتبی از حقانیت آنچه او مأمور به  «امین»سبب 
گروند. در این میان؛ گروندگان اعجازاتی را هم  ابالغش بوده بدو می

شاهد بودند مانند اینکه کسی که سخنور نبود ناگهان در نهایت فصاحت 
گوید، آیات قرآن بعضاً از آینده یا سرّ مخفی دلها  و بالغت سخن می

دهد یا چگونه کسی که عالم و حکیم نبوده عالمانه و حکیمانه  خبر می
یابد که  گوید و... با این اوصاف نزول قرآن وثاقت تاریخی می سخن می

گوید  جانب خداست و حال چون از جانب خداست و قرآن خود میاز 
که پیامبر در نص آن نقشی نداشته است بلکه فقط همانی را ابالغ کرده 

شده، بنابراین می توان قرآن را حق مطلق دانست چرا  که بر او وحی می
که فقط از جانب حق مطلق صادر شده است. حال اگر حقانیت قرآن 

شاید آن را بگونه ای فهمید که فهم ما دچار تضاد و مطلق باشد باید و 
 «فهم قرآن به روش پازل»تناقض و تزاحم و تعارض نشود. از این رو 
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 و شایسته و منحصر بفرد است.  بایسته
. چند نکته هم دیکه به سؤال بنده داد یممنونم از پاسخ: پرسش
 به روشن شدن دارد: ازیهست که ن

 . میدیعلت ناشناخته رو خدا نام تیدرنهاـ در رابطه علت و معلول 1
و  دهیرا شن یـ در زمان رسول خدا حافظان و کاتبان کالم وح4
عمد  ایمطمئناً آنها مطلق نبودند که حال سهو  کردند یمرقوم م ایحفظ 
. تا آنجا که من اطالع دارم رسم ردیدر کارشان صورت نگ یاشتباه

که در حال حاضر در  یقرآنالخط آن زمان اعراب و نقطه نداشته است. 
 فهیشده )در زمان خل یجمع آور امبریاز فوت پ بعدما هست  اریاخت

در آن صورت  یکه دخل و تصرف دیفهم توانیسوم( است. چگونه م
 ر؟یخ ایگرفته است 

و وجود  میرس یبه خدا م یمعلول یکه ما در سلسله علّ یوقت: پاسخ
معمار »که او  دیگو یحال قرآن به ما م م،یریپذ یاو را م یازل

است.  ومیالق یو ح کند یبلکه دمادم اعمال اراده م ست،ین« بازنشسته
و  یاله یو نسبت اراده ها یزمان، علم اله»به مقاله  دی)رجوع کن

قرآن در زمان  اتیآ دییفرما ی( اما همان طور که مندهاز نگار «یانسان
و صحت  شده یخوانده م امبریاست و بر پ شده یمکتوب م امبریپ

 نیاست. از اتفاق در زمان عثمان هم شده یم ینگارش آن بررس
قرآن  نیتدو أتیه اریمکتوبات در کنار حافظه حافظان قرآن در اخت

 نیقرآن مفصالً به ا خی. توارتشده اس نیقرار گرفته و قرآن حاضر تدو
 «ینیتدو یحروف مقطعه؛ کدها»در مقاله  زیاند. بنده ن موضوع پرداخته

 دیام که رجوع بدان محتمالً مف موضوع را آورده نیمرتبط با ا یلبمطا
قرآن گواه آن است  خیگفت که تار دیخواهد بود. به صورت خالصه با

هم اگر  اتیست و در جزئین یا قرآن حاضر مناقشه تیکه حداقل در کل
 .دهد یوثاقت قرآن را تحت الشعاع قرار نم تیهست کل یمناقشات

 (1931 ـ پاییز 16آیاتی از قرآن )
 

 نهمبیان 
مدعی است که دین باوران « فهم قرآن به روش پازل»نظریه 

توانند با تامل و دقت کافی در نص و چیدمان عبارات گروه آیاتهای  می
قرآن و تمسک به انسجام آنها، داللت آنها را دریابند البته با در نظر 

لغت و ادبیات گرفتن ویژگیهای حقوق ذاتی. در این میان؛ تسلط بر 
عرب و تاریخ صدر اسالم نقش کلیدی نداشته بلکه در تعالی فهم یاری 

 (1936)موضوعات دینی ـ تیر  رسانند. می
 

 دهمبیان 
از شگفتیهای منحصر بفرد قرآن این است که اگر داللتی ناروا به 
آیات آن نسبت داده شود، ناروایی آن با دقت در خود آن آیات اثبات 

مندرجات قرآن بنحوی سامان یافته است که ایجاب و  گردد، یعنی می
سلبش توأمان است، بدین معنا که قرائنی در آیات وجود دارد که 

توان با تمسک به یک یا چند از آن  بالمحلی هر فهم نادرستی را می
 (1931ـ پاییز  3)آیاتی از قرآن  قرائن نشان داد.

 

 یازدهمبیان 
توان آن را با روخوانی کردن  ای است که نمی بافت متن قرآن بگونه

فهمید، حتی اگر بر زبان و ادبیات عرب مسلط باشی، چرا که در متن 

قرآن جاافتادگیها و عبارتهای محذوف، تعدد و تغیر ضمایر، پس و پیش 
توان  ها و... بقدری است که تنها با مداقه می ها و مؤخره بودن مقدمه

متن را دریافت و مراد آن را فهمید، وگرنه با روخوانی کردن،  انسجام
رسد با داللتی مخدوش، اما اگر با مداقه در  قرآن متنی آشفته به نظر می

یابی و نه آشفته، و پیچیدگی آن از  فهمش بکوشی، آن را پیچیده درمی
خواهد قابلیتهای فهمی مخاطب خود را از  این رو است که اوالً می

کند شکوفا سازد و پرورش دهد. ثانیاً سیاهی  هایی که می قهطریق مدا
خواسته است بگوید نداشته  کلمات بشری قابلیت بیان هرآنچه قرآن می

گوید تا مراتبی از  ها را به سیاهی کلمات می و از این رو قرآن نشانه
مقصود را مخاطب بتواند با سیر آفاقی و صیر انفسی بنا به ظرفیت 

. بنابراین ممکن نبوده است که قرآن سیری خطی و ظرف خود دریابد
رغم پیچیدگیهای جزئیات، کلیت  بدون پیچیدگی داشته باشد. اما علی

توانند  متن قرآن سهل الفهم است و حتی کودکان و کم فهمان نیز می
های پایه آن را دریابند. با این اوصاف؛ بافت قرآن دقیقاً همان  آموزه

یک متن هدایتگر برای عموم بشریت است باشد که الزمه  بافتی می
تواند همه سطوح مخاطبان را در همه زمانها و مکانها  بنحوی که می

 (1931ـ پاییز  3)آیاتی از قرآن  مخاطب قرار دهد.
 

 دهمدوازبیان 
است یعنی بیانگر همه چیز!  «تبیان لکل شیء»قرآن مدعی است که 

مدعا از چه روست؟!  اما بواقع قرآن بیانگر همه چیز نیست، پس این
ترجمه  «چیز»می باشد که به فارسی آن را  «شیء»کلید فهم در 

در  «شیء»در فارسی داللت عام دارد و حال آنکه  «چیز»کنند،  می
اشد. وقتی قرآن داللت بر هر آن چیزی دارد که برآمده از مشیت الهی ب

، این «اِن یَشاء اهلل»یا  «اِن شاء اهلل»یا  «لَو شاء اهلل»قرآن می گوید 
هم ریشه اند و بن مایه مشترك دارند،  «شیء»با  «یشاء»و  «شاء»

بدین ترتیب؛ هر چیزی که خواست خدا بوده یا باشد، یعنی در مشیت او 
ر همه این می شود، و قرآن بیانگ «شیء»قرار بگیرد، هستی می یابد و 

شیءهاست، یعنی بیانگر مشیت الهی. از این وجه؛ وقتی قرآن مشیت 
انسانی را نیز مطرح می کند، در واقع حالتی از مشیت الهی را تبیین می 

ماحصل مشیت انسانی را نیز دربرمی گیرد  «شیء»نماید، و بنابراین 
ت. با این چرا که خدا انسان را موجودی مشیت مند اراده کرده اس

ر آنچه آدمی برای بودن قرآن یعنی اینکه ه «تبیان لکل شیء»وصاف؛ ا
 اش نیاز دارد در قرآن تبیین شده است.«جهان بینی»تصحیح و تدقیق 

  (1931ـ پاییز  3)آیاتی از قرآن 
 

 دهمسیزبیان 
ای با بیان تاریخی آن بهم  هرگاه بیان قرآنی از واقعه یا پدیده

درآمیزد و آن بیان مختلط اصیل دانسته شود، در فهم قرآن فاجعه ببار 
آید! چرا که حتی اگر آن بیان تاریخی به تمامی عین واقع بوده باشد،  می

نماید چون بیان قرآنی  باز هم امتزاج آن، بیان قرآنی را ناکارامد می
ای است که صدق داللتش همه زمانی و همه مکانی باشد و امر  بگونه

کند، اما هر واقعه یا پدیده تاریخی منحصر  مستمر واقع را داللت می
ای دیگر  بفرد است و امکان ندارد با واقعه یا پدیده دیگری در دوره

همسان باشد چرا که جغرافیای طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
های  آنها حتماً متفاوت است و تنها ممکن است بن مایه اقتصادی و...
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خواهم بگویم فهم قرآن عصری است،  آنها یکسان باشند. گمان نکنید می
نه! فهم قرآن عصری نیست، بلکه فهم آن را نباید با فهمهای عصری 

سوره توبه هیچ دستوری   111تا 111درآمیخت! برای مثال در آیات 
بطور کلی تخریب آن مسجد ضرار یافت  مبنی بر به آتش کشیدن یا

دهد که با رفتار خود آن را تأیید  شود، بلکه تنها پیامبر را هشدار می نمی
نکند، حال حتی اگر پیامبر بواقع آن مسجد را به نحوی از انحاء تخریب 
نموده باشد و روایت تاریخی در این خصوص صادق باشد، پشتوانه 

یات مذکور نبوده است چرا که فرمانی واکنش پیامبر به آن مسجد تنها آ
در خصوص تخریب آن مسجد در آیات نیست بلکه حتماً آن منافقان در 
مرحله نیت شوم خود نمانده در عمل وارد نبرد با مؤمنان شده بودند که 

قریظه  سازد مانند واقعه بنی پیامبر در مقام مقاتله آن مسجد را ویران می
نان بودند اما به هنگام جنگ احزاب عهد که از یهودیان هم پیمان مسلما

خواستند راه را برای ورود سپاه مشرکان به مدینه  شکستند و خائنانه می
باز کنند که چون جنگی در نگرفت و مشرکان از ترس بالیای طبیعی 
میدان را خالی کرده بازگشتند، مسلمانان پس از رفع خطر، قالع 

شد که برخی را اسیر کردند و  قریظه را محاصره کردند و نتیجه آن بنی
 برخی را طبیعتاً در قتال کشتند، نه اینکه پس از اسارت بکشند )احزاب

توان گفت که قرآن دستور داده است که آن  حال آیا می (.46
و ستمگران را مقرر  عهدشکنانعهدشکنان را بکشند! نه! قرآن نبرد با 

ند! اما هرگاه ساخته تا تغییر رویه دهند و با مؤمنان دشمنی نکن
عهدشکنند و خیانت کنند یا رفتار ظالمانه پیشه سازند، طبیعتاً در نبرد 

 (1931ـ مهر  18آیاتی از قرآن )بسا کشته شوند. 
 

 دهمچهاربیان 
ضرورت  «نید فیتعر»ابتدا  ،یبا علوم تجرب نیدر چالش نسبت د

 ینیاست از اصول جهان ب یا از منظر قرآن مجموعه یاله نیدارد: د
متشابهات(.  اتیبرآمده از آن اصول )آ یقیمحکمات( و مصاد اتی)آ
در  واقعامور مستمر  انگریاز قرآن که ب ییها گزاره زیاحکام و ن اتیآ
. باشند یمحکمات قرآن م اتیمتشابه آ قیهستند از مصاد یبشر ستیز

 ینیکننده جهان ب نییکه تب یاله نیمحکمات، د اتیحال از وجه آ
از جنس فلسفه است، و ساحت جهان  ینیچون جهان باست و  یدیتوح

برآورنده  یعلوم تجرب نیبنابرا ،یمقدم است بر ساحت علوم تجرب ینیب
 نینخواهند بود و از ا یدیتوح ینیجهان ب ژهیبو ینیجهان ب به یآدم ازین

است و  یضرور اتیاز منظر کل تیبشر ستنیز یبرا یاله نیرو د
توجه نمود که  دیقلمداد نمود. با «ستنیز یروش کل»آن را  توان یم

که بکار  ی، چرا که هر روش«هدف»است و نه با « روش»اصالت با 
 ینه هدف ذهن دینما یرا محقق م ودگرفته شود، هدف متناسب با خ

 «مانیا»است که « اصالت روش»آن روش را. از جهت  رندهیبکارگ
حقمدارانه،  یکه به روشها شوند یم هیتوص انیو آدم ابدی یم تیمحور

 1شامل حالشان شود. ییکویمؤمنانه عامل شوند تا در آخرت ماحصل ن
 لهیروست که هدف وس نیقرآن بر روشهاست و نه اهداف، و از ا دیتأک

 نید ز،یاحکام ن اتیآ ژهی. اما از وجه متشابهات و بوکند ینم هیرا توج
 قیچرا که متشابهات که مصاد ،یمقدم است بر علوم تجرب یاله

                                                 
ایمان آوردن یعنی اعتماد کردن به منبع مدعی هدایت الهی از روی شواهد و  ـ1

قرائن صدق و مومن یعنی کسی که در این اعتماد استمرار داشته و قلبش آرام 
 (1936ـ تیر  )موضوعات دینی .گرفته

از حق جز  رایمحکمات بوده و برآمده از آنها، به مانند محکمات حقند، ز
همه  یعنیجهانشمول هستند  زین یرو احکام اله نیو از ا د،یایحق برن

مطلق  ییاز آن روست که از توانا نیو ا باشند یم یو همه مکان یزمان
صفات و اسماء مطلق حضرت  گریو علم مطلق و حکمت مطلق و د

 ایاند و اگر زمانمند  کالم؛ از حق مطلق نشأت گرفته کیو در  یبار
 ی. قرآن وقتشدند ینازل نم اتیمکانمند بودند حتماً در زمره نص آ

 یمتدلوژ نکهیا یکیاست:  لیحداقل به دو دل کند یرا مقرر م یاحکام
 یمحکمات را نشان دهد تا بتوان احکام مقتض اتیاستخراج احکام از آ

استخراج نمود، دوم  یدیتوح ینیرا بر اساس اصول جهان ب ازیمورد ن
از  یسطح یاند دارا مقرر شده اتیکه در نص آ یآن احکام نکهیا

 نیچرا که ا گرفتند یقرار م نید لیدر متن اص دیبا یاند که م بوده تیاهم
 یبر اساس فطرت یبشر ستیز یو بسامان ساز یبازساز ییاحکام توانا

 دیو نشا دیرو نبا نیو از هم باشند یاند را دارا م که با آن سرشته شده
 زیاست و جنس احکام ن« روش»که مغفول بمانند چرا که اصالت با 

 یاله نیقرآن بمثابه د اتیآ حیاوصاف؛ فهم صح نیروش است. با ا
با تمسک  دیکه با ابدی یمثل و مانند م یو ضرورت ب تیو اهم تیاولو

از تضاد و تناقض و تزاحم بودن  یخال نیبودن و بنابرا یبر اله
که  دیفهم یا و آن را به گونه دیوار آن کوش آن، در فهم پازل یها گزاره

که اگر  دیآن خود را ننما گریداز آن در تخالف با گزاره  یا گزاره چیه
 تشیبوده است. قرآن به جهت حقان راههیباشد حتماً آن فهم در ب نیچن
آن حق است و از  یها گزاره کل تماماً منسجم است و تک تک کی
در تضاد و تناقض  گریبا حق د یحق چیاست که ه نیحقوق ا یهایژگیو

 (1931ـ پاییز  6از قرآن  یاتی)آ .ردیگ یو تزاحم قرار نم
 

 دهمپانزبیان 
در معنای عام قرآنی؛ گویای گروه آیاتی است که نسبت  «سوره»

به گروه آیاتهای دیگر در حصن و حصار باشد، یعنی داللت بر 
موضوعی محوری داشته و از لحاظ معنا از دیگر گروه آیاتها متمایز 

بخش   114باشد. و در معنای خاص که البته متأخر است به یکی از
کی از آن است که این کتاب الهی؛ قرآن اطالق می شود. تاریخ قرآن حا

گروه آیه گروه آیه بر پیامبر نازل می گردیده و نه سوره سوره به 
، و هنگامی که خدای تعالی در مقام تحدی «سوره»معنای متأخر واژه 

به صاحبان رَیب و افتراء به الوهیت قرآن، آنها را به آوردن سوره یا 
ه ای بسیار بلند مانند بقره یا سوره هایی فرا می خواند؛ مراد آوردن سور

بسیار کوتاه مانند توحید نیست بلکه آوردن گروه آیاتی است که 
مندرجات و مدعیات آن در انسجام مفهومی تام و تمام با هم باشند و 
یکدیگر را از وجوه گوناگون ایجاب نمایند بنحوی که در داللت 

یر آن معنای منحصر به معنای واحد شوند که شواهد و قرائن بطالن غ
واحد نیز در همان گروه آیه یافت شود. در این صورت گروه آیاتها با 

یابند و از این  نشانه های آفاقی و انفسی ما به ازاء خود نیز انطباق می
رو الوهیت آنها مبرز و مشخص می شود که همگی از یک منشأ 
برآمده و آن ذات خدای یکتاست که واجد صفات و اسماء حسنی 

 (1931)فروردین د. باش می
 

 شانزدهمبیان 
خوانم کامالً اینطور  جناب حق پور من وقتی قرآن را میپرسش: 
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کنم که دستورات و قوانینی که در آن وضع شده خصوصاً  استنباط می
اوامری که سویه اجتماعی و حقوقی دارند کامالً منطبق بر آن زمان و 

زمان رخ داده. سوال مکان است و بر اساس اتفاقاتی است که در آن 
بنده این است که با این شرایط حداقل دستوراتی که به آنها فقه 

شود امروزه باید تغییر کند. اما از قرار فقها مقاومت  معامالت گفته می
 کنند. خواستم نظر شما را بدانم. می

سالم و درود. آیات قرآن به استناد خود قرآن شامل آیات پاسخ: 
باشد. آیات محکمات بیانگر اصول  هات میمحکمات و آیات متشاب

باشند و آیات متشابهات مصادیقی هستند از این  حاکم بر هستی می
اصول که آیات احکام نیز مشمول این دسته هستند. )برای توضیحات 

حال «( پیرامون محکم و متشابه در قرآن»بیشتر رجوع کنید به مقاله 
شود  هد و مثال ذکر میوقتی مصداقی از اصل یا اصولی به عنوان شا

طبیعتاً ظاهر آن رنگ و بوی زمانه نزول یا آنچه رایج در تاریخ بوده 
مند است و نه  مند و مکان گیرد، اما این ظاهر است که زمان است را می

باطن، چرا که باطن؛ حقیقت ماجراست و ظاهر؛ واقعیت آن. حقیقت چون 
زمانی و همه از صفات مطلق الهی نشأت گرفته است صدق آن همه 

مکانی است. اما باید توجه داشت که احکام مندرج در قرآن هر چند در 
زمره متشابهات قرآن و از جنس مصادیق هستند اما چون از صفات 

اند، با  اند و از جانب خود خدا صادر گشته مطلق الهی نشأت گرفته
 باشند صدقشان همه زمانی اینکه رنگ و بوی زمانه نزول را هم دارا می

و همه مکانی است چرا که این احکام ایجابی هستند یعنی سازنده یک 
شود زیست  سبک زندگی متناسب با فطرت آدمی که بدو توصیه می

فردی و اجتماعی خود را با تمسک به آنها بسامان سازد و از جهت این 
اهمیت است که در چارچوب قرآن نازل شده اند وگرنه مانند بسیاری از 

از بشر که قرآن آنها را مسکوت گذاشته، سخنی از آنها احکام مورد نی
آمد. این احکام در قرآن آمده است تا متدلوژی استخراج  در قرآن نمی

حکم از اصول راهنمای قرآنی که همان آیات محکمات است در 
دسترس بشر قرار گیرد. اما احکام و فتاوای فقهی به دلیل انحراف فقه از 

ت که در بهترین حالت، صدقشان محدود به اصول قرآنی به سمت روایا
مند  مند و مکان باشد، مانند احکام قرآنی نیستند و زمان شان می زمانه

اند و  هستند چرا که از علم و آگاهی و توانایی بشری نشأت گرفته
بیشتر احکامی واکنشی به معضالت هستند تا ایجابی. بشر در طول 

ه است که بتواند احکامی تاریخ در جایگاهی از علم و حکمت نبود
ـ  3)آیاتی از قرآن  ایجابی که همه زمانی و همه مکانی باشند صادر کند.

 (1931پاییز 
 

 همهفدبیان 
سوال من در ارتباط با مصحف : تحریف قرآنپرسش درباره 
در زمان عثمان خلیفه سوم است که تا چه اندازه  جمع آوری شده قرآن

این قرآن، همان قرآنی بوده که بر پیامبر نازل شده است؟ اخیراً ویدئویی 
دیدم که ادعا  در یوتیوب در مورد تکوین قرآن «مهدی خلجی»از 
مصحف قرآن در زمان کرد که این چنین نبوده که اجماعی در مورد  می

عثمان بین مسلمانان وجود داشته بلکه اگر حاکمیت چه در زمان عثمان 
و یا حتی در زمانهای دیگر مثل بنی امیه و بنی عباس متوجه می شدند 
که شخصی یا اشخاصی نسخه دیگری از قرآن در اختیار دارند، آن 

 !!نسخه ها به زور از آنها گرفته و به آتش کشیده می شده است!

سوال دوم در ارتباط با نظر بعضی از شیعیان است که معتقد هستند 
حضرت علی نسخه دیگری از قرآن را در اختیار داشته و این قرآن 
)کامل( هم اکنون در دست حضرت مهدی است. در واقع آن کتابی که 
به نام قرآن در دست ما است یک جلد از سه جلدی است که دست 

ن چیزی درست باشد به نظر من استناد به حضرت مهدی است. اگر چنی
قرآن موجود کاری است بیهوده، چون ناقص است و چه بسا آیاتی در 
آن دو جلد وجود داشته باشند که آیات فعلی را منسوخ می کند مثل 

 آیه قصاص یا احکام دیگر قرآن!
اوالً: اگر قرآن الهی باشد در آن ناسخ و منسوخ راه ندارد پاسخ: 
علم و توانایی و حکمت و دیگر صفات و اسماء مطلق الهی چرا که از 

نشأت گرفته است. بنابراین ویژگیهای حق بر آن مترتب است و در 
نتیجه صدق داللتش همه مکانی و همه زمانی می باشد. در این باره 

 رجوع کنید به مقاالت و مباحث نگارنده که بدان بسیار پرداخته است.
ان درباره قرآنی دیگر یا قرآن کامل و ثانیاً: اعتقاد برخی شیعی

اصالتی  «امام زمان»امثالهم از اساس مخدوش است چرا که مقوله 
 )رك امام زمان( ندارد و از عقاید انحرافی و خرافی است.

ثالثاً: در حفظ قرآن پای اراده الهی در میان بوده است چرا که خدای 
ُ  ُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَه نَحْنإِنَّا »سوره حجر می فرماید:  3تعالی در آیه 

بنابراین حتماً و یقیناً این قرآن همانی است که باید در  َ« لَحَافِظُون
دسترس بشریت قرار می گرفته است و الغیر. اما درباره اینکه چرا قرآن 
در زمان پیامبر به صورت مصحف تدوین نشده است پیش تر در مقاله 

 بدان پرداخته ام که نقل می نمایم: «تدوینی حروف مقطعه؛ کدهای»
گشت و صورت نهایی  اگر در زمان پیامبر قرآن تدوین می»

یافت، ترتیب و توالی سور و نیز چیدمان گروه آیاتی که مجزا نازل  می
شدند، اصالت  شده بودند و در تدوین در یک سوره قرار داده می

خطی معنایی و یافت و سیر آیات و سور مدون حاکی از نظم  می
شد که بعضاً با مصادیق واقعی آنها در زیست  محتوایی آیات کتاب می

یافت و دیگر قرآن را از داللت همه  فردی و جمعی بشری مغایرت می
نمود چرا که  زمانی و همه مکانی آیاتش بر زیست بشری ساقط می

نوسان و جابجایی تقدمها و تأخرها و سیر غیرخطی ذاتی زیست بشریند. 
گر این گونه نبود پیامبر را، و به طریق اولی، خدای تعالی را، نباید و ا

نشاید که به امر مهم تدوین قرآن نپردازند. این عدم پرداختن حاکی از 
آن است که محتویات قرآن دارای سیر خطی نیستند که بشود آن را 
یکبار و برای همیشه تدوین کرد و بنا بر سیر خطی، آن را خواند و 

و بکار بست چرا که مفاهیم و مضامین هدایتی ذاتاً تو در تو و  آموخت
باشند بلکه ماهیتی چند بعدی  در هم تنیده و پیچیده و فاقد سیر خطی می

برای توضیحات بیشتر در خصوص تدوین قرآن  «و ذومراتب دارند.
 از نگارنده.  «حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی»رجوع کنید به مقاله 

م اجماع تام و تمامی بر سر چگونگی تدوین قرآن دیگر اینکه اگر ه
در زمان عثمان نبوده اختالفی اساسی هم بر سر آن نبوده و شاهد این 
مدعا اینکه علی بن ابیطالب در دوره خالفت خویش در تغییر آن اقدامی 
نکرده است و نیز سایر زمامداران پسینی. اگر هم نسخ دیگر را به آتش 

عقالنیتی بوده است که ماندگاری قرآن  می کشیدند این ناشی از
 تضمین شود. 

با تمام این اوصاف؛ آیات قرآن حاضر از آیات نازل شده بر پیامبر 
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که دچار تکرار گشته  هرچندحتماً و یقیناً کاستی ندارد و همان است 
  (31 شهریور ـ 14)آیاتی از قرآن باشد. 

 

 هجدهمبیان 
نزول آیات قرآن  آیا شان :شان نزول آیاتپرسش درباره 

مشخص است؟ یعنی آیا می توان گفت که هر یک از آیات در جواب 
چه سوال یا در چه موقعیتی نازل شده؟ ... شاید ما مرتکب یک اشتباه 

ایم که می توان آیات قرآن را به  ایم! ما گمان برده بزرگ شده
باشد و آنچه که  اشتباهموضوعات مختلف تعمیم دهیم! شاید این گمان 

رآن به ما می خواهد بگوید تنها در متن ماجرایی خاص معنی می دهد. ق
در این صورت آن کالم قرآن که می گوید من واضح و آشکار هستم 
معنی پیدا می کند. البته بعد از تحلیل آیه و ماجرای نازل شدن آن، 
منطق حاکم بر آیه و روش تفکر بر پایه قرآن بر ما آشکار خواهد شد و 

ن می تواند بر مبنای منطق قرآن و با تفکر خود مسائل دیگر از آن انسا
 را حل کند. به گمانم ما باید نگاه خود به قرآن را عوض کنیم.

برای برخی از آیات قرآن شأن نزولهایی گفته اند، که بعضاً پاسخ: 
اتفاق نظر هم ندارند، اما جدای از این اختالف، باید توجه کرد که جنس 

است و اگر قرار باشد که آیات قرآن با روایات  «تروای»شأن نزولها 
هم سنگ در نظر گرفته شوند؛ دیگر چه نیازی به نزول آیات الهی بوده 
است؟! نه! داللت آیات قرآن در شأن نزولهایی که برای آنها برشمرده 
اند محصور و محدود نمی شوند بلکه آن روایتی که می گوید بستر 

دارای صحت و اعتبار بوده باشد، نهایتاً آن  نزول فالن آیه چه بوده، اگر
واقعه و نظایر آن می تواند یکی از مصادیق داللت آیه باشد و نه تنها 
مصداق آن. اگر قرار بود که فهم قرآن با دانستن شأن نزولهای آیات 
مقدور باشد، می باید شأن نزولها هم در قالب نص آیات قرار نازل 

ی گفت در پی فالن واقعه، رهنمون الهی شد، مثالً قرآن صراحتاً م می
این است و یا فالن آیه مصداقش فالن پدیده است، و حال که چنین 
نیست! حتی آن آیاتی که بستر نزولشان در خود نص آنها ذکر شده باز 
داللتشان منحصر و محدود در همان مصداق ذکر شده نیست و می باید 

دارند تعمیم داده شود  ركمشتبه تمامی وقایع و مصادیقی که بن مایه 
وگرنه فلسفه وجودی کتاب هدایت الهی بی معنا می شود و اساساً 

 (31 پاییز ـ 16آیاتی از قرآن )زول آن نبوده است. نیازی به ن
 

 نوزدهمبیان 
کسانی که در پی فهم صحیح و عمیق تمامیت قرآن هستند باید 

وجود ندارد، یعنی منبع و  «قرآنی» توجه کنند که برای فهم قرآن
یعنی  ؛باشد (13)نحل « لکل شیء اًتبیان»مأخذی جامع و دقیق که 

ساحتهای وجودی هستی آن را بیان نماید وجود ندارد و نخواهد داشت 
که بتوان با مراجعه به آن، راه فهم را میانه و خالصه و سهل الوصول 

ش فهمید و در سیر کرد بلکه قرآن را فقط باید با قرآن و قائم به خود
 9)آیاتی از قرآن  انفسی تجربه کرد و فهم بر فهمش افزود. صیر آفاقی و

 (1936ـ زمستان 
 

 بیستمبیان 
قرآن متن دقیق است و تبیین شعرگونه یک متن دقیق ناقض دقت 

به مثنوی مولوی موافق  «قرآن دوم»آن است. از این رو با اطالق 

لسفه وجودی قرآن است که اعجاز نیستم چرا که این اطالق بر خالف ف
آن در دقت و انسجامش در تبیین جهان بینی توحیدی و احکام و 

های برآمده از آن است. اطالق قرآن دوم به مثنوی اگر بر وجه  گزاره
باشد و اگر بر وجه  های قرآنی باشد که ناقض خاتمیت می تکمیل آموزه

وبی در فهم قرآن تبیین آن باشد، هرچند مثنوی کلیدفهمهای بسیار خ
نماید،  دارد، اما چون بیان غیردقیق خود را جایگزین بیان دقیق قرآن می

تر اما نادقیق  تر و جذاب و مخاطب فارسی زبان را با سبک بیانی روان
سازد و منجر به غفلت مخاطبان از دقایق کالم منصوص الهی  مواجه می

تعالی خود شود، اطالق قرآن دوم به آن صواب نیست. خدای  می
نپسندیده که پیامبرش به لسان نادقیق شاعری سخن بگوید بنابراین 
تبیین شعرگونه آن خطاست. حال آنکه اگر نص قرآن خود در میانه باشد 

 .شود خودنما ای می و در تبیین آن بر دقت و انسجامش تاکید گردد آیینه
 (1936ـ زمستان  9)آیاتی از قرآن 

 

 بیست و یکمبیان 
از آنها  یاریکه بس میده انیقرآن پا اتیاز آ یمجلس یقرائتهابه 

کتاب رمان  کیمخاطبان است! اگر در  یمتضمن استهزاء قرآن و بدفهم
و موجب  ستین یرادیبه خوانش ما ا میبخوان یرا خبر یپرسش یا جمله
 یی! قرائتهام؟یکن یقرائت م نیچن نیشود که قرآن را ا ینم مان یبدفهم

است! اگر  یاله اتیآ قیو دقا فیکه در اکثر مواقع فاقد دقت به ظرا
داشته باشد  یقیموس یخوانش در دستگاهها تیقابل یواژگان متن بیترک

! میشیندیب یقیآن متن و تناسبش با آن دستگاه موس یبه فحوا دینبا ایآ
 ی! فحوامیا مقرر کرده یاله اتیاست که بر قرائت آ یچه وضع نیآخر ا
 اتیدر آ ندگانیگو ریی! به تغمیخوان یرا محزون م یدستور ای یحماس

وجه از  کی نی! امیخوان یم کنواختیها را  و همه گفته میکن یدقت نم
را  یقرآن است که ماض یها ترجمه یبندوبار یب گریفاجعه و وجه د

اند! قرآن را  ترجمه کرده یجمله مثبت را منف ،یمضارع، مضارع را ماض
را به  واب! ثیثواب خواه تیبه ن ای یفینه رفع تکل میبخوان یاقناع

 !ریاست و الغ یدرستکار یالزمه پاداش اله یدهند! آر یصواب م
 (1931پاییز ـ  1)آیاتی از قرآن 

 

  بیست و دومبیان 
 یاو، احاطه دانش ینیدر گرو جهان ب یاز مفهوم یا هر فهمنده مفه

او، و به طور  یاو، تجارب او، نحوه تعقل او، اهداف و آمال و آرزوها
 یمستثن نهایاز ا زیاوست. فهم قرآن ن یو محاط یطیمح اتیمقتض ؛یکل
و نحوه تعقل و  ینیهرچند که اعجاز قرآن در آن است که جهان ب ستین

دمادم بهبود بخشد اگر آن را  تواند یخود را م یجو قتیحق هتفکر فهمند
آن را  اتیمندرجات و مدع ن؛یبداند و بنابرا یاز صفات مطلق اله یشنا

چارچوب؛ فهم  نیبخواهد که بفهمد. در ا یانسجام و هماهنگ تیدر نها
و نه مطلق، چرا که در تعاملش  شود یم ینسب زیاز قرآن ن یهر فهمنده ا

گرداند، پس  یدمادم باز بسازد و متعال دیفهم خود را با ،یهال اتیبا آ
اگر  یحت د،یکه فهم خود را متوقف نما دیو نشا دینبا یا نقطه چیدر ه

 زیرا ن امبرشیسال نزول، فهم پ 49که قرآن در طول  رایباشد ز امبریپ
 تواند یم تینهاینموده است. فهم مطلق از قرآن در ب یروزافزون متعال

رو؛ هر  نیو از ا ستین یاله اتیفهم آ یبرا یکه کران دشو محقق 
 ،یتعال ازمندین اً؛یبداند، ثان یفهم خود را نسب دیاز قرآن اوالً با یا فهمنده
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از  یا که هر فهمنده ییاز آنجا گر؛ید یثالثاً؛ محتمل الخطاء. از سو
از انعکاس  ییایممکن است زوا نگرد یم یاله اتینظرگاه خود به آ

. پس ندیآنگونه نب یگریگر شود که د خود نظاره دگانیدر د ار قتیحق
  و هر فهمنده ستیاست که فهم قرآن انحصاربردار ن نینکته مهم ا

فهم  یهم باشد به مراتب متعال «یام»هرچند  تواند یم ییجو قتیحق
 تْلُواهُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّیِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَ: »دیفرما یکه م ابدیدست 

 نهای(. البته ا4جمعه «)یهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَعَلَیْهِمْ ءَایَاتِهِ وَیُزَکِّ
 ای یافتنیدست نا ایرا متکثر دانست  قتیحق دیکه با ستیمعنا ن نیبد

قرآن که دچار تکثر در  یجو قتیبلکه همه فهمندگان حق ر،یاجماع ناپذ
 یخال نیقرآن و بنابرا اتیبودن آ یبر اله هیبا تک دیبا باشند یفهم م

فهم منسجم و هماهنگ از آن  یبودن از تضاد و تناقض و تزاحم، در پ
 یاله اتیو نظر خود را به آ دگاهید نکهینه ا ند،یبجو دیباشند و توح

 خود منطبق گردانند. یو خواستها قیقرآن را با سال انیو ب ندینما لیتحم
 (1931تیر ـ  6)آیاتی از قرآن 

 

  بیست و سومبیان 
باید او  شده، مالزم آن می آیاتی که بر پیامبر نازل میهر گروه 

توان فهم و تبیین آن آیات را به مدد الهی احراز نموده باشد، و این 
میسر نبوده و نیست مگر به اینکه حجت کالم الهی درخود آن بوده 
باشد، تا پیامبر و مخاطبان او، با دریافت انسجام معانی و عدم یافتن 

زاحم در آن، و نیز انطباق آن با امور مستمر واقع در تضاد و تناقض و ت
تجارب شخصی و تاریخی، هم به مراتبی از فهم آیات الهی دست 

شد. اینگونه نبوده است که حتی  یافتند و هم بر ایمانشان افزوده می می
پیامبر از همان ابتدای رسالت، در مراتب عالی فهم آیات الهی باشد، 

با استمرار هدایت الهی و عمل به آن، متعالی  بلکه فهم او نیز تدریجاً
گردیده است، از همین رو است که راقم این سطور بر آن است که  می

است چرا که « فهم قرآن به روش پازل»بهترین روش فهم آیات قرآن، 
ای از رسالت که مهبط نزول وحی قرار  خود پیامبر نیز، در هر برهه

ی الهی که متعاقباً بر او وحی می شده ها گرفته، چون از مابقی آموزه می
اطالعی نداشته، فهمش هم در چارچوب گروه آیات نازل شده و هم 
گروه آیاتهایی که پیش از آن نازل شده بوده، میسر بوده است. اما عدم 

دهد  انطباق سیر تدوینی قرآن با سیر تنزیل آن، این کلید فهم را به ما می
که محدود به یک گروه آیه « فهم قرآن به روش پازل کوچک»که 
که همان « فهم قرآن به روش پازل بزرگ»باشد ارجح است به  می

«. القرآن یفسر بعضه بعضا»اند  تفسیر قرآن به قرآن است که گفته
مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات »)توضیحات بیشتر در مقاله 

 (1936ـ تابستان  دینی)موضوعات  .(آمده است« آن در قرآن
 

  بیست و چهارمبیان 
های  سالیان است که با این بیان قرآن با توجه به وسوسه: پرسش

های زمان درگیرم و آن این است که قرآن وقتی از قول  وسواس الخناس
کنیم و  می اکند که آنها گفتند این کار ر شیطان و فرعون و کفار نقل می

مثال  ؟کند آنان را نقل میهای  یا اقوال دیگر آیا خدا از قول اینها گفته
شود که این آیات  سلمان رشدی با استناد به همین مفاهیم مدعی می

شیطانی است یعنی شیطان آنها را گفته یا فرعون و نمرود و کفار خطاب 

ام که این بیان قرآن یعنی معرفی  اند من به اینجا رسیده به پیامبران گفته
که در فارسی هم داریم که هویت واقعی آنان از قول خودشون کما این

گوید. در پناه  خواهد دیگری را آنالیز کند از قول او می وقتی کسی می
 .حق باشید
زبان قرآن؛ زبان حال است و بیان آن؛ بیان تکوینی است : پاسخ

گویند و  یعنی این صفات و اسماء پدیده هاست که در قرآن سخن می
ای  گاه قرآن از قول پدیده ماهیت خود را معرفی می نمایند. بنابراین هر

نماید که چه نقشی در هستی ایفا  سخن بگوید زبان حال او را نقل می
کند و هر گاه از قول انسانی سخن بگوید اگر سخنش ناروا باشد؛  می

شود و صحیح را  خدای تعالی در پی آن، ناروایی آن را متذکر می
ت حاجت از حکیم تأخیر در بیان از وق»گوید، چرا که به قول حکماء  می

 (1936ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن  و خدای تعالی حکیم است. «قبیح است
 

  بیست و پنجمبیان 
هرگاه قرآن بیان امر مستمر واقع باشد، نزول آیات آن فقط تحت 

ای نازل گشته است  الشعاع وضعیت دوران نزول نبوده است، بلکه بگونه
زمانها صادق باشند و دارای مصداق که آیات آن در همه مکانها و همه 

و بکاربردنی، هرچند که شکل کالمی آن متناسب عصر نزول آن 
 (1936ـ تابستان  دینی)موضوعات  .باشد می

 

  بیست و ششمبیان 
 اتیمقتض گرید یجهانشمول باشد و بخش اتیکل یاگر قرآن؛ بخش

با کتب  یتفاوت ماهو چیه گرید ،یبه روزآور ازمندینزول و ن رعص
 یدر کنار مطالب عصر زیاز آن کتابها ن یاریندارد چرا که بس یبشر

وجه  نیجهانشمول هستند که همواره صادقند. بنابرا یاتیدربردارنده کل
باشد نه صرفاً  دیاحکام آن با یکتب در جهانشمول ریقرآن از سا زهیمم

جه مبرز و مو ت،یصورت؛ از منظر هدا نیا ریو در غ ،یمعنو اتیدر کل
 (1931ـ زمستان  11)آیاتی از قرآن  باشد. ینم

 

  مهفتبیست و بیان 
بسیاری از مفسران و قرآن شناسان ادوار گذشته فهم خود را تابع 
شأن نزول آیات می کردند و کثیری از قرآن پژوهان معاصر نیز فهم 
قرآن را منوط به بررسی جغرافیای طبیعی، اعتقادی و اقتصادی عصر 

بستری نزول می دانند چرا که متن قرآن را برآمده و متناسب آن عوامل 
پنداشته اند. اما باید توجه داشت که خود قرآن وقتی قصص پیامبران 
پیشین را به هدف تبیین جهان بینی الهی و عبرت آموزی مخاطبانش 
روایت می کند، چندان به بستر تاریخی آن وقایع نمی پردازد و پیامبر و 
 پیروانش را نسبت بدان آگاهی نمی بخشد، بنابراین از منظر خود قرآن؛
فهم هدایت الهی تبیین شده در آیات آن در گرو دانستن مقتضیات 
زمانی و مکانی عصر نزول نمی باشد. و اساساً اقتضای فلسفه وجودی 
قرآن به عنوان کتاب هدایت ابدی همین است که فهم آن تنها به دقت 
در خود آن و تعقل در امور مستمر واقع در زیست بشری که همواره در 

ور باشد وگرنه اگر فهم قرآن محتاج به دیگر منابع که دسترس است مقد
در دسترس همگان نمی باشد باشد دیگر قرآن، بر خالف ادعایش که 

فروردین )ایت نمی کند. ت کفاست برای هدایت بشری «تبیان لکل شیء»
1933) 
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 فصل سوم

 به ترتیب الفبائی سور
 

 
 آل عمران

 
 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1آل عمران 
  1(لْقَیُّومُا لْحَىُّا هُوَ إلَّا هَآل إلَ هللُا) 2آل عمران 

 ازمندیکه ن یکامل مطلق است و منزه از هر نقصان یتعال یبار
الق حرکت او باشد در ذاتش تا آن نقصان مرتفع گردد. اما خداوند، خ

فاعل است و فعل او  شهیاو هم نیاو است، بنابرا یاو ذات تیاست و خالق
خدا در  یعدم قائل شدن حرکت برا نی. بنابرایاله« حرکت» یعنی

ندارد، چرا که  یاو را منطقاً در پ یزمان برا دنذاتش، عدم قائل ش
باشد. نسبت خداوند و زمان، مانند نسبت  تواند یاو الزمان نم تیفاعل
 یّخدا است. خدا ح ییاست با خدا. زمان، وجودش از خدا یاله هاراد

 ییایپو یعنی رد،یپذ یاست و مرگ نم داریکه پا یی است، زنده ومیق
 (1131)زمان ـ مرداد ی. شگیهم تیفاعل یعنی ،یشگیهم

 

  (مِن قَبْلُ هُدًى لِِّلنِّاسِ( 1) لْإنجِیلَاةَ وَالتَّوْرَاوَأنزَلَ ) 4و  1آل عمران 
 اتیآ یوجود اشتباه در شماره گذار /بررسی موضوعیرک  ◄

 

  7آل عمران 
 متن کامل مقاله
 پیرامون محکم و متشابه در قرآن

 

اندیشم و مطالعه و  سوره آل عمران می 7سالهاست درباره آیه 
خواهم حاصل تأمالت خویش را با مخاطبان  نمایم و اکنون می مباحثه می

ه، دو چالش بسیار مهم مطرح است؛ گرامی در میان بگذارم. در این آی
یکی اینکه منظور از محکم و متشابه در قرآن چیست و وجوه تمایز 
آیات محکمات از متشابهات کدامند؟ چالش دوم مربوط است به اینکه 

داند، یا راسخان در علم نیز  آیا فقط خدا تأویل آیات متشابهات را می
سوره  7دو پرسش، آیه توانا به این امر هستند؟ برای پاسخ به این 

 نمایم.  عمران را قدم به قدم بررسی می آل
، او کسی است که نازل کرد بر تو «الْکِتَابَ عَلَیْكَ أَنزَلَ الَّذِىهُوَ »

کتاب را. در اینجا به دو نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه این آیه در 
آغاز گردیده است و بعد پای محکمات و متشابهات به « اهلل»وصف 

میان آمده است. نکته دوم اینکه در این آیه پیامبر مخاطب اولیه است. 
باید توجه کنیم که خطابات قرآن، در مراتب، شامل حال همه مخاطبان 

شود، از پیامبر گرفته تا مؤمنان، تا ناس، تا مخالفان و معاندان و  آن می
الهی  مندی وی از هدایت ... چرا که اوالً موقعیت هر شخصی از نظر بهره

بندی  ثابت نیست و ممکن است صعود یا افول نماید، ثانیاً دسته
مخاطبان، مطلق نیست، مثالً آنکه مؤمن است، الزاماً ایمانش مطلق 

                                                 

 . آمده است 111و طه  222عالوه بر این آیه در بقره « حی القیوم»ـ ترکیب 1

ای  شود و در پاره می« مؤمن»ای مسائل مشمول  نیست، بلکه در پاره
شود. ثالثاً برخی خطابات قرآن، « کافر»یا « مشرک»دیگر شاید مشمول 

بندی مخاطبان از منظر ایمانی نیست، بلکه از منظر  دسته نیازمند
نماید.  بندی می اجتماعی یا فرهنگی یا خانوادگی یا ... مخاطبان را دسته

رابعاً آیات، هم مخاطبان مستقیم دارد و هم مخاطبان غیرمستقیم، یعنی 
اینکه برخی به جهت ارتباط با مخاطب مستقیم آیه یا به جهت موضوع 

شوند. مثالً وقتی پیامبر مورد  ب غیرمستقیم آن آیه تلقی میآیه، مخاط
گیرد، پیروان او نیز در مراتب مورد خطاب قرار  خطاب قرار می

نماید و ممکن است مخالفان پیامبر هم  اند چرا که از وی تبعیت می گرفته
مشمول مخاطبان غیرمستقیم آیه قرار گیرند چون که تبعات پیروی 

ز هدایت الهی، در شرایط زیست و زندگی آنها نیز پیامبر و پیروانش ا
تأثیرگذار است. خامساً برخی خطابات قرآن، به جهت عمق مفاهیم و 

گیرد و بعد از طریق  پیچیدگی کالم، ابتدا به مخاطبان خاص تعلق می
شود. با این توضیحات باید گفت؛  آنها، مرتبه به مرتبه، مخاطبش عام می

باشد، اما در مراتب،  آل عمران، پیامبر می 7هرچند مخاطب اولیه آیه 
شوند  سایر مؤمنان به کتاب الهی، وحتی عموم مردم نیز مشمول آن می

 شود. و کتاب از طریق پیامبر برآنها نیز نازل می
ای که در ابتدای  حال با توجه به توضیحات داده شده و دو نکته

غاز گردیده و آ« اهلل»بحث متذکر شدم، )یکی اینکه این آیه در وصف 
بعد پای محکمات و متشابهات به میان آمده است و دوم اینکه در این 

باشیم که فهم این آیه   آیه پیامبر مخاطب اولیه است،( باید انتظار داشته
چندان ساده نباشد و مداقه خاص خود را بطلبد تا بتوانیم ارتباط منسجم 

 مندرجات آیه را دریابیم. 
، بخشی از «مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الْکِتَابِ أُمُّ هُنَّ مَاتٌمُّحْکَ آیَاتٌ مِنْهُ»

کتاب آیات محکم است که آنها مادر کتابند و بخش دیگر آیات 
 أُمُّ»متشابه هستند. در اینجا، وجه تمایز آیات محکمات و متشابهات در 

بودن آیات محکم بیان شده است. توجه کنیم زبان قرآن از « الْکِتَابِ
گوید آیات محکمات،  زبان صفات است، یعنی وقتی قرآن میوجهی، 

کتابند، باید برای تشخیص آیات محکم و تمیز آن از آیات « مادر»
متشابه ببینیم که کدام آیات واجد صفت مادری و زایندگی هستند 
نسبت به آیات دیگر. بنابر نص آیه، آیات متشابه زاییده آیات محکم 

آیات محکم آیاتی هستند که راجع به  هستند، یعنی چه؟ یعنی اینکه
دارند و آیات متشابهات  جهان بینی هستند و اصول هدایت را بیان می

که برآمده از محکماتند، به طبع، بیانگر مصادیقی از این اصول 
نیز به این دو گروه آیه « متشابه»و « محکم»باشند. اطالق الفاظ  می

نشانگر داوری مطلق « حکمم»دقیقاً داللت بر این مدعا دارد چرا که 
نشانگر « متشابه»شبهه است، اما  است بدین معنا که تشخیص آن بی

تر  احتمال طرح شبهه است. بررسی عبارت بعدی این موضوع را روشن
 کند: می

 غَآءَوَابْتِ الْفِتْنَةِ ابْتِغَآءَ مِنْه ابَهَفَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِى الَّذِینَفَأَمَّا »
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کنند  ، پس اما کسانی که در دلهاشان کژی است، پس دنبال می«تَأْوِیلِهِ
انگیزی و به هدف تأویل آن. برای اینکه  به هدف فتنه« مِنْه ابَهَمَا تَشَ»از 

سوره بقره توجه کنیم:  77را دریابیم به آیه « مِنْه ابَهَمَا تَشَ»مفهوم 
، )ای موسی( «لَّنَا مَا هِیَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَاقَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِِّن »

برای ما از پروردگارت بخواه که برای ما مشخص کند که کدام گاو را 
توانیم آن را  باید ذبح کنیم چرا که در آن برای ما شبهه است و نمی

یعنی دنبال  «مِنْه ابَهَفَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَ»تشخیص دهیم. به استناد این آیه، 
توان در  کردن شبهات. بنابراین متشابهات قرآن، آیاتی هستند که می

 آنها طرح شبهه کرد، اما محکمات این چنین نیستند.
در قرآن، « آیه»اما یك توضیح ضروری است و آن اینکه؛ لفظ 

هایی اطالق  به تمام نشانه« آیه»منحصر در آیات نص آن نیست، بلکه 
ای هدایت بشر در معرض دید و فهم و تجربه او شود که خداوند بر می

ها آفاقی و انفسی باشد چه متن قرآن.  دهد. حال چه این نشانه قرار می
در مورد متن قرآن، باید به این نکته نیز توجه کرد که وجه تمیز آیات 
از یکدیگر، الزاماً مطابق شماره گذاری آیات نیست، بلکه مثالً ممکن 

« نشانه»ر واقع خود چند آیه باشد، یعنی چند است فالن آیه قرآن، د
باشد و هر نشانه نشانگر یکی از حقایق هستی باشد. بنابراین تفکیك 
آیات محکمات از متشابهات نباید به صورت آیات شماره گذاری شده 
در متن قرآن صورت پذیرد که امکان پذیر هم نیست، بلکه باید بر 

گذاری شده است  آیات شماره اساس عبارات قرآن که جزئی کوچکتر از
صورت پذیرد. مضاف بر اینها، باید دقت کنیم که در عبارت آغازین 

سخن به میان آمده نه صرفاً نزول قرآن. « الکتاب»آیه از انزال 
شود به مجموعه نظامات و قوانین هستی،  در اصل اطالق می« الکتاب»

صوص از آن و هر آنچه که برای آن مقرر شده است که قرآن بیانی من
است برای هدایت بشر. بنابراین جهت تفکیك آیات محکمات از 
متشابهات، نباید صرفاً بدنبال تفکیك آنها در متن قرآن بود، بلکه فراتر 

 الهی را در نظر آورد. « های نشانه»از آن، باید تمام 
توان گفت که آیات محکمات بیانگر  با تمام این توضیحات می

عاد، نبوت و صفات و اسماء الهی و ... است و اصولی نظیر توحید، م
آیات متشابهات مصادیقی از این اصول، مثالً نوح، ابرهیم، موسی، 
عیسی و پیامبر اسالم مصادیق اصل نبوت هستند یا احکام الهی مندرج 

باشند چرا که  در قرآن، مصادیقی از عدالت، حکمت، علم الهی و ... می
 باشند. برآمده از این اصول می

 مِِّنْ کُلٌّ بِهِ ءَامَنَّا الْعِلْمِ یَقُولُونَ فِى اسِخُونَ الرَّوَ اهللُ إِلَّاوَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ »
گویند  داند تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم، می ، و نمی«ارَبِِّنَ عِندِ

« تأویل»ما ایمان آوردیم به آن، تماماً از جانب پروردگارمان است. 
، و مفهوم آن در اینجا، یافتن فلسفه وجودی «اول بازگرداندنبه »یعنی 

و چرایی آیات کتاب است که اگر بشر بخواهد به این مهم دست یابد، 
شرط آن رسوخ در علم الهی است تا بتواند آیات متشابهات را که 
نیازمند تأویلند بر اساس آیات محکمات تأویل نماید، به همین جهت 

، ایمان «ارَبِِّنَ عِندِ مِِّنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا»گویند  می است که راسخان در علم
آوردیم به کتاب، تماماً از جانب پروردگارمان است، در حالی که آنها 

خواهند تمام و کمال زیر بار هدایت  که در دلهاشان کژی است و نمی
الهی بروند، بدون اصل قرار دادن محکمات، به تأویل متشابهات 

نمایند و در امر هدایت متوقف  نتیجه طرح شبهات می پردازند و در می
دانند، و نسبت  شوند. آنها قرآن را یك کل منسجم نمی یا حتی گمراه می

یابند. اما مراد سخن راسخان در  آیات محکمات و متشابهات را درنمی
علم این است که چون هم محکمات و هم متشابهات از جانب 

را بر اساس محکمات فهم و تأویل  پروردگارمان است، باید متشابهات
 نماییم.  

تر شدن: اصل نبوت یك آیت محکم است، و  یك مثال برای روشن
اصل تولید نسل از پدر و مادر نیز یك آیت محکم است، اما نبوت 

ای که در تولد او وارد  عیسی یك آیت متشابه است که به جهت شبهه
و از هدایت الهی منحرف اند  آوردند، بسیاری او را فرزند خدا پنداشته

 اند.  گردیده
جایز نیست، و ...«  سِخُونَا لرَّاوَ»اما در خصوص اینکه وقف بر سر 

داند و هم راسخان در علم، باید به این آیات  تأویل آیات را هم خدا می
 توجه کرد:

ی الْأَمْرِ مِنکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ»ـ 
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

گوید اگر نزاع  (. می23)نساء « تَأْوِیلًا وَأَحْسَنُ خَیْرٌ لِكَوَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَ
ید ... این برای کردید در چیزی، پس آن را به خدا و رسول ارجاع ده

است، یعنی بهترین روش دست یافتن به « احسن تأویل»شما بهتر و 
توانند به  حقیقت است. پس انسانهایی که هدایت الهی را دریابند می

 تأویل آیات دست یابند.
وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیْرٌ »ـ 

« احسن تأویل»( وفا کردن به پیمانه و ترازو 12)اسراء  «سَنُ تَأْوِیلًاوَأَحْ
است، یعنی بهترین روش دست یافتن به عدالت و محقق کردن حقوق 

 است.

هَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ »ـ 
نَا بِالْحَقِِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِِّ

 «غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ
رسد و فراموش کنندگان دعوت  (، باألخره تأویل آن فرا می21)اعراف 
یابند. )توجه شود این آیات منحصر در دنیای دگر  آن اطالع می انبیاء از

 شود( نیست و شامل حال دنیای حاضر نیز می
بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِكَ کَذَّبَ »ـ 

گوید  (،  می13)یونس « الِمِینَالَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ
آن را تکذیب کردند چون به علم آن احاطه نداشتند )راسخان در علم 

 آید. شان نیامده، اما باألخره می نبودند( و تأویل آن هنوز برای
وَکَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِِّمُكَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ »ـ 

آموزد و نعمت  (. یوسف تأویل احادیت را می6)یوسف « كَنِعْمَتَهُ عَلَیْ
شود. )تأویل احادیث، تعبیر خواب نیست، چرا که در قرآن  بر او تمام می

یوسف(، و برای  41و  2به معنای خواب دیدن است )آیات « رویا»
(. البته رویا 41استفاده گردیده است )یوسف « تعبیر»خواب دیدن نیز از 

(. تأویل 177به ویژه هرگاه به وقوع بپیوندد )یوسف  شود تأویل هم می
 ها است.( احادیث، فهم علل پدیده

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِی وَبَیْنِكَ سَأُنَبِِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَیْهِ »ـ 
 شود.  (، موسی بر تأویل آنچه صبر نکرده بود، آگاه می77)کهف « صَبْرًا
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سوره آل عمران نیز  7آیات، دقت در خود آیه مضاف بر این 
توانند تأویل آیات را  نشانگر این است که راسخان در علم نیز می

آمده، اگر بنا بر وقف « واو»، «الْعِلْمِسِخُونَ فِى الرا»و « اهلل»بدانند. بین 
آمد و هیچ ایرادی هم  نمی« واو»باید  بود، برای پرهیز از ابهام، می

توانست مقدم  می« یقولون»ی پرهیز از این ابهام، فعل نداشت. حتی برا
الراسخون فی »نکته بعد بار معنایی خود «. الراسخون فی العلم»شود بر 

( بعد وَمَا یَعْلَمُکند ) استفاده می« علم»است. ابتدا از ریشه « العلم
خواست بگوید که کسی جز  ، خوب اگر می«راسخ در علم»گوید  می

استفاده « راسخ در علم»اً باید از تعبیر دیگری بجز داند منطق خدا نمی
وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّآ کرد، مثالً اولوااللباب، که در آخر آیه هم آمده است ) می

(. رسوخ در علم در اینجا رسوخ در علم الهی است و نه بِالْأَلْبَاأُولُوا 
، این دیگر علوم، و اگر راسخان در علم الهی هم تأویل آیات را ندانند

 دیگر چه هدایتی است از سوی پروردگار! 
موضوع این مقاله از مقوالت پیچیده قرآنی است، امیدوارم در این 
مجال اندک، به نحو قابل قبولی فهم خود را از این آیه تبیین نموده باشم 

 (1132مهر ) و ادله و استدالالت اقامه شده کافی بوده باشد.
*** 

آیا مالک و معیار  ندرج در قرآن کریم،با استناد به آیات مپرسش: 
برای تمیز دادن آیات محکم  مشخصی )بر اساس رجوع به آیات قرآن(

 تعریف واضح و روشن در این خصوص وجود دارد؟ از متشابه و اساساً
شویم، باید بیاندیشیم که آیا در  ای که مواجه می پاسخ: با هر آیه

و امور مستمر واقع. اگر در مقام بیان اصول جهان بینی است یا مصادیق 
مقام بیان اصول جهان بینی باشد، مانند توحید، معاد، نبوت و ...، از 
آیات محکمات است و اگر به مصادیق و امور مستمر واقع بپردازد، 
مانند قصص انبیاء، احکام، و ...، از آیات متشابهات است. البته در مقاله 

ام که آیات محکمات و  داده توضیح« پیرامون محکم و متشابه در قرآن»
در « الکتاب»متشهابهات منحصر در آیات قرآن نیست، چرا که مفهوم 

باشد. به  آل عمران، ضمن دربرگیری آیات قرآن، فراتر از آن می 7آیه 
ای از قرآن، که بتوان آن را منتج از اصول ارائه شده  طور کلی، هر آیه

همان « ام الکتاب»که  در آیات دیگر دانست، از متشابهات است، چرا
عمران، دو آیه  آل 7اصول جهان بینی و راهنما است. عالوه بر آیه 

اصلی دیگری در خصوص محکم و متشابه وجود دارد، که با دقت در 
 گردد: آنها مدعای باال اثبات می

ی (، کتاب1هود «)کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ»
هایش، سپس از جانب حکیمی آگاه از هم گشوده  که محکم شد نشانه

آل عمران را تأیید  7شد. این آیه دقیقاً معنای مدعایی بنده درباره آیه 
نکره است، بدین معنا که بخشی « کتابٌ»کند، چرا که اوالً در اینجا  می
است، ثانیاً؛ این بخش، محکم است، یعنی داوری در « الکتاب»از 

، یعنی آیات «ثم فصلت»گوید  شبهه است. ثالثاً؛ می آن بی خصوص
است، توسط حضرت باری، تفصیل داده « ام الکتاب»محکم که همان 

شد و تفصیل اصول هم چیزی جز بیان مصادیق آن اصول در عالم واقع 
توان شبهاتی را مطرح کرد، و از این جهت به  نیست که درباره آنها می
 گویند. آنها آیات متشابهات می

؛ «حدیث»، (21)زمر...«اهللُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ»

بیان امور است در عالم واقع، یعنی آنچه به وقوع پیوسته است چرا که 
« کتاباً»باشد.  ، می«واقع شد»، «حادث شد»به معنای « حدث»از ریشه 

گوید؛  است. حال آیه می« الکتاب»نکره است به معنای اینکه بخشی از 
خدا فرو فرستاد بهترین حدیث را که کتابی است متشابه دو وجهی که 
وجه ظاهر آن بیان مصداق و امر واقع است، و وجه باطن آن،  بیان 
اصولی است که در آن مصداق و امر واقع، مستتر است. بنابراین این 

ها مصادیق و امور مدعا که آیات متشابهات، آیاتی هستند که در آن
واقع برآمده از اصول جهان بینی )محکمات( بیان شده است، اثبات 

 (1132ـ  مهر  )ناسخ و منسوخگردد.  می
*** 

م تا کجا توانایی درک و اظهار نظر لراسخون فی الع»در پاسخ به 
عرض « دارند و آیا برای شناخت این گروه مثال امروزی هم دارید؟

ه رسوخ در علم الهی، امری است نسبی و نه نمایم که از نظر بند می
مطلق. هر عالم به علم الهی مراتبی از این علم را تحصیل می کند و بشر 
را نرسد که بر آن احاطه مطلق یابد، از این رو نمی توان حدی برای 
توانایی درک برشمرد چرا که علم الهی بینهایت است و بشر هر چه در 

فته بسیار در پیش دارد. اما هر یابنده رسوخ آن پیش برود باز راه نر
علمی حق اظهار نظر دارد هر چند که اندک یافته باشد و از این فراتر، 
جاهالن نیز، که البته جهالت هم امری نسبی است، حق اظهار نظر خویش 

اما به دلیل نسبیت در تحصیل علم الهی، نمی توان و نباید و  .را دارند
در گروهی منحصر نماییم، اما بسیارند  نشاید که راسخان در علم را

کسانی که هر یك در وجوهی از این علم رسوخ یافته اند و مصداقی از 
آیه گشته اند والبته هم اینان، شاید در پاره ای دیگر از وجوه به 

 (1136بهار ـ  )آیاتی از قرآن. گمراهی رفته باشند
*** 

 هینظر رامونیپبازرگان در مناظره با دکتر سروش  یجناب عبدالعل
 میسوره آل عمران در خصوص تقس 7 هیبه آ 1(،1«)رسوالنه یاهایرو»
محکمات را  اتیاستناد نموده و آ« متشابه»و « محکم»قرآن به  اتیآ

مذکور برشمردند، هرچند که متشابهات را ناسازگار با آن  هینظر یناف
، استناد به و به تبع هیآ نیاز ا شانینگارنده، برداشت ا ظرندانستند. از ن

، صواب نبود که «رسوالنه یاهایرو» هینظر یمناظره و در نف نیآن در ا
متضمن  هیاز آ شانیفهم ا ن،ی. مضاف بر اپردازم یبدان م جالم نیدر ا

هم محل  نیکه ا داند یمتشابه را م اتیآ لیبود که فقط خدا تأو نیا
 .تمناقشه اس
 نیظران، به استناد ااز صاحبن گرید یاریبازرگان به مانند بس جناب

 یگریمحکمات و د یکی دانند، یقرآن را دو بخش م اتیآ ه،یآ
و  باشد یداللت سر راست و روشن م یکه دارا یمتشابهات. محکمات

 اتیرو، به عنوان مثال، آ نیهستند. از ا لیتأو ازمندیکه ن یمتشابهات
اند.  را متشابه پنداشته زیرستاخ اتیدانسته و آ اتاحکام را جزو محکم

 ییدر شناسا یمهم اریبرداشت اشتباه است چرا که از نکته بس نیاما ا
ام »محکمات را  اتیقرآن، آ نکه؛یو آن ا شود یمحکمات غفلت م اتیآ

هُوَ الَّذى أَنزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ : »کند یم یمعرف« الکتاب
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، «ام الکتاب» ییدر بار معنا«. تَشَابِهَاتٌهُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُ کَمَاتٌمُّحْ
 زین« و مصدر بودن یندگیزا»به  دیبودن، با« اصل و اساس»عالوه بر 

 اتیمحکمات به مثابه مادر آ اتیآ گر؛یتوجه شود. به عبارت د
. ندیزا یمتشابهات هستند که آنها را در هنگام حدوث در عالم واقع م

 یاتیمحکمات، آ اتیگفت که آ دینکته، با نیبا توجه به ا ن،یبنابرا
و داللت  باشند یم «ینظام هست نیاصول و قوان» انگریهستند که ب

در عالم  ینیما به ازاء ع یسرراست دارند هر چند که داللت آنها دارا
هستند  نیآن اصول و قوان قیمصاد انگریمتشابه، ب اتیواقع نباشد و آ

 یواقع و چند وجه یایدن یها یدگیچیواقع، که به جهت پ یایدر دن
مواجه است  یبا دشوار اتیدسته آ نیمراد ا افتیبودن آن، درک و در
 . طلبد یو رسوخ در علم را م

 عنوان مثال؛ وجود انسان، بما هو انسان، با تمام ابعاد و به
 یقیواقع، در مصاد یایمحکمات است که در دن اتیاز آ ش،یاستعدادها
 اتیمثالً وجود معاد از آ ایاست.  فتهایو فرعون و ... نمود  یمانند موس

انسان قابل تصور  یآن که اکنون برا یمحکمات است، اما چگونگ
شده است.  دهیکش ریبه تصو هیبه زبان تشب متشابهات اتیدر آ ست،ین

و احکام  باشد یم یاصل عدالت است که از محکمات قرآن گر؛یمثال د
 1(1132)بهار برآمده از آن از متشابهات. 

*** 
گروندگان به اسالم، همگان قبول دارند که حضرت حق، علیم است 
و قدیر است و رحیم و ...، اما هنگامی با وقایع و مصادیق مواجه 

سنجند و رجوع  شوند آن را بر اساس این اسماء و صفات الهی نمی می
کنند تا خود را  کنند، بلکه شبهات را دنبال می به آیات محکمات نمی

هدایت الهی نکنند. مثالً وقتی با آیه ارث، بمثابه یك  مقید به چارچوبه
شوند، در آن شبهه  آیه متشابه برآمده از محکمات قرآنی مواجه می

کنند و با این شبهه  عدالتی ما بین حقوق زنان و مردان مطرح می بی
گویند این آیات نهایتاً متعلق به  اندازند، و می هدایت الهی را از کار می

گویند این کالم محمد  و در آن زمان مترقی بوده، یا می آن زمان بوده
است و برآمده از فرهنگ آن دوران بوده است. در ضمن متشابهات، 

یابند و  فرع نیستند، بلکه مصادیق محکمات هستند که وجه شبه می
گردند. به عبارت دیگر، اصول و فروع راهنما را باید  دچار شبهه می

)ملك و مصادیق آنها را آیات متشابهات. مشمول آیات محکمات بدانیم 
 (1132ـ مهر  7یمین 

*** 
تأویل منوط به اجازه نیست، منوط به رسوخ در علم است و در 
انحصار کسی نیست مانند سایر علوم. هر راسخ در علمی، به تناسب 

یابد. تأویل از لحاظ لغوی به  رسوخش در علم، به تأویل آیات دست می
است و بار معنایی آن در اینجا پی بردن به « اندنبه اول برگرد»معنای 

هاست. بنده به نوبه خود، مقاالتی را که در  فلسفه وجودی پدیده
دانم، البته بر  ام، در راستای تأویل آیات می خصوص فهم قرآن نگاشته

 (1132ـ مهر  7)ملك یمین اساس محکمات و اصول راهنمای قرآنی. 

                                                 

ـ این نوشتار به دلیل اینکه ناتمام ماند منتشر نشد و بعدها به جای تکمیل و 1
 منتشر گردید. 1132در مهر « پیرامون محکم و متشابه در قرآن»انتشار آن، مقاله 

*** 
و راسخان در علم، همان »... شد:  نین میآمد معنا چ می« الذین»اگر 

گویند ایمان آوردیم به آن، تماماً از جانب پروردگارمان  کسانی که می
، در این صورت عبارت بعد از راسخان در علم، وصف و تعریف «است

در « مَنَّا بِهِ کُلٌّ مِِّنْ عِندِ رَبِِّنَاآ»شد، یعنی هر کسی که بگوید  ایشان می
گرفت، و این خطا است چرا که غیر  لم قرار میزمره راسخان در ع

شوند، هر چند که صاحبان  راسخان در علم نیز گوینده این عبارت می
(. توجه کنیم در این آیه هم بِالْأَلْبَاوَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّآ أُولُوا خرد هستند )

راسخون فی العلم داریم هم اولوا االلباب و بار معنایی این دو همسان 
هر راسخ در علمی، اولوا االلباب است، اما هر اولو االلبابی راسخ نیست، 

توانند دریابند، اما  در علم نیست. راسخان در علم، تأویل آیات را می
یابند که کل کتاب از جانب پروردگار است و به  اولوا االلباب درمی

یابند که راسخان در علم نیز  آورند و نیز درمی تمامی آن ایمان می
)ملك  انند تأویل آن را دریابند و در اختیار فهم دیگران قرار دهند.تو می

 (1132ـ مهر  7یمین 
*** 
نواندیشی دینی و گذار ناگزیر »به نظر بنده، نگارنده محترم مقاله 
، گستره حقوق در قرآن را به «از ثبوت احکام اجتماعی متن مقدس

حقند،  2کتابند، . آیات محکمات که مادراند تقلیل داده« محکمات»آیات 
قرآن که مصادیق محکمات « متشابهات»اما این بدین مفهوم نیست که 

و محکمات که « حق زایش حق دارد»و برآمده از آنهایند، حق نیستند. 
کنند. آری آدمیان دارای حق حیات و حق  حقند زایش متشابهات حق می

ه نیز ب« قصاص»صلح هستند و اینها در زمره محکمات قرآنند، اما 
عنوان یك امر متشابه برآمده از محکمات قرآن، حق است و در 
شرایطی مجاز )مانند قصاص ابن ملجم(، و حتی ضروری، هنگامی که 

فَمَنِ اعْتَدَى »... عفو منجر به تکرار تجاوز به حق حیات دیگری شود که 
سوره بقره، آیات .«).. وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ ،بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

از ویژگیهای حق « بخشی حیات»و « مندی حیات»(، و 173و  177
 (1131)ثبوت احکام ـ شهریور بنابراین قصاص هم حق است.  1است،

 

 (وَقُل لِِّلَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَالْأُمِِّیِِّینَ) 27آل عمران 
 آل عمران مخاطبان پیامبر به دو دسته اهل کتاب و 27در آیه 

توان گفت که امیون کسانی هستند که  یعنی می. اند امیون تقسیم گشته
گوید از آنها بپرس:  اهل کتاب نیستند. در ادامه قرآن به پیامبر می

اید؟ یا به عبارت دقیقتر هدایت الهی پیامبر  آیا اسالم آورده« أَأَسْلَمْتُمْ»
 2از آیه اید؟! این عبارت هم مؤید معنایی است که  خاتم را پذیرفته

اند که  سوره جمعه استنباط گردید مبنی بر اینکه امیون کسانی بوده
اند و در برابر دعوت آن غرض ورزی  گرفته مخاطب قرآن قرار می

است،   داشته اند و در نتیجه امکان تزکیه و تعلیم آنها وجود می نموده نمی
، پس اگر اسالم «دَوافَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَ»فرماید:  چرا که در ادامه می

 (1132ـ تیر  اند. )امی بودن آوردند پس حتماً هدایت گشته
                                                 

  نْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُهُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِـ 2
 (7... )آل عمران مُتَشَابِهَاتٌ

 «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»ـ برای ویژگیهای حق رک مقاله 1
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در « حق»/ پرتکرارهارک  ◄ )وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ( 21آل عمران 
 «مجاز به انجام کاری بودن»بار معنایی 

 

 271رک بقره  ◄ (مَّعْدُوداتٍ اأَیَّامً إِلَّآ لنَّارُاقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ) 24آل عمران 
  12آل عمران 

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ : آل عمران 12در پاسخ به پرسشی درباره آیه 
عِمْرَانَ رَبِِّ إِنِِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِِّى إِنَّكَ أَنتَ 

مطرح است و « نذر»مقوله ا توجه به اینکه در این آیه . بالسَّمِیعُ الْعَلِیمُ
نذر مفهوما یعنی اکنون من مایلم یا دوست دارم کاری انجام دهم اما در 
حال حاضر برایم مقدور نیست، بلکه هر زمان که استطاعت یافتم یا 
شرایطم مهیا شد، اداء خواهم کرد، و بنابراین چون تعهد در آینده است و 

های  ی به اراده الهی به ارادهآینده نیز هنوز محقق نشده و عالوه بر بستگ
گیرد بلکه نهایتاً  انسانی نیز وابسته است و در نتیجه علم به آن تعلق نمی

توان آن را پیش بینی نمود با احتماالت مقتضی آن، ساختار سخن  می
گوید  بگونه ای است که این عدم قطعیت را پوشش دهد. زن عمران می

آنچه در بطن دارم که محرر پروردگارا همانا من نذر کردم برای تو 
باشد یعنی آزاده راه تو باشد، پس بپذیر نذر مرا و مرا یاری ده که 

ای تربیت کنم که این نذر محقق شود همانا تو شنوای  بتوانم او را بگونه
شنوی و هم دانایی به اینکه حدود و ثغور  دانایی یعنی هم نیت مرا می

ه توضیح است که خداوند احتمال تحقق این نذر چگونه است. الزم ب
علیم نیز به جزئیات عاقبت آدمیان عالم نیست چرا که اساساً علم به آن 

اند یا صد در صد قابل  گیرد که محقق و واقع شده هایی تعلق می مقوله
باشند،  پیش بینی اند، اما مقوله هایی که وابسته به اراده های انسانی می

طلق به آنها تعلق و بنابراین علم مباشند  دارای مراتبی از عدم قطعیت می
 («زمان، علم خدا و نسبت اراده های الهی و انسانی»مقاله  )رکگیرد.  نمی

بنابراین هم عدم قطعیت برای زن عمران موضوعیت دارد و هم در 
مراتبی برای پروردگار عالمیان، شاهد این مدعا آیات بعدی همین سوره 

زمانی که وضع حمل نشده و  بینیم که تا است که اگر دقت کنیم می
مریم متولد نگردیده و تا حدودی رشد ننموده، نذر قبول نشده و خداوند 
نیز او را مورد عنایت خاصه خود قرار نداده و بواسطه زکریا پرورش 

 (1136ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن . نداده است
 

 47تا  17آل عمران 
ب خود نسلهایی پاک گوید: پروردگارم! ببخش مرا از جان زکریا می

 دهد )رَبِِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِِّیَّةً طَیِِّبَةً( خدا او را به یحیی بشارت می
گوید پروردگارم چگونه مرا فرزندی  أَنَّ اللَّهَ یُبَشِِّرُکَ بِیَحْیَى( زکریا می)

ام و زنم نازاست؟ )رَبِِّ أَنَّى یَکُونُ لِى  باشد در حالی که به پیری رسیده
گوید اینچنین خدا انجام  مٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِى عَاقِرٌ( خدا میغاُل
خواهد )کَذَلِكَ اهللُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ(. این خالصه  دهد هرآنچه می می

)رک . عمران آل 47تا  17روایتی بود از داستان زکریا و یحیی در آیات 
  (17تا  16و مریم  37انبیاء 

 

 23و  42ن آل عمرا
 42و آیات « هللاتِ اال تَبْدیلَ لِکَلِم»فرماید:  یونس می 64آیه 

نمایند، و حال  معرفی می« کلمة اهلل»عیسی را   1نساء 171عمران و  آل
آنکه کلمات الهی؛ سخنان تکوینی خدای تعالی است که در هستی 

ان، یابند، بنابراین آفرینش عیسی نیز مانند آفرینش سایر آدمی ظهور می
إنَّ »فرماید:  باشد. و از این رو است که می می« کلمة اهلل»مصادیقی از 

« مَثَلَ عیسَى عِندَ اهللِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُن فَیَکونُ
؛ بیانگر جنس و نوع انسانها است نه «آدم»(. در این آیه، 23عمران  )آل

شوند. دقت کنیم  آفریده می« تراب» یك شخص منفرد، همه انسانها از
خَلَقَهُ مِن »، یعنی فاصله زمانی ما بین «سپس گفت»، «ثُمَّ قالَ»گوید  می

وجود داشته است، اول عیسی از تراب مانند « کُن فَیَکونُ»و « تُرابٍ
سایر آدمیان خلق شده است بعد خدای تعالی خطاب به او )و نه به 

های نوع  تجلی استعدادها و توانایی گفته است مصداق ستودنی«( تراب»
، پس عیسی، هم به اراده الهی و هم به اراده انسانی، مسیح «باش»آدمی 

کُن »شده است. امید که در مجالی دیگر، بیشتر به آیات مشمول 
 (1136ـ زمستان  1 )رک عیسیبپردازم. « فَیَکون

 

  62آل عمران 
 ،«نزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِیلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِلِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُ»

کنند در حالی که تورات و انجیل پس از  چرا درباره ابراهیم محاجه می
 (1136ـ پاییز  )مِن بَعددوران او نازل شده است؟ 

 

  67تا  62آل عمران 
آل عمران توجه کرده بودند و  67تا  62گر مسلمانان به آیات ا

را تعمیم داده بودند به نگرش و وضع خودشان، فرقه فرقه  داللت آنها
نمی شدند و در آتش اختالفات مذهبی نمی سوختند: یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ 
تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِیلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 

کنید، در حالى که تورات و  ا درباره ابراهیم مجادله مىاى اهل کتاب، چر
انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا تعقل نمی کنید؟ ... مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ 
یَهُودِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلَکِنْ کَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، محمد 

 1)آیاتی از قرآن ه خداجویی یکتاپرست بود... نه سنی بود و نه شیعه بلک
 (1136ـ تابستان 

 

رک بقره  ◄ (بِ لَوْ یُضِلُّونَکُمْالْکِتاوَدَّت طَّآئِفَةٌ مِِّنْ أَهْلِ ) 63آل عمران 
173 

 

 42رک بقره  ◄ (لْحَقَّاطِلِ وَتَکْتُمُونَ الْببالْحَقَّ الِمَ تَلْبِسُونَ ) 71آل عمران 
 72آل عمران 
استفاده شده است. در این « امیون»آل عمران نیز از واژه  72در آیه 

وَمِنْهُم مَّنْ إِن  »...فرماید:  آیه درباره امانت داری برخی از اهل کتاب می
تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَّا یُؤَدِِّهِ إِلَیْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَیْسَ 

، و از «فِی الْأُمِِّیِِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ عَلَیْنَا
ایشان کسانی هستند که اگر دیناری به او به امانت بسپاری به تو بازش 

گرداند مگر بر آن پافشاری نمایی، این بدان سبب است که )به  نمی
ذمه ما نیست در تعهداتمان دروغ( گفتند )در کتاب آسمانی ما( چیزی بر 

                                                 

نُ إذْ قالَتِ الْماَلئِکَةُ یا مَرْیَمُ إنَّ اهللَ یُبَشِِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسیحُ عیسَى ابْ ـ1
 هَآ إلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِِّنْهُاهللِ وکَلِمَتُهُ ألْقَابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ الْمَسیحُ عیسَى اإنَّما / مَرْیَمَ
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)امی دانند.  بندند و حال آنکه می ها، و بر خدا دروغ می نسبت به امی
 (1132بودن ـ تیر 

 

  77آل عمران 
عمران گویای این است که برخی تعمداً بنحوی سخن  آل 77آیه 

گویند و حال آنکه از آن  گویند که مخاطب پندارد از کتاب الهی می می
دهند. واضح است که حتماً از  را به خدا نسبت مینیست و سخن دروغ 

لحاظ گویش و واژگان تفاوت چندانی وجود نداشته که مخاطب را 
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا سازد بلکه از منظر مفاهیم دگرگونه است. ) گمراه می

نَ الْکِتَابِ وَیَقُولُونَ یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَمَا هُوَ مِ
هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ 

 (1137ـ شهریور  )عربیت( یَعْلَمُونَ
 

  72و  71آل عمران 
سوره آل عمران می فرماید: وَإِذْ أَخَذَ اهللُ مِیثَاقَ  72و  71 آیات

ینَ لَمَا آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ النَّبِیِّ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِکُمْ إِصْرِی، و هنگامی 

س اگر که خدا از آگاهان میثاق گرفت که شما را کتاب و حکمت دادم پ
آمدتان رسولی تصدیق کننده بر آنچه نزد شماست ایمان آوریدش و 
یاریش کنید )خدا( گفت آیا اقرار کردید و عهد مرا پذیرفتید؟ قَالُوا 
أَقْرَرْنَا، گفتند: اقرار کردیم، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ، )خدا( 

از گواهانم. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ  گفت: پس گواهی دهید و من نیز با شما
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس هر که بعد از آن روی گرداند پس هم اینان 
)از( فاسقانند. اگر با دقت به مندرجات این آیات توجه کنیم درمی یابیم 
که بیانگر این امر مستمر واقع است که هر آن گاه که طالب حقی، 

ب هستی و حکمت هستی بخش آن را در می یابد، تکوینا حقیقتی از کتا
از او میثاق گرفته می شود که در آن مرتبه فهم و هدایت متوقف نشود 
و هرگاه حجتی متعالی تر بر او نازل گردید به آن ایمان بیاورد و در 
فراگیر شدنش یاری رساند و از منیت خود در آگاهی پیشین و دست 

نیز می پذیرد که چنین باید باشد و حق است  پایینش دست بردارد، و او
کند، اما آنگاه که هنگامه آن فرا می رسد  که چنین باشد و استقبال می

معلوم می شود که چه کسی فهم متعالی تر از حقیقت را پذیرا می شود 
ورزد و از  ورزد و چه کسی تکبر می و در فراگیریش اهتمام می

ـ  1)آیاتی از قرآن . ا حفظ نمایدزند تا منیتش ر پذیرفتن سر باز می
 (1136تابستان 

 

 72آل عمران 
 ینید چیسوره آل عمران چرا خداوند گفته ه 72 هیپرسش: در آ

 مگر اسالم؟! شود ینم رفتهیپذ
وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإساْلمِ : »دیفرما یعمران م سوره آل 72 هی: آپاسخ

 نکهیا ییفهم چرا یبرا«. لْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَدینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی ا
آن توجه کرد که  نیشیپ هیبه آ دیمقبول نزد خدا فقط اسالم است با نید
وَما اُنْزِلَ عَلَیْنا وَما اُنْزِلَ عَلَى إبْرَاهیمَ وَإسْمَاعیلَ  هللِقُلْ آمَنِّا بِا: »دیفرما یم

تِیَ مُوسَى وَعیسَى وَالنَّبیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإسْحاقَ وَیَعْقوبَ وَالْأسْباطِ وَما اُو
 نیکه ب کند یم دیتأک هیآ نیا« ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمونَ

پندار و گفتار و  یعنیمسلم بودند  یهمگ ستین یافتراق یاله امبرانیپ

او بوده است مخلوق  یبا خدا و هست یاز در سلم و دوست امبرانیرفتار پ
و روش  ینیجهان ب یعنیاسالم بوده  یآنها همگ نیرو د نیو از ا

 تیهم که هدا یبوده است و هر کس یاله تیآنها منطبق بر هدا ستنیز
مخلوق او  یبا خدا و هست یو از در سلم و دوست تابدرا برن یاله
 جینبوده و در آخرت دچار نتا یاعمال او مقبول درگاه اله د،یایدرن

)آیاتی از  خواهد بود. انکارانیخواهد شد و از ز شیاب اعمال خوناصو
 (1137ـ آبان  12قرآن 

 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (لَمِینَاوَهُدًى لِِّلْع) 36آل عمران 
 

و « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»معنای صحیح برای  ◄172و  177آل عمران 
 هارک پرتکرارچرایی آن 

 

یدُ ظُلْمًا هللُ یُراا وَملْحَقِِّ اا عَلَیْكَ بِهللِ نَتْلُوهاتُ ایآ تِلْكَ) 177آل عمران 
 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ینَلَمالْعلِِّ

 

 21رک آل عمران  ◄ (الْحَقِّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ وَیَقْتُلُونَ) 112آل عمران 
 و چرایی« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»برای معنای صحیح  ◄ 117 عمران  آل

 هاآن رک پرتکرار
 

  127آل عمران 
ال »سوره واقعه می فرماید  73خدای تعالی درباره قرآن در آیه ... 

بدین مفهوم که جز پاکان هدایت قرآن را در  «یَمَسُّهُ إلِّا الْمُطَهَّرُونَ
إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ »فرماید  عمران نیز می آل 127یابند، در آیه  نمی

ای شامل حال شما شود اندوهگین شوند، در آیات  سنهاگر ح «تَسُؤْهُمْ
دیگر هم مس کردن را در بار معنایی نزدیك شدن و لمس کردن و 

برد که واجد بار معنایی معنوی و  شامل حال شدن و دریافتن بکار می
غیرمادی است هر چند که در برخی موارد قابل تعمیم به بار معنایی 

 (1136ـ دی  1)عیسی  باشد. مادی هم می
 

و چرایی آن « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»برای معنای صحیح  ◄ 117 آل عمران
 هاتکرارپررک 

 

 (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ) 117آل عمران 
یکی از  1آیه آمده است. 11در « سنن»یا جمع آن؛ « سنت»واژه 

بودن است، بدین « تاریخی»مواردی که در مفهوم آن مشهود است، 
شود و اثرات آن چیزهایی که  معنا که گستره زمانی وسیعی را شامل می

گیرند، در حال حاضر هم قابل رؤیت یا قابل ذکرند. آیه  ذیل آن قرار می
یُریدُ اهللُ لِیُبَیِِّنَ لَکُمْ »فرماید:  نساء ناظر بر این مدعا است که می 26

خواهد هرآینه بیان کند برای  ، خدا می«نَ مِن قَبْلِکُمْوَیَهْدیَکُمْ سُنَنَ الَّذی
تان کند از طریق  کسانی که پیش از شما بودند و هدایت« سنن»شما 

وقتی خداوند از طریق بیان و ذکر  2آگاه سازی شما به عاقبت آن سنن.
خواهد مخاطبان قرآن را هدایت کند، معلوم  پیشینیان، می« سنن»

                                                 

 17، احزاب 22، کهف 77، اسراء 11، حجر 17، انفال 26، نساء 117عمران  ـ آل1
  21، فتح 72، غافر 41، فاطر 62و 
خواهد تأکید کند که از  اوند در این آیه میـ نظر نگارنده بر این است که چون خد2

« یَهْدیَکُمْ»خواهد مخاطبان قرآن را هدایت کند،  طریق بیان عاقبت سنن پیشینیان می
 آمده است. « سُنَنَ الَّذینَ مِن قَبْلِکُمْ»قبل از 
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حداقل از وجه اصول و محتوا، همواره تکرار  آنها،« سنن»شود که  می
« سنن»توان استنباط نمود که از  پذیرند. از آیه پیشین این آیه، می

پیشینیان مخاطبان قرآن که همواره در طول تاریخ بشری بوده است؛ 
به فحشا وادار کردن »و یا « دوستی پنهانی گرفتن در روابط جنسی»

 باشد. می« کنیزکان
در زیست « سنن»ان نیز ناظر بر نهادینه بودن آل عمر 117آیه 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ »بشری است: 
، پیش از شما تجربه شده است سنتهایی، پس سیر «کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِِّبِینَ

یب کنید در زمین، پس نظاره کنید چگونه بوده است عاقبت تکذ
توصیه به سیر در زمین، حاکی از آن است که آن چیزهایی  1کنندگان.

گیرند، چرا که  قرار می« سنن»هستند، ذیل « امور مستمر واقع»که 
ها و مصادیق آنها یا حداقل آثار  آدمی اگر سیر آفاقی کند، حتماً نمونه

 (1136ـ اسفند  1 )عیسی یابد. آنها را می
 

و « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»معنای صحیح  برای ◄ 126 و 143عمران  آل
 هارک پرتکرارچرایی آن 

 

  164آل عمران 
« روشن»یعنی  باشد، خوانده شده «مبین» در قرآن ای که هر پدیده

باشد، الزاماً روشنی و نمایانی ظاهری آن مراد نیست بلکه « آشکار»و 
باشد. مثالً  یروشنی و نمایانی آن به زبان صفات و اسماء و پیامدها م

« وال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبینٌ»گوید:  وقتی قرآن می
های  (، یعنی دشمنی شیطان از صفات و پیامدهای وسوسه167)بقره 

گوید  شیطانی و آثار مخرب آن آشکار و روشن است. یا وقتی می
(، یعنی گمراهی 164عمران  )آل« نٍوإن کانُوا مِن قَبْلُ لَفی ضاَللٍ مُّبی»

آن از پیامدهای مخربی که دچارش شده است آشکار و روشن است. 
 (1137)عربیت ـ شهریور 

 

 عِندَ أَحْیَآءٌ بَلْ تًااللَّهِ أَمْوَالَّذِینَ قُتِلُوا فِى سَبِیلِ اوَلَا تَحْسَبَنَّ ) 163 آل عمران
 (یُرْزَقُونَ رَبِِّهِمْ

شدگان در راهش  درباره کشته آنقر هیآ خداوند در چندپرسش: 
دارند، نزد  اتیاند، ح مرده دیاز جمله نپندار دیفرما یم یموارد

کنم  ی. خواهش مرهیخورند و شاد هستند و غ یم یپروردگارشان روز
اند و  دارند و نمرده اتی. منظور خدا از حدیده حیتوض میمفاه نیدرباره ا

  ست؟یخورند و... چ یم یروز
متعاقب  امتیق ییاست که برپا نیا جیو اعتقاد را صورتپاسخ: 

 یکبرا امتیاشتباه است، بلکه ق نیافتد و ا یمرگ همه انسانها اتفاق م
 ستیاو ماحصل و آثار ز یعنیشود  یبا مرگ او منفرداً برپا م یهر انسان

است که بعد از  نی. دوم اشتباه اندیب یقائم م شتنشیخود را بر خو یویدن
و اراده و  اریاخت یندارد و ذ یمجال رشد و تعال گرید نمرگ؛ انسا

در  «راجعون هیانا هلل و انا ال»تصور و اعتقاد با  نیکه ا ستیفعال ن
 زیاو ن یاست و رجعت انسان بسو تینهایتناقض است چرا که خدا ب

است و  اتیح یباز هم ذ یبعد از مرگ هم آدم نیاست، بنابرا تینهایب

                                                 

ـ مراد تکذیب اصول و قوانین هستی است و نیز دعوت پیامبران الهی که مبتنی بر 1
 ین حاکم بر هستی بوده است.اصول و قوان

اوصاف؛ آنان که در  نیمقدور. حال با ا شیراب یامکان رشد و تعال
خود را  یویدن اتیاند و ح کسب کرده یکارنامه مقبول شانیویدن ستیز

 شتنشانیرا بر خو یاند، چون آثار رشد و تعال رسانده انیبپا یکیبه ن
پس از مرگ از بستر و مرکب و به  اتیاند در ح محقق و قائم ساخته

خدا  یو رجعت بسو یرشد و تعال جهت ادامه یبهتر تیوضع یطور کل
شود. مضاف بر  یم بشانینص یبهتر یبرخوردار خواهند بود و روز

 یا است به گونه لیچون طول عمر اثر اعمال صالح طو ،یاخرو اتیح
و  ادی زین ایدر دن شتر،یتر باشد طول عمرش ب که هرچه عمل صالح

خود را  جان یو حت ندینما یکه در راه خدا مجاهدت م ینکوداشت افراد
که آثار اعمال صالح آنها  یزانیشود و به م یماندگار م ندینما یفداء م
برخوردار  یاز پاداش اله شانیاخرو اتیکند آنها در ح یعمر م ایدر دن

 یبستر یخورند. مرگ تنها چارچوب و فضا یم یشوند و روز یم
ـ  3 )آیاتی از قرآن آن را نابود کند. نکهیدهد نه ا یم رییرا تغ اتیح

 (1137شهریور 
 

 21رک آل عمران  ◄ (الْحَقِّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ وَیَقْتُلُونَ) 171عمران   آل
و چرایی آن « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»برای معنای صحیح  ◄ 277عمران  آل

 هارک پرتکرار
 

 ابراهیم
 

 / حروف مقطعههارک پرتکرار ◄ 1ابراهیم 

  4ابراهیم 
وَما أرْسَلْنا مِن رَّسُولٍ إلِّا بِلِسانِ »فرماید:  اهیم میسوره ابر 4آیه 

، بدیهی است که هر رسولی که بخواهد هدایت را برای «قَوْمِهِ لِیُبَیِِّنَ لَهُمْ
ای سخن بگوید که از سوی آن  مخاطبانش تبیین نماید باید به گونه

مخاطبان فهم شود و در مراتب، سطح فهم ایشان را تعالی بخشد و 
نش از هدایت را تعمیق بخشد. بنابراین مراد از آیه این است که بیا

گزیند که بتواند به لسان  خداوند برای هدایت هر قومی، رسولی را برمی
همان قوم، یعنی در سطح توانایی فهمی آنها، هدایت را برای ایشان 

نیز گویای همین است. در « کَلِّمَ الناس عَلی قَدرِ عقولهم»تبیین نماید. 
ین میان؛ پر واضح است که همزبانی رسول و قوم از لحاظ لغوی، ا

مقدمه توانایی رسول برای بیان هدایت به لسان قوم است، اما تأکید 
قرآن در این آیه بر نحوه و کیفیت سخن گفتن رسول است و نه زبانی 

 شود یمأمور م یوقت یرو است که موس نیاز هم کند. که با آن تکلم می
 تواند یکه هارون را که م خواهد یبرود از خدا مفرعون  یبه سو

: دیبا او بفرستد تا از پس فصاحت لسان فرعون برآ دیسخن بگو تر حیفص
وَأخی هارونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِِّقُنِی إنِّی »

 دیمؤ زیسوره شعراء ن 11تا  17 اتی( آ14)قصص « أخافُ أن یُکَذِِّبونِ
وَإذْ نادَى رَبُّكَ مُوسَى أنِ أئْتِ الْقَوْمَ الظِّالِمینَ، قَوْمَ »معناست:  نیهم

فِرْعَوْنَ ألَا یَتَّقُونَ، قالَ رَبِِّ إنِّى أخافُ أن یُکَذِِّبونِ، وَیَضیقُ صَدْری واَل 
سوره طه:  17تا  24 اتیآ زیو ن«  یَنطَلِقُ لِسانِی فَأَرْسِلْ إلَى هارونَ

قالَ رَبِِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى، وَیَسِِّرْ لى  ،یلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَاذْهَبْ إ»
أمْرِى، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِِّن لِِّسانى، یَفْقَهُوا قَوْلِى، وَاجْعَل لِِّى وَزِیرًا مِِّنْ أَهْلِى، 

 (1137ـ شهریور  )عربیت «.هارونَ أخى



03 

 

  13ابراهیم 
أَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى مَا خَلَقَ اهللُ السَّمَاوَاتِ وَالْ

، 1، نحل 72، حجر 13، ابراهیم 71و نیز انعام  1و احقاف  7)روم 
(. این 13، دخان 2، یونس 1، تغابن 22، جاثیه 2، زمر 44عنکبوت 

باشند چرا که به  های هستی می آیات حاکی از حقوق ذاتی همه پدیده
اند و حیات و بقاء آنها  و سزاواری و بجا آفریده شده راستی و درستی

)حقوق دارد و تا آن موقع حق حیاتمندی و رشد دارند. « اجل مسمی»
 (1137ـ تیر  بشر

 

  41ابراهیم 
عالوه بر معنای « اب»توان گفت که  بقره می 111به استناد آیه 

ا که باشد، چر ، در حالت جمع، به معنای جد پدری و عمو نیز می«پدر»
ابراهیم پدر بزرگ یعقوب و اسماعیل عموی او بوده است و قرآن 

«. قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ»فرماید:  می
شود. بنابراین  هم به پدر و مادر اطالق می« ابوین»در لغت عرب؛ 

جمع، هم به معنای پدر است  ، در حالت«اب»توان استنباط کرد که  می
و هم جد پدری، و هم جد مادری، و هم عمو و حتی دایی. و در حالت 

باشد چرا که در  مفرد، فقط به معنای پدر یا جد پدری یا جد مادری می
در نظر گرفت که « اب»توان عمو و دایی را معادل  حالت مفرد نمی

سوره  46در آیه واژگان مخصوص خود را دارند. اما ابراهیم به آزر، 
و  111دهد )سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّی( و در آیات  مریم، وعده استغفار می

مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ »نماید  توبه خداوند دعاء او را نپذیرفته اعالم می 114
کَانَ  وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کَانُواْ أُوْلِی قُرْبَى ... وَمَا

و  4و نیز در آیات ...« إِبْرَاهِیمَ أِلَبِیهِ إاِلَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ  اسْتِغْفَارُ
قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ... إِِّال »گوید:  سوره ممتحنه می 2

براهیم در کهنسالی برای اما ا«. إِبْرَاهِیمَ أِلَبِیهِ أَلَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ قَوْلَ
کند و این بار خداوند سخنی از عدم  والدینش طلب استغفار می

ابراهیم «)رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»فرماید  استجابت آن نمی
، یعنی پدر و مادر به دنیا آورنده فرزند، هیچ «والدین»(. در اینکه 41

ر اینکه دیگر روا نبوده که ابراهیم برای ای نیست و نیز د شك و شبهه
توبه آمده:  114آزر مجدداً طلب استغفار کند، چرا که در همان آیه 

توان نتیجه  با این توضیحات می«. تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلِّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَمَّا»
ه، یا جد گرفت که آزر، والد ابراهیم نبوده، بنابراین یا جد پدری او بود

کند این است که اگر  مادری. قرینه دیگری که این مدعا را تقویت می
آزر والد ابراهیم بود، هیچ نیازی به ذکر نام او در قرآن نبود، و همین که 

(. 74انعام «)وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ»کرد:  کفایت می« ابیه»فرمود  می
 )آیاتی از قرآن(

 

 احزاب
 

   ال جُناحَ عَلَیْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  2احزاب 

رک و چرایی آن « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»برای معنای صحیح  ◄ 3احزاب 
  پرتکرارها

 

 لبث /پرتکرارهارک ◄ یَسیرًا(  إلَّا بِهَآوَمَا تَلَبَّثُوا ) 14احزاب 
 

بِ مِن صَیاصیهِمْ الْکِتاهَرُوهُم مِِّنْ أهْلِ الَّذینَ ظاوأنزَلَ ) 27و  26احزاب 
 ...(لرُّعْبَ فَریقًا تَقْتُلونَ وتَأْسِرونَ فَریقًااوقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ 

قریظه؛ واقعه رویارویی مسلمانان  رحمانه بنی اما در مورد کشتار بی
قریظه که از قبایل یهود ساکن در قسمتی از مدینه بودند،  با بنی

نان با این قبیله در بالفاصله بعد از جنگ احزاب روی داد. مسلما
راستای حفظ امنیت پیمان بسته بودند و هنگامی که جنگ احزاب روی 

توانند از خندق دور  دهد و سپاه مکه با وجود لشکریان فراوان نمی می
برند، سران بنی قریظه به تحریك  مدینه عبور کنند و راه به جایی نمی

ه به جهت پیمان یکی از سران قبایل دیگر یهود که پیش از آن از مدین
شکنی رانده شده بودند، از پایبندی به پیمان خود با مسلمانان سر باز 

شود که راه ورود سپاه مکیان به مدینه از قالع ایشان  زنند و قرار می می
میسر شود. این پیمان شکنی که در حکم مرگ و زندگی تمامی 

راجعت آشوبد و پس از م مسلمانان مدینه بود، آنها را به شدت برمی
های  سپاه مکه به جهت شرایط بد جوی و کمبود آذوقه، مسلمانان قلعه

کنند که در نهایت به روایت قرآن برخی از  قریظه را محاصره می بنی 
توان  شوند و برخی اسیر. می قریظه در رویارویی کشته می افراد بنی

گفت آنهایی که اسیر شدند، قطعاً در حین اسارت کشته نشدند و با 
یطی آزاد گشتند، مثالً اسارت خود را خریدند یا به شرطی که مدینه شرا

را ترک کنند آزاد شدند، یا مورد بخشش قرار گرفتند، چرا که کشتن 
های قرآن نبوده است. داستان حکمیت سعد بن  اسیر مورد تأیید آموزه

معاذ و داوری او مبنی بر کشتار اسراء، از آنجایی که مملو از دروغ 
باشد، روشن است که از اسرائیلیات منقول  و ضد و نقیضها می پردازیها

گنجد.  در کتب تاریخی است که پرداختن بدان در حوصله این مقال نمی
 (1134)تاریخ صدر ـ مهر 

 

  11و  12احزاب 
قَوْلِ یَا نِسَاءَ النَّبِیِِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِِّنَ النِِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْ

فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا 
( اى همسران پیامبر، 11و  12تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى... )احزاب 

ه شما مانند هیچ یك از زنان ]دیگر[ نیستید، اگر سر پروا دارید پس ب
ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزد؛ و گفتارى 

هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت  شایسته گویید و در خانه
 قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید... )ترجمه فوالدوند(

قابل استنباط « تبرج»آنچه از آیات فوق در خصوص معنای 
است. اما این پرسش مطرح است که « یخودآرایی و خودنمای»باشد؛  می

تنها در بیرون خانه منع گشته یا در « خودنمایی به سبك زمان جاهلی»
قَرْنَ فِی »درون خانه هم باید از آن پرهیز نمود. اگر عطف مابین عبارت 

، حاکی از ترتیب مراتب باشد« بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى
باشد، و در غیر  مراد آیه عدم خودآرایی و خودنمایی در درون خانه می

تأکیدی « وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى»این صورت عبارت 
خواهد بود که معنای آن منع از تبرج در « قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ»توضیحی بر 

 (1131)تخفیف پوشش ـ دی بیرون خانه خواهد بود. 
 



03 

 

 (لْبَیْتِ وَیُطَهِِّرَکُمْ تَطْهِیرًاالرِِّجْسَ أَهْلَ اهللُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ اإنَّمَا یُرِیدُ ) 11احزاب 
چیزی که باعث سردرگمی بنده شده است نحوه رشد پرسش: 

پیامبران و اولیای الهی است.آیا پیامبران از امتیازات خاصی در راه رشد 
یا اینکه با تالش و کوشش خود به چنین معنوی خود برخوردار بودند 

تردیدی نیست که خداوند با رحمت وسیع خود  شدند؟ مقامی نائل می
کند و در  همه انسانها را از هدایت تشریعی و تکوینی برخوردار می

اما عالوه براین آیا  دارد، نهایت هر کس به اندازه ظرف خود برمی
موسی و یوسف و  هدایت و حمایت خاصی برای افراد چون عیسی،

محمد از جانب خدا وجود داشته است؟ فارغ از اینکه عیسی چگونه 
متولد شد و چه نسبتی با مریم دارد، نحوه رشدش استثنایی است.آیا هر 
کسی جای عیسی بود با توجه به چنین مواهبی، چون او مسیحا نفسی 

اهد خو گویند اینکه خدا می در تفسیر آیه تطهیر می شد؟ یا اینکه نمی
شما را پاک کند،آیا دیگر ارزشی بر اعمال آن افراد وجود دارد؟ یا 
امتیازات ویژه به یوسف، به راستی چرا باید برادران یوسف را مالمت 
کرد؟ همه چیز یك جا به یوسف داده شده بود از زیبایی و دلربایی تا 

پدر که خود پیامبر   بیند و توجه ویژه دیگران... در کودکی خواب می
رسی؟ چرا مگر یوسف چه کرده  کند که تو به پیامبری می ست تعبیر میا

بود که شایسته پوشیدن ردای پیامبری شده بود؟ عیسی چه کرده بود که 
چنین جایگاهی یافت؟ موسی چه کرده بود که چنین پرورانده شد؟ در 
کاخ فرعون؟ موسی که آن موقع طفلی بیش نبود؟ آیا این موارد خالف 

نیست؟ دیگر اینکه چه ارزشی بر اعمال عیسی و موسی و عدالت خدا 
 اند؟ یوسف بار است وقتی چنین ویژه پرورانده شده

ای که باید بدان توجه کرد این است که ابنای بشر  اول نکتهپاسخ: 
بنحوی ماحصل آباء خویشند، بدین معنی که دستاورد بشر در ابناء او 

عیسی و امثالهم که از شود، بنابراین یوسف و موسی و  متبلور می
اند، مراتبی از آن ویژگیها و  کودکی ویژگیهایی در امر هدایت داشته

دار تربیت  استعدادها را مدیون پیشینیان خود بوده و مراتبی را نیز وام
خانواده خود. یعنی از کودکی هم شرط قابلیت قابل را داشته و هم شرط 

اند و بعد با  کی بالیدهتربیت صحیح را. از این رو از همان اوان کود
های بعث  و زمینه  های ارادی خود رشد بر رشد افزوده پرورش توانایی

اند. اما این یك روی  را در خود زودتر از دیگر پیامبران مهیا نموده
قضیه است، روی دیگر؛ مقتضیات زیست بشری بوده که بعث پیامبری 

ه است. پس نمود را در جغرافیای زمانی و مکانیِ خاصی ضروری می
شرط الزم در برانگیختگی به پیامبری ویژگیهای شخصی آن پیامبر 
بوده و شرط کافی؛ مقتضیات محیطی او. چه بسا در شرایطی از ادوار 

اند اما نیاز به  اند که زمینه پیامبری را داشته تاریخی فرهیختگانی بوده
در برخی بعث پیامبری نبوده است و حتی بالعکس. این را نیز بیفزایم که 

موارد نسبت نسبی یا سببی شخص پیامبر با پیامبران پیشین یا صاحبان 
شهرت و نفوذ یا حاکمان و... در برگزیده شدن او به پیامبری مؤثر بوده 
چرا که موفقیت در پیامبری به مقتضیات شخصی، خانوادگی و اجتماعی 

ز توجه کرد پیامبران نیز وابسته بوده است. در پایان باید به این نکته نی
که پیامبری امتیاز نیست، مأموریت و مسؤولیت است. بنابراین کسی 

شود به میزانی که از حمایت الهی برخوردار  که به پیامبری مبعوث می

ـ زمستان  17)آیاتی از قرآن باشد.  شود، در قبال آن پاسخگو نیز می می
1137) 

 

 2رک مؤمنون  ◄ (تافِظالْحافِظینَ فُرُوجَهُمْ والْحاو) 12احزاب 
  17احزاب 

و اما در مورد ازدواج پیامبر اسالم با زینب. زینب دختر عمه او 
مند بوده  داشته و پیامبر نیز به او عالقه بوده و بسیار وی را دوست می

اش درآید  دهد که به ازدواج پسر خوانده است با این وجود پیشنهاد می
و نیز فاصله طبقاتی او با پذیرد. اما عالقه زینب به پیامبر  و زینب می

رغم مخالفت پیامبر، زید از زینب جدا  شود که علی شوهرش، منجر می
شود. پس از جدایی، پیامبر از اینکه واسطه این ازدواج ناموفق بوده و 

مند بوده اما به جهت پیشنهاد  رغم اینکه به خود پیامبر عالقه زینب علی
دل خواهان جبران ما وقع و کند، در  اش ازدواج می او با پسر خوانده

شود اما چون ازدواج با همسر پسر خوانده در عرف  ازدواج با زینب می
دارد، اما خدای به  گنجیده، پیامبر این خواست را عنوان نمی آن زمان نمی
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اهللُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ »کند:  او وحی می

كَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اهللَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اهللُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ عَلَیْ
ا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ  وَاهللُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِِّنْهَا وَطَرً

  ا وَکَانَ أَمْرُ ذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَ
و آنگاه که به کسى که خدا بر او نعمت »(، 17احزاب «)اهللِ مَفْعُولًا

همسرت »گفتى:  ارزانى داشته بود و تو ]نیز[ به او نعمت داده بودى، مى
و آنچه را که خدا « را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار

ترسیدى،  کردى و از مردم مى ر دل خود نهان مىآشکارکننده آن بود، د
[  با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسى. پس چون زید از آن ]زن

[ وى را به نکاح تو درآوردیم تا ]در  کام برگرفت ]و او را ترک گفت
[ در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان ـ چون آنان را  آینده

ترجمه «)نباشد، و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد.طالق گفتند ـ گناهى 
شود، بر خالف  فوالدوند( همانطور که در آیه و ترجمه آن مالحظه می

گفتة نگارنده مقاله مورد نقد، پیامبر اسالم نه تنها زید را مجبور به 
خواهد که همسرش را نگاه دارد  کند، بلکه از او می جدایی از زینب نمی

تی که نگارنده مذکور، داستان جعلی ازدواج با و از او جدا نشود. وق
داند و حتی آن را به ناروا مندرج  می« روایات معتبر»زینب را متکی بر 

نمونه »زند که این  دارد، و به پیامبر اسالم افتراء می در قرآن عنوان می
هایی را به  بسیار واضحی است که محمد چگونه برای اهداف خود آیه

، آیا «ساخت تا هیچ مشکلی سر راهش نباشد و میاسم خداوند و حکم ا
نباید این قیبل مخالفتها با اسالم را مصداق بی انصافی تلقی کرد؟! 

 گویند: ایشان در نقد فیلم آقای مجیدی بدرستی می
نکته مهم تاریخی دیگری که در فیلم رعایت نشده است حجاب »

ا اگر دانیم حجاب در ایران ضروری است ام می زنان فیلم است.
فیلمی با این هزینه هنگفت که ادعای وفاداری به تاریخ را دارد 

شود در پوشش بازیگرانش نباید این همه از واقعیت  ساخته می
 «فاصله بگیرد...

 

آیات حجاب سال پنجم بعد از هجرت »کنند که  و بعد اضافه می
نازل شده و زمانی بوده که محمد با زینب، زن طالق گرفته 
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جدای از اینکه این ادعاء در مورد آیات «. کند ش ازدواج میا پسرخوانده
  کنم به تناقض حجاب درست است یا نادرست، توجه ایشان را جلب می

این مدعاء با روایت جعلی مربوط به چرایی ازدواج پیامبر با زینب؛ 
شده  بار که محمد از خانه زید رد می یك »گویند  ایشان در آنجا می

گیرد که با او ازدواج  جا تصمیم می بیند و همان می زینب را بدون حجاب
، خوب اگرقبل از این ازدواج حکم حجاب نبوده است، پس پیامبر «کند

حجاب دیده بوده است،  اسالم، پیش از آن، زینب را بارها و بارها بی
توانسته دلیل عالقه پیامبر  حجابی نمی بنابراین رؤیت زینب در هنگام بی

 (1134)تاریخ صدر ـ مهر ینب باشد. و ازدواج او با ز
 

  17احزاب 
بعد از داستان ازدواج پیامبر با زینب و عدم حرمت یا زشتی ازدواج 

مّا کانَ عَلَى النَّبِیِِّ »فرماید:  احزاب می 17با همسر فرزندخوانده، در آیه 
 ، نبوده است بر پیامبر مالمتی در آنچه خدا«مِنْ حَرَجٍ فیما فَرَضَ اهللُ لَهُ

دهد، مردم نباید  بر او واجب کرده است، یعنی اگر جوازی را خدا می
پندارند، بر عامل آن مالمت  چون آن امر مجاز دانسته شده را ناپسند می

، این سنت خدا «سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ»گیری کنند.  و سخت
ن نیز. از آیات مورد اند پیش از ای است درباره کسانی که اینگونه بوده

شود که  ، استنباط می«سنت»بررسی حول استخراج مفهوم واژه 
 (1136ـ اسفند  1)عیسی باشد...  می« رفتار نهادینه»؛ حاکی از «سنت»
 

 (لنَّبِیِِّنَاهللِ وخاتَمَ اولَکِن رَّسُولَ ) 47احزاب 
در فرق میان رسول و نبی باید گفت که رسالت عام است و نبوت 

نی هر رسولی الزاماً نبی نیست اما هر یك از انبیاء رسول اهلل خاص، یع
بوده اند، چرا که نبی یعنی باخبر، و خبر؛ اطالع جدید است که وقتی 
توسط یکی بدان دسترسی حاصل می شود و خبررسانی می کند، به 
دیگری که از آن مطلع می شود و آن را به مخاطبانی منتقل می کند 

را او به اطالع جدیدتری دست نیافته که ماهیتاً نبی گفته نمی شود زی
باشد، بلکه همان اطالع قبلی را که دیگر جدید نیست حامل می « خبر»

شود و اطالع رسانی می کند، از این رو؛ بسیاری از پیامبران رسول اهلل 
بوده و هدایتی که انبیاء پیشین آورده اند را تبلیغ نموده اند بدون آنکه 

ری باخبر شده باشند. بنابراین هر رسولی الزاماً نبی از هدایت جدیدت
نیست، اما هر یك از انبیاء الهی به مقتضای برگزیده شدن و باخبر شدن 
از سطح متعالی تر هدایت الهی، الزاماً می باید رسول اهلل شده رسالت 
تبلیغ آنچه دریافت کرده اند را انجام دهند چرا که اگر چنین نمی کردند 

ی در دسترس بشریت قرار نمی گرفت. به عبارت دیگر؛ هدایت اله
اقتضای الزامی و الینفك فلسفه وجودی نبوت بوده است. « رسالت»

بنابراین برخی پیامبران تنها رسول بوده اند و برخی ابتدا رسول بوده و 
بعد نبی هم شده اند و به اقتضای نبوتشان رسالتشان تداوم یافته و 

ه و به اقتضای نبوت رسول هم شده اند. به برخی دیگر ابتدا نبی شد
عنوان مثال می توان گفت زکریا شق اول است، عیسی مسیح شق دوم و 

احزاب  47پیامبر اسالم شق سوم. شاید گفته شود این مدعا با آیه 
خواند چرا که اول می گوید محمد رسول اهلل است و بعد خاتم  نمی

شدن با خاتم النبیین شدن تفاوت  النبیین، اما باید توجه کرد که میان نبی
است چرا که پیامبر اسالم با دریافت اولین خبرها نبی شده و به اقتضای 

مَا »آن رسول هم شده و وقتی که خاتمیت محقق می شود می فرماید: 
براین بنا« کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ

رسالت او مقدم بر خاتم النبیین شدن او بوده هر چند که نبوت او مقدم 
که از هدایت انبیاء « امیون»بر رسالتش بوده است چرا که او از میان 

پیشین بی بهره بودند مبعوث شده است. برای توضیح در خصوص 
امی بودن پیامبر نه به معنای »معنای امی بودن پیامبر رک مقاله 

 (37ـ تابستان  6)آیاتی از قرآن «. بیسوادی
*** 

در باب موضوع والیت و امامت مطالعه و تحقیقاتی پرسش: 
بندی برسم از شما خواهش  توانم به جمع ام اما در نهایت نمی کرده
ـ اساسا معنا و مفهوم امامت و والیت چیست؟ 1کنم پاسخ بفرمایید:  می
خود جانشین تعیین کرد؟  ـ آیا پیامبر برای1ـ رخداد غدیرخم چه بود؟ 2

و اگر چنین کرده است این جانشینی در کدام مورد است؟ سیاسی؟ 
 ـ و چرا قرآن در این باره ساکت است؟4مذهبی؟ یا هر دو؟ 

با سالم و درود. قرآن درباره جانشینی پیامبر ساکت نیست پاسخ: 
دٌ أبا ما کانَ مُحَمَّ»فرماید:  کند و می بلکه او را خاتم النبیین معرفی می

دقت کنیم چرا قرآن «. أحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اهللِ وَخاتَمَ النَّبیِّینَ
یعنی هیچ « محمد پدر هیچ یك از مردان شما نیست»کند؛  تأکید می

یك از شما وارث او نیستید! و باز دقت کنیم پس از این عبارت 
چه جایگاهی « نولک»فرماید؛ ولی رسول خداست،  الخطاب، می  فصل

میان این دو عبارت دارد و از چه روی است؟ حتماً این دو عبارت 
آمده. از نظر نگارنده مفهوم « ولکن»مفهوماً با هم مرتبطند که میانشان 

آن این است که رسالت او هم وارث ندارد و این با خاتم النبیینی او هم 
ینی منحصر بفرد ارتباط وثیق دارد چرا که نوع رسالت او با خاتم النبی

توانند بنام خدا از جانب او  شود و دیگر رسوالن متأخر او دیگر نمی می
سخن جدیدی بگویند و ادعای نبوت کنند. و این شامل همه احادیث 

شود چرا که در محدوده وحی الهی  متأخر و ماوراء قرآن می
، و از این رو هم سنگ آیات قرآن «ثقلین»اند، حتی حدیث  نگنجیده

باشند. خدای تعالی با فرو فرستادن قرآن خواسته است که این کتاب  نمی
الهی حرف آخر هدایت باشد و الغیر و دین الهی را بدو کامل گردانیده 
است. با این توضیحات حتی اگر پیامبر در غدیرخم جانشین تعیین کرده 
باشد، خالف قرآن بوده است و وجاهت الهی نداشته است. پیامبر به امر 

آیه تعیین جانشین کرده یا مجاز به این کار بوده است؟! معرفی  کدام
علی بن ابیطالب در غدیرخم یا از وجه حمایت از وی بوده که پس از 
حیات رسول خدا دچار هجمه مخالفانش نشود و با او دوستی کنند 

کردند یا حداکثر او را به عنوان عارف  همانگونه که با پیامبر دوستی می
نی و الگوی ایمانی معرفی نموده است و به هیچ روی به معارف قرآ

جانشینی سیاسی مطرح نبوده است که پیامبر خود به شورا به حکمرانی 
سیاسی انتخاب شد و نه با نصب الهی که حکومت ذاتاً امری اجتماعی و 
عرفی است هرچند که آیات کتاب رهنمودهای اصولی در این خصوص 

تواند  ما قرآن کتاب قانون نیست بلکه میدارد تا عدالت برقرار باشد. ا
گزاری به جامعه پیشنهاد شود. در  توسط مؤمنانش به عنوان مبنای قانون

« بحث آزاد درباره امام زمان و جامعه آرمانی»در « امامت»خصوص 
 (1137ـ تابستان 11)آیاتی از قرآن ام.  توضیحاتی عرض کرده
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 متن کامل مقاله
 بودن قرآن  دکتر غروی و هادی و امام

 
کسی که با آثار و آراء دکتر سید علی اصغر غروی و مرحوم 
پدرش، عالمه حکیم سید محمد جواد غروی، نسبتاً آشنا باشد به وضوح 

هادی و امام بودن »های ایشان،  یابد که محور اصلی اندیشه درمی
در سراسر زندگی ایمان آورندگان و عامالن به آن است. رسول « قرآن

شمارند  ئمه هدی را بهترین تمسك کنندگان به آیات کتاب برمیاهلل و ا
و وجه الگوی ایمانی بودن آنها را مقدم و مجزا از وجه پیشوایی سیاسی 

دانند و معتقدند حیطه شمول الگوی ایمانی بودن، ابدی  بودن ایشان می
است، اما در مورد پیشوای سیاسی بودن محدود به دوران زمامداری. 

ائمه « خالفت»ها؛ ادعاء نصب الهی یا نبوی را در مورد مضاف بر این
هدی خالف واقع دانسته و آن را با استناد به آیات کتاب و سنت نبوی 

 اند. و علوی، مشروط به پذیرش و رأی مردم قلمداد نموده
نگارد  یی می دکتر غروی، به تبع این عقاید؛ در چند سال پیش، مقاله

که در آن هنگام « سی یا الگوی ایمانی؟امام؛ پیشوای سیا»تحت عنوان 
در پایگاه اینترنتی ارباب حکمت منتشر شد و اخیراً روزنامه بهار به 
مناسبت عید غدیر اقدام به انتشار آن نمود که منجر به توقیف روزنامه 

 و بازداشت ایشان گردیده است.
دو « خالفت»و « امامت»مقاله مذکور در پی اثبات این است که 

و الگو « امام»باشند و عترت رسول اهلل، رسالتشان  دا از هم میمقوله ج
بودن برای مسلمانان و بشریت بوده است تا ابد، و نه جانشینی سیاسی 
ییامبر برای زمانی محدود، و در واقعه غدیر خم، علی )ع( به عنوان 
الگوی ایمانی از جانب نبی خاتم معرفی شده و مراد؛ انتصاب وی به 

 نی سیاسی نبوده است. عنوان جانشی
مضاف بر ادله دکتر غروی در مقاله مورد بحث و همچنین در 

نه انکار »جوابیه ایشان به انتقادها و اعتراضها و مخالفتها با عنوان 
، در اثبات مدعاء مذکور، به نظر نگارنده این «امامت، نه انکار والیت

فهذا  من کنت مولی»سطور، ماهیت و سیاق و بستر تاریخی عبارت 
توان دلیل دیگری برشمرد. با دقت و تأمل در این  را می« علی مولی

توان دریافت که مراد همان الگوی ایمانی بودن  سخن رسول خدا می
در نظر « سرپرستی»در این عبارت « والیت»است، چرا که اگر معنای 

 گردد: گرفته شود، ایراداتی بر آن وارد می
پیامبر، مسلمانان دارای دو ـ پس از بیان این سخن از جانب 1

شدند، زیرا پیامبر سرپرستی را به بعد از رحلت خود  سرپرست می
هر کس »، بلکه فرموده: «بعد از من»موکول نکرده است و نگفته است 

 «. من موالی او هستم، پس این علی هم موالی اوست
سنخیتی با آن « من کنت»ـ اگر معنا سرپرستی باشد؛ عبارت 2

که پیامبر سرپرست و زعیم همه مسلمانان و مخاطبانش در ندارد، چرا 
پذیرش را منوط به خواست « هر کس»آن روز بوده است و قید 

نماید و متضمن محدودیت در پذیرندگان این سرپرستی  مخاطبین می
در این عبارت سازگار با زعامت و « موال»است، بنابراین معنای 

 زمامداری جامعه مسلمانان نبوده است. 
 

اما ضمن پذیرش رأی دکتر غروی در مقاله مذکور، باید بین 
پیشوایی سیاسی و زمامداری تفکیك قائل شد، چرا که ائمه هدی، از 

های وحی،  ابراهیم و موسی گرفته تا عترت پیامبر اسالم، به تبع آموزه
سیاسی نیز  رسالت خود را شامل کنشگری در حوزه اجتماعی

گیرد، و  شوؤن زندگی بشر را در برمیدانستند. امر هدایت همه  می
توان این شوؤن را منفك از هم بکار بست، چرا که آنچنان متداخل  نمی

 هستند که تأثیر بر هر یك اثرپذیری دیگر را نیز در پی دارد. 
از این رو، به نظر نگارنده، عنوان مقاله دکتر غروی گویای جان 

سازد که آیا  ن متبادر میباشد، چرا که این شبهه را در ذه کالم آن نمی
دیانت از سیاست جدا است و ائمه هدی نباید در اداره و مدیریت و 

شان کنشگری کنند و رسالت آنها این حوزه  رهبری امور سیاسی جامعه
ها  گیرد؟ البته کسی که با سیر زندگی دکتر غروی و اندیشه را در برنمی

اله مذکور، به و آراء وی آشنا باشد و نیز به گواه سطورش در مق
یابد که منظور او این نبوده است و مراد وی؛ نفی انتصاب  وضوح در می

ائمه هدی از جانب باری تعالی و پیامبر اسالم به زمامداری جامعه بوده 
 است.

اند و به تبع ایمان و عملشان و  آری، ائمه هدی الگوهای ایمانی بوده
ت از جانب حضرت تالوت آیات الهی و  تزکیه و تعلیم کتاب و حکم
اند و از این  پرداخته حق، در حوزه اجتماعی سیاسی نیز به کنشگری می

اند، اما زمامداری و حکمرانی ایشان مشروط  وجه پیشوای سیاسی بوده
به اقبال عمومی بوده است و در صورت عدم چنین اقبالی، حتی در 

          اند.    کرده صورت توانایی، مبادرت به تحمیل آن به مردم نمی
در پایان بر نگارنده است که اذعان نماید که آثار و آراء دکتر سید 
علی اصغر غروی و پدر حکیمش او را از برهوت دینداری فاقد حکمت 
و مسلمانی بدون امامت قرآن نجات بخشیده است و این حق را بر او 
مسلم نموده است که قرآن امام پیامبر اسالم و ائمه هدی بوده است و 

توانند آن را امام خود قرار بدهند و رستگاری و تعالی  حاد بشریت میآ
شان را با هدایت الهی و به اراده خود رقم زنند. بایسته و  خود و جامعه

شایسته است که حداقل در این مرز و بوم که اکثر مردمان آن خود را 
و  دانند، به پیروی از منش شیعیان اسوه جاوید بشریت، امام علی )ع( می

ها سانسور نگردند و صاحبان آنها بازداشت  روش آن حضرت، اندیشه
یی یا محتوای هر  نشوند و جدای از موافقت یا مخالفت با هر اندیشه

شود و پاسخ اندیشه با  یی، آزادی عقیده و بیان و قلم ارج نهاده  مقاله
 ( 1132)پاییز شود.  اندیشه داده 

 

و چرایی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»برای معنای صحیح  ◄43و  41احزاب 
 پرتکرارهاآن رک 

 

جُورَهُنَّ وما اُتَیْتَ آتى الَّاجَكَ النَّبِىُّ إنَّآ أحْلَلْنَا لَكَ أزْواأیُّهَا ا ی) 27احزاب 
تِكَ وبَناتِ خالِكَ اهللُ عَلَیْكَ وبَناتِ عَمِِّكَ وبَناتِ عَمّامَلَکَتْ یَمینُكَ مِمّآ أفآءَ 

مْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِِّ إنْ أرادَ اتى هاجَرْنَ مَعَكَ والَّاتِكَ الاوبَناتِ خ
 ...(لنَّبِىُّ أن یَسْتَنکِحَهاا

سوره احزاب نیز مؤید مدعای نگارنده مبنی بر عدم تعیین  27آیه 
سقف تعدد زوجات در قرآن است چرا که در این آیه ازدواجهای حالل 
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شمارد. آیه )به ترجمه  بر ازواج پیشین پیامبر، برای وی برمی را عالوه
ای پیامبر، تنها ارتباط با همسرانی که »گوید؛  روان و مفهومی( می
ای برایت حالل است و ازدواج تو با ملك  اجورشان را پرداخته

هایت که خدا نصیب تو کرده حالل است، و نیز ازدواج با دختران  یمین
اند، و نیز ازدواج با  هایت که با تو هجرت کرده خالهعمو، عمه، دایی و 

خواهند خود را به پیامبر خدا هبه کنند و خود پیشنهاد  زنانی که می
دهند، اما ای پیامبر این پیشنهاد آنها فقط برای تو، به اعتبار  ازدواج می

باشد، و تو حق نداری از سرِ از خود گذشتگی و  پیامبر خدا بودنت می
ری، به آنها بگویی به جای من با فالن شخص مؤمن ازدواج لطف به دیگ

کن و او را در محذوریت قبول پیشنهاد خود قرار دهی، چرا که آنها 
فقط دل در گرو ازدواج با تو دارند و نه دیگر مؤمنان، پیشنهاد آنها فقط 

داند که امور  برای همسری پیامبر است و نه دیگری، خداوند خود می
 «را چگونه مرتفع نماید که بر تو حرجی نباشد.ازدواج مؤمنان 

را  27سوره احزاب، حکم آیه  22آیه »این توضیح را هم بدهم که 
لَّا یَحِلُّ لَكَ النِِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ »بالاثر نکرده است چرا که در 

« من بعدُ»، «کَتْ یَمِینُكَبِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَ
زمانی نیست، بلکه مراد مِن بعد حیطه و گستره این دسته زنانی است 

گفته است بعالوه ملك یمینهایی که از این پس نصیب  27که در آیه 
شوند، چرا که پس از تثبیت موقعیت و کاریزمای پیامبر،  پیامبر می

خداوند جلوی این  کرد و ازدواجهای او بیشتر کارکرد سیاسی پیدا می
گیرد که پیشنهاد ازدواج پیامبر باعث فخرفروشی  امر را با این آیات می

 (1132)تعدد زوجات ـ آبان « و موقعیت خاص طرف پیشنهاد او نشود.
*** 

 22و  27توان از آیات  توصیه قرآن به ازدواج با ملك یمین را می
 (1132داد ـ خر 1)ملك یمین نساء استنباط نمود.  22و  1احزاب، 

*** 
سوره احزاب  27صدر[ در مورد آیه  ]خطاب به استاد بنی

در آیه، یك امر واقع مستمر را که هنوز هم وجود دارد، »فرمایید  می
، از چه روی باید «کند: بخشیده شدن زنان به غیر پیامبر ممنوع می

پیامبر در این خصوص استثناء باشد؟! بر چه اساس؟! مگر از منظر 
نی، پیامبر با دیگر آحاد جامعه تفاوتی دارد؟! توجه کنید حقوق انسا

خَالِصَةً لَّكَ مِن »بخشند؛  مخاطب، پیامبر است و نه زنانی که خود را می
گوید ای زنان شما نباید خود را به غیر پیامبر  ، آیه نمی«دُونِ الْمُؤْمِنِینَ

بخشد  میگوید ای پیامبر این زنانی که خود را به تو  ببخشید، بلکه می
)وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِِّ(، خاصّ تو هستند نه دیگر مؤمنان، 
یعنی تو نباید از آنها بخواهی که خود را به دیگران ببخشند. در آیه 

 سخنی از ممنوعیت خود بخشی زنان نیست. 
، با ممنوع شدن ازدواج جدید بر 22در آیه »فرمایید  می

، 22تا  27، توجه شود آیات «کند ر)ص(، آن اجازه را نیز بالاثر میپیامب
اند. آیا منطقی است که  در یك گروه آیه قرار دارند و با هم نازل گشته

ای بدهد و در یکی دو آیه بعد آن اجازه را منتفی  ای اجازه قرآن در آیه
د نماید؟! حتی اگر این آیات در یگ گروه آیه نباشند، )با معنای مور

نماید، حال آنکه در قرآن ناسخ و  نظر شما( دومی اولی را منسوخ می
منسوخی نیست، چرا که خدای تعالی، از سر علم و حکمت مطلق آیات 

را نازل فرموده است، بنابراین آیات الهی، همه زمانی و همه مکانی 
 (1132ـ مرداد  6)ملك یمین گردند.  هستند و نسخ نمی

*** 
بخشیدند،  صدر[ زنانی که خود را به پیامبر می ]خطاب به استاد بنی

شدند، بلکه در صورت قبول پیامبر، مزدوج او  ملك یمین او نمی
شدند. تفاوت اینگونه ازدواجها در دو امر است؛ یکی خواستگاری از  می

جانب زنان است، و دوم اینکه پرداخت مهریه یا صداق در میان نیست. 
ی )و نیز ازدواج با دختران عمه، عمو، نیز، چنین ازدواجهای 22در آیه 

دایی و خاله که با پیامبر هجرت کرده بودند( بر پیامبر حرام نگشته 
است، بلکه ازدواجهایی که اعالم پیشنهاد از سوی پیامبر بوده حرام شده 
است و در این صورت است که آیات ناسخ و منسوخ نیستند، وگرنه 

ای دیگر  الل باشد، و در آیهاگر در یك آیه این گونه ازدواجهای ح
حرام، این دقیقاً مصداق ناسخ و منسوخ است که از نظر بنده در قرآن 

 (1132ـ شهریور  7)ملك یمین  راه ندارد. 
*** 

( زناشویی 27فرمایید )در آیه  صدر[ اینکه می ]خطاب به استاد بنی
 کند، اگر به معنای جواز رابطه جنسی های حالل و ناحالل را مقرر می

است، که بجز مورد اول که ازواجی هستند که اجورشان را پیامبر 
پرداخت کرده، بالمحل است، زیرا مابقی موارد در مورد جواز ازدواج 
است و در قرآن رابطه جنسی خارج از ازدواج محل ندارد. اما اگر به 

هرگاه ازدواج جدید را بر پیامبر  22معنای جواز ازدواج است، آیه 
شود،  کند )البته بجز ازدواج با ملك یمین( ناسخ آن می مطلقاً ممنوع
زمانی نباشد یعنی به این معنا « من بعد»در آن « مِن بَعدُ»مگر اینکه 
موارد مطرح شده در آیه « من بعد»، بلکه «از حاال به بعد»نباشد که 

های مطرح در آن آیه، و این یعنی اینکه  باشد، یعنی به غیر از گروه 27
این پس جواز خواستگاری و ازدواج با زنان دیگر را ندارد،  پیامبر از

مگر اینکه ملك یمین او باشند، یا خویشاوند او باشند، یا خود را )جهت 
ازدواج( به او هبه کرده باشند و درخواست و پیشنهاد ازدواج از سوی 

 (1132ـ مهر  7)ملك یمین آنها باشد، نه پیامبر. 
*** 

 22رک احزاب  ◄
 

   ال جُناحَ عَلَیْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  21احزاب 
 27رک احزاب  ◄ 22احزاب 

 متن مقاله
 مِن بعد ازدواج نکن؛ نسخ یا بدفهمی؟

 
و « مِن بعد»احزاب و پژوهشی درباره  22ین مقال پیرامون آیه ا

 22و  27در قرآن است. پیش از این، در خصوص آیات « مِن قبل»
دیدگاه خود « ملك یمین در قرآنبحث آزاد درباره معنای »احزاب در 

و نیز « مِن بعد»ام، اما حال بر آنم که با بررسی ترکیبهای  را تبیین نموده
در آیات قرآن، مدعای خود را اثبات نمایم. مدعی شده بودم « مِن قبل»

لَّا یَحِلُّ »فرماید  احزاب که خطاب به پیامبر می 22در آیه « مِن بَعد»که 
، بدین معنا نیست که ای پیامبر از زمان حال یا حال «بَعْدُلَكَ النِِّسَاءُ مِن 
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 1شود دیگر ازدواج )با غیر ملك یمین( حاضر که این آیه بر تو نازل می

بر تو مطلقاً حالل نیست، بلکه مفهوم آن این است که ای پیامبر، من بعدِ 
 27زنانی که پیش از این )در آیه   موارد مطرح شده و حیطه و گستره

( ازدواج با آنها برای تو حالل دانسته شد، از حال که این آیه بر احزاب
شود، دیگر ازدواج با زنان دیگر )غیر از آنها( برای تو حالل  تو نازل می

احزاب مطلقاً ازدواج با زنان غیر ملك  22نیست. چرا که اگر در آیه 
احزاب را که با هم در یك  27یمین تحریم شده باشد، این آیه، آیه 

نماید و حال  اند، نسخ می گیرند و با هم نازل گشته وه آیه قرار میگر
آنکه ناسخ و منسوخ در قرآن راه ندارد آنهم با فاصله کوتاه یکی دو 
آیه، که اگر چنین باشد دیگر صفات مطلق الهی از جمله علم و توانایی 

ای  و حکمت مطلق حضرت باری، محلی از اعراب ندارد که حال آیه
د و بعد آن را با آیه دیگری منسوخ گرداند. خدای؛ حق مطلق نازل نمای

شود و حقوق  از حق جز حق صادر نمی 2است و بنا بر ویژگیهای حق،
اند و با یکدیگر نیز تضاد و تناقض و تزاحم  همه زمانی و همه مکانی

ای به مثابه یك حق، آیه حق دیگری را نسخ  ندارند، پس هر آیه
  1نماید. نمی

در سایر «( من قبل»)و نیز « من بعد»نکه به سراغ بررسی قبل از ای
آیات قرآن بروم، در تعلیل این حکم قرآنی هم باید بگویم که از این رو 

ای یافته بود  احزاب نازل گشته که پیامبر در مدینه موقعیت ویژه 22آیه 
داد برای او و  و از آن پس هر که را طرف پیشنهاد ازدواج قرار می

زد و امکان سوء استفاده را  تبار و موقعیت خاصی را رقم میخاندانش اع
آورد و  )چه در صورت قبول و چه در صورت رد پیشنهاد( بوجود می

داد. بدین جهت خواستگاری و اعالم  این امر، مخاطرات را افزایش می
و به  4هایش، پیشنهاد ازدواج از سوی پیامبر به زنانی غیر از ملك یمین

که از خاندان خود او بودند و با او هجرت کرده بودند غیر از خویشانش 
 2دادند، تحریم گردید. و زنانی که خود پیشنهاد ازدواج به پیامبر می

                                                 

لِّا یَحِلُّ لَكَ لنِِّسآءُ »احزاب:  22در آیه « إلِّا ما مَلَکَتْ یَمینُكَ»ـ به استناد عبارت 1
 «.مِن بَعْدُ واَل أن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أزْواجٍ وَلَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلِّا ما مَلَکَتْ یَمینُكَ

 «یهای حقویژگیهای قدرت، ویژگ»له مقا ـ رک2

ناسخ و منسوخ آورده بود که به جهت بلند  رامونیپ یحاتیتوض نگارنده نجایدر اـ 1
 .دیمنتقل گرد 176بقره  لیبه ذ حاتیاز تکرار، آن توض زیبودن مطلب و پره

 «تهام مرتبطمعنای ملك یمین در قرآن و پاسخ به چند ایراد و ا»ک مقاله ـ ر4
باشد:  آن و ترجمه روان و مفهومی آن چنین میاحزاب که متن  27ـ به استناد آیه 2
یا أیُّهَا النَّبىُّ إنِّآ أحْلَلْنا لَكَ أزْوَجَكَ الَاتى ءَاتَیْتَ اُجُورَهُنَّ )ای پیامبر، از امروز، »

ای برایت حالل است( وما مَلَکَتْ  تنها ارتباط با همسرانی که اجورشان را پرداخته
هایت که خدا نصیب تو  یْكَ )و ازدواج تو با ملك یمینیَمینُكَ مِمّآ أفآءَ اللَّهُ عَلَ

کرده حالل است( وبَناتِ عَمِِّكَ وبَناتِ عَمّاتِكَ وبَناتِ خالِكَ وبَناتِ خاالتِكَ الِّاتى 
هایت که با تو هجرت  هاجَرْنَ مَعَكَ )و نیز ازدواج با دختران عمو، عمه، دایی و خاله

هَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبىِِّ إنْ أرادَ النَّبىُّ أن یَسْتَنکِحَها )و نیز اند( وامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَ کرده
خواهند خود را به پیامبر خدا هبه کنند و خود پیشنهاد  ازدواج با زنانی که می

دهند و پیامبر نیز موافق باشد( خالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنینَ )اما ای  ازدواج می
باشد، و تو حق  قط برای تو، به اعتبار پیامبر خدا بودنت میپیامبر این پیشنهاد آنها ف

نداری از سرِ از خود گذشتگی و لطف به دیگری و بهبود امور مسلمین، به آنها 
بگویی به جای من با فالن شخص مؤمن ازدواج کن و او را در محذوریت قبول 

ارند و نه دیگر پیشنهاد خود قرار دهی، چرا که آنها فقط دل در گرو ازدواج با تو د
آنها فقط برای همسری پیامبر است و نه دیگری( قَدْ عَلِمْنا ما  مؤمنان، پیشنهاد

فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فى أزْواجِهِمْ وما مَلَکَتْ أیْمانُهُمْ لِکَیاْل یَکونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ )خداوند خود 

احزاب هرچند از لحاظ زمانی دو برهه  22در آیه « من بعد»بنابراین 
قبل از نزول آیه و بعد از نزول آیه را از یکدیگر تفکیك و متمایز 

هه دوم که مبنی بر تحریم ازدواج پیامبر با زنان غیر کند، اما حکم بر می
احزاب است  27ملك یمین است، ماوراء حیطه موارد مطروحه در آیه 

اند و نیز  که ازدواج پیامبر با زنان خویشاوندش که با او هجرت کرده
دهند را حالل دانسته است و  زنانی که خود پیشنهاد ازدواج به پیامبر می

و نیز ناسخ هیچ آیه دیگری نیز  27ناسخ آیه  22 در این صورت؛ آیه
 شود. نمی

و « مِن قبل»مورد( و نیز  137و نظایر آن )« مِن بعد»اما در قرآن، 
 (:6مورد 447اند )جمعاً  مورد( در چهار حالت آمده 242نظایر آن )

 7مورد( 77« )مِن قَبلُ»یا  7مورد( 2« )مِن بَعدُ»ـ 1
 17مورد( 121« )مِن قَبلِ»یا  3مورد( 127« )مِن بَعدِ»ـ 2

                                                                              

مرتفع نماید  هایشان را چگونه داند که امور مؤمنان در ازواجشان و ملك یمین می
 « که بر تو حرجی نباشد(

ـ  المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبدالباقی، دفتر نشر نوید  6
 1172اسالم، چاپ ششم 

 17و حدید  22، احزاب 4، روم 72، انفال 217ـ بقره 7

، 14، مائده 164، 116، 34، نساء 164، 4عمران  ، آل177، 31، 73، 22ـ بقره 7 
، 47، 17، توبه 71، انفال 171، 122، 171، اعراف 127، 74، 27، انعام 77، 23
، ابراهیم 177، 77، 77، 64، 6، یوسف 173، 77، 43، هود 74، یونس 177، 27
، حج 76، 21، انبیاء 112، 37، طه 67، 3، 7، مریم 117، نحل 27، حجر 44، 22
، 62، 17، 12اب ، احز42، 4، روم 47، 12، قصص 67، نمل 71، مؤمنون 77

، ذاریات 21، 16، 12، فتح 47، فصلت 74، 67، 14، غافر 7، زمر 24، 21سبا 
 2 ، تغابن2، جمعه 22، 16، حدید 22، نجم 27، طور 46

، 273، 123، 142، 111، 173، 32، 77، 72، 74، 64، 26، 22، 21، 27ـ بقره 3
، 122، 172، 34، 73، 62، 61، 13عمران  (، آل2) 221، 246، 211، 211
، 41، 13، مائده 161، 121، 112، 24(، 1) 12، 11، نساء 172، 167، 124
، 127، 147، 111، 123، 171، 177، 74، 63، اعراف 24، 6، انعام 176، 41

، 21، 14، 1، یونس 117، 111، 27، 12، توبه 7، هود 171، 163(، 2) 121
، 32، 41، نحل 14، 3، ابراهیم 22، رعد 177، 43، 47، 12، 3، یوسف 72، 74

، حج 172، انبیاء 72، طه 23، مریم 174، 17(، إسراء 2) 113(، 2) 117، 176
، قصص 21، احزاب 227، شعراء 27، 22، 47، 11، 2، نور 42، 11، مؤمنون 2

، 27، یس 41، 2، فاطر 27(، لقمان 2) 24، 21، 1، روم 61، عنکبوت 27، 41
، 44، 27، 16(، 2) 14شورى ، 27، فصلت 14، 11، 2، غافر 6، زمر 12ص 

، صف 17، حشر 26، نجم 24، فتح 12و  22، محمد 17، أحقاف 21، 17جاثیه 
 4، بینه 6
، 31، 11عمران  ، آل276، 224، 217، 214، 137، 171، 117، 21، 4ـ بقره 17

، 2، مائده 162، 111، 67، 47، 26، نساء 176، 174، 171، 144، 141، 117
، 121، 21، 17، اعراف 126، 147، 42، 14، 17، 6، انعام 172، 72، 27، 14

، 17، هود 172، 34، 13، 16، 11، یونس 77(، 2) 63، توبه 24، 22، انفال 123
، 17، حجر 11، 3، ابراهیم 42، 17، 12، 17، 6(، رعد 2) 173، 1، یوسف 116
 114، 127، 114، طه 173، کهف 177، 77، اسراء 61، 41، 12، 11، 26نحل 

، فرقان 23، 27، 22، 14، نور 22، 42، حج 41، 14، 22، 24، 7، 6اء (، انبی2)
، 47، 17، 1، عنکبوت 37، 74، مریم 77، 21، 22، 46، قصص 42، نمل 27

، 22، 4، فاطر 42، 44، سبا 43، احزاب 26، 1(، سجده 2) 43، 47، 41، 3روم 
، 21، 2، غافر 62، 22، 24، 22،27، زمر 12، 1، ص 71، صافات 11، یس 44
، 17، 17، دخان 42، 21، 21، زخرف 47، 1، شورى 41، 22، فصلت 72، 77

، 26، الرحمن 3، قمر 22، ذاریات 16، 12، ق 17، محمد 17، 17، 12، 4احقاف 
، 3، حاقه 17، ملك 17، منافقون 12، 3، حشر 2، 4، 1، مجادله 17، حدید 74

  1نوح 
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 2مورد( 21« )قَبلَ»یا  1مورد( 62« )بَعدَ»ـ 1
 4مورد( 2« )قَبلُ»یا  1مورد( 4« )بَعدُ»ـ 4

من »یا « من بعد»تفاوت حالت اول و دوم در این است که آیا 
اند یا نه، اگر اضافه شده باشند،  در ترکیب اضافی قرار گرفته« قبل

گر اضافه نشده باشند مختوم به ضمه شوند و ا مختوم به کسره می
مطرح شده « ای واقعه»باشند. به عبارت دیگر؛ اگر من بعد یا من قبل  می

ای مطرح نشده  باشند و اگر نسبت به واقعه  باشند، مختوم به کسره می
باشند، گویای من بعد یا من قبل زمان حال یا معاصر )از منظر گوینده( 

د. البته در مواردی، با اینکه ظاهراً در باشند و مختوم به ضمه هستن می
ترکیب اضافی قرار نگرفته و در نتیجه مرفوع هستند، اما مفهوماً به 

اند، بنابراین در اینگونه موارد هم  ای محذوف در جمله اضافه شده واقعه
نباید آنها را نسبت به زمان حال یا معاصر )از منظر گوینده( در نظر 

ای که در ظاهر جمله محذوف  یا مِن بعدِ واقعهگرفت بلکه باید مِن قبل 
 است آنها را در نظر گرفت. به دو مثال توجه کنید:

الیَسْتَوی مِنکُم مَّنْ أنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وقاتَلَ اُولَئِكَ أعْظَمُ دَرَجَةً »
 (. در این آیه با توجه به17)حدید « مِِّنَ الَّذینَ أنفَقُوا مِن بَعْدُ وقاتَلُوا

من »و « من قبل»معرفه است و اشاره به فتح مکه دارد، و « الفتح»اینکه 
اند و مفهوماً به آن اضافه  هر دو نسبت به وقوع آن فتح محل یافته« بعد

به قرینه حذف شده « الفتح»مرفوع است چرا که « من بعد»اند، اما  شده
 مرفوع است بدین معنا نیست که« من بعد»است، پس وقتی که اعراب 

الزاماً مراد زمانهای بعد از زمان حال باشد، بلکه ممکن است مفهوم آن 
ای در زمان دیگری باشد و نه زمان حال  ناظر به زمانی نسبت به واقعه

 باشد. و در اینجا ناظر به زمان گذشته می
وأنَّهُ أهْلَكَ عادًا »نجم نیز دقت کنیم:  22تا  27اگر به آیات 

«. آ أبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِِّن قَبْلُ إنَّهُمْ کانُوا هُمْ أظْلَمَ وَأطْغَىالْأُولَى، وثَمُودَا فَم
مرفوع است اما مفهوماً ناظر به زمانی « من قبل»در اینجا با اینکه 

نسبت به زمان حال نیست، بلکه ناظر به زمانی پیش از زمان حال است 
وم نوح چرا که اوالً به استناد آیات دیگر از لحاظ زمانی ابتداء ق

فرماید:  می« من قبلُ»و ثانیاً بعد از  2زیستند بعد ثمود و بعد عاد می

                                                 

، 72، 7،77عمران  ، آل34و  31، 62، نحل 223و  171، 177، 164، 127ـ بقره  1
، 71، 67، انعام 177، 34، 12، 12، مائده 162، نساء 176و  177، 37، 76

، هود 12، یونس 112، 74، 66، 27، توبه 6، انفال 172، 73، 72، 26اعراف 
، نور 12، مؤمنون 27، 11، انبیاء76، کهف 77، نحل 17، رعد 42، یوسف 17
، 3، فاطر 12، سبا 27و  24و 13، روم 77، قصص 11، نمل 23، فرقان 27، 22

، تحریم 7و  1، طالق 17، حدید 11، حجرات 6و  2، جاثیه 41، شورى 77ص 
 17، نازعات 27، مرسالت 11، قلم 4

، اسراء 27، حجر 6، رعد 76، 17، یوسف 62، 43، هود 121، اعراف 123ـ نساء 2
، ق 16، ص 46، 13،47، 17، نمل 43، شعراء 117، طه 21، مریم 71، طه 27
  42، واقعه 16، ذاریات 13

 7و تین  4، محمد 127، شعراء 112ـ مائده 1
 26، طور 31ـ یونس 4
و  17و فرقان  12و ص  12و ق  11و غافر  42و حج  3و ابراهیم  77ـ توبه 2

. اگر گفته شود در خصوص ترتیب زمانی 4و حاقه  11و فصلت  17عنکبوت 
 17توان استناد کرد چون در آیات  این آیات نمیزیست قوم نوح و ثمود و عاد، به 

را قبل از ثمود و در دیگری بعد از ثمود « اصحاب الرس»ق، در یکی  12فرقان و 
آورده است، باید گفت که این بدان معنا است که اصحاب الرس هم قبل از قوم 

 است. تر بوده اند و هم بعد از ایشان و بازه زمانی زیست آنها وسیع زیسته ثمود می

گرتر نسبت به آن اقوام.  تر و طغیان ، ظالم«إِنَّهُمْ کَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى»
 بنابراین مراد پیش از زمان زیست آن اقوام بوده نه پیش از زمان حال.

که توضیح آنها آمد از نظر  حال با توجه به اینکه تفکیك حاالتی
، گویای تفکیك داللت «ظرف زمانی»ظاهری )و اعراب آنها(، از منظر 

یا « قبل»نمایم که در آنها  بندی آیاتی می آنها نیست، اقدام به دسته
اند. مضافاً؛  مورد استفاده قرار گرفته« من بعد»یا « بعد»یا « من قبل»

« ظرف زمانی»یای این موارد مذکور در برخی آیات اصالً گو
 شود.  باشند که متعاقباً به آنها نیز پرداخته می نمی

 ای در گذشته    ـ آیات شامل ظرف زمانی وابسته با واقعه 1دسته 
 ای در آینده ـ آیات شامل ظرف زمانی وابسته به واقعه 2دسته 
ـ آیات شامل ظرف زمانی نسبت به زمان حال یا معاصر  1دسته 

 )از منظر گوینده( 
ـ آیاتی که ظرف زمانی داللت آنها محدود نیست، بلکه  4دسته 

 همه زمانی است. 
باشند،  ـ آیاتی که عالوه بر اینکه شامل ظرف زمانی می 2دسته 

باشند.  مکانت یا حیطه یا حالت نیز می« من بعد»یا « من قبل»گویای 
ای در  )در این دسته با توجه به اینکه ظرف زمانی وابسته به واقعه

گذشته، یا آینده، یا نسبت به زمان حال یا معاصر باشد، یا همه زمانی 
آوریم چرا  دهیم و همه را یکپارچه در نظر می باشد، تفکیکی انجام نمی

آورد، بنابراین از پیچیدگی و تطویل  که این دسته کلی مراد ما را برمی
 شود.(  بیشتر پرهیز می

و « من قبل»و « من بعد»غم اینکه شامل  ر ـ آیاتی که علی 6دسته 
یا « من بعد»امثالهم هستند، فاقد ظرف زمانی هستند، بلکه تنها گویای 

 باشند. مکانت یا حیطه یا حالت می« من قبل»
باشند و نیز با  بندی بسیار می چون تعداد آیات مشمول این دسته

توجه به محدودیت بضاعت فهمی پژوهنده، برای هر دسته تنها به ذکر 
نمایم تا هم مثال آورده باشم و هم اطاله کالم نشود.  بسنده می چند مورد

اند. اما باید  شتها فهرست شده البته نشانی آیات مشمول هر دسته در پینو
بندی شده، و نیز  اذعان نمایم که به جهت تعداد بسیار موارد دسته

بضاعت پژوهنده، محتمل است که در مواردی اشتباه رخ داده باشد. 
شود متنوع بوده و حتی المقدور  نمایم مثالهایی که آورده می کوشش می

« بعدَ»و « من بعدِ»و « من بعدُ»شامل حالتهای ظاهری بیشتری اعم از 
 باشد.  « قبلُ»و « قبلَ»و « من قبلِ»و « من قبلُ»یا « بعدُ»و 

 

 مثالهای دسته اول:
« من بعد»یا « من قبل»شود که  برای دسته اول که شامل آیاتی می

باشد   ای در گذشته می در آنها گویای ظرف زمانی وابسته به واقعه
 آورم: موارد زیر را مثال می

کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِلًّا لِِّبَنی إِسْرَائیلَ إلَّا ما «: »مِن قَبلِ»ـ مثال برای 
(.  ظرف 31 عمران )آل« حَرَّمَ إسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ

زمانی در این آیه؛ من قبلِ انزال تورات است، و انزال تورات نسبت به 
ای واقع شده در گذشته است و ظرف زمانی  مخاطبان قرآن، واقعه

    6مندرج در آیه به قبل آن واقعه اشاره دارد.
                                                 

، توبه 24، 22، انفال 6، انعام 72، مائده 11عمران  ، آل117ـ سایر موارد: بقره 6
 3، حاقه 3، حشر 4، احقاف 17، دخان 2، غافر 77، قصص 6، رعد 77
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نَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُلًّا هَدَیْ«: »مِن قَبلُ»ـ مثال برای 
اسحاق و « من قبل»(. در این آیه مراد 74)انعام « وَنُوحًا هَدَیْنَا مِن قَبْلُ

ای گذشته نسبت به زمان مخاطبان قرآن  یعقوب است که واقعه
    1باشد. می

لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ «: »مِن بَعدِ»ـ مثال برای 
کنند  ( چرا درباره ابراهیم محاجه می62عمران  )آل« مِن بَعْدِهِ وَالْإِنجِیلُ إِلَّا

در حالی که تورات و انجیل پس از دوران او نازل شده است؟ این آیه 
 2باشد. ای در گذشته می مصداق ظرف زمانی نسبت به واقعه

عمران  آل« »إنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بَعْدَ إیمانِهِمْ...«: »بَعدَ»ـ مثال برای 
  1پوشی کردند پس از ایمان آوردنشان... همانا کسانی که حق (37

(، این آیه 127شعراء «)ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِینَ«: »بَعدُ»ـ مثال برای 
 ناظر است به غرق شدن کسانی که دعوت نوح را اجابت نکردند.

 

 مثالهای دسته دوم: 
ی وابسته به باشد که گویای ظرف زمان دسته دوم شامل آیاتی می

 باشند.  ای در آینده می واقعه
)اعراف « قالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أنْ آذَنَ لَکُمْ«: »قَبلَ»ـ مثال برای 

اید به او پیش از آنکه اذنتان دهم؟  (، فرعون گفت آیا ایمان آورده121
ای  در این آیه گویای ظرف زمانی است نسبت به واقعه« قَبلَ»بنابراین 

 4ه هنوز رخ نداده و البته ممکن است هیچ وقت رخ هم ندهد.ک
« إلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ«: »مِن قَبلِ»ـ مثال برای 

 2(، در این آیه مجازاتهای مشمول محاربین با خدا و رسول را14)مائده 

توبه کنند در صورت اینکه پیش از دستیابی و مسلط شدن به آنها، 
    6نماید. مشمول مراتبی از عفو و بخشش قلمداد می

)قصص « وَحَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِن قَبْلُ«: »مِن قَبلُ»ـ مثال برای 
(. این آیه درباره تولد موسی است وقتی مادرش او را به آب سپرد. 12

را  گوید از پیش آنکه دایگان بخواهند شیرش دهند، شیر آنها خدای می

                                                 

، غافر 24، سبا 76و  21، انبیاء 37، طه 77، هود 17، توبه 73ـ سایر موارد: بقره 1
 46، ذاریات 22تا  27، نجم14

، 246، 171، 111، 173، 177، 32، 77، 74، 64، 26، 21رد: بقره ـ سایر موا2
، 123، 171، 74، 63، اعراف 111، 6، انعام 161، 112، نساء 122عمران  آل

، 43، 47، 12، یوسف 72، 74، 14، یونس 117، 12، توبه 163، 127، 147
، 72، طه 23، مریم 174، 17، إسراء 117، 32، 41، نحل 14، 3، ابراهیم 177

، 12، ص 227، شعراء 27، یس 61، عنکبوت 27، 41، قصص 42، 11مؤمنون 
، 17، حشر 24، فتح 12و  22، محمد 17، أحقاف 14، شورى 14، 11، 2غافر 
 6صف 

، سبا 23، فرقان 27، 11، انبیاء 42، یوسف 6،  انفال 73ـ سایر موارد: اعراف 1 
 17، نازعات 12

، 43، شعراء 117، طه 71، طه 27سراء ، ا17، یوسف 123ـ سایر موارد: نساء  4
 .13، ق 16، ص 47تا  17نمل 

ـ در خصوص معنا و مفهوم محاربه با خدا و رسول و فهم چیستی و چرایی 2
   « ت آن در قرآنمفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازا» کمجازات محاربان، ر

، 123و  21اف ، اعر47، نساء 141عمران  ، آل224و  217ـ سایر موارد: بقره 6
، 43(، احزاب 2) 43و  41، روم 27(، نور 2) 114و  114، طه 11ابراهیم 

، منافقون 4و  1، مجادله 17، حدید 74و  26، الرحمن 47، شورى 22و  24زمر
 1، نوح17

  7های آنها را نخواهد گرفت. بر او حرام کرده بود یعنی او سینه
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ «: »من بعدُ»ـ مثال برای 

(، از آنجایی که حکم مندرج در این آیه عطف 217)بقره « زَوْجًا غَیْرَهُ
گردد که پس از آن وقوع  شود و مواردی را مشمول می به ما سبق نمی

در آن گویای ظرف زمانی نسبت به « من بعدُ»یابد، در نتیجه  می
  7باشد. ای در آینده می واقعه

« وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا«: »مِن بَعدِ»ـ مثال برای 
( با همسران پیامبر پس از او ازدواج نکنید. واضح است که 21)احزاب 

مورد هم ظرف زمانی است نسبت به آینده چون در زمان حیات  این
 3پیامبر پیروانش را مخاطب قرار داده است.

(. 31)نحل « وَلَا تَنقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا«: »بَعدَ»ـ مثال برای 
 17سوگندها را پس از استوار کردنشان نشکنید.

الَّذینَ کَفَروا فَضَرْبَ الرِِّقابِ حَتَّى إذآ فَإذَا لَقِیتُمُ «: »بَعدُ»ـ مثال برای 
أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإمّا فِدآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ 

پس هر گاه »(. ترجمه معزی از آیه چنین است: 4محمد «)أوْزَارَها
ه بخون رسیدید بدانان که کفر ورزیدند پس زدن گردنها تا گاهی ک

آغشته سازیدشان پس استوار کنید بستن را سپس یا منِّت نهادنی پس 
 «از این و یا فدیه گرفتنی تا بگذارد جنگ بارهای خود را

 

 مثالهای دسته سوم:
آیات دسته سوم شامل مواردی است که گویای ظرف زمانی نسبت 

 باشد. به زمان حال یا معاصر )البته از منظر گوینده( می
وَأنزَلَ التَّوْرَیةَ والْإنجیلَ مِن قَبْلُ هُدًى «: »مِن قَبلُ»ی ـ مثال برا

فرماید  (، در اینجا خداوند به مخاطبان قرآن می4و  1عمران  )آل« لِِّلنِّاسِ
پیش از نزول قرآن برای هدایت مردم نازل  11که تورات و انجیل را

    12کرده است.
اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ«: »مِن قَبلِ»ـ مثال برای 
(، ای مردم بپرستید پروردگارتان که خلق 21)بقره « وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ

 11کرد شما را و مردمان قبل از شما را.

                                                 

     47، فصلت 67، غافر 7، زمر 67، مریم 3، مریم 127ـ سایر موارد: انعام 7
اثبات حق »مقاله  که در میان آیات طالق رـ برای اطالع از بررسی این آی 7

 « طالق زنان در قرآن و توضیح معنای الطالق مرتان
، 41، مائده 24(، 1)12، 11، نساء 172عمران  ، آل211، 72ـ سایر موارد: بقره 3 

 21، روم 27، 47، نور 3، یوسف 176
، 76کهف ، 34، نحل 27، توبه 67، انعام 7عمران  ، آل171ـ سایر موارد: بقره 17

 11، قلم 4،  تحریم 77، ص 27، نور 12مؤمنون 
 اتیآ یوجود اشتباه در شماره گذاررک بررسی موضوعی در قرآن/ ـ 11 
و  116، 34، نساء 164عمران  ، آل177و بقره  31، بقره 22ـ سایر موارد: بقره 12

 47، توبه 71، انفال 171و  122، 171، اعراف 27، انعام 77و  23، مائده 164
، ابراهیم 177و  77، 77،  64، 6، یوسف 173، هود 74، یونس 177و  27و 
، قصص 67، نمل 71، مؤمنون 77، حج 112، طه 7، مریم 117، نحل 44و  22
، 21و  16، 12، فتح 74، غافر 21، سبا 62و  17، 12، احزاب 42و  4، روم 47

    2و تغابن  2، جمعه 16، حدید 27طور 
، 144، 117، آل عمران 276، 214، 137، 171، 21، 4ـ سایر موارد: بقره 11

، 14، 17، انعام 172، 27، 2، مائده 162، 111، 67، 26، نساء 176، 174، 171
، 116، 17(، هود 2) 173(، یوسف 2) 63، توبه 17، اعراف 126، 147، 42
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به هنگامه غرق شدن، فرعون اظهار ایمان «: قَبلُ»ـ مثال برای 
عَصَیْتَ قَبْلُ وَکُنتَ مِنَ  ألْآنَ وَقَدْ»دهد:  کند و خدای تعالی پاسخ می می

ای؟! در حالی  ای و مسلم شده (، حال ایمان آورده31یونس «)الْمُفْسِدِینَ
 1کردی و از مفسدان بودی؟! که پیشتر عصیان می

والَّذینَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وهاجَرُوا وجاهَدُوا «: »من بعدُ»ـ مثال برای 
در این آیه به کسانی که در صدر  (،72)انفال « مَعَکُمْ فَاُولَئِكَ مِنکُمْ

بودند، و   اسالم ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا کوشش نموده
به کسانی که آنها را مأوا و مسکن داده بودند و یاریشان کرده بودند، 

گوید کسانی که پس از این نیز ایمان آوردند و هجرت  خداوند می
م از شما هستند. بنابراین کردند و کوشش نمودند با شما، پس ایشان ه

در این آیه گویای ظرف زمانی نسبت به زمان حال مخاطبان « من بعدُ»
 باشد. قرآن می

 

 مثالهای دسته چهارم:
برای دسته چهارم که مربوط به آیاتی است که ظرف زمانی داللت 
آنها محدود نیست، بلکه همه زمانی است و گویای سنن، نظامات و 

 توان موارد زیر را مثال آورد:  ، میقوانین الیتغیر هستی
ما أصابَ مِن مُّصیبَةٍ فِی الْأرْضِ وال فِی «: »من قبلِ»ـ مثال برای 

( این آیه داللت دارد 22)حدید « أَنفُسِکُمْ إلَّا فِی کِتابٍ مِن قَبْلِ أن نَّبْرَأها
به یکی از سنن و قوانین الیتغیر هستی که در آن هیچ مصیبت آفاقی یا 

رسد، مگر بر طبق نظام علِّی و معلولی جاری در  به آدمی نمی انفسی
 باشد. هستی که علم حضرت باری محیط بر آن می

( 21)فتح « سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ«: »من قبلُ»ـ مثال برای 
توان در دسته سوم قرار داد و هم در این دسته چرا که  این آیه را هم می

داللت آن را محدود به پیش از زمان حال قلمداد کرد و همه  توان هم می
 چون سخن از سنت اهلل است همه زمانی.  

(، 4)روم « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ«: »مِن بَعدُ»ـ مثال برای  
برای خداست از پیش و از پس، حال چه از پیش و پس غلبه « امر»

 دیگر.  و پس هر واقعهقومی بر قوم دیگر، یا از پیش 
الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اهللِ مِن بَعْدِ میثاقِهِ ... «: »مِن بَعدِ»ـ مثال برای 

(، کسانی که بعد از میثاق بستن 27)بقره « اُولَئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
کننده هستند و این از سنن الهی است، و  عهدشکنی کنند همواره زیان

  2همه زمانی.
(، خدا 13)روم « یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا«: »بَعدَ»ای ـ مثال بر

  1کند. همواره زمین را بعد از موتش احیا می
                                                                              

، حجر 3، ابراهیم 127، طه 42، 17، 12، 17، 6، رعد 172، 34، 13، 11یونس 
، حج 41، 14، 22، 24، 7، 6، انبیاء 77، اسراء 61، 41، 12، 11 ،26، نحل 17
، 37، 74، مریم 17، 1، عنکبوت 46، قصص 27، فرقان 22، 14، نور 22، 42

، 71، صافات 11، یس 44، 22، 4، فاطر 42، 44، سبا 26، 1، سجده 47، 3روم 
، 1، شوری 41، 22، فصلت 72، 77، 21، غافر 62، 27، 22، زمر 12، 1ص 

، 22، ذاریات16، 12، ق17، محمد17، 17، احقاف 17، دخان 42، 21خرف ز
 17، ملك 2، مجادله 12، حشر 3قمر

    26ـ مورد دیگر: طور 1

  27، شورى 6، زمر 172، انبیاء 22، رعد 7، هود 21ـ سایر موارد: یونس 2
، روم 62، نحل 12، یونس 112، توبه 162، نساء 223، 164ـ سابر موارد: بقره 1

 1طالق  ،17، حدید 2، جاثیه 41، شورى 3، فاطر 27، 24

 

 مثالهای دسته پنجم:
آیات این دسته آیاتی هستند که عالوه بر اینکه شامل ظرف زمانی 

مکانت یا حیطه یا حالت نیز « من بعد»یا « من قبل»باشند، گویای  می
  باشند. می

(. 6)رعد « وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّیِِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ«: »قَبلَ»ـ مثال برای 
باشد و مراد تنها  ها مطمح نظر می در این آیه حیطه بدیها و حیطه خوبی

تقدم از لحاظ زمانی نیست، بلکه از لحاظ تمایل به خوبی یا بدی نیز 
 4باشد. می

« جَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِوَالْ«: »من قبلُ»ـ مثال برای 
از آتش را مقدم بر آفریش انسان از « جانِّ»( این آیه آفرینش 27)حجر 

است. در تقدم ذاتی « تقدم ذاتی»دارد، و البته این تقدم،  خاک بیان می
توان قائل به تقدم زمانی هم شد، اما به جهت اینکه بازه  هرچند می

کند، در واقع همزمانی است و آنچه مطمح  میل به صفر می زمانی در آن
نظر است، تقدم در جنس وجودی است. البته در این آیه، زبان قرآن 

ها، بدین معنا که مراد؛ صفات  زبان صفات است نه جنس واقعی پدیده
شود و نیز صفات خاک که در  متجلی می« جانِّ»آتش است که در 

    2انسان نهاده شده است.
تِلْكَ مِنْ أنبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إلَیْكَ مَا کُنتَ «: »مِن قَبلِ»ثال برای ـ م

تنها « هَذا»( در این آیه 43)هود « تَعْلَمُهَا أَنتَ وال قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا
به زمان حاضر پیامبر و مخاطبان قرآن در صدر اسالم اشاره ندارد، بلکه 

ل از نزولش نسبت به پیامبر و قومش و حیطه هدایت قرآنی را که تا قب
 بوده در« غیب»نیز کلیه مخاطبانش در ادوار پسینی در حیطه 

 6گیرد. برمی
قالَ اهللُ إنِّى مُنَزِِّلُها عَلَیْکُمْ فَمَن یَکْفُرْ بَعْدُ مِنکُمْ «: »بَعدُ»ـ مثال برای 

(، در آیه قبل 112)مائده « الَمِینَأحَدًا مِِّنَ الْعَ ٓۥ فَإنِّى أعَذِِّبُهُ عَذابًا لَّآ أُعَذِِّبُهُ
ای  خواهد که برایشان مائده از این آیه حضرت عیسی از پروردگار می

دهد که آن مائده و  از آسمان نازل نماید، و خداوند در این آیه پاسخ می
نماید هرکه پس از آگاهی از  فرستد اما تأکید می می رزق هدایت را فرو

شی کند و ناسپاسی نماید، تکویناً نسبت بدان حق پو« حیطه هدایت»
هر »شوند چرا که  شود که ناآگاهان مشمول آن نمی مستحق عذابی می

بنابراین در این آیه هرچند «. تر که صعودش بیشتر باشد سقوطش مخرب
حیطه هدایت »نسبت به موعد آگاهی یافتن ظرف زمانی وجود دارد، اما 

 7گردد. می« بَعدُ»هم مشمول « یا رزق الهی
ما کانَ لِلنَّبِیِِّ والَّذینَ آمَنُوا أن یَسْتَغْفِرُوا «: »مِن بَعدِ»ـ مثال برای 

(، این 111توبه «)لِلْمُشْرِکینَ ولَوْ کانُوا أُولِی قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ
آیه نیز مانند آیه مثال قبل، هم شامل ظرف زمانی است نسبت به موعد 

                                                 

، 16، ذاریات 46، نمل 21، مریم 76، یوسف 62ـ سایر موارد: سایر موارد: هود 4
 42واقعه 

ـ برای توضیحات بیشتر و بررسی صفات آتش و خاک نسبت به یکدیگر رک 2
پاسخ به »و نیز « قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا ابلیس؛ آتش»مقاله 

 «پرسشهایی درباره مقاله ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان...

، 22، قصص 42، نمل 177، اسراء 1، یوسف 16ـ سایر موارد: سایر موارد: یونس 6
 12، احقاف 21، زخرف 47، عنکبوت 21

 7ـ مورد دیگر: تین 7
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ت به حیطه آگاهی از نظام و سنن الیتغیر آگاهی یافتن و هم نسب
 1هستی.

(، قرار 7)طالق « سَیَجْعَلُ اهللُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا«: »بَعدَ»ـ مثال برای 
آسانی را، و البته نسبت به « حالت»سختی « حالت»دهد خدا بعد از  می

گویای ظرف زمانی هم « بَعدَ»زمان اتمام سختی و آغاز آسانی، 
 2هست.

(. 22)احزاب « لَّا یَحِلُّ لَكَ النِِّسَاءُ مِن بَعْدُ«: »من بعدُ»رای ـ مثال ب
این آیه که دلیل اصلی طرح اندازی و انجام این پژوهش بوده است خود 

گیرد که توضیحاتش در مدخل این مقال  در این دسته از آیات قرار می
 آمد. 

 

 مثالهای دسته ششم:
و امثالهم « من قبل»و  «من بعد»غم اینکه شامل  ر آیاتی که علی

من »یا « من بعد»هستند، فاقد ظرف زمانی هستند، بلکه تنها گویای 
 گیرند.  باشند، در دسته ششم قرار می مکانت یا حیطه یا حالت می« قبل

قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِِّکَلِمَاتِ رَبِِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ «: »قَبلَ»ـ مثال برای 
( ترجمه جناب 173)کهف « نفَدَ کَلِمَاتُ رَبِِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًاقَبْلَ أَن تَ

شد دریا مدادی برای  بگو اگر می»معزی از این آیه این چنین است: 
یافت دریا پیش از آنکه پایان یابند  سخنان پروردگارم همانا پایان می

اگر به معنا و  «.سخنان پروردگارم و هر چند بیاریم همانند آن کمك را
ظرف »یابیم که این آیه گویای هیچ گونه  مفهوم آیه توجه کنیم درمی

حیطه کلمات پروردگار و گستره نامتناهی »باشد بلکه تنها  نمی« زمانی
« مِن بَعدِ»سوره لقمان نیز که شامل  27گیرد. آیه  را دربرمی« آن حیطه

الْأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقْلَامٌ  وَلَوْ أَنَّمَا فِی»باشد، شبیه همین آیه است:  می
 «. والْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ کَلِماتُ اهللِ

وإذا بَلَغَ الْأطفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنوا «: »مِن قَبلِ»ـ مثال برای 
« نُ اهللُ لَکُمْ آیَاتِهِ واهللُ عَلیمٌ حَکیمٌلِكَ یُبَیِِّ کَما اسْتَأذَنَ الَّذینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَ

رسند  (، در این آیه بر کودکانی که به سن بلوغ جسمانی می23)نور 
افراد بالغ قرار « حیطه»گردد که مانند سایر افرادی که در  مقرر می

باید در هر زمانی برای ورود به خلوت دیگران کسب  اند و می گرفته
ه و آنها نیز کسب اجازه نمایند، هرچند که پدر اجازه نمایند، رفتار نمود

مشمول افرادی است که پیش « مِن قَبْلِهِمْ»و مادر ایشان باشند. در اینجا 
اند،  گشته از اینکه اطفال به سن بلوغ برسند در زمره افراد بالغ قلمداد می

دامنه »و « حیطه»بنابراین گویای ظرف زمانی نیست، بلکه بیانگر 
 د.باش می« شمول

تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَیْكَ بِالْحَقِِّ فَبِأىِِّ «: »بَعدَ»ـ مثال برای 
(، واضح است که حیات زمانمند 6جاثیه «)حَدیثٍ بَعْدَ اهللِ وَ آیاتِه یُؤْمِنُونَ

و در نتیجه در این آیه نیز  1در خصوص خدای تعالی بالمحل است

                                                 

(، 2) 24، 1( روم 2) 221، 211، 273، 123، 142 ،173، 22ـ سایر موارد: بقره 1
، اعراف 24، انعام 13، مائده 121، نساء 124، 172، 34، 73، 61، 13عمران  آل

، فصلت 22، 11، 2، نور 2(، حج 2) 113،  176،117، نحل 27(، توبه 2) 121
 4، بینه 17، جاثیه 16، 14، شورى 27

، مائده 176، 177، 37، 76، 72، 77عمران  ، آل177، 127ـ سایر موارد: بقره 2
، 74، 66، توبه 172، 72، 26، 27، اعراف 71، انعام 34، مائده 177، 12، 12

 11، حجرات 77، قصص 11، نمل 22، نور 77، نحل 17، رعد 17هود 
زمان، علم خدا و نسبت »رک « زمان؛ از صفات ذات الهی است»ـ در خصوص 1

؛ بیرون از «دیث بَعدَ اهللح»ظرف زمانی مطرح نیست، بلکه مراد از 
 167شوند. آیات  حیطه آن چیزهایی است که از جانب خدا صادر می

سوره  26جاثیه و  21شوری، 44فاطر،  41و  2یونس،  1عمران،  آل
باشند مفهوم بیرون از حیطه و دامنه  می« مِن بَعدِ»نجم نیز که شامل 

 ها از جانب خدا را گویا هستند.   شمول صادر شده
)مائده « یُحَرِِّفُونَ الْکَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِه«: »مِن بَعدِ»ثال برای ـ م

(. این آیه داللت بر تحریف کالم و استفاده از آن خارج از حیطه و 41
« سخن لفظی»منحصر در « کالم»جایگاه حقانیتش دارد، البته مراد از 

تی و نیست، بلکه هر گویایی را اعم از گویایی لفظی و گویایی ذا
 شود. تکوینی و ... شامل می

 

توان گفت  بندی شش گانه مذکور و مثالهای مطروحه می از دسته
در قرآن را « بعد»و « قبل»، «من بعد»، «من قبل»که داللت موارد 

توان صرفاً با توجه به اعراب آنها تشخیص داد بلکه حتماً باید  نمی
ص هر یك از محتوای مفهومی آیات را بررسی نمود و سپس در خصو

آنها داوری نمود. البته اینکه تفاوتهای موارد مذکور در قرآن چیست که 
اند، خود پژوهشی  در چندین حالت از لحاظ ظاهری و اعراب بکار رفته

طلبد که از حوصله این مقال و پژوهنده آن در حال حاضر  مستقل می
که موارد خارج است. اما در پایان، در مقام جمع بندی، باید بیان نمود 

نیستند، « قراردادی»در قرآن، « قبل»و « بعد»، «من قبل»، «من بعد»
ها  یعنی نسبت به امور واقع و شرایط محیطی و محاطی پدیده

نیستند، بلکه پس از تحوالت طبیعی یا تکوینی یا جوهری یا « انتزاعی»
یابند و بکار  عرضی و امثالهم و تغییر شرایط و اوضاع محل می

ای یا تغییر  ه عبارت دیگر موارد مذکور حتماً وقوع واقعهروند. ب می
 22طلبند که بتوان آنها را بکار برد، بنابراین اگر داللت آیه  حالتی را می

احزاب نباشد، پس با توجه  27موارد مطروحه در آیه « من بعدِ»احزاب، 
 به وقوع کدام واقعه یا حالت محل یافته است؟

*** 
درباره ازدواجهای پیامبر اسالم مطلبی  جناب آقای موسوی عقیقی

( 1اند که در این مجال بر آنم مواردی انتقادی عرض کنم:  منتشر نموده
تفسیر ما از پیام آور اسالم نباید با تاریخ زیستن او »اند  ایشان فرموده

اش باید در  ناسازگار باشد. محمد )ص( مانند هر انسانی، که زندگانی
ر شود و اینگونه نیست که زیست تفسی« منطق فهم تاریخی»

بنده کامال موافقم که « اش با دیگران فرقِ فارقی داشته باشد. پیامبرانه
« تفسیر ما از پیام آور اسالم نباید با تاریخ زیستن او ناسازگار باشد»

او در تشخیص ناسازگاری اصل است یا « پیامبری»اما اینکه 
دیگر؛ باید ببینیم عامل  محل بحث است، به عبارت« روایتهای تاریخی»

ناسازگاری کدام است؛ پیامبری یا روایتهای تاریخی. از نظر بنده جناب 
موسوی عقیقی در داوری خود در این خصوص دچار ثنویت تك 

اند، بدین معنا که روایتهای تاریخی را محور فعال و  محوری شده
که استناد به اند. حال آن پیامبری پیامبر اسالم را محور فعل پذیر پنداشته

روایتهای تاریخی مستلزم بررسی صحت آنهاست! در این اعتبارسنجی 
                                                                              

 «.ای پیرامون نسبت زمان با خدا و هستی باحثهم»، و نیز «های الهی و انسانی اراده
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اصالت با چیست وقتی روایتهای تاریخی متشتت و ضد و نقیضند؟ اگر 
« پیامبر»ما به استناد همان روایتهای تاریخی محمد بن عبداهلل را 

، شده است وحی می« اهلل»پذیریم که به او از جانب  دانیم یعنی می می
است و متواترترین روایت تاریخی « قرآن»پس دیگر ماحصل وحی که 

ترین بخش  شود. ما نباید و نشاید محکم اسالم است اصل االساس می
روایت تاریخی اسالم را که قرآن است مغلوبه سایر بخشها گردانیم. 

پذیریم طبیعتاً  محمد بن عبداهلل را می« پیامبری»مضافاً اگر اصالت 
انه او با دیگران حتماً از نظر وجوهی فرق فارقی داشته زیست پیامبر

است چرا که موقعیت اجتماعی سیاسی او متفاوت بوده است. حتی زنان 
پیامبر نیز به اقتضاء موقعیت اجتماعی سیاسی دارای تفاوت نسبت به 

نویسند:  ( ایشان می2اند و آیات قرآن ناظر بر مدعاء است.  دیگران بوده
اند، تنها زنی که پیام آور اسالم به  تاریخ نگاران نگاشته اما آنچنان که»

هدف های سیاسی از آنِ خود کرد، امّ حبیبه بنت ابوسفیان است. مابقی 
همسران محمد )ص( از سرِ خواستِ قلبی پیام آور زنِ او شدند و مهم 

ای که برای محمد )ص( در انتخاب زنان قابل توجه بود،  ترین مسأله
آیا خدیجه مصداق این « به فرد زنانِ انتخاب شده بود.زیبایی منحصر 

مدعیات است؟! حتی عایشه هم مصداق این مدعیات نیست چرا که 
تمایل و کشش او در ازدواجش از عوامل اصلی بوده است. اگر روایت 

جبرئیل در خواب، تنِ عائشه بنت ابی بکر را »ابن سعد را بپذیریم که 
دیگر اصالت « کرده که به او بنگرد.نشان محمد )ص( داده و توصیه 

قرآن و اینکه محدوده وحی منحصر در قرآن است محلی از اعراب 
توجه و اقبالِ محمد »دهند:  ( جناب موسوی عقیقی ادامه می1ندارد! 

 22)ص( به زنان زیبا رو مورد تذکر قرآن قرار گفته است. در آیه 
دیگر برای او کند که  سوره احزاب خدای محمد )ص( به او حکم می

همسرگزینی یا تبدیل آنها جایز نیست حتی اگر زیبایی آنها پیام آور را 
متعجب و خوشایند کند. اگر قرآن برای مسلمانان به واسطه پیام آور 

نشان از آن دارد « وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»اسالم بازخوانی می شد، جمله 
ی قابل انکار نبوده و همه ا که توجه محمد )ص( به زنان زیبا رو مسأله

مِن بعد ازدواج نکن؛ نسخ یا »بنده در مقاله « اند. از آن مطلع بوده
ام و در اینجا بدان ورود  احزاب پرداخته 22و  27به آیات « بدفهمی؟

کنم که اعجاب از  دهم. حال تنها خاطر نشان می کنم و ارجاع می نمی
آیه خطاب به مؤمنین باشد و آن  بقره هم می 221زیبایی موضوع آیه 

« وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»است. ما به هیچ روی نباید و نشاید که از 
باخته و این  استنباط کنیم که پیامبر اسالم همواره دل به زیبارویان می

شوم که او در  دلباختگی امر مستمر زیست او بوده! بنده منکر این نمی
داشته، اما این امر مستمر واقع مورد یا مواردی دل در گرو زیبارویی ن

زیستن ایشان نبوده است. قرآن انذارهای بسیاری به شخص پیامبر داده 
اند که پیامبر همواره دچار  است؛ آیا این انذارها حاکی از این بوده

موضوع آن انذارها بوده؟ بدیهی است که نه! بلکه در مورد یا مواردی 
( 4یا محتمل الصدق بوده است.  آن انذارها درباره پیامبر مصداق یافته

در متون تاریخی علت »در پایان نوشتار جناب موسوی عقیقی آمده: 
عمده طالق دادن زنان توسط محمد )ص( نارضایتی زنان به همبستری 

ها با تشویق زنان  با پیام آور اسالم ذکر شده است که این نارضایتی

سالم فی ذاته روایتهای تاریخی ا« گرفت. دیگر محمد )ص( صورت می
فاقد حجیت کافی برای داوریند وای بحال وقتی که مبهم هم باشند! 

از چه رو بوده است؟! « نارضایتی زنان به همبستری با پیام آور اسالم»
نموده؟ آیا  آیا او فاقد توان جنسی بوده؟ آیا او در همبستری خشونت می

داده؟  ا را طالق میاند یا پیامبر آنه جسته او ...؟ بعد آیا زنان جدایی می
نمایم و از دوست گرانقدرم، جناب موسوی  به همین موارد اکتفا می

نمایم ابهام از نوشته خود  عقیقی که پژوهشگری زبردستند خواهش می
 (1137ـ بهار 12)آیاتی از قرآن بزدایند و موارد فوق را پاسخ دهند. 

 

رک و چرایی آن « نُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَ»برای معنای صحیح  ◄ 21احزاب 
 پرتکرارها

 

   ال جُناحَ عَلَیْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  22 احزاب
ناظر به خدمتکاران مذکر نیست و مراد از آن « ما مَلکتْ أیمانِهنِّ»

اند  گرفته باشد چرا که اوالً کنیزان هم به مردان تعلق می کنیزان زنان می
ب اول محارم مذکر را احزا 22و هم به زنان. دلیل دوم اینکه در آیه 

یعنی زنان خویشاوند و سپس « نسائهنِّ»گوید  آورد و بعد می می
به عبارت دیگر ملك یمینها را در سلسله «. ما مَلکتْ أیمانِهنِّ»گوید  می

سوره نور، در  11آورد. البته این آیه و نیز آیه  محارم مذکر نمی
بحث یابد، محل  خصوص اینکه محرمیت از چه وجهی موضوعیت می

است. آیا این محرمیت فقط مختص پوشش زنان بوده یا مراعاتهای 
رفتاری و گفتاری یا به تعبیر دیگر حفظ حیا و یا ...؟! حال در اینجا از 

گذرم و آن را به مجالی  ورود به بحث محرمیت در این آیات در می
 ( 1132ـ بهار  1)ملك یمین نهم.  دیگر وامی

*** 
« ما ملکت ایمانکم»در خصوص اینکه  صدر[ ]خطاب به استاد بنی

شده  شود، بنده نظرم این نیست که مردان را شامل نمی شامل مردان نمی
شود  نور نمی 11احزاب و  22است، بلکه مدعایم این است که از آیات 

های به اصطالح محارم  چنین استنباطی نمود. در این آیات، ترتیب دسته
شوند و بعد  ردان برشمرده میهای م گویای این است که ابتدا گروه

 (1132 یرـ ت 2)ملك یمین گروههای زنان. 

*** 
صدر[ اگر ملك یمین به معنای مدعای بنده  ]خطاب به استاد بنی
نور مبنی بر جواز عدم حفظ  11احزاب و  22نباشد، حداقل در آیات 

نور مبنی بر عدم جواز  27پوشش اجتماعی در برابر ملك یمین، و آیه 
 6و  2یمین در زمانهای خلوت و آمیزش جنسی، و آیات  حضور ملك

معارج مبنی بر عدم وجوب حفظ فروج ـ حیای  17و  23مؤمنون و نیز 
ای به معنای  گفتاری و رفتاری ـ در حضور ملك یمین، باید واژه

گردید  ـ خدمتکار اندرونی خانه ـ به ملك یمین عطف می« خدمتکار»
بشود چرا که در هر حال حضور تا موارد فوق شامل حال او نیز 

های برخی از مسلمانان امر مستمر واقع بوده  خدمتکار در اندرونی خانه
است و آنها نیز بنا به همزیستی با ملك یمین مخدوم خود، مشمول 

اند، یعنی منطقاً و طبیعتاً نباید در برابر آنها نیازی به  شده موارد فوق می
آنها نباید در زمانهای خلوت و عدم حفظ پوشش اجتماعی بوده باشد، 

بدون اجازه وارد شوند و در حضور آنها حفظ  خود مخدوم جنسی آمیزش
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 (1132 یرـ ت 1)ملك یمین  حیای گفتاری و رفتاری نباید واجب باشد.
*** 

 2رک مؤمنون  ◄
 

رک و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 26احزاب 
  پرتکرارها

لهاست از تبیین کلیدی و راهگشای استاد عبدالعلی بازرگان از سا
ام و  سوره احزاب درباره معنای صلوات بر پیامبر اسالم آموخته 26آیه 

خواهم به مناسبت سالروز مبعث آن پیامبر عظیم الشأن این  حال می
 آموخته خود را به روش برداشت آزاد تبیین نمایم:

اللهم صل علی محمد و آلهم »ن ذکر رایج صلوات در میان شیعیا
احزاب نسبت بدفهمی و کج فهمی  26باشد که نسبت آن با آیه  می

َ  ِّ یَا أیُّهَا الَّذین النَّبِی  َ عَلَی ُ یُصَلُّون َ وَ ماَلَئِکَتَه َّ اهلل إن»فرماید:  است. آیه می
ا و فرشتگان همواره بدین معنا که خد« ِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیمَاً آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْه

سازند پس ای  کنند به پیامبر و او را از هدایت الهی باخبر می روی می
ایمان آورندگان شما هم روی کنید بر او و از هدایت الهی باخبر شوید 
و از روی سلم از او تبعیت کنید. بنابراین آیه مذکور بیانگر این است 

گیرد و  الهی را می که پیامبر واسطه فیض خدای تعالی است و رهنمون
نماید، نه اینکه خدا و فرشتگان لفظاً بر پیامبر درود  مردم را راه می

بفرستند و از ایمان آورندگان هم خواسته شود که بر او لفظاً درود 
فرماید خدا و فرشتگان همواره در حال رویکرد به  بفرستند! آیه می

اگر ما بگوییم  پیامبرند، و این خود خبری الهی است، با این اوصاف؛
گوید همواره درود  خدایا بر او درود فرست در حالی که خودش می

فرستم، این دعاء و درخواست ما متضمن بدفهمی و کج فهمی  می
یعنی به او روی کنید، توجه کنید، به دعوت او « صلوا علیه»نیست؟! 

ستون دین است.  است که اقامه آن« صالت»بگروید، و این معنای 
 ( 1137ـ بهار  12قرآن  )آیاتی از

*** 
با تفسیری که شما که از مفهوم صلوات ارائه دادید پرسش: 

خواستم بدانم تحلیل شما از صحیفه سجادیه که منتسب به امام سجاد  می
دانید تقریبا تمام دعاها در صحیفه  هست چیست؟ همان طور که می

جادیه را یابند. آیا شما صحیفه س سجادیه با صلوات شروع و خاتمه می
کنید این  کنید و اگر تایید می دانید و دعاهای آن را تایید می معتبر می

کنید؟ مثال در مورد مفاتیح  صلواتهای پرتعداد را چگونه تحلیل می
دانیم که بسیاری از ادعیه وارد شده در آن توحیدی نیستند و  الجنان می

چنین متضمن شرک آشکار هستند اما بنده در صحیفه سجادیه شاهد 
ام... و  چیزی نیستم ولی در مورد صلواتهای پرتعداد آن دچار سؤال شده

همین طور بفرمایید شما در نماز چه ذکری را جایگزین صلوات 
خواند؟ و همین  دانید که پیامبر خود چه ذکری می اید؟ و آیا می کرده

سوره بقره چیست و این آیه چه  127طور ترجمه و تفسیر شما از آیه 
 سوره احزاب دارد؟ 26با آیه نسبتی 

( دعاء ماهیتاً 1نمایم:  در پاسخ به شما مواردی را عرض میپاسخ: 
تمرینی ذهنی است برای انجام درست کارهای درست، نه اینکه آدمی 
لفظاً چیزی را بخواهد و خدا هم بدو به صرف لفظی خواستن بدهد، بلکه 

به صفات و  خواهد با تمسك دعاء ذکر آن چیزی است که آدمی می

اسماء الهی بدان برسد. الزم به توجه است که قوانین و نظام علِّی 
باشند و از این رو  معلولی هستی برآمده از صفات و اسماء الهی می

دعاء باید معرفت آدمی را به نظم و نظام هستی افزون کند، نه برعکس؛ 
یه ( صحیفه سجاد2از آن غافل کند و دلش را در گروه ناممکنات نهد. 

از هر کس باشد، کتابی بشری است و نه شکل گرفته از وحی منزل، و 
دانم اما شاید بدعت صلواتهای  در نتیجه دقیق و بدون خطاء. بنده نمی

رایج از صاحب صحیفه باشد! اصل بر این است که ما حقانیت اقوال 
منسوب به دین را با آیات قرآن بسنجیم و نه بعکس! فهم قرآن باید 

ودش باشد و امور مستمر واقع، نه اینکه برای فهم قرآن متکی به خ
متمسك به قولی بشری شویم که در این صورت قرآن را از جامعیت و 

( صلوات رایج نیازی به ذکر 1ایم.  کمال هدایتگری ساقط دانسته
بقره که در  127( آیه 4جایگزین در نماز ندارد و ترک آن کافی است. 

مصیبتی رسید گفتند ما از خداییم و به  وصف کسانی که وقتی به آنها
اُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ »فرماید:  ایم، می سوی او بازگشت کننده

دقیقاً ناظر برمعنایی است که صلوات « وَرَحْمَةٌ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
 کنند، الهی؛ رویکردن و عنایت الهی به بندگانی است که بندگی می

احزاب که داللت آن بر رویکردن خدا به پیامبر و متعالی  26مانند آیه 
باشد و توصیه به اهل ایمان به روی نمودن به پیامبر به  نمودن او می

عنوان واسطه فیض الهی، یعنی اهل ایمان به واسطه رویکردن به پیامبر 
و پذیرای دعوت هادیانه او شدن مستحق رویکردن الهی و متعالی شدن 

 ( 1137ـ بهار  12)آیاتی از قرآن شوند.  یم
 

  62تا  27احزاب 
احزاب باز تأکید شده است که  62تا  27در انتهای گروه آیات 

سُنَّةَ اللَّهِ فِی »و در عبارت پیشین آن آمده: « ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدیلًا»
ه کسانی که اینگونه ، )این است( سنت خدا دربار«الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ

اند پیش از این نیز. موضوع این گروه آیات که در پایان آن  بوده
عبارتهای فوق آمده است درباره کسانی است که خدا و پیامبرش را 

کند، یعنی از رحمت  آزارند و خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن می می
د و نیز آور شان عذاب خارکننده فراهم می دارد، و برای خود دور می

اند  زنند و به آنچه مرتکب نشده کسانی که به مؤمنان بهتان می
فرماید ای پیامبر به همسران و دخترانت و نیز  آزارند، بعد می می

همسران و دختران مؤمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند 
تر است به اینکه به پاکدامنی شناخته شود و مورد  چرا که این نزدیك

فرماید اگر منافقان به این روند پایان ندهند  قرار نگیرند، سپس میآزار 
گویند،  کند و اراجیف می درآیی می و نیز کسانی که بیماردلند و هرزه

ای پیامبر تو باید بر آنها بتازی )تا حساب کار دستشان بیاید( و اگر 
 ادامه دادند هرجا آنها را یافتید بگیریدشان و تمام و کمال متوقفشان
کنید تا از آن اعمال بازداشته شوند. )مَّلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِِّلُوا 
تَقْتِیلًا( بنابراین سنت خدا که در پایان این گروه آیه آمده ناظر است بر 
برخورد قاطعانه با آنهایی که مخل آسایش و آرامش و آبروی مؤمنان 

شود.  ماندگاری ثبات اجتماعی میباشند که موجب برقراری امنیت و  می
)برای توضیحات بیشتر در خصوص حکمی مشابه، رجوع کنید به مقاله 

به قلم « مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن»
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 (1136ـ اسفند  1)عیسی  نگارنده(
 

نینَ یُدْنینَ )یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأزْواجِكَ وَبَناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِ 23احزاب 
 عَلَیْهِنَّ مِنْ جاَلبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ فاَل یُؤْذَیْنَ(

سوره احزاب این است؛ ای پیامبر بگو به همسرانت  23معنای آیه 
و دخترانت و زنان مومنان که به خود فرو گیرند از جلبابهایشان، این 

شناخته شوند و در  نزدیك است به اینکه به نجابت و عدم هوسرانی
نتیجه مورد آزار قرار نگیرند. به خود فرو گرفتن یعنی از نمایان شدن 
اندام از زیر لباس و پوشش جلوگیری کردن و شکافهای آنرا مهار 

 نمودن. )آیاتی از قرآن(
 

 متن کامل مقاله
 جلباب؛ چیستی و چرایی فرو پوشیدن آن

 

اجابت برخی مخاطبان در اواخر مهر ماه، بنا به پیشنهاد بنده و 
به هدف توسعه « فهم قرآن به روش پازل مجازیکارگاه »گرامی، 

فهم پازلی آیات قرآن تشکیل گردید و بنا به نتایج نظرسنجی؛ آیه 
بررسی انتخاب شد. پس  موردسوره احزاب به عنوان اولین آیه  23

توسط اعضای کارگاه و « فهم قرآن به روش پازل»از انجام مراحل 
نظرات، حال در این مجال، بنده با استمداد از آنچه دوستان  تضارب

مطرح نمودند، و البته بنا به تشخیص خویش، به تدوین و نگارش 
پردازم. الزم به ذکر  و فهم پازلی آن می 23ای پیرامون آیه  مقاله

مفهوم »در مقاله « فهم قرآن به روش پازل»است که مبانی نظری 
 11)پیرامون آیه « ی مجازات آن در قرآنمحاربه با خدا و فهم چرای

و همچنین مقاله « پیرامون پیامبری، وحی و قرآن»مائده( و نیز مقاله 
توسط بنده تبیین گشته است « عربیت لسان قرآن به چه معناست؟»

جواز تخفیف پوشش و آسودگی زنان »و سه مقاله دیگر با عناوین 
مفهوم ضرب »ر(، نو 67)پیرامون آیه « در حضور برخی نامحرمان

جواز عدم »نساء( و  14)پیرامون آیه « زنان ناشره در قرآن
بقره(  214)پیرامون آیه « مسؤولیت پذیری در قبال برخی زنان بیوه

اند و  به صورت کالسیك به روش پازلی فهم قرآن نگارش شده
البته این روش در فهم چندین آیه دیگر نیز توسط نگارنده بکار 

رچند که مقاالت آنها به صورت کالسیك نگارش گرفته شده است ه
 1اند. نشده

                                                 

ـ عناوین سایر مقاالتی که نگارنده در فهم برخی آیات قرآن بر مبنای روش 1
پازلی کوشیده است عبارتند از: عدم الزام قرآن به پوشیدگی موی سر زنان 

مِن بعد ازدواج نکن؛ نسخ  (1عدم سقف تعدد زوجات در قرآن )نساء  (11)نور 
اثبات حق طالق زنان در قرآن و توضیح معنای  (22ی؟ )احزاب یا بدفهم

معنای ملك یمین در قرآن و پاسخ به چند  و ...( 223)بقره « الطالق مرتان»
پیرامون محکم و متشابه در قرآن )آل  و ...( 24ایراد و اتهام مرتبط )نساء 

عمر نوح بدفهمی  (2امی بودن پیامبر نه به معنای بی سوادی )جمعه  (7عمران 
  (176و  12و  11)نساء  بازنگری در نحوه تقسیم ارث (14در قرآن )عنکبوت 

داللت وجوه در آیه  (23تا  6اصحاب کهف؛ مصداق ایمان منفعالنه )کهف 
و در نقد نظر ترکاشوند  یروزه دار یرییقبول وجوب تخ (6وضو )مائده 

 (27تا  16م )مریم عیسی فرزندخوانده مری (174ی )بقره روزه دار امیدرباره ا

 

یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأزْواجِكَ وَبَناتِكَ »فرماید:  احزاب می 23آیه 
و دخترانت و زنان  همسرانت، ای پیامبر بگو به «وَنِساءِ الْمُؤْمِنینَ

بر خودهاشان از ، فروگیرند «یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالبِیبِهِنَّ»مؤمنان، 
، این نزدیکتر است که شناخته «ذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ»جلبابهاشان، 

وکانَ اهللُ غَفُورًا »، پس مورد آزار قرار نگیرند، «فَال یُؤْذَیْنَ»شوند، 
های  ای رحیم. با مرور ترجمه ، و بوده است خدا آمرزنده«رَحیمًا

  2 ن انجام داد:توا بندی زیرا را می فارسی این آیه دسته
ـ برخی جلباب را مطلق پوشش و لباس دانسته ولی مشخص 1
 1اند که هدف شناخته شدن به چه چیزی است. نکرده
ـ برخی جلباب را مطلق پوشش و لباس دانسته و هدف را 2

 4اند. شناخته شدن به پاکدامنی قلمداد نموده
اند که  ـ برخی جلباب را روپوش دانسته ولی مشخص نکرده1

 2دف شناخته شدن به چه چیزی است.ه
ـ برخی جلباب را پوشش سرتاسری یا چادر دانسته ولی 4

 6اند که هدف شناخته شدن به چه چیزی است. مشخص نکرده
ـ برخی جلباب را پوشش سرتاسری یا چادر دانسته و هدف  2

 7اند. پاکدامنی قلمداد نموده بهرا شناخته شدن 
ی یا چادر دانسته و هدف ـ برخی جلباب را پوشش سرتاسر 6

  7اند. را شناخته شدن به زن آزاد بودن قلمداد نموده
جلباب را پوشش سرتاسری یا چادر دانسته و هدف را  برخیـ  7

شناخته شدن هم به پاکدامنی و هم به زن آزاد بودن قلمداد 
 3اند. نموده
ـ برخی جلباب را روسری یا روسری بلند دانسته ولی  7

  17د که هدف شناخته شدن به چه چیزی است.ان مشخص نکرده
ـ برخی جلباب را روسری یا روسری بلند دانسته و هدف را 3

                                                                              

، انبیاء 11، زخرف 13، یونس 211)بقره  در فهم امت واحد در قرآن یبازنگر
 (117، هود 7، شوری 31، نحل 47، مائده 22، مؤمنون 32

و تنوع  طهینشان دادن ح یفقط برا یبند دستهاین الزم به ذکر است که ـ 2
 یچه نظر یکس چه نکهید نه اوش میانجام  یمورد بررس هیآ رامونینظرات پ

دقیق نباشد چرا که برخی نظرات از نظر نگارنده دچار ابهام دارد و ممکن است 
 باشند. یا ایهام می

 ، صلواتی.فوالدوندهای  ـ ترجمه1
 ، زمانی.بازرگان ، طاهری، یاسری،بهرامپور های ـ ترجمه4
 های برقعی، پاینده، قرشی، معزی ـ ترجمه2
جری، ارفع، ثقفی، خواجوی، دهلوی، رضایی، ی، ترجمه دهم هتیآهای  ـ ترجمه6

 شعرانی، صفی علیشاه، فارسی، سورآبادی، رازی، طبری، دهلوی
فضل بن  ،یاشرف ،یبروجرد ،یمجتبو ان،یانصار ،یتهران یصادق های ـ ترجمه7

 ،یگرمارود یمصباح زاده، موسو ،ینیمشک انپور،ی، کاوطبرسی حسن
پوشش  ی)نوع شانیجِلبابهانویسد:  میی، صالحی نجف آبادی. ابراهیمی میابراه

( را بر خود فرو افکنند و پوشاند یرا م نهیها و س که سر و گردن و کتف و شانه
 .کنند كی]به صورتشان[ نزد

 یخسروان رزایم ،یبدیم ،یسراج، حداد عادل، حلبهای  ـ ترجمه7
، ، کاشفیاالسالم ضیف ،یعامل ،یابوحفص، بالغ ،یا قمشه یالههای  ـ ترجمه3

 وند نسفی، کاشانی، قبادی آدینه
 یخان ،یپورجواد ،یبرز ،یانصار ،یرازیمکارم ش ،یخرمشاههای  ـ ترجمه17
 یاضیـ ر
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  1اند. شناخته شدن به پاکدامنی قلمداد نموده
ـ برخی جلباب را روسری یا روسری بلند دانسته و هدف را 17

  2اند. زن آزاد بودن قلمداد نموده بهشناخته شدن 
 

های فوق قرار  وسوی همدانی در دستهو نیز م بهبودیترجمه 
 پردازیم:  گیرند که به نقل آنها می نمی

ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و خانمهای مؤمنان بگو »
ای بزرگ بر  های چادری خود جامه هنگام خروج از منزل، از جامه

دوش بگیرند و بر تن بپیچند. این جامه بزرگ به شناسایی آنها بهتر 
تا معلوم شود این خانمها اجازه تماس با بیگانگان را کند  کمك می

ندارند و نباید مورد آزار قرار بگیرند. خداوند رحمان آمرزنده و 
« مهربان بوده است که راه خطاکاری شما را مسدود کرده است.

 )بهبودی(
بگو  ن،ی! به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنامبریپ یهان ا»

که زن  شود یبهتر معلوم م لهیوس نیبدبکشند،  شیتا جلباب خود پ
 میو خدا همواره آمرزنده رح نند،یب ینم تیاذ جهیمسلمانند، در نت

 ی(همدان یموسو) .«است
بندوباری و  خرمدل نیز هرچند مصداق شناخته شدن را بی

رداء، مِقنعه و »نویسد:  داند اما در معنای جلباب می آلودگی می
با آن  یکه حجاب اسالم است یا بلند، روپوش. مراد جامه یروسر

( 1که:  گردد یمراعات م یهم با لباس یگردد. حجاب اسالم تیرعا
 یهایچسب بدن نباشد که برجستگ یا ( به گونه2عورت را بپوشاند 

( زنان لباس مردان، و مردان لباس زنان را 1بدن را نشان دهد 
 «نپوشند.

 

بینیم کدام خواهیم ب حال با تمسك به روش پازلی فهم قرآن می
های فوق یا نظرات با توجه به مندرجات آیه معتبرند و  یك از دسته

باشند، چه فهمی صحیح است.  کافی می اعتباراگر همگی فاقد 
شود که روش پازل بر دو گونه است؛ یکی  توضیحاً عرض می

وش است و دیگری که محور اصلی این ر« روش پازل کوچك»
« فهم قرآن به قرآن»که در واقع همان روش « روش پازل بزرگ»

است و بعضاً در جهت کمك به روش پازل کوچك بکار گرفته 
در روش پازل کوچك، ابتداء باید محدوده گروه آیه را »شود.  می

تشخیص داده، و آن را از آیات قبل و بعد جدا نمود. برای این کار 
که گروه آیه حول آن شکل گرفته، معیار قرار باید محور اصلی، 

گیرد. بعد از تشخیص محدوده گروه آیه، آن را بنا بر اقتضاء به 
نماییم، به طوری که هر عبارت، جدای از  عبارتهایی تفکیك می

عبارتهای دیگر، دارای استقالل نسبی در معنا باشد. سپس کوشش 
جوع به کتب لغت، کنیم مفهوم درست هر یك از عبارتها را با ر می

یا استدالل منطقی و یا تمسك به روش پازل بزرگ، دریافته و با 
کنار هم چیدن آنها مفهوم درست گروه آیه را فهم کنیم. اگر برای 

توانستیم مفهوم مراد  هر عبارت معانی متفاوتی متصور بود و ما نمی
حق تعالی را مستقل از سایر عبارتها تشخیص دهیم، ابتداء معانی 

شماریم، سپس با رویکرد خالی از  تصور برای هر عبارت را برمیم
                                                 

 ، محمودیان، صفوی،معینیانصفارزاده ،یقرائتهای  ـ ترجمه1
 ینوبر  ـ ترجمه2

تضاد و تناقض بودن قرآن، به اعتبارسنجی معانی عبارتها 
پردازیم، بدین روش که معانی متصور برای هر عبارت را با  می

معانی متصور برای دیگر عبارتها، یك به یك سنجیده و آن دسته 
در تعارض و تناقض قرار از معانی که با معانی دیگر عبارتها 

دهیم تا مفهوم  گیرند را کنار گذاشته، و این روند را ادامه می می
معتبر هر یك از عبارتها استخراج گردد، سپس مفاهیم معتبر عبارتها 
را در کنار هم چیده، درصدد کشف مفهوم منسجم کل گروه آیه 

    1«آییم. برمی
 

 آن به عبارتها گام اول : تشخیص محدوده گروه آیه و تفکیك
نماییم و آن را به  در گام اول، محدوده گروه آیه را مشخص می

عبارتهای تشکیل دهنده که دارای استقالل نسبی در معنا باشند 
احزاب را مرور نماییم  23و بعد آیه  قبلکنیم. اگر آیات  تفکیك می
باشند، اما  می پیوستگیدارای  62تا  21شویم که آیات  متوجه می

کافی به  23برای فهم آیه  67تا  27اینکه مندرجات آیات  به جهت
گرداند،  رسند و کوتاهی طول گروه آیه هم کار را تسهیل می نظر می

گیریم و آن را به  این سه آیه را بعنوان محدوده گروه آیه در نظر می
نماییم، و البته در صورت نیاز به دیگر عبارتهای  عبارتها تفکیك می

دهند نیز مراجعه  ه گروه آیه اصلی را تشکیل میک 62تا  21آیات 
کرده و آنها را برای فهم بهتر یا اعتباردهی به فهمی که بدان دست 

احزاب  67تا  27کنیم. عبارات تفکیك شده آیات  یابیم ذکر می می
 باشد: همراه با ترجمه تحت الفظی به صورت زیر می

 

/ و  مِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُواوالْمُؤْ الْمُؤْمِنینَوالَّذینَ یُؤْذونَ  ـ1
و زنان مؤمن را به غیر آنچه مرتکب  مردانآزارند  کسانی که می

 شده باشند
اند تهمتی  / پس حتماً بار کرده وإثْمًا مُبینًا بُهْتانًافَقَدِ احْتَمَلُوا  ـ2

 را و گناهی آشکار را
/ ای نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأزْواجِكَ وَبَناتِكَ و ـ1

 پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان
/ فروگیرند بر خودهاشان از جَالبِیبِهِنَّ  مِنْیُدْنینَ عَلَیْهِنَّ  ـ4

 جلبابهاشان
 / این نزدیکتر است که شناخته شوندذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ  ـ 2
 ار نگیرند/ پس مورد آزار قر یُؤْذَیْنَفَال  ـ 6
 ای رحیم / و بوده است خدا آمرزنده غَفورًا رَحیمًا اهللُوکانَ  ـ 7
 / اگر منافقان دست برندارند از آزار الْمُنَافِقونَلَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ  ـ 7
/ و کسانی که در دلهاشان قُلوبِهِمْ مَرَضٌ  فیوَالَّذینَ  ـ 3

 بیماری است
 و شایعه پراکنان در شهر /فی الْمَدینَةِ  والْمُرْجِفونَ ـ17
 هرآینه بشورانیمت بر آنان/  بِهِمْ لَنُغْریَنَّكَ ـ11
تا همسایگیت نکنند در آن / فیها إلِّا قَلیلًا  یُجاوِرُونَكَثُمَّ ال  ـ12

  مگر اندکی
 

، 23حال با توجه به عبارتهای فوق، با کانون قرار دادن آیه 
                                                 

ـ برگرفته از بخش اول سری مقاالت فهم قرآن به روش پازل با عنوان 1
 «.مجازات آن در قرآن ییدا و فهم چرامفهوم محاربه با خ»
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فتن پاسخ آنها به فهم توان مطرح کرد تا با یا پرسشهای زیر را می
 درست این آیه دست یابیم.

بوده  یانواع ایچه نوع  رساندند یم مؤمنانبه  که یـ آزار1
 است؟
زنان )همسران و  یعنی «نیالمؤمن نساء» دیگو یمـ چرا 2

 زنان مؤمن؟ دیگو یدختران( مؤمنان و نم
 كینزد یعنی ،«نیدنی»بوده که فعل  یپوشش چگونهـ جلباب 1
 است؟ گرفته یوتر گرفتن بدان تعلق مفر ایکردن 
 کند؟ یرا افاده م ییچه معنا «هنیجالبمِن »در « مِن»ـ 4
به چه  شانیبه خود فروتر گرفتن جلبابها صورتـ زنان در  2

حاصل  یبوده است که وقت یچه شناخت نیو ا شدند؟ یشناخته م
 و چرا؟ گرفتند؟ یمورد آزار قرار نم گرید آمده یم

فقط آزار نشدن زنان مطرح است ولی در  23 ـ چرا در آیه 6
 هم آزار مردان و هم آزار زنان مؤمن موضوعیت دارد؟ 27آیه 

 ؟«مایو کان اهلل غفوراً رح: »دیفرما یم 23 هیـ چرا در آخر آ 7
از آن است که صرف فروتر گرفتن  یحاک 67 هیآ ایـ آ 7

 ماردالنیجلبابها ممکن است باعث توقف آزارها نباشد و منافقان و ب
 یارتباط 67 هیآ ایپراکنان همچنان به آزار خود ادامه دهند  عهیو شا
 باشد؟ یم 27 هینداشته بلکه معطوف به آ 23 هیبا آ

 

 گام دوم : حاالت معانی متصور عبارتها 
توان حاالت معانی  چون برای برخی از عبارتهای فوق می

حق تعالی را  توان مفهوم مراد متفاوتی متصور شد، و در نتیجه نمی
از هر عبارت، مستقل از سایر عبارتها تشخیص داد، در گام دوم، 

شماریم، سپس در  معانی متصور برای هر یك از عبارتها را برمی
خالی از تضاد و تناقض بودن قرآن، به  رویکردگام سوم با 

 پردازیم: اعتبارسنجی معانی عبارتها می
 

و کسانی  / الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا والَّذینَ یُؤْذونَ الْمُؤْمِنینَ و ـ1
رسانند مردان و زنان مؤمن را به غیر آنچه کسب  آزار می که 
 اند کرده

در این عبارت سه حالت کلی را )جدای از « آزار»برای 
 توان در نظر گرفت: مصادیق آن( می

 آزار لسانی ـ 1ـ1
 ـ آزار عملی 2ـ1
 ار عملی آزار لسانی و هم آز ـ هم 1ـ1

 

  فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وإثْمًا مُبینًا ـ2
توان در نظر گرفت. حالت اول  برای این عبارت دو حالت را می
« مبین»و نیز صفت « احتملوا»اثم به بهتان عطف شده باشد و فعل 

به هر دوی آنها تعلق گرفته باشد و حالت دوم اینکه واو بین بهتان 
 .و اثم واو حالیه باشد

 اند. ـ پس حتماً تهمتی و گناهی آشکار را مرتکب شده1ـ2
اند در حالی که گناهی  ـ پس حتماً تهمتی را مرتکب شده2ـ2

 آشکار است

 

ای پیامبر / یا أیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأزْواجِكَ وَبَناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِنینَ  ـ1
 بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان

 توان سه حالت را در نظر گرفت. می« الْمُؤْمِنین نِساءِ»برای 
 ـ زنان مؤمنان اعم از همسران و دختران 1ـ1
ـ زنان مؤمنان اعم از همسران و دختران و مادران و 2ـ1

 خواهران و سایر وابستگان نسبی و سببی
ـ زنان مؤمن. )این حالت معتبر نیست چرا که اگر مراد از 1ـ1

نان مؤمن بود، دیگر نیازی نبود که ازواج و ؛ ز«نِساءِ الْمُؤْمِنین»
نِساءِ »دختران پیامبر را در ابتدای عبارت بیاورد، بلکه همان 

کرد و ازواج و دختران پیامبر را نیز شامل  کفایت می« الْمُؤْمِنین
شد، مگر اینکه ازواج و دختران پیامبر را از باب تأکید و شروع  می

ها الگو باشند. اما حتی اگر قرآن از از خانه پیامبر آورده باشد تا آن
را متأخر آورده باشد، باز به دلیل « نساء المؤمنین»این جهت عبارت 

سوره فتح ناظر بر  22در آیه « نساء مؤمنات»بکار رفتن ترکیب 
« زنان مؤمنان»؛ «نِساءِ الْمُؤْمِنین»، حتمأ معنای «زنان مؤمن»

 باشد. می
 

 البِیبِهِنَّ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَ ـ4
در این عبارت چه فروگرفتن باشد چه نزدیك  1«یدنین»معنای 

گرفتن چه نزدیك کردن چه به هم رساندن و امثالهم در بار معنایی 
کند بنابراین با توجه به حاالتی که  عبارت تفاوت چندانی ایجاد نمی

شماریم.  برای جلباب متصور است، حاالت معانی عبارت را برمی
 اند.  نماییم بر معانی جلباب که برشمرده ور ابتدا مروری میبدین منظ

هر  میواژه به کسر و فتح ج نیاست. ا« جلباب»جمع  «بیجَالب»
مفسران و  ستیچ« جلباب»منظور از  نکهی. در اشود یدو قراءت م

ملحفه )چادر( و  (1اند:  ذکر کرده یآن چند معن یارباب لغت برا
را  ها نهیدتر است و سر و گردن و سبلن یکه از روسر یپارچه بزرگ

 یمقنعه و خمار )هر دو واژه به کسر اول( به معن (2 .پوشاند یم
 نیا گرچه.(انیگشاد )مفردات راغب و مجمع الب راهنیپ (1ی. روسر

است که بدن  نیقدر مشترک همه آنها ا یبا هم متفاوتند، ول یمعان
است که  یر پوششمنظو رسد یآن بپوشاند اما به نظر م لهیرا به وس
 سندهیبزرگتر و از چادر کوچکتر است چنان که نو یاز روسر

  2«کرده است. هیآن تک یرو« لسان العرب»
آن اختالف هست. راغب آن  یجمع جلباب و در معن بیجالب»
در لغت  انیو خمار( مجمع الب صیگفته )قم یو روسر راهنیرا پ

                                                 

است که زنان جلباب را به بدن  نیکنند( ا كی)نزد «نیدنی»منظور از ـ 1
آن را آزاد بگذارند  نکهیکنند تا آنها را درست حفظ کنند؛ نه ا كینزد شیخو

ساده خودمان، لباس  ریکنار رود و بدنشان آشکار گردد. به تعب گاهیتا گاه و ب
محمد  ترجمهمنتخب،  اتیو شرح آ میور کنند. )قرآن حکخود را جمع و ج

 ران،یا یاسالم یفوالدوند، انتشارات مرکز طبع و نشر قرآن جمهور یمهد
 (1173چاپ اول 

جعفر  فینمونه، جلد اول، تأل ریلغات قرآن بر اساس تفس ریشرح و تفسـ 2
چاپ چهارم  ،یآستان قدس رضو یاسالم یپژوهشها ادیبن ،یعتمداریشر

1177 
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ورتش را با آن زن که وقت خروج از منزل سر و ص یفرموده: روسر
 هیدر نها ری. صحاح آن را ملحفه )چادر مانند( گفته. ابن اثپوشاند یم

: گفته شده مانند چارقد و دیگو یم وکرده  یآن را چادر و رداء معن
و لباس گشاد  راهنیمانند ملحفه است. در قاموس هست که آن پ

آن  ای پوشاند یخود را با آن م یکوچکتر از ملحفه که زن لباسها
و صحاح و قاموس نقل  هیقرائن و آنچه از نها نیلحفه است... با ام

و چادر مانند است نه  ییگفت: جلباب ملحفه و لباس باال شود یشد م
به همسرانت و  غمبریپ یاست: ا نیا هیآ یو خمار. معن یفقط روسر

چادر مانند خود را بخود  یدخترانت و زنان مؤمنان بگو لباسها
از  یبا آن جمع و جور کنند و جلباب را طور کنند و خود را كینزد

 دنینکنند که پوش رونیخود دور نگاه ندارند و بدن خود را از آن ب
  1«باشد. دنینپوش نندآن ما
گشادتر از مقنعه و کمتر از رداء که زن بدان  یجلباب، پوشش»

(. جَلب در اصل به 6/112ج  نی)الع پوشاند یخود را م نهیسر و س
کردن و جلباب  یو بانگ زدن و نه یزیدور کردن چ راندن و یمعنا

( جلباب در اصل داللت 133)مفردات  ندیرا گو یو روسر راهنیپ
(. جلباب، مقنعه و 2/32ج  قیآن دارد )التحق راربر راندن و استم

سر و  رود، یم رونیب یحاجت یبرا یزن است که وقت یروسر
قول نولدکه  (. به7/277ج  انی)مجمع الب پوشاند یصورتش را م

پوشاندن  یاست که به معنا یاز زبان حبش یمیو قد یقرض یا واژه
 2«(163/لیدخ یها است )واژه رفته یو رداء و لباده بکار م

تر از سرانداز و کوچکتر از رداست  فراخ، فراخ یلباس ؛جلباب»
 شیخو نهیو دامنه آن را بر س اندازد یم شیکه زن بر سر خو

اند که مراد همان ردا )چادر(  کرده تیروا . از ابن عباسافکند یم
اند ملحفه و هر  گفته نی. همچنپوشاند یاست که سر تا به پا را فرو م

و امثال آن که با آن خود را فرو  کسا لیاست از قب یزیآن چ
 1«.پوشند یم

 ایاست که  یا جمع جلباب است، و آن جامه بیجالب کلمه»
 یروسر ایو  اند،پوش یبدنش را م یاست و تمام یسرتاسر

و منظور از  شود، یمخصوص است که صورت و سرش راساتر م
است که آن را  نیاز جلباب خود را(، ا یبکشند مقدار شیجمله )پ

 دایپ نیظردر انظار نا شانیها نهیگلو و س ریبپوشند که ز یطور
 4«نباشد.
که تمام بدن را بپوشاند.  ی. لباسراهنی: جامه، پالجلباب»
تمام لباسها پوشند، مثل پالتو،  یکه رو ی، مقنعه. لباسزنانه یروسر

  2«. چادر زنانه.رهیروپوش و غ
                                                 

چاپ  ه،یدارالکتب االسالم ،یاکبر قرش یعل دی، س1قاموس قرآن، ج ـ 1
 1136چهاردهم 

کهن،  یها ترجمه هیبر پا میفرائد، فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کرـ 2
 1134چاپ اول  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یفرزاد جعفر

ترجمه مسعود  ،یمخشر، محمود بن عمر بن محمد ز1کشاف، ج  ریتفسـ 1
 1131انتشارات ققنوس، چاپ دوم  ،یانصار

محمد باقر  دیترجمه س ،یطباطبائ نیمحمد حس دی، س16ج  زان،یالم ریتفسـ 4
 1166چاپ دوم  ،یعالمه طباطبائ یو فرهنگ یعلم ادیبن ،یهمدان یموسو

 ،یگیترجمه محمد بندر ر ،یـ فارس یعرب ط،یفرهنگ المعجم الوسـ  2

  6«گشاد راهنیپ ای: لباس الجلباب»
اند  های فارسی آورده با توجه به معانی فوق و نیز آنچه ترجمه

توان سه حالت در نظر  می« یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جاَلبیبِهِنَّ»برای عبارت 
 گرفت:
 ـ لباسها و پوششهاشان را بر خود فروتر گیرند  1ـ4
 ـ چادرهاشان را بر خود فروتر گیرند 2ـ4
 هاشان را بر خود فروتر گیرند  ـ روسری1ـ4

الزم به توجه است که هر سه حالت فوق در نادوختگی یا 
توانستند  حداقل کم دوختگی جلباب وجه اشتراک دارند چرا که می

تر، وگرنه  ند و پوشش خود را پوشانندهآنها را به خود فروتر گیر
به »اگر جلباب پوششی بوده باشد که متناسب بدن دوخته شده باشد، 

گرفته است. حتی اگر جلباب  بدان تعلق نمی« خود فروتر گرفتن
« یدنین»پیراهن گشادی بوده باشد که دوخته شده باشد باز هم فعل 

ی پوشانندگی بیشتر رفته است چرا که برا باید برای آن بکار می نمی
پیراهن دیگر نیازی به خود فروگرفتن آن نیست و پیراهن هرچه 

 تر خواهد بود. گشادتر باشد خود به خود پوشاننده
 

 / این نزدیکتر است که شناخته شوندذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ  ـ 2
 تواند داشته باشد: در این عبارت سه حالت می« شناخت شدن»
 ن به زن آزاد بودن و نه کنیز بودنـ شناخته شد1ـ 2
ـ شناخته شدن به پاکدامنی )با توجه به اینکه عبارت 2ـ 2

ماهیتاً راهکاری پیشگیرانه است، از « یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالبِیبِهِنَّ»
ورزد به پاکدامنی  توان گفت فردی که بدان اهتمام می این رو می
 شود.(  شناخته می

به هویت شخصی که چه کسی هستند. این ـ شناخته شدن 1ـ 2
اند در آن دوران؛ زنان  حالت را برای این آوردیم چرا که برخی گفته

شدند بعضاً  وقتی برای قضای حاجت یا امثالهم از خانه خارج می
پوشاندند تا شناخته نشوند و  چهره خود را با جلبابهاشان می

یافتند  را در نمی دیدند و هویتشان هوسرانان چون چهره آنها را نمی
به گمان اینکه شاید اهل روابط نامشروع باشند رفتار نابهنجاری در 
قبال آنها داشتند، و آیه دستور داده که زنان جلباب از چهره برکشند 
تا شناخته شوند. اما این حالت معتبر نیست چرا که شناسایی اینکه 

و که صفت تفضیلی است تناسب ندارد « ادنی»فالنی کیست با 
است که « نزدیکتر»توان گفت اگر آنها این کار را بکنند این  نمی

 شناسایی شوند که چه کسی هستند. 
 

 / پس مورد آزار قرار نگیرندفَال یُؤْذَیْنَ  ـ 6
جدای از مصادیقش سه حالت کلی « آزار»در این عبارت هم 

 دارد:
 ـ آزار لسانی 1ـ6
 ـ آزار عملی 2ـ 6

                                                                              

 1134چاپ پنجم  ،یاسالم انتشارات
معطوف، ترجمه محمد بندر  سی: لوفیتأل ،یـ فارس یفرهنگ المنجد، عربـ  6
 1177چاپ اول  ،یانتشارات اسالم ،یگیر
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 آزار عملی  ـ هم آزار لسانی و هم1ـ 6
 

  وکانَ اهللُ غَفورًا رَحیمًا ـ 7
برای این عبارت تنها یك حالت متصور است و با توجه به ازلی 

باید به ماضی نقلی « کان»و ابدی بودن صفات و اسماء الهی؛ فعل 
 ترجمه شود تا گویایی کافی داشته باشد.

 رحیم ای آمرزندهو بوده است خدا ـ 1ـ7
 

نیز فقط یك حالت در نظر  11تا  7 برای هریك از عبارتهای
ای نیست یا در اینجا نقش  گیریم چرا که در معنای آنها مناقشه می

 ندارد. 23تعیین کننده در فهم داللت آیه 
 

 اگر منافقان دست برندارند از آزار /لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقونَ  ـ 7
در دلهاشان بیماری  / و کسانی کهوَالَّذینَ فی قُلوبِهِمْ مَرَضٌ  ـ 3

 است
 / و شایعه پراکنان در شهر والْمُرْجِفونَ فی الْمَدینَةِ ـ17
 هرآینه بشورانیمت بر آنان/ لَنُغْریَنَّكَ بِهِمْ  ـ11
 ثُمَّ ال یُجاوِرُونَكَ فیها إلِّا قَلیلًا  ـ12

نقش مستقیمی  23نیز هرچند در فهم داللت آیه  12عبارت 
 برای آن در نظر گرفت. ندارد، اما حداقل دو حالت

 اندکی تعداد تا همسایگیت نکنند در آن مگرـ 1ـ12
 اندک زمانی تا همسایگیت نکنند در آن مگر  ـ 2ـ12

 

 گام سوم : اعتبارسنجی حاالت معانی هر عبارت
پس از برشمردن حاالت معانی متصور برای هر یك از عبارتها 

یك از حاالت ، در این مرحله نوبت اعتبارسنجی هر دومدر گام 
شود. برای این منظور؛ یك به یك حاالت معانی هر  معانی می

عبارت را با حاالت دیگر عبارات در نظر گرفته و اعتبار آنها را 
 سنجیم.  می

ابتدا به اعتبارسنجی حاالت معانی متصور برای عبارت اول که 
« یْرِ مَا اکْتَسَبُواوالَّذینَ یُؤْذونَ الْمُؤْمِنینَ والْمُؤْمِناتِ بِغَ»فرماید  می
توان گفت که بیشتر آزاری که این آیه  به چند دلیل میپردازیم.  می

بِغَیْرِ مَا » فرماید: بر آن داللت دارد، آزار لسانی است چرا که می
؛ با توجه به این عبارت و نیز اینکه آزاردهندگان در مقامی «اکْتَسَبُوا

براین این عبارت گویای که بخواهند اعمال مجازات کنند نبودند بنا
؛ این عبارت هم مؤید آزار «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا» اتهام زنی است.

لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقونَ وَالَّذینَ فی » لسانی و جوسازی در جامعه است.
؛ با توجه به سه گروهی که در «قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفونَ فِی الْمَدِینَة

آمده؛ دورویان که پشت سر مؤمنان بدی ایشان را هم بارات این ع
باز هم مشخص است که  پراکنان؛گفتند، و بیماردالن و شایعه  می

بیشتر آزار لسانی است، اما با توجه به همین عبارات و دستور 
ها اگر از آزار دادن دست برندارند و نیز با  برخورد با این گروه
فاَل »موضوع جلبابها رعایت شود  فرماید اگر توجه به اینکه می

توان گفت آزار منحصر در آزار  شوند، می ، پس آزار نمی«یُؤْذَیْنَ
لسانی نبوده است که هرچند با رعایت موضوع جلبابها کاهش 

یافته اما باز هم موضوع آزار، چه لسانی و چه غیر آن  می

 ها بیماردالنند. موضوعیت داشته است بویژه اینکه یکی از گروه
والَّذینَ یُؤْذونَ »بنابراین از میان سه حالت متصور برای عبارت 

 حالت سوم اصح است:  « الْمُؤْمِنینَ والْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا
رسانند  آزار لسانی و هم آزار عملی می ـ و کسانی که هم 1ـ1

 اند مردان و زنان مؤمن را به غیر آنچه کسب کرده
 

آزاردهندگان در این عبارت اعم از مردان و  ناگفته نماند که
باشند چرا که هیچ شواهد و قرائنی در این گروه آیات مبنی  زنان می

بر انحصار آزاردهندگان به مردان وجود ندارد، بلکه چون آزار 
توانند جز آزاردهندگان  لسانی هم موضوعیت دارد، زنان هم می

آزار مردان مؤمن هم باشند. نکته دیگر اینکه آزاردهندگان موجب 
اند و این شاهد دیگری است بر اینکه بیشتر آزار؛ لسانی  شده می

گرفته است و  بوده است که مردان و زنان مؤمن را توأمان هدف می
پراکنی  سازی و شایعه  توان شایعه یکی از بارزترین مصادیق آن می

شد مبنی بر اهل فساد و فحشاء بودن زنان و بی غیرت بودن مردان با
بندوباری بودن مردان، و شاهد این مدعاء  و البته همچنین اهل بی

عبارت دوم است. اما چون حاالت عبارت دوم، هریك که صحیح 
ندارد از بررسی آن صرفنظر  23باشد، تأثیری در فهم داللت آیه 

 شود. می
تر  اما از میان حاالت متصور برای عبارت سوم؛ حالت دوم جامع

یامبر در قید حیات نبوده است و او خواهری هم است چرا که مادر پ
نداشته است که بتوان آنها را هم در ردیف همسران و دختران قید 

داللت عام دارد و همه نسبتهای نسبی و سببی « نساء»کرد، اما لفظ 
شود، بنابراین تعمیم نساء مؤمنین به همسران و دختران  را شامل می

گان نسبی و سببی رواست. اما و مادران و خواهران و سایر وابست
زنان »گوید  بلکه می« زنان مؤمن »گوید  اینکه چرا آیه نمی

توان به زنان مؤمنین تعمیم داد چرا که  ؛ زنان مؤمن را نمی«مؤمنان
ممکن است برخی زنان آنها مؤمن نبوده باشند ولی زنان مؤمنان را 

عبارت اول  توان به همه زنان مؤمن تعمیم داد. مضافاً اینکه در می
(. اما والَّذینَ یُؤْذونَ الْمُؤْمِنینَ والْمُؤْمِنات)»زنان مؤمن قید شده است 

شود که  از اینکه زنان مؤمنان گفته و نه زنان مؤمن مشخص می
و سایر  مردان مؤمن بواسطه رفتار زنانشان )همسران و دختران

روه ( اعم از مؤمن و غیر مؤمن مورد آزار لسانی آن سه گوابستگان
گیرد که به همه زنان  گرفتند. از این رو پیامبر دستور می قرار می

مؤمنان اعم از مؤمن یا غیر مؤمن توصیه کند که موضوع جلبابها را 
رعایت کنند. این خطاب عام به همه زنان مؤمنان نشانگر این است 
که امر دینی از امر اجتماعی حداقل در این مورد جدایی پذیر نیست 

. البته باید توجه کرد که امر دینی امر (اعمال ح ذاتی)حسن و قب
کنند  توان کسانی را که آن را مراعات نمی قانونی نیست و نمی

گزاری امر قانونی  مجازات نمود مگر اینکه امر دینی از طریق قانون
است و نه « توصیه»هم بشود. مضافاً اینکه سیاق بیانی آیه متضمن 

اتی هم برای مراعات نکنندگان آن ذکر اجبار به انجام کاری و مجاز
نشده است. با توضیحاتی که داده شد حالت دوم را برای عبارت 

 گزینیم: سوم برمی
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 ـ ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان2ـ1
اعم از همسران و دختران و مادران و خواهران و سایر وابستگان )

 نسبی و سببی(
 

عبارت سوم مورد توجه قرار گیرد و  نکته دیگری هم باید در
آن اینکه به خود پیامبر گفته خطاب به زنان مؤمنان رعایت 
پوشانندگی جلباب را بیان کند و نه اینکه پیامبر به مؤمنان بگوید و 

رسد این بدان جهت باشد که در   آنها به زنانشان بگویند. به نظر می
 امر دینی تسلطی از مردان بر زنان جاری نشود.

اما با توجه به اینکه درباره جلباب نه در این آیه و نه در دیگر 
آیات قرآن توضیح ظاهری درباره ماهیت آن داده نشده و این واژه 

توان گفت که این پوشش  تنها در همین آیه بکار رفته است، می
برای جامعه عصر نزول شناخته شده بوده است، نه اینکه نوع پوشش 

در « هنِّ»ضع کرده باشد. ضمیر جدیدی باشد که قرآن و
نیز مؤید این است که این نوع پوشش در اختیار آن « جالبیبهن»

تواند به مراقبت بیشتر  زنان بوده است. بنابراین داللت آیه فقط می
در استفاده از این پوشش باشد تا نقصانهای پوشانندگی آن برطرف 

چگونه  «جلباب»شود یا حداقل کاهش یابد. اما در پاسخ اینکه 
، یعنی نزدیك کردن یا فروتر «یدنین»پوششی بوده است که فعل 

حتما پوشش  «جلباب» باید گفت گرفته است؟ گرفتن بدان تعلق می
ای بوده که پوشانندگی آن نیازمند نگهداری  نادوخته یا کم دوخته

حاکی از این است که جلباب به  «یدنین»خود فرد بوده است. فعل 
د به خود یا در اثر عوامل جوی یا تحرک فرد ای بوده که خو گونه

وکانَ اهللُ »یافته. اما با توجه به عبارت  پوشانندگیش کاهش می
شق دیگری هم مطرح است و آن اینکه پیش تر  «غَفُورًا رَحیمًا

کردند تا امتزاج پوشیدگی و  ای ساتر بدن می جلباب را بگونه
. البته جلباب تر باشد، حتی از برهنگی کامل برهنگیشان جذاب

تواند لفظ عام باشد برای همه پوششهایی که موجود بوده و البته  می
به جهت شرایط عصری نادوخته یا کم دوخته و در نتیجه 
پوشانندگی آن نیازمند نگهداری فرد هم بوده است. لباس نادوخته 

ای است که آن را به نحوی ساتر  یا کم دوخته در واقع تکه پارچه
اما اگر بخواهند در فعالیتهای روزمره دست و پا  نمایند بدن می

و با توجه به عدم لباس زیر کافی، پوشانندگی  گیرشان نباشد
تواند مانند چادرهای امروز  آن پوشش نمی مناسب هم داشته باشد،

تر باشد و هم اینکه آن را  باشد بلکه هم باید کوچکتر و کوتاه
آزاد باشد. اگر دوختن  ها بر تن نگهدارند تا دستها بواسطه شانه

امری دشوار در آن روزگار بوده باشد اما پاره کردن و بریدن بخشی 
ها آسان بوده و محتمال با ایجاد سه بریدگی یکی برای  از پارچه

یا تنها دو بریدگی برای دستان عبور سر و دو تا برای عبور دستان 
پوشیدگی  ای تهیه کنند که یا کم دوخته  توانستند لباس نادوخته می

خوبی داشته و چندان هم دست و پاگیر نباشد و البته در حین  نسبتاً
حضور در جامعه نیاز به این بوده که آن را به خود فروتر گیرند تا 

ش جبران شود. با این اوصاف یا کم دوختگی نقصان نادوختگی
است که یا از ای بوده  جلباب؛ پیراهن گشاد و نادوخته یا کم دوخته

انداختند و از جلو دو  می  شیدند و یا از پشت بر روی شانهپو سر می
نکته دیگر در تأیید این مدعا این است  .رساندند لبه آن را بهم می

که با توجه به محدودیتها برای تهیه پوشاک، لباسها بیشتر به 
اند تا مناسب افراد بیشتری باشند و  سایز بوده« Free Size»اصطالح 

داده است.  اندگی لباسها را برای برخی کاهش میاین امر طبیعتاً پوش
گویای قسمتهایی « مِن جالبیهن»در « مِن»با توجه توضیحات فوق 

فرماید آن قسمتهای  از جلباب است که ساتر نبوده و آیه می
ناپوشاننده را به خود فروتر گیرند یا بهم نزدیکتر سازند تا 

را برای عبارت  با این توضیحات حالت اول پوشانندگی بهتر شود.
کنیم البته با تأکید بر به خود فروتر گرفتن  چهارم انتخاب می

 پوششها در مواضعی که پوشانندگی مناسبی ندارد:
ـ آن قسمتهای لباسها و پوششهاشان را که پوشانندگی 1ـ4

 مناسب ندارد بر خود فروتر گیرند  
 

و اما در این میان پرداختن به پاسخ این پرسش هم مقتضی است 
ماهیتاً سرانداز بوده است یا بنحوی سرانداز هم  جلبابآن اینکه آیا 
 یاگر جلباب پارچه نادوخته بوده باشد و به اندازه کافداشته است؟ 

)البته نه به اندازه چادرهای امروزی که نیازمند مصرف  بزرگ
 پارچه زیادی است و در آن دوران تهیه آن چندان مقدور نبوده(

لباس کم  یبپوشانند اما اگر نوع زیستند با آن سر را نتوان یم عتاًیطب
باشند  یگاه لباس م هیها تک چون شانه عتاًیدوخته بوده باشد طب

مگر دو تکه باشد که با توجه به  ستیآن مقدور ن اپوشاندن سر ب
اگر  بوده باشد. نگونهیرسد ا یبنظر م دیکمبود پارچه و لباس بع

است، آنگاه به طور معمول به هنگام  گاه جلباب بوده بگوییم سر تکیه
باید به کمك دستان دو سوی  مانده و می پوشیدن آن جلویش باز می

اند که در این صورت تحرک عادی آنها  کرده آن را بهم نزدیك می
شده است مگر اینکه جلباب  در کارهای روزمره بسیار محدود می

از آن دستها بوده است و از طریق بریدن بخشی  پوشاننده دستها نمی
آید که  باید توجه کرد که از آیه برنمی  نمودند. را از آن خارج می

جلباب پوشاک مکمل وبه اصطالح روپوش بوده باشد بلکه همان 
کردند. )برای توضیحات  پوششی است که روزمره همگان استفاده می

حجاب شرعی »بیشتر در خصوص پوشاک آن دوران رجوع به کتاب 
  وشته جناب امیر ترکاشوند مفید خواهد بود.(ن« در عصر پیامبر

پوشاندن سر را داشته بوده  تیدر هر صورت چه جلباب قابلاما 
 ینشده که حت حینه تنها بر پوشاندن سر تصر هیآ نینه؛ در ا ایباشد 

 یتوان حکم ینم هیآ نیاز ا نیهم بر آن وجود ندارد. بنابرا یا نهیقر
اط کرد. در خصوص عدم داللت سر را استنب یبر پوشاندن مو یمبن
تر در مقاله  شینگارنده پ ؛سر ینور هم بر لزوم پوشاندن مو 11 هیآ
 نگاشته است. «زنان یمو یدگیعدم الزام قرآن به پوش»

و اما از میان حاالت متصور برای عبارت پنجم حالت دوم 
 «ذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ» با دقت در خود عبارتصحیح است چرا که 

کنیز از  شخص است که مراد از شناخته شدن هویتی نیست که مثالًم
اخته شدن نبلکه شیا فالن زن از بهمان زن، آزاد شناخته شود 

اخالقی است که چه کسی پاکدامن است و چه کسی پاکدامن نیست 
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یعنی این نزدیکتر است، نزدیکتر  «ذَلِكَ أدْنَى» گوید: چرا که می
محلی از اعراب ندارد بلکه اگر منظور بودن در شناخته شدن هویتی 

 زیرایابد  شناخته شدن به پاکدامنی باشد نزدیکتر بودن معنا می
ظاهرش به  ؛کسی که ظاهر بی بند و بار و در نتیجه محرک دارد

اگر کسی ظاهرش پاکدامن باشد بیشتر و  ،پاکدامنی نزدیك نیست
در هواسرانها توان به پاکدامنی باطنی او هم احتمال داد چرا که  می

بنابراین با  گر ظاهرها هستند و نه بواطن دلها. فقط نظارهوهله اول 
مراعات پوشیدگی پوششها احتمال شناخت شدن به پاکدامنی بیشتر 

 است.
از آن « یعرفن»است که « عرف»دلیل دوم بار معنایی ریشه  

ضد « منکر»در قرآن یعنی به خوبی شناخته شده و « معروف»است. 
خواهد به خوبی  است، می« شناخته شدن»کسی که در پی  آن است.

 شناخته شود و نه اینکه صرفاً به نام و نسب شناخته شود. 
دلیل سوم اینکه در یافتن مفهوم آیه باید از انسانیت کنیزان 

آمیز باشد و با دیگر  غافل نشد، بدین معنا که شأن نزول آیه تبعیض
بقره که  221د. به استناد آیه آیات قرآن در تضاد و تناقض قرار گیر

حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِِّن  الْمُشْرِکاتِوال تَنکِحُوا »فرماید  می
، و بنابر آن قرآن در ازدواج؛ کنیز مؤمن را به «مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْکُمْ

تاً توان گفت که زنان آزاد ماهی دهد، نمی زنان آزاد مشرک ترجیح می
وال »فرماید  نور که می 11به کنیزان ارجحند. یا به استناد آیه 

،  مؤمنان را نسزد که «تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا
کنیزانشان حتی اگر مؤمن نباشند در فساد و فحشا بکار گیرند. 

از کنیزان توان گفت که مراد شناخته شدن زنان آزاد  بنابراین نمی
زنان بین تمایزِ در این صورت که جلباب برای بوده است چرا که 

دفاع  کنیزان نجیب در قبال بیماردالن بی ان بوده باشد،آزاد از کنیز
  اند. شده می رها

« نساء مؤمنین»دلیل دیگر این است که در عبارت سوم؛ داللت 
ها نیز بر زنان غیر مؤمن مردان مؤمن هم بود و اگر قرار است آن

باید شناخته شدن به پاکدامنی باشد نه  مورد آزار قرار نگیرند، می
یعنی این « ذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ»بنابراین صرفاً به ایمان آوردن. 

نزدیکتر است که شناخته شوند به پاکدامنی. به عبارت دیگر به خود 
متی فروتر گرفتن جلبابها تأکیدی بر هویت اخالقی زنان است و عال

 که پاکدامنان با آن عدم تمایل خود به آلودگی جنسی را ابراز کنند.
، پس «فَال یُؤْذَیْنَ»فرماید:  حال نوبت عبارت ششم است که می

؛ هم مردان مؤمن مورد آزار اولمورد آزار قرار نگیرند. در عبارت 
گرفتند هم زنان مؤمن، اما در این عبارت؛ تنها زنان مورد  قرار می

گیرند و سخنی از مردان نیست، بنابراین آزار مدلول  رار میآزار ق
را به جهت  زناندر این عبارت ناظر به سخنانی است که 

دادند و حال که آن  ناپوشیدگیهای محرکشان بدان آزار می
یافته است و  نقصانهای پوشش رفع شده دیگر آن نوع آزار محل نمی

پرداختند  باز به آزار میپراکنان  شایعهاگر منافقان و بیماردالن و 
دیگر مستمسك آزارشان چیزی دیگر بوده است نه نیت زنان به بی 
بند و باری در پوشش و در نتیجه تحریك مردان که در عبارتهای 

شود دستور  پسینی چون بهانه از دسته آن سه گروه گرفته می

شود. بنابراین حالت اول که  برخورد قهرآمیز پیامبر با آنها صادر می
گردد با این افزوده  آزار لسانی است برای عبارت ششم انتخاب می

 کنیم:  که مصداق آزار لسانی را هم مشخص می
ـ پس زنان به اتهام بی بند و باری پوشش به نیت تحریك 1ـ 6

 مردان آزار نشوند 
 

و کان اهلل غفوراً »فرماید  این معنا با عبارت هفتم هم که می
که پیش از نزول آیه؛ عدم اهتمام زنان همخوانی دارد چرا  «رحیما

ساز بخشی از آن آزارها بوده  به رفع نقصانهای پوششهایشان، زمینه
یابند از گذشته خویش  است و حال که آنها از این امر آگاهی می

شوند و در عبارت هفتم غفران و رحمت الهی مطرح  آزرده خاطر می
داند. شاهد این مدعا شود تا خاطر ایشان را از این بابت آرام گر می

این است که غفران الهی وقتی موضوعیت دارد که پای گناه یا 
غفران رحیمانه الهی خطائی در میان بوده باشد. به عبارت دیگر؛ 

وقتی موضوعیت دارد که عمل یا اعمال گذشته آدمی قابل جبران 
باشد و او در جبران یا حداقل عدم تکرارش بکوشد بنابراین این 

ظر است بر اینکه زنان مشمول آیه پیش از آن به جهت عبارت نا
انگاری یا عدم آگاهی یا حتی از روی هواهای نفسانی   سهل

 21اگر به آیه کردند.  مراعات نمی پوشیدگی پوشش خود را بعضاً
سوره احزاب دقت کنیم که از مراجعه کنندگان به خانه پیامبر 

د را از زنان پیامبر خواهد که از پشت پرده کاالی درخواستی خو می
، این از پشت پرده «وقُلوبِهِنَِّ لِقُلوبِکُمْ أطْهَرُ ذَلِکُمْ»بخواهند چرا که: 

تر است بر دلهای شما و دلهای زنان پیامبر! مشخص  خواستن پاکیزه
اند.  است که زنان پیامبر هم نیز در معرض هواهای نفسانی خود بوده

با که ناظر بر این است  «یماکان اهلل غفوراً رحو »بنابراین عبارت 
جمعى از زنان با ایمان نسبت به گذشته پریشان ؛ 23آیه نزول 

و کان »گشتند. ناگفته نماند که غفران رحیمانه الهی در عبارت  مى
را به آن دسته از آزارکنندگانی که از آن دست  «اهلل غفوراً رحیما
است که هرکه توان تعمیم داد چرا که این سنت الهی  بردارند نیز می

از خطا یا حتی گناهان خود دست بردارد و در پی جبران آن برآید 
 شود. مشمول غفران رحیمانه الهی می

حاکی از آن است که صرف فروتر  67عبارات مندرج در آیه 
داده اما باعث توقف کامل  گرفتن جلبابها هرچند آزارها را کاهش می

همچنان بعضاً شایعه پراکنان و منافقان و بیماردالن و شده  میآزارها ن
این  23در آیه  قرآن خواست بنابرایناند.  داده میبه آزار خود ادامه 

اول با مراعات جلبابها بهانه را از دست آن سه گروه بگیرد  بوده که
تا بعد اگر باز هم مرتکب شدند پیامبر و مؤمنان با ایشان برخورد 

  قاطع کنند.
 23اللت صحیح مندرجات آیه با توجه به اینکه هدف یافتن د

به ضرورت و نیاز در محدوده  67و  27سوره احزاب بود و آیات 
بررسی در نظر گرفته شدند، حال که کوشش ما در فهم چرایی و 

به روش پازل به نتیجه رسید، به جهت  23تناسب همه عبارات آیه 
 67عدم تطویل بیشتر این مقال، دیگر به بررسی پازلی عبارات آیه 

دهیم، مضافاً  پردازیم و این کندوکاو را در این مجال خاتمه می ینم
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باید  هم جامع و کامل بپردازیم می 67اینکه اگر بخواهیم به آیه 
را نیز در دستور کار قرار دهیم. بنابراین تنها پس از  62و  61آیات 

از یکی از مقاالت پیشین نگارنده  62تا  67نقل قولی درباره آیات 
رویم و با ارائه یك ترجمه مفهومی از آیه  م چهارم میبه سراغ گا

 این مقال را بپایان خواهیم برد. 23
 

احزاب باز تأکید شده است  62تا   27در انتهای گروه آیات»
و در عبارت پیشین آن آمده: « ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدیلًا»که 

، )این است( سنت خدا درباره «لُسُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْ»
اند پیش از این نیز. موضوع این گروه  کسانی که اینگونه بوده

آیات که در پایان آن عبارتهای فوق آمده است درباره کسانی 
آزارند و خدا آنها را در دنیا و  است که خدا و پیامبرش را می

دارد، و  کند، یعنی از رحمت خود دور می آخرت لعن می
آورد و نیز کسانی که به  ان عذاب خارکننده فراهم میش برای

آزارند، بعد  اند می زنند و به آنچه مرتکب نشده مؤمنان بهتان می
فرماید ای پیامبر به همسران و دخترانت و نیز همسران و  می

دختران مؤمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند چرا 
دامنی شناخته شود و تر است به اینکه به پاک که این نزدیك

فرماید اگر منافقان به این  مورد آزار قرار نگیرند، سپس می
درآیی  روند پایان ندهند و نیز کسانی که بیماردلند و هرزه

گویند، ای پیامبر تو باید بر آنها بتازی )تا  کند و اراجیف می می
حساب کار دستشان بیاید( و اگر ادامه دادند هرجا آنها را یافتید 

ریدشان و تمام و کمال متوقفشان کنید تا از آن اعمال بگی
بازداشته شوند. )مَّلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِِّلُوا تَقْتِیلًا( بنابراین 
سنت خدا که در پایان این گروه آیه آمده ناظر است بر برخورد 
قاطعانه با آنهایی که مخل آسایش و آرامش و آبروی مؤمنان 

اشند که موجب برقراری امنیت و ماندگاری ثبات اجتماعی ب می
شود. )برای توضیحات بیشتر در خصوص حکمی مشابه،  می

مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی »رجوع کنید به مقاله 
 1«به قلم نگارنده(« مجازات آن در قرآن

  

 گام چهارم: چیدمان معانی عبارت در کنار هم و یافتن مراد آیه
/ ای پیامبر وَبَناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِنینَ  لِأزْواجِكَا النَّبِیُّ قُلْ یا أیُّهَ

به( مؤمنان )اعم از  منتسببگو به همسرانت و دخترانت و زنان )
 همسران و دختران و مادران و خواهران و دیگر وابستگان ایشان(

اشان )آن بر خوده فروترگیرند/ که  جَالبِیبِهِنَّیُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ 
قسمت( از پوششهاشان را )که پوشانندگی کافی ندارد و دچار 

 باشد( شکاف می
است که )به پاکدامنی(  نزدیکتر/ این ذَلِكَ أدْنَى أنْ یُعْرَفْنَ 

 شناخته شوند
)بعد از آن این زنان به اتهام بی بند و باری / پس فَال یُؤْذَیْنَ 

 پوشش به نیت تحریك مردان( آزار نشوند
/ )و از بابت خطاها یا گناهان پیشین خود  نَ اهللُ غَفورًا رَحیمًاوکا

ای  در این باره آزرده خاطر نباشند چرا که( خدا همواره آمرزنده
 (1137آذر ) رحیم بوده است.

                                                 

پیرامون مفهوم ) «عیسی فرزندخوانده مریم»برگرفته از بخش سوم مقاله ـ 1
 ( واژه سنت در آیات قرآن

*** 
 11رک نور  ◄
 

 117رک آل عمران  ◄ (اهللِ تَبْدیلًٱدَ لِسُنَّةِ لَن تَجِو) 62احزاب 
 17فتح و  21فاطر،  41احزاب،  62جمله  به استناد آیات قرآن از

روم سنن الهی الیتغیرند و در آنها تبدیل و تحویلی نیست و نیز فاقد 
استثناء غیرطبیعی، چرا که برآمده از اسماء و صفات مطلق حضرت باری 

باشند و در آنها نوسان، تغییر و تبدیل و نیز تضاد، تناقض و تزاحم  می
 (1136ـ دی  1عیسی )نیست، بلکه بر توحید است. 

*** 
چه در مورد « سنت»توان گفت؛ در آیات قرآن، واژه  بنابراین می

رفتارهای انسانها بکار رفته باشد، چه در مورد رفتار خدا، گویای 
دارای بار « سنت اهلل»گی در رفتار است، با این تفاوت که  نهادینه

حاکم بر در رفتار است که با اصول « مطلق»معنایی ثبوت و استمرار 
هستی و قوانین باطنی آن سنخیت تام و تمام دارد، و چون آن اصول و 
قوانین؛ برآمده از صفات و اسماء مطلق الهی هستند و صفات و اسماء 

شوند، بنابراین آن  الهی هم دچار کاستی و فزونی و نوسان و امثالهم نمی
و در  شوند، اصول و قوانین هم دچار نوسان یا تغییر یا دگرگونی نمی

خدا هم نیازمند جایگزینی یا دگرگونی و تحول و « سنت»نتیجه؛ 
اسراء  77فتح و  21فاطر، 41احزاب،  62شود که در آیات  تغییری نمی

 (36ـ اسفند  1بر آن تصریح شده است. )عیسی 
 

و چرایی « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 07و  63احزاب 
 پرتکرارهارک آن 

 
 حقافا

 
 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1احقاف 
 إِلَّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ مَا /پرتکرارهارک ◄  1احقاف 
   بِالْحَقِّ

 

انًا لِِّس بٌ مُّصَدِِّقٌاوهَذَا کِت رَحْمَةًا وامًإم بُ مُوسَىاکِت مِن قَبْلِهِو) 12احقاف 
 124 رک بقره ◄(عَرَبِیًّا

از منظر قرآن، امام تام و تمام هر زمانی پس از خاتمیت، خود 
وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا »فرماید:  است و الغیر چرا که می« قرآن»

وَرَحْمَةً وَهَذَا کِتَابٌ مُّصَدِِّقٌ لِِّسَانًا عَرَبِیًّا لِِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى 
(. قرآن قصص الگوهای انسانی 17و نیز هود  12احقاف « )لِلْمُحْسِنِینَ

مثبت و منفی را نیز به قدر نیاز بیان کرده است تا همواره راه از چاه 
 ( 1137)امام زمان ـ مهر متمایز باشد... امام ابدی، خود قرآن است. 

*** 
 47احزاب رک  ◄

*** 
نَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا وَکَذَلِكَ أَوْحَیْ»در « قُرْآنًا عَرَبیًّا»... مراد از 

( نیز ناظر به لغت عربی نیست، 7)شورى « لِِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
و « گویایی»بلکه عربی بودن قرآن در این آیه نیز داللت دارد بر 
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هدایت الهی که منطقاً و طبیعتاً اول مخاطبانش بعد از « توانایی تبیین»
بوده است. این مفهوم و بارمعانی « مَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاأُ»پیامبر، اهالی 

وَمِن قَبْلِهِ کِتابُ مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَةً »احقاف هم صادق است:  12در آیه 
«. وَهَذا کِتابٌ مُّصَدِِّقٌ لِِّسَانًا عَرَبِیًّا لِِّیُنذِرَ الَّذینَ ظَلَمُوا وبُشْرَى لِلْمُحْسِنینَ

 (1137ر )عربیت ـ شهریو
 

پرتکرارها/ رک  ◄ )بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ( 27احقاف 
 «مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»

 
 اسراء

 
 )وما کُنِّا مُعَذِِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً( 12اسراء 

« لَوْ شِئْنَاو»... که در آنها بعد از سجده 11فرقان و  21آیات 
آمده که هر دو نیز گویای « لَـ»بالفاصله یك فعل ماضی غیر منفی با 
ولَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فی کُلِِّ »باشند:  بار معنایی مثبت برای خواست خدا می

ایم ما که هرآینه  )وچنانچه )یا با وجودی که( خواسته« قَرْیَةٍ نَّذیراً
ولَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ »ای(،  دهها هشدار دهن برانگیزانیم در کل قریه

)و « هُداها ولَکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِِّی لَأمْلَأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجْمَعینَ
ها هدایت  ایم ما که بدهیم به کل نفس چنانچه )یا با وجودی که( خواسته

 12.(. به استناد آیه و رهبریشان را، اما قول حق از من این است که..
در هر دو آیه واجد بارمعنایی « ولَوْ شِئْنا»شود که  سوره اسراء ثابت می

مَّنِ اهْتَدَى »مثبت برای خواست خدا مبنی بر هدایت بندگانش است: 
فَإنَّما یَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 

 ( 1137ـ فروردین  2)امت واحد  «.ما کُنِّا مُعَذِِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالًو
 

پرتکرارها/ رک  ◄ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ(و) 26اسراء 
 «سهم»و « نصیب»در بار معنایی « حق»

 

  12اسراء 
نی نزدیك نشدن، و بار یع« تقرب»، «وَ ال تَقْرَبُوا الزِّنی»در آیه 

به زنا فاصله بسیار دارد، آیه نگفته که زنا نکنید، « اقدام»معنایی آن با 
گوید به زنا نزدیك نشوید، یعنی بستر زیست اجتماعی خود را  بلکه می
ای فراهم آورید که مقدمات ارتکاب به زنا برای شما فراهم  به گونه
 (1136)آیاتی از قرآن ـ بهارنباشد. 

 

هُ إِلَّا بِالْحَقِِّ )وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ 11 اسراء وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ  مَ اللَـّ
 ف فِِّی الْقَتْلِ( جَعَلْنَا لِوَلِیِِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِ

سوره اسراء قتل بر دو نوع است؛ حق یا ناحق.  11به استناد آیه 
 (1131ـ  2)قصاص 

*** 
را عنوان نموده و « ولی دم»سوره اسراء،  11ه به اینکه آیه با توج

، پس تنها یك نفر نقش ولی دم را دارا است، بنابراین «اولیاء دم»نه 
شامل حال دیگر اعضای خانواده و « فمن اعتدی»توان گفت که  می

ـ  2)قصاص شود.  اند می بستگان مقتول هم که راضی به عفو نبوده
1131) 

*** 
کند:  ه مائده به وضوح حداکثر مجازات را تعیین میسور 42آیه 

وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ »
وَمَن  ةٌ لَّهُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ وحَ قِصَاصٌ بِالْأُذُنِ وَالسِِّنَّ بِالسِِّنِِّ وَالْجُرُ

هُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقتی قرآن در این آیه «. لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَـّ
لَا »فرماید:  سوره اسراء می 11و در آیه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»فرماید  می

هُ إِلَّا بِالْحَقِِّ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِِّهِ وَمَن قُتِ مَ اللَـّ
دیگر پر واضح است که در موارد قتل عمد « ف فِِّی الْقَتْلِ فَلَا یُسْرِسُلْطَانًا 

است. بنابراین پاسخ « مقابله به مثل»ناحق، از نظر قرآن حداکثر مجازات 
بنده به پرسش اول این است که قصاص اگر هم صرفاً به معنای پیگیری 

باشد، از نظر قرآن؛ حداکثر مجازات در موارد قتل عمد ناحق،  قضائی
 (1131ـ  7)قصاص است. « مقابله به مثل»

*** 
تواند در موارد  این بحث که آیا جامعه در قالب هیأت منصفه می

قتل عمد ناحق، به جای یکی از بستگان مقتول در مقام ولی دم باشد یا 
ناظر بر این است که ولی دم  سوره اسراء 11نه، بسیار مهم است. آیه 

هُ إِلَّا  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ»یك تن از بستگان مقتول است:  مَ اللَـّ
در «. ف فِِّی الْقَتْلِ بِالْحَقِِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِ

بقره نیز به نوعی مؤید این  سوره 272سوره نمل و  43ضمن آیات 
رغم این آیات، به نظر نگارنده این سطور؛ اگر آحاد  معناست. اما علی

جامعه توافق کنند و مقرر نمایند که اختیار ولی دم به هیأتی مطابق 
قانون تفویض شود، این امر ممکن است قدمی مثبت در جهت اجراء بهتر 

ان بر این نظر هستم که عدالت و خشونت زدایی بیشتر باشد، اما همچن
باید ابتدا قاضی یا شورای قضات صدور حکم نماید و سپس اختیار عفو 
یا تخفیف مجازات با آن هیأت باشد، به عبارت دیگر؛ مسند قضاء و مقام 
ولی دم باید از یکدیگر مستقل باشند. به امید خشونت زدایی و 

 ( 1131ـ  3)قصاص حیاتمندی روزافزون جوامع بشری. 
*** 

قتل »صدر[ با این گفته استاد موافق نیستم که  ]خطاب به استاد بنی
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ »فرماید:  سوره اسراء می 11چرا که آیه « ناحق است

هُ إِلَّا بِالْحَقِِّ الَّتِی حَرَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِِّهِ سُلْطَانًا فَلَا  مَ اللَـّ
این « ف فِِّی الْقَتْلِ فَلَا یُسْرِ»و نیز « إِلَّا بِالْحَقِِّ»... بنابر«. ف فِِّی الْقَتْلِ یُسْرِ

درست نیست که بگوییم قتل مطلقاً امری ناحق است، بلکه قتل بر دو 
ـ ناحق. حال اگر هیأتی شایسته از نمایندگان جامعه 2ـ حق 1نوع است: 

از ولی دم تشخیص دهد که در  تواند بهتر در مقام ولی دم قرار گیرد؛ می
، قصاص به معنای مقابله به مثل، متضمن «قتل عمد ناحق»موارد 

حیاتمندی جامعه است یا عفو و تخفیف مجازات مجرم، چرا که هم در 
پذیرد و هم متخصصانه  گیری از احساسات کور کمتر تأثیر می تصمیم
 173ند، آیه نماید. اگر این هیأت نمایندگان از اهل خرد باش می عمل 

وَلَکُمْ فِی »سوره بقره نیز به نوعی مؤید این توافق اجتماعی است: 
 ( 1131ـ  17)قصاص  «الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

*** 
گوید برای ولی مقتول سلطانی است، پس در قتل اسراف  وقتی می

راف نکند و دیگرانی را هم نکند، یعنی قتل قاتل مجاز است اما اس



33 

 (1131ـ  11)قصاص مضاف بر قاتل نکشد. 
*** 

و نیز  11، اسراء 121وال تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اهللُ إاِلَّ بِالْحَقِّ )انعام 
یابد آن  (. کشتن؛ تنها و تنها در مقام قصاص یا دفاع جواز می67فرقان 

 (1136 )حقوق بشر ـ تیرهم در صورت سزاواری. 
*** 

 32نساء رک  ◄
 

  12اسراء 
وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ »
است، « احسن تأویل»( وفا کردن به پیمانه و ترازو 12)اسراء « تَأْوِیلًا

است. یعنی بهترین روش دست یافتن به عدالت و محقق کردن حقوق 
 (1132ـ تابستان  )محکم و متشابه

*** 
 7رک آل عمران « تأویل»در خصوص معنای  ◄

 

 )وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( 16اسراء 
یك سوال خیلی مهم داشتم که مربوط به مسائلی پرسش: 

شود. بنده سه خواهر دارم که سن ازدواج آنها دیگر  خانوادگی بنده می
برد. آنها  ود. مادر بنده به شدت از این موضوع رنج میش دارد دیر می

معتقدند که کسی بخت دختران را بسته و سحر و جادو کرده است. در 
خانواده و آشنایان نیز اختالفاتی داریم که همین اختالفات موجب شده 
مادر بنده بیشتر بر این موضوع تاکید کند و مرتب به این فال گیرها و 

سها مراجعه کند و آنها هم به طرز عجیبی همه یك ها و دعانوی رمال
گویند و  گویند و از سحر و جادو و بسته شدن بخت می جور سخن می

کند و پولهای هنگفت برای گشایش بخت  تر می این ظن خانواده را قوی
گیرند... بنده شخصا اعتقادی به سحر و جادو  ای نمی  دهند و نتیجه می

کنم بفرمایید: آیا  شبهه است خواهش میندارم ولی برای بنده شك و 
سحر و جادو و بستن بخت حقیقت و واقعیت دارد؟ و اگر حقیقت و 

 واقعیت دارد چگونه باید آن را باطل کرد؟
هرچند هستی از منظر آدمیان هرآینه مواجهه با امور غریبه و پاسخ: 

باشد و سحر و جادو  می« توحید»غیبیه است اما اصل حاکم بر آن 
تی با توحید ندارد. وجود اعتقادات خرافی خود از عوامل اصلی سنخی

نگون بختی است چرا که جوامع بشری را بسوی بیگانگی با هستی می 
گرداند. امروز اگر سن ازدواج باال رفته و  ها را بن بست می برد و راه

رود، ریشه آن را باید در عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و حتی  می
ها جست نه در سحر و جادو که بخت را خود  نوادهرفتاری خودِ خا

ایم! انسان موحد بخت را یار نیك بینی و نیك اندیشی و نیك  بسته
یابد و الغیر که شرک و کفر است. اما یك توضیح دیگر  رفتاری درمی

دانم و آن اینکه؛ برخی افراد بنا به عواملی که  را در اینجا ضروری می
های خاصی  دانم دارای توانایی نمی بنده چیستی و چگونگی آن را

توانند ذهن خوانی کنند، برخی امور آینده را با دقت  شوند و مثالً می می
خوبی پیش بینی کنند، حاالت مادی معنایی شگفت انگیزی احراز کنند 
و امثالهم... اینها حاکی از نقض توحید نیست، بلکه گویای برقراری آن 

ای قابل  اس هستی نبود هیچ آیندهاست چرا که اگر توحید اصل االس
پیش بینی نبود، هیچ ذهنیتی قابل خواندن نبود و هیچ هم افزایی مادی 
معنایی هم ممکن نبود. حال اگر کسی این توانایی را دارد که از برخی 
امور آینده شما را خبر دهد، یا ذهن شما را بخواند یا امثالهم، این دلیل بر 

دهد صحیح باشد و عاقبت ساز،  که می شود که راهکاری هم این نمی
مگر اینکه مبتنی بر توحید باشد. بنابراین شرط موحد زیستن این است 
که هر راهکاری را به توحید بسنجیم یعنی ببینیم با نظم و نظام هستی 

تواند برآمده از صفات و اسماء الهی باشد یا نه،  خوانایی دارد یا نه، می
نماید یا نه سالب آنها  را ایجاب میدر صورت انجام؛ امور مفیده 

نماید. با این اوصاف اگر توحیدی در  شود و حقی را پایمال می می
وَلَا تَقْفُ مَا »فرماید  نیافتیمش باید و شاید که مجالی بدان ندهیم که می

(. مضافاً رجوع به مقاالت زیر از نگارنده 16)اسراء « لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
( 2ها،  ( توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه1شد: تواند مفید با می

( 4( آزادی و نسبت آن با تعقل، 1ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق، 
 ( 1137ـ بهار  12)آیاتی از قرآن تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار. 

*** 
هدف بنده، اثبات علمی امام زمان، آنگونه که در شیعه دوازده  ناقد:

تر  رد این موضوع با علم کنونی بشر ساده امامی رایج است، نیست.
کنم هیچ دانشمندی )اثباتاً( جرأت ورود به این میدان  است و گمان نمی

را داشته باشد؛ چرا که در این میدان، حتی اگر علم موظف به سکوت 
شود و گریبان وی را رها  باشد، پارادایم تفکر علمی مانع سکوت می

یم تفکر علمی، کلیه عناصر غیرحسی کند. امروزه با غلبه پارادا نمی
« ال تقف ما لیس لك به علم»آیه  اند. بینی بشر عقب نشسته جهان

پتانسیل آنرا دارد که مانع قضاوت عجوالنه در این خصوص شود )نفیاً و 
اثباتاً(. در این صورت، استفاده از پتانسیلهای غیبت، به معنی توجیه 

سناریوی اکثریت را بررسی  حال بیایید وسیله با هدف نخواهد بود.
پس امام حی قائم آن ولیست/ خواه از نسل عمر خواه از علیست.  کنیم:

تواند به عنوان یك تفسیر  این سناریو با هیچ علمی منافات ندارد و می
حداقلی مورد اجماع کلیه مسلمانان قرار گیرد. بنابراین، این سناریو به 

 ..هیچ عنوان توجیه وسیله با هدف نیست.
پتانسیل « ال تقف ما لیس لك به علم»آیه »اید:  فرمودهحق پور: 

آنرا دارد که مانع قضاوت عجوالنه در این خصوص شود )نفیاً و اثباتاً(. 
در این صورت، استفاده از پتانسیلهای غیبت، به معنی توجیه وسیله با 

اما از نظر بنده آیه مذکور ناظر بر روش اثباتی و « هدف نخواهد بود.
)اسرار « وال تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»یجابی است و نه نفی و سلبی. ا

، دقت کنیم «و پیروی نکن آنچه را که نیست برای تو بدان علمی»(، 16
بدان علمی نیست. و باز دقت کنیم در « برای تو»، «لَكَ»گوید  می

که  گوید از چیزی است. آیه می« پیامبر»مرتبه اولی، اول مخاطب آیه 
به صحت و حقانیت آن علم نداری، پیروی نکن! پس مقدمه پیروی، 

ظرفیت مثبت یا ظرفیت »حجیت علمی است. همین جا راه اینکه بگوییم 
توانیم  شود چرا که بیراهه است! به استناد این آیه نمی بسته می« منفی

اگر امام زمان وجود داشته باشد، این آثار مثبت بر آن مترتب »بگوییم 
، چرا که اول باید به وجود آن علم «یا این ظرفیتهای مثبت را دارد است

حاصل کنیم، بعد به دنبال پیامد آن باشیم. از این روست که وقتی از 
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گوییم، در واقع به وادی توجیه وسیله با  پتانسیلهای غیبت سخن می
ای عدمی  تواند با وسیله ایم! هرچند هدف ما متعالی باشد، نمی هدف شده

حال بیایید »فرمایید:  الی از حقیقت بدان دست یافت. بعد میو خ
پس امام حی قائم آن ولیست/ خواه  سناریوی اکثریت را بررسی کنیم:

از نسل عمر خواه از علیست. این سناریو با هیچ علمی منافات ندارد و 
تواند به عنوان یك تفسیر حداقلی مورد اجماع کلیه مسلمانان قرار  می

ای دارند و هریك  دقت کنیم؛ وقتی حقوق ماهیت مجموعهباز « گیرد.
این سناریو با هیچ علمی »کنند اینکه بگوییم  دیگری را ایجاب می

باشد، و این « حق»، سخنی خطاست، چرا که اگر علم «منافات ندارد
باشد، باید حتماً و الزاماً یکدیگر را ایجاب نمایند. « حق»سناریو هم 

دلیل »گوییم  و از طرف دیگر می« ندارندمنافات »گوییم  وقتی می
ایم و حال آنکه در هستی خأل وجود  ، قائل به خأل شده«اثباتی ندارد

ندارد و تماماً هستی است، پس اگر چیزی قابل اثبات نیست، حتماً ناحق 
احقاف اثبات نمودم که امام  12است. در ضمن بنده با استناد به آیه 

بْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا کِتَابٌ ابدی، خود قرآن است )وَمِن قَ
)امام زمان ـ  مُّصَدِِّقٌ لِِّسَانًا عَرَبِیًّا لِِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ(

 (1137مهر 
 

 لبث /پرتکرارهارک ◄  ا(إِلَّا قَلِیلً لَّبِثْتُمْ وَتَظُنُّونَ إِن) 22اسراء 
 

 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  64تا  61اسراء 
لَّذى أوْحَیْنآ إلَیْكَ لِتَفْتَرِىَ الَیَفْتِنُونَكَ عَنِ  ادُواکإن و) 71و  72اسراء 

 پرتکرارها/ سرزنش پیامبر از جانب خدارک  ◄ (ۥعَلَیْنا غَیْرَه
 

  77تا  71اسراء 
ن سوره اسراء نیز تأکید شده است در سن 77تا  71در پایان آیات 

و پیش از آن « واَل تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْویلًا»الهی دگرگونی یا تغییری نیست: 
مندرجات آیات گویای این است که اگر خدا پیامبر را استواری 
نبخشیده بود، پیامبر در مورد وحی فریب خورده و مرتکب افتراء به خدا 

داد(  یشده است )یعنی سخنان دیگری غیر از وحی را به خدا نسبت م می
شد  گردید، و اگر چنین می و کمی به سوی کافران و مشرکان متمایل می

نمود و برایش یاوری  خدا دوچندان او را در زندگی و مرگ عذاب می
نبود، و نیز نزدیك بوده که وی را بلغزانند تا سرزمینش را ترک کند و 

 کردند در پابرجایی بر پیروی از دعوت آن هنگام جز اندکی درنگ نمی
ای بوده است که در مورد رسوالن پیشین هم  پیامبر، و این رفتار نهادینه

 (1اتفاق افتاده است )سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا(. )عیسی 
 

 اعراف
 

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 1اعراف 
 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  16تا  11اعراف 
  23اعراف 

یابیم که  درمی 1لقمان 22نساء و  122بقره،  112به آیات  با توجه
                                                 

وَمَنْ أحْسَنُ دینًا مِِّمَّنْ أَسْلَمَ : »122، نساء «لِلَّه... ۥهبَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَ: »112ـ بقره 1
 « إلَى اهلل... ۥوَمَن یُسْلِمْ وَجْهَه: »22، لقمان «لِلَّهِ... ۥوَجْهَه

تواند ناظر بر جنبه غیرمادی آدمی هم  در آیات قرآن می« وجه»داللت 
وَأقیمُوا وُجُوهَکُمْ »اعراف نیز مؤید هم معناست:  23داشته باشد. آیه 

د بای«. گاهی تان را نزد هر سجده و برپا دارید توجه»، «عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ
داللت بر هر زمان و مکانی دارد که آدمی در آن « مسجد»دقت کرد که 

موقع خواهان خشنودی و رضای الهی است و نه تنها مکانهای مرسوم 
 (1137)وضو ـ دی اند.  نامیده شده« مسجد»مناسك عبادی که مصطلحاً 

 

 الْخِیاطِ( )واَل یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِِّ 47اعراف 
گیرد و نه به  ... اما نکته کلیدی اینجاست که علم به هستی تعلق می 

خواند )سوره بقره  عدم. خداوند انسان را خلیفه خود بر روی زمین می
، و انسان جانشین حتماً باید «(ضِ خَلیفَةً إنِّی جاعِلٌ فِی الْأرْ: »17آیه 

جانشینی کند. برای مراتبی از صفات الهی را دارا باشد که بتواند 
جانشینی کردن هم باید بتواند فاعل باشد و برای فاعلیت باید دارای 

یی دارای اراده است، اراده او نیز  اراده باشد. پس حال که انسان پدیده
در رقم زدن سرانجامش دخیل است و به تبع آن، اراده جمیع انسانها در 

ین( دخیلند. به رقم زدن غایت و سرانجام هستی )حداقل بر روی زم
عبارت دیگر؛ سرانجام هر انسانی تابعی است از متغیرهای متعددی از 
قبیل اراده الهی، اراده خود آن انسان و اراده دیگر انسانها که در طول 
تاریخ و در زمان حال در تعیین حدود و ثغور بستر زیست این انسان 

الیتغیر و در طول اند. حتی اگر اراده الهی را ثابت بدانیم و  مؤثر بوده
های  های هستی، باز هم در تحقق سرانجام هر انسانی متغیر اراده پدیده

گردانند. آری خداوند عالم است به هر  انسانی دخیلند و آن را متغیر می
علمی، اما سرانجام بشر که تابعی است وابسته به تغییر متغییر اراده 

گیرد  وجود تعلق می انسانی، اساساً در حال حاضر عدم است، و علم به
نه به عدم. علم مطلق خداوند به عدم مانند ضرب عدد بینهایت است در 

شود. علم به عدم اصالً در حوزه امکان  صفر که حاصل صفر می
إنَّ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا  فرماید: یی هست که می گنجد. در قرآن آیه نمی

أبْوابُ السَّمَاءِ واَل یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ  وا عَنْها ال تُفَتَّحُ لَهُمْ وَاسْتَکْبَرُ
گمان  بی( »47مینَ )اعراف  وَکَذَلِكَ نَجْزِی الْمُجْرِ الْجَمَلُ فِی سَمِِّ الْخِیاطِ

ها و ما را( تکذیب کردند و از )پذیرفتن(  کسانی که با آیات ما )همان
ز گشوده نشود و به ها تکبّر ورزیدند، درهای آسمان برایشان هرگ آن

بهشت در نیایند، تا آنکه طناب شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و 
در این آیه  ترجمه صادقی تهرانی(«).دهیم سان مجرمان را کیفر می بدین

خداوند بهشت را به هیچ وجه مشمول حال مکذبان و مستکبران و 
تر از کند به رد شدن طناب ش داند و امکان آن را منوط می مجرمان نمی

سوراخ سوزن!!! یعنی امکان ندارد. همگان شاید این چنین سؤالهایی را 
تواند شتر را از سوراخ سوزن عبور  شنیده باشیم که؛ آیا خداوند می

ایم که خداوند قادر مطلق است پس حتماً اگر  دهد؟ و احتماالً پاسخ شنیده
زمانی  «توانایی»تواند چنین کند. اما باید دقت کنیم که  بخواهد می

انجام کاری در نظام هستی وجود داشته « امکان»موضوعیت دارد که 
هست اما در حیطه ممکنات. حوزه « علی کل شیء قدیر»باشد. خداوند 

و تا فعلی ممکن نباشد نباید از « توانایی»مقدم است بر حوزه « امکان»
گنجد  توانایی انجام آن فعل پرسید. علم به عدم هم در حوزه امکان نمی

 (1131ـ مرداد  و در نتیجه این موضوع بالمحل است. )زمان



33 

 

 21اعراف 
هَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ »

رَدُّ فَنَعْمَلَ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِِّنَا بِالْحَقِِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُ
« غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ

رسد و فراموش کنندگان دعوت  (، باألخره تأویل آن فرا می21)اعراف 
یابند. )توجه شود این آیات منحصر در دنیای دگر  انبیاء از آن اطالع می

ـ تابستان  شود( )محکم و متشابه حال دنیای حاضر نیز می نیست و شامل
1132)  

*** 
 7رک آل عمران « تأویل»برای معنای  ◄
 

 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  24اعراف 
أوَلَمْ یَهْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أهْلِهآ أن لَّوْ نَشآءُ ) 177اعراف 

 (قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال یَسْمَعُونَ عَلَىذُنوبِهِمْ وَنَطْبَعُ أصَبْناهُم بِ
در قرآن نه مجاز هستیم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنیم و نه 

اند  بالعکس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفته
هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقیق است و بین مفهوم مشیت 

لت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشیت الهی در الهی در حا
حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازلیت و ابدیت 

باشد و نیز متأثر است از ماحصل مشیتهای انسانی. و این نکته دلیل  می
« لَو یَشاء»یا « لَو نَشاء»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 

ـ فروردین  2)امت واحد ا، افعال ماضی بکار رفته است. برای فاعلیت خد
1137) 

 

بررسی رک  ◄ (یَعْمَلُونَ لْحَقُّ وَبَطَلَ مَا کَانُواا فَوَقَعَ) 117اعراف 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت موضوعی

 

  141اعراف 
اگر آیات سخن گفتن خدا با پیامبران را در قرآن بررسی نماییم، 

رسد و آن  در سخن گفتن خدا با موسی به نظر مییك ویژگی ممتاز 
است، بدین معنا که وحی به موسی و سخن گفتن او « ای مکالمه»ماهیت 

گوید یکی  با خدا در برخی مواقع همزمان است، یعنی یکی خدا می
شود. به آیه  موسی، و نوبت به نوبت جای گوینده و شنونده عوض می

مُوسَى لِمیقاتِنا وکَلَّمَهُ رَبُّه قالَ رَبِِّ  ولَمّا جآءَ»اعراف توجه کنیم:  141
 ۥأرِنى أنظُرْ إلَیْكَ قالَ لَن تَرانى وَلَکِنِ انظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَه

وما تِلْكَ بِیَمینِكَ یا »سوره طه:  16تا  12یا آیات « فَسَوْفَ تَرانى...
یْها وَأهُشُّ بِها عَلَى غَنَمى وَلىَ فیهَا مُوسَى، قالَ هِىَ عَصاىَ أتَوَکَّؤُا عَلَ

این آیات نشان دهنده ماهیت « مَاَرِبُ اُخْرَى، قالَ ألْقِها یا مُوسَى...
ای و دو طرفه سخن گفتن خدا و موسی است، نه اینکه موسی به  مکالمه

زبان حال و قال از خدا بخواهد و خدا متعاقباً و منفك به او وحی کند، 
د و موسی به زبان حال یا قال پاسخ بگوید و دیگر یا خدا وحی کن

پاسخی در آن هنگامه دریافت نکند، بلکه در مواقع مذکور گفتگوی 
همزمان است بین خدا و موسی و این وجه ممیزه سخن گفتن خدا با 

شده  موسی است نسبت به سایر پیامبران، وگونه به همه آنها وحی می
 (1137)تکلیم ـ تیر گفته است.  می است و خداوند به نحوی با آنها سخن

 

 27رک احقاف  ◄ (الْحَقِِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِیَتَکَبَّرُونَ فِى ) 146اعراف 
 122اعراف 

وَاخْتارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعینَ رَجاُلً لِِّمیقاتِنا فَلَمّا أخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ »
و برگزید موسی قومش را »، «یّایَرَبِِّ لَوْ شِئْتَ أهْلَکْتَهُم مِِّن قَبْلُ وَإ

گاه ما، پس هنگامی که بگرفتشان لرزش، گفت  هفتاد مرد برای وعده
، ترجمه «کردی از پیش و مرا نیز خواستی نابودشان  پروردگارا اگر 

ای پروردگارا چنانچه خواست تو بر این »مفهومی آن این چنین است: 
بودند آنها را هالک  بود که آنها هالک شوند، پیش از این که گمراه

شاهد «. کردی و مرا نیز، بنابراین قصد تو هالک ایشان نبوده و نیست می
فرماید:  صحت این معنا ادامه آیه است که به سیاق استفهام انکاری می

أتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ السُّفَهآءُ مِنِّآ إنْ هِىَ إلِّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَن تَشآءُ »
خردان ما  کنی به سبب آنچه بی مگر آیا تو نابود می»، «شآءُوتَهْدى مَن تَ

کنی بدان هرکه  انجام دادند؟! همانا آن نیست جز آزمون تو که گمراه می
ترجمه رایج از عبارت «. کنی هرکه را بخواهی را بخواهی و هدایت می

خواستی هالکشان  اگر می»به صورت « لَوْ شِئْتَ أهْلَکْتَهُم مِِّن قَبْلُ»
، عالوه بر اینکه با دیگر عبارات آیه تناسب  «کردی  پیش از این می

ای سخیف از جانب موسای نبی خطاب به پروردگار  ندارد، متضمن جمله
خواستی آنها را هالک کنی، پیش از این هالک  اگر می»جهانیان است: 

کشاندی و مرا پیش آنها خار و  کردی و مرا نیز )و ما را به اینجا نمی می
رک « لَوْ شِئْتَ»)برای توضیح مبسوط درباره معنای « ساختی؟!( نمی خفیف

 (1137ـ فروردین  2امت واحد 
 

  161اعراف 
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتی کانَتْ حَاضِرَةَ »فرماید:  اعراف می 161آیه 

بْتِهِمْ شُرَّعًا وَیَوْمَ ال الْبَحْرِ إذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إذْ تَأْتِیهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَ
در خصوص این آیه ابتدا باید دقت کرد که مراد از «. یَسْبِتُونَ لَا تَأْتیهِمْ

توان روز شنبه هر هفته باشد، چرا که در هیأت فعلی هم  نمی« یوم سَبت»
نگارنده بر این نظر است «... ال یَسْبِتُونَ»مورد استفاده قرار گرفته است: 

پرهیز « سَبت»در این مجال از بررسی آیات شامل واژه که بهتر است 
افزاید و تأثیر خاصی هم در استخراج بار  نماید چرا که بر اطاله کالم می

در این آیه « شُرَّع»ندارد چرا که برداشت رایج از « شِرعَه»معنایی 
گویای نمایانی و وضوح و امثالهم است، که اگر آن را به بارمعنایی 

شود که با  معادل آن می« راه روشن»دهیم، بار معنایی  تسری« شِرعَه»
نه تنها تناقضی ندارد، بلکه بنحوی « راه آگاهی»یا « راه آگاهانه»

 (1137)امت واحد )بازنگری( ـ اردیبهشت گویای آن است. 
 

  176اعراف 
وَلَوْ شِئْنا »واجد بار معنایی مثبت است: « وَلَوْ شِئْنَا»در این آیه 

بِها وَلَکِنَّهُ أخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إن  لَرَفَعْناهُ
« تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا

ود: آوریم تا چرایی آن مشخص ش ابتدا ترجمه قسمت متأخر آیه را می
پس مَثَل آن مانند سگ است که اگر روی آوری به سویش زبان از »

کام درآرد یا ترکش هم کنی باز زبان از کام درآرد، این مَثَل قومی 
آنچه از این قسمت آیه به « های ما را تکذیب کردند است که نشانه

های هدایتگر الهی را  آید این است که برخی با اینکه نشانه وضوح برمی
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تابند و مشابه سگان، چه آنها را هدایت کنی چه  ند، آن را برنمیبین می
نکنی، زبان از کام برون آورند و برای آنها تفاوتی ندارد، نکته دیگر 

فرستد چه دریابندش  هایش را فرو می اینکه خداوند برای همگان نشانه
و چنانچه )یا با »چه درنیانبندش، حال برویم سراغ قسمت نخستین آیه: 

ایم ما که هرآینه رفعتش دهیم بوسیله آن، اما او  ی که( خواستهوجود
و این معنا با قسمت « باقی ماند در زمین و پیروی کرد هوس خود را

متأخر آیه در تناسب و انسجام است و مراد این است که با اینکه 
های  خواست خدا این بوده که بندگانش را رفعت دهد و برای آنها نشانی

اند  و فرستاده، اما برخی توجهی به رشد ندارند و چسبیدههدایتگر را فر
)برای توضیح «. اند راه را گردشگاه کرده»به بستر رشد خود و به تعبیری 

 (1132ـ فروردین  2  رک امت واحد« وَلَوْ شِئْنَا»مبسوط درباره معنای 
 

  مبین /پرتکرارهارک ◄  (مُّبِینٌلَّا نَذِیرٌ إنْ هُوَ إ) 174اعراف 
 

 نبیاءا
 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (لَمینَالِلْع رَکْنا فیهاالَّتى با)  71انبیاء 
 (طِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُالشَّیاوَمِنَ ) 72انبیاء 

سوره ص در خصوص اینکه  17سوره انبیاء و  72در مورد آیات 
سلیمان نبی شیاطین را به بنِّایی و غواصی و ... گمارده است بنده نیز با 

« های ناآگاه مردم توده»ر حکیم غروی مبنی بر اینکه این شیاطین نظ
های ناآگاه به سادگی تابع القاء شیاطین  هستند موافقم چرا که توده

شوند.   گردند، و خود نیز مصداق شیطان و عامل وسوسه دیگران می می
یك نکته را نیز نباید نادیده گرفت و آن اینکه هر انسانی به میزانی که 

شود، شیطان صفت  نن حاکم بر هستی و حقوق خود غافل میاز س
یابند،  گردد. به عبارت دیگر؛ انسانها در شیطان صفتی نیز مراتب می می

باید متناسب با نوع و میزان شیطان  بنابراین مقابله اهل ایمان با آنها می
صفتی آنها باشد و نه تقابل محض و مطلق. از تخصص و مهارت هر 

فتی مادام که به کم فروشی و خیانت در بکارگیری انسان شیطان ص
)شیطان ـ بهمن توان و باید بهره برد.  تخصص و مهارتش اقدام ننماید، می

1131) 
 

 (زَوْجَهُ ۥیَحْیَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ ۥفَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ) 37انبیاء 
هایی پاک گوید: پروردگارم! ببخش مرا از جانب خود نسل زکریا می

دهد  )رَبِِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِِّیَّةً طَیِِّبَةً( خدا او را به یحیی بشارت می
گوید پروردگارم چگونه مرا فرزندی  )أَنَّ اللَّهَ یُبَشِِّرُکَ بِیَحْیَى( زکریا می
ام و زنم نازاست؟ )رَبِِّ أَنَّى یَکُونُ لِى  باشد در حالی که به پیری رسیده

گوید اینچنین خدا انجام  بَلَغَنِىَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِى عَاقِرٌ( خدا می غاُلمٌ وَقَدْ
خواهد )کَذَلِكَ اهللُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ(. این خالصه  دهد هرآنچه می می

 عمران. آل 47تا  17روایتی بود از داستان زکریا و یحیی در آیات 
یَحْیَى  ۥوَوَهَبْنَا لَهُ ۥهُفَاسْتَجَبْنَا لَ»انبیاء آمده است:  37اما در آیه  

، درخواست او را پاسخ گفتیم و بخشیدیم به او یحیی «زَوْجَهُ ۥوَأَصْلَحْنَا لَهُ
اگر به ترتیب عبارات معطوف «. را و اصالح کردیم برایش همسرش را

یابیم که مراد از نازایی همسر  انبیاء دقت کنیم درمی 37به هم در آیه 
ی در آبستنی و بدنیا آوردن فرزند بوده باشد، تواند ناتوان زکریا نمی

بلکه ناتوانی در تربیت و پرورش او در راستای هدایت الهی بوده است، 
 «یَحْیَى ۥوَوَهَبْنَا لَهُ»بعد از عبارت « زَوْجَهُ ۥوَأَصْلَحْنَا لَهُ»چرا که عبارت 

آمده و به آن معطوف گشته است، و حال آنکه بدیهی است که اگر مراد 
نازایی؛ ناتوانی فیزیکی بود، با توجه به دقیق بودن متن قرآن، ابتدا  از

گشت تا امکان آن  باید همسر زکریا از لحاظ فرزندآوری اصالح می
آمد و  می« زَوْجَهُ ۥوَأَصْلَحْنَا لَهُ»آمد، بنابراین اول باید عبارت  بوجود می

آیه بعکس آمده است، ، و حال آنکه در «یَحْیَى ۥوَوَهَبْنَا لَهُ»بعد عبارت 
رغم کبر سن و نازایی،  پس مراد این نبوده که زکریا و همسرش علی

 فرزندی را بدنیا آورده باشند.
یابد و آن اینکه یا زکریا و  در این صورت دو فرض محل می 

اند که البته  همسرش، قبل از این دعا و درخواست، دارای فرزندی بوده
شود و پس  یابد و یحیی می اهلیت میبه اصطالح اهل نبوده است و بعد 

از او یا همزمان او، همسر زکریا نیز از لحاظ هدایت الهی اصالح 
  گردد. می

ای مستعد هدایت  فرض دوم اینکه؛ یحیی، بمثابه فرزند خوانده
شود و در این حین همسر زکریا نیز اصالح  به زکریا بخشیده می  یافتگی

اش پرورش  مسر اصالح یافتهشود و یحیی در دامان زکریا و ه می
انبیاء، از این پس، هر سه در راستای  37یابد و به استناد ادامه آیه  می

کوشیدند )إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِى الْخَیْرَاتِ  خیر و خوبی و تعالی می
وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ( و بدین صورت یحیی ادامه 

سوره  7این فرض فرزندخواندگی با آیه  گردد. دهنده رسالت زکریا می
 ۥیَا زَکَرِیَّآ إِنَّا نُبَشِِّرُکَ بِغاُلمٍ اسْمُهُ»فرماید:  شود که می مریم تقویت می
« صفت»در زبان عربی گویای « اسم«. »مِن قَبْلُ سَمِیًّا ۥیَحْیَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ

، بدین «مِن قَبْلُ سَمِیًّا ۥلَمْ نَجْعَل لَّهُ»فرماید  است بنابراین وقتی می
معناست که تا قبل از یحیی کسی به صفت، مانند او، یحیی و زنده 

شود. حال  گذارده می« یحیی»کننده نبوده است و از این رو نامش نیز 
آنکه؛ اگر یحیی بمثابه انسانی ذی اراده و محدود به ماهیت انسانی، 

ا حدودی رشد نیافته بود و صیر تعالی یافتن او هنوز متولد نشده بود و ت
بر او صواب « یَحْیَى ۥاسْمُهُ»محرز و قابل پیش بینی نشده بود اطالق 

نبود چرا که در تعالی یافتن هر فردی از آحاد بشر، اراده خود او نیز نقش 
انسانی با   کلیدی دارد. )برای توضیحات بیشتر در خصوص نسبت اراده

زمان، علم »سبت علم الهی به سرانجام بشر، رک مقاالت اراده الهی، و ن
توحید، روابط قوا، ثنویتها »و « های الهی و انسانی الهی، و نسبت اراده

 (1136ـ پاییز  2)آیاتی از قرآن از نگارنده( « ها و موازنه
*** 

 «عیسی فرزندخوانده مریم»رک  ◄
 

ا فِیها مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْناهَا وَابْنَهآ آیَةً )وَالَّتِى أحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْن 31انبیاء 
 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄لِِّلْعالَمینَ( 

در حصن بودن در این آیه: به معنای در حصن پاکدامنی و عدم 
)ملك یمین )مقاله( آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن است. 

 (1136ـ مرداد 
 

ای  آیه 3این آیه یکی از  ◄ (حِدَةًلو مَّةًاُمَّتُکُمْ اُ إنَّ هَذِهِ) (32)تا  32انبیاء 
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بازنگری در فهم امت واحد در »است که مفصالً و به طور مبسوط در 
 بدان پرداخته شده است.« قرآن

 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄( لَمینَاکَ إلَّا رَحْمَةً لِِّلْعاومآ أَرْسَلْن) 177انبیاء 
 

 (حْکُم بِالْحَقِِّقَالَ رَبِِّ ا) 112انبیاء 
(، إِنِ الْحُکْمُ إاِلَّ لِلِّهِ 26فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى )ص 

(  فَاحْکُم بَیْنَنَا 112(، قَالَ رَبِِّ احْکُم بِالْحَقِِّ )انبیاء 27یَقُصُّ الْحَقَّ )انعام 
اری در نزاعهای (. داوری به راستی و درستی و سزاو22بِالْحَقِّ )ص 

 (1137)حقوق بشر ـ تیر اجتماعی از حقوق هر بشری است. 
 

 انسان
 

 67رک انفال  ◄(لطَّعَامَ عَلَى حُبِِّهِ مِسْکینًا وَیَتیمًا وأسیرًاٱوَیُطْعِمُونَ ) 7انسان 
 71تا 

 

 27نور رک در معنای ثیاب  ◄(لِیَهُمْ ثیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌاعَ) 21انسان 
 

 انشراح
 

  6 انشراح
(، با هر 6انشراح «)إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»فرماید  چرا خدای تعالی می

، البته در آیه ای «بعد»، نه «با»گوید  سختی آسانی است، دقت کنیم می
(، این حقیقت 7طالق «)سَیَجْعَلُ اهللُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا»فرماید  دیگر که می

سازد که  ز خاطرنشان میروشن، که بعد از سختی آسانی است را نی
شمارند. اما معیت سختی با  همگان مصادیقی از آن را براحتی برمی

آسانی چه مصادیقی دارد؟ جهاد در راه خدا یکی از مصادیق آن است 
های جانی و هزینه های مالی دارد، اما آرامش وجدانی  که هرچند سختی

یگر؛ و رضای خاطر و احساس شعف، آسانی همراه آن است. مثال د
رغم دشواریهای مادی و  مراقبت و پرورش فرزندان است که علی

توان  معنوی، حظهای مادی و معنوی را نیز همراه دارد. به طور کلی می
)آیاتی ای مصداق معیت سختی با آسانی است.   گفت هر رابطه عاشقانه

  (1136از قرآن ـ بهار 
 

 انعام
 

  12انعام 

اضُهُمْ فَإنِ اسْتَطَعْتَ أن تَبْتَغىَ نَفَقًا فِى وإن کانَ کَبُرَ عَلَیْكَ إعْر»
الْأَرْضِ أوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَأْتیَهُم بِـآیَةٍ وَلَوْ شَآءَ اهللُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 

شان پس  و اگر بود گران بر تو رویگردانی»، «فاَل تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ
کافی در زمین یا نردبانی در آسمان پس اگر توانستی که بجویی ش

ای )گویاتر(، و با وجودی که خواسته است خدا که  بیاورشان نشانه
)برای توضیح مبسوط « گردآوردشان بر هدایت، پس مباش از نادانان!

 (1137ـ فروردین  2رک امت واحد « وَلَوْ شَاءَ»درباره معنای 
 

  27انعام 
(، إِنِ الْحُکْمُ إاِلَّ لِلِّهِ 26قِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى )ص فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَ

(  فَاحْکُم بَیْنَنَا 112(، قَالَ رَبِِّ احْکُم بِالْحَقِِّ )انبیاء 27یَقُصُّ الْحَقَّ )انعام 
(. داوری به راستی و درستی و سزاواری در نزاعهای 22بِالْحَقِّ )ص 

 (1137بشر ـ تیر  )حقوقاجتماعی از حقوق هر بشری است. 
 

 مبین /پرتکرارهارک ◄ ( بٍ مُّبِینٍاإلَّا فِى کِت یابِسٍوال رَطْبٍ وال ) 23انعام 
 إِلَّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ مَا /پرتکرارهارک ◄  71انعام 

   بِالْحَقِّ
 

 یهِ آزَرَ(وإذْ قالَ إبْراهیمُ لِأب) 74انعام 
عالوه بر معنای « اب»توان گفت که  بقره می 111تناد آیه به اس

باشد، چرا که  ، در حالت جمع، به معنای جد پدری و عمو نیز می«پدر»
ابراهیم پدر بزرگ یعقوب و اسماعیل عموی او بوده است و قرآن 

«. وَإِسْحَاقَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ»فرماید:  می
شود. بنابراین  هم به پدر و مادر اطالق می« ابوین»در لغت عرب؛ 

، در حالت جمع، هم به معنای پدر است «اب»توان استنباط کرد که  می
و هم جد پدری، و هم جد مادری، و هم عمو و حتی دایی. و در حالت 

ه در باشد چرا ک مفرد، فقط به معنای پدر یا جد پدری یا جد مادری می
در نظر گرفت که « اب»توان عمو و دایی را معادل  حالت مفرد نمی

سوره  46واژگان مخصوص خود را دارند. اما ابراهیم به آزر، در آیه 
و  111دهد )سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّی( و در آیات  مریم، وعده استغفار می

لِلنَّبِیِّ  مَا کَانَ»نماید  توبه خداوند دعاء او را نپذیرفته اعالم می 114
وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کَانُواْ أُوْلِی قُرْبَى ... وَمَا کَانَ 

و  4و نیز در آیات ...« إِبْرَاهِیمَ أِلَبِیهِ إاِلَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ  اسْتِغْفَارُ
لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ... إِِّال قَدْ کَانَتْ »گوید:  سوره ممتحنه می 2

اما ابراهیم در کهنسالی برای «. إِبْرَاهِیمَ أِلَبِیهِ أَلَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ قَوْلَ
کند و این بار خداوند سخنی از عدم  والدینش طلب استغفار می

(. 41ابراهیم «)ؤْمِنِینَرَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُ»فرماید  استجابت آن نمی
، یعنی پدر و مادر به دنیا آورنده فرزند، هیچ شك و «والدین»در اینکه 

ای نیست و نیز در اینکه دیگر روا نبوده که ابراهیم برای آزر  شبهه
 فَلَمَّا»توبه آمده:  114مجدداً طلب استغفار کند، چرا که در همان آیه 

توان نتیجه گرفت  با این توضیحات می«. هِ تَبَرَّأَ مِنْهُتَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلِّ
که آزر، والد ابراهیم نبوده، بنابراین یا جد پدری او بوده، یا جد مادری. 

کند این است که اگر آزر والد  قرینه دیگری که این مدعا را تقویت می
رمود ف ابراهیم بود، هیچ نیازی به ذکر نام او در قرآن نبود، و همین که می

)آیاتی از (. 74انعام «)وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ»کرد:  کفایت می« ابیه»
 (1136قرآن ـ بهار 

 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ ینَ(لِلْعالَملَّا ذِکْرَى إنْ هُوَ إ) 37 انعام
  177انعام 

ا وَلَوْ شَاءَ اهللُ مَ»گوید:  انعام که خطاب به پیامبر می 177آیه 
، و چنانچه خواست خدا شرک نورزیدند. این آیه گویای این «أَشْرَکُوا

است که خدا نخواسته است که کسی را با اجبار موحد کند. در ترجمه 
یابد و  تسری می« لَو»فعل پسینی به فعل پس از « نفی»این آیه هم، 

خواست شرک  و چنانچه خدا می»شود:  ترجمه روان آن چنین می
، اما این بدان معنا نیست که خدا نخواسته است که «ورزیدند نمی
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مشرک نباشند، بلکه خدا خواسته است که مردمان به اختیار موحد یا 
ورزند را با اجبار  مشرک باشند و نخواسته آنان که به اختیار شرک می

 2رک امت واحد « وَلَوْ شاءَ»)برای توضیح مبسوط درباره معنای موحد کند. 
 (1137ـ فروردین 

 

 )وَإِنَّ الشَّیاطِینَ لَیوحُونَ إِلَى أَوْلِیائِهِمْ لِیجَادِلُوکُمْ( 121انعام 
شیاطین باید گفت که چون انسانهای شیطان « القاء»اما در مورد 

گری خود را بر  خواهند سلطه صفت بنا به ویژگیهای قدرت، همواره می
هستند که دیگر انسانها حفظ نمایند و حتی گسترش دهند، نیازمند این 

آنها را به تبعیت از خود به قدرتمداری وسوسه نمایند، از این رو به 
کنند که اگر بر اساس تحقق حقوق عمل نمایند، متضرر  آنها القاء می

توانند گلیم خود را از آب  کنند و به اصطالح نمی شوند و رشد نمی می
افع شود، اما اگر بر اساس من بکشند و روز به روز وضعشان بدتر می

توانند  خود )یعنی مازاد بر حقشان( در امروز و آینده عمل کنند، می
روزافزون بر قدرت و رفاه و آسایش خود بیفزایند، و حال آنکه بر 

ها دروغی بیش  اساس ویژگیهای قدرت و ویژگیهای حق، اینگونه وعده
نیستند. طبیعتاً انسانهای شیطان صفت دعوت خود را از آنهایی آغاز 

که با قدرتمداری سنخیت بیشتری دارند و از این رو قرآن در  کنند می
وَإِنَّ الشَّیاطِینَ لَیوحُونَ إِلَى أَوْلِیائِهِمْ »فرماید:  سوره انعام می 121آیه 

خواهند آنهایی  به عبارت دیگر؛ انسانهای شیطان صفت می«. لِیجَادِلُوکُمْ
ایند تا با اهل ایمان که احتمال بیشتری دارد تابع آنها شوند را وسوسه نم

گری  به جدال بپردازند و در تقابل با آنها قرار دهند، و بدین طریق سلطه
 (1131ـ بهمن  خود را گسترش دهند. )شیطان

 

 26اسراء رک  ◄ )کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ( 141انعام 
 (سْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنزِیرٍا مَّیْتَةً أَوْ دَمًأَن یَکُونَ مَ لَّآإ) 142انعام 

پرسش: سؤالی در مورد حرام بودن گوشت قربانی دارم. طبق گفته 
چیز در اسالم حرام است: مردار، خون ریخته  4(، تنها 142قرآن )انعام 

شده، گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا ذبح شده باشد. با این وجود 
امام حسین انجام شده، حالل است یا حرام؟  آیا گوشت قربانی که برای

شود که جنبه ذبح  هایی که جهت نذر امام حسین داده می بقیه خوراکی
 کردن ندارد، چایی، شربت، ...، چطور؟ 

 112انعام و  142مائده،  1بقره،  171پاسخ: بحث درباره آیات 
کند  نحل که حرمت خوردن گوشت برخی حیوانات را مطرح می

طلبد که چرایی آن بماند  ای مبسوط و مفصل می یز مقالهپژوهشی و ن
برای بعد. اما از نظر نگارنده؛ چون حرمت امری ماهوی است و نه 
صوری، یعنی آن خوراکیهایی حرام است که ناپاک و ناسالم و بیماری 
زا باشند نه آنکه صرفاً وردی بر آن خوانده باشند، اگر نام غیرخدا بر 

یابد بلکه بر آن کسی  د قربانی حرمت مطلق نمیقربانی برده شود، خو
شود. بنابراین هرچند چنین قربانیها و  که نام غیرخدا بر آن برده حرام می

نذرهایی مقبول درگاه احدیت نیست، اما نباید آنچه قربانی شده به دور 
ریخته شود، بلکه باید در اختیار نیازمندانش قرار گیرد. حتی اگر امکان 

ربانی یا نذری به نیازمندان مقدور نیست، باید آنها را تناول انتقال خود ق
نمود و معادل آن را به صورت کاال یا پول به نیازمندان پرداخت نمود. 
البته شرکت در چنین مراسمهایی قطعاً حرام است چرا که موجب رواج 

شود و حتی المقدور باید از آنها اجتناب نمود و در خصوص  شرک می
ی بخشی کرد. اما بهر صورت روا نیست خود قربانیها یا حرمت آن آگاه

ای برای تباه نشدن آنها بکار  نذریها تباه شوند و باید بنا به اقتضا چاره
 بست، ضمن اینکه موجب رواج شرک نباشد بلکه کاهنده آن باشد.

 

  147انعام 
یك فعل ماضی منفی « لَو شاء»مواردی هستند که در آنها بعد از 

سَیَقُولُ الَّذینَ أشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما »است )دسته دوم(، مانند بکار رفته 
گویند کسانی که شرک  در آینده نزدیك می»(، 147)انعام « أشْرَکْنا

تر:  یا به عبارت روان« ورزیدند چنانچه خواست خدا شرک نورزیدیم
خواست  گویند چنانچه خدا می بزودی آنان که شرک ورزیدند می»

گویند  در این آیه مشرکان از سر بینش اشتباه می«. ورزیدیم میشرک ن
شدیم، و مرادشان این است که  خواست ما مشرک نمی که اگر خدا می

خدا نخواسته است که ما مشرک نباشیم، حال آنکه خدا در آیاتی چند 
فرماید که هدایت یافتگی در گرو خواست خود آدمی است و خدا  می

فَإمّا یَأْتیَنَّکُم »کند. مانند  یا ایمان و هدایت نمیاجباری به کفر و شرک 
(، پس هرگاه از 17بقره «)مِِّنِّی هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فاَل خَوْفٌ عَلَیْهِمْ

جانب من هدایتی بیایدشان، پس هر که هدایتم را پیروی کند بر او بیمی 
نیست. بنابراین این سخن مشرکان توجیه شرکشان است که مقبول 

یست، چرا که مشیت خدا بر آن است که هرکه خود خواسته باشد، ن
)امت واحد (. 23)کهف « فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ»هدایت شود: 

 (1137ـ فروردین  2
 

  143انعام 
رای بگو پس ب»، «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِینَ»

خداست حجت بالغه، پس چنانچه خواسته است خدا، هرآینه هدایت کرده 
، وقتی حجت بالغه از آن خداست و او فیاض مطلق «است شما را همگی

رساند، نباید بخش متأخر آیه را  است و حجت بالغه را به همگان می
مبنی بر عدم هدایت خدا برای همگان معنا کنیم، بلکه باید افعال گذشته 

خواست « ازلی بودن»ه صورت ماضی نقلی ترجمه نماییم تا گویای را ب
)برای توضیح مبسوط و فعل الهی باشد و این نکته بسیار مهمی است. 

 (1137ـ فروردین  2رک امت واحد « وَلَوْ شَاءَ»درباره معنای 
 

  121انعام 
و نیز  11، اسراء 121م وال تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اهللُ إاِلَّ بِالْحَقِّ )انعا

یابد آن  (. کشتن؛ تنها و تنها در مقام قصاص یا دفاع جواز می67فرقان 
 (1137)حقوق بشر ـ تیر   هم در صورت سزاواری.

 

)أن تَقُولُوا إنَّمَا اُنزِلَ الْکِتابُ عَلَى طائِفَتَیْنِ مِن قَبْلِنا وإن کُنِّا عَن  126انعام 
  دِراسَتِهِمْ لَغافِلینَ(

، بار معنایی «سوادی امی بودن پیامبر نه به معنای بی»مقاله  در
استخراج کرده « تب الهیگان بی غرض از مفاهیم ک بی بهره»را « امیون»

 1و 2جمعه رک  ◄ست. مدعا ی بر آنشاهده نیز آیاین  بودم و
  

 وَمَن جاءَ بِالسَّیِِّئَةِ فاَل یُجْزَى إلَّا مِثْلَها() 167انعام 
ای باشد به مانند آن،  ناد قرآن؛ جزاء هر سیئه، سیئههرگاه به است
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ای است که برآیند و پیامد آن یا حق است یا  باألخره این جزاء هم پدیده
باید به اجراء درآید و اگر حق است اجراء  ناحق، اگر ناحق است که نمی

قتل »آن مذموم نخواهد بود. از این رو اینکه گفته شود؛ آیات قرآن 
را صواب « دهد داند اما بعنوان جزای سیئه اجازه می میقاتل را حق ن

باید مصداق  یابم، چرا که جواز قرآنی می درنیافته، بلکه متناقض درمی
عمل به حق باشد، هر چند این حق نسبی باشد، یعنی برآیند و پیامد آن 
نسبتاً حق باشد و در آن ناحق هم راه داشته باشد، مانند وقتی که قرآن 

شمارد، بدیهی است  ضطرار، خوردن گوشت مردار را جایز میدر موارد ا
که اطعام از گوشت مردار همواره برای سالمتی آدمی مضر است، اما 

ـ  12)قصاص شود.  هرگاه کلیت حق حیات در خطر باشد، جایز می
1131) 

 

 انفال
 

  7و  7انفال 
سوره  117مدعای نگارنده در تقدم حقیقت نسبت به واقعیت با آیه 

، حق واقع «فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ»راف مطابقت دارد: اع
شدنی است نه اینکه مطابق واقع شود، بلکه این واقع است که بعضاً 

شود و حق به تمامی در عالم  محل ظهور و بروز حق به هویدایی می
« اطلب»و « حق»گردد. نکته دیگر در این آیه تناظر  واقع نمودار می

ای  است، بدین معنا که هرگاه حقی محقق شود، یعنی حقیقت فطری پدیده
واقع شود و راستی و درستی و کمال وجودی آن به منصه ظهور رسد، 

لِیُحِقَّ الْحَقَّ »فرماید:  گردد که می بطالن غیر آن معلوم و مشهود می
. آیه پیشین این آیه نیز (7)انفال « وَیُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

باشد:  می« اراده الهی»با « حق»مؤید مدعای نگارنده مبنی بر تناظر 
کلمات الهی «. وَیُرِیدُ اهللُ أن یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکافِرینَ»

یابند.  چیزی جز سخن تکوینی خدای تعالی نیست که در هستی کیان می
کند که با سخنان تکوینی خود حقیقت  تعالی اراده میبنابراین خدای 

هستی را در عالم واقع محقق نماید و عمر و استمرار آنچه نمودار غیر 
حق است را قطع کند و پایان دهد و این معنا و مشابه آن در آیات 

 )شوری «وَیَمْحُ اهللُ الْباطِلَ وَیُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ»دیگری نیز آمده است: 
 (.6، غافر 36و  72، 11و نیز یونس  24

وقتی کلمات الهی سخنان تکوینی خدای تعالی باشد که در هستی 
( 7شوند، اراده او بر محقق ساختن حق توسط کلماتش )انفال  رانده می

باشد که  مندها می گویای اراده الهی به تحقق حقوق ذاتی همه هستی
در آیات مذکور، حداقل « حق»شوند. بنابراین  آدمیان نیز مشمول آن می

 (1137)حقوق بشر ـ تیر باشد.  می« حقوق بشر»از منظر کلیات، ناظر بر 
 

و « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »صحیح  معنایبرای  ◄ 24و  27و 12انفال 
 پرتکرارها چرایی آن رک

 

  22انفال 
الَّذینَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصیبَنَّ »فرماید:  می سوره انفال  22آیه

گیرد پروا  ای که فقط ستمکاران شما را دربرنمی ، از فتنه«مِنْکُمْ خاصَّةً
، و بدانید که خداست دارنده پیگرد «وَاعْلَمُوا أنَّ اهللَ شَدیدُ الْعِقابِ»کنید، 

سخت. این آیه داللت بر این دارد که مردم به هدف برخورد با کسانی از 
کنند نباید رفتارهایی پیش بگیرند که  می میان خودشان که ستمکاری

سوزاند! یعنی باید در برخورد شدید  محتمالً خشك و تر را با هم می
تأمل کرد که آیا فقط دامن ستمکاران را می گیرد یا نه دیگرانی را هم 

کند و اگر این طور است که دیگرانی را هم در بر بگیرد باید  قربانی می
راهکارهایی بود که فقط ستمکاران را  از آن اجتناب کرد و در پی

عقوبت کند. این از اصولی است که جنبشهای حق طلبانه حتماً باید آن 
را سرلوحه قرار دهند تا به هدف احقاق حق، حقِ احدی را پایمال نکنند 

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِی الْأرْضِ فَکَأنَّما قَتَلَ النِّاسَ »که 
اراده کند و جانش را  ای را بی یعنی هر که اراده ،(12)مائده  «یعاجَمِ

بکشد و از استقالل و آزادی بازش دارد یا در زمین تبهکاری کند مانند 
این است که انسانیت را در همه مردم بکشد! چرا که در رواج زنده 

های حقمدارانه آدمیان کوشیده است تا دیگر هوای  بگور کردن اراده
 (1137ـ پاییز  16)آیاتی از قرآنتعالی در سرشان نباشد! رشد و 

 

و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »صحیح  معنایبرای  ◄ 23و  27انفال 
 پرتکرارها رک

 

)وَإذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیاتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنا مِثْلَ هَذَآ إنْ  11انفال 
 آ أساطیرُ الْأَوَّلینَ(هَذآ إلَّ

در قرآن نه مجاز هستیم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنیم و نه 
اند  بالعکس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفته

هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقیق است و بین مفهوم مشیت 
یت الهی در الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مش

حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازلیت و ابدیت 
باشد و نیز متأثر است از ماحصل مشیتهای انسانی. و این نکته دلیل  می

« لَو یَشاء»یا « لَو نَشاء»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 
فَلَمْ یَیْأَسِ الَّذینَ أَ»برای فاعلیت خدا، افعال ماضی بکار رفته است، مانند: 

وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا »( یا 11رعد «)آمَنوا أن لَّوْ یَشَاءُ اهللُ لَهَدَى النِّاسَ جَمیعًا
 (1137ـ فروردین  2)امت واحد ( 66یس «)عَلَى أَعْیُنِهِمْ

گویای این « لَوْ نَشآء» انفال، فعل ماضی پس از  11]اما در آیه  
ند قرآن برای منکران آن کاری بس سهل است که آوردن کالمی مان

 است و از این رو برای بیان حتمیت آن فعل ماضی بکار رفته است.[
 

)قُل لِِّلَّذینَ کَفَروا إن یَنتَهُوا یُغْفَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ وإن یَعُودوا فَقَدْ  17انفال 
 مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ(

بر بگو به کسانی که کفر فرماید ای پیام انفال می 17در آیه 
شان دست بردارند خدا آنچه پیش از این  اند اگر از کفرورزی ورزیده

آمرزد و اگر بازگردند )به روش پیشین خود( پس قطعاً  بوده را می
، یعنی همان افکار و ذهنیتهای اشتباه و «سُنَّتُ الْأَوَّلین»جاری شده است 

اقبت بد آن معلوم است. اند که ع رفتارهای خرافی مجدداً غالب شده
 (1136ـ اسفند  1)عیسی 

 

بَى  سُولِ وَلِذِی الْقُرْ )وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ 41انفال 
 وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ...(

ل مال یا فرصتی ، مشمو«غنیمت»ـ با توجه به اینکه بار معنایی 1
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گیرد در حالی که او هدفی در بدست  است که در اختیار آدمی قرار می
آوردن آن نداشته، یا در حصول آن نقش مستقیم نداشته یا به اتفاق 
حادث و حاصل گشته و در هر صورت متناسب دسترنج و کوشش وی 

 باشد، بلکه بنا بر شرایط و اقتضائات محیطی بدست آمده است، و با نمی
در آیه نکره است و مفید عموم، و نیز با در نظر « شیء»عنایت به اینکه 
توان، و حتی باید، متدلوژی قرآن در صدور احکام را  گرفتن اینکه می

تعمیم داد به آن دسته از موضوعات مقتضی که قرآن حکم آنها را تعیین 
توان خمس در غنیمت را هم مشمول دارالحرب دانست و هم  نکرده؛ می

ر آن، از جمله؛ آن قسمت از سود حاصل از معامالت که متناسب غی
دسترنج تجار نبوده، و نیز میراث و هدایا، و غیره. الزم به ذکر است که 

یابد که نه بر اساس  خمس از آن جهت به میراث و هدایا نیز تعمیم می
شود،  خود مال، که بر اساس بدست آورنده آن، مصداق غنیمت می

هر انتقال، باید دید که مال بدست آمده مصداق غنیمت  بنابراین پس از
گیرد هر چند که صاحب  هست یا نه، و اگر هست به آن خمس تعلق می

 پیشین آن نیز خمس داده باشد.
خرج در »ـ اما بر خالف آنچه در فقه رایج است، خمس نه به 2

ر گیرد و نه در پایان سال باید از مال جدا شود، بلکه د تعلق می« رفته
باید از مال جدا شده، به مصارف  هنگام حصول و در اختیار درآمدن، می

و « خرج در رفته»مندرج در آیه برسد، چرا که اوالً؛ شاهدی برای 
در مندرجات آیه وجود ندارد، ثانیاً؛ مال مشمول « پرداخت سالیانه»

خمس در زمره دسترنج آدمی نیست که تأمین مایحتاج او بر پرداخت 
یی مبهم  محدوده« خرج در رفته»قدم باشد، ثالثاً؛ محدوده خمس مال م

است آن هم در بازه سالیانه، رابعاً؛ شیوه عمل در تقسیم غنائم جنگی، 
مؤید این است که باید در همان موعد حصول مال غنیمتی، خمس آن را 

 جدا و پرداخت نمود.  
از تواند مشمول مال مخلوط به حرام یا سود حاصله  ـ خمس نمی1 

معامله حرام باشد، چرا که حکم قرآنی در چنین مقوالتی، رد مال حرام 
به صاحبش است و در صورتی که این ممکن نباشد، باید آن را در 
مصارف عام المنفعه یا در جهت کمك به نیازمندان جامعه خرج کرد. 

توان گفت؛ میزان مال حرام مخلوط شده  چرا که در اکثر مواقع می
باشد. اگر هم نتوان آن میزان را به طور دقیق  م نمیمتناسب یك پنج

توان زد، در ضمن شایسته است که دست  مشخص کرد، حدس که می
 باال حدس زده شود.  

سُولِ وَلِذِی  لِلرَّ»رسد که مصارف خمس محدود به  ـ به نظر می4
که این موارد به نباشد چرا « بَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ الْقُرْ

تواند  که بار معنایی آن می« لِلَّه»اند به  صورت جمعی عطف گشته
تری را شامل شود، مانند امور عام المنفعه. البته ذکر  محدوده وسیع

موارد مندرج در آیه جهت تأکید بوده که از آنها غفلت نشود. به این 
احدیت نکته هم باید عنایت شود که مصرف خمس زمانی مقبول درگاه 

)خمس ـ صورت پذیرد و نه به نیت غیر آن. « لِلَّهِ»خواهد بود که به نیت 
 (1132خرداد 

*** 
در پاسخ به پرسشی در خصوص تعیین سهم زکات متعلقه: زکات 

گیرد و خمس به مال بدست آمده ای که  به دسترنج و دستمزد تعلق می

ی به دستمزد نباشد. میزان خمس مشخص است اما میزان زکات بستگ
ضروریات معیشت هر شخص دارد بنحوی که نیازهای ضروری دیگران 
را نیز در نظر بگیرد. بنابراین از نظر بنده هر شخصی خود باید تشخیص 
بدهد چه میزان زکات بر ذمه اوست. نکته مهم دیگر اینکه در خمس و 
زکات واحد سال موضوعیت ندارد بلکه هر موقع که مالی حاصل می 

یا زکات آن جدا گردد. مثال اگر شخصی ماهیانه دستمزد  شود باید خمس
گیرد در هر ماه باید زکات آن را بدهد یا هر گاه مال غیر دستمزدی  می

نصیب او شد همان موقع باید خمس آن را بدهد. نکته سوم اینکه زکات 
به هر نوع دستمزد حاللی تعلق می گیرد و خمس نیز به هر مالی که 

البته حالل باشد و اگر حالل نباشد باید کل مال  مصداق غنیمت باشد و
 (1137ـ تابستان  7)آیاتی از قرآن را به ذی حقش بازگرداند. 

*** 
( 41عطف مراحل در آیه وضو مانند عطف در آیه خمس )انفال 

اطالق اعم است برای همه موارد پسینی، در « هلل»باشند که در آن  می
رای همه موارد پسینی خود بنا اطالق اعم است ب« وجوه»آیه وضو هم 

به اولویت و سیر منطقی و مابقی موارد جهت تاکید و اعالم اهمیت ذکر 
مائده  6انفال و چه در آیه  41اند وگرنه همه موارد چه در آیه  شده

 (1137ـ زمستان  )وضو باشند. زیرمجموعه مورد اول می
 

 و چرایی آن رک« نُواآمَ الَّذینَیا أَیُّهَا »صحیح  معنایبرای  ◄ 42انفال 
 پرتکرارها

 

 47تا  42انفال 
سوره انفال )که محور اصلی آن  47سؤال من درباره آیه پرسش: 

و یادآر آنگاه که »گوید  باشد. آیه می درباره جنگ بدر است( می
شیطان کردار آنها را در نظرشان زیبا نمود و گفت امروز )جنگ بدر( 

گشت و من یار و فریادرس شما احدی از مردم بر شما غالب نخواهد 
حال دو تفسیر از این آیه وجود دارد که هر دو با ظاهر « خواهم بود...

ها و  گویند منظور از شیطان، وسوسه ای می ( عده1خوانند.  آیه نمی
گویند شیطان به اتفاق شیاطین دیگر  ای می ( عده2القائات شیطانی است. 

عده همراهی و همیاری به صورت گروهی ظاهر شده و به مشرکین و
اند ولی روز جنگ بدر زمانی که قوای فرشتگان را در صفوف  داده

گذارند. ایراد تفسیر اول: اگر منظور  بینند پا به فرار می مومنین می
آنگاه که »گوید  های شیطانی باشد با قسمت پایانی آیه که می وسوسه

از شما بیزارم دو سپاه روبرو شدند شیطان پا به فرار گذاشت و گفت من 
همخوانی ندارد. ایراد تفسیر دوم: « بینید بینم که شما نمی من چیزی می

اگر بپذیریم که شیطان و اعوان و انصارش به صورت اشخاصی ظاهر 
اند )که از لحاظ علمی و عقلی بسیار مشکل است( باز هم با ظاهر  شده

جمع.  آیه همخوانی ندارد چون شیطان به صورت مفرد به کار رفته نه
شوم اگر لطف کنید و تفسیر دقیق این آیه را برای من توضیح  ممنون می

 دهید. 
آغار  42سوره انفال؛ حداقل باید از آیه  47برای فهم آیه پاسخ: 

کند که در رویارویی با  کنیم که خطاب به ایمان آورندگان تأکید می
ندی م دشمنان، ثبات قدم و ذکر خدا که چیزی جز در نظر داشتن نظام

باشد که با اطاعت از خدا و رسول و عدم  عالم نیست، سبب پیروزی می
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شود. بعد به ایمان آورندگان گوشزد  تنازع داخلی و صبوری محقق می
شود که مانند کسانی نباشند که به غرور و سرمستی و برای نمایش  می

روند تا خودی نشان دهند و حال آنکه  به مردم از دیارشان بیرون می
منافقانه آنها صد کننده راه الهی است چرا که ایمان آورندگان را  رفتار

ضمیر در  47کنند. با این اوصاف؛ باید توجه کرد که در آیه  گمراه می
راجع است به همین منافقان که سودای برتری جویی ایشان « اعمالهم»

دارد که در زمان تجهیز و آماده شدن برای کارزار، از سر  را بر آن می
شعارگونه از شجاعت و پیروزی و سرآمدی سخن بگویند، اما آن  غرور

رسد از آنجایی که منافقان محافظه  هنگام که موعد کارزار فرا می
کنند و توجیهاتی را مطرح  کارند باز در جهت منافع خود عقبگرد می

فهمند و  بینند و نمی فهمند که دیگران نمی نمایند که چیزی را می می
کنند و  به جهت خداترسی از کارزار اجتناب می شوند که مدعی می

برند که در  اند و گمان می گویند این مؤمنان بر دین خود غرِّه شده می
توانند پیروز شوند، اینجا خدای تعالی  چنین شرایط نابرابری می

فرماید که هر کس بر او توکل کند پیروزی از آن اوست چون خدا  می
برتری جویی و خودخواهی است چیره دستی حکیم است. شیطان حس 

کند و در موعد کارزار  که منافقان را قبل از نبرد به تظاهر ترغیب می
به فرار از میدان و حفظ جان و مال. در فهم این آیات توجه به این نکته 
که حس برتری جویی و خودخواهی چون منفعت طلب است قرار ندارد 

را نسبت به رویکرد  کند و رویکرد متأخر خود و مدام چهره عوض می
کند راهگشاست. قرآن در این آیات به ایمان  پیشین توجیه می

دهد که فریب تهییج برخی که به خودنمایی  آورندگان هشدار می
کنند را نخورند و نیز پا پس کشیدن همانها در حین  سخنرانی می

شان  کارزار؛ عزم ایشان را برای پیروزی نشکند و از هم گسیخته
مید که کلیات فهم نگارنده صواب باشد هرچند که در جزئیات نگرداند. ا

 (1137ـ تابستان  14آیاتی از قرآن ) به خطاء رفته باشد.
 

  71تا  67انفال 
سوره محمد و  4سوره انسان و  7آنچه از این آیات و نیز آیات 

آید این است که باید با اسراء به خوبی  همچنین کلیت آیات قرآن برمی
ر کلی باید گفت رفتار و با موازین حقوق انسانی رفتار نمود. اما به طو

پذیرد و  با اسیران و مکانیزم آزادی آنها به اقتضاء شرایط صورت می
توان یك حکم مشخص و ثابت برای آن صادر نمود. به روایت  نمی

شدند یا با سوادآموزی  تاریخ، در صدر اسالم، اسراء یا با فدیه آزاد می
و ... این آیات  به مؤمنان و یا با پذیرش قول و قرارشان توسط مؤمنان

یاأیُّهَا النَّبِىُّ قُل لِِّمَن فِى »فرماید:  باشد چرا که می هم مؤید این مدعا می
أیْدِیکُم مِِّنَ الْأسْرَى إِن یَعْلَمِ اهللُ فِى قُلوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِِّمّآ اُخِذَ 

ا )به همراه نظامات هستی( ، یعنی خد«مِنکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاهللُ غَفُورٌ رَّحیمٌ
ـ  1)ملك یمین گذارد.  راه مقتضی را پیش پای مؤمنان و اسیرانشان می

 (1132بهار 
*** 

توان گفت که اوالً؛  با توجه به آیات قرآن در خصوص اسیران می
باید محدود باشد، ثانیاً؛ رفتار با اسیران باید مطابق  مدت اسارت می

؛ رویکرد باید به سمت یافتن راهی برای حقوق انسانی آنها باشد، ثالثاً

آزادسازی آنها باشد تا به دیار خود بازگردند تا هم جامعه مسلمانان از 
خطرات احتمالی آنها مصون بماند و هم از زیست منافقانه آنها در میان 
مسلمانان پرهیز شود و هم با این رویکرد انسانی نسبت به اسراء، آنها 

خلصانه به اسالم شوند. در این صورت است ترغیب به ایمان آوردن م
تواند با آغوش باز آن دسته از اسیرانی که حاال  که جامعه مسلمانان می

اند و با رغبت خواهان زیستن در کنار مسلمانان هستند را  آزاد شده
یاأیُّهَا الَّذینَ )»بپذیرد و آنها را مسکن و مأوا دهد، البته پس از آزمون. 

کُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اهللُ أعْلَمُ بِإِیمانِهِنَّ فَإِنْ آمَنُوا إذَا جآءَ
 2)ملك یمین ( 17عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فاَل تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْکُفِّارِ ـ ممتحنه 

 (1132ـ تیر 
*** 

شود، باید آزاد گردد، « محرز»اسیر برای مؤمنان « ایمان»هرگاه 
ه باید او را زیر نظر داشت تا از خطرات فریب مصون بمانند. او هرچند ک

، و اقتضای غفران «سنخیت علت انضمام است»را باید آزاد کرد، چون 
 الهی این است که توبه تائب پذیرفته شود. 

اند، به تبعیت و حتی اجبار  شده زنانی که در صدر اسالم اسیر می
د و بیشتر برای ارضاء نیازهای ان رفته بزرگان و مردان خود به جنگ می

جنسی آنها و نیز تهییج جنگاوران در کارزار نبرد. از این رو؛ چندان 
اند که بعد از  حرجی بر آنها نبوده است که در جنگ شرکت جسته

اند که چندان  اسارت دچار منزلت نازل شوند! آنها گناه چندانی نداشته
رین راه آزاد گردند و به ت عقوبت شوند! بلکه شایسته بوده است به سهل

دیار خود بازگردانده شوند، یا تقاضای اقامت آنها در میان مسلمانان 
اند بنا به نظر بنده،  شده پذیرفته شود. البته در این صورت اغلب ناچار می

اند و برای تأمین معاش و  ملك یمین شوند، چرا که طبیعتاً اموالی نداشته
اند.  گشته نه شدن با مسلمانان میمسکن و امینت خود نیازمند هم خا

 ( 1132ـ تیر  4)ملك یمین 
 

 )والَّذینَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وهاجَرُوا وجاهَدُوا مَعَکُمْ فَاُولَئِكَ مِنکُمْ( 72انفال 
در این آیه به کسانی که در صدر اسالم ایمان آورده و هجرت 

ا را مأوا و بودند، و به کسانی که آنه  کرده و در راه خدا کوشش نموده
گوید کسانی که  مسکن داده بودند و یاریشان کرده بودند، خداوند می

پس از این نیز ایمان آوردند و هجرت کردند و کوشش نمودند با شما، 
 (1136)مِن بَعد ـ پاییز پس ایشان هم از شما هستند. 
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 بروج
 

 24رک نمل  ◄ )ذُو الْعَرْشِ الْمَجيدُ( 51بروج 
 

 بقره
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 5بقره 
 (ينَى لِِّلْمُتَّقيهِ هُدًف رَْب ََ بُ الالْکِتالِكَ  ذَ) 4بقره 

در طول تارْخ، بسياری از مخاطبان قرآن در صحت مندرجات آن 
ذلك الکتاب الرْ َ »اند، پس چرا قرآن می گوْد  شك داشته

(،اْن کتاب که شکی در آن نيست...؟! پاسخ اْن است که 4بقره «)فيه...
معنای اْن عبارت اْن نيست که مخاطبان در مندرجات قرآن شك نمی 

امر مستمر واقع است و همواره برخی از  کنند، چرا که اْن معنا خالف
مخاطبان به صحت و سقم مندرجات آن شك داشته اند، بلکه به نظر 
می رسد که اْن عبارت متضمن اْن معنا باشد که مندرجات آْات قرآن 
از سر ْقين خالق آن درج گردْده است و مطال َ آن ْقينی است چرا که 

از اْن جهت است که  از علم مطلق حضرت باری نشأت گرفته است و
باشد. بنابراْن در آْات قرآن از جان َ خالق « هُدًى لِِّلْمُتَّقِينَ»می تواند 

آن شکی نيست، اما مخاطبان، طبيعی است که در صحت و سقم آن 
 (5932ـ  )آْاتی از قرآنشك کنند. 

*** 
 24رک نساء  ◄
 

 (لْغَيب َِاْنَ ُْؤْمِنُونَ بِلَّذا) 9بقره 

(، و آن 9گيرد )بقره  تعلق می« غي َ»به « اْمان»از منظر قرآن 
چيزی برای ما مصداق غي َ است که اکنون به حدود و ثغور آن علم 

 (5931ـ شهرْور  7)ملك ْمين ْابيم که وجود دارد.  ندارْم، اما درمی
 

  52بقره 
فرماْد  سوره بقره در بيان صفات منافقان می 52وقتی قرآن در آْه 

ذَا لَقُوا الَّذِْنَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوبا إِلَى شَياطِينِهِمب قَالُوا إِنَّا مَعَکُمب وَإِ»
، شياطين انسی است که «شَياطينِهِمب»، مرادش از «إِنَّمَا نَحبنُ مُسبتَهبزِئُونَ

خواهد  صاح َ قدرتند. اگر دقت کنيم منافق در واقع کسی است که می
منافع خود را تأمين و تضمين نماْد، و اگر اْن ْا آن در هر شراْطی 

گروه فائق شوند، در هر صورت متضرر نشود، از اْن رو چون خود را 
بيند و اهل اْمان را نيز به مانند دْگر صاحبان  گری نمی واجد سلطه

ای در مقام زْرسلطه قرار  خواهد به گونه پندارد، می گر می قدرت، سلطه
گيرد  ضرر نگردد، بنابراْن رفتار منافقانه در پيش میگيرد که حذف ْا مت

، با «شَياطينِهِمب»کند و هم نسبت به  و هم نسبت به اهل اْمان نفاق می
اْن تفاوت که تأمين و تضمين منافعش را در بلند مدت، در شکست 

 )شيطانبيند چرا که او حقمدار نيست، بلکه قدرتمدار است.  اهل اْمان می
 (5939ـ بهمن 

 

  42بقره 
چنانچه »(، 42)بقره « وَلَوب شَآءَ اللَّهُ لَذَه َََ بِسَمبعِهِمب وَأَببصَارِهِمب»

« هاْشان را شان و بيناْی خواسته است خدا هر آْنه برده است شنواْی
ـ فروردْن  1  رک امت واحد« وَلَوب شآءَ»)برای توضيح مبسوط درباره معنای 

5937)  
 

 (تُوا بِسُورَةٍ مِِّن مِِّثْلِهِا فَأْرَْب ٍَ مِِّمّا نَزَّلْنا عَلَى عَببدِنإن کُنتُمب فى و) 49بقره 
در معنای عام قرآنی؛ گوْای گروه آْاتی است که نسبت « سوره»

به گروه آْاتهای دْگر در حصن و حصار باشد، ْعنی داللت بر 
موضوعی محوری داشته و از لحاظ معنا از دْگر گروه آْاتها متماْز 

بخش  552معنای خاص که البته متأخر است به ْکی از  باشد. و در
شود. تارْخ قرآن حاکی از آن است که اْن کتاب الهی؛  قرآن اطالق می

گردْده و نه سوره سوره به معنای  گروه آْه گروه آْه بر پيامبر نازل می
، و هنگامی که خدای تعالی در مقام تحدی به «سوره»متأخر واژه 

به الوهيت قرآن، آنها را به آوردن سوره ْا  صاحبان رَْ َ و افتراء
ای بسيار بلند مانند بقره ْا  خواند؛ مراد آوردن سوره هاْی فرا می سوره

بسيار کوتاه مانند توحيد نيست بلکه آوردن گروه آْاتی است که 
مندرجات و مدعيات آن در انسجام مفهومی تام و تمام با هم باشند و 

اْجاب نماْند بنحوی که در داللت ْکدْگر را از وجوه گوناگون 
منحصر به معنای واحد شوند که شواهد و قرائن بطالن غير آن معنای 
واحد نيز در همان گروه آْه ْافت شود. در اْن صورت گروه آْاتها با 

ْابند و از اْن  های آفاقی و انفسی ما به ازاء خود نيز انطباق می نشانه
که همگی از ْك منشأ برآمده  شود رو الوهيت آنها مبرز و مشخص می

باشد.  و آن ذات خدای ْکتاست که واجد صفات و اسماء حسنی می
 (5932ـ بهار  54)آْاتی از قرآن 

*** 
وَإن کُنتُمب فی رَْب ٍَ مِِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى »گوْد  تحدی قرآن وقتی می

عَببدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِِّن مِِّثْلِهِ وَادبعُوا شُهَدَاءَکُم مِِّن دُونِ اللَّهِ إن کُنتُمب 
أَمب َْقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا »گوْد  ( ْا وقتی که می49)بقره « صَادِقِينَ

)ْونس « ورَةٍ مِِّثْلِهِ وَادبعُوا مَنِ اسبتَطَعبتُم مِِّن دُونِ اللَّهِ إِن کُنتُمب صَادِقِينَبِسُ
( دقيقاً مؤْد انحصار در خودگوْاْی و خود روشنگری سخن خداست 92

که هيچ بشری را نرسد که از جان َ خود بتواند سخنی بگوْد در کمال 
ارض چرا که چنين سخن انسجام و خالی از تضاد و تناقض و تزاحم و تع

ـ شهرْور  )عربيتآْد.  گفتنی فقط از واجد صفات و اسماء مطلق برمی
5937) 

*** 
 24رک نساء  ◄

 

  47بقره 
، «الَّذِْنَ َْنقُضُونَ عَهبدَ اهللِ مِن بَعبدِ ميثاقِهِ ... اُولَئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ»

کننده هستند  کسانی که بعد از ميثاق بستن عهدشکنی کنند همواره زْان
 (5931ـ پاْيز  )مِن بَعدو اْن از سنن الهی است، و همه زمانی. 

 

 (سَببعَ سَمَاوَاتٍ) 43بقره 
، هفتصد و امثالهم در قرآن در اعدادی مانند صد، هزار، هفت، هفتاد
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زمره اعداد کثرت هستند، بدْن معنا که داللت آنها بر مقدار ْا تعداد 
زْاد است و نه دقيقاً مقدار ْا تعداد عددی آنها. صد و هزار کثرت 

( و 9)قدر « لَيبلَةُ الْقَدبرِ خَيبرٌ مِِّنْ أَلْفِ شَهبرٍ»رسانند مثل  محدود را می
)بقره « سَببعَ سَمَاوَاتٍ»کثرت نامحدود را مثل  هفت و هفتاد و هفتصد

 (5937ـ آبان  )اصحاب کهف(. 415)بقره « سَببعَ سَنَابِلَ»( ْا 43
 

   95و  92بقره 
إنِّی جاعِلٌ »خواند:  خداوند انسان را خليفه خود بر روی زمين می

، و انسان جانشين حتماً باْد مراتبی از صفات الهی را «ضِ خَليفَةً فِی الْأرب
دارا باشد که بتواند جانشينی کند. برای جانشينی کردن هم باْد بتواند 

ه انسان فاعل باشد و برای فاعليت باْد دارای اراده باشد. پس حال ک
ْی دارای اراده است، اراده او نيز در رقم زدن سرانجامش دخيل  پدْده

است و به تبع آن، اراده جميع انسانها در رقم زدن غاْت و سرانجام 
هستی )حداقل بر روی زمين( دخيلند. به عبارت دْگر؛ سرانجام هر 

ود انسانی تابعی است از متغيرهای متعددی از قبيل اراده الهی، اراده خ
آن انسان و اراده دْگر انسانها که در طول تارْخ و در زمان حال در 

اند. حتی اگر اراده  تعيين حدود و ثغور بستر زْست اْن انسان مؤثر بوده
های هستی، باز هم در  الهی را ثابت بدانيم و الْتغير و در طول پدْده

را متغير های انسانی دخيلند و آن  تحقق سرانجام هر انسانی متغير اراده
 (5939ـ مرداد  )زمانگردانند.  می

*** 
توان در نظر گرفت:  می« جانشين»به طور کلی دو بار معناْی برای 

اول؛ جانشينی به معنای ْکی جای دْگر را بگيرد، دوم ْکی صفاتی از 
دْگری را احراز کند تا بتوانند به جای او عمل کند. حال با اْن تفکيك 

و « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسبمَاءَ کُلَّهَا»خداوند فرموده:  اگر به سراغ آْات بروْم،
شود، پس اگر انسان  شامل اسماء حسنای الهی نيز می« الْأَسبمَاءَ کُلَّهَا»

اْن قابليت را دارد که کل اسماء را بياموزد و بکارگيرد، و نيز با توجه 
ف ای ذی اراده است، پس در طبيعت دخل و تصر به اْنکه انسان پدْده

توان نوع انسان را  کند، پس می کند و اوست که زمين را تدبير می می
به تعبيری جانشين خدا بر روی زمين دانست. مراد آْه جانشينی نسلی 

تواند  بعد از نسلی دْگر و ْا جانشينی انسان بعد از موجودی دْگر نمی
در زمره آْاتی « انی جاعل فی االرض خليفه»بقره  92باشد، زْرا آْه 

ست که در مقام آفرْنش نوع انسان نازل گردْده است و ماهيت ذات ا
نماْد. اْن درست است که انسانها در پی هم جانشين  او را تشرْح می

)آْاتی شوند و اْن امر واقع مستمر است اما مراد آْه نيست.  ْکدْگر می
 (5931ـ تا تير  از قرآن

*** 
جاعل فی االرض انی »سوره بقره می فرماْد  92خداوند در آْه 

، همانا من قرار دهنده جانشينی هستم در زمين، بدْن مفهوم که «خليفه
انسانها را ذی اراده آفرْدم تا تواناْی دخل و تصرف در زمين را داشته 
باشند و اراده الهی از طرْق اراده های انسانی در زمين جاری شود. 

 (31ـ تابستان  5)آْاتی از قرآن 
*** 

ود آدمی است که بر اساس قوانين حاکم بر نظام عذاب، دستاورد خ

تواند دنيوی باشد و  گردد، بنابراْن عذاب الهی، هم می هستی بدو باز می
شود ْا از سوی  هم اخروی، و دنيوی آن ْا از سوی طبيعت اعمال می

( ناظر بر اْن است 92بقره «)ضِ خَلِيفَةً إِنِِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرب»دْگر آدميان. 
توانند  يان اختيار دخل و تصرف در زمين دارند، و بنابراْن میکه آدم

 (5939ـ  5)قصاص عامل عذاب ْکدْگر باشند، حال به حق ْا ناحق. 
*** 

های الهی و  ه اراد  توان برای رابطه به طور کلی سه حالت را می
 انسانی برشمرد: 

آورد و همه را  ـ حالت اول: اراده انسانی، خود را به حساب نمی
ماند و  شود و از رشد باز می بيند و در نتيجه منفعل می اراده الهی می

است، نه صرفاً  1«جانشين خدا بر روی زمين»شود از اْنکه  غافل می
آلت فعل الهی )ثنوْت تك محوری(. از نتاْج بارز اْن حالت؛ اعتقاد به 

گری، قسمت، سرنوشت و امثالهم است که انسانها را منفعل ْا  جبری
های پيرامونشان و  گر ساخته که نقش خود را در اْجاد نابسامانی هتوجي

بينند. اْن حالت راه را برای اعمال زور  همچنين بهبود وضعيتشان نمی
 دهد. گران قرار می دْگران باز کرده انسان را زْرسلطه سلطه

کند و آن  ـ حالت دوم: اراده انسانی مستقل از اراده الهی عمل می
گيرد )ثنوْت  گيرد و در نتيجه بعضاً در تقابل با آن قرارمی را در نظر نمی

دو محوری(. پيامد اْن حالت؛ تخرْ َ روزافزون طبيعت و محيط 
زْست و همچنين تخرْ َ نفس خود اْن انسانها ْا حداقل بازماندگی از 
رشد است. در اْن حالت انسانها طبيعتاً با ْکدْگر روابط قوا 

کوشند،  گوْند و در تخرْ َ هم می زور میکنند و به ْکدْگر  برقرارمی
جوْند و اْن  زْرا هر ْك مطلوب خود را از طبيعت و جامعه می

مطلوبها در تعارض با ْکدْگر قرار گرفته آنها را به نزاع فراخواهد 
 خواند. 

کند و  ـ حالت سوم: اراده انسانی در راستای اراده الهی عمل می
اْن حالت با شناخت اراده الهی،  جوْد )توحيد(. در حداکثر رشد را می

شوند و جهت حصول رشد،  قوانين حاکم بر نظام هستی شناساْی می
جوْند تا برآْند  کنند و توحيد می اراده خود را با اراده الهی هم راستا می

استعدادها و نيروهاْشان با کليه نيروهای هستی حداکثر گردد. اراده 
گيرند و مخرب هم  ْکدْگر قرار نمی چنين انسانهاْی طبيعتاً در تقابل با

شوند و در نتيجه آزادی عمل آنها در چارچوب نظام و سنن حاکم  نمی
سازند و به جای  گردد و ْکدْگر را محدود نمی نهاْت می بر هستی بی

رقابت و ضدْت، به تعاون و همکاری با ْکدْگر بر اْجاد خير و خوبی 
در اْن حالت انسان  گردد. و حقوق همگان محقق می 2پردازند می

ْابد که تدبير اوست که تقدْر الهی را  شود و در می خودانگيخته می
گيری و عمل بر  سازد، بنابراْن از آزادی و استقالل خود در تصميم می

شود و خود را مسؤول  گردد و بنابراْن فعال می مبنای آن غافل نمی
خود را مبتنی  داند، پس پندار و گفتار و کردار ساختن عاقبت خوْش می

کند تا به سوی سر منزل مقصود طی طرْق نماْد. هدف  بر حق می
 (5939ـ مرداد  )توحيدپيامبران تبيين و تبليغ اْن حالت بوده است. 

*** 
                                                 

 «ضِ خَليفَةً إنِّی جَاعِلٌ فِی الْأرب: »92ـ سوره بقره آْه 5
 «وَالتَّقْوَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِِّ»: 4ـ سوره مائده آْه 4
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توحيد با  «آْا توحيد با پادشاهی قابل جمع است؟»اند  پرسيده
پادشاهی قابل جمع نيست چون پادشاهی ْعنی حاکميت ْك شخص ْا 

دان بر ْك جامعه انسانی و حال آنکه ماهيت انسانی انسانها ْك خان
مالزم خود خوْشتن رهبری کردن است و گرنه بشرْت از مقام انسانيت 

شود چرا که استقالل و آزادی ْعنی خودانگيختگی ندارد. )در  ساقط می
ام.( انسانهای  توضيح داده« تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»مقاله 

نند با خود، با ْکدْگر و با طبيعت توحيد بجوْند و توا خودانگيخته می
اند، دچار ثنوْت هستند.  الهی بشوند، اما آنهاْی که مقلدند ْا زْرسلطه

قرآن در مورد «( ها توحيد، روابط قوا، ثنوْتها و موازنه»)رک مقاله 
و اْن داللت « انی جاعلٌ فی االرض خليفه»فرماْد:  آفرْنش آدميان می

اختيار به آدميان در دخل و تصرف در روی زمين، و هر  دارد بر تفوْض
آدمی اگر از اْن تفوْض اختيار غفلت کند و آن را بکار نگيرد، در 
حقيقت خود را از مقام آدميت ساقط کرده است. بنابراْن آنچه با توحيد 

است چرا که تنها در دموکراسی « دموکراسی»سنخيت دارد، تنها و تنها 
توانند استقالل و آزادی خود را بکار بندند و  است که آدميان می

ـ تابستان  7)آْاتی از قرآن خودانگيخته شوند و در مقام انسانيت بزْند. 
5937) 

*** 
گوْند، طبق آْه قرآن کرْم  مدافعين حکومتهای دْنی میپرسش: 

حاکميت صرف از آن خداوند است، آْا خداوند « ان الحکم اال الهلل»
حضور فيزْکی داشته و باالی انسانها حاکميت کند، تواند در زمين  می

ْا اْنکه اْن ادعا ترفندی برای کسانی است که با شعار حاکميت خداوند 
 خواهند سلطه خود را باالی دْگران تحميل کنند؟ در زمين می
انی جاعل »فرماْد:  سوره بقره می 92خدای تعالی در آْه پاسخ: 

ت که آدميان همگی اختيار دخل و و اْن بدان معناس« فی االرض خليفه
اند چرا که اْن آْه در بيان آفرْنش نوع انسان  تصرف در زمين ْافته

نازل گردْده و نه آدميان منتخ َ و برگزْده. بنابراْن خدای تعالی 
حکمرانی تشرْعی را در زمين به همه انسانها تفوْض کرده است و اْن 

که حکمرانی تکوْنی « یخلق اله»است که در کنار « جعل الهی»معنای 
زند. حال وقتی  خدای تعالی بر آن جاری است مقدرات الهی را رقم می

تفوْض اختيار به همه آدميان شده است، تنها شيوه حکمرانی متناس َ با 
آن؛ دموکراسی است و نه حکومت فرد ْا گروهی از افراد غير منتخ َ 

ی فرمانرواْی از از سوی مردم بر جمع. بنابراْن احدی را نسزد که ادعا
جان َ خدای تعالی نماْد حتی پيامبر عظيم الشأن اسالم که چنين هم 

 (5932ـ تابستان  52)آْاتی از قرآن  نکرده است.
 

 ابليس و شيطان /پرتکرارهارک ◄  92تا  92بقره 
رک  ◄ )فَإمّا َْأْتيَنَّکُم مِِّنِّی هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فاَل خَوبفٌ عَلَيبهِمب( 92بقره 

 522انعام 
 

« حق»/ پرتکرارهارک  ◄ بَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ(واَلَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْ) 24بقره 
 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معناْی 

 

 )وأقيمُوا الصَّالةَ وآتُوا الزَّکاةَ واربکَعُوا مَعَ الرِّاکِعينَ( 29بقره 
چرا نماز واج َ است باتوجه به اْنکه خداوند هيچ نيازی پرسش: 

توان گفت عبادات  به عبادات ندارد؟ آْا دليل عقالنی وجود دارد؟ می
توان  سمبل و نماد توحيد است و فقط جنبه هوْت سازی دارد. آْا می
 بطور دْگری با الفاظ دْگری با خداوند سخن گفت و مسلمان بود؟ 

فلسفه عبادات جمعی، ْکی کردن خداهای ذهنی آحاد اْمان »پاسخ: 
آورندگان است بر طبق جهان بينی توحيدی، نه صرف انجام عملی دور 
هم ْا اتحاد صوری که اْن بخودی خود نه تنها در تعالی زْست فردی و 
جمعی مفيد نيست، بلکه زْان بخش هم خواهد بود چرا که نه تنها 

ا منطبق بر نظامات هستی نمی کنند و آدميان بينش و منش خود ر
توحيد نمی جوْند بلکه در گمان خوْش خود را در راه تعالی می 
پندارند و همواره بر اساس بدفهمی هاْشان از خدا و هستی و نسبت اْن 

وجوب « دو با خودشان اقدام می نماْند و تباهی بر تباهی می افزاْند.
مد. در قرآن نماز فردی نماز از اْن روْکردی است که توضيح آن آ

جاْگاه خاصی ندارد بلکه آنچه ارزشمند است نماز جمعی است چرا که 
)بقره « وأقيمُوا الصَّالةَ وآتُوا الزَّکاةَ واربکَعُوا مَعَ الرِّاکِعينَ»گوْد  قرآن می

صالت، روْکرد است به خدا و اقامه آن ْعنی خداپرستی ذهنی (. »29
مل بپوشانيم و از ماحصل اْن روْکرد را در تمام شئون زندگی جامه ع

عمال بهره مند گردْم و از اْن روست که اْتاء زکات بعد از اقامه 
صالت ضرورت می ْابد چرا که باْد دْگران را نيز در دستاوردهای 
مادی و معنوی روْکرد عملی به خدا سهيم گردانيم تا چرخه برکات 

ر من؛ اْن چراْی توالی الهی، رشد و تعالی ما را روزافزون کند. از نظ
با توجه به « اقامه صالت و اْتاء زکات در آْات متعدد قرآن است.

توضيح باال در نماز فردی با هر زبانی ميشود با خدا راز و نياز کرد اما 
چون قرآن اساس هداْت است و ترجمه آن توان پوشش همه مفاهيم آن 

آْات الهی باشد.  را ندارد بهتر است به عربی و منحصر در استفاده از
بنابراْن ما در مقوله نماز با دو بار معناْی مواجه هستيم ْکی صالت به 
معنای عام روْکردن به خدا و دْگر صالت به معنای نماز خواندن که 

 شاْسته است جمعی باشد. 
از نظر من؛ اْن چراْی توالی اقامه »بيان کردْد پرسش کننده: 

ْعنی چون در قرآن « قرآن است. صالت و اْتاء زکات در آْات متعدد
مکررا تکرار شده باْد انجام بدهيم؟ به قولی چون قرآن گفته؟ من 
بدنبال دليل انسانی و زمينی بودم. مثل دليل حرام دانستن شراب که 
امروزه بشر به ضررهای آن پی برده است. اما در خصوص نماز، اگر 

ْم، کشورهای قرار است که مفاهيمی که شما بيان کردْد رو بپذْر
مسلمان در زمره معنوی ترْن و توحيدی ترْن کشورهای جهان هستند، 
اما در واقع خالف آن است. ْعنی به قولی نماز و در کل مناسك در 
زندگی اغل َ ما مسلمانان نتوانسته تأثير عميقی داشته باشد. اما با 
 تعرْف شما از صالت )روْکرد است به خدا و اقامه آن ْعنی خداپرستی
ذهنی را در تمام شئون زندگی جامه عمل بپوشانيم( موافقم. به اْن 
ترتي َ ما می توانيم با رکوع کنندگان هم  بطور جمعی نماز بخوانيم، اما 
به روش خود. اگر هدفمان توحيد باشد، چه اْرادی دارد؟ من فکر می 
کنم اْن ْکدستی و برابری در مناسك جز جنبه هوْت سازی نيست. و 

ص شدن مسلمانان هم در همين است. و کمی رادْکال. در شاْد خا
دْگر ادْان کمتر به ظواهر دْن اهميت می دهند. مثال من چرا باْد در 
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روز به شکل خاص و شيوه خاص نماز بخوانم. خداوند در قرآن 
اشاراتی به تغيير آن دارد. مثال بر روی اس َ می توانيم نماز بخوانيم. ْا 

گر.... فکر نمی کنيد اْن مسأله می تواند زمانی در جنگ به شيوه ای دْ
و مکانی باشد. قابل تطبيق با دنيای امروز. ْعنی می تواند مانند دْگر 

 احکام قابل تغيير باشد. مثل قطع کردن دست دزد. 
عرض کردم در قرآن دو بار معناْی برای واژه صالت باْد پاسخ: 

دا ْا خداپرستی بدْن در نظر گرفت. اول صالت به معنای روْکرد به خ
معنا که تمام روابطی که انسان با خود و هستی و دْگر پدْده ها برقرار 
می کند بر اساس هداْت الهی که منطبق بر نظامات و قوانين هستی 
است باشد. از همين رو از ترکي َ اقامه صالت برای بيان اْن معنا و 

انجام ْکی از مفهوم استفاده شده است. و دوم اْنکه صالت به معنای 
مناسك و شعائر دْنی است که نقشش ذکر ْعنی ْادآوری آن اصل کلی 
لزوم روْکرد به خداست که چون هداْت الهی در قال َ قرآن نازل و 
منصوص گشته است بهتر است در آن آْات قرآن مکررا ذکر گردند تا 
آدمی دمادم به آموزه های هداْت الهی توجه و در نتيجه فهم خود را 

تر گردانده و به تبع آن عمل خود را منطبق تر و تعالی خود را  عميق
روزافزون تر گرداند. کشورهای مسلمان از توحيد بسيار دورند چرا که 
خداهای ذهنی خود را منطبق بر هداْت الهی نگردانده هر ْك خدای 
خودساخته ذهنی خود را می پرستند. مسلمانان فلسفه وجودی صالت را 

قط به تکرار صوری آن اقدام می نماْند و از نظر من غده در نيافتند و ف
سرطانی مسلمانی مسلمانان همين اعتبار کاذب بخشيدن به صورت 
ظاهری نماز است چرا که گمان می برند با اْن عمل ظاهری تکليف خود 
را در برابر خود و هستی و دْگر آدميان انجام داده اند و خدا خشنود 

 (5937ـ تير  1رآن )آْاتی از قساخته اند. 
*** 

سالم. مفهوم الصالة و به طور کلی مشتقات آن در قرآن پرسش: 
ای آن را نماز، برخی آن را اتصال و دْگران آن را دعا و  چيست؟ عده

اند. اما به راستی معنای و مفهوم  روی آوردن و توجه نمودن معنا کرده
خاصی دارد؟  آن چيست؟ آْا الصالة زمان خاصی دارد؟ آْا الصالة شکل

آْا آداب خاصی دارد؟ معنا و مفهوم مصلين چيست؟ و خدا چه کسانی 
 کند؟ مفهوم الصالة الوسطی چيست؟ را مصلين خطاب می

نماْم چرا که پاسخ  ابتدا پرسش و پاسخی دْگر را نقل می پاسخ:
دهد و بعد از آن  پوشش می« صالة»برخی از پرسشهای شما را درباره 

نماْم. )منظور همان پرسش و پاسخ پيشين  اضافه میتوضيحاتی دْگر را 
 است که چرا نماز واج َ است و...( 

الصالة زمان خاصی دارد؟ آْا الصالة »اما در پاسخ به اْنکه؛ آْا 
فرماْد:  باْد گفت قرآن می« شکل خاصی دارد؟ آْا آداب خاصی دارد؟

(، بنابراْن 529)نساء « وتًاإنَّ الصَّالةَ کانَتب عَلَى الْمُؤمِنينَ کِتابًا مَّوبقُ»
؛ «ذکر»است و « ذکر»دار است چرا که ماهيت آن  نماز؛ عبادتی زمان

های پيشين است و منظور از  ْادآوری اصول و قوائد و نيز تجربه»
توجه به نسبت ميان آدمی با خدا، ْعنی نسبت آدمی با ساْر « ذکر اهلل»

باشد.  با خودش می آدميان، نسبت آدمی با طبيعت، و حتی نسبت آدمی
راهنمای عمل و تعامل آدمی است در مواجه با آنچه در « ذکر اهلل»

زْستنش باْد بدان تصميم بگيرد و اقدام کند، بدْن معنا که او در هر 

ای باْد مقدرات الهی را در نظر گيرد و در چهارچوب آن عمل  مواجهه
می باشد و نماْد. خداوند گشاْنده و گسترش دهنده روزی بر بندگانش 

 41اندازه گذارنده بر آن )اللَّهُ َْببسُطُ الرِّزبقَ لِمَنْ َْشَاءُ وََْقْدِرُ( )رعد 
توجه به آن گشودگی و گستردگی و اندازه های « ذکر اهلل»و...(، و 

مترت َ بر آن است که هستی بی حساب و کتاب نيست، و اگر آدمی 
ها و  گشودگی ها در خواهان رشد و تعالی است باْد ذاکر اندازه

دار است تا آدمی همواره  بنابراْن نماز عبادتی زمان« ها باشد. گستردگی
در نسبت خود با خدا و هستی بيندْشد و غافل نشود که به بيراهه 

رود. از سوی دْگر؛ چون نماز در زمره عبادات جمعی است و الزمه  می
خاصی  هر عبادت جمعی؛ هم زمانمند بودن آن است و هم آداب و ارکان

کند، بنابراْن زمان و چگونگی نماز نيازمند وحدت روْه  را طل َ می
به تنهاْی بار معناْی مثبت ْا منفی ندارد، « مصلين»باشد. اما واژه  می

بلکه تنها داللت دارد بر کسانی که به طور مرت َ و زمانمند اعمال 
قلمداد « نمازخوان»دهند و در نظر جامعه  ظاهری نماز را انجام می

شوند، بنابراْن بارمعناْی اْن واژه باْد از دْگر مندرجات آْاتی که  می
از « الصالة الوسطی»باشند استخراج گردد. مفهوم  شامل اْن واژه می

است ْعنی نمازی که در آن نه افراطی باشد نه « نماز ميانه»نظر بنده 
فرماْد:  بقره خطاب به مؤمنان می 529تفرْطی چرا که قرآن در آْه 

در ميانه بودن «. کَذَلِكَ جَعَلْناکُمب اُُمَّةً وَسَطًا لِِّتَکُونُوا شُهَدآءَ عَلَى النِّاسِوَ»
 ْعنی تعادل حداکثری و آن بيشينه پاْداری را در پی خواهد داشت. 

 

در بار « حق»/ پرتکرارهارک  ◄ )وََْقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيبرِ الْحَقِّ( 15بقره 
 «انجام کاری بودنمجاز به »معناْی 

 

  72بقره 
آل عمران[ درْابيم  7را ]در آْه « مَا تَشَابَهَ مِنْه»برای اْنکه مفهوم 

قَالُوا ادبعُ لَنَا رَبَّكَ ُْبَيِِّن لَّنَا مَا هِیَ إِنَّ »سوره بقره توجه کنيم:  72به آْه 
، )ای موسی( برای ما از پروردگارت بخواه که برای «الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيبنَا

م گاو را باْد ذبح کنيم چرا که در آن برای ما ما مشخص کند که کدا
توانيم آن را تشخيص دهيم. به استناد اْن آْه،  شبهه است و نمی

ْعنی دنبال کردن شبهات. بنابراْن متشابهات « فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه»
توان در آنها طرح شبهه کرد، اما محکمات  قرآن، آْاتی هستند که می

 (5931ـ تابستان  )محکم و متشابهند. اْن چنين نيست
 

  72بقره 
وَمِنْهُمب »فرماْد:  سوره بقره در باره برخی ْهودْان می 72در آْه 

، و از ميان اْشان «أُمِِّيُّونَ لَا َْعبلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّا أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمب إِلَّا َْظُنُّونَ
بلکه فهمشان متضمن  ْابند اميّونی هستند که حقيقت کتاب را درنمی

برند. از اْن  هاْی است که به صحت و واقعيت آن گمان می قبول افسانه
توان فهميد که مراد از اميون کسانی هستند که ممکن است  آْه می

حقيقت کتاب را در نيابند و ذهنيت و بدفهمی خود را منتس َ به مدعای 
از ادْان الهی کتاب نماْند. اْنان هر چند به ظاهر و اسماً پيرو ْکی 

ْابند جزو اميون  باشند اما چون مفاهيم مندرجات کتاب را درنمی می
 (5931ـ تير )امی بودن اند. برشمرده شده

 

 429رک بقره  ◄ )قالوا لَن تَمَسَّنا النِّارُ إلِّا أّْامًا مَّعبدودَةً( 22بقره 
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 523بقره رک  ◄ 31بقره 
  529بقره 
، وچنانچه که اْشان «وَلَوب أَنَّهُمب آمَنُوا وَاتَّقَوبا لَمَثُوبَةٌ مِِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيبرٌ»
کردند هر آْنه ثوابی از نزد خدا بهتر است. در اْن  آوردند و پروا   اْمان 
بار معناْی فعلهای پسينی خود را منفی نکرده بلکه ماحصل « لَو»آْه 

دارد. اگر مراد اْن بود که اْمان نياوردند و  شرطی وقوع آنها را بيان می
)برای توضيح شد.  پروا نکردند از ادات نفی پيش از اْن افعال استفاده می

 (5937ـ فروردْن  1مبسوط رک امت واحد 
 

و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 522بقره 
 پرتکرارها

، ای «آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسبمَعُواَْا أَُّْهَا الَّذِْنَ »
کسانی که اْمان آوردند )به پيامبر( نگوْيد مراعات کن حال ما را )و 
قرار نده بر ما دشواری جهاد در راه خدا( و بگوْيد ما را ببين )و به 

ه حساب آور و انتخاب کن برای جهاد در راه خدا( و حرف شنوی داشت
 باشيد. )آْاتی از قرآن(

 

 521و  521بقره 
های  آْا در آْات قرآن کرْم در خصوص ساْر تقسيم بندیپرسش: 

 ای شده است؟ مرتبط با آْات همچون آْات منسوخ و ناسخ و...  اشاره
در قرآن ناسخ و منسوخ راه ندارد، چرا که آْات آن در پاسخ: 

ای محدود و در شراْط بستری معلوم بر پيامبر اسالم که خاتم  برهه
النبيين است نازل شده، و آْات آن برآمده از علم و تواناْی و دْگر 

فرماْد:  سوره بقره که می 521باشد. آْه  صفات و اسماء مطلق الهی می
، مشمول آْات قرآن «آَْةٍ أَوب نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيبرٍ مِِّنْهَا أَوب مِثْلِهَامَا نَنسَخْ مِنْ »

گيرد، چرا که در آْه  شود، بلکه آْات کت َ پيشين الهی را دربرمی نمی
مَّا َْوَدُّ الَّذِْنَ کَفَرُوا مِنْ أَهبلِ الْکِتَابِ وَلَا الْمُشْرِکِينَ »فرماْد:  قبل آن می
دارند حق پوشانی از اهل  ، دوست نمی«کُم مِِّنْ خَيبرٍ مِِّن رَّبِِّکُمبأَن ُْنَزَّلَ عَلَيب

کتاب و نيز مشرکان که فرو فرستاد شود بر شما از خوبی از جان َ 
، قرآن «خير»، پس مراد از «ُْنَزَّلَ عَلَيبکُم»گوْد  پروردگارتان. چون می

ت. است که بر پيامبر اسالم و گروندگان به او فرو فرستاده شده اس
بنابراْن اْن آْات قرآن است که ْا آْات کت َ پيشين الهی را منسوخ 
نموده ْا به مانند آنها بر پيامبر اسالم نيز نازل شده است. الزم به ذکر 

جدْد، متضاد و متناقض و   است که مراد از نسخ اْن نيست که آْه
هان تر و ج تر و عميق ای متعالی متعارض آْه پيشين باشد، بلکه در مرتبه

تر از آْه پيشين نازل شده است. مانند نسخ اتومبيهای نسلهای  شمول
ـ مهر  )ناسخ و منسوخپيشين با جاْگزْنی اتومبيلهای مدرن امروزی. 

5931) 

*** 
افزاْم که آْات الهی، از آْات کت َ انبياء پيشين  بر اْن توضيح می

حاکم  های منصوص ْا بيان گفتاری حقاْق و سنن تا آْات قرآن، نشانه
باشند، نه خود آنها،  های هستی و واقعيتهای مستمر تارْخی می بر پدْده

ای از کت َ پيشين را نسخ  ای از قرآن، آْه گوْيم آْه بنابراْن وقتی می
ای ْا سنتی در هستی نسخ شده   کرده، بدْن معنا نيست که حقيقت پدْده

شين نسخ است، بلکه بيان منصوص ْا گفتاری آن روزآمد شده و بيان پي
گردْده است. در مثالی هم که در خصوص نسخ اتومبيلهای نسلهای 

ام، حقاْق و سنن  پيشين با جاْگزْنی اتومبيلهای مدرن امروزی آورده
گردد بلکه با افزون شدن علم ما از  سازی نسخ نمی مندرج در اتومبيل

حقاْق و سنن هستی، فناوری پيشرفت کرده، نسل جدْد جاْگزْن نسل 
  (5931ـ پاْيز )مِن بعد  شود. میپيشين 

*** 
از وْژگيهای حق اْن است که »و باز به عنوان توضيح بيشتر: 

و بنابراْن حجت کالم را باْد در خودش « حجتش در خودش است»
)در معنای سخن(، بيان « کالم»جستجو کرد ولی نباْد غافل شد که 

يست حقيقت ْا واقعيت ْك پدْده است و وجودش قائم به خودش ن
گوْيم که حجت  بلکه قائم به آن حقيقت ْا واقعيت است، پس وقتی می

کالم را باْد در خودش جستجو کنيم بدْن معنا است که حجتش را باْد 
تواند  در پدْده متناظر آن جستجو کنيم و صدق آن را بسنجيم. کالم می
« حق»بيان حق باشد ْا بيان ناحق. دقت کنيم که کالم به خودی خود 

حق باشد و از اْن رو در زمره مقوالت « تبيين»تواند  بلکه می نيست
  (5939ـ مهر  )پاسخ به نقد( )ثبوت احکام« برشمرده گردد.« حق»

*** 
 )پيرامون حکم زنا و نسخ سنگسار در قرآن(  4رک نور  ◄
 

  523بقره 
، ْك فعل «فعل مضارع»با « لَو»در مواردی که قبل از ترکي َ 

بعضاً مترجمان فعل مضارع را نيز ماضی ترجمه ماضی بکار رفته و 
اند تا تطابق زمانها برقرار باشد، اما باْد فعل ماضی را به صورت  کرده

ماضی نقلی ترجمه نمود تا نشان دهنده اثر فعل از گذشته تا حال باشد و 
وَدَّ کَثِيرٌ مِِّنْ أَهبلِ الْکِتَابِ لَوب »تطابق زمانها نيز برقرار باشد، مانند: 

از  یاريند بسا هداشت دوست»(، 523 )بقره...« َْرُدُّونَکُم مِِّن بَعبدِ إِْمَانِکُمب
وَدُّوا لَوب »، «تان...مانْا پس گردانند شما را از بر چنانچهاهل کتاب 

)و مانند « اند چنانچه کفر بورزْد شتنهدوست دا»(، 4 )ممتحنه« تَکْفُرُونَ
ـ  1( )امت واحد 3، قلم 524 ،23، نساء 13، آل عمران 31اْنها: بقره 
 (37فروردْن 

 

)داللت وجوه در آْه  1رک مائده  ◄ (بلی من اسلم وجهه اهلل) 554بقره 
 وضو(

 1رک مائده  ◄ (فَأَْبنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجبهُ اهلل وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) 551بقره 
 )داللت وجوه در آْه وضو(

 

 (نِتُونَالَّهُ ق لْأَربضِ کُلٌّاتِ وَاوالسَّمامَا فِى  بَل لَّهُ) 551بقره 
به کسی اطالق « قانت»ْابيم که  تجو در آْات قرآن در میبا جس

 5شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می
 

لِلنِّاسِ  لَ إنِِّى جاعِلُكَاق فَأَتَمَّهُنَّ  تٍامَ رَبُّهُ بِکَلِميهاإببر ببتَلَىاوإذِ ) 542بقره 
 (اإمامً

                                                 

، 3، زمر 91، احزاب 41، روم 542، نحل 57، آل عمران 492و  551بقره ـ 5
 54و  1تحرْم 
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مقاالت شما را از طرْق نشرْه انقالب اسالمی مطالعه  پرسش:
کردم و به دوستان نيز معرفی، بخصوص مناظرات مکتوب شما با جناب 

رغم دْدن جوابهای مخالف و  صدر بر آگاهيم افزود. سؤالی که علی بنی
موافق هميشه ذهنيت مرا درگير خودش کرده بحث امامت در قرآن 

( 5م که به سؤاالت اْنجان َ جواب دهيد: شو است، لذا از شما ممنون می
در قرآن بحث امامت بصورت عام ْعنی قدرت رهبری همه انسانها 

( 4مطرح است ْا منظور از امام همان دوازده امام شيعيان است؟ 
فرماْد به چه مفهوم است آْا اْن چهارده  معصوميتی که شيعه می

بر همه چيز آگاه و  کنند و همچون خدا کنند اشتباه نمی معصوم گناه نمی
( اگر جواب سؤال دوم مثبت باشد آْا اْن امر عدالت 9مسلط هستند؟ 

خداوند را زْر سوال نمی برد که چرا به ْك عده چنين استعدادی داده و 
 به دْگران نداده؟ با تشکر و آرزوی توفيق

پاسخ: امامت به مفهوم راْج آن جاْگاهی در قرآن ندارد و بدْن 
مام کسی باشد که مردم را باصطالح پيشواْی و رهبری معنا نيست که ا

است که « سرلوحه و مرجع هداْت»در قرآن به معنای « امام»کند، بلکه 
هرآنکه بخواهد هداْت شود آن را معيار و محك اعمال خود قرار 

بقره خطاب به ابراهيم می فرماْد:  542دهد. خدای تعالی در آْه  می
و حال آنکه ابراهيم را امتی نبود که او « إماماً ِ َ لِلنِّاس جاعِلُك  إنِّی»

در اْن آْه منحصر در « امامت مردم»پيشوا و رهبرشان باشد، و شمول 
عصر و دوره زْست ابراهيم نبوده بلکه مراد مردمان همه اعصار و 
دورانها است اگر بخواهند هداْت الهی بيابند. جال َ اْنجاست که ابراهيم 

رسد آْا فرزندان و نوادگان من هم به اْن مقام پ در ادامه اْن آْه می
کند به عدم ستمکاری از  رسند؟ و خدای تعالی آن را مشروط می می

جان َ اْشان، بنابراْن مقام عصمت اهداْی نيست بلکه اکتسابی است و 
البته نسبی، و بشرْت را معصوميت مطلق نيست حتی پيامبر اسالم که 

 11توبه و  29مانند سوره عبس، آْه آْاتی از قرآن بدان صراحت دارد 
زمر. در عصمت دو چيز شرط است، اول؛ آگاهی و دوم؛ پاکی نيت، 

ای آگاهی دارد و نيتش  بدْن معنا که آدمی به ميزانی که در مورد پدْده
پاک است نسبت بدان پدْده دارای عصمت نسبی است. مثالً آنکه 

نسبت به دزدی شناسد و نيت دزدی هم ندارد  مصادْق دزدی را می
احقاف داللت بر  54معصوم است. بازگردْم به امامت در قرآن؛ آْه 

  ُ مُوسَی ِ کِتاب قَببلِه  امامت کتاب موسی و نيز امامت قرآن دارد )وَ مِنْ
َ ظَلَمُوا وَ  ٌ لِسانَاً عَرَبيَّاً لِيُنْذِرَ الَّذْن ٌ مُصَدِّق ً وَ هَذا کِتاب إماماً وَ رَحبمَة

هود نيز داللت بر امامت کتاب موسی دارد.  57َ( آْه  لِلْمُحبسِنين  بُشْرَی
شاْان توجه است که از ميان پيامبران مشهور در قرآن، بيشترْن اقبال 

اند و حال آنکه قرآن هيچ ْك را  مردمی را موسی و پيامبر اسالم داشته
مت دانسته است. بنابراْن اما« امام»نخوانده بلکه کت َ اْشان را « امام»

شود بلکه به اصول و معيارهای زندگی  در قرآن به شخص اطالق نمی
ْس نيز ملحوظ است:  54شود و اْن بار معناْی در آْه  متعالی گفته می

ُ  ْءٍ أحبصَيبناه َّ شَی ْ وَ کُل ُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم وَ نَکْت َُ  ِ الْمَوبتَی ُ نُحبی إنِّا نَحبن»
اند  ای روشنگر برشمرده شده همه چيز در سرلوحهآری! « ٍ ٍ مُبين إمام  فی

 است. « امام مبين»و از اْن رو؛ قرآن مصداق تام و تمام 
عصمت اکتسابی است و نه اهدائی و »پيش از اْن نيز نگاشته بودم: 

اکتسابی آن هم مطلق نيست بلکه نسبی است. ْعنی به ميزانی که آدمی 
که حقمدار زندگی کند از  کند کند و همت می حقاْق عالم را درک می

گردد. عصمت  شود و به اصطالح معصوم می ارتکاب گناه واکسينه می
پيامبر و دْگر بزرگان صدر سالم نيز در همين چارچوب است و امر 
ماوراء بشری نيست. آنها هداْت الهی را سرلوحه زْست خود قرار 

اشتباه  بیدادند و متعالی شدند. البته مرات َ ْکسانی هم کس َ نکردند و 
 52هم نبودند. آنها نيز در مراتبی نيازمند غفران الهی بودند. انحصار 

معصوم و امثالهم هم هيچ پاْه قرآنی ندارد و از خرافات و مجعوالت 
 (5932ـ تابستان  52)آْاتی از قرآن  «تارْخ اسالم است.

 

 5ملت ابراهيم/ پرتکرارهارک  ◄ 592بقره 
 72رک انعام  ◄ 599بقره 

توان استنباط کرد که جد پدری،  می نور( 95)در آْه  «ءَابَائهِنَّ»از 
جد مادری، عمو و داْی زنان نيز مشمول حيطه به اصطالح محارم آنها 

بقره، آباء شامل جد پدری و عمو هم شده  599شوند، چرا که در آْه  می
الَ لِبَنِيهِ مَا تَعببُدُونَ مِن أَمب کُنتُمب شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ َْعبقُوبَ الْمَوبتُ إِذْ قَ»است: 

بَعبدِی قَالُوا نَعببُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِببرَاهِيمَ وَإِسبمَاعِيلَ وَإِسبحَاقَ إِلَهًا 
)اسماعيل عموی ْعقوب است اما مشمول لفظ « وَاحِدًا وَنَحبنُ لَهُ مُسبلِمُونَ

ر زبان عربی، هم د« ابوْن»آباء قرار گرفته است( و از آنجا که لفظ 
توان جد مادری و نيز داْی را نيز  گيرد، می پدر و هم مادر را در برمی

 (5931پوشيدگی مو ـ تير ) دانست.« آباء»مشمول 
 

 529بقره 
است ْعنی « نماز ميانه»از نظر بنده « الصالة الوسطی»مفهوم 

 529نمازی که در آن نه افراطی باشد نه تفرْطی چرا که قرآن در آْه 
وَکَذَلِكَ جَعَلْناکُمب اُُمَّةً وَسَطًا لِِّتَکُونُوا »فرماْد:  قره خطاب به مؤمنان میب

در ميانه بودن ْعنی تعادل حداکثری و آن بيشينه «. شُهَدآءَ عَلَى النِّاسِ
 پاْداری را در پی خواهد داشت. 

 

 1رک مائده « وجه»پيرامون معنای  ◄ 512تا  529بقره 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت موضوعیبررسی رک  ◄ 521بقره 
و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 519بقره 

 پرتکرارها
 

 (تٌ بَلْ أحبيَآءٌاهللِ أمبواى سَبِيلِ وال تَقُولُوا لِمَن ُْقْتَلُ ف) 512بقره 
شدگان در راهش  خداوند در چند آْه قرآن درباره کشتهپرسش: 
اند، حيات دارند، نزد  فرماْد از جمله نپندارْد مرده مواردی می

کنم  خورند و شاد هستند و غيره. خواهش می پروردگارشان روزی می
اند و  درباره اْن مفاهيم توضيح دهيد. منظور خدا از حيات دارند و نمرده

 يست؟ خورند و... چ روزی می
تصور و اعتقاد راْج اْن است که برپاْی قيامت متعاق َ پاسخ: 

افتد و اْن اشتباه است، بلکه قيامت کبرای  مرگ همه انسانها اتفاق می
شود ْعنی او ماحصل و آثار زْست  هر انسانی با مرگ او منفرداً برپا می

                                                 

، 549، نحل 92، ْوسف 515، انعام 541، نساء 31، آل عمران 591و  592ـ بقره 5
 72حج 



67 

از  بيند. دوم اشتباه اْن است که بعد دنيوی خود را بر خوْشتنش قائم می
مرگ؛ انسان دْگر مجال رشد و تعالی ندارد و ذی اختيار و اراده و 

در « انا هلل و انا اليه راجعون»فعال نيست که اْن تصور و اعتقاد با 
تناقض است چرا که خدا بينهاْت است و رجعت انسان بسوی او نيز 
بينهاْت است، بنابراْن بعد از مرگ هم آدمی باز هم ذی حيات است و 

رشد و تعالی براْش مقدور. حال با اْن اوصاف؛ آنان که در امکان 
اند و حيات دنيوی خود را  زْست دنيوْشان کارنامه مقبولی کس َ کرده

اند، چون آثار رشد و تعالی را بر خوْشتنشان  به نيکی بپاْان رسانده
اند در حيات پس از مرگ از بستر و مرک َ و به  محقق و قائم ساخته

تری جهت ادامه رشد و تعالی و رجعت بسوی خدا طور کلی وضعيت به
شود. مضاف بر  برخوردار خواهند بود و روزی بهتری نصيبشان می

ای  حيات اخروی، چون طول عمر اثر اعمال صالح طوْل است به گونه
تر باشد طول عمرش بيشتر، در دنيا نيز ْاد و  که هرچه عمل صالح

نماْند و حتی جان خود را  نکوداشت افرادی که در راه خدا مجاهدت می
نماْند ماندگار می شود و به ميزانی که آثار اعمال صالح آنها  فداء می

کند آنها در حيات اخروْشان از پاداش الهی برخوردار  در دنيا عمر می
خورند. مرگ تنها چارچوب و فضای بستری  شوند و روزی می می

ـ پاْيز  3آْاتی از قرآن )دهد نه اْنکه آن را نابود کند.  حيات را تغيير می
5937 ) 

 

رک  ◄ (ونَجِعار لَيبهِا إنِّا لِلَّهِ وإنَّآ إالُوق يبَةٌبَتْهُم مُّصالَّذْنَ إذآ أصا) 511بقره 
 512بقره 

 

 11رک احزاب  ◄ (مِِّن رَّبِِّهِمب وَرَحبمَةٌ تٌ الَئِكَ عَلَيبهِمب صَلَوواُ) 517بقره 
عبتَمَرَ فاَل جُناحَ الْبَيبتَ أوِ ا فَمَنْ حَجَّ هللِاآئِرِ مِن شَعلْمَرْوَةَ الصَّفَا وانَّ إ) 512بقره 

   ال جُناحَ عَلَيبکُمب /پرتکرارهارک ◄  (اعَلَيبهِ أن َْطَّوَّفَ بِهِم
 

  مبين /پرتکرارهارک ◄  512بقره 
و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 574بقره 

 پرتکرارها
 

لَّيبسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَکُمب قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ ) 577بقره 
« وجه»برای معنای  ◄ (لنَّبِيِِّنَابِ والْکِتائِکَةِ وَلْماَلالْآخِرِ و اءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوبمِ 

 1رک مائده 
اصول دْن را از کجا پيدا کردند آْا قرآن در آْه خاصی پرسش: 

فرموده که توحيد، نبوت و معاد جز اصول دْن است ْا برداشت متفکران 
دْن بخاطر اْنکه مباحث دْنی را بصورت متشکل تدوْن کنند به اْن 
اصولها رسيدند؟ روحانيت و گروهی از روشنفکران دْنی در 

رش جهان بينی ْا اصول دْن اجباری آورند که در پذْ هاشان می نوشته
نيست اما وقتی اْن اصول را قبول کردی باْد همه اوامر دْن را بدون 

ای در قرآن وجود دارد که در دْن اجباری  چون چرا قبول کنيد اما آْه
 نيست و در ادامه نگفته فقط در اصول دْن! 

آنچه که به اصول دْن مشهور است امر استنباطی بوده پاسخ: 
کند  . قرآن آْات الهی را شامل محکمات و متشابهات معرفی میاست

باشند و  که محکمات اصول جهان بينی ْا همان اصول دْن می

پيرامون محکم و »متشابهات مصادْقی برآمده از آن اصول که در مقاله 
بقره گوْای اْن است که  577ام. آْه  بدان پرداخته« متشابه در قرآن

گيرد؛ خدا، آخرت، فرشتگان، کتاب و  لق میاْمان به پنج مقوله تع
گوْند پذْرش  پيامبران. حال شاْان توجه است که اصول دْنی که می

است! بدْن معنا که از طرْق « اْمانی»است در اْن آْه « تحقيقی»آن 
آوری و بعد به تجربه و  قرائن صدق به وجود و اصالت آنها اْمان می

دهی که  آنها گواهی می شهود در طول زندگی، مستمراً به صدق
بودن تجربه و شهود مستمر و « تحقيقی»حقيقتند. بنابراْن اگر مراد از 

ای نيست اما اگر منظور اْن باشد  تدرْجی در طول زندگی باشد مناقشه
ای کوتاه در مورد آنها پژوهش شود و اگر آنها را صادق  که در دوره

دستورات دْن شوْم محل  ْافته و بپذْرْم باْد اجباراً عامل به احکام و
مناقشه است چرا که اساساً صدق اْمان از طرْق عمل به آن چيزی که 

شود و  کنند، احراز می خوانند و توصيه می منابع اْمانی، ما را بدان می
نه صرفاً به صورت نظری ْا انتزاعی. حال با توجه به اْن توضيحات، از 

است که جز او هيچ اله  منظر فلسفی؛ اصل االساس دْن، اْمان به اهلل
دْگری نيست، و بنابراْن نظام حاکم بر هستی توحيدی است، و چون 

آفرْند و ما مرگ آدميان را همواره مشاهده  آفرْدگار هستی بيهوده نمی
آورْم و چون ما نيازمند آگاهی از الزامات  کنيم، به آخرت اْمان می می

آورْم و از طرْق  ان میزندگی اخروی در اْن دنيا هستيم، به انبياء اْم
آورْم و جاْگاه فرشتگان را در  اْشان به کتاب حقاْق هستی اْمان می

باشند. اگر بگوْيد  ْابيم که نيروهای موجود در هستی می اْن ميان درمی
بقره همخوانی ندارد، پاسخ اْن است  577چرا اْن ترتي َ با ترتي َ آْه 

اس اْن تسخير؛ کتاب که فرشتگان از مبدأ تا معاد مسخرند و بر اس
حقاْق هستی مکتوب و مقرر است و بعد انبياء باز به واسطه برخی 

شود. بنابراْن  ْابند و بدانها نازل می فرشتگان از آن کتاب آگاهی می
بقره آمده اما  577ترتي َ از منظر حقيقت هستی همانی است که در آْه 
بعد انبياء و سپس از منظر ما آدميان ابتدا اْمان به اهلل است و آخرت، 

دهم  فرشتگان و کتاب توأمان. در پاسخ به پرسش دوم شما را ارجاع می
به پاسخ پرسشی که پيش تر در خصوص نظر عالمه طباطباْی پيرامون 

 ( 411توضيحات ذْل بقره  ک)رام.  آزادی عقيده نگاشته
*** 

گوْد، حق  چون خدا می»در مورد فهم قرآن، تمسك به اْنکه 
، «گوْد چون حق است، خدا می»راهگشاتر است از تمسك به « است

)بقره  گيرد به آن تعلق می« اْمان»زْرا قرآن در زمره مقوالتی است که 
چون حق است، خدا »توان به اْن اکتفا کرد که  ، بنابراْن نمی(577
آورْد ْعنی حجت آن  ، چرا که شما وقتی به چيزی اْمان می«گوْد می

اْد و براْتان صحت آن ْقينی نشده است، اما از شواهد  را هنوز درنيافته
شوْد و زمانی که  پذْرْد و به آن عامل می و قرائن، درستی آن را می

مانند اْنکه پزشك  ْابيد.  نتاْج آن محقق شد، به حقانيت آن ْقين می
معتمد شما بگوْد اگر اْن دارو را به تدرْج مصرف کنيد بيمارْتان 

کنيد و  آورْد، دارو را به تدرْج مصرف می ن میشود، اْما درمان می
شود. از اْن رو، در اْمان  ْابيد، و اْن امر براْتان ْقينی می درمان می

« محمد امين»آوردن به قرآن، عالوه بر محتوی و ماهيت کالمی آْات، 
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بودن پيامبر نقش کليدی داشته است. اْمان آورندگان از محمد دروغی 
اعتماد کامل داشتند، از اْن رو پذْرای دعوت او نشنيده بودند، به او 

 (5939ـ شهرْور  ثبوت احکام) شدند. می
 

 لْقَتْلَىا فِى لْقِصَاصُا عَلَيبکُمُ کُت ََِ مَنُواآ ْنَالَّذ أُّْهَاا ْ) 573و  572بقره 
 تِِّبَاعٌافَ شَىبءٌ يهِأَخ مِنْفَمَنْ عُفِىَ لَهُ  لْأُنثَىابِ نثَىلْاُاو لْعَببدِابِ لْعَببدُاو لْحُرِِّابِ لْحُرُّا
 عبتَدَىافَمَنِ  وَرَحبمَةٌ رَّبِِّکُمب مِِّن تَخْفِيفٌ لِكَذَ نٍبِإِحبسا إِلَيبهِ دَآءٌوأ لْمَعبرُوفِابِ

 لَعَلَّکُمب بِأَلْبالْالِى أُوْا  ةٌحَيا اصِالْقِصوَلَکُمب فِى ، يمٌأَل ابٌعَذ فَلَهُ ذَلِكَ بَعبدَ
 (تَتَّقُونَ

 پرتکرارهاو چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »معنای صحيح برای  ◄
موضوع بحث به طور مبسوط  «بحث آزاد در باره قصاص»اْن آْات در  ◄

 .بوده است
*** 

مائده که  21اثبات برابری دْه زنان و مردان در قرآن: به استناد آْه 
نساء که همه زنان و  5و با توجه به آْه « النفسَ بالنفسِ»فرماْد  می

داند، برابری دْه زنان با مردان از منظر  می« نفس واحده»مردان را از 
ه قرآن مبرهن است. دليل دْگر اْنکه اگر مرد آزادی عبد مذکری را ب

قتل برساند قصاص او مانند زمانی است که مرد آزادی به قتل رسيده 
باشد، ْعنی مانعی در قصاص وجود ندارد و دْه هم برابر است، بنابراْن 

َْا أُّْهَا الَّذْنَ آمَنُوا کُت ََِ عَلَيبکُمُ »گوْد  بقره می 572وقتی قرآن در آْه 
ناظر بر « الْعَببدُ بِالْعَببدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَىالْقِصاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ

تفاوت دْه زن با مرد نيست چرا که دْه عبد با حر ْکسان است و اْن 
آْه گوْای اْن است که همان حر ْا همان عبد ْا همان زن که مرتک َ 

توان قصاص کرد نه اْنکه اگر حری عبدی را  قتل شده است را تنها می
وان او را قصاص کرد و همين طور اگر مردی زنی را به ت کشته بود نمی

قتل برساند نتوان او را قصاص کرد مگر در صورت پرداخت ما به 
التفاوت دْه. اْنکه سهم االرث مردان دو برابر زنان است نيز قابل تعميم 

، ثانياً تفاوت «النفس به النفس»گوْد  به دْه نيست چرا که اوالً قرآن می
توان نابرابری در سهم االرث  ن ارث و دْه، بنابراْن نمیماهوی است ميا

را به دْه تعميم داد و آن را نابرابر دانست. )به موضوع قصاص در 
صدر مفصالً پرداخته شده  با استاد بنی« بحث آزاد در باره قصاص»

  (5937ـ بهار  1)آْاتی از قرآن است.( 
*** 

ْکی نوشتارهای سالم جناب حق پور. در خصوص دْه در پرسش: 
اْد و در خصوص ارث نيز  خود قائل به عدم تنصيف دْه زن و مرد شده

اْد که دو برابر بودن سهم االرث دختر و پسر )با توجه به  بيان داشته
باشد اما ظاهراً در  اْد( کامالً موجه و منطقی می استداللهاْی که آورده

اْن است پذْرش اْن دْدگاه ممکن است ْك تعارضی رخ دهد و آن 
که برخی از صاح َ نظران حکم تنصيف دْه در امتداد و طول حکم ارث 

باشند که هدف غاْی و نهاْی نابرابری  دانند و قائل به اْن نظر می می
باشد و هيچگونه حکم خالف عدالت  دْه زن و مرد به نفع زنان می

 ميليون تومان، 522باشد، به اْن توضيح که اگر مثالً دْه زن باشد  نمی
ميليون و با  12شود  سهم االرث حاصله از اْن دْه بدون فرزند می

ميليون باشد سهم  422شود و اْضاً اگر دْه مرد  ميليون می 41فرزند 

ميليون  41شود و با فرزند  ميليون می 12االرث مرد بدون فرزند 
ميليون باشد آن وقت  422شود درحاليکه اگر دْه زن همانند مرد  می

ميليون  12شود و بدون فرزند  ميليون می 522زند ارث زن با فر
 41ميليون و بدون فرزند  12شود ولی سهم االرث مرد با فرزند  می

شود  عدالتی می شود، در نتيجه در نهاْت باعث نابرابری و بی ميليون می
ميرد بالفاصله ماترک او که دْه نيز بخشی از  لذا وقتی مردی ْا زنی می

شود و نتيجه نابرابری در دْه در نهاْت  سيم میباشد تق ماترک وی می
شود. دْه نيز طبق نظر  در سهم االرث منجر به برابری و عدالت می

برخی صاحبنظران خون بهاء نيست بلکه جبران خسارت مالی است و 
دهد. نظرتان در  اْن جبران خسارت خودش را در سهم االرث نشان می

 خصوص اْن نظر و دْدگاه چيست؟
 (5: نماْم ا سالم و درود. موارد زْر را توضيحاً عرض میبپاسخ: 

 فرماْد مائده که می 21به استناد آْه »ام:  بنده پيش از اْن اثباتاً نگاشته
نساء که همه زنان و مردان را از  5و با توجه به آْه « النفسَ بالنفسِ»
 داند، برابری دْه زنان با مردان از منظر قرآن مبرهن می« نفس واحده»

است. دليل دْگر اْنکه اگر مرد آزادی عبد مذکری را به قتل برساند 
قصاص او مانند زمانی است که مرد آزادی به قتل رسيده باشد، ْعنی 
مانعی در قصاص وجود ندارد و دْه هم برابر است، بنابراْن وقتی قرآن 

مُ الْقِصاصُ فِی ْا أُّْهَا الَّذْنَ آمَنُوا کُت ََِ عَلَيبکُ»گوْد  بقره می 572در آْه 
ناظر بر تفاوت دْه زن با « الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَببدُ بِالْعَببدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

مرد نيست چرا که دْه عبد با حر ْکسان است و اْن آْه گوْای اْن 
است که همان حر ْا همان عبد ْا همان زن که مرتک َ قتل شده است را 

قصاص کرد نه اْنکه اگر حری عبدی را کشته بود  توان تنها می
توان او را قصاص کرد و همين طور اگر مردی زنی را به قتل  نمی

برساند نتوان او را قصاص کرد مگر در صورت پرداخت ما به التفاوت 
دْه. اْنکه سهم االرث مردان دو برابر زنان است نيز قابل تعميم به دْه 

، ثانياً تفاوت «النفس به النفس»گوْد  نيست چرا که اوالً قرآن می
توان نابرابری در سهم االرث  ماهوی است ميان ارث و دْه، بنابراْن نمی
ميان ارث و دْه تفاوت  (4.« را به دْه تعميم داد و آن را نابرابر دانست

ماهوی است چرا که دْه هم ماهيت مجازات و فدْه دارد و هم جبران 
کند و  مرتک َِ خسران را مجازات می ْعنی دْه هم از وجهی .خسارت

نماْد، اما در ارث وجه مجازات و  از وجه دْگر ذی نفع دْه را تأمين می
فدْه بالمحل است. مضافاً وقتی در قصاص برابری باشد، در دْه نيز به 
تبع برابری است. و به هيچ وجه روا نيست که در قصاص تابع تنصيف 

مردی زنی را کشت تا ما به  دْه زنان شوْم و بعد بگوْيم که اگر
التفاوت دْه داده نشود، قصاص جاْز نيست، چرا که تعيين تکليف 
قصاص اولی به دْه است و نه بالعکس. بدْهی است که نابرابری در 
احکام قصاص و دْه متناظر و متضمن فسادانگيزی و تبهکاری در 

در طول باشد چنانکه بوده و کرامت و حقوق زنان را  اجتماع انسانی می
مثالی که در جهت اثبات روا بودن  (9. تارْخ مخدوش کرده است

شده، تنها شامل ْك حالت در تقسيم ارث است   تنصيف دْه زنان آورده
کند. مثالً  و آن تنصيف به فرض حقانيت، مابقی حاالت را ارضاء نمی

ميليون باشد، سهم االرث مادر او به فرض وجود کالله  12اگر دْه زنی 
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ميليون است در حالی که اگر دْه مردی  52ْك ششم معادل  مادری
ميليون خواهد بود. مثال  42ميليون باشد، سهم االرث مادر او  542

ميليون باشد و او تنها ْك پسر و دو  522دْگر اْنکه اگر دْه زنی 
شود، حال  ميليون می 41و سهم هر دختر  12دختر داشته باشد، سهم پسر

ميليون باشد و او نيز تنها ْك پسر و دو دختر  422آنکه اگر دْه مردی 
شود که دو  ميليون می 12و سهم هر دختر  522داشته باشد، سهم پسر 

برابر حالت قبل است. بنابراْن آن استدالل در جهت روا بودن تنصيف 
شود.  دْه زنان وجاهتی ندارد و سهم االرث در حالتهای دْگر برابر نمی

توضيح « بازنگری در نحوه تقسيم ارث»قاله مضافاً اْنکه بنده در م
رسد و  ام که اگر متوفی پسر داشته باشد، سهمی به همسر نمی داده

 شده با آْات ارث خواناْی ندارد.   بنابراْن از نظر بنده مثالی که آورده

*** 
آْا ارزش خون مسلمان و کافری که حربی نيست، ْکی » پرسشدر پاسخ به  ◄

 34رک نساء « است؟
 

  522بقره 
بازنگری در نحوه تقسيم »با دوستی پيرامون نظر اخير بنده درباره 

سوره بقره را مطرح نمودند. گفتم  522کردْم که آْه  گفتگو می« ارث
از اتفاق اْن آْه مثبِت ارث نبردن پدر و مادر و همسر از متوفی است 

رَ کُت ََِ عَلَيبکُمب إذَا حَضَ»فرماْد:  وقتی او فرزند ذکور دارد چرا که می
أحَدَکُمُ الْمَوبتُ إن تَرَکَ خَيبرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَْبنِ وَالْأقْرَبينَ بِالْمَعبرُوفِ حَقًّا 

بر  ، اگر پدر و مادر در صورت وجود فرزند ذکور ارث«عَلَى الْمُتَّقينَ
فرماْد در  بودند چرا در اْن آْه به شخصی که نزدْك مرگ است می

وصيت کند در حالی که اْنجا « المعروفب»حق والدْن و نزدْکانش 
و  55شود که در آْات  کند! بنابراْن مشخص می فرزندان را ذکر نمی

بری فرزندان بوده است نه پدر و مادر و  سوره نساء اولوْت با ارث 54
همسر و اگر متوفی پسری نداشته باشد، بعد از سهم االرث دختران، 

ـ  55)آْاتی از قرآن شود.  مطابق آْات سهم االرث ساْرْن تقسيم می
 (5937زمستان 

*** 
 «تکليف»و « وظيفه»در بار معناْی « حق»/ پرتکرارهارک  ◄
 

ا کُت ََِ عَلَى امُ کَملصِِّيَامَنُوا کُت ََِ عَلَيبکُمُ آلَّذْنَ اُّْهَا أا ْ) 527تا  529بقره 
 (...ْنَ مِن قَببلِکُمب لَعَلَّکُمب تَتَّقُونَلَّذا

 پرتکرارهاو چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »صحيح برای معنای  ◄
 

 متن کامل مقاله
 داری نکاتی در چراْی و چگونگی روزه

 

به مناسبت حلول ماه رمضان، نگارنده بر آن است نکاتی چند را با 
داری در ميان بگذارد،  مخاطبان گرامی درباره چراْی و چگونگی روزه

به اميد اْنکه در مبارک نمودن اْن اْام راهگشا باشد، چرا که ماه 
داران است  ه رمضان به خودی خود مبارک نيست، بلکه اْن کردار روز

ها  هاْی بر خسران د آن را مملو از برکت الهی نماْد ْا خسرانتوان  که می
 بيفزاْد. 

ْعنی ماه در ْك روز بر کل  1«شناسد ماه مرز نمی»ـ اول اْنکه 5
کند، بنابراْن شروع ماههای  کره زمين با اختالف ساعات طلوع می

باشد و منشأ اختالفها در  قمری در تمام نقاط کره زمين در ْك روز می
سياستمداران نيست و نيز   بازی موضوع، چيزی جز سياستاْن 

نماْند. از اْن رو، بهبود اتحاد  جهالتهای مردمی که کورکورانه تقليد می
تواند ْکی از آن برکتهاْی باشد که بستر تحصيل آن در  مسلمانان می

 ماه رمضان وجود دارد.
داری  ه داری چيست، بوْژه روز ـ اما ماهيت و فلسفه وجودی روزه4

در اْامی مشخص و البته شناور در فصول سال؟ آنچه از آْات قرآن 
داری در ماه رمضان تمرْنی است برای  آْد اْن است که روزه برمی

تقوْت اراده آدمی از طرْق پرهيز از معاشرتهای زناشوْی و نيز خوردن 
بنابراْن تعميم موارد پرهيز  2و آشاميدن از سپيده دم تا غروب آفتاب.

ودداری از نگاه حرام و خوردن مال حرام، و امثالهم در جمله شراْط به خ
داری صحيح نيست، چرا که اْن موارد در همه اْام حرام  صحت روزه

هستند، اما معاشرتهای زناشوْی و خوردن و آشاميدن به خود خودی 
داری که موج َ تقوْت اراده  باشند. البته روزه دارای هيچ حرمتی نمی

تواند او را در پرهيز از اْن حرامها در تمامی اْام  می گردد، آدمی می
 رساند.  سال و حتی در طول حيات آتی ْاری 

داری در اْام مشخص و بطور پيوسته وجوب ْافته،  ـ اْنکه روزه9
دقيقاً حاکی از اْن است که حکمت وضع چنين حکمی، تقوْت اراده 

خوْش، سختيهای ای که او بتواند در زندگانی  باشد، بگونه آدمی می
رغم آنها نتاْج شاْسته را حاصل گرداند و  ممتد را تاب بياورد و علی

برکات الهی را شامل حال خود نماْد. و اْنکه اْن حکم در ْك ماه 
قمری وجوب ْافته و مشخصه ماههای قمری هم شناوری آنها در فصول 

هر  باشد، نيز حاکی از اْن است که آدمی باْد عزم خود را در سال می
شراْطی جزم نماْد تا بر سختيها فائق آْد و سختی شراْط را بهانه 

 توقف سير کمالی خود ننماْد.
ـ درک شراْط آن دسته از افرادی که با مشکالت معيشتی مواجه 2

داری است، باشد که  هستند، نيز در حيطه فلسفه وجودی روزه
رکات الهی را هم داران را به انفاق بيشتر برانگيزاند و بدْن طرْق ب روزه

 شامل حال خود اْشان و هم بشرْت نماْد.
نگرفتن ْا به اتمام   جواز روزه 3سوره بقره 522ـ قرآن در آْه  1

نرساندن آن را برای بيماران، مسافران و نيز کسانی که طاقت شان طاق 
شود داده است، چرا که اْن تمرْن نباْد به هر بهاْی صورت پذْرد،  می

دار  داری منجر به ضرر جسمانی برای روزه که روزهو در زمانهاْی 
نماْد،  شود ْا برای او مخاطراتی در پی دارد ْا طاقت او را طاق می می

باْد از آن پرهيز شود ْا به آن پاْان داده شود. اما در اْن جواز نکاتی 

                                                 

 هستم. رک:ـ اْن تعبير را وامدار جناب دکتر سيد علی اصغر غروی 5

http://www.arbabehekmat.org/fa/takbargha/index/post/58 
حَتَّى  بُوا وهُنَّ ... وَکُلُوا وَاشْرَ ... فَالْآنَ بَاشِرُ فَثُ إِلَى نِسَائِکُمب ـ أُحِلَّ لَکُمب لَيبلَةَ الصِِّيَامِ الر4َّ

وَلَا  ثُمَّ أَتِمُّوا الصِِّيَامَ إِلَى اللَّيبلِ  َْتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخَيبطُ الْأَببيَضُ مِنَ الْخَيبطِ الْأَسبوَدِ مِنَ الْفَجبرِ
 (527وهُنَّ وَأَنتُمب عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ ... )سوره بقره آْه  تُبَاشِرُ

َةٌ   فَعِدَّةٌ مِِّنْ أََّْامٍ أُخَرَ  وب عَلَى سَفَرٍْضًا أَ ـ  فَمَن کَانَ مِنکُم مَّر9ِ وَعَلَى الَّذِْنَ ُْطِيقُونَهُ فِدْب
 طَعَامُ مِسبکِينٍ ...

http://www.arbabehekmat.org/fa/takbargha/index/post/85
http://www.arbabehekmat.org/fa/takbargha/index/post/85
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 پردازم: وجود دارد که به آنها می
گرفتن نيست، بلکه الف( مبتال بودن به هر نوع بيماری جواز روزه ن

شوند ْا درمان  داری تشدْد می مبتال بودن به بيمارْهاْی که با روزه
 باشد. شود، جواز روزه نگرفتن می آنها دچار اخالل می

ب( مراد از مسافر در آْه مذکور کسی است که در حال طی مسير 
و تحمل دشوارْهای آن است و نه شخصی که موقتاً در مکانی غير از 

خود سکنی گزْده اما در آساْش است. بنابراْن اْنکه  محل زندگی
گوْند اگر کسی نيت سفر به مدت ده روز نمود باْد روزه بگيرْد،  می

 بالمحل است و معيار، مواجه شدن با دشواری در طی مسير است.
ج( طاقت نياوردن تا اتمام مدت روزه و در نتيجه شکستن آن، 

تی نيست، بلکه باْد مجدداً جوازی برای روزه نگرفتن در روزهای آ
اش را  روزه گرفت و باز در صورت عدم طاقت، آن را شکست و فدْه

 تمرْن باال بردن طاقت است.  داد، چرا که روزه
داری را تمام و کمال  توانند روزه ـ اما آنهاْی که به هر دليل، نمی 1

 اجراء نماْند، باْد حداقل از معاشرتهای زناشوْی بپرهيزند و به حد
داری را انجام  ضرورت بخورند و بياشامند، و به هر حال مراتبی از روزه

 دهند.
ـ در آخر، توجه به اْن نکته نيز حائز اهميت است که در 7
داری مانند ساْر احکام عبادی، هيچ اجبار و اکراهی نباْد باشد،  روزه

بلکه شخص مؤمن به برکت آفرْنی احکام الهی، باْد اْن حکم را نيز از 
ر اختيار و به اميد حصول نتاْج شاْسته و فزونی برکت در زندگانيش س

انجام دهد. باشد که ماههای رمضان را بر خود، و به تبع آن بر بشرْت 
 مبارک گردانيم.

 
 متن کامل مقاله
 قبول وجوب تخييری روزه داری 

 داری  و نقد نظر آقای ترکاشوند درباره اْام روزه
 

نکاتی در چراْی و چگونگی روزه »چند سال پيش، تحت عنوان 
و شقوق مندرج در آْه   ، پيرامون ماهيت و فلسفه وجودی روزه«داری
ام، حال پس از اظهارات اخير جناب  بقره توضيحاتی ارائه داده 522

ترکاشوند در اْن خصوص، برآنم ضمن تصحيح ْکی از مدعيات 
 شوند را مورد نقد قرار دهم.پيشينم، بخشی از نظر جناب ترکا

( را بر کسانی دانسته 522)بقره « عَلَى الَّذْنَ ُْطيقونَهُ»پيشتر داللت 
شود، اما پس از توضيحات  داری طاقتشان طاق می بودم که در روزه

در آنها « طوق»جناب ترکاشوند و بر رسی ساْر آْاتی که از رْشه 
فرماْد  تأخر آْه که میای بکار رفته و نيز با توجه به قسمت م واژه

، باْسته و شاْسته «فَمَن تَطَوَّعَ خَيبرًا فَهُوَ خَيبرٌ لَّهُ وَأن تَصُومُوا خَيبرٌ لَّکُمب»
را دال بر « ُْطيقونَهُ»است فهم پيشين خود از آْه را تصحيح نماْم و 

خواهند  داری هستند اما نمی کسانی بدانم که هرچند دارای طاقت روزه
گيرند توان به پاْان رساندن آن را  نه اْنکه وقتی روزه میروزه بگيرند، 

بقره، ابتداء تکليف دو دسته از کسانی که  522ندارند، چرا که در آْه 
شود  توانند روزه بگيرند مشخص می به دليل بيماری ْا در سفر بودن نمی

داری  مبنی بر اْنکه باْد در اْام پسينی به جای روزهاْی که روزه

فَعِدَّةٌ مِِّنْ أََّْامٍ   ْضًا أَوب عَلَى سَفَرٍ روزه بگيرند )فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِ اند، نکرده
شود که باْد فدْه بدهند و  (، سپس تکليف دسته سوم بيان می أُخَرَ

َةٌ طَعامُ »شان طعام مسکين است:  فدْه وَعَلَى الَّذْنَ ُْطيقونَهُ فِدْب
را دال بر کسانی بپندارْم که  «ُْطيقونَهُ»اگر در اْنجا «. مِسبکينٍ

شود، اْن فهم با عبارتهای پسينی که  داری طاق می  طاقتشان در روزه
، «فَمَن تَطَوَّعَ خَيبرًا فَهُوَ خَيبرٌ لَّهُ وَأن تَصوموا خَيبرٌ لَّکُمب»فرماْد  می

رغم  همخوانی و انسجام ندارد، چرا که به کسی که نتوانسته علی
پس آنکه از »ان برساند منطقاً نباْد گفته شود که تماْلش روزه را به پاْ

بدارْد برای   نيکوتری اطاعت کند پس برای او بهتر است و اگرکه روزه
داری بوده نتوانسته آن  ، چون او با اْنکه خواستش روزه«شما بهتر است

را به پاْان برد، و وقتی کسی به انجام امری تواناْی ندارد، توصيه بدان 
 صواب نيست. 

از ادات نفی استفاده نشده « ُْطيقونَ»از سوی دْگر؛ پيش از فعل 
است که معنای آن را منفی نماْد و بار معناْی منفی نيز در بطن آن 

که از « طاقة»  بقره، واژه 421و  423وجود ندارد چرا که در دو آْه 
که از ادات نفی است بکار رفته و پر واضح « ال»است با « طوق»رْشه 

قالوا ال طاقَةَ »بار معناْی منفی دارد: « ال طاقة»آن دو آْه  است که در
، گفتند ما را امروز تواناْی نبرد با جالوت و «لَنا الْيَوبمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

، و بار نکن بر ما آنچه «واَل تُحَمِِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ»سربازانش نيست، 
 تواناْی انجام آن را ندارْم.

داللت « عَلَى الَّذْنَ ُْطيقونَهُ»شود که  توضيحات روشن میبا اْن 
داری دارند اما بدان تماْل ندارند و  دارد برکسانی که طاقت روزه

فرماْد که پس به جای آن فدْه داده مسکينی را طعام  خداوند بدانها می
دهند هرچند که اگر روزه بگيرند برای آنها بهتر است. با اْن اوصاف، 

داری توصيه شده اما وجوب آن  اْن آْه، هرچند به روزه به استناد
داری ْا اطعام مسکين مخيّر  تخييری است و اْمان آورندگان بين روزه

 اند. شده
حال جای اْن پرسش است که حکم آنهاْی که تماْل دارند 

آورند چيست؟ در نوشتار پيشين توضيح  داری کنند اما طاقت نمی  روزه
طاقت نياوردن تا اتمام مدت روزه و در نتيجه شکستن آن، »ام که  داده

جوازی برای روزه نگرفتن در روزهای آتی نيست، بلکه باْد مجدداً 
اش را  صورت عدم طاقت، آن را شکست و فدْهروزه گرفت و باز در 

در اْن نوبت نيز « تمرْن باال بردن طاقت است.  داد، چرا که روزه
بر اْن نظر پيشين خود « ُْطيقونَهُ»رغم تصحيح فهم پيشين خود از  علی

دانم چرا که اوالً  صحه گذاشته و آن را در انسجام با مندرجات آْه می
توان گفت هر کس  ثانياً؛ نمی«. است روزه تمرْن باال بردن طاقت»

داری کرده اما طاقت  اش را نتواند تمام کند چون اقدام به روزه روزه
نياورده فدْه بر او واج َ نيست چرا که اگر چنين باشد شکيباْی در 

داری پيشه نخواهد شد. و ثالثاً؛ آنهاْی که طاقت  خور برای اتمام روزه
د، با اْن توجيه، ممکن است روزه روزه داری دارند اما تماْل ندارن

بگيرند و بدون شکيباْی آن را بشکنند و فدْه هم ندهند، و بنابراْن نه 
داری طاقت خود را تقوْت کرده که متعاق َ آن جامعه را از  با روزه

دهند که از اْن طرْق به  سازند، و نه فدْه می مند  پرطاقتی خود بهره
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 کنند.  بهبود امور نيازمندان جامعه کمکی 
اما جناب ترکاشوند در اظهارات اخير خود اْن نظر را مطرح 

داری در همه ماههای سال،  اند که متعاق َ توصيه به سه روز روزه نموده
داری در ماه رمضان واج َ شده است. اْشان  بر مسلمانان سه روز روزه

 دارند:  اظهار می
ای  عمدهدر عهد ظهور پيامبر گرامی و در زمان نزول قرآن، بخش »

بودند و به معنای واقعی کلمه، « بحران غذا/خوراک»از مردم دچار 
نيازمند نانِ ش َ بودند. اْن واقعيتِ تلخ را در آْات متعددی از قرآن 

مندانِ جامعه از پا  توان سراغ گرفت. متعهدان، متدْنان و دغدغه می
تا  کردند داری می ننشستند و از باب همدردی، هر ماه سه روز را روزه

زدگان را بچشند. قرآن ضمن تأْيد اْن برنامه  دردِ گرسنگان و بحران
کنندگان در اْن برنامه را مخيّر  انسانی، بر کارکردِ آن افزود و شرکت

کرد تا ْا ماهی سه روز همانند گرسنگان طعم بحرانِ خوراک را بچشند 
هنگام  و ْا سه روز غذا در اختيار همنوعان نيازمند قرار دهند. قرآن در

بيان طرح ارتقائیِ خود، استثنائاً در خصوصِ نوبت ماه رمضان، آن تخيير 
را برداشت و به پاسداشت سالگرد نزول قرآن در آن ماه، خواهانِ لزوم 

داری در آن شد. بنابراْن برنامه روزه در قرآن از ْك نگرانی  روزه
گره گيرد که با معنوْتِ نزول قرآن در رمضان  اجتماعی سرچشمه می

خورَد. پس روزه کارکردگراْانه قرآن سی و شش روز است که از  می
واج َ »بوده و سه روزش « واج َ تخييری»آن ميان سی و سه روزش 

 «است.« تعيينی
کند که جناب ترکاشوند شاهد قرآنی اْن  نگارنده به اْن بسنده می

 اند و به نقل توضيحات مفصل اْشان دانسته« اْام معدودات»سه روز را 
پردازد و مخاطبان اْن سطور را به استماع ْا  در اثبات نظرشان نمی

دهد و در اْنجا تنها به نقد  مطالعه اظهارات آن محقق ارجمند ارجاع می
داری و اثبات نظر خود مبنی  نظر اْشان مبنی بر وجوب سه روز روزه

 پردازد:  داری در کل ماه رمضان می بر وجوب روزه
قالوا لَن تَمَسَّنا »فرماْد:  آل عمران که می 42 بقره و نيز 22ـ آْه 5

در آْات « اْام معدودات»حاکی از آن است که « النِّارُ إلِّا أّْامًا مَّعبدودَةً
« اْام اندک»نيست، بلکه به معنای « سه روز»قرآن الزاماً ناظر بر مدت 
اند که به سهولت قابل شمارش  گفته« معدود»است )و از اْن رو به آن 

ْوسف نيز گوْای بار  42هود و  522و  2تساب است(. آْات و اح
است. بنابراْن تمامی روزهای ْك ماه « معدود»برای « اندکی»معناْی 
باشد چرا که به سهولت قابل احصاء و « اْام معدودات»تواند  نيز می

وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِی »فرماْد:  بقره می 429احتساب است. پس اْنکه آْه 
عبدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِی َْوبمَيبنِ فاَل إثْمَ عَلَيبهِ وَمَن تَأخَّرَ فاَل إثْمَ أََّْامٍ مَّ

« سه روز»بر « اْام معدودات»تواند دليلی بر حصر داللت  نمی« عَلَيبهِ
به جهت نشان دادن مطلق بار « فَمَن تَعَجَّلَ فی َْوبمَيبنِ»باشد، بلکه قيد 

« معدود»است، نه اْنکه چون « وداتاْام معد»در « اندکی»معناْی 
خواهد بگوْد اْام اندکی،  جمع آمده نتواند مثنی را پوشش دهد. آْه می

گوْد  حال چه دو روز باشد، چه سه روز، چه بيشتر از سه روز. می
که مخاط َ نپندارد که چون از « فَمَن تَعَجَّلَ فی َْوبمَيبنِ فاَل إثْمَ عَلَيبهِ»

شده و اْن واژه از لحاظ ظاهری داللت بر جمع استفاده « معدود»واژه 
 دارد و نه مثنی پس حداقل باْد سه روز باشد.

« ثاَلثَةِ أّْام»بوده باشد از « سه روز»ـ در قرآن هرگاه مرادش 4
مائده در خصوص کفاره  23در آْه «. اْام معدودات»استفاده شده نه 

کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ »فرماْد:  سوگندهای تعمدی ناروا )ْا پيمان شکنی( می
عَشَرَةِ مَسَاکِينَ مِنْ أَوبسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهبلِيکُمب أَوب کِسبوَتُهُمب أَوب تَحبرِْرُ رَقَبَةٍ 

« ثالثة اْام»، در اْن آْه به صراحت لفظ «فَمَن لَّمب َْجِدب فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أََّْامٍ
به خودی خود گوْای « اْام معدودات»بکار رفته و اْن دليلی است که 

باشد، صراحتاً « سه روز»نيست، بلکه هرگاه مراد « سه روز»مدت 
در اْن آْه و « ثالثة اْام»آمده است. شاْان توجه است که « ثالثة اْام»

آل عمران  25بکار رفته است. در آْه « روزه»بقره برای  531نيز آْه 
 «. اتاْام معدود»استفاده شده است و نه « ثالثة اْام»هم 

لصِِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ٱاُحِلَّ لَکُمب لَيبلَةَ »فرماْد:  بقره که می 527ـ آْه 9
نِسَآئِکُمب... عَلِمَ اهللُ أَنَّکُمب کُنتُمب تَخْتانونَ أنفُسَکُمب فَتَابَ عَلَيبکُمب وَعَفا عَنکُمب  

ناس َ داری در ماه رمضان ت با وجوب سه روز روزه« فَالْآنَ باشِرُوهُنَّ...
توانستند از  ندارد، بلکه گوْای طول مدت بيشتری است که نمی

آميزشهای زناشوْی در آن مدت خودداری کنند. اگر مراد سه روز بود 
که پرهيز از آميزشهای زناشوْی در آن مدت عسر و حرج قابل اعتنائی 

 نداشت. 
بقره  521در آْه « فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهبرَ فَلْيَصُمبهُ»ـ عبارت 2

فرماْد  داری با آغاز ماه رمضان است چرا که می گوْای آغاز اْام روزه
؛ هرکه شاهد شد، ْعنی هرکه از آغاز ماه رمضان آگاه شد. «فَمَن شَهِدَ»

است، بنابراْن گوْای طول « الشهر»راجع به « فَلْيَصُمبهُ»مضافاً ضمير در 
ه بداردش روز»گوْد  داری است چون می مدت ْك ماهه برای روزه

فَعِدَّةٌ مِِّنْ أََّْامٍ »، و نيز عبارت «وَلِتُکْمِلوا الْعِدَّةَ»عبارت «. )آن شهر را(
 5، حاکی از بازه زمانی بيشتر از سه روز است چرا که در آْه «أُخَرَ

إذا طَلَّقْتُمُ النِِّساءَ فَطَلِِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحبصُوا »فرماْد:  سوره طالق می
إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اهللِ اثْنا عَشَرَ »فرماْد:  توبه می 91و در آْه « ةَالْعِدَّ

 بيش از سه روز است. « عِدَّة»و در اْن دو آْه « شَهبرًا
تواند گوْای اْن باشد که هرکس  می« فَمَن شَهِدَ»ناگفته نماند که 

سته داری در ماه رمضان را درک کرد پس باْ اهميت و باْستگی روزه
 522است آن را روزه بدارد و اْن معنا با وجوب تخييری آن در آْه 

وَعَلَى الَّذْنَ »، دْگر 521بقره همخوانی دارد و به همين جهت در آْه 
َةٌ طَعامُ مِسبکينٍ   ْضًا أَوب عَلَى سَفَرٍ مَن کَانَ مِنکُم مَّرِ»بعد از « ُْطيقونَهُ فِدْب

داری  چون باْستگی و بهتری روزه  نيامده است «فَعِدَّةٌ مِِّنْ أََّْامٍ أُخَرَ
توسط اْمان آورندگان پذْرفته شده و آنها از اْن رو تماْل به 

داری خواهند داشت و وقتی که آثار نيکوْی آن را در بينش و  روزه
 منش خود محقق گردانند، به اطعام مساکين هم خواهند پرداخت.

نساء در باره  34در آْه  مجادله در مورد ظِهار نساء و 2ـ در آْه 1
داری پياپی و مستمر مقرر شده  قتل غير عمد در مقام فدْه، دو ماه روزه

داری در صورت  است که پياپی بودن آن حاکی از اثربخشی روزه
فلسفه وجودی «. فَصِيَامُ شَهبرَْبنِ مُتَتَابِعَيبنِ»استمرار در واحد ماه است: 

و نيز درک حال نيازمندان است  داری باال بردن شکيباْی و طاقت روزه
 داری در مدت سه روز تناس َ و سنخيتی ندارد. و اْن با روزه
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 متن کامل
 وجوب تخييری روزه داری 

 

نکاتی در چراْی و چگونگی »پيش از اْن در ذْل دو عنوان 
داری و نقد نظر آقای  قبول وجوب تخييری روزه»و « داری روزه

داری و  به چراْی و چگونگی روزه« داری روزهترکاشوند درباره اْام 
ام. حال در اْن مجال، به مناسبت  برخی احکام مرتبط با آن پرداخته

آستانه ماه رمضان دْگری، ضمن توصيه به مطالعه آن دو مقال، چکيده 
ای دْگر از  در نگاره« داری وجوب تخييری روزه»آنها را با محورْت 

 طبان گرامی باشد.نگارم، باشد که مفيد مخا نو می

سوره بقره پس از اْنکه بيماران و مسافران را از  522آْه 
داری  دارد و به آنها جواز روزه داری در اْام ماه رمضان معاف می روزه

وَعَلَى الَّذْنَ »فرماْد:  دهد، می در اْام پسينی بالفصل ماه رمضان را می
َةٌ طَعامُ مِسبکينٍ ز اْن عبارت اْن بوده است که فهم راْج ا«. ُْطيقونَهُ فِدْب

آورند روزه خود را بپاْان برسانند باْد فدْه  کسانی که طاقت نمی
بدون ادات « ُْطيقونَ»بدهند. اما اْن فهم در بيراهه است، چرا که فعل 

«. طاقت نياوردن»است نه « طاقت آوردن»نفی بکاررفته و معنای آن 
در قرآن « طوق»ات رْشه شاهد اْن مدعا؛ دْگر موارد استفاده از مشتق

که از ادات « ال»با « طاقة»  بقره، واژه 421و  423است: در دو آْه 
بار « ال طاقة»نفی است بکار رفته و پر واضح است که در آن دو آْه 

، گفتند ما را «قالوا ال طاقَةَ لَنا الْيَوبمَ بِجالوتَ وَجُنودِهِ»معناْی منفی دارد: 
واَل تُحَمِِّلْنا ما ال »وت و سربازانش نيست، امروز تواناْی نبرد با جال

 ، و بار نکن بر ما آنچه تواناْی انجام آن را ندارْم.«طاقَةَ لَنا بِه
را دال بر کسانی بدانيم که هرچند دارای « ُْطيقونَهُ»بنابراْن باْد

خواهند روزه بگيرند، نه اْنکه وقتی  داری هستند اما نمی طاقت روزه
 522به پاْان رساندن آن را ندارند، چرا که در آْه  گيرند توان روزه می

بقره، ابتداء تکليف دو دسته از کسانی که به دليل بيماری ْا در سفر 
شود مبنی بر اْنکه باْد در  توانند روزه بگيرند مشخص می بودن نمی

اند، روزه بگيرند،  داری نکرده اْام پسينی به جای روزهاْی که روزه
شان  شود که باْد فدْه بدهند و فدْه بيان می سپس تکليف دسته سوم

را دال بر کسانی بپندارْم « ُْطيقونَهُ»طعام مسکين است. اگر در اْنجا 
شود، اْن فهم با عبارتهای پسينی  داری طاق می  که طاقتشان در روزه

، «مبفَمَن تَطَوَّعَ خَيبرًا فَهُوَ خَيبرٌ لَّهُ وَأن تَصوموا خَيبرٌ لَّکُ»فرماْد  که می
رغم  همخوانی و انسجام ندارد، چرا که به کسی که نتوانسته علی

پس آنکه از »تماْلش روزه را به پاْان برساند منطقاً نباْد گفته شود که 
بدارْد برای   نيکوتری اطاعت کند پس برای او بهتر است و اگرکه روزه

آن  داری بوده نتوانسته ، چون او با اْنکه خواستش روزه«شما بهتر است
را به پاْان برد، و وقتی کسی به انجام امری تواناْی ندارد، توصيه بدان 

عَلَى الَّذْنَ »شود که  صواب نيست. با اْن توضيحات روشن می
داری دارند اما بدان  داللت دارد برکسانی که طاقت روزه« ُْطيقونَهُ

ه فرماْد که پس به جای آن فدْه داد تماْل ندارند و خداوند بدانها می
مسکينی را طعام دهند هرچند که اگر روزه بگيرند برای آنها بهتر است. 

داری توصيه شده اما  با اْن اوصاف، به استناد اْن آْه، هرچند به روزه
داری ْا اطعام  وجوب آن تخييری است و اْمان آورندگان بين روزه

 اند. مسکين مخيّر شده
دارند  حال جای اْن پرسش است که حکم آنهاْی که تماْل

آورند چيست؟ طاقت نياوردن تا اتمام  داری کنند اما طاقت نمی  روزه
مدت روزه و در نتيجه شکستن آن، جوازی برای روزه نگرفتن در 
روزهای آتی نيست، بلکه باْد مجدداً روزه گرفت و باز در صورت 

تمرْن باال   اش را داد، چرا که روزه عدم طاقت، آن را شکست و فدْه
اش را نتواند تمام  توان گفت هر کس روزه است. مضافاً نمی بردن طاقت

داری کرده اما طاقت نياورده فدْه بر او واج َ  کند چون اقدام به روزه
داری  نيست چرا که اگر چنين باشد شکيباْی در خور برای اتمام روزه

پيشه نخواهد شد و آنهاْی که طاقت روزه داری دارند اما تماْل 
وجيه، ممکن است روزه بگيرند و بدون شکيباْی آن را ندارند، با اْن ت

داری طاقت خود را  بشکنند و فدْه هم ندهند، و بنابراْن نه با روزه
سازند، و  مند  تقوْت کرده که متعاق َ آن جامعه را از پرطاقتی خود بهره

دهند که از اْن طرْق به بهبود امور نيازمندان جامعه  نه فدْه می
 کنند.  کمکی 

*** 
ْك عالم دْنی دْروز در مصر فتوا داد که روزه بر فقيران پرسش: 

مفتی « مصطفی راشد»خواستم.  و گرسنگان فرض نيست. نظر شما را می
که به « اتحادْه جهانی علمای اسالم برای اسالم»مصری و رئيس 

صدور فتواهای جنجالی معروف است، محاسباتی را درباره زندگی 
و به اْن نتيجه رسيده است که روزه بر هر  شهروندان مصری انجام داده

دالر باشد، واج َ  122اش کمتر از  شهروند مصری که حقوق ماهيانه
نيست! راشد معتقد است که براساس حدْث نبوی )ص(، فقير به کسی 

اش برای ْك  شود که قادر به تامين غذا برای خود و خانواده گفته می
 ماه نيست و خانه ندارد و مرک َ...

روزه هيچ ربطی به فقر ندارد هرچند که روزه داران و به : پاسخ
باْد در اطعام فقراء بکوشند اما فقراء هم حتی  طور کلی مؤمنان می

المقدور باْد روزه بگيرند. آنکه در تأمين ضرورْات معاش و مسکن 
ناتوان است فقير است و در نتيجه نهاْتاً از زکات و کمك به دْگر فقراء 

داری، مگر اْنکه در اثر فقر غذائی دچار  نه از روزهشود،  معاف می
رمقی و ضعف شدْد جسمانی باشد که در اْن صورت بيمار تلقی  بی

ـ بهار  54)آْاتی از قرآن شده روزه در آن حال بر او واج َ نيست. 
5932) 

 

 532تا  532بقره 
بقره و آْه  532، آْه بقره( 573و  572) مضاف بر اْن آْات

مؤْد اجرائی بودن حکم قصاص از منظر باری تعالی است. محاربه نيز 
توان گفت که از نظر قرآن انسانها نه  با توجه به آْات و آْات دْگر می

تنها نباْد در خشونت ورزی پيشگام شوند، بلکه باْد خشونت زداْی 
هم بکنند اما اگر توفيق نيافتند که طرف مقابل را از خشونت بازدارند، 

ام ک)ثبوت اح ی جز مقابله به مثل ندارند، مثل ميدان جنگ.ْ طبيعتاً چاره
 (5939مهر )پاسخ( ـ 

*** 
مَاتُ  وَالْحُرُ»... سوره بقره بوْژه عبارت  532تا  532آْات 
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و نيز « فَمَنِ اعبتَدَى عَلَيبکُمب فَاعبتَدُوا عَلَيبهِ بِمِثْلِ مَا اعبتَدَى عَلَيبکُمب قِصَاصٌ
در خصوص مجازات کسانی که با خدا و سوره مائده  92و  99آْات 

کوشند، مؤْد  کنند و به تبهکاری در زمين می رسولش محاربه می
)قصاص )نقد نظر  اجرائی بودن حکم قصاص از منظر باری تعالی است.

 (5939استاد( ـ 
*** 

اما در مورد قصاص ْك چالش بسيار مهم وجود دارد و آن 
د به همان ميزانی که تعدی چگونگی اجرائی کردن آن است، چرا که باْ

شده مقابله به مثل نمود و نه بيش از آن و اْن امری است بس دشوار و 
زداْی و امکان  حتی بعضاً غير ممکن. از نظر نگارنده، مضاف بر خشونت

جبران، حضرت باری به جهت دشواری مقابله به مثل کردن، در نوبت 
روی صورت پذْرد. حال  کند تا مبادا زْاده اول تعدی توصيه به عفو می

روی در مقابله به  اگر تعدی تکرار شد، در صورت قصاص، دْگر زْاده
ْابد چرا که ْکبار عفو صورت پذْرفته و مجموع  مثل موضوعيت نمی

آسي َ تعدْات قطعاً بيشتر از آسي َ مجازات مقابله به مثل خواهد بود. 
اً مرتک َ گردد، و مجدد شود، و عفو می مثالً کسی که مرتک َ قتل می

روی در مقابله به مثل  گردد، در صورت قصاص او، قطعاً زْاده قتل می
گيرد چرا که او جان دو نفر را گرفته و در قصاص تنها جان  صورت نمی
 (5939)قصاص )نقد نظر استاد( ـ  شود. او گرفته می

*** 
فرماْد:  باْد بگوْم که قصاص لزوماً اعدام نيست چرا که قرآن می

وَکَتَببنَا عَلَيبهِمب فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيبنَ بِالْعَيبنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ »
وَمَن  ةٌ لَّهُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ وحَ قِصَاصٌ بِالْأُذُنِ وَالسِِّنَّ بِالسِِّنِِّ وَالْجُرُ

»... ( و نيز 21مائده «)ـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَلَّمب َْحبکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّ
 فَمَنِ اعبتَدَى عَلَيبکُمب فَاعبتَدُوا عَلَيبهِ بِمِثْلِ مَا اعبتَدَى مَاتُ قِصَاصٌ وَالْحُرُ

 (5939ـ  5( )قصاص 532بقره «)عَلَيبکُمب
*** 

ام نظر جنابعالی  آن طور که من فهميده [صدر خطاب به استاد بنی] 
بر اْن است که مجازات قتل از عفو است تا اعدام، و سقف مجازات که 

شود چرا که نباْد نقش اجتماع را در  اعدام باشد، هيچگاه نباْد اجراء 
وقوع جرم نادْده گرفت، بنابراْن در هيچ قتلی تمامی مسؤوليت بر 

توان اعدام نمود. اما بنده  او را نمیعهده قاتل نخواهد بود و در نتيجه 
سوره بقره را گوْای چنين برداشتی ندانسته، و نيز  573و  572آْات 

سوره بقره  532تا  532دانم، به وْژه  آْات دْگر قرآن را مؤْد آن نمی
سوره مائده. وقتی قرآن سقف  92و  99سوره مائده و همچنين  21و 

د، پس حتماً آن را اجرائی هم دار مجازات را که اعدام است بيان می
کرد که سقف مجازات را نباْد اجراء  داند و گرنه باْد تصرْح می می

پرسم اگر کسی مکرر مرتک َ قتل شد، باْد او را  کرد. مجدداً از شما می
چگونه مجازات نمود؟! در ضمن بنده قائل نيستم که قصاص در اعدام 

مقابله به مثل سقف گوْم قصاص به معنای  شود، بلکه می خالصه می
ـ  4)قصاص  توان آن را اجراء نمود. مجازات است که بناء به اقتضاء می

5939) 
*** 

« قصاص»در برابر « عفو»اْن نکته هم شاْان توجه بسيار است که 

آمده، بنابراْن اگر قصاص صرفاً به معنای پيگيری قضائی باشد، چگونه 
بعد از پيگيری قضائی « عفو»شود؟! مگر  در برابر آن، عفو مطرح می

ْابد؟! ممکن است پاسخ استاد به اْن پرسش اْن باشد  موضوعيت نمی
که قرآن هم اول پيگيری قضائی را مطرح نموده و بعد عفو را، پس 
تقابلی مطرح نيست، در مقام نقد اْن پاسخ احتمالی هم باْد گفت؛ در 

گفت  توان اْن صورت، دْگر مجازاتی در آْه مطرح نشده است و نمی
که سقف مجازات چيست. اگر اْن طور باشد چرا خداوند حکيم 

آورد  ؟! چرا فقط قتل را می«کُت ََِ عَلَيبکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى»گوْد:  می
کند که دائر بر هرگونه تجاوز به حقوق  و از لفظ عامی استفاده نمی

د از آْات در قرآن، نباْ« قصاص»باشد؟! عالوه بر اْنها، در فهم معنای 
 (5939ـ  2و  9)قصاص  مائده غافل شد. 21بقره و  532

*** 
سل َ « حق حيات»اگر توافق کنيم که  [صدر خطاب به استاد بنی]

هم سل َ ناشدنی است چرا « حيات»توانيم بگوْيم  ناشدنی است، اما نمی
که حيات دنيوی مقتول سل َ شده است، پس به حق حيات او تعدی شده 

سوره بقره در مقام واکنش، تعدی به همان  532استناد آْه است، و به 
فَمَنِ اعبتَدَى عَلَيبکُمب فَاعبتَدُوا عَلَيبهِ بِمِثْلِ مَا اعبتَدَى ميزان جاْز است )

مرگ در متن »اند که  (. در ضمن استاد به نکته خوبی اشاره نمودهعَلَيبکُمب
د ادامه دارد، از و بنابراْن پس از آن حيات و رش« دهد زندگی روی می

اْن رو امکان جبران برای قاتلی که مقابله به مثل شده است در دنيای 
دْگر مقدور خواهد بود. او انسانی را از حيات و رشد در اْن دنيا 
محروم نموده است و جزاْش اْن است که خود او نيز از حيات و رشد 

 (5939ـ  1)قصاص  در اْن دنيا محروم گردد.
*** 

شوند برشمرده است )آْات  مواردی را که مشمول قصاص میقرآن 
رسد  سوره بقره(، از اْن رو به نظر می 532و  572سوره مائده،  21

ـ  2)قصاص  تعميم قصاص به پس ندادن پول مورد تأْيد قرآن نباشد.
5939) 

 

 /پرتکرارهارک ◄  (ا مِِّن رَّبِِّکُمبلَيبسَ عَلَيبکُمب جُناحٌ أن تَببتَغُوا فَضْلً) 532بقره 
   ال جُناحَ عَلَيبکُمب

 

 )وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِی أََّْامٍ مَّعبدُودَاتٍ...( 429بقره 
قالوا لَن تَمَسَّنا »فرماْد:  آل عمران که می 42بقره و نيز  22آْه 

در آْات « اْام معدودات»حاکی از آن است که « النِّارُ إلِّا أّْامًا مَّعبدودَةً
« اْام اندک»نيست، بلکه به معنای « سه روز»بر مدت  قرآن الزاماً ناظر

اند که به سهولت قابل شمارش  گفته« معدود»است )و از اْن رو به آن 
ْوسف نيز گوْای بار  42هود و  522و  2و احتساب است(. آْات 

است. بنابراْن تمامی روزهای ْك ماه « معدود»برای « اندکی»معناْی 
باشد چرا که به سهولت قابل احصاء و « اْام معدودات»تواند  نيز می

وَاذْکُرُوا اللَّهَ فِی »فرماْد:  بقره می 429احتساب است. پس اْنکه آْه 
أََّْامٍ مَّعبدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِی َْوبمَيبنِ فاَل إثْمَ عَلَيبهِ وَمَن تَأخَّرَ فاَل إثْمَ 

« سه روز»بر « اتاْام معدود»تواند دليلی بر حصر داللت  نمی« عَلَيبهِ
به جهت نشان دادن مطلق بار « فَمَن تَعَجَّلَ فی َْوبمَيبنِ»باشد، بلکه قيد 
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« معدود»است، نه اْنکه چون « اْام معدودات»در « اندکی»معناْی 
خواهد بگوْد اْام اندکی،  جمع آمده نتواند مثنی را پوشش دهد. آْه می

گوْد  سه روز. میحال چه دو روز باشد، چه سه روز، چه بيشتر از 
که مخاط َ نپندارد که چون از « فَمَن تَعَجَّلَ فی َْوبمَيبنِ فاَل إثْمَ عَلَيبهِ»

استفاده شده و اْن واژه از لحاظ ظاهری داللت بر جمع « معدود»واژه 
 527تا  522دارد و نه مثنی پس حداقل باْد سه روز باشد. )رک بقره 

قد نظر آقای ترکاشوند درباره مقاله قبول وجوب تخييری روزه داری و ن
 داری(  اْام روزه

 

و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 422بقره 
 پرتکرارها

 

نزَلَ ْنَ وَمُنذرِْنَ وأرِلنَّبِيِِّنَ مُبَشِّا هللُافَبَعَثَ  حِدَةًامَّةً واُلنَّاسُ اانَ ک) 459بقره 
اْن آْه ْکی از  ◄ (...يهِف خْتَلَفُوااا لنِّاسِ فيمالْحَقِِّ لِيَحبکُمَ بَيبنَ ابَ بِالْکِتامَعَهُمُ 

بازنگری در فهم امت » در است که مفصالً و به طور مبسوط ای آْه 3
 بدان پرداخته شده است.« واحد در قرآن

 

شَيبئًا وَهُوَ خَيبرٌ لَّکُمب وَعَسَى أن تُحِبُّوا شَيبئًا وَهُوَ  تَکْرَهُواوَعَسَى أن ) 451بقره 
  453 رک بقره ◄ (شَرٌّ لَّکُمب وَاهللُ َْعبلَمُ وَأنتُمب ال تَعبلَمُونَ

 

وَالْمَيبسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  الْخَمبرِ)َْسبأَلُونَكَ عَنِ  453بقره 
 وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا(

آقای حق پور موضوعی ذهن بنده را به شدت درگير کرده پرسش: 
کردم  است. فاْل صوتی از درس گفتارهای ْك روانپزشك گوش می

گفتند. اْنکه تلقين  بين مباحثی در باب تلقين می که اْشان در اْن
تواند اثرات مثبتی در بهبود و شفای افراد داشته باشد. مثالً اْشان  می

کند بعد از رفتن به زْارت حضرت  اند که کسی نقل می عنوان کرده
زْن َ و حضرت رقيه در سورْه بيمارْش خوب شده، و به گفته اْشان 

بر سر وجود قبر حضرت زْن َ و دفن  اْن در حالی است که اساساً
اْشان در سورْه مناقشه است و دالئل متقنی وجود دارد که اْشان در 
سورْه دفن نشده و ْا اساساً وجود شخصی به نام رقيه محل مناقشه 
است چنانچه آقای مطهری داشتن دختری به نام رقيه برای حضرت امام 

اما آنچه بنده را به فکر حسين را رد کرده است. تا اْنجا بحثی نيست، 
واداشته است خود مکانيزم تلقين است. چنانچه تلقين درست باشد و 

آْد تمام روانشناسان و روانپزشکان آن را تأْيد  آنچنان که برمی
گفت  کنند، چنانچه خود اْن روانپزشك در اْن درس گفتار می می

ه تلقين بعضی از دکترها برای اْنکه داروها بهتر جواب بدهند از شيو
کنند تا بهتر  کنند و با بزرگنماْی تأثير آن به بيمار تلقين می استفاده می

و زودتر اثر کند. حال پرسش اْن است که اگر ْك نفر به ما بگوْد 
گوْيد اْنها که شفا گرفتن در اثر تلقين بوده است  خوب حال که شما می

است، ْعنی  پس خود اعتقاد به خدا و کارساز بودن او نيز نوعی تلقين
کنيد و  اگر توکل می !کنيد نعوذباهلل خداْی وجود ندارد شما تلقين می

کنيد! در اْن  سپارْد دارْد تلقين می شوْد و کارتان را به او می آرام می
حسبنا »شود؟ اگر ْك نفر به ما بگوْد  حالت تفسير ما از توحيد چه می

اال »م؟ اگر بگوْد نوعی تلقين است چه باْد بگوْي« اهلل و نعم الوکيل

و ْك تکنيك روانی است چه « بذکراهلل تطمئن القلوب نوعی تلقين
تواند نوعی تلقين خوانده شود  دارْم بگوْيم؟ اصالً خود بحث اْمان می

شود  کنيد، حالتان خوش می و طرف بگوْد شما با اْمان آوردن تلقين می
را رساندم ْا نه؟ دانم منظورم  نوْسيد! نمی و بعد برای خود سنارْوها می

خالصه کالم بنده اْن است در اْن حالت مفهوم خداباوری و توحيد چه 
توان توضيح  شود و چگونه باْد تحليل و تفسير کرد؟ و چگونه می می

داد که خداباوری و توحيد و اْمان نه از سر خودفرْبی و تلقين و رفتن 
 گيرد؟ می به ْك منطقه امنيت که از باوری حقيقی و راستين سرچشمه

اول اْن را بگوْم که قبور بزرگان صدر اسالم، حتی محل : پاسخ  
دفن پيامبر مکرم اسالم، شفاءبخش ْا شفيع نيست و اْن نوع اعتقادات 
از خرافات و انحرافات است چرا که متضمن شرک به خدای تعالی 

 تواند ما ای می باشد. اما تلقين؛ در اْنکه ذهنيت خوب ْا بد به پدْده می
را در به وقوع رساندن آن ْاری رساند، شکی نيست چرا که ذهنيت 
خوب دل و دماغ ما را با تعقل و اراده عملی ما به توحيد و همراستاْی 

رساند و ذهنيت بد بالعکس ما را دچار تضاد و تقابل درونی  می
کاهد. باْد توجه داشته باشيم  گرداند و از کميت و کيفيت عزم ما می می

مادی و معنوی ْا جسمی و روانی آدمی در انطباق تام و  که دو بعد
کند و جسم، ذهن را. بنابراْن  باشند و ذهن، جسم را درگير می تمام می

باشد، هم  شفای بيمارْها در گرو هم درمان باصطالح روحی روانی می
مضافاً اْنکه ماهيت آدمی قابليت خود درمانی و بهبود  .درمان جسمی

در کنار « تلقين»باشد. با اْن اوصاف؛ هرچند  را میبيمارْها را هم دا
ساْر بهبودبخشها در بهبودی آدمی مؤثر است، اما هيچ عامل و علتی 

تواند بگيرد و اْن اقتضای نظام توحيدی  جای عامل و علت دْگر را نمی
باشد. خداْی خدا امری  است که برآمده از صفات و اسماء الهی می

بپندارْم! « تلقين»شی آن را منحصر در صرفاً ذهنی نيست که اثربخ
است، چه معنا، چه ماده،   بلکه تمام هستی از صفات و اسماء الهی برآمده

هم خداْی هستند. اراده و امداد الهی از طرْق الهامات الهی در زندگی 
شود، ْکی از اثرگذارها در تعقل و اتخاذ تصميم توسط  آدميان اعمال می

شود، مثالً اْنکه چه هنگام به پزشك  دو میآدمی، الهاماتی است که ب
مراجعه کند، کدام پزشك را انتخاب کند، از چه کسی کمك بخواهد 

ْا امثالهم، « حس ششم»ْا « گوْا به دلم افتاده بود»گوْيم  و... اْنکه می
باشند و از وجهی با نيت ما که   همه از وجهی مرتبط با الهامات الهی می

پذْرد و از بد باشد بدی را. خدای تعالی و  یاگر خير باشد خوبی را م
کنند و اهداف برتری جوْانه  ها را القاء می انسانهای نيکو خصال خوبی

آری!  .کنند آدمی ْا انسانهای شيطان صفت به بدْها وسوسه می
خداهای ذهنی بسياری از آدميان وجود خارجی ندارد و آنها خدای خود 

قوانين هستی که برآمده از صفات و پرسند و چون از  ساخته خود را می
برند! ميان  کنند، ره به سعادت نمی اسماء مطلق الهی هستند پيروی نمی

ای نيست، از اْن رو زْستن بر  خدای تعالی از فعل و خلقش فاصله
اساس نظام علی معلولی حاکم بر جهان هستی، ْکتاپرستی است و غير 

ببات حاکم بر هستی آن بت پرستی! با تلقين ما نظام اسباب و مس
شود که همه چيز را منسوب بدان کنيم! تلقين هم خود در  دگرگون نمی

حيطه اْن نظام اثربخشی دارد و نه خارج آن و حدود و ثغور تأثير آن را 
اما در اْن ميان شاْسته است به  .خدای تعالی در بطن هستی نهاده است
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خَمبرِ وَالْمَيبسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ َْسبأَلُونَكَ عَنِ الْ»بقره دقت کنيم:  453آْه 
، آری! برخی دستاوْزها «کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

نماْند، اما  برای آدمی منافعی هم دارند و زْستن دنيوی او را تسهيل می
نابجا نيز از  های عاقبت بدی را برای او بدنبال دارند! اعتقادات و تلقين

کنند و هم  باشند که هم نوعی سرمستی را اْجاد می مصادْق اْن آْه می
کنند!  آدميان با تمسك به آنها با زندگی و سعادت اخروی خود قمار می

شان به کارآمدی اعتقاداتشان است که  شان از دلخوشی سرمستی
« حِزْبٍ بِمَا لَدَْبهِمب فَرِحُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمبرَهُم بَيبنَهُمب زُبُرًا کُلُّ»فرماْد  می

توانند از  برند می ( و قماربازْشان اْن است که گمان می19)مؤمنون 
بر خوشبخت شوند و نظام اسباب و مسببات الهی را سوراخ  راه ميان

وَعَسَى أن تَکْرَهُوا شَيبئًا وَهُوَ خَيبرٌ لَّکُمب »کنند و زودتر به نتيجه برسند! 
)بقره « بُّوا شَيبئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمب وَاهللُ َْعبلَمُ وَأنتُمب ال تَعبلَمُونَوَعَسَى أن تُحِ

(. فرض کنيم کسی در مورد ْا مواردی با تمسك به اعتقادات 451
خرافی ْا تلقينهای نابجا به خواسته خود برسد، در اْن صورت امر بر او 

ن پس، از شود که ساختار نظام هستی آنگونه است و از آ مشتبه می
شده، بجای پيجوْی و پيروی از نظام توحيدی  راست راه سعادت گمراه 

رود.  اسباب و مسببات الهی، در مرداب بدخداپرستی خود بيشتر فرو می
إنَّ اهللَ ال َْغْفِرُ أن ُْشْرَکَ بِهِ وََْغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن َْشاءُ وَمَن ُْشْرِکب »

وَمَن ُْشْرِکب بِاهللِ فَقَدب ضَلَّ ضاَللًا ( »22)نساء « ثْمًا عَظيمًابِاهللِ فَقَدِ افْتَرَى إ
( آری! شرک ْعنی حساب خدای تعالی را از نظام 551)نساء « بَعيدًا

)آْاتی از شود!  هستی جدا کردن! اْنجاست که خداپرستی بت پرستی می
 (5932ـ تابستان  52قران 

 

 لَأَعبنَتَکُمب( اللَّهُ شَاءَ وَلَوب) 442بقره 
 «و چنانچه خواسته است خدا هرآْنه سخت گرفته است بر شما» 

 (5937ـ فروردْن  1ترجمه رک امت واحد  برای چراْی صحت اْن)
 

وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى ُْؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيبرٌ مِِّن ) 445بقره 
حَتَّى ُْؤْمِنُوا وَلَعَببدٌ مُّؤْمِنٌ  الْمُشْرِکِينَمُّشْرِکَةٍ وَلَوب أَعبجَبَتْکُمب وَلَا تُنکِحُوا 

 (خَيبرٌ مِِّن مُّشْرِکٍ وَلَوب أَعبجَبَکُمب
 نکهْدر اثبات ا« فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهبلِهِنَّ» دْفرما یقرآن م نکهْاما ا

 رياند و قرآن جواز ازدواج با زنان اس نبوده ريزنان اس ن،يمْملك 
 ن،يمْملك  یچرا که اگر معنا د؛ْآ یبکار م زيشوهردار را نداده است، ن

نساء( مشروط  42شده ) ريزنان شوهردار اس  بود، ازدواج با ريزنان اس
از اعراب ندارد، چرا که اوالً:  یاذن محل نْبه اذن اهلشان شده بود که ا

« أَهبلِهِنَّ( »قِْمصاد نْ)و البته مهمتر قْاز مصاد یکْ ريشوهر آن زن اس
و اگر آن شوهر اذن دهد،  شود یم« آنها کانْخانواده و نزد» یبه معنا

زن شوهر ندارد که جزء آن  گرْشده است و د یطالق جار یعنْ
 ريقلمداد شود و حرمت ازدواج با او به جهت اس« الْمُحبصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ»

بودن مستثناء شود. بلکه او مطلقه است و ازدواج با او )پس از مدت 
چون بنا به امر قرآن، ازدواج با  اً؛ي. ثانستين یحرمت چيعده( متضمن ه

اورند )وَلَا تَنکِحُوا يب مانْا نکهْمگر ا ستيزنان مشرک مجاز ن
شده، خود  ري(، اگر زن شوهردار اس445الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى ُْؤْمِنَّ ـ بقره

 دْاز مؤمنان باشد، ابتداء حتما با یکْبه ازدواج با  یراض اْخواهان 
سوره ممتحنه،  52 هْآورد به استناد آ مانْو هرگاه ا اورد،يب مانْا

محسوب نمود که طالقش از  مهاجرن مؤمن او را در زمره زنا توان یم
حرمت ازدواج با  نْ. بنابراشود یم یهمسر کافر سابقش خود بخود جار

وَالْمُحبصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتب » هْبه استثناء در آ یازياو ن
 (5931)ملك ْمين )مقاله( ـ مرداد  ( نداشته است.42)نساء  «أَْبمَانُکُمب

*** 
نه تنها ازدواج زنان را با غالمان ممنوع نکرده است، بلکه در  قرآن

 4)ملك ْمين  .بقره به ازدواج با عبد مومن توصيه نموده است 445آْه 
 (5931تير ـ 

*** 
به هيچ روی اْن چنين نيست، بارها  [صدر خطاب به استاد بنی]

 ام که مالك ْمين الزاماً صاح َ ثروت نيست، بلکه صاح َ تأکيد نموده
تواناْی تأمين معاش و مسکن و امنيت همخانگان خوْش است. تمکن 
مالی او آنقدر هست که بتواند مستقالً معاش و مسکن و امنيت خود و 

تواند در قبال خدمات ملك  اش را تأمين نماْد و از اْن رو می خانواده
ْمين حامی او باشد و به اصطالح، او را زْر پر و بال خود بگيرد. 

ن، ملك ْمينی به اختيار ملك ْمين است و نه به اجبار مضاف براْ
مالك ْمين. و اما استطاعت در ازدواج، امری نسبی است و وابسته 

گوْد اگر با زنانی که در حصن  است به مطالبه طرف پيشنهاد. قرآن می
خانواده هستند و بنا به عرف ْا مطالبه آنان، استطاعت ازدواج با آنها را 

ها  انيد نظر و شروط آنها را تأمين نماْيد، با ملك ْمينتو ندارْد و نمی
وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى ُْؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيبرٌ »ازدواج نماْيد که 

 مِِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوب أَعبجَبَتْکُمب وَلَا تُنکِحُوا الْمُشْرِکِينَ حَتَّى ُْؤْمِنُوا وَلَعَببدٌ مُّؤْمِنٌ
 (5931ـ شهرْور  7)ملك ْمين  (445)بقره  «خَيبرٌ مِِّن مُّشْرِکٍ وَلَوب أَعبجَبَکُمب

*** 
مِنکُمب  وَأَنکِحُوا الْأََْامَى»فرماْد:  سوره نور که می 94در آْه 

، منظور از عباد و اماء قطعاً ...«وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِکُمب وَإِمَائِکُمب
اوالً معنای لغوی آنها ناظر به چنين معناْی خدمتکاران است چرا که 

آمده است که نشانگر نوعی مالکيت است، « کُم»است، ثانياً با ضماْر 
همسر بود، که اْن نکته در عبارت  ثالثاً اگر مراد زنان و مردان بی

لحاظ است و نيازی به اْن حشو و تکرار « مِنکُمب وَأَنکِحُوا الْأََْامَى»
وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ »فرماْد:  بقره می 445در آْه نبود. رابعاً قرآن 

حَتَّى ُْؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيبرٌ مِِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوب أَعبجَبَتْکُمب وَلَا تُنکِحُوا 
، در «الْمُشْرِکِينَ حَتَّى ُْؤْمِنُوا وَلَعَببدٌ مُّؤْمِنٌ خَيبرٌ مِِّن مُّشْرِکٍ وَلَوب أَعبجَبَکُمب

اْن آْه پر واضح است که معنای عباد و اماء، خدمتکاران و اقشار فرو 
 (5931ـ مهر  2ملك ْمين ) دست جامعه است.

*** 
و همه « است اسالم خرْد و فروش انسان را ممنوع کرده»آری 

نحل جوازی بر خرْد و فروش  71ها را بسته است، بدون استثنا. آْه  راه
از عبد مملوک در اْن آْه، برده باشد، که آْه دهد. اگر مراد  انسان نمی

در وصف گروهی از بردگان از پيش برده شده )قبل از اسالم( است و 
اگر به معنای ملك ْمين باشد، باز هم گوْای اسارت نيست، بلکه با 

نور باْد گفت که خدمتکاران اعم از  94بقره و  445توجه به آْات 
جاْی در قرآن نيامده که اگر فقير نوکر و کلفت و کنيز و ... هستند. 

تواند خود را ملك ْمين کند، اما قرآن پدْده ملك ْمينی  مضطر شد می
را پذْرفته است و از کنار هم گذاردن تمام آْاتی که درباره ملك ْمين 
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)ملك  .شود که ملك ْمين، خدمتکار است گوْد، استنباط می سخن می
 (5931ـ مهر  2ْمين 

*** 
واَل تَنکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى ُْؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيبرٌ مِِّن مُّشْرِکَةٍ »

، و پيمان زناشوْی نبندْد با زنان مشرک تا هنگامی که «وَلَوب أَعبجَبَتْکُمب...
اْمان بياورند و کنيز مؤمن بهتر است از زن مشرک چنانچه )ْا با 

فروردْن ـ  1)امت واحد رده باشد... وجودی که( شما را شگفت زده ک
5937) 

*** 
 9رک نساء  ◄
 14رک احزاب  ◄
 

   ال جُناحَ عَلَيبکُمب /پرتکرارهارک ◄  491تا  441بقره 
 

 متن کامل مقاله
  اثبات حق طالق زنان در قرآن

 « الطالق مرتان»و توضيح معنای 
 

خود را بر ام که سلسله مقاالت قرآنی  ای نداشته با اْنکه هيچ برنامه
روی آْات مرتبط با زنان و حقوق اْشان متمرکز نماْم، اما در واقع 
نسبتاً اْن گونه شده است، و اْن به جهت مناقشات بسياری است که 
امروزه بر سر آْات مذکور وجود دارد. از اْن رو بنده نيز کوشش 

ام فهم خود را در اْن خصوص در معرض نقد و نظر مخاطبان  کرده
حال در اْن مجال بر آنم که ابتدا به اثبات حق طالق   5ار دهم.گرامی قر

« الطالق مرتان»زنان در قرآن بپردازم و پس از آن، در خصوص معنای 
 توضيح دهم.

رأی راْج در خصوص حق طالق، آن را منحصر در خواست مردان 
توان نشان داد که قرآن طالق را منوط  داند، حال که به سادگی می می

داند. قرآن پس از بيان راهکار مقابله با  زنان نيز جائز می به خواست
وَإِنْ خِفْتُمب »فرماْد:  می 91در آْه  4سوره نساء، 92نشوز زنان در آْه 

شِقَاقَ بَيبنِهِمَا فاببعَثُوا حَکَمًا مِِّنْ أَهبلِهِ وَحَکَمًا مِِّنْ أَهبلِهَآ إِن ُْرِْدَآ إِصبلَاحًا 
، و اگر ترسيدْد از جداْی بين آنها، پس )ای بستگان «مَآللَّهُ بَيبنَهُٱُْوَفِِّقِ 

آنها( برگزْنيد حکمی از اهل مرد و حکمی از اهل زن تا اگر )آن زن و 
مرد( خواهان اصالح هستند، خداوند بين آنها آشتی آورد. حال ْك شق 
قضيه اْن است که زن و مرد راهکار حکمين را بپذْرند و صلح کنند، 

ْن است که حکم حکمين را نپذْرند و صلح نکنند. در اما شق دوم آن ا
اْن صورت، اگر حتی مرد خواهان اصالح باشد، و زن نباشد، صلحی 

شود و تنها راهکار باقيمانده، جداْی آن دو از ْکدْگر خواهد  برقرار نمی
بود، که در واقع به اراده زن صورت خواهد گرفت. بنابراْن به استناد 

                                                 

برخی   حضور در  زنان   و آسودگی  پوشش جواز تخفيف »ـ مقاالتی با عناوْن 5
نگاهی به نشوز نقدی بر مقاله »، «مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»، «نامحرمان

عدم »، «جواز عدم مسؤوليت پذْری در قبال برخی از زنان بيوه»، «زن در قرآن
و « عدم سقف تعدد زوجات در قرآن»، «الزام قرآن به پوشيدگی موی سر زنان

 «. بحث آزاد درباره معنای ملك ْمين در قرآن»
نگاهی به نقدی بر مقاله »و « مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»ـ رجوع کنيد به 4

 از نگارنده. «نشوز زن در قرآن

شود. توجه کنيم که  ق طالق برای زنان ثابت میسوره نساء، ح 91آْه 
زنان است، و قرآن حتی در صورتی که زنان  9موضوع اْن آْات، نشوز

نشوز کنند، اْن حق را برای آنها قائل است، و بنابراْن به طرْق اولی، 
برای زنانی که مرتک َ نشوز نشوند، اْن حق، ثابت است. و باز به 

شوند، و شوهر آنان  مرتک َ نشوز نمیتر، برای زنانی که  طرْق اولی
سوره نساء  542شود، اْن حق مقرر است چرا که آْه  مرتک َ نشوز می

اضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيبهِمَا  أَةٌ خَافَتب مِن بَعبلِهَا نُشُوزًا أَوب إِعبرَ وَإِنِ امبرَ»فرماْد:  می
ر زنی از نشوز ْا اعراض ، و اگ«أَن ُْصبلِحَا بَيبنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيبرٌ

شوهرش ترسيد پس گناهی بر آنها نيست که بين خود صلح کنند و 
شود؟ بدْهی  صلح بهترْن است. حال اگر صلح نکنند تکليف چه می

شود و از ْکدْگر  است که اگر صلح نکنند شقاق بين آنها حاصل می
که او شوند، و در اْن حال نيز جداْی به اراده زن بوده است چرا  جدا می

 از نشوز شوهرش بيم داشته است.
سوره ممتحنه  52اما جهت اثبات حق طالق زنان در قرآن، به آْه 

اْد،  ای کسانی که اْمان آورده»فرماْد:  توان استناد نمود که می نيز می
هنگامی که زنان مؤمن مهاجر نزد شما آْند، آنان را بيازماْيد، هرچند 
 که خدا داناتر است به اْمان آنها، اما اگردانستيد که مؤمن هستند، پس
آنها را به سوی کفار بازنگردانيد، چرا که نه آن زنان بر آن مردان حالل 
هستند، و نه آن مردان بر اْن زنان حالل هستند، و هرچه که شوهرانشان 

اند، جبران کنيد، و بر شما گناهی نيست که ازدواج  به اْشان انفاق کرده
 « کنيد با آن زنان، البته به شرطی که اجورشان را بدهيد...

حال اگر جداْی زنان مؤمن مهاجر از شوهران کافرشان از نظر قرآن 
شود؟  شود، آْا عکس آن به رسميت شناخته نمی به رسميت شناخته می

ْعنی اگر زنان کافر از شوهران مؤمنانشان جداْی بخواهند و به سوی 
شود؟ آْا اساساً در جوامع  کافران بروند، اْن خواست آنها نباْد محقق 

توان ميان کافران و مؤمنان خط کشی نمود و آنها را  امروز، میمسلمان 
از ْکدْگر تفکيك نمود تا بگوْيم اْن حق جداْی فقط شامل حال آن 

شود که خود مؤمن باشند و شوهرانشان کافر؟ آْا  دسته از زنانی می
توانيم بگوْيم که اْن آْه مختص دوران صدر اسالم بوده است و  می

د؟ توجه داشته باشيم که ميزان اْمان و کفر هر امروزه مصداق ندار
شخصی، نسبی است و چه بسيار کافرانی هستند که خود را مؤمن 

پندارند. بنابراْن با توجه به نسبيت مقوله اْمان و کفر، و نيز با  می
باشند، ْعنی  عناْت به اْنکه احکام قرآن، همه زمانی و همه مکانی می

ْابند )چون بيان امر مستمر واقع  ق میدر همه زمانها و مکانها مصدا
سوره ممتحنه نيز، زنان را دارای  52توانيم به استناد آْه  می 2هستند(،

 حق جداْی بدانيم.
توان استناد نمود، چرا  بقره نيز می 442مضاف بر اْن آْات، به آْه 

داری نماْند  خواهد که سه دوره قاعدگی خوْشتن که از زنان مطلقه می
دارند و در صورت باردار بودن آن را کتمان نکنند، زْرا در و عده نگه 

اْن صورت شوهران آنها محقند بر بازگشت آنها اگر هر دو خواهان 
                                                 

 ـ همان.9

، «مفهوم محاربه با خدا و فهم چراْی مجازات آن در قرآن»ـ رجوع کنيد به 2
پاسخ به دو »، «پيرامون محکم و متشابه در قرآن» ،«صفات اهلل و مخاطبان قرآن »

 از نگارنده.« پرسش پيرامون محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
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شود که اگر زنان خواهان  اصالح باشند. حال اْن پرسش مطرح می
اند که به  اند، و فقط زنانی مشمول آن بوده جداْی، مشمول اْن آْه نبوده

اند، چرا باْد باردار بودن خود را کتمان نماْند؟!  هخواست شوهر جدا شد
اند و استمرار پيمان زناشوْی را  اگر اْن زنان خواهان جداْی نبوده

اند، بارداری اْشان بهترْن وسيله برای بازگشتنشان به  خواسته می
زندگی مشترک و ْافتن فرصت دْگری بر جل َ توجه شوهرشان 

اند،  زنانی که مشمول اْن آْه بوده باشد. بنابراْن حداقل بخشی از می
اند،  شده خود خواهان جداْی بوده و وقتی که متوجه بارداری خود می

برای اْنکه از قيد پيمان زناشوْی خالص شوند، اقدام به کتمان 
 داند.    کردند که خدای اْن امر را بر آنها حالل نمی می

بقره  443ج در آْه مندر« الطَّالقُ مَرَّتَانِ»حال به استخراج معنای 
الطَّالقُ مَرَّتَانِ فَإِمبسَاکٌ بِمَعبرُوفٍ أَوب تَسبرِْحٌ »فرماْد:  پردازم که می می

، طالق دو مرتبه است، پس نگهداشتنی به معروف ْا «بِإِحبسَانٍ
رهاکردنی به احسان. برداشت راْج از اْن آْه اْن است که مرد 

اگر بار سوم او را طالق گوْد تواند دو بار زن خود را طالق دهد، و  می
تواند به او رجوع کند مگر اْنکه آن زن با شخص دْگری  دْگر نمی

ازدواج و آميزش کند و طالق گيرد تا مجدداً بتواند با  شوی سابق خود 
فرماْد:  نماْند به آْه بعدی آن که می نکاح کند، و اْن معنا را مستند می

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  ۥمِن بَعبدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوبجًا غَيبرَهُ ۥفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ»
البته در اْن موضوع، «. عَلَيبهِمَآ أَن َْتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن ُْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

بقره هم در ميان است چرا که حق رجوع را از  447و  441پای آْات 
هُرٍ فَإِن رببَعَةِ أَشْنَ مِن نِِّسَآئِهِمب تَرَبُّصُ أذِْنَ ُْؤْلُولِِّلَّ»نماْند:  آن استنباط می

، برای « سَمِيعٌ عَلِيمٌعَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اهللَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اهللَ
کنند از زنانشان، مهلت چهارماهه است، پس اگر  می 5کسانی که اْالء

بازگشتند پس همانا خدا غفور رحيم است، و اگر عزم جداْی کردند، 
 پس همانا خدا سميع عليم است.

الطَّالقُ »اما اْن برداشت راْج در بيراهه است، چرا که اگر عبارت 
انيم، آنگاه را به معنای دو بار بودن حق طالق از سوی مردان بد« مَرَّتَان

که « فَإِمبسَاکٌ بِمَعبرُوفٍ أَوب تَسبرِْحٌ بِإِحبسَانٍ»اْن عبارت با عبارت 
گيری  آغاز گردْده که معنای نتيجه« فَـ»بالفاصله بعد از آن آمده و با 

و مرحله بعد را در بطن خود دارد، هيچ ارتباط منطقی ندارد. در برداشت 
الطَّالقُ »اند در عبارت  کرده« قطال»را جاْگزْن « اْالء»راْج در واقع 

اند که آن سوگند خوردن مردان است در  گفته« اْالء»در معنای «. مَرَّتَان
اند که برای اْنکه مردان از اْالء  کنارگيری از آميزش با زنان. و گفته

برای آزار زنان استفاده نکنند، قرآن مقرر داشته است که مرد حداکثر دو 
را « اْالء»الء، به زن خود رجوع کند. اگر تواند پس از اْ بار می

اند که مرد پس از طالق بار  اند، چگونه گفته نکرده« طالق»جاْگزْن 
گوْد طالق دو  تواند به زن خود رجوع کند؟! قرآن که می سوم نمی

اند؟! اگر فرض کنيم که  مرتبه است، پس نوبت سوم را از کجا آورده
جاْز است، پس حداکثر مرد ْك مراد قرآن اْن است که طالق دو بار 

 تواند به زن خود رجوع کند نه دو بار. بار می

                                                 

اند که آن سوگند خوردن مردان است در کنارگيری از  گفته« اْالء»ـ در معنای  5
 آميزش با زنان.

جاْز است، بلکه « دو بار»اما مراد قرآن اْن نيست که طالق 
دهم. آْه  است که چراْی آن را توضيح می« دو مرحله»گوْد طالق  می
آءَ فَطَلِِّقُوهُنَّ ْاأَُّْهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَ»فرماْد:  سوره طالق می 5

، توجه کنيم در اْن آْه دوبار از فعل طالق دادن استفاده شده «لِعِدَّتِهِنَّ
است؛ ای پيامبر هرگاه طالق گفتيد زنان را، پس طالق دهيد اْشان را 
با قيد عده اْشان. فعل طالق اول گذشته است و فعل طالق دوم حال 

شده است، بلکه به معنای است. بنابراْن در اولی جداْی هنوز واقع ن
است، اما در دومی با قيد اتمام مدت عده، جداْی « اعالم قصد جداْی»

شود. به عبارت دْگر؛  فعل طالق در آْات قرآن واجد دو بار  واقع می
وقوع »ـ وقوع جداْی. در قرآن 4ـ اعالم قصد جداْی، 5معناْی است: 

يز بيان شده است: ن« سرح»ْا فعلی از رْشه « تسرْح»با واژه « جداْی
( و 443)بقره  «الطَّالقُ مَرَّتَانِ فَإِمبسَاکٌ بِمَعبرُوفٍ أَوب تَسبرِْحٌ بِإِحبسَانٍ»
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمبسِکُوهُنَّ بِمَعبرُوفٍ أَوب سَرِِّحُوهُنَّ »

جای بکار بردن واژه  سوره طالق هم به 4(. در آْه 495)بقره  «بِمَعبرُوفٍ
استفاده شده است که « فَارِقُوهُنَّ»، از واژه «سَرِِّحُوهُنَّ»ْا « تسرْح»

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمبسِکُوهُنَّ »است: « وقوع جداْی»واجد بار معناْی 
دو « طالق»بنابراْن از نظر قرآن «. بِمَعبرُوفٍ أَوب فَارِقُوهُنَّ بِمَعبرُوفٍ

است که پس از آن زن « اعالم قصد جداْی»ت؛ مرحله اول مرحله اس
باْد عده نگه دارد، و مرحله دوم که پس از سرآمدن مدت عده است، 

است که هرگاه مرد « وقوع جداْی»موقع تعيين تکليف نهاْی در مورد 
خواهان طالق بوده باشد و زن خواهان ادامه پيمان زناشوْی، در اْن 

 د که همسر خود را نگهدارد ْا از او جدا شود. گير مرحله، مرد تصميم می
 ۥفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ»فرماْد:  بقره که می 492با اْن اوصاف، آْه  

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيبهِمَآ أَن َْتَرَاجَعَآ إِن  ۥمِن بَعبدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوبجًا غَيبرَهُ
ْابد،  ، در طالق نوبت اول هم موضوعيت می«ودَ اللَّهِظَنَّآ أَن ُْقِيمَا حُدُ

ْعنی هرگاه طالق ميان زن و مردی واقع شد، دْگر آن زن و مرد 
توانند مجدداً با ْکدْگر ازدواج کنند مگر اْنکه آن زن با شخص  نمی

دْگری ازدواج کند و از او نيز طالق گيرد، تا آن دو بتوانند با ْکدْگر 
گيری از آن جهت است که مردان از  . اْن سختمجدداً ازدواج کنند

روی آزار و اذْت زنان، ْا  به جهت راحت طلبی و مسؤوليت ناپذْری، 
ادامه پيمان   تنوع طلبی و هوسرانی و ...، عزم طالق ننماْند، بلکه گزْنه

زناشوْی را با گزْنه طالق و تسرْح و جداْی خوب بسنجند و بعد 
هرگاه زنان نيز خواهان طالق باشند، و به اتخاذ تصميم نماْند. البته 

توانند بدون  خواست آنها جداْی واقع شود، به استناد همين آْه، نمی
ازدواج با دْگری، به نکاح همسر سابق خود بازگردند. در اْن صورت، 

رسد، از  اْنکه همسر سابق پذْرای ازدواج مجدد شود، بعيد به نظر می
دهد که در وقوع جداْی تأمل  دار میاْن رو اْن آْه به زنان نيز هش

کنند و از روی احساسات زودگذر اتخاذ تصميم ننماْند که شاْد دْگر 
 راه بازگشتی برای آنها نباشد.

ناظر به دو بار طالق نيست « الطَّالقُ مَرَّتَانِ»دليل دْگر براْنکه 
فرماْد که حالل نيست  بقره خداوند می 443اْنکه؛ در ادامه همين آْه 

اْد مگر اْنکه هر  شما که باز پس گيرْد چيزی از آنچه به آنها داده بر
را « الطَّالقُ مَرَّتَانِ»دو بترسيد که حدود خدا را مراعات نکنيد. حال اگر 
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به معنای دو بار طالق بدانيم، زمانی مابقی آْه در ارتباط با آن مفهوم 
طالق گوْد، ْابد، که هر دو طالق بالفصل باشند، ْعنی مرد زن را  می

دارد، مرد حداکثر با اتمام مدت عده رجوع کند و دوباره زن  زن عده نگه
را طالق گوْد و زن عده نگه دارد، حال مرد تصميم بگيرد که امساک 

است باز پس   به معروف کند ْا تسرْح به احسان و آنچه را که داده
ميان  نگيرد. وگرنه، اگر اْن دو بار طالق بالفصل نباشد، ْعنی مدتی

طالق اول و نکاح دوم فاصله باشد، آْا در اْن مدت، مرد نباْد نهی 
گردد از باز پس گيری آنچه داده است؟! بدْهی است که جواب مثبت 

دو بار طالق بود، « الطَّالقُ مَرَّتَانِ»است، بنابراْن اگر مراد قرآن از 
 495ْات بقره را باْد مثالً در انتهای آ 443منطقاً قسمت انتهاْی آْه 

گيری آنچه مرد داده است  آورد تا نهی از بازپس طالق می 4بقره ْا 
شامل طالق نوبت اول هم بشود و بعد تعميم ْابد به طالق نوبت دوم. 

«  الطَّالقُ مَرَّتَانِ»در اْن ميان، اگر بگوْند که طالق نوبت اول و دوم در 
پاسخ گفت که به ای وارد نيست، باْد  بالفصل بوده است و بنابراْن شبه

طالق اگر مرد حداکثر با اتمام مدت عده،  4بقره و  495استناد آْات 
همسر خود را نگه دارد، اساساً جداْی واقع نشده است که طالق دوم 

 بالفصل موضوعيت ْابد.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَآءَ »ماند و آن اْنکه:  اما ْك آْه مهم دْگر می

لَا تَعبضُلُوهُنَّ أَن َْنکِحبنَ أَزبواجَهُنَّ إِذَا تَراضَوبا بَيبنَهُم فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَ
فرماْد: و هنگامی که طالق گفتيد زنان  (، آْه می494)بقره  «بِالْمَعبرُوفِ

را، پس عده آنها سرآمد، پس بازندارْدشان که ازدواج کنند با 
راْج از ازواجشان هرگاه که بين خود به معروف تراضی کنند. برداشت 

داند،  را ناظر به همسران سابق زنان می« أَن َْنکِحبنَ أَزبواجَهُنَّ»اْن آْه، 
« فاَل تَعبضُلُوهُنَّ»و « وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِِّسَآءَ...»حال آنکه فاعليت در عبارت 

ْکی است، بنابراْن منطقی نيست که هم مردان طالق بگوْند زنان را و 
ازدواج آنها با خودشان. اگر فاعليت را در هم خود، جلوگيری کنند از 

، بستگان زنان بدانيم، باز هم منطقی نيست که ابتدای «فاَل تَعبضُلُوهُنَّ»
آْه بگوْد؛ هرگاه زنان را طالق گفتيد، و بعد بالفاصله در ادامه بگوْد؛ 
پس )شما بستگان( ممانعت نکنيد از ازدواج آن زنان با همسران 

وَإِذَا »گر، بکار بردن جمع مخاط َ، هم در عبارت سابقشان. به عبارت دْ
، ْکی به معنای فاعليت «فَلَا تَعبضُلُوهُنَّ»، و هم در «طَلَّقْتُمُ النِِّسَآءَ...

شاْسته « بستگان زنان»و دْگر به معنای فاعليت « شوهران سابق»
باْد ْکی از اْن دو، به صيغه جمع غاْ َ بکار  نبوده است، بلکه می

ناظر به ازدواج با شوهران « أَن َْنکِحبنَ أَزبواجَهُنَّ». بنابراْن رفته است می
ای است که زنان با آنها به تراضی  سابق نيست، بلکه مراد شوهران بالقوه

اند که پس از وقوع طالقشان از همسر سابق، با آنها پيمان  رسيده
 زناشوْی ببندند. 

ذَلِكَ »رماْد: ف شاهد صحت اْن مدعا اْن است که در انتها آْه می
ُْوعَظُ بِهِ مَن کَانَ مِنکُمب ُْؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوبمِ الَْاخِرِ ذَلِکُمب أَزبکَى لَکُمب وَأَطْهَرُ 

، اْن اندرز داده شود به آنکه اْمان دارد به «وَاهللُ َْعبلَمُ وَأَنتُمب لَا تَعبلَمُونَ
تر، و خدا  پاک خدا و روز آخر، اْن برای شما ماْه تزکيه است است و

دانيد. مخاط َ در اْن عبارت، مردان طالق دهنده  داند و شما نمی می
برند که رجوع به زن سابقشان حقشان  هستند، چرا که آنها گمان می

است ْا آنها هستند که تماْل ندارند همسر سابقشان با کس دْگری 

برای دانيد که اْن  دانم و شما نمی گوْد من می درآميزد، اما خدای می
شما بهتر است که دست بردارْد از ممانعت ازدواج همسران سابق خود 

ذَلِکُمب »گوْد:  خواهند با آنها ازدواج کنند. دقت کنيم می با آنان که می
با مردان طالق دهنده سنخيت دارد نه با بستگان « لَکُم»، «أَزبکَى لَکُمب...

اگر مرجع ضمير زنان، و نه با زنان و مردان از هم جداشده، چرا که 
شد؛ چرا برای بستگان زنان، اْن  بستگان زنان بود، عبارت بی مفهوم می

به مردان و زنان « لَکُم»تر؟! اگر بگوْيم  رهنمود ماْه تزکيه است و پاک
از هم جدا شده راجع است، باز هم خطا است چرا که هم زنان خواهان 

دارند که ازدواج با ازواجشان هستند، و هم مردان قصد بازگشت 
گوْد ممانعت نکنيد، پس طرفين، اْن ازدواج مجدد را برای خود  می

اند که چنين تماْلی دارند، حال آنکه  دانسته تر می ماْه تزکيه و پاک
 دانيد!!! دانم و شما نمی گوْد من می خدای می

مضاف بر اْنها، اگر مراد قرآن ازدواج مجدد زنان طالق داده شده 
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ »ود، دْگر چه نيازی بود که پس از با همسران سابقشان ب

؟! اتمام مدت عده چرا شرط شده است؟! «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»بگوْد « النِِّسَآءَ
خواهند با شوهران سابق خود ازدواج کنند، طبق آْات دْگر  اگر آنها می

د توانستن که توضيح آنها رفت، شوهران آنها در زمان عده ْا پس آن می
تصميم به نگهداری آنها بگيرند و از تسرْح و جداْی آنها بپرهيزند، و 
بستگان آنها را هم نشاْد که اْن حق تصميم را از شوهران آنها سل َ 

 نماْند. 
برد و نه از  بهره می« أَزبواجَهُنَّ»نکته دْگر اْنکه اْن آْه از واژه 

 492قت کنيم در آْه د«. شوهران»که صراحت دارد بر « بُعُولَتُهُنَّ»واژه 
شود، و در آنجا صراحت دارد که  استفاده می« زوجاً»بقره هم از واژه 

زوج، غير از شوهر جدا شده است، بلکه ناظر بر مردی است که هنوز در 
مقام شوهری آن زن استقرار نيافته است. بنابراْن  در اْن آْه نيز، مراد 

آن زنان قصد ازدواج با آنها  ای است که شوهران بالقوه« أَزبواجَهُنَّ»از 
 را دارند.

کند،  می« اعالم قصد طالق»و باز توضيح بيشتر اْنکه؛ وقتی مردی 
بر همسر او حرجی نيست که در مدت عده، جوْای ازدواج با شخص 
دْگری شود تا پس از سرآمدن مدت عده و احتماالً وقوع جداْی، بی 

سوره طالق، فقط در  5ْه مأوا و مسکن و ... نماند چرا که به استناد آ
مدت عده، تأمين زنان بر عهده مردان طالق دهنده آنان است )لَا 
تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا َْخْرُجبنَ إِلَّآ أَن َْأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِِّنَةٍ(. مضاف بر 

اعالم قصد »اْن؛ جهت جلوگيری از سوء استفاده مردان، علنی کردن 
تواند  نماْاند، چرا که اگر علنی نشود، مرد می منطقی می نيز« طالق

منکر آن شود و همسر خود را بدْنوسيله آزار و اذْت نماْد، ْا به او 
 اتهام ناروا ببندد که چرا جوْای همسری دْگر شده است.

بقره بدْن قرار است: ای مردان،  494بنابراْن ترجمه مفهومی آْه 
د و مدت عده آنها سرآمد، )و تصميم هرگاه زنان خود را طالق گفتي

گرفتيد که آنها را رها کنيد(،  شما )که شوهران سابق آنها هستيد( آنها 
را بازندارْد و ممانعت نکنيد از ازدواج با آنهاْی که راضی به ازدواج 

 با آنها هستند )شما چنين حقی ندارْد حتی اگر خوشاْند شما نباشد( ...
بقره هم عرض کنم که  447و  441 اْن توضيح را در خصوص آْه

لِِّلَّذِْنَ ُْؤْلُونَ مِن نِِّسَآئِهِمب تَرَبُّصُ أَرببَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ »فرماْد:  می
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، برای کسانی «اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
شان، مهلت چهار ماهه است، اگر کنند از زنان که کنارگيری می

بازگشتند پس همانا خدا غفور رحيم است، و اگر عزم جداْی کردند پس 
همانا خدا سميع عليم است. به استناد اْن آْات، و دْگر توضيحات پيش 
گفته، اگر مردی چهار ماه از آميزش با همسرش کنارگيری کند، ْا باْد 

اقدام به آميزش با او نماْد و کند، ْا باْد « اعالم قصد جداْی»به او 
روال عادی زندگی زناشوْی را پيش گيرد. اگر اعالم قصد طالق 

هاْشان بمانند و  کردند، زنان مخيرند ْا به ميزان مدت عده در خانه
تأمين بجوْند، ْا طالق را وقوع ْافته تلقی نماْند، چرا که مدت 

تُ َْتَرَبَّصبنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثاَلثَةَ چهارماهه از مدت عده فزونی دارد. )وَالْمُطَلَّقَا
 ( 442قُرُوءٍ ـ بقره 

خواهم که نتوانستم بيان  در پاْان، از مخاطبان گرامی عذر می
تری از فهم خود در خصوص آْات مورد بحث ارائه دهم. اميدوارم  روان

که اْشان با دقت مضاعف در مندرجات بنده، ضعف بيانی مرا جبران 
 (5931)آذر  منظورم را درْابند.نماْند و مراد و 
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 متن کامل مقاله
 جواز عدم مسؤوليت پذْری در قبال برخی از زنان بيوه  

 فهم قرآن به روش پازل ـ بخش چهارم
 

 5«فهم قرآن به روش پازل»در چهارمين مقاله از سری مقاالت 
سوره بقره را استخراج نماْم. در  اْن  492کوشم معنای صحيح آْه  می

فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فيمَا فَعَلْنَ »آْه در مورد زنان بيوه آمده: 
پس هرگاه عده خود را به پاْان رساندند، در »، «وف فی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ

دْده درباره خود انجام دهند، گناهى بر شما آنچه آنان به نحو پسن
فهم راْج از آْه اْن است که بستگان زن بيوه، اعم از بستگان  4«.نيست

شوهر متوفاْش ْا بستگان خود او، حق ندارند بعد از سر آمدن مدت 
اما با کمی دقت، اْن  9عده، از ازدواج مجدد او جلوگيری نماْند.
                                                 

اله دوم: ـ مقاله اول: مفهوم محاربه با خدا و فهم چراْی مجازات آن در قرآن/ مق5
جواز تخفيف پوشش و آسودگی زنان در حضور برخی نامحرمان/ مقاله سوم: 

 مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن.

 ـ ترجمه فوالدوند.4

ـ ترجمه مترجمان مؤْد مدعای بنده در خصوص فهم راْج آْه است؛ الهی 9
ز بر شما گناهی نيست که آنان در حق خوْش کاری شاْسته کنند )ا»... ای:  قمشه

گناهی بر شما نيست که هر چه »... خرمدل: «/ زْنت کردن و شوهر نمودن(
ی خودشان به طور شاْسته انجام دهند )و اعمالی موافق با شرع از  خواهند درباره می

در آنچه درباره »... انصارْان: «/ اْشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند(
انجام دهند بر  [ت به ازدواج ْا ترک آنخودشان به طور شاْسته و متعارف ]نسب

در کار »مجتبوی: «/ شما ]حاکمان، وارثان متوفِّی و اقوام زنان[ گناهی نيست
گناهى  -ازدواج با همسر دلخواه -اى که در باره خوْشتن کنند شاْسته و پسندْده

خواهند، در باره خودشان به طور  هر چه می»مکارم شيرازی: « / بر شما نيست
منبع: «)انجام دهند )و با مرد دلخواه خود، ازدواج کنند(شاْسته 

www.tanzil.net تفاسير نمونه، الميزان، تسنيم، نور، مجمع البيان نيز قائل به .)
 همين معنا هستند.

شود؛ اگر زنان بيوه، پس از سر  می ای مواجه برداشت از آْه با شبهه
در مورد « به طور پسندْده»، ْعنی «وف بِالْمَعبرُ»آمدن مدت عده مقرر، 
، «فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب»گوْد  گيرند، دْگر چرا آْه می آْنده خود تصميم می

نيست؟! وقتی، هم مدت عده تمام شده و هم « گناهی»بر شما بستگان، 
بر »کنند، بکار بردن عبارت  ْده اتخاذ تصميم میاْن زنان به طور پسند

گوْای « فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب»باشد! چرا که  بالمحل می« شما گناهی نيست
است، بدْن معنا که اگر فالن کار را انجام بدهيد )ْا « جواز»اعطاء 

ممانعت نکردن از »اگر موضوع جواز؛  2ندهيد(، بر شما گناهی نيست،
باشد و بستگان با اْن آْه مجاز شوند بعد از مدت « هازدواج زنان بيو

عده، اْن ممانعت را ادامه ندهند، اْن معنا متضمن اْن است که اگر به 
ممانعت ادامه بدهند بهتر است ْا حرجی بر آنها نيست اگر به ممانعت 
ادامه بدهند!!! زْرا آْه امر نکرده ادامه ندهيد، بلکه اجازه داده که ادامه 

 ندهند.
موضوعيت   در آْه نبود، هرچند دْگر اْن شبهه« وف بِالْمَعبرُ»اگر 

نماْاند که مسؤول اعمال منکر زنان بيوه پس از  نداشت، و منطقی می
سر آمدن عده، خودشان باشند و دْگر مسؤوليتی بر عهده بستگان آنها 

ماند و آن اْنکه؛ مگر  نباشد، اما پای شبهة دْگری همچنان در ميان می
هر کس در »(، 92مدثر «)هِينَةٌ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتب رَ»گوْد  نمی قرآن

، پس چگونه است که در اْنجا گناه اعمال «گرو دستاورد خوْش است
باشد؟!  منکر زنان بيوه در مدت عده، متضمن گناه بستگانشان نيز می

اگر بستگان از ارتکاب گناه اْشان ممانعت نماْند، اْن ناقض حقوق 
باشد چرا که اختيار آنها دْگر در دست  ی زنان و انسانيت آنها میذات

 خودشان نيست.
با اْن اوصاف باْد گفت که فهم راْج از آْه درست نيست و باْد 

نماْم  در پی معنای صحيح آن بود. از اْن رو به روش پازل کوشش می
 به اْن مهم بپردازم:

 

 ه عبارتهاگام اول: تعيين محدود گروه آْه و تفکيك آن ب
سوره بقره به روش پازل، بررسی  492برای درْافت مفهوم آْه 

اْن سوره نيز ضروری است. از اْن رو؛ هر دو آْه  491مندرجات آْه 
نماْيم: )الزم به ذکر است در اْن  را به صورت زْر تفکيك عبارتی می

توان ترجمه مفهومیِ دقيقی از عبارات ارائه داد تا بحث به  مرحله نمی
 انجام برسد( سر

ونَ أَزبوَاجًا / و کسانی که از شما  ـ وَالَّذِْنَ ُْتَوَفَّوبنَ مِنکُمب وََْذَر5ُ
 گذارند  کنند و همسرانی بجا می فوت می

ا / )آن زنان( چهار ماه و ده  وَعَشْرً  بَعَةَ أَشْهُرٍ بَّصبنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرب ـ َْتَر4َ
 عدّه نگه دارند( روز، خود را در انتظار بگذارند )و 

وفِ  ـ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فِيمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبر9ُ
/ پس هرگاه زمان انتظارشان سرآمد، گناهی بر شما نيست در آنچه 

 آنان به نحو پسندْده درباره خود انجام دهند
 دهيد آگاه است خَبِيرٌ/ و خدا به آنچه انجام میـ وَاهللُ بِمَا تَعبمَلُونَ 2
ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِِّسَاءِ أَوب أَکْنَنتُمب فِی  ـ وَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فِيمَا عَر1َّ

                                                 

   ال جُناحَ عَلَيبکُمب /قرآن در هاپرتکرار رک پيرامون ـ2
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/ و گناهی بر شما نيست در اْنکه به طور سربسته و به کناْت  أَنفُسِکُمب
 داشته باشيداز زنان خواستگاری کنيد، ْا در دل نظر بدانها 

دانست که شما  به زودى به  ونَهُنَّ / خدا می ـ عَلِمَ اهللُ أَنَّکُمب سَتَذْکُر1ُ
 ْاد آنان خواهيد افتاد

وفًا / ولى با آنان  ا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوبلًا مَّعبرُ ـ وَلَـکِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِر7ًّ
 ده بگوْيدقول و قرار پنهانى مگذارْد مگر آنکه سخنى پسندْ

ـ وَلَا تَعبزِمُوا عُقْدَةَ النِِّکَاحِ حَتَّى َْببلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ / و به عقد 2
 زناشوْى تصميم مگيرْد تا زمان مقرر عده به سرآْد

هَ َْعبلَمُ مَا فِی أَنفُسِکُمب فَاحبذَر3ُ وهُ / و بدانيد که  ـ وَاعبلَمُوا أَنَّ اللَـّ
 داند، پس؛ از آن هوای نفس حذر کنيد  د مىخداوند آنچه را در دل دارْ

ای  حَلِيمٌ / و بدانيد که خدا است آمرزنده  ـ وَاعبلَمُوا أَنَّ اهللَ غَفُور52ٌ
 بردبار

 

 گام دوم: مفاهيم معتبر عبارتها
شود، در مفهوم عبارتها با شبهه خاصی  همانگونه که مالحظه می

فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فِيمَا فَعَلْنَ »مواجه نيستيم، بجز عبارت 
که در مدخل بحث بدان پرداخته شد. برای « وف فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ

ز معنای دْگر عبارتها بهره برد. درْافت مفهوم معتبر اْن عبارت باْد ا
را « فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب»در « کُم»عالوه بر برداشت راْج که مرجع ضمير

وَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب »در عبارت « کُم»داند، از مرجع ضمير  می« بستگان»
ذَا فَإ»توان برای مرجع ضمير در  می« ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِِّسَاء... فيمَا عَرَّ

ْك حالت دْگر را برشمرد و آن اْنکه « بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب
خواهند با اْن زنان بيوه ازدواج نماْند.  مرجع ضمير آنهاْی باشند که می

 توان برای عبارت مذکور در نظر گرفت: پس تاکنون دو حالت را می
بر  ـ پس هرگاه زمان انتظارشان سرآمد، گناهی نيست5

 در آنچه آنان به نحو پسندْده درباره خود انجام دهند.« بستگانشان»
آنهاْی که »ـ پس هرگاه زمان انتظارشان سرآمد، گناهی نيست بر 4

در آنچه آنان به نحو پسندْده درباره « خواهان ازدواج با آنان هستند
 خود انجام دهند.

 

اْنکه؛ چون تواند صحيح باشد، اول  اما حالت دوم به سه دليل نمی
مدت عده سر آمده است، دْگر گناه بودن ْا نبودن خواستگاری از اْن 

ای در مورد آن نازل شود. دوم اْنکه؛  زنان موضوعيت ندارد که آْه
منطقی نيست که مرجع ضمير را از قرائن موجود در آْه بعدی استخراج 

ر کنيم، چرا که شاْد مخاط َ اْن آْه مخاط َ آْه بعدی نباشد، زْرا ه
آْه حاوی حکمی مستقل است. و سوم اْنکه فاعليت اقدام در اْن 
عبارت در دست خود زنان است و آنهاْند که در حق خود به نحو 

کنند، بنابراْن خواستگاری در اْنجا موضوعيتی ندارد.  پسندْده اقدام می
فی فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فيمَا فَعَلْنَ »در « کُم»با اْن اوصاف، مرجع ضمير 

به بستگان زنان بيوه، اعم از بستگان شوهر « وف أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ
 گردد. متوفاْشان و ْا بستگان خودشان برمی

حال باْد ببينيم در اْن عبارت، گناه بودن ْا نبودن به چه 
موضوعاتی ممکن است ناظر باشد. حالت اول در اْن خصوص، همان 

ای که مدت  ازدواج زن بيوهاگر بستگان از »معنای راْج است که 
که در مدخل « اش سر آمده، ممانعت نکنند بر آنها گناهی نيست عده

بحث نشان دادْم که اْن معنا صحيح نيست، چرا که اْن معنا متضمن 
و اْن متناقضِ « اگر ممانعت کنند اْرادی ندارد»اْن است که 

رجات آْه بعدی، در انتهای اْن عبارت، و نيز متناقضِ مند« وف بِالْمَعبرُ»
باشد. برای درْافت حالت دوم  مبنی بر جواز ازدواج با زنان بيوه می

اْنکه گناه بودن ْا نبودن به چه موضوعی ممکن است ناظر باشد، اگر 
فيمَا فَعَلْنَ »گوْد:  ابتدا به سراغ بخش انتهاْی اْن عبارت بروْم که می

برشمارْم، اْن حالت خود به و حاالت آن را « وف فی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ
 شود. خود مکشوف می

به طور کلی اگر با مبنا قرار دادن موضوع ازدواج زنان بيوه، به 
توان سه حالت  بپردازْم، می« وف فيمَا فَعَلْنَ فی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ»عبارت 

 را متصور شد:
ت دهند، منحصر اس ـ مراد از آنچه زنان بيوه در حق خود انجام می5

 در ازدواج.
دهند، منحصر در  ـ مراد از آنچه زنان بيوه در حق خود انجام می4

 تواند موضوع ْا موضوعات دْگری هم مطرح باشد. ازدواج نيست و می
دهند، مربوط به  ـ مراد از آنچه زنان بيوه در حق خود انجام می9

 ازدواج نيست و موضوع ْا موضوعات دْگری مطرح است.
 

صورت « وف بِالْمَعبرُ»در ازدواج باشد، و اْن امر، اگر مراد منحصر 
گوْد گناهی بر بستگان  شود که چرا می پذْرد، باز همان شبهه مطرح می

تواند  نيست، مگر عده آنها به سر نيامده، پس دْگر ممانعت بستگان نمی
موضوعيتی داشته باشد. اما حالت دوم هم در واقع همان حالت سوم 

ازدواج منحصر نباشد و شامل موضوع ْا است، چرا که اگر در 
موضوعات دْگری هم باشد، چون بنا به توضيح حالت اول، ازدواج 

ماند موضوع ْا موضوعات دْگر و اْن همان  موضوعيت ندارد، فقط می
 حالت سوم است.

فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فيمَا »با اْن اوصاف، معنای عبارت 
تا اْنجا اْنگونه است: پس هرگاه مدت « وف لْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُفَعَ

انتظارشان سر آمد، پس بر شما بستگان آنها گناهی نيست در آنچه آنها 
در باره خود، حتی در غير موضوع ازدواج، به طور پسندْده انجام 

 دهند. می
ع ْا ماند اْن است که اْن موضو بنابراْن تنها ابهامی که می

موضوعات غير از ازدواج که زنان بيوه پس از مدت عده، در حق خود 
دهند، چيست؟ اْن موضوع ْا موضوعات، بنا  به نحو پسندْده انجام می

تواند شامل تأمين معاش، تأمين امنيت، و امثالهم  به اقتضاء بيوگی، می
معاش توانند  باشد، بدْن معنا که اگر زنان بيوه به نحو پسندْده، خود می

و امنيت خوْش را تأمين نماْند، گناهی بر بستگانشان نيست اگر به اْن 
امور مبادرت نورزند، هرچند که اگر در اْن خصوص احساس 
مسؤوليت کنند و کوشش نماْند، بهتر است. اْن جواز مشروط است به 
اْنکه زنان بيوه، بتوانند و نيز بخواهند که امور مربوط به تأمين معاش و 

ان را خود تصدی کنند، آن هم به طور پسندْده، و گرنه باز بر امنيتش
عهده بستگان است که ماْحتاج آنها را تأمين نماْند، چرا که آْه 

دهند در  ، در آنچه انجام می«وف فيمَا فَعَلْنَ فی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعبرُ»گوْد:  می
ْا نخواهند ْا باره خود به طور پسندْده. بنابراْن اگر زنان بيوه نتوانند 
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به نحو پسندْده ماْحتاج خود را تأمين ننماْند، اْن جواز عدم مسؤوليت 
پذْریِ بستگان در قبال آنها در جهت تأمين معاش و امنيت و امثالهم، 

 شود.  باطل می
سوره بقره هم از وجهی مؤْد مدعای نگارنده است:  422آْه 

أَزبوَاجًا وَصيَّةً لِِّأَزبوَاجِهِم مَّتَاعًا إلَى الْحَوبلِ  ونَ وَالَّذْنَ ُْتَوَفَّوبنَ مِنکُمب وََْذَرُ»
جبنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فی مَا فَعَلْنَ فی أَنفُسِهِنَّ مِن  فَإنْ خَرَ اجٍ إخْرَ  غَيبرَ
رسد، و همسرانى بر  و کسانى از شما که مرگشان فرا مى« »وفٍ مَّعبرُ

خوْش وصيت کنند که آنان را براى همسران  گذارند، ]باْد[ جاى مى
مند سازند و ]از خانه شوهر[ بيرون نکنند. پس اگر  تا ْك سال بهره

بيرون بروند، در آنچه آنان به طور پسندْده در باره خود انجام دهند، 
 ترجمه فوالدوند(«)گناهى بر شما نيست

شود که   سوره نساء نيز تأْيد می 92مدعای نگارنده توسط آْه 
جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اهللُ بَعبضَهُمب عَلَى بَعبضٍ  الرِِّ»فرماْد:  می

مردان قوام بخش و استواری و ثبات دهنده »، «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمبوَالِهِمب
های بيشتری که خدا )در چارچوب  زندگی زنان هستند به جهت تواناْی
ضی دْگر داده است و نيز به جهت نظامات هستی( به بعضی نسبت به بع

توضيحات  5«کنند. اْنکه در مقام انجام وظيفه از اموالشان هزْنه می
مربوط به اْن آْه را در مقالة پيشين از اْن سلسله مقاالت با عنوان 

ام، از اْن  به صورت مبسوط داده« مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»
نماْم و اْن مقاله را با ترجمه  رو در اْنجا از اطاله کالم خودداری می

 برم: توضيحی و مفهومی آْه مورد بحث، به پاْان می
ونَ أَزبوَاجًا / و کسانی که از شما  ذِْنَ ُْتَوَفَّوبنَ مِنکُمب وََْذَرُـ وَال5َّ

 گذارند کنند و همسرانی بجا می فوت می
ا / )آن زنان( چهار ماه و ده  وَعَشْرً  بَعَةَ أَشْهُرٍ بَّصبنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرب ـ َْتَر4َ

 روز، خود را در انتظار بگذارند )و عدّه نگه دارند( 
ی أَنفُسِهِنَّ إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيبکُمب فِيمَا فَعَلْنَ فِـ ف9َ
توانند و  / پس هرگاه زمان انتظارشان سرآمد، اگر آنان میوفِ بِالْمَعبرُ

خواهند خود معاش و امنيت و ... خوْش را به نحو پسندْده تأمين  می
يست اگر به تأمين ماْحتاج نماْند، دْگر گناهی بر شما بستگان آنها ن

 آنها مبادرت نورزْد. 
اْن نکته نيز ناگفته نماند که اگر زنان بيوه بستگانی نداشته باشند ْا 

رغم  بستگان آنها توان تأمين ماْحتاج آنها را نداشته باشند ْا علی
 توانمندی، از تأمين آنها امتناع کنند، اْن مهم بر عهده جامعه خواهد بود.

 

 (ينَنِتالِلَّهِ ق لْوُسبطَى وَقُومُوااةِ لصَّالاتِ والصَّلَوافِظُوا عَلَى اح) 492بقره 
به کسی اطالق « قانت»ْابيم که  تجو در آْات قرآن در میبا جس

 4شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می
 

وَصيَّةً لِِّأَزبوَاجِهِم مَّتَاعًا إلَى  ونَ أَزبوَاجًا )وَالَّذْنَ ُْتَوَفَّوبنَ مِنکُمب وََْذَرُ 422بقره 
فی أَنفُسِهِنَّ مِن عَلَيبکُمب فی مَا فَعَلْنَ  جُنَاحَجبنَ فَلَا  فَإنْ خَرَ اجٍ إخْرَ  الْحَوبلِ غَيبرَ

 492رک بقره  ◄ (وفٍ مَّعبرُ
                                                 

 است.« مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»برگرفته از مقاله ـ اْن ترجمه 5

، 3، زمر 91، احزاب 41، روم 542، نحل 57، آل عمران 492و  551بقره ـ 4
 54و  1تحرْم 

*** 

   ال جُناحَ عَلَيبکُمب /پرتکرارهارک ◄ 
 

/ پرتکرارهارک  ◄ (لْمُتَّقِينَالْمَعبرُوفِ حَقًّا عَلَى اعٌ بِاتِ مَتاوَلِلْمُطَلَّق) 425بقره 
 «تکليف»و « وظيفه»در بار معناْی « حق»

 

و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 412بقره 
 پرتکرارها

 

 4رک آل عمران  ◄ (لْقَيُّومُا لْحَىُّا هُوَ إلَّا هَآل إلَ هللُا) 411بقره 
نِ قَد تَّبَيَّنَ ااهَ فِى إکْر) 411بقره   (لْغَىِِّالرُّشْدُ مِنَ الدِِّْ

امر واج َ در دْن ْعنی امر اْجابی نه اجباری! ْعنی برای ماحصل 
شاْسته باْد سازندگی کنی؛ خود را بسازی، روابطت را با دْگران و 
محيطت بسامان کنی تا شاْسته درْافت شاْستگی شوی! وجوب در 
مقابل سل َ است ْعنی به خالف امور سلبی که باْد نکنی امور اْجابی 

تاب و تمرْن و استمرار و سازندگی موج َ شوی! را باْد با حساب و ک
در امر سلبی از ادامه روندی که در آنی باز می اْستی و خود را مبرا 
می کنی و در امر اْجابی خود را بازمی سازی ْا متولد می کنی! آری 

ن»در واجبات دْنی اجبار راه ندارد که  بلکه حسن « ال إکْراهَ فِی الدِِّْ
 1)آْاتی از قرآن (. 411)بقره « بَيَِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْغَیِِّقَدب تَ»تصميم است که 

 (5937ـ تير 
*** 

سالم جناب حق پور، وقت تان بخير باشد. مرحوم  پرسش:
پيرامون آزادی  557طباطباْی در کتاب الميزان جلد چهارم صفحه 

عجي َ است که برخی از صاح َ نظران و مفسران »عقيده می فرماْند: 
و آْات مشابه « الاکراه فی الدْن»خواسته اند به سختی با استناد به آْه 

اثبات کنند! آنچه که در اْنجا می توان  آن، آزادی عقيده در اسالم را
گفت اْن است که توحيد پاْه و اساس اسالم است و با اْن وجود، 
چگونه می توان قائل به آزادی عقيده شد؟ آْا اْن چيزی جز ْك 
تناقض آشکار است؟! قائل شدن به آزادی عقيده درست مانند اْن است 

آزادی از حاکميت قانون که گفته شود در قوانين مدنی و موضوعه دنيا، 
وجود دارد )در حالی که هيچ ْك از قوانين دنيا آزادی نقض قانون را 
روا نمی دانند(. به عبارت دْگر، درست است که عقيده به معنای حصول 
ادراک تصدْقی که در ذهن انسان به وجود می آْد، ْك عمل اختياری 

ْا بردگی باشد، اما انسان نيست تا قابل منع ْا تجوْز و ْا قابل آزادی 
آنچه که قابل منع و ْا اباحه می باشد عبارت است از التزام به لوازم و 
پيامدهای عملی عقيده، مانند دعوت و اقناع مردم نسبت به عقيده ای 
خاص و ْا نوشتن و انتشار ْك عقيده و فاسد کردن عقاْد مردم و امثال 

ست که در قوانين آن، که قابل منع و ْا تجوْز می باشد و آشکار ا
کشورها اگر چنين عقيده ای با مواد قانون جاری جامعه مخالف باشد و 
ْا با ْك اصلی که مبنای قانون قرار گرفته است مخالفت داشته باشد، 

دْدگاه « به ناچار قانون اظهار چنين عقيده ای را ممنوع خواهد کرد.
 حضرتعالی پيرامون اْن گفته مرحوم چيست؟

و درود. عقيده مقيد شدنی نيست چرا که امری  با سالم پاسخ:
توانند  گر باشند بازهم نمی درونی است و عوامل بيرونی هرچند هم سلطه
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آدمی را در ساحت عقيده به بند بکشند مگر او خود انقياد را بر خوْشتن 
خوْش روا دارد. بنابراْن آزادی عقيده فی نفسه و مستقالنه برقرار 

باشد  تبليغ است که همواره در معرض تحدْد می است. اما آزادی بيان و
ای را  و باْد درباره رواْی و نارواْی آن داوری نمود. اگر آدمی عقيده

مندی وی نيز در گرو استمرار آزادی  پذْرد، حفظ عقيده آزادانه می
ای هم جنس و هم سنخ علت موجده  اوست چرا که علت مبقيه هر پدْده

ای در زمره علل موجده آن  ر عقيدهباشد و آزادی پذْرش ه آن می
مند شود چرا که  باشد که اگر نبود ممکن نبود آدمی بدان عقيده می

تواند با  نسبت عقيده و جبر نسبت تضاد است و عقيده آدمی زمانی می
هستی توحيد جوْد که پای زور در ميان نباشد و گرنه زور نافی توحيد 

مرار آزادی آدمی است مندی در گرو است است. حال چون حفظ عقيده
باْد باز باشد و اقتضای اْن  پس راه تغيير عقيده وی همواره می

هاست که اگر برقرار  گشودگی معبر، آزادی بيان و تبليغ دْگر عقيده
نباشد علت مبقيه هم سنخ علت موجده نبوده عقيده حاضر دچار از 

ن افتد. با اْ خودبيگانگی و تغيير ماهوی می شود و از اصالت می
توضيحات، آزادی عقيده و آزادی بيان و تبليغ در زمره حقوق ذاتی 

باشند و وْژگيهای حق بر آنها مترت َ است بنابراْن جداْی  آدميان می
کنند، ْعنی اساساً و ذاتاً حفظ ْك  ناپذْرند و ْکدْگر را اْجاب می

باشد. در ضمن در  ها می عقيده در گرو آزادی بيان و تبليغ دْگر عقيده
توان مکانيسم تغيير قانون جاری را وضع کرد و  نين موضوعه میقوا

)آْاتی از بدْن ترتي َ؛ آزادی از حاکميت قانون را نيز تضمين نمود. 
 (5932ـ بهار  54قرآن 

*** 

احکام مندرج در آْات، اگر درست فهم شوند، امروزه نيز مصداق 
آنها منوط به دارند و قابل اجراء و مفيد فاْده هستند، البته اثربخشی 

ال إکْرَاهَ فِی الدّْنِ قَد »اختيار عامالن است و نه به اکراه و اجبار اْشان، 
  (5932ـ مهر  مخاطبان قرآن) (411)بقره  «تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیّ

 

بَعَثَهُ قالَ کَمب لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ َْوبمًا أَوب بَعبضَ  ثُمَّفَأمَاتَهُ اهللُ مِائَةَ عامٍ ) 413بقره 
 (َْوبمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

بقره شخصی که با نظر کردن به مردمان شهری، از  413در آْه 
کند آنها را بعد از مردنشان، خدا در  پرسد خدا چگونه زنده می خود می

آورد و  دهد و او را سر حساب می پاْان عمرش پاسخ پرسش او را می
فَأمَاتَهُ اهللُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ پرسد در اْن دنيا چقدر درنگ کردی؟ ) می

(، پاسخ داد روزی ْا بخشی از ْك روز، ْعنی چقدر عمرم قالَ کَمب لَبِثْتَ
قَالَ لَبِثْتُ َْوبمًا أَوب بَعبضَ سرْع گذشت! گوْی در ْك چشم به هم زدن! )

(. در قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ) ای! (، خدا گفت تو صد سال درنگ کردهوبمٍَْ
اْنجا توجه به اْن نکته ضروری است که اعدادی مانند صد، هزار، 
هفت، هفتاد، هفتصد و امثالهم در قرآن در زمره اعداد کثرت هستند، 

دقيقاً مقدار ْا بدْن معنا که داللت آنها بر مقدار ْا تعداد زْاد است و نه 
لَيبلَةُ »رسانند مثل  تعداد عددی آنها. صد و هزار کثرت محدود را می

( و هفت و هفتاد و هفتصد کثرت 9)قدر « لْقَدبرِ خَيبرٌ مِِّنْ أَلْفِ شَهبرٍا
(. 415)بقره « سَببعَ سَنَابِلَ»( ْا 43)بقره « سَببعَ سَمَاوَاتٍ»نامحدود را مثل 

فَانظُرْ إلَى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمب »فرماْد:  یبقره م 413در آدامه آْه 

ای، ْعنی به اعمالت  ای و نوشيده ، پس بنگر به سوی آنچه خورده«َْتَسَنَّهب
شوند که از بين  ات بنگر، آنها هرگز مشمول گذر زمان نمی و کارنامه

ه کالبد و و بنگر ب« وَلِنَجبعَلَكَ آَْةً لِِّلنَّاسِ وَانظُرْ إلَى حِمارِکَ»بروند! 
ای برای  جسمت که در پيری و زوال است در حالی که تو را نيز نشانه

، «اوَانظُرْ إلَى الْعِظامِ کَيبفَ نُنشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحبمً»دهيم!  مردم قرار می
و بنگر به سوی استخوانها )در رشد و نمو انسانها و حيوانها( چگونه 

، پس «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ»با گوشتی، پوشانيمشان  کنيم سپس می بزرگشان می
قالَ أَعبلَمُ أنَّ »هنگامی که براْش )حقيقت احياء و اماته الهی( تبيين شد، 

دانم که همانا خدا بر هر چيزی  ، گفت حال می«اهللَ عَلَى کُلِِّ شَیبءٍ قَدْرٌ
 (5937)اصحاب کهف ـ آبان اندازه گذارنده است. 

 

 (سَنَابِلَسَببعَ ) 415بقره 
اعدادی مانند صد، هزار، هفت، هفتاد، هفتصد و امثالهم در قرآن در 
زمره اعداد کثرت هستند، بدْن معنا که داللت آنها بر مقدار ْا تعداد 
زْاد است و نه دقيقاً مقدار ْا تعداد عددی آنها. صد و هزار کثرت 

( و 9)قدر « أَلْفِ شَهبرٍلْقَدبرِ خَيبرٌ مِِّنْ الَيبلَةُ »رسانند مثل  محدود را می
)بقره « سَببعَ سَمَاوَاتٍ»هفت و هفتاد و هفتصد کثرت نامحدود را مثل 

 (5937)اصحاب کهف ـ آبان  (.415)بقره « سَببعَ سَنَابِلَ»( ْا 43
 

و چراْی « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 417 و 412بقره 
 پرتکرارهاآن رک 

 

 (1رک مائده  برای معنای وجه ◄ (وَما تُنفِقُونَ إلَّا اببتِغاءَ وَجبهِ اهللِ) 474بقره 
فِی سَبِيلِ اللَّهِ لَا َْسبتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی  أُحبصِرُوالِلْفُقَرَاءِ الَّذِْنَ ) 472بقره 

 (التَّعَفُّفِالْأَربضِ َْحبسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ 
عفت ورزْدن به معنای  5آْد، می آنچه از آْات قرآن بر

 12 است و به استناد آْه« داری و کنترل خود و تحمل سختيها خوْشتن»
نيست، بلکه عفاف در « گناه نکردن»، عفت پيشگی مترادف نور

ْی فراتر از عدم گناه است، بدْن معنا که گناهکاری عملی منفی و  مرتبه
ثبت و متضمن تخرْبگر است در حالی که عفت پيشه کردن عملی م

به معنای عدم بکار بستن عفت است « عفتی بی»سازندگی است و لفظ 
)تخفيف  «.هرزگی و گنهکاری»در جهت سازندگی و نه به معنای 

 (5939پوشش ـ دی 
 

ن لرِِّبَوا إاا بَقِىَ مِنَ مذَرُوا و هللَاتَّقُوا امَنُوا آْنَ لَّذاُّْهَا أاْ) 473و  472بقره 
برای معنای  ◄ (للَّهِ وَرَسُولِهِابِحَرْبٍ مِِّنَ  ذَنُوافَأْ فَإن لَّمب تَفْعَلُوا، ينَکُنتُم مُّؤْمِن

 پرتکرارهاو چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »صحيح 
 

و اْنکه چرا خداوند ادامه رباخواری را به « ربا»مدتهاست درباره 
( می اندْشم و بر آنم که 473و  472جنگ با خود قلمداد نموده )بقره 

پيرامون اْن موضوع؛ پژوهشی مکفی، چه از منظر نص آْات قرآن و 
چه از منظر آثار اقتصادی آن، انجام دهم، اما حال در اْن مجال مختصراً 

می نماْم: وجوه مالی در گردش اعم از پول نقد، چکها، و اسناد  اشاراتی
اعتباری و ... باْد ما به ازاء واقعی در اقتصاد داشته باشند مانند زمينهای 

                                                 
، نساء 12و  99آْه آمده است: نور  در قرآن درچهار« ف ف ع»ْشه ـ مشتقات ر5
 479و بقره  1
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قابل کشت، کارخانجات توليدی و آنچه از معادن استخراج می شود و 
، نيروهای انسانی و ... چرا که از عوامل مهم نابسامانی ساختار اقتصادی

عدم توازن وجوه مالی با ما به ازاءهای واقعی آنهاست. هرگاه اْن وجوه 
بيشتر باشند حجم اقتصاد به صورت صوری و بی پشتوانه گسترش 
ْافته است، حال آنکه گردش ما به ازاءهای واقعی بر گردش وجوه مالی 
مقدم است، و اگر گردش وجوه مالی از گردش ما به ازاءهای واقعی آن 

شود چرا که در ازاء  تر باشد خود به خود اقتصاد ربوی میوجوه بيش
برخی ْا بخشی از سودهای حاصله، در واقع هيچ فعاليت اقتصادی اعم 
از توليد کاال ْا ارائه خدمات روی نداده است، ْا به عبارت دْگر سود 
حاصله تناسبی با دستمزد ْا ارزش افزوده اْجاد شده ندارد. بنابراْن 

پشتوانه است  اْن است که فزاْنده اقتصاد بی« ربا»خرب ْکی از آثار م
شود و فاسدتر و  تر می تر گردد صوری پشتوانه و هر قدر اقتصاد بی

ْابد و مدْرْت  تر و ارزش پولی آن نسبت به ساْرْن کاهش می متورم
شود و از آنجاْی که هر مؤلفه  بهبود آن اگر ناممکن نشود دشوارتر می

ی فرهنگی و اجتماعی و سياسی ما به ازاءهای ها اقتصادی در مؤلفه
کشاند و از اْن روست  ناگسستنی از خود دارد، آنها را هم به تباهی می

که رباخواری مصداق جنگ با نظام توحيدی حاکم بر خلقت هستی 
ـ فروردْن  2)آْاتی از قرآن شود.  باشد و محاربه با خدا قلمداد می می

5937) 
*** 

پشتوانه که نتيجه  اقتصاد صوری و بیپيش از اْن در خصوص 
ام، حال بر آنم راهکارهاْی در  رواج ربا در اقتصاد است توضيحاتی داده

مقام درمان اْن سرطان اقتصادی ارائه دهم: چون امروزه در اقتصاد اْران 
چکهای بانکی در معامالت جاری بين اشخاص حقيقی ْا حقوقی نقش 

ری از اْن چکها دارای پشتوانه محوری دارد، و با توجه اْنکه بسيا
باشند، و با عناْت  واقعی نيستند، بلکه صرفاً اعتباری ْا حتی بالمحل می

شوند و  به اْنکه مانند پول راْج کشور در بازار بارها دست به دست می
اند،  در واقع حجم نقدْنگی را بدون پشتوانه به ميزان زْادی افزاْش داده

ز سوی بانکها در اختيار مشترْانشان مقتضی است دسته چکهاْی که ا
شود، تنها در صورت سپردن وثيقه و با قيد حداکثر ميزان  قرار داده می

اعتبار در هر فقره چك باشد و امکان صدور چك حامل ْا خرج کردن 
آن نيز منتفی گردد، بلکه فقط بتوان اْن چکهای با پشتوانه را در وجه 

نها هم نتوانند آنها خرج کنند. اشخاص حقيقی ْا حقوقی صادر کرد و آ
ْابد هم اقتصاد  در اْن صورت؛ هم حجم نقدْنگی بسيار کاهش می

ْابد  شود، البته نرخ بيکاری هم در ابتدا بشدت افزاْش می تر می واقعی
اندازی  چرا که بسياری از صاحبان مشاغل که بدون سرماْه اقدام به راه

باْد  ه نخواهند بود و میاند دْگر قادر به ادام کس َ و کاری نموده
بتدرْج جذب کس َ و کارهاْی شوند که صاحبان سرماْه تصدی 

هاشان  شوند سرماْه تر می نماْند و از اْن رو صاحبان سرماْه راغ َ می
گذاری نماْند چرا که رقابت در  را در توليد کاال ْا ارائه خدمات سرماْه

ْن صورت؛ از حجم ْابد. در ا بازار کاهش ْافته سود حاصله افزاْش می
شود چرا که  تر می تر و باپشتوانه اقتصاد ربوی کاسته شده اقتصاد واقعی

صاحبان سرماْه بجای تحصيل سود از محل تعامالت ربوی، راغ َ به 
گذاری در توليد کاال و ارائه خدمات  تحصيل سود از محل سرماْه

نکه باز شوند، حال چه مستقيم چه غيرمستقيم. حالت غيرمستقيم با اْ می
هم مصداقی از رباخواری است، اما نسبت به رباخواریِ بی ارتباط با ما 

نماْد چرا که وابسته به  به ازاءهای واقعی، خسران کمتری اْجاد می
باشد نه منتزع از آنها. راهکار دْگر اْن  توليد کاال و ارائه خدمات می

است که هر شخص حقيقی ْا حقوقی فقط دارای ْك حساب بانکی 
اشد و محاکم قضائی از پذْرش دعاوی تجاری که وجوه آن از اْن ب

اند امتناع کنند، در اْن صورت؛ باْد مالياتها به  حساب گردش نداشته
ميزانی کاهش ْابند که برای صاحبان کس َ و کار فرار مالياتی به 
صرفه نباشد و درآمدهای مالياتی کشور نيز همان گونه که اقتصاد 

ت باالْی قابل پيش بينی شوند. البته اثربخشی همه شود با دق شفاف می
اْنها در گرو مقابله با رانتخواری از طرْق تغيير ساختار سياسی 

 (5937ـ بهار  1)آْاتی از قرآن  باشد. می
*** 

نابسامانيهای اقتصادی کشورمان به حدی رسيده است که جدای از 
علل سياسی آن، به جد باْد عوامل رْشه ای و مستمر آن را درْابيم و 
در بهبود آن بکوشيم. در اْن راستا، برای مؤمنان به آْات الهی، قرآن 
ْکی از منابعی است که باْد از اْن منظر واکاوی شود. پيش از اْن در 

تصاد ربوی و بی پشتوانه و ماهيت صوری آن نکاتی را بيان خصوص اق
نموده ام. حال در اْن مجال می خواهم به نکته ای توجه دهم که به نظرم 
از عوامل رْشه ای و مستمر نابسامانيهای اقتصادی است و آن ماهيت 

است که به ظاهر « اجاره»ربوی برخی ْا حتی بسياری از قراردادهای 
رعی می باشند. برای روشن شدن موضوع باْد به خالی از اْراد ش

ماهيت و تعرْف خود ربا توجه کنيم؛ ربا در واقع اجاره ْکی از انواع 
منابع اقتصادی است برای تحصيل سود، ماحصلی که ماهيتاً دستمزد 
نيست و در قبال ْك فعاليت اقتصادی واقعی بدست نيامده، بلکه صرفاً 

ی انباشته ْا همان سرماْه است، سرماْه ای بر آمده از اجاره توان اقتصاد
که بکار نيفتاده ارزش افزوده اْجاد کرده است. بنابراْن سود حاصل از 
آن چون در ازاء توليد کاال ْا ارائه خدمات نبوده، پس اقتصاد را صوری 
و بی پشتوانه می نماْد. با توجه به اْن توضيحات باْد گفت که 

ه بهای آنها عالوه بر جبران کاهش ارزش قراردادهای اجاره ای که اجار
مورد اجاره، برای موجر سودی هم حاصل گرداند، ماهيتاً ربوی می باشد 
چرا که اْن ماحصل از جنس دستمزد ْا حتی غنيمت هم نمی باشد، بلکه 
حاصل از ربا است. از اْن منظر؛ بسياری از قراردادهای اجاره در 

د چرا که در راستا توسعه رباخواری نابسامانيهای اقتصادی نقش داشته ان
 (5937ـ تير  1)آْاتی از قرآن بوده اند. 

*** 
رک در خصوص اْنکه چرا رباخواری مصداق محاربه با خدا و رسول است  ◄

مجازات  ْیمفهوم محاربه با خدا و فهم چرا)مقاله  92و  99کنيد به مائده 
 (آن در قرآن

 

و چراْی آن رک « آمَنُوا الَّذْنَْا أَُّْهَا »برای معنای صحيح  ◄ 424بقره 
 پرتکرارها

 

مب َْکُونَا رَجُلَيبنِ فَرَجُلٌ ن لَّفَإسبتَشْهِدُوا شَهِيدَْبنِ مِن رِِّجَالِکُمب او) 424بقره 
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هُمَا احبدمَا فَتُذَکِِّرَ إهُاحبدلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إامبرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوبنَ مِنَ او
  (لْأُخْرَىا

بقره، شهادت دو زن را برابر شهادت ْك مرد  424به استناد آْه 
اند، حال آنکه قرآن چراْی نياز به دو زن را در امر شهادت خود  دانسته

کند و آن اْنکه اگر ْکی از آن دو گمراه شد، دْگری به او  بيان می
ْادآور شود. خوب گمراهی از چه و ْادآوری چه؟ طبيعتاً و منطقاً کسی 

شود و  شود، در موضوع شهادت گمراه نمی رای شهادت حاضر میکه ب
کند، بلکه گمراهی او در مورد اصول شهادت و  آن را فراموش نمی

احساسی نشدن است. زن دوم، در مقام شاهد نيست، بلکه در مقام 
پشتيبان زن شاهد است در ْك محيط مردانه تا اگر او دچار اضطراب و 

دلگرمی و اعتماد بنفس بدهد. در  احساسات شد، ْك حامی به او
صورتی که زنی دچار اضطراب و احساسات نشود، ْادآوری زن دوم 

دهد،  موضوعيت نخواهد داشت. در هر حال ْك زن است که شهادت می
ـ تابستان  )آْاتی از قرآنو از اْن جهت شهادت زن با مرد برابر است. 

5931) 

*** 
ولی دم ْك تن از  سوره اسراء ناظر بر اْن است که 99آْه 

هُ إِلَّا بِالْحَقِِّ وَمَن قُتِلَ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ»بستگان مقتول است:  مَ اللَـّ
 23در ضمن آْات «. ف فِِّی الْقَتْلِ سُلْطَانًا فَلَا ُْسبرِ وَلِيِِّهِمَظْلُومًا فَقَدب جَعَلْنَا لِ

 3)قصاص  مؤْد اْن معناست.سوره بقره نيز به نوعی  424سوره نمل و 
 (5939ـ 

*** 
   ال جُناحَ عَلَيبکُمب /پرتکرارهارک ◄ 
 

هُ نَفْسًا إِلَّا وُسبعَهَا) 421بقره   (لَاُْکَلِِّفُ اللَـّ
هر گاه بنا بر استعداد خودانگيختگی آدمی، پرهيز از خشونت و 
اقدام به خشونت زداْی وظيفه آحاد جامعه باشد، جلوگيری از رخ دادن 
جرائم نيز، هم مسؤوليت فرد است و هم جامعه، اما در اْن ميان، اْن فرد 

های اجتماعی  تواند علی رغم شدت نابسامانی خودانگيخته است که می
از ارتکاب جرم خودداری نماْد، به عبارت دْگر؛ برای وقوع جرم، 
هرچند ممکن است نابسامانيهای اجتماعی شرط الزم باشند، اما اراده 

مجرم شرط کافی و علت تامه است، از اْن جهت بنده تعبير به فرد 
ام. بنابراْن در صورتی که فرد مجرم تواناْی  نموده« مسؤوليت اصلی»

پرهيز از ارتکاب جرم را دارا بوده است، ْعنی مثالً مجنون نبوده و ْا 
لَاُْکَلِِّفُ »وقوع جرم ناميد. « مسؤول اصلی»توان  بالغ بوده، او را می

 (5939ـ  2و  9)قصاص  نيز مؤْد اْن معنا است.« ـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسبعَهَااللَّ
 

 بلد
 2بلد 

« رنج»آْا  (،2)بلد « لَقَدب خَلَقْنَا الْإنْسَانَ فِی کَبَدٍ»با توجه به پرسش: 
ْا نه، واژه « انسان را در رنج آفرْدْم»گوْد  اصالت دارد که قرآن می

 معنای دْگری دارد؟« کبد»
اصالت دارد ْا نه؟ « رنج»پردازم که آْا  اول به اْن میپاسخ: 

اصالت ندارد چرا که امر اصيل باْد به طور مطلق حق باشد و « رنج»
تواند در مواردی حق باشد و در مواردی ناحق ْا  حال آنکه رنج می

امتزاجی از حق و ناحق. در زاْمان مادر و بدنيا آمدن فرزند آن رنج 
است و آنجا حق است اما در بارداری مداوم و هر  الزمه صحت تولد

ساله که منجر به عدم صحت و سالمتی مادر است رنج ما به ازاء آن 
حق نيست بلکه تحميل بار مافوق طاقت است. اما داللت آْه مذکور بر 

نيست چرا که آْات قرآن بيان امور مستمر « آفرْنش انسان در رنج»
کنيم باْد مستمراً  ی را بدانها منسوب میواقعند؛ بدْن معنا که هر داللت

مصداق داشته باشند و حال آنکه؛ بسياری از انسانها نه با رنج به دنيا 
اند. برای  اند و نه در طول زندگی رنج قابل توجهی را متحمل شده آمده

کبد در اْن آْه هم باْد به مندرجات قبل و بعد « واژه»درْافتن داللت 
نای لغوی آن. بدْن روش که آن معناْی از لغت آن توجه کنيم و همه مع

مقبول است که با مندرجات آْات در انسجام معناْی باشد. با توجه به 
به نظرم « کبد»آْات قبل و بعد در سوره بلد؛ معنای رنج و سختی برای 

باشد چرا که در « محدودْت»صحيح نيست، بلکه کبد باْد گوْای 
برد کسی بر او تنگنا اْجاد  می گوْد: آْا گمان عبارت بعدی آن می

خواهد بگوْد انسان مبسوط اليد  می 2تر؛ آْه  کند؟! به زبان راحت نمی
خواهد بکند و کسی هم جلوی او را نگيرد. ْکی  نيست که هر کاری می

در لغت در ميانه آسمان بودن خورشيد هم هست، و به « کبد»از معانی 
سوره بلد نزدْکتر است تا  2نظر بنده اْن معنا به داللت کبد درآْه 

چرا که در ميانه بودن حاکی از محدودْت هم هست. و هر « رنج»
انسانی با محدودْتهاْی همواره مواجه بوده است که الزاما آزار دهنده او 
به نحوی که بگوْد در رنجم نبوده است. هر رنجی تنگناست اما هر 

ناست که فقط هم موْد اْن مع« کبد»تنگناْی رنج نيست. نکره بودن 
جنس تنگنا مطرح نبوده بلکه متفاوت بودن تنگناهای هر انسان در ادوار 

)آْاتی از قرآن مختلف زندگيش و نيز با دْگر انسانها مطرح بوده است. 
 (5932ـ زمستان  57
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 تحریم

 
 ◄ (جِكَاتَبْتَغِى مَرْضَاتَ أزْوهللُ لَكَ احَلَّ اَلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِِّمُ مَآ اأیُّهَا ا ی) 1تحریم 
 / سرزنش پیامبر از جانب خداپرتکرارهارک 

 

تٍ اجًا خَیْرًا مِِّنکُنَّ مُسْلِمایُبْدِلَهُ أزْو أنعَسَى رَبُّهُ إن طَلَّقَکُنَّ ) 5تحریم 
 (تٍ وأبْکارًااتٍ ثَیِِّبائِحاتٍ سابِداتٍ عائِباتٍ تاتنِاتٍ قامُّؤْمِن

به کسی اطالق « قانت»یابیم که  تجو در آیات قرآن در میبا جس
 1شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می

 

و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 8 و 6تحریم 
 پرتکرارهارک 

 

ن رُّوحِنَا یهِ مِرْجَهَا فَنَفَخْنَا فلَّتِى أَحْصَنَتْ فَانَ ابْنَتَ عِمْرامَرْیَمَ و) 11م تحری
 (ینَنِتالْقاانَتْ مِنَ تِ رَبِِّهَا وَکُتُبِهِ وکاوَصَدَّقَتْ بِکَلِم

در قرآن دارای معانی متفاوت با بن مایه مشترک « مُحصَن»واژه 
 به معنای ـ1، (12و  12نساء به معنای در حِصن شوهر بودن ) ـ1 است:

به معنای در حصن پاکدامنی و  ـ2، (15در حِصن خانواده بودن )نساء 
تحریم ، 15نساء ) عدم آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن

)ملك یمین )مقاله( ـ مرداد  (5مائده ، 22 و 12و  2 نور، 11انبیاء ، 11
1216) 

*** 
به کسی اطالق « قانت»ابیم که ی تجو در آیات قرآن در میبا جس

 1شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می
 

 تغابن
 

 إِلَّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ مَا /پرتکرارهارک ◄  2تغابن 
   بِالْحَقِّ

 

چرایی آن رک و « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 12تغابن 
 پرتکرارها

 

 تکویر
 

 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  (مَکینٍ الْعَرْشِ ذِی) 12تکویر 
 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (ینَلَماإِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِِّلْع) 12تکویر 

 

 توبه
                                                 

، 1، زمر 25، احزاب 16، روم 112، نحل 12، آل عمران 128و  116بقره ـ 1
 11و  5تحریم 

، 1، زمر 25، احزاب 16، روم 112، نحل 12، آل عمران 128و  116بقره ـ 1
 11و  5تحریم 

 

 11توبه 
ن اید؟! آیا این آیه با ای سوره توبه دقت کرده 11 آیا تاکنون به آیه

همه مناسك مذهبی رایج در بین شیعیان همخوانی ندارد؟! آیا این همه 
گری اماکن مذهبی  به اصطالح ایستگاه صلواتی و بریز و بپاش و متولی

مورد تایید آیات قرآن است؟! چرا در پایان آیه می گوید خدا 
مَسْجِدِ أجَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْ»ستمکاران را هدایت نمی کند؟! 

اید آب دادن به حاجیان را و )نگهداری( عمارت  ، آیا قرار داده«الْحَرامِ
، «کَمَنْ آمَنَ بِاهللِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فی سَبِیلِ اللَّهِ»مسجد الحرام را، 

بمانند کسی که ایمان آورده است به خدا و هنگامه آخرت و کوشش 
، )نه( برابر نیستند نزد خدا، «وُونَ عِنْدَ اهللِال یَسْتَ»کرده است در راه خدا، 

. کند قوم ستمکاران را ، و خدا هدایت نمی«واهللُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظِّالِمینَ»
 (1218ـ آذر  16)آیاتی از قرآن 

 

و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 18و  12توبه 
 پرتکرارهارک 

 

 حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرونَ(... ) 11 و 18توبه 
سوره توبه است که دستور  11سؤال من در ارتباط با آیه پرسش: 

گوید: با هرکه از اهل  قتال و مبارزه با اهل کتاب را صادر کرده، آیه می
( و آنچه را 2( ایمان به روز قیامت نیاورده 1( ایمان به خدا 1کتاب که 

( به دین حق 2داند  اند، حرام نمی که خدا و رسولش حرام کرده
گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با دست خود با ذلت جزیه  نمی

بدهند. آیا این قتال و مبارزه تنها با آن دسته از اهل کتاب است که 
شود؟  صفت یاد شده در آیه هستند یا مشمول تمامی آنها می 2دارای 

رسد چون اهل کتاب  ید شده در آیه غیرمنطقی به نظر میصفت سوم ق
کند!!! آیا دستور ذکر شده  را ملزم به رعایت حالل و حرام اسالمی می

در این آیه با تسامح و مدارا )که بایستی بین مذاهب وجود داشته باشد( 
تواند در مورد  سازگاری دارد؟! و اساساً چه مرجعی جز خود خداوند می

ایمان مردمان )به خدا و روز معاد( تصمیم بگیرد؟! آیا این میزان درستی 
آیه اجازه تفتیش عقاید و محدود کردن آزادیهای مذهبی برای اهل 

 داند؟!  کتاب توسط مسلمین را جایز می
های آیات قرآن در طول تاریخ به قدری است  تواتر بدفهمیپاسخ: 

ن تواتر، به چشم ای سترگ ببار آورده، هرچند که به جهت هما که فاجعه
توجه کرد. آن  18سوره توبه باید ابتدا به آیه  11آید. درباره آیه  نمی

فرماید که مشرکان یعنی کسانی که  آیه خطاب به ایمان آورندگان می
کنند پلیدند پس نباید از سال دیگر به مسجد الحرام که  خداسازی می

که ایمان  بعد از فتح مکه از بتان پاکیزه شده نزدیك شوند هرچند
آورندگان از کاهش داد و ستد خود با آنها بیم داشته باشند چرا که خدا 

کند )یا  نیاز می  از فضل خودش ایشان را در چارچوب نظام هستی بی
أیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَسٌ فاَل یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ 

فْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنیکُمُ اهللُ مِنْ فَضْلِهِ إنْ شاءَ(. حال عامِهِمْ هَذا وإنْ خِ
پس از این اعمال محدود برای انجام مناسك مشرکانه، خدای تعالی 

دهد که ایمان آورندگان با این مشرکان که با اینکه دیگر مکه  فرمان می
توسط مسلمانان فتح شده و بساط سودجویانه قریش از مناسك 
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 کوشند، مبارزه کنند: ورزی می برچیده شده، همچنان در شرک مشرکانه
ـ قاتِلُوا الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِاهللِ / نبرد کنید )مبارزه کنید( با کسانی 

 1که نه به خدا ایمان می آورند
 ـ واَل بِالْیَوْمِ الْآخِرِ / و نه به آخرت )ایمان می آورند(

کنند  وَرَسولُهُ / و نه )بر خود( حرام می ـ واَل یُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اهللُ
 آنچه حرام کرده است خدا و رسولش

ـ واَل یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ / و نه دینداری 
 کنند به دین حقِ کسانی که بدانها کتاب داده شده می

« جزیه»/ تا اینکه بدهند ـ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرونَ 
 در حالی که خوارشدگانند. 1را از دست

سوره توبه  11عبارات را به تفکیك آوردم تا دقت کنیم که آیه 
ناظر به قتال با اهل کتاب نیست، بلکه بعکس دینداری آنها را به 

گوید این مشرکان حتی به دین هیچ یك از  رسمیت شناخته است و می
کنند بلکه از جانب خود  داده شده دینداری نمیکسانی که بدانها کتاب 

کنند! واقعاً در حیرتم که فهمندگان این  خداسازی و مناسك سازی می
آیه در طول تاریخ اسالم چگونه داللت این آیه را ناظر بر قتال با اهل 

اند!!! مگر اهل کتاب به خدا و آخرت ایمان نداشتند؟! مگر  کتاب فهمیده
جانب خدا و پیامبران نبودند؟! مگر دینداری اهل قائل به محرماتی از 

مِنَ »کتاب در دیگر آیات قرآن به رسمیت شناخته نشده است؟! چگونه 
اند؟!!!  مندرج در انتهای آیه را مدلول آیه پنداشته« الَّذینَ اُوتُوا الْکِتابَ

گوید حتی این مشرکان به یکی از طرق دینداری اهل کتاب هم  آیه می
اند که نه به خدا  کنند! نه اینکه برخی از اهل کتاب اینگونه دینداری نمی

کنند و... به  و آخرت ایمان دارند و نه محرمات الهی را رعایت می
خواستند برای لشکرکشی خود  گمان نگارنده حاکمان مسلمانان چون می

ای در  به دیار اهل کتاب مشروعیت بدهند این قبیل آیات را به گونه
اند که وارونه فهم شوند و شگفتا از بی دقتی متواتر  تهاذهان جا انداخ
 مفسران قرآن!
سوره توبه،  11متعاقب پرسش و پاسخ پیرامون آیه پرسش: 

توبه و با تفسیر  11اند: حال سؤال من این است که پس طبق آیه  پرسیده
شما مسلمان باید با هرکه غیر اهل کتاب است بجنگد، یا الاقل ارتباط 

ی برقرار نکند؟! مثالً ما باید با مردم چین و ژاپن که بت تجاری و کار
 پرست هستند بجنگیم؟!

ام که مراد از  اوالً؛ در آن پرسش و پاسخ نیز توضیح دادهپاسخ: 
« نبرد»قتال منحصر در جنگ با شمشیر و امثالهم نیست، بلکه مطلق 

                                                 

است و « از کار انداختن»و « متوقف کردن»مفهوماً به معنای « قتل»ماده ـ 1
« قتل»اند. بنابراین  گفته« مقتول»شود  از این رو به کسی که جانش ستانده می

منحصر در خون ریختن و جان کسی را گرفتن نیست بلکه معنا اعم « قتال»و 
جویایی »ه مقاله از هر نوع کشتنی است چه مادی چه معنوی. )رجوع کنید ب

 از نگارنده(« جوانی موسی
آنی نیست که در تاریخ فهم « حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ»و « جزیه»معنای ـ 1

و تفسیر قرآن رایج است، باشد که نگارنده در مجالی دیگر بدان بپردازد. تنها 
دادن با  شود که جزیه از دست دادنی است نه قابل در این مجال توجه داده می

، از دست دادن یعنی «تا اینکه بدهند جزیه را از دست»فرماید  دست، آیه می
 فاقد چیزی شدن.

است که مبارزات فرهنگی اجتماعی سیاسی اقصادی را نیز شامل 
و نه تنها مبارزه نظامی. ثانیاً: داللت آیه بر مشرکان؛ ناظر به  شود می

گیرد که  همه مشرکان در روی کره زمین نیست بلکه آنهایی را دربرمی
توبه فقط آنها را از  18با ایمان آورندگان همزیستی دارند و در آیه 

کند و نه بیشتر، و شایان توجه  سوء استفاده از مناسك دینی منع می
گوید اگر شما  کند بلکه می از تعامالت اقتصادی منع نمی است که

کنید آنها با شما داد و ستند نکنند و  ترسید که چون آنها را منع می می
در نتیجه دچار فقر اقتصادی شوید خدا شما را در چارچوب نظامات 

کند. ثالثاً: به استناد سوره کافرون، کسانی که با  هستی بی نیاز می
آورندگان کاری ندارند، ایمان آورندگان نیز با دینداری  دینداری ایمان

آنها نباید کاری داشته باشند، و در این میان هرگونه داد و ستد حقمدار 
نیز جایز است. رابعاً: کفر و شرک به اسم نیست، بلکه آنان که حقمدارند 
هرچند به اسم؛ موحد نباشند، اما به میزان حقمداریشان در اصل موحدند. 

مکلفیم با مشرکان از آن رو مقابله و مبارزه کنیم که حقمدار نیستند ما 
تا حقمداری در زیست مشترکمان محقق شود و ما از شرک ورزی آنها 
آسیب نبینیم نه اینکه موظف باشیم آنها را به دین و آیین خودمان 
درآوریم. حسن و قبح اعمال ذاتی است و نه اعتباری و قراردادی. 

ها در عمل از ما موحدتر باشند که هستند  سا مثالً ژاپنیبنابراین چه ب
چرا که قوانین حاکم بر نظام هستی را بیشتر سرلوحه زیست خود 

 اند و حقمدارترند. کرده
 

و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 28و  22توبه 
 پرتکرارهارک 

 

لَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ اتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ ذِنهللُ عَنكَ لِمَ أاا عَف) 22توبه 
  (ذِبِینَالْکٱ

 / سرزنش پیامبر از جانب خداپرتکرارهارک  ◄
 112رک بقره در خصوص معنای امامت و عصمت  ◄
 

  61تا  62توبه 
سوره توبه حاکی از این است که منافقان گروهی  61تا  62آیات 

داشته دل بدان بسته بودند، اما تدریجاً دلباختگی تر ایمان  هستند که پیش
کنند  به دنیا را به دین الهی ترجیح داده و در جامعه مؤمنان دورویی می

که همچنان مؤمن هستند و حال آنکه در دل یا پنهان از عموم یا در 
لوای شوخی و تفریح؛ اصول و ضوابط و الزامات هدایت الهی را به 

اندازند تا جامعه مؤمنان تغییر ماهوی کرده  میسخره گرفته از کارآمدی 
)آیاتی از مناسبات آن دگرگون شود تا دنیاخواهی در آن مذموم نباشد. 

 ( 1218ـ بهار  11قرآن 
 

ا بَیْنَ تَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وکُفْرًا وتَفْرِیقًالَّذینَ او) 112تا  122توبه 
در خصوص معنای  ◄ (...مِن قَبْلُ هللَ ورَسُولَهُاارَبَ نینَ وإرْصَادًا لِِّمَنْ حلْمُؤْمِا

 22و  22رک مائده محاربه با خدا و رسول 
 

باشد که  سوره توبه می 122سؤال من در ارتباط با آیه پرسش: 
را با هدف ضرر « مسجد ضرار»درباره منافقینی است که در مدینه 

مسلمانان  رساندن به مؤمنین و تقویت کفر و نفاق و تفرقه انداختن بین
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و استفاده به عنوان کمینگاهی برای کسانی که پیش از این با خدا و 
کنند که بعدها به دستور پیامبر  رسولش به محاربه برخاسته بودند، بنا می
توان به استناد این  شود. آیا می این مسجد؛ ویران و به آتش کشیده می

یش را محدود های دگراندیشان و دراو آیه، فعالیتهای مساجد و حسینیه
توان به بیوت مراجع تقلید )منتقد و مخالف( حمله کرد و  کرد؟! آیا می

« مسجد ضرار»را داد؟! آیا  حکم « مسجد ضرار»به این اماکن لقب 
)به عنوان مثال( برای مسجدی در فرانسه که از یك زن به عنوان امام 

کند یا مردان و زنان به صورت مختلط نماز  جماعت استفاده می
 خوانند قابل اجراست؟ یم

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش بسیار مهم جنابعالی، پاسخ: 
ای با  شایسته است متذکر شوم که هرگاه بیان قرآنی از واقعه یا پدیده

بیان تاریخی آن بهم درآمیزد و آن بیان مختلط اصیل دانسته شود، در 
ان تاریخی به تمامی آید! چرا که حتی اگر آن بی فهم قرآن فاجعه ببار می

نماید  عین واقع بوده باشد، باز هم امتزاج آن، بیان قرآنی را ناکارامد می
ای است که صدق داللتش همه زمانی و همه  چون بیان قرآنی بگونه

کند، اما هر واقعه یا پدیده  مکانی باشد و امر مستمر واقع را داللت می
عه یا پدیده دیگری در تاریخی منحصر بفرد است و امکان ندارد با واق

ای دیگر همسان باشد چرا که جغرافیای طبیعی، فرهنگی، اجتماعی،  دوره
سیاسی، اقتصادی و... آنها حتماً متفاوت است و تنها ممکن است بن 

خواهم بگویم فهم قرآن  های آنها یکسان باشند. گمان نکنید می مایه
نباید با  عصری است، نه! فهم قرآن عصری نیست، بلکه فهم آن را

سوره  112تا  122فهمهای عصری درآمیخت! برای مثال در آیات 
توبه که محل پرسش شماست، هیچ دستوری مبنی بر به آتش کشیدن یا 

شود، بلکه تنها پیامبر را هشدار  بطور کلی تخریب آن مسجد یافت نمی
دهد که با رفتار خود آن را تأیید نکند، حال حتی اگر پیامبر بواقع آن  می

مسجد را به نحوی از انحاء تخریب نموده باشد و روایت تاریخی در 
این خصوص صادق باشد، پشتوانه واکنش پیامبر به آن مسجد تنها 
آیات مذکور نبوده است چرا که فرمانی در خصوص تخریب آن مسجد 
در آیات نیست بلکه حتماً آن منافقان در مرحله نیت شوم خود نمانده در 

مؤمنان شده بودند که پیامبر در مقام مقاتله آن مسجد  عمل وارد نبرد با
قریظه که از یهودیان هم پیمان  سازد مانند واقعه بنی را ویران می

مسلمانان بودند اما به هنگام جنگ احزاب عهد شکستند و خائنانه 
خواستند راه را برای ورود سپاه مشرکان به مدینه باز کنند که چون  می

کان از ترس بالیای طبیعی میدان را خالی کرده جنگی در نگرفت و مشر
قریظه را محاصره کردند  بازگشتند، مسلمانان پس از رفع خطر، قالع بنی

و نتیجه آن شد که برخی را اسیر کردند و برخی را طبیعتاً در قتال 
توان  (. حال آیا می16کشتند، نه اینکه پس از اسارت بکشند )احزاب 

ست که آن عهدشکنان را بکشند! نه! قرآن گفت که قرآن دستور داده ا
نبرد با عهدشکنان و ستمگران را مقرر ساخته تا تغییر رویه دهند و با 
مؤمنان دشمنی نکنند! اما هرگاه عهدشکنند و خیانت کنند یا رفتار 
ظالمانه پیشه سازند، طبیعتاً در نبرد بسا کشته شوند. با این توضیحات 

 سوره توبه. 112تا  122روم سراغ آیات  می
ای در اختیار دیگری  مفهوماً اسم مکانی است که عده« مسجد»

خواهند در  درآیند، و چون مسلمانان در محل عبادات جمعی خود می

اختیار خدا درآیند و گوش به فرمان او شوند، آن محل اصطالحاً 
است، یعنی محل سجده کردن، و سجده کردن بر کسی یعنی « مسجد»

همان! پس مسجد صرف انجام مناسك عبادی و نماز هرآنچه او بگوید 
گوید در آن مسجد نماز نخوان  خواندن نیست و خدا هم به پیامبر نمی

گوید در آنجا اقامت نکن یعنی آن را محل گردهمایی خودت و  بلکه می
پیروانت قرار نده چرا که سازندگان آن با نیت شوم زیان رساندن و حق 

اند. خوب در  ؤمنان آن مسجد را برپا کردهپوشی و جدایی افکندن بین م
چنین صورتی وقتی پیامبر در آنجا اقامت نکند نماز هم در آنجا توسط 

سازد که  شود. توجه به آیات مورد بررسی آشکار می پیامبر اقامه نمی
ساختمان مسجد موضوعیت ندارد، بلکه نیت و هدف آنهایی که در آن 

ست. حرف قرآن به پیامبر این است آیند مهم ا مکان همواره گرد هم می
که اگر قرار به گردهمایی مؤمنان است باید حول همان هسته اولیه باشد 
که از روز اول بر مبنای تقوای الهی گرد تو آمدند نه گروهی جدید که 
نیتشان هم زیان رساندن و حق پوشی کردن و جدایی افکندن میان 

دیگری را برای اجتماع  مؤمنان است و اگر این گونه نبود چرا مکان
 اند! برپا ساخته

سوره توبه، نباید و  112تا  122با این توضیحات؛ به استناد آیات 
های غیر ممانعت بعمل آورد و ایشان را محدود  نشاید از فعالیتهای گروه

توان به آنها اعتبار  ساخت، بلکه تنها با عدم حضور و حمایت خویش می
ل به آیات مذکور از وجه حکمرانی نباید نداد. مضافاً اینکه اصالً عم

باشد، بلکه از وجه حمایت معنوی معتمدان و معتبران جامعه ایمانی 
است. بهتر است در انتها متن آیات را هم مرور نماییم: والَّذینَ اتَّخَذوا 

/ و کسانی که برگرفتند وتَفْریقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنینَمَسْجِدًا ضِرارًا وکُفْرًا 
پوشی و جدایی افکندن میان ا برای زیان رساندن و حق مسجدی ر

/ و نیز کمینگاهی بَ اهللَ و رَسُولَهُ مِن قَبْلُ/ وارْصادًا لِِّمَنْ حارَمؤمنان
/ وَلَیَحْلِفُنَّ انْ ارَدْنَا الَّا نگیده است با خدا و رسولش از قبلبرای آنکه ج

 گویند لبکارانه میخورند )وط / در حالی که به تأکید سوگند میالْحُسْنَى
/ و (122هُمْ لَکَاذِبونَ )/ واهللُ یَشْهَدُ انَّایم ما جز نیکی را؟ آیا( خواسته

دهد همانا ایشان دروغگویانند/ ال تَقُمْ فیهِ  می حال آنکه خدا گواهی
/ لَّمَسْجِدٌ اسِِّسَ عَلَى ت نکن )و نماز مگزار( در آن هرگز/ اقامابَدًا

/ هرآینه مسجدی که برپا شده وْمٍ احَقُّ ان تَقومَ فیهِلِ یَالتَّقْوَى مِنْ اوَّ
در آن اقامت کنی )و باشد بر تقوا از روز نخست سزاوارتر است که 

هستند / در آن مردانی جالٌ یُحِبُونَ أن یَتَطَهَّروا/ فیهِ رِنماز بگزاری(
 و خدا /(128یُحِبُّ الْمُطَّهِِّرینَ ) / واهللُدوست دارند که پاکیزه شوند

ى مِنَ اهللِ / افَمَنْ اسَّسَ بُنْیانَهُ عَلَى تَقْوَگران را دوست دارد پاکیزه
/ آیا آنکه برپا شده باشد بنیانش بر پروا از خدا و وَرِضْوانٍ خَیْرٌ

/ یا عَلَى شَفَا جُرُفٍ هارٍ ۥخشنودی )خدا( بهتر است/ ام مَّنْ اسَّسَ بُنْیانَه
انْهارَ بِهِ فِى / فَپرتگاهی سراشیبد بنیانش بر کنار آنکه برپا شده باش

دِى الْقَوْمَ / واهللُ ال یَهْافتد با آن در آتش دوزخ فرو می/ پس نارِ جَهَنَّمَ
/ ال یَزالُ بُنْیانُهُمُ و خدا راه ننماید قوم ستمگران را/ (121الظِّالِمینَ )

برد بنیانشان  ز بین نمی/ امْ الِّا أن تَقَطَّعَ قُلوبُهُمْالَّذى بَنَوْا ریبَةً فِى قُلوبِهِ
جز اینکه از جا کنده شود اند شك اندرون دلهاشان را  که بنا کرده

( / و خدا دانایی حکیم است )یعنی 112/ واهللُ عَلیمٌ حَکیمٌ )دلهاشان
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 (1218ـ مهر 16)آیاتی ازقرآن  .آورد( داناییش را به عمل درمی
 

نَ ولَوْ کانُوا یلِلْمُشْرِک ن یَسْتَغْفِرُواأ مَنُواآلَّذینَ اما کانَ لِلنَّبِىِِّ و) 112توبه 
 (یمِلْجَحابُ ابَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أنَّهُمْ أصْح ولِى قُرْبَى مِناُ

سوره توبه از روی چه عالیمی باید   112در مورد آیهپرسش: 
اهل دوزخ را شناخت؟ آیا کفر و شرک یکی هستند یا با هم فرق دارند؟ 

بخشودنی است؟ آیا دعا برای هدایتشان هم مثل چرا گناه مشرکان نا
فایده است؟ در زمانه اکنون در مواجه  طلب آمرزش برای این دسته بی

توانیم  با فردی که هیچ اعتقادی به خدا و... ندارد بهترین رفتاری که می
 داشته باشیم چیست؟

کفر؛ حق پوشی است و شرک؛ خداسازی. کافر به ایمان پاسخ: 
دهد. هر مشرکی  ای انحرافی را رواج می مشرک عقیدهاعتناست و  بی

کافر است ولی هر کافری مشرک نیست. کافران بیشتر خود به بیراهه 
کوشند دیگران را هم به بیراهه ببرند و از این  روند و مشرکان می می

جویند. البته باید توجه داشت این مفاهیم مطلق نیست  کار منفعت می
شود فالنی مؤمن است یعنی ایمان  ی گفته میبلکه نسبی است مثالً وقت

چربد یا فالنی کافر است یعنی حق پوشیش به  او به کفرش می
چربد. هر کسی در برخی مصادیق کافر یعنی حق پوش  حقمداریش می

گرا است. بنابراین  است و در مصادیق دیگر مؤمن است یعنی حقیقت
ا مشرک چون قصد آدمی همواره باید بکوشد از کفر به ایمان رود. ام

نهادینه به خداسازی و رواج عقاید انحرافی دارد غفران الهی شامل 
گردد بلکه هماره عذاب آنها را  اثر نمی   شود و گناهانش بی حالش نمی

خواهد چشید. اگر مؤمنی برای مشرکی طلب غفران کند یعنی حقیقت 
ن است برد مؤم ایمان را نفهمیده و در واقع مؤمن نیست بلکه گمان می

دانست که نتیجه طبیعی و منطقی شرک،  چرا که اگر فهمیده بود می
هالک است و راه غفران فقط توحید است، و کسی که تعمداً موحد 
نیست، مانند کسی است که خود را به خواب زده و بیدار کردنش ممکن 
نیست! رسالت هر مؤمنی این است که هماره دینداری خود را برای خدا 

اند یعنی هرچه بیشتر حقمدار شود تا حقمداری رواجش تر گرد خالص
روزافزون شود. دعوت از طریق الگو و اسوه شدن مقدم بر دعوت 
لسانی است، دعوت کننده به هدایت اگر مصداق عالم بی عمل باشد 
دعوتش نه تنها مفید نیست که مضر است. اما اهل دوزخ آنهایی هستند 

پوشی  زنند و یا حق جا میکنند و ناحق را حق  که خداسازی می
شوند که همگی در مراتب دچار آتش  کنند و یا عامل به حق نمی می

دوزخند چه در این دنیا چه در آخرت و اهل بهشت آنهایی هستند که 
کنند و هماره خود را  زیند و در راه خدا کوشش می حقمدارانه می

 تر.  متعالی

بعضی مسائل است در  اینکه شما فرمودید هرکسی ممکنپرسش: 
کافر باشد و در بعضی مسایل مؤمن، بعد؛ آن حکم ازدواج که در قرآن 
فرموده کافر نباید با مسلمان ازدواج کند یا کشتن کسی که مرتد شده 

شود؟ اگر آن فرد در اعتقاد نگاه توحیدی نداشته باشد  مجاز است چه می
قرآن این ولی در عمل خیلی هم طرفدار حق است و تابع اخالق، از نگاه 

فرد کافر است یا مسلمان؟ آیا عقیده بر عمل مقدم است یا عمل بر عقیده 
 مهمتر است از نظر خداوند؟

اوالً در قرآن حکمی مبنی بر کشتن مرتد وجود ندارد. ثانیا پاسخ: 
مبنای ما باید برآیند ایمان یا کفر اشخاص باشد البته کسی که مبانی 

ید داشت که در عمل هم پایبند بشود توان ام ایمانی را پذیرا باشد می
ولی اگر مبانی ایمانی را قبول نداشته باشد قطعاً مبانی دیگری را مبنای 

دهد. بنابراین شرط الزم در ازدواج ایمان نظری  عمل خود قرار می
اشخاص است و شرط کافی برآیند التزام عملی ایشان به مبانی ایمانی. 

است که با شناخت نسبی طرفین از  از این رو ازدواج بایسته و شایسته
یکدیگر صورت پذیرد. اگر کسی در عمل نگاه توحیدی نداشته باشد 
قطعا حقمدار نیست چرا که الزمه حقمداری توحیدی دانستن هستی 
است و همچنین کسی که از لحاظ نظری توحید را قبول دارد ممکن 

د، روابط توحی»گرا نباشد. )رجوع کنید به دو مقاله  است در عمل حق
از « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»و « ها قوا، ثنویتها و موازنه

  (1218آبان  12)آیاتی از قرآن ـ  نگارنده(
 

 22رک انعام  ◄ 112و  112توبه 
و چرایی « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 112و  111توبه 

 پرتکرارهاآن رک 
 

اسْتَوَى عَلَى  /پرتکرارهارک ◄  (الْعَظیمِ شِالْعَرْ رَبُّ هُوَ) 111توبه 
 الْعَرْشِ 

 

 جاثیه
 

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 1جاثیه 
تِه ایآ هللِ وَالْحَقِِّ فَبِأىِِّ حَدیثٍ بَعْدَ ا نَتْلُوها عَلَیْكَ بِهللِاتُ ایآتِلْكَ ) 6جاثیه 

 (یُؤْمِنُونَ
المحل واضح است که حیات زمانمند در خصوص خدای تعالی ب

و در نتیجه در این آیه نیز ظرف زمانی مطرح نیست، بلکه مراد  1است
؛ بیرون از حیطه آن چیزهایی است که از جانب خدا «هللاحدیث بَعدَ »از 

 22فاطر،  21و  1یونس،  2عمران،  آل 162شوند. آیات  صادر می
باشند  می« مِن بَعدِ»سوره نجم نیز که شامل  16جاثیه و  12شوری،

ها از جانب خدا را گویا  م بیرون از حیطه و دامنه شمول صادر شدهمفهو
 (1216)مِن بَعد ـ پاییز هستند. 

 

  18جاثیه 
« راه آگاهی»یا « راه آگاهانه»جاثیه،  18در آیه « شریعة»مراد از 

« ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِِّنَ الْأَمْرِ»است چرا که پس از عبارت 
« ال یَعْلَمُونَ»، «بِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَفَاتَّ»فرماید:  می

کنند از سرِ علم  گویای این است که راههایی که غیرخدا بدان دعوت می
و آگاهی نیست یا راهی برای آنها به آگاهی گشوده نشده است که بدان 

 (1212)امت واحد )بازنگری( ـ اردیبهشت  نمایند. دعوت می
 

                                                 

زمان، »رک به مقاله  «زمان؛ از صفات ذات الهی است»ـ در خصوص اینکه 1
ای پیرامون نسبت  مباحثه»، و نیز «ای الهی و انسانیه علم خدا و نسبت اراده

 «.زمان با خدا و هستی
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« حق»/ پرتکرارهارک  ◄( لْحَقِِّالْأَرْضَ بِاتِ واوالسَّما هللُاخَلَقَ و) 11جاثیه 
 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی 

 

 جمعه
 

)هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِِّیِنَ رَسُولًا مِِّنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ ءَایَاتِهِ  2و  1جمعه 
 هُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ(وَیُزَکِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُ

 متن کامل مقاله
 امی بودن پیامبر نه به معنای بی سوادی

 
پیش از آغاز بحث، اذعان نمایم که مدعیات جناب بهرام مشیری 

، نگارنده را ترغیب به 1215خرداد  18مورخ « صفحه آخر»در برنامه 
طور بودن پیامبر از منظر قرآن و نگاشتن س« امی»پژوهش در خصوص 

 رو نموده است. پیش
سوره جمعه تصریح شده است که پیامبر اسالم از میان  1در آیه 

مبعوث شده است )هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِِّیِِّینَ رَسُولًا مِِّنْهُمْ(. « امیّون»
اند، و حال آنکه  سوادی او دانسته برخی مراد از امی بودن پیامبر را بی

الهی قرآن  نیستند و منصوصات آن را بعضی دیگر که قائل به منشأ 
پندارند، امی بودن را  متأثر از ادیان دیگر و دانش زمانه آن زمانه می

اگر هم ناظر به عدم توانایی  پیامبر اسالم به خواندن و نوشتن بدانند، 
 دانند.  های پیامبر از محیط پیرامونش می قرآن را حاصل آگاهی

یابیم که امی  ه دقت کنیم، در میسوره جمع 1اما اگر به ادامه آیه 
بودن پیامبر در قرآن به معنای بی سواد بودن او نیست، چرا که در ادامه 

یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن »گوید:  آیه می
را « امیّون»به نوعی اوصاف ، و در واقع «کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ

اند که پیامبر بر آنها آیات را تالوت  شمرد: امیون کسانی بوده برمی
داده  نموده و کتاب و حکمت تعلیمشان می کرده و آنها را تزکیه می می

اند. خوب آیا  است در حالی که قبل از آن در گمراهی آشکاری بوده
اما از آیات الهی آگاهی اند که خواندن و نوشتن بدانند،  کسانی نبوده

نداشته و مزکِّی به تربیت الهی نبوده و از تعلیم کتاب و حکمت نیز بی 
بهره بوده باشند و در نتیجه بنا به مندرجات آیه در زمره امیون محسوب 

اند چرا که جریان وحی از همان سالهای آغازین  گردند؟! آری بوده
از ظهور اسالم شده است که پیش  بعثت توسط کاتبانی نوشته می

دانستند و بعداً به بعثت پیامبر اسالم ایمان  خواندن و نوشتن می
 یابند.  آورند و هدایت می می

سوره جمعه نیز  2در آیه « وَءَاخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ»عبارت 
در آیه قبل، این مدعا را « الْأُمِِّیِِّینَ»راجع است به « مِنهُم»که ضمیر در 

نماید، چرا که حتماً در متأخرین مخاطبان ایمان آورنده به  بات میاث
 1پیامبر، شمار باسوادان کم نبوده است. بنابراین مراد از امیون در آیه 

اند که صرفاً خواندن و نوشتن ندانند. بلکه  سوره جمعه کسانی نبوده
دانستند اما با این حال در زمره  ممکن است خواندن و نوشتن هم می

اند. بنابراین باید کوشش نماییم معنای امیون را  گشته یون محسوب میام
از شواهد و قرائن دیگری دریابیم که این دسته از پیروان پیامبر را که 

سوادان  دانستند را نیز شامل شود و منحصر در بی خواندن و نوشتن می
نباشد تا مندرجات آیه متناقض ننماید بلکه معنایی منسجم را گویا 

 شد.با
توان استنباط  سوره جمعه می 1با دقت دوباره در مندرجات آیه 

اند و  گرفته اند که مخاطب قرآن قرار می کسانی بوده« امیون»نمود که 
اند و در نتیجه امکان تزکیه  نموده در برابر دعوت آن غرض ورزی نمی

است، هرچند که پیش از آن گمراهی آنها   داشته و تعلیم آنها وجود می
کفایت « امیّون»ار بوده است. اما این آیه برای دریافت معنای جامع آشک
کند. از این رو باید به دیگر آیات قرآن مراجعه کنیم که این واژه  نمی

 در آنها بکار رفته است. 
آل عمران مخاطبان پیامبر به دو دسته اهل کتاب و  12در آیه 

توان  الْکِتَابَ وَالْأُمِِّیِِّینَ( یعنی می اند )وَقُل لِِّلَّذِینَ أُوتُوا امیون تقسیم گشته
گفت که امیون کسانی هستند که اهل کتاب نیستند. در ادامه قرآن به 

اید؟ یا به  آیا اسالم آورده« أَأَسْلَمْتُمْ»گوید از آنها بپرس:  پیامبر می
اید؟! این عبارت هم  عبارت دقیقتر هدایت الهی پیامبر خاتم را پذیرفته

سوره جمعه استنباط گردید مبنی بر  1است که از آیه مؤید معنایی 
اند و در  گرفته اند که مخاطب قرآن قرار می اینکه امیون کسانی بوده

اند و در نتیجه امکان تزکیه و  نموده برابر دعوت آن غرض ورزی نمی
فَإِنْ »فرماید:  است، چرا که در ادامه می  داشته تعلیم آنها وجود می

 اند. ، پس اگر اسالم آوردند پس حتماً هدایت گشته«اهْتَدَوا أَسْلَمُوا فَقَدِ
وَمِنْهُمْ »فرماید:  سوره بقره در باره برخی یهودیان می 28در آیه 

، و از میان ایشان «أُمِِّیُّونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّا أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ
یابند بلکه فهمشان متضمن  را درنمیامیّونی هستند که حقیقت کتاب 

برند. از این  هایی است که به صحت و واقعیت آن گمان می قبول افسانه
توان فهمید که مراد از امیون کسانی هستند که ممکن است  آیه می

حقیقت کتاب را در نیابند و ذهنیت و بدفهمی خود را منتسب به مدعای 
سماً پیرو یکی از ادیان الهی کتاب نمایند. اینان هر چند به ظاهر و ا

یابند جزو امیون  باشند اما چون مفاهیم مندرجات کتاب را درنمی می
 اند. برشمرده شده
استفاده شده است. در این « امیون»آل عمران نیز از واژه  25در آیه 

وَمِنْهُم مَّنْ إِن »... فرماید:  آیه درباره امانت داری برخی از اهل کتاب می
بِدِینَارٍ لَّا یُؤَدِِّهِ إِلَیْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَیْسَ تَأْمَنْهُ 

، و از «عَلَیْنَا فِی الْأُمِِّیِِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ
ری به تو بازش ایشان کسانی هستند که اگر دیناری به او به امانت بسپا

گرداند مگر بر آن پافشاری نمایی، این بدان سبب است که )به  نمی
دروغ( گفتند )در کتاب آسمانی ما( چیزی بر ذمه ما نیست در تعهداتمان 

 دانند. بندند و حال آنکه می ها، و بر خدا دروغ می نسبت به امی
م نمای حال با کنار هم گذاردن نتایج حاصل از آیات فوق کوشش می

 ارائه دهم.« امیون»معادل مناسبی برای 
اند که امکان مبعوث شدن پیامبری از میان  ـ امیون کسانی بوده1

 آنها بوده است.
کرده  اند که پیامبر بر آنها آیات را تالوت می ـ امیون کسانی بوده1

داده است در  نموده و کتاب و حکمت تعلیمشان می و آنها را تزکیه می
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 اند. ن در گمراهی آشکاری بودهحالی که قبل از آ
اند و در  گرفته اند که مخاطب قرآن قرار می ـ امیون کسانی بوده2

اند و در نتیجه امکان تزکیه و  نموده برابر دعوت آن غرض ورزی نمی
 است.  داشته تعلیم آنها وجود می

 گشتند. ـ مخاطبان پیامبر به دو دسته اهل کتاب و امیون تقسیم می2
انی هستند که ممکن است حقیقت کتب الهی را در ـ امیون کس5

نیابند و ذهنیت و بدفهمی خود را منتسب به مدعای آن کتب نمایند. 
باشند اما چون  اینان هر چند به ظاهر و اسماً پیرو یکی از ادیان الهی می

یابند جزو امیون برشمرده  مفاهیم مندرجات کتابشان را درنمی
 اند. شده می

جمیع موارد فوق، از نظر نگارنده، معادل مناسب  با در نظر گرفتن
باشد.  می« گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»، «امیون»برای 

کند و مندرجات آن آیات را  این معنا در تمامی آیات فوق صدق می
باشد که پیامبر  نماید. در ضمن نافی این هم نمی دچار تناقض نمی

سوره  28و از این رو با آیه  دانسته است خواندن و نوشتن نمی
گیرد )وَمَا کُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن کِتَابٍ  عنکبوت نیز در تناقض قرار نمی

خواندی پیش از این  بِیَمِینِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ/ و تو نمی ۥوَلَا تَخُطُّهُ
دیشان ان نوشتی، و گرنه باطل هیچ کتابى را و با دست راستت خطی نمی

 افتادند.( قطعاً به شك مى
در پایان به این نکته هم اشاره نمایم که با پذیرفتن معنای استنباط 

، «گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»مبنی بر « امیون»شده از 
مدعای آنهایی که منصوصات قرآن را حاصل از تأثیرپذیری پیامبر 

شود  از منظر خود قرآن رد میپندارند،  اسالم از تعالیم ادیان دیگر می
گان  بی بهره»سوره جمعه، پیامبر اسالم از میان  1چرا که به استناد آیه 

)تیر بی غرض از مفاهیم کتب الهی به پیامبری برانگیخته شده است. 
1215) 

*** 
، بار «سوادی امی بودن پیامبر نه به معنای بی»پیش از این در مقاله 

« گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»را « امیون»معنایی 
 آورم: استخراج کرده بودم و حال آیات زیر را نیز شاهد مدعای خود می

أن تَقُولُوا إنَّمَا اُنزِلَ الْکِتابُ عَلَى طائِفَتَیْنِ مِن قَبْلِنا وإن : »156ـ انعام 
شد  تا نگوئید جز این نیست که فرود آورده«/ کُنِّا عَن دِراسَتِهِمْ لَغافِلینَ

  خبران کتاب بر دو گروه پیش از ما و بودیم از درس گرفتنشان بی
 ها از معزی( )ترجمه

وما کُنتَ بِجانِبِ الطُّورِ إذْ نادَیْنا ولَکِن رَّحْمَةً مِِّن : »26ـ قصص 
بودی و ن«/ رَّبِِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أتاهُم مِِّن نَّذِیرٍ مِِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ

تو در کنار طور هنگامی که فراخواندیم و لیکن رحمتی از پروردگارت 
ای پیش از تو شاید  دهنده تا بترسانی گروهی را که نیامدستشان بیم

 یادآور شوند.
أمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا : »2ـ سجده 

یا گویند دروغ بست آن را «/ ن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَأتاهُم مِِّن نَّذیرٍ مِِّ
بلکه آن است حق از پروردگارت تا بترسانی گروهی را که نیامدستشان 

 ای پیش از تو شاید ایشان رهبری شوند. دهنده بیم

وما آتَیْناهُم مِِّن کُتُبٍ یَدْرُسُونَها وما أرْسَلْنا إلَیْهِمْ قَبْلَكَ : »22ـ سبا 
و ندادیمشان کتابهائی که آنها را درس خوانند و نفرستادیم «/ ن نَّذیرٍمِ

 ای. بسوی ایشان پیش از تو ترساننده
شود که آیات مذکور به وضوح ناظرند بر اینکه  مالحظه می

مردمانی که پیامبر اسالم بر آنها مبعوث گشت، پیش از آن، از تعالیم 
 (1216ـ زمستان  2آن )آیاتی از قربهره بودند.  انبیاء الهی بی

*** 
ای از مفهومی در گرو جهان بینی او، احاطه دانشی  فهم هر فهمنده

او، تجارب او، نحوه تعقل او، اهداف و آمال و آرزوهای او، و به طور 
کلی؛ مقتضیات محیطی و محاطی اوست. فهم قرآن نیز از اینها مستثنی 

ی و نحوه تعقل و نیست هرچند که اعجاز قرآن در آن است که جهان بین
تواند دمادم بهبود بخشد اگر آن را  تفکر فهمنده حقیقت جوی خود را می

ناشی از صفات مطلق الهی بداند و بنابراین؛ مندرجات و مدعیات آن را 
در نهایت انسجام و هماهنگی بخواهد که بفهمد. در این چارچوب؛ فهم 

را که در تعاملش شود و نه مطلق، چ هر فهمنده ای از قرآن نیز نسبی می
با آیات الهی، فهم خود را باید دمادم باز بسازد و متعالی گرداند، پس 

ای نباید و نشاید که فهم خود را متوقف نماید، حتی اگر  در هیچ نقطه
سال نزول، فهم پیامبرش را نیز  12پیامبر باشد زیرا که قرآن در طول 

تواند  بینهایت می روزافزون متعالی نموده است. فهم مطلق از قرآن در
شود که کرانی برای فهم آیات الهی نیست و از این رو؛ هر  محقق 
ای از قرآن اوالً باید فهم خود را نسبی بداند، ثانیاً؛ نیازمند تعالی،  فهمنده

ای از  ثالثاً؛ محتمل الخطاء. از سوی دیگر؛ از آنجایی که هر فهمنده
زوایایی از انعکاس  نگرد ممکن است نظرگاه خود به آیات الهی می
گر شود که دیگری آنگونه نبیند. پس  حقیقت را در دیدگان خود نظاره

  نکته مهم این است که فهم قرآن انحصاربردار نیست و هر فهمنده
هم باشد به مراتب متعالی فهم « امی»تواند هرچند  حقیقت جویی می
یِنَ رَسُولًا مِِّنْهُمْ یَتْلُوا هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِِّ»فرماید:  دست یابد که می

(. البته اینها 1جمعه «)عَلَیْهِمْ ءَایَاتِهِ وَیُزَکِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
بدین معنا نیست که باید حقیقت را متکثر دانست یا دست نایافتنی یا 

در اجماع ناپذیر، بلکه همه فهمندگان حقیقت جوی قرآن که دچار تکثر 
باشند باید با تکیه بر الهی بودن آیات قرآن و بنابراین خالی  فهم می

بودن از تضاد و تناقض و تزاحم، در پی فهم منسجم و هماهنگ از آن 
باشند و توحید بجویند، نه اینکه دیدگاه و نظر خود را به آیات الهی 

ند. تحمیل نمایند و بیان قرآن را با سالیق و خواستهای خود منطبق گردان
 (1212ـ تیر  6)آیاتی از قرآن 

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا » صحیحبرای معنای  ◄ 1جمعه 
  پرتکرارها

 

قُلْ مَا عِندَ   اکُوکَ قَآئِمًتَرَنفَضُّوا إلَیْهَا وارَةً أوْ لَهْوًا اوإِذا رَأَوْا تِج) 11جمعه 
 (ینَزِقا لرَّٱ خَیْرُ هللُاورَةِ التِِّجامِنَ للَّهْوِ وامِِّنَ  هللِ خَیْرٌا

راه نجات مسلمانان یکی این است که تصور کنند مخاطب مستقیم 
باشند و هنوز روایتی روایت نشده  پیامبر و آیات نازل شده بر او می

است و فقیهی مسأله نپرورانده و فتوایی صادر نکرده است. پیامبر 
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می نماید و من تازه  ایستاده است و آیات کتاب را می خواند و دعوت
اسالم آورده یا ایمان آورده مخاطب او هستم؛ باید کوشش کنم حجت 
کالمش را در خود کالمش بیابم و یا بمانم و عامل شوم و یا وانهم و 

 (1216ـ مهر  1)آیاتی از قرآن فارغ شوم و رهنمونی دیگر بجویم. 
 
 حج

 
نور رک در معنای ثیاب  ◄ (مِِّن نَّارٍ تْ لَهُمْ ثیَابٌقُطِِّعَ لَّذینَ کَفَرُوااف) 11حج 

58 
 

در « حق»/ پرتکرارهارک  ◄ )الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِم بِغَیْرِ حَقٍِّ( 22حج 
 «مجاز به انجام کاری بودن»بار معنایی 

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 22حج 
 پرتکرارها

 

 حجر
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1حجر 
 ُ لَحافِظون( ُ نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَ إنِّا لَه )إنِّا نَحْن 1حجر 

سؤال من در ارتباط با مصحف جمع آوری شده قرآن در پرسش: 
زمان عثمان خلیفه سوم است که تا چه اندازه این قرآن، همان قرآنی 

در « مهدی خلجی»بوده که بر پیامبر نازل شده است؟ اخیراً ویدئویی از 
کرد که این چنین نبوده  یوتیوب در مورد تکوین قرآن دیدم که ادعا می

که اجماعی در مورد مصحف قرآن در زمان عثمان بین مسلمانان وجود 
داشته بلکه اگر حاکمیت چه در زمان عثمان و یا حتی در زمانهای دیگر 

ی شدند که شخصی یا اشخاص مثل بنی امیه و بنی عباس متوجه می
ها به زور از آنها  نسخه دیگری از قرآن در اختیار دارند، آن نسخه

شده است!!! سوال دوم در ارتباط با نظر  گرفته و به آتش کشیده می
بعضی از شیعیان است که معتقد هستند حضرت علی نسخه دیگری از 
قرآن را در اختیار داشته و این قرآن )کامل( هم اکنون در دست حضرت 

ر واقع آن کتابی که به نام قرآن در دست ما است یك مهدی است. د
جلد از سه جلدی است که دست حضرت مهدی است. اگر چنین چیزی 
درست باشد به نظر من استناد به قرآن موجود کاری است بیهوده، چون 
ناقص است و چه بسا آیاتی در آن دو جلد وجود داشته باشند که آیات 

قصاص یا احکام دیگر قرآن! شاد و کند مثل آیه  فعلی را منسوخ می
 پیروز باشید.
اوالً: اگر قرآن الهی باشد در آن ناسخ و منسوخ راه ندارد پاسخ: 

چرا که از علم و توانایی و حکمت و دیگر صفات و اسماء مطلق الهی 
نشأت گرفته است. بنابراین ویژگیهای حق بر آن مترتب است و در 

باشد. در این باره  زمانی می نتیجه صدق داللتش همه مکانی و همه
رجوع کنید به مقاالت و مباحث نگارنده که بدان بسیار پرداخته است. 
ثانیاً: اعتقاد برخی شیعیان درباره قرآنی دیگر یا قرآن کامل و امثالهم از 

اصالتی ندارد و از « امام زمان»اساس مخدوش است چرا که مقوله 

د به بحث آزاد درباره امام عقاید انحرافی و خرافی است. )رجوع کنی
زمان و جامعه آرمانی( ثالثاً: در حفظ قرآن پای اراده الهی در میان بوده 

ُ  إنِّا نَحْن»فرماید:  سوره حجر می 1است چرا که خدای تعالی در آیه 
بنابراین حتماً و یقیناً این قرآن همانی است « ُ لَحافِظون نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَ إنِّا لَه

گرفته است و الغیر. اما درباره  در دسترس بشریت قرار میکه باید 
اینکه چرا قرآن در زمان پیامبر به صورت مصحف تدوین نشده است 

ام که  بدان پرداخته« حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی»پیش تر در مقاله 
گشت و صورت  اگر در زمان پیامبر قرآن تدوین می»نمایم:  نقل می

والی سور و نیز چیدمان گروه آیاتی که مجزا یافت، ترتیب و ت نهایی می
شدند، اصالت  نازل شده بودند و در تدوین در یك سوره قرار داده می

یافت و سیر آیات و سور مدون حاکی از نظم خطی معنایی و  می
شد که بعضاً با مصادیق واقعی آنها در زیست  محتوایی آیات کتاب می

گر قرآن را از داللت همه یافت و دی فردی و جمعی بشری مغایرت می
نمود چرا که  زمانی و همه مکانی آیاتش بر زیست بشری ساقط می

نوسان و جابجایی تقدمها و تأخرها و سیر غیرخطی ذاتی زیست بشریند. 
اگر این گونه نبود پیامبر را، و به طریق اولی، خدای تعالی را، نباید و 

عدم پرداختن حاکی از  نشاید که به امر مهم تدوین قرآن نپردازند. این
آن است که محتویات قرآن دارای سیر خطی نیستند که بشود آن را 
یکبار و برای همیشه تدوین کرد و بنا بر سیر خطی، آن را خواند و 
آموخت و بکار بست چرا که مفاهیم و مضامین هدایتی ذاتاً تو در تو و 

هیتی چند بعدی باشند بلکه ما در هم تنیده و پیچیده و فاقد سیر خطی می
)برای توضیحات بیشتر در خصوص تدوین قرآن « و ذومراتب دارند.

از نگارنده( دیگر « حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی»رجوع کنید به مقاله 
اینکه اگر هم اجماع تام و تمامی بر سر چگونگی تدوین قرآن در زمان 

اینکه  عثمان نبوده اختالفی اساسی هم بر سر آن نبوده و شاهد این مدعا
علی بن ابیطالب در دوره خالفت خویش در تغییر آن اقدامی نکرده 
است و نیز سایر زمامداران پسینی. اگر هم نسخ دیگر را به آتش می 
کشیدند این ناشی از عقالنیتی بوده است که ماندگاری قرآن تضمین 
شود. با تمام این اوصاف؛ آیات قرآن حاضر از آیات نازل شده بر پیامبر 

اً و یقیناً کاستی ندارد و همان است هرچند که دچار تکرار گشته حتم
 (1218شهریور  11)آیاتی از قرآن ـ  باشد.

*** 
قرآن چون از جانب سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدیر... نازل گشته 
است، در هنگام نزول متنی هر چند گفتاری اما دقیق و منسجم بوده و به 

ر نسل به نسل منتقل گشته است و قرآن گواهی تاریخ قرآن با دقت بسیا
. )محاربه «وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِِّکْرَ»خود مؤید این معناست: 

  (1212ـ آبان 
*** 

 1رک نور  ◄
 

  12تا  11حجر 
گی افکار و ذهنیتهای اشتباه و رفتارهای خرافی  این مفهوم نهادینه

« سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ»سوره حجر نیز برای  12تا  11حاصل از آنها در آیات 
شان نیامد مگر اینکه او  فرماید هیچ رسولی برای صادق است چرا که می
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سُنَّةُ »آوردند به او درحالی که تجربه  کردند و ایمان نمی را ریشخند می
بینند که رفتارهای  گذشته است، یعنی با اینکه به تجربه می« الْأَوَّلینَ

رساند، باز هم به هدایت الهی ایمان  نیان به سر منزل مقصود نمیپیشی
آورند )وما یَأتیهِم مِِّن رَّسُولٍ إلِّا کانوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ... ال یُؤْمِنُونَ بِهِ  نمی

 (1216زمستان ـ  2)عیسی وقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأوَّلینَ(.  
 

 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  22تا  16حجر 
 ( السَّمُومِ  وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ) 12حجر 

خدا ابلیس را قبل از »بنده در مقاله مورد بحث، در خصوص اینکه 
إِلَّا ...سوره کهف ) 52به استناد آیات « آدمی از جنس آتش آفریده است

  نَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِوَالْجَانَّ خَلَقْسوره حجر ) 12( و إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِِّ
سوره  12در آیه « مِن قَبْلُ»ام چرا که درج عبارت  ( سخن گفتهالسَّمُومِ

ناحق  ای حجر در اثبات این مدعا که ابلیس به خودی خود رابطه
باشد، چرا که  باشد، بلکه الزمه چرخه طبیعت است، سند محکمی می نمی

آفریند، پس  ند هم بحق میخلقت او قبل از خلقت آدمی بوده، و خداو
حتماً، ابلیس به عنوان نیرویی ضروری در چرخه طبیعت نقش مثبتی ایفا 

کند که خداوند او را خلق نموده است. اما با خلق آدمی، این نیرو  می
آید، چرا که بنا به  شود و به خدمت او در نمی نسبت به او شر می

فطرت آدمی وجود مندرجات مقاله مورد بحث، سنخیتی میان ابلیس و 
 (1212شیطان ـ بهمن رک ) ندارد.

*** 
( این آیه آفرینش 12)حجر « وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ»

دارد، و البته  از آتش را مقدم بر آفریش انسان از خاک بیان می« جانِّ»
به تقدم  توان قائل است. در تقدم ذاتی هرچند می« تقدم ذاتی»این تقدم، 

کند،  زمانی هم شد، اما به جهت اینکه بازه زمانی در آن میل به صفر می
در واقع همزمانی است و آنچه مطمح نظر است، تقدم در جنس وجودی 
است. البته در این آیه، زبان قرآن زبان صفات است نه جنس واقعی 

متجلی « جانِّ»ها، بدین معنا که مراد؛ صفات آتش است که در  پدیده
)مِن بَعد ـ  1شود و نیز صفات خاک که در انسان نهاده شده است. یم

 (1216پاییز 
 

 11تا  16رک قیامت  ◄ ی(یهِ مِنْ رُوحِوَنَفَخْتُ ف) 11حجر 
رک  ◄ (لْحَقِِّالَّا بِلْأرْضَ وما بَیْنَهُمآ إاتِ واوالسَّماا وما خَلَقْن) 85حجر 

 «و سزاواری راستی و درستی»در بار معنایی « حق»/ پرتکرارها
 

 حجرات
 

یا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 11و  11و  6و  1و  1حجرات 
 پرتکرارهاو چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَ

 

ا کُمْ شُعُوبًاوجَعَلْن نثَىاُو کُم مِِّن ذَکَرٍانِّا خَلَقْناسُ إلنِّایُّهَا أا ی) 12حجرات 

                                                 

ی توضیحات بیشتر و بررسی صفات آتش و خاک نسبت به یکدیگر رک ـ برا1
پاسخ به »و نیز « ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا»مقاله 

 «پرسشهایی درباره مقاله ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان...

ای در خصوص نظریه  حثهمبا) 22تا  16رک مریم  ◄ (ارَفُواوقَبآئِلَ لِتَع
 (فرزندخواندگی عیسی

 

 حدید
 

سْتَوَى عَلَى ایَّامٍ ثُمَّ لْأَرْضَ فى سِتَّةِ أاتِ واوالسَّمالَّذِى خَلَقَ اهُوَ ) 2حدید 
 وَما السَّماءِ مِنَ یَنزِلُ وَما مِنْها یَخْرُجُ وَما الْأرْضِ فِی یَلِجُ مَا یَعْلَمُ لْعَرْشِا

 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /رتکرارهاپرک ◄  (یهاف یَعْرُجُ
 

الیَسْتَوی مِنکُم مَّنْ أنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وقاتَلَ اُولَئِكَ أعْظَمُ )12حدید 
 أنفَقُوا مِن بَعْدُ وقاتَلُوا( دَرَجَةً مِِّنَ الَّذینَ

معرفه است و اشاره به فتح « الفتح»در این آیه با توجه به اینکه 
هر دو نسبت به وقوع آن فتح محل « من بعد»و « بلمن ق»مکه دارد، و 

مرفوع است چرا « من بعد»اند، اما  اند و مفهوماً به آن اضافه شده یافته
« من بعد»به قرینه حذف شده است، پس وقتی که اعراب « الفتح»که 

مرفوع است بدین معنا نیست که الزاماً مراد زمانهای بعد از زمان حال 
ای در  مفهوم آن ناظر به زمانی نسبت به واقعه باشد، بلکه ممکن است

زمان دیگری باشد و نه زمان حال و در اینجا ناظر به زمان گذشته 
 (1216)مِن بَعد ـ پاییز  باشد. می

 

ما أصابَ مِن مُّصیبَةٍ فِی الْأرْضِ وال فِی أَنفُسِکُمْ إلَّا فِی ) 11حدید 
 (کِتابٍ مِن قَبْلِ أن نَّبْرَأها

لت دارد به یکی از سنن و قوانین الیتغیر هستی که در این آیه دال
رسد، مگر بر طبق نظام  آن هیچ مصیبت آفاقی یا انفسی به آدمی نمی

علِّی و معلولی جاری در هستی که علم حضرت باری محیط بر آن 
 (1216)مِن بَعد ـ پاییز  باشد. می

 

 12و  16حدید 
انیتهایی که در سوره حدید داللت دارد بر ناروایی رهب 12آیه 

شوند. مراد از رهبانیت؛ افراط در اعمال  دینداری بدعت گزارده می
بظاهر دیندارانه است که در حقیقت جایگاهی در ایمان به الهی بودن 
هستی یعنی دارای حسن و قبح ذاتی و قوانین الیتغیر و در نتیجه 

مع مند بودن آن ندارد. این یعنی هر یك از آحاد آدمیان و جوا نظام
رسند بلکه باید کوشش  انسانی به صرف داشتن نیت پاک به سعادت نمی

کنند قوانین هستی را بشناسند و در چارچوب آن نیکخواهانه عمل کنند 
نمایم:  سوره حدید را مرور می  12و  16 تا رشد بر رشد بیفزایند. آیات

ا النُّبُوَّةَ والْکِتابَ فَمِنْهُمْ ولَقَدْ أرْسَلْنَا نوحًا وإبْراهیمَ وجَعَلْنا فی ذُرِّیَّتِهِمَ»
، و فرستادیم نوح و ابراهیم را و قرار دادیم در «مُهْتَدٍ وکَثیرٌ مِنْهُمْ فاسِقونَ

نوادگانشان برانگیختگی پیامبران را و اطالع از کتاب حقایق الهی را، 
بندوبار و باری به هر  اند و بسیاری بی پس از ایشان برخی هدایت یافته

، سپس در پی آثار ایشان فرستادیم «ثُمَّ قَفَّیْنا عَلَى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا»جهت، 
، و نیز در پی «وقَفَّیْنا بِعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْناهُ الْإنْجیلَ»فرستادگانمان را، 

وَجَعَلْنَا فِی »ایشان فرستادیم عیسی پسر مریم را و دادیمش انجیل، 
رَأفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْناهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا  قُلُوبِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ

کردند  و قرار دادیم در قلبهای کسانی که پیرویش می« ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اهللِ
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مهربانی و رحمتی را و نیز رهبانیتی که بدعت گزاردندش در حالی که 
فَما رَعَوْها »واستن خشنودی خدا را، ما بر آنها مقرر نکرده بودیم جز خ

فَآتَیْنَا الَّذینَ آمَنوا »، پس رعایت نکردند حق رعایت آن را، «حَقَّ رِعایَتِها
، پس دادیم کسانی را که ایمان آورده «مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وکَثیرٌ مِنْهُمْ فاسِقونَ

بار بندو بودند از ایشان پاداششان را در حالی که بسیاری از آنها بی
رویها و  شود که نه تنها زیاده بودند. با دقت در این آیات مشخص می

ای که منطبق بر نظام هستی نباشند جایگاهی  ریاضتها و اعمال زاهدانه
بندوباری  در دین الهی و خشنودی خدای تعالی ندارد، بلکه منجر به بی

ورد شوند چرا که با انجام آنها نتایج م و باری به هر جهت بودن هم می
شود و در نتیجه بینش علی معلولی آدمیان و جوامع  انتظار محقق نمی
شود و این نوع نگاه به هستی در میان مدعیان عرفان  آنها تضعیف می

 در طول تاریخ فراوان دیده شده است.
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 18حدید 
 پرتکرارها

 

 حشر
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 18حشر 
 پرتکرارها

  11حشر 
لَوْ أَنزَلْنا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِِّعًا مِِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ 

فرستادیم این قرآن  ، چنانچه وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ
دیدیش خاشع مُتَصَدِع از  را بر کوهی )یا انسان کوه صفتی(، هرآینه می

زنیم برای مردم، باشد که اندیشه کنند.  خشیت خدا و این مثَلها را می
 (1212ـ فروردین  5)امت واحد 

 

 دخان
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1دخان 
در خصوص معنای  ◄ (ن تَرْجُمُونِبِِّى وَرَبِِّکُمْ أى عُذْتُ بِرَنِِّوإ) 12دخان 

 2رک نور « رجم»
 

ما ، عِبِینَلْأرْضَ وما بَیْنَهُما الاتِ واوالسَّماوما خَلَقْنَا ) 21 و 28 دخان
راستی و »در بار معنایی « حق»/ پرتکرارهارک  ◄ (لْحَقِِّاهُمآ إِلَّا بِاخَلَقْن

 «درستی و سزاواری
 

  58دخان 
باشد که ماهیت قرآن بنحوی  ان نیز حاکی از آن میدخ 58آیه 

فَإِنَّمَا »است که ذکر و یادآوری مفاهیم هدایت الهی را تسهیل نماید: 
پیش از این « ذکر اهلل»در خصوص «. یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ

ن است های پیشی یادآوری اصول و قوائد و نیز تجربه «ذکر»»ام:  نگاشته
توجه به نسبت میان آدمی با خدا، یعنی نسبت  «ذکر اهلل» و منظور از

آدمی با سایر آدمیان، نسبت آدمی با طبیعت، و حتی نسبت آدمی با 
راهنمای عمل و تعامل آدمی است در مواجه  «ذکر اهلل» باشد. خودش می

ه با آنچه در زیستنش باید بدان تصمیم بگیرد و اقدام کند، بدین معنا ک
ای باید مقدرات الهی را در نظر گیرد و در چهارچوب  او در هر مواجهه

آن عمل نماید. خداوند گشاینده و گسترش دهنده روزی بر بندگانش 
می باشد و اندازه گذارنده بر آن )اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ(، و 

ندازه های مترتب بر توجه به آن گشودگی و گستردگی و ا «ذکر اهلل»
آن است که هستی بی حساب و کتاب نیست، و اگر آدمی خواهان رشد 

 «ها باشد. ها و گستردگی ها در گشودگی و تعالی است باید ذاکر اندازه
 (1212)عربیت ـ شهریور 

 

 ذاریات

  

/ پرتکرارهارک  ◄ (ومِلْمَحْرالِهِمْ حَقٌّ لِِّلسّآئِلِ واوفى أمْو) 11ذاریات 
 «سهم»و « نصیب»بار معنایی  در« حق»

 

 نالرحم
  

   (لْبَیَانَانَ عَلَّمَهُ الْإِنسٱخَلَقَ لْقُرْءَانَ ٱعَلَّمَ  نُلرَّحْمَٱ) 2تا  1الرحمن 
وقف نکرد و این « علم القرآن»و « الرحمن»از نظر بنده باید بین 

رحمان آموخت قرآن را )به پیامبر( که خلق نمود »گونه معنا نمود که 
ـ شهریور  )زمان )پاسخ به غفارزاده(...« را )اهلل(، آموختش بیان و انسان 
1212) 

 

 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  16تا  12الرحمن 
برای  ◄ (وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِِّكَ ذُو الْجاَللِ وَاإلکْرام) 12و  16الرحمن 
 (6رک مائده معنای وجه 

 

 (کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأنٍ) 11الرحمن 
اراده الهی طولی است یا عرضی یا هر دو؟ ابتداء بهتر است به  آیا
دقت کنیم. اراده لحظه به لحظه باید اعمال شود تا فعلی « اراده»مفهوم 

ذاتاً عرضی است و « اراده»توان نتیجه گفت که  صورت پذیرد، پس می
پذیرد.  اراده قطع شود فعل صورت نمی« آن»نه طولی. چرا که اگر یك 

کنید از یك نقطه به نقطه دیگر بروید، هرجا که دیگر  اراده می مثالً شما
شود و اراده پیشین  نخواهید به مسیر ادامه دهید، این فعل شما متوقف می

شود. اما در مورد خداوند، چون علمش مطلق است،  شما بال اثر می
اش مطلق است، و... بنابراین ماحصل اراده الهی که ذاتاً عرضی  توانایی
نمایاند چرا که اراده هر لحظه همانند اراده لحظات قبل و  طولی میاست، 

بعد خود است، در یك راستا، با پشتوانه علم و توانایی مطلق الهی، 
بنابراین خالی از اشتباه و منزه از نقصان و هوای نفس و شهوت و بی 
نیاز از دگرگونی و اصالح. اراده الهی به مثابه خط مستقیمی است 

بر هستی « آن»بینهایت نقاط به هم پیوسته. اراده الهی هر متشکل از 
شود.  یی اراده الهی نباشد، هستی نیستی می شود و اگر لحظه اعمال می

( اما اراده الهی که ذاتاً عرضی است، 11)الرحمن « کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأنٍ»
هم آثار طولی )تکوینی( دارد و هم آثار عرضی. آثار طولی مانند 

و نظم طبیعت و نظام اسباب حاکم بر هستی و آثار عرضی  چرخش
 (1212ـ مرداد  مانند وحی و الهام. )زمان
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 رعد

  

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 1رعد 
    (لْعَرْشِاسْتَوَى عَلَى اتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اوالسَّماى رَفَعَ لَّذا هللُا) 1رعد 
 ى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَ /پرتکرارهارک ◄ 

 

  2رعد 
ی نزدیك یو در زمین است بخشها) «وَفِی الْأرْضِ قِطَعٌ مُّتَجاوِراتٌ»
ی از انگورها و یو باغها) «زَرْعٌ وَنَخیلٌ وَ وجَنِّاتٌ مِِّنْ أَعْنابٍ( »به هم

رسته از یك بن و ) «غَیْرُ صِنْوانٍ و صِنْوانٌ» (کشتزار و درختان خرما
( شود به یك آب که آبیاری می) واحِدٍ بِماءٍسْقَى یُ( نارسته از یك بن

ای از آنها را  و برتری نهیم پاره« )الْاُکُلِ فِی بَعْضٍ عَلَى بَعْضَها وَنُفَضِِّلُ»
همانا در این ) «یَعْقِلُونَ لِِّقَوْمٍ لَآیاتٍ ذَلِكَ فی إنَّ» (ای در خوراک بر پاره

رجمه معزی(. به استناد ( )تی برای گروهی که بخرد دریابندیاست آیتها
ناظر بر گروه مردمانی است که از « امت واحده»توان گفت  این آیه می

آبشخور واحد فطرت و خصایص مشترک انسانی، طبیعت و قوانین 
نوشند، اما به علت  طبیعی محیطی و به طور کلی؛ هستی توحیدی، می

ی تفاوت در مقتضیات ارادی و غیرارادی، اعم از ویژگیها و کششها
متمایز  های درونی و خواستها و هدف گذاریهای شخصی و مشخصه

شوند. بنابراین  فرهنگی و اجتماعی و تربیتی، دچار اختالف و تنازع می
« امة واحده»توان گفت که معنای  سوره رعد نیز می 2با استمداد از آیه 

باشد بدون اینکه یکپارچگی  می «اجتماعی و گروهی همزیستی» قرآن، در
)امت  و اهداف و روشها مطمح نظر باشد.نگی در سالیق و عقاید و یگا

 (1212واحد )بازنگری( ـ اردیبهشت 
 

 (وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّیِِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) 6رعد 
باشد و مراد  ها مطمح نظر می در این آیه حیطه بدیها و حیطه خوبی

تمایل به خوبی یا بدی تنها تقدم از لحاظ زمانی نیست، بلکه از لحاظ 
 (1216مِن بَعد ـ پاییز ) باشد. نیز می

 

  (إنَّ اهللَ ال یُغَیِِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِِّرُوا ما بِأنفُسِهِمْ) 11رعد 
خواستم به مناسبت ایام نوروز هم چند سطری بنگارم که دیدم 

ن افزون بر نگاره پیشینم در این خصوص حرفی برای گفتن ندارم، از ای
در آستانه نوروز، امیدوارم مردمان »نمایم:  رو همان را بازنشر می

کشورم از هر قوم و آیینی، در سال پیش رو، به خود بیایند و 
از »تر محتمل مقدر  خودانگیختگی پیشه نمایند، باشد که عاقبت شوم

ى إنَّ اهللَ ال یُغَیِِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ»را تغییر دهند که « ماست که بر ماست
(. آری! تقدیر شوم خودساخته را تنها با 11رعد «)یُغَیِِّرُوا ما بِأنفُسِهِمْ

توان دگرگون  تدبیر و تعقل حقمدارانه و اهتمام و کوشش مستمر می
کرد و روی به صالح نمود، نه با اتکاء نابخردانه به تصورات ذهنی مملو 

و مصلحت  از خرافات قومی و انحرافات دینی، و نه با روحیه منفعالنه
ها را وانهیم و به راست راه سعادت  اندیشانه. امید که این کج راهه

 (1212ـ فروردین  2)آیاتی از قرآن « متسمك شویم.
*** 

مصطفی ملکیان تغییرات انفسی را الزمه تغییرات  جناب پرسش:
 داند. دیدگاه جنابعالی در این مورد چیست؟  آفاقی می

اند.  سوره رعد استناد نموده 11ه آیه ام؛ ب متن ایشان را دیدهپاسخ: 
)إنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأنْفُسِهِمْ( در این آیه باید دقت 

است نه الزاماً تغییر تك تك آحاد آن « قوم»کرد که سخن از تغییر 
بر  قوم، چرا که معموالً تأثیر سیستم و اجتماع بر فرد بیشتر تأثیر فرد

آحاد  باشد مگر در مواقع ظهور و بروز افراد خاص. سیستم و اجتماع می
خواهند وضعیتشان بهبود یابد باید بدانند که در نظام  یك قوم اگر می

هستی وقتی این بهبود میسر است که آنها عزم جمعی نمایند و برآیند 
ی ا عزمهاشان در جهت بهبود باشند، بدون تفکر و تعقل جمعی هیچ جامعه

شود. از سوی دیگر باید دید که آیا مراد از تغییرات انفسی  اصالح نمی
همان صیر انفسی است یا نه، اگر هست همانطور که در مطلب کوتاهی 
پیش از این اشاره کردم باید توجه کرد که الزمه صیر انفسی سیر آفاقی 
است چرا که انسانها نیازمند یادگیری و دریافتن نشانه های حاکی از 

های بشری.  ظام هستی هستند و نیز آشنایی با دستاوردهای سایر ارادهن
تر باعث تغییرات آفاقی در  در این صورت سیر آفاقی در جهانی وسیع

تواند بشود اگر برآیند صیر انفسی یك قوم مثبت و  جامعه پیرامونی می
در جهت بهبود باشد. اینکه گفته شود باید تك تك افراد یك جامعه 

ند تا آن جامعه بهبود یابد سخنی خطاست و غیرممکن و اصالح شو
دار اجتماع  قرآن هم این را نگفته بلکه قرآن امت وسط را که میانه

خواند به حرکت جامعه به سوی بهبود و البته مشموالن  هستند فرا می
این امت باید با سیر آفاقی صیر انفسی کرده باشند تا بتوانند پیشرو و 

 (1212ـ فروردین  2)آیاتی از قرآن ی باشند. هادی تغییرات آفاق
*** 

جنبشهای واکنشی بیراهه است! وقتی ما خود را در بن بست 
بینیم، یعنی آن کنشهایی که باید سرلوحه زیستمان قرار  واکنش می

ایم! یعنی نان را به نرخ روز  ایم، یعنی حقمدار نبوده دادیم نداده می
پسندیدیم  یم و آنچه را برای خود میا ایم! یعنی منفعت طلب بوده خورده

ایم! یعنی  ایم! یعنی خودی و غیر خودی کرده برای دیگران نپسندیده
ایم که حاال نوبت خودمان شده  گر بوده آنقدر بر درد دیگران فقط نظاره

که درد بکشیم! وقتی هر یك از ما در خانه، در محل کار، در میان 
شود  مان نباشد؟! مگر می در جامعه ایم چرا استبداد دیگران؛ مستبد بوده

توانیم و آنها که  هر یك از ما خر خود را برانیم به هر سو که می
باالدست هستند خر خود را بر زندگی ما نرانند؟! چند درصد ما ربا 

گویند، زیراب  خواهند، دروغ نمی دهند، رانت نمی خورند، رشوه نمی نمی
! چند درصد ما کم فروش زنند؟! چند درصد ما خودشان هستند؟ نمی

ایم دسته خرافات و رسم و رسومهای  نیستند؟! ما که عنانمان را داده
بارد! ما که خدا را  جاهالنه! ما که دورویی و تظاهر از سر و رویمان می

زنیم! چرا باید  ایم! ما که خنجرها را از پشت خوب می به بازی گرفته
برگزیده خداییم! خدا  وضعمان این نباشد که هست؟! نکند ما هم قوم

کنی  یعنی قاعده و قانون و قول و قرار! خداپرستی یعنی هرکاری می
بندیم،  دهیم، دخیل می حساب و کتاب دارد! آن موقع که رد مظالم می

شکنیم، و دکانداران  رویم، برای غذای نذری سر و دست می زیارت می
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انتظاری داریم! نهیم خدا را بنده نیستیم! حال چه  دین فروش را ارج می
در آسمان باز شود و بهشت موعود نصیبمان شود! نه! در این جهنم خود 
ساخته باید بسوزیم تا آنگاه که به خود آییم! آیینه را آیین کنیم! ببینیم 
که چه هستیم و چه باید باشیم! فاصله را ببینیم! به خود آییم تا بفهمیم 

زدیم؟! دنبال حرف  می سر در آخور که داشتیم؟! سنگ که را به سینه
سوزاندیم؟! زیر عَلَم که سینه  رفتیم؟! کجا نفس می مفت که می

 زدیم؟! آری به خود آییم و در بند جهالت خود نمانیم!  می
دهم که  سوره انفال نیزتوجه می 15در راستای مطلب فوق به آیه 

ای  ، از فتنه«نْکُمْ خاصَّةًوَاتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصیبَنَّ الَّذینَ ظَلَمُوا مِ»فرماید:  می
وَاعْلَمُوا أنَّ اهللَ »گیرد پروا کنید،  که فقط ستمکاران شما را دربرنمی

، و بدانید که خداست دارنده پیگرد سخت. این آیه داللت «شَدیدُ الْعِقابِ
بر این دارد که مردم به هدف برخورد با کسانی از میان خودشان که 

هایی پیش بگیرند که محتمالً خشك و تر کنند نباید رفتار ستمکاری می
سوزاند! یعنی باید در برخورد شدید تأمل کرد که آیا فقط  را با هم می

کند و اگر  دامن ستمکاران را می گیرد یا نه دیگرانی را هم قربانی می
این طور است که دیگرانی را هم در بر بگیرد باید از آن اجتناب کرد و 

قط ستمکاران را عقوبت کند. این از اصولی در پی راهکارهایی بود که ف
است که جنبشهای حق طلبانه حتماً باید آن را سرلوحه قرار دهند تا به 

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ »هدف احقاق حق، حقِ احدی را پایمال نکنند که 
نی هر که (، یع21)مائده « أوْ فَسادٍ فِی الْأرْضِ فَکَأنَّما قَتَلَ النِّاسَ جَمِیعا

اراده کند و جانش را بکشد و از استقالل و آزادی بازش  ای را بی اراده
دارد یا در زمین تبهکاری کند مانند این است که انسانیت را در همه 

های حقمدارانه  مردم بکشد! چرا که در رواج زنده بگور کردن اراده
! از آدمیان کوشیده است تا دیگر هوای رشد و تعالی در سرشان نباشد

(، 11)رعد « ْ یُغَیِّرُوا ما بِأنْفُسِهِم  ٍ حَتَّی َ الَ یُغَیِّرُ ما بِقَوْم َّ اهلل إن»سوی دیگر؛ 
ای خویشتن خود را به حقمداری تغییر ندهد، حقوقش احقاق  تا جامعه

شود! ای کاش از خواب خودخواهی بیدار شویم و بپسندیم برای  نمی
یم و بکوشیم تا دیوارهای فروریخته پسند دیگران آنچه را برای خود می

انسانیت را در میان خودمان دوباره بر پا کنیم و گرنه باز هم 
)آیاتی  شود که از ماست که بر ماست! تر می روزگارمان از این هم سیاه

 (1218ـ پاییز  16از قرآن 
*** 

از آنجا که علت تامه هر جرم و جنایتی، بیشترین نقش را در وقوع 
ایت دارد، اگر سهم جامعه بسیار هم باشد، آنکه ضربه آخر آن جرم و جن

زد، آن جرم و جنایت  زند، مسؤولیتش بیشتر است چرا که اگر نمی را می
هَ »گیرد،  یافت. تغییر جامعه از تغییر آحاد آن نشأت می وقوع نمی إِنَّ اللَـّ

( بنابراین هر فردی از 11رعد «)وا مَا بِأَنفُسِهِمْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِِّرُ  لَا یُغَیِِّرُ
آحاد جامعه باید به نقش خود در تغییر شرایط به وضع مطلوب، واقف و 

 (1212ـ  1)قصاص  عامل شود.
*** 

، کم و آخرالزماناعتقاد به موعود باوری و »یکی از علل اصلی 
این است که اکثر « بیش در فرهنگ کلیه ادیان و مذاهب دنیا وجود دارد

را « نسبت میان انسان با خدا و هستی»مخاطبان پیامبران الهی نتوانستند 
اند که وقتی اراده و اختیار الهی به آنها در روی  دریابند. آنها درنیافته

ای  این خود آنهایند که باید دنیای خود را بگونهزمین تفویض شده، 
بسازند که آخرتشان هم ساخته شود. بهشت وجود آدمی وقتی ساخته 

شود که اراده و اختیار خود را در راستای اراده و مشیت الهی بکار  می
بندد و جوهر وجودی خویش را رشد دهد و متعالی سازد. خدای تعالی 

( و 11)رعد « غَیِِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِِّرُوا ما بِأنفُسِهِمْإنَّ اهللَ ال یُ»فرماید:  می
 )امام زمان ـ. این اصل االساس تحول جوامع بشری به سوی تعالی است

 (1212شهریور 
*** 

ها از استقالل و  هرگاه انسان»اید:  فرموده [صدر خطاب به استاد بنی]
وردن نیازها اولیه، آزادی و دیگر حقوق خویش برخورداربودند، از برآ

آوردند که در  شدند و درجریان رشد، نیازهائی را نیز بر می ناتوان نمی
ها از حقوق خویش  قرار، هرگاه انسان آیند. بدین این جریان پدید می

غافل نشوند و به این حقوق عمل کنند، رابطه آنها رابطه حق با حق 
رشد بطور برابر  های زیست و شود. بر اصل عدالت، همگان از امکان می

کند این سامانه  ای که قرآن پیشنهاد می گردند. سامانه برخوردار می
ای است، اما این  آری، سامانه پیشنهادی قرآن چنین سامانه« نیست؟

گیرد. واقعیت جامعه صدر اسالم مانند هر  سامانه بتدریج سامان می
إنَّ »آن است کند، و شرط آن تغییر آحاد  جامعه دیگری، دفعتاً تغییر نمی

(. توجه شود جامعه 11رعد «)اللَّهَ لَا یُغَیِِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
برده است، در  قر رنج میای غنی نبوده است، بلکه از ف صدر اسالم جامعه

ای فقر فقیران نه از راه تقسیم بیت المال )که ناچیز هم بوده  چنین جامعه
شده است، نه از راه انفاق، و ... بلکه جمیع این راهکارها  است( مرتفع می

شده است تا فقر از میان برود. از این رو، راهکار  باید بکار گرفته می می
است برای اینکه فقر حاکم بر جامعه،  ملك یمینی نیز راهکاری بوده

زیست فقیران را با مخاطرات کمتری مواجه سازد، همین. امروزه 
بسیاری هستند که با اینکه خواهان استقالل و آزادی خود هستند، اما بنا 

نماید، تن به نوعی  به محدودیتهایی که جبر محیطی بر آنها اعمال می
شود. آری، سامانه قرآن، هرگاه  دهند تا مشقاتشان کمتر ملك یمینی می

همواره بکار گرفته شود، این معضالت اجتماعی را به حداقل خواهد 
رساند، اما متأسفانه قرآن به کتابی زینتی برای مسلمانان تبدیل شده، نه 

 (1215ـ مرداد  6)ملك یمین  کتاب هدایت.
 

 6رای معنای وجه رک مائده ب ◄ (وَالَّذینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِِّهِمْ) 11رعد 
 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ/ پرتکرارهارک  ◄ 16رعد 

 

 اهللُ لَهَدَى النِّاسَ جَمیعًا(  أَفَلَمْ یَیْأَسِ الَّذینَ آمَنوا أن لَّوْ یَشَاءُ) 21رعد 
در قرآن نه مجاز هستیم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنیم و نه 

اند  کس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفتهبالع
هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقیق است و بین مفهوم مشیت 
الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشیت الهی در 
حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازلیت و ابدیت 

ثر است از ماحصل مشیتهای انسانی. و این نکته دلیل باشد و نیز متأ می
« لَو یَشاء»یا « لَو نَشاء»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 

ـ فروردین  5)امت واحد برای فاعلیت خدا، افعال ماضی بکار رفته است. 
1212) 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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  22رعد 
اند:  قلمداد شده« عَرَبیًّا حُکْمًا»رعد، آیات قرآن  22در آیه 

حکم »داوری حکیمانه است، و « حکم«. »عَرَبیًّا حُکْمًا أنزَلْناهُ لِكَوَکَذَ»
آور است چرا که پس از آن  داوری حکیمانه گویاست که علم« عربی

ما لَكَ مِنَ اهللِ مِن  الْعِلْمِ مِنَ جاءَکَ بَعْدَما أهْواءَهُم اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ»گوید:  می
حکم به لغت عربی بود، قسمت متأخر آیه اگر مراد؛ «. وَلیٍِّ واَل واقٍ

تناسب بود چرا که لغت هر زبانی به خودی خود  نسبت به متقدم آن بی
آور نیست بلکه اگر فحوای صحیح روشنی را حامل باشد، موجب  علم

 (1212ـ شهریور )عربیت  شود. علم مخاطبش می
 

 روم

  

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 1روم 
 وَهُم مِِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَالْأَرْضِ  أدْنَىفِى ( 1الرُّومُ )تِ غُلِبَ) 2تا  1روم 

 یوجود اشتباه در شماره گذار/ بررسی موضوعیرک  ◄( فِى بِضْعِ سِنینَ( 2)
  اتیآ
 

  )لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ( 2روم 
پس  برای خداست از پیش و از پس، حال چه از پیش و« امر» 

)مِن بَعد ـ پاییز  دیگر.  غلبه قومی بر قوم دیگر، یا از پیش و پس هر واقعه
1216) 

 

 ◄ مُّسَمًّى( وَأَجَلٍ بِالْحَقِّ إِلَّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ )مَا 8روم 
 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی « حق»/ پرتکرارهارک 

 

 )یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا( 11روم 
)مِن بَعد ـ پاییز  کند. خدا همواره زمین را بعد از موتش احیا می

1216) 
 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (ینَلِمالِِّلْع تٍایآلِكَ لَ نَّ فِى ذَإ) 11روم 
 

 (ونَنِتاق ۥلَّهُ لْأَرْضِ کُلٌّاتِ واوالسَّمامَن فِى  وَلَهُ) 16روم 
به کسی اطالق « قانت»یابیم که  تجو در آیات قرآن در میبا جس

1شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می
 

 

 (کُمْانُکُم مِِّن شُرَکآءَ فِى ما رَزَقْناکُم مِِّن مَّا مَلَکَتْ أَیْمهَل لَّ) 18روم 
این مدعاء است مستندات نساء نیز  26روم و  18نحل،  21آیات 
)ملك یمین  .اند دچار فقر مالی و مشکالت معیشتی بودهمینها که ملك ی

 (1216)مقاله( مرداد 
 

 (للَّهِٱلَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ ) 22روم 
باشد و  با توجه به اینکه زاده شدن نوزاد از والدین از سنن الهی می

روم  22فتح و  12فاطر،  22احزاب،  61به استناد آیات قرآن از جمله 
تغیرند و در آنها تبدیل و تحویلی نیست و نیز فاقد استثناء سنن الهی الی

غیرطبیعی، چرا که برآمده از اسماء و صفات مطلق حضرت باری 
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و تزاحم باشند و در آنها نوسان، تغییر و تبدیل و نیز تضاد، تناقض  می
دی ـ  1)عیسی  (22تا  16)ادامه در مریم  نیست، بلکه بر توحید است...

1216) 
 

 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ/ پرتکرارهارک  ◄ 22روم 
 

/ پرتکرارهارک  ◄ )فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ( 28روم 
 «سهم»و « نصیب»در بار معنایی « حق»

 

در بار « حق»/ رارهاپرتکرک  ◄( الْمُؤْمِنِینَ نَصْرُ عَلَیْنَا حَقًّا وَکَانَ) 22روم 
 «تکلیف»و « وظیفه»معنایی 

 

 

غَیْرَ سَاعَةٍ  لَبِثُواا رِمونَ ملْمُجْالسَّاعَةُ یُقْسِمُ اوَیَوْمَ تَقُومُ ) 56و  55روم 
بِ افى کِت لَبِثْتُمْنَ لَقَدْ الْإِیمالْعِلْمَ واوتُوا اُلَّذینَ االَ وق، ونَیُؤْفَک انُوالِكَ ککَذَ

 لبث /پرتکرارهارک ◄  ...(لْبَعْثِایَوْمِ  هللِ إلَىا
 

 زخرف

  

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 1زخرف 
 1یوسف رک  ◄ (جَعَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلونَ إنِّا) 2زخرف 
 12رک مؤمنون  ◄ (وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ) 11زخرف 
 ای آیه 1این آیه یکی از  ◄ (واْل أن یَکُونَ النِّاسُ أُمَّةً واحِدَةًولَ) 22زخرف 

« در فهم امت واحد در قرآن بازنگری» است که مفصالً و به طور مبسوط
 بدان پرداخته شده است.

 

 ئِکَةً فِى الْأرْضِ یَخْلُفُونَ(وَلَوْ نَشآءُ لَجَعَلْنا مِنکُم مَّال) 62زخرف 
فعال مضارع را به ماضی ترجمه کنیم و نه در قرآن نه مجاز هستیم ا

اند  بالعکس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفته
هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقیق است و بین مفهوم مشیت 
الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشیت الهی در 

که نشانگر ازلیت و ابدیت  حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن
باشد و نیز متأثر است از ماحصل مشیتهای انسانی. و این نکته دلیل  می

« لَو یَشاء»یا « لَو نَشاء»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 
ـ فروردین  5)امت واحد برای فاعلیت خدا، افعال ماضی بکار رفته است. 

1212) 
 

 زمر

  

در بار « حق»/ پرتکرارهارک  ◄ (لْحَقِِّالْأَرْضَ بِاتِ واوالسَّماخَلَقَ ) 5زمر 
 «راستی و درستی و سزاواری»معنایی 

 

 (یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِِّهِخِرَةَ وآلْاا یَحْذَرُ ا وقآئِمًاجِدًلَّیْلِ ساآءَ نآ نِتٌاق أمَّنْ هُوَ) 1زمر 
به کسی اطالق « قانت»یابیم که  تجو در آیات قرآن در میبا جس

 1ود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد.ش می
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 (حْسَنَهُاَلْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اینَ یَسْتَمِعُونَ لَّذا) 18زمر 
کوششی برای حل مناقشه در آیه یستمعون القول: جدای از اینکه 

سوره زمر بشویم که ناظر  18 در آیه« القول»وارد بررسی دقیق معنای 
توان گفت حتی اگر مراد آیه منحصراً  هر قولی، میاست یا « قرآن»به 

در قول قرآن باشد، با در نظر گرفتن ضرورت تعمیم متدلوژی قرآن در 
کند به آن  ای که رهنمون و هدایتی را بیان می صدور احکام یا هر گزاره

دسته از موضوعات مقتضی که قرآن حکم آنها را تعیین نکرده یا به 
در آیه مورد بحث شامل همه « القول»ئه نداده، طور مستقیم رهنمونی ارا

بهترینش  شود که آدمی شایسته است جویا و عامل به اقوال نیز می
 (1216ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن باشد. 

 

 2رک آل عمران  ◄ ...(اهللُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ) 12زمر 
است در عالم واقع، یعنی آنچه به وقوع پیوسته ؛ بیان امور «حدیث»

، «واقع شد»، «حادث شد»به معنای « حدث»است چرا که از ریشه 
است. « الکتاب»نکره است به معنای اینکه بخشی از « کتاباً»باشد.  می

گوید؛ خدا فرو فرستاد بهترین حدیث را که کتابی است  حال آیه می
ن مصداق و امر واقع است، و متشابه دو وجهی که وجه ظاهر آن بیا

وجه باطن آن،  بیان اصولی است که در آن مصداق و امر واقع، مستتر 
است. بنابراین این مدعا که آیات متشابهات، آیاتی هستند که در آنها 
مصادیق و امور واقع برآمده از اصول جهان بینی )محکمات( بیان شده 

 (1215)ناسخ و منسوخ ـ  مهر گردد.  است، اثبات می
 

 1رک یوسف  ◄ 18زمر 
 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ/ پرتکرارهارک  ◄ 51زمر 
   65زمر 

 / سرزنش پیامبر از جانب خداپرتکرارهارک  ◄
 112رک بقره  ◄

 

 إسب
 

رک ◄  (لْمُهِینِاابِ لْعَذافِى  لْغَیْبَ ما لَبِثُوااونَ وْ کانُوا یَعْلَملَ) 12سبأ 
 لبث /هاکرارپرت

 

 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  11و  12سبأ 
 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُپرتکرارها/ رک  ◄ 21و  26سبأ 
 )وما آتَیْناهُم مِِّن کُتُبٍ یَدْرُسُونَها وما أرْسَلْنا إلَیْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذیرٍ( 22سبأ 

، بار معنایی «سوادی ه به معنای بیامی بودن پیامبر ن»در مقاله 
استخراج کرده « گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»را « امیون»

 2و 1رک جمعه  ◄بودم و این آیه نیز شاهدی بر آن مدعاست. 
 

 سجده
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1سجده 
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أتاهُم مِِّن  )أمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِِّكَ 2سجده 

 نَّذیرٍ مِِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ(

، بار معنایی «سوادی امی بودن پیامبر نه به معنای بی»در مقاله 
استخراج کرده « گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»را « امیون»

 2و 1رک جمعه  ◄بودم و این آیه نیز شاهدی بر آن مدعاست. 
 

 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  2سجده 
  12سجده 

باشد  میاعراف  126سجده نیز به سان آیه  12فرقان و  51آیات 
بالفاصله یك فعل ماضی غیر منفی « ولَوْ شِئْنَا»چرا که در آنها بعد از 

آمده که هر دو نیز گویای بار معنایی مثبت برای خواست خدا « لَـ»با 
)وچنانچه )یا با وجودی « ولَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فی کُلِِّ قَرْیَةٍ نَّذیراً»باشند:  می

 ای(، ها هشدار دهنده ایم ما که هرآینه برانگیزانیم در کل قریه که( خواسته
جَهَنَّمَ مِنَ  لَأمْلَأنَّ مِنِِّی الْقَوْلُ حَقَّ کِنْولَوْ شِئْنا لَآتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها ولَ»
ایم ما که  )و چنانچه )یا با وجودی که( خواسته« لْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجْمَعینَا

ها هدایت و رهبریشان را، اما قول حق از من این است  بدهیم به کل نفس
در هر « ولَوْ شِئْنا»شود که  سوره اسراء ثابت می 15که...(. به استناد آیه 

بنی بر هدایت دو آیه واجد بارمعنایی مثبت برای خواست خدا م
هْتَدَى فَإنَّما یَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَّما یَضِلُّ امَّنِ »بندگانش است: 

 «.عَلَیْها وال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وما کُنِّا مُعَذِِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً
 (1212ـ فروردین  5)امت واحد 

 

 شعراء
 

 ف مقطعه/ حروپرتکرارهارک  ◄ 1شعراء 
 2ابراهیم  رک ◄ 12تا  12شعراء 
 لبث /پرتکرارهارک ◄  (وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِینَ) 18شعراء 

  82شعراء 
وَاجْعَل لِِّی لِسَانَ »بکار رفته است: « لسان صدق»شعراء  82در آیه 

، و قرار بده برایم لسان صدق در میان آیندگان. «صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ
صدق مدعایم در لسانم گویا و آشکار باشد و آنها دریابند که  یعنی

وَوَهَبْنَا لَهُم مِِّن رَّحْمَتِنَا »مریم نیز چنین است:  52گفتم. آیه  راستی را می
هیچ ربطی « لسان صدق»پر واضح است «. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا

ویایی و داللت بر راستی به نحوه گویش و واژگان ندارد، بلکه صرفاً گ
 (1212)عربیت ـ شهریور  شود. و درستی از آن افاده می

 

 116تا  111شعراء 
قَلْبِكَ لِتَکُونَ  عَلَى، لْأَمینُا لرُّوحُابِهِ  نَزَلَالَمینَ، لْعاوَإنَّهُ لَتَنزیلُ رَبِِّ »
توجه کنیم « لْأَوَّلینَالَفِى زُبُرِ  وَإنَّهُمُّبینٍ، عَرَبِىٍِّ  بِلِسانٍ، لْمُنذِرینَامِنَ 
که ماهیتی « لْأمینا لرُّوحُا»فرماید این قرآن فرود آمده است بواسطه  می

پیامبر « قلب»معنوی و الهی دارد و نه غیرمعنوی و غیرالهی، و نیز بر 
فرود آمده است که آن هم ماهیتی معنوی دارد و نه غیرمعنوی، بنابراین 

ن لسان باید ماهیتاً متناسب امر ای« بلسان عربی مبین»گوید  وقتی می
ای باشد که پیامبر  معنوی باشد نه غیرمعنوی. مضافاً این لسان باید بگونه

)نحل « تِبیانًا لِکُلِّ شَیء»بتواند با تمسك محض به نصوص قرآن که 
( است اعماق مفاهیم هدایت الهی را دریابد، در این صورت؛ مراد از 81

ویش خاصی از زبان عربی جاری میان تواند گ نمی« لسان عربی مبین»
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بدان شده « مبین»اعراب باشد که به جهت ویژگی خاص آن اطالق 
باشد، بلکه مراد؛ توانایی تبیین مفاهیم الهی توسط آن لسان است. 

خود »و « خودگویایی»بنابراین عربی مبین بودن لسان قرآن به معنای 
و « د گویاییخو»آن از منظر هدایت الهی است چرا که « روشنگری

از الزامات ذاتی قرآن است که اگر اینگونه نباشد، « خود روشنگری»
شود که ناقض  خود قرآن نیازمند منبع هدایتی دیگری برای فهمش می

نیز « لْأوَّلینالَفِى زُبُرِ  وَإنَّهُ»باشد.  فلسفه وجودی آن و خاتمیتش می
قرآن تبیین مؤید توضیحات فوق است چرا که مفاهیم هدایتی که توسط 

هم وجود « لْأوَّلینازُبُرِ »باشند، در  اند، چون ازلی و ابدی می گشته
و واضح است که اگر مراد؛ واژگان عربی رایج میان اعراب  اند داشته

 116تا  111در آیات « مُّبینٍعَرَبِىٍِّ  بِلِسانٍ»بود، تناسبی میان قبل و بعد 
 (1212)عربیت ـ شهریور  شعراء نبود.

 

 شمس 
 

  8شمس 
، یعنی وقتی انسان اقدام به «فَأَلهْمَهَا فجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا»

کند که مرتکب فجور شده یا  کند، وجدان او وی را آگاه می می اعمالی 
تقوی پیشه کرده است، چرا که الهام، وسوسه نیست بلکه خبر و آگاهی 

کند، و خدا به زشتی وسوسه  است و این خداست که دارد الهام می
کند. انسان هرگاه استعدادهای خویش را درست و در راه خدا بکار  نمی

 (1216)آیاتی از قرآن ـ بهار شود.  نبندد مرتکب فجور می
 

 شوری
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1و  1شوری 
  2شوری 

 تُنذِرَلِِّ عَرَبِیًّا قُرْآنًا إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا لِكَوَکَذَ»در « عَرَبیًّا قُرْآنًا»مراد از 
نیز ناظر به لغت عربی نیست، بلکه  (2 )شورى «حَوْلَهَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ

توانایی »و « گویایی»عربی بودن قرآن در این آیه نیز داللت دارد بر 
هدایت الهی که منطقاً و طبیعتاً اول مخاطبانش بعد از پیامبر، « تبیین

ه است. این مفهوم و بارمعانی در آیه بود« حَوْلَهَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ»اهالی 
 ذابُ مُوسَى إمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاوَمِن قَبْلِهِ کِت»احقاف هم صادق است:  11

)عربیت  «.لِلْمُحْسِنینَ وبُشْرَى ظَلَمُوا الَّذینَ لِِّیُنذِرَ عَرَبِیًّا لِِّسَانًا مُّصَدِِّقٌ کِتابٌ
 (1212ـ شهریور 

 

است  ای آیه 1این آیه یکی از  ◄ (حِدَةًامَّةً واُجَعَلَهُمْ هللُ لَاآءَ ولَوْ ش) 8شوری 
« بازنگری در فهم امت واحد در قرآن»در  که مفصالً و به طور مبسوط

 بدان پرداخته شده است.
 

 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُپرتکرارها/ رک  ◄ 11شوری 
  12شوری 

ما وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذی أَوْحَیْنا إلَیْكَ وَما  شَرَعَ لَکُم مِِّنَ الدّینِ»
« قیمُوا الدّینَ وال تَتَفَرَّقوا فیهِأ أَنْ وَعیسَىوَصَّیْنا بِهِ إبْراهیمَ ومُوسَى 

(، راهی گشوده است برای شما از دین الهی، آنچه را که 12)شوری 
تو، و  ایم به سوی سفارش کرد به آن نوح را، و آنچه را که وحی کرده

آنچه را سفارش کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی که بپا دارید دین 
الهی را و جداجدا نشوید درباره آن. این آیه کامالً گویای این است که 

باشد که خدای تعالی برای آگاهی آدمیان از آن از  دین الهی واحد می
شان گشوده است. همان گونه که  طریق پیامبرانش بدان راهی برای

« راه گشودن»یا « راه کشیدن»در لغت به معنای « شَرَعَ»مالحظه شد؛ 
« شَرَعَ»است بویژه موقعی که راهی به نهر آب ایجاد گردد. حال وقتی 

در این آیه گویای گشودن راهی برای آگاهی از دین الهی باشد، در آیه 
« شِرعَه»، «نْهاجًالِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِ»فرماید:  مائده نیز که می 28

گشاید چرا  می« حق»راهی است که خدای تعالی برای آگاهی آدمیان از 
«. وال تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِِّ»فرماید:  که در عبارت قبل می

اند. توجه کنیم وقتی قرآن  هر دو گویای هدایت الهی« الدّین»و « الحَقِّ»
احد است و همه پیامبران برای تبیین آن کند دین الهی و تأکید می

توانیم قائل باشیم که مراد خدای تعالی از  اند دیگر نمی مبعوث شده
، قرار دادن شریعتها و آیینهای «لِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا»

گوناگون و متمایز برای پیروان پیامبران است، به طوری که برای حل 
باید به شریعت و آیین خود رجوع کنند، بلکه اساس اختالفاتشان هریك 

)امت واحد )بازنگری( ـ  است.« دین الهی»است که گویای « الحق»
 ( 1212اردیبهشت 

 

  11شوری 
، آیا برای «أمْ لَهُمْ شُرَکاءُ شَرَعوا لَهُم مِِّنَ الدّینِ ما لَمْ یَأذَن بِهِ اهللُ»

ند در آنچه خدا بدان اذن ا شان از دین راه گشوده آنها شریکانی برای
ای را به عنوان راه دسترسی به دین الهی تلقی  راهه نداده است؟! یعنی بی

قرار نداده است و آنها از « دین»خدا آن را راه آگاهی به  کنند که می
)امت واحد )بازنگری( ـ  دهند. گویند و نسبت ناروا می پیش خود می

 ( 1212اردیبهشت 
 

بررسی رک  ◄ بِکَلِماتِهِ( الْحَقَّ وَیُحِقُّ الْباطِلَ اهللُوَیَمْحُ ) 12شوری 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت موضوعی

 

  12شوری 
وَلَوْ بَسَطَ اهللُ الرِِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَلَکِن یُنَزِِّلُ بِقَدَرٍ مَّا »
اند: و اگر  همترجمان بعضاً این آیه را اینگونه ترجمه نمود«. یَشاءُ
کردند در  خواهی می ه را برای بندگانش هرآینه زیاد روزیگسترد خدا  می

ای که بخواهد. در صورت صحت  فرستد به اندازه زمین، لکن فرو می
این ترجمه، مراد آیه این است که خدا نگسترده است روزی را برای 

چرا که  خواهی کنند. اما این ترجمه صحیح نیست بندگانش تا مبادا زیاده
امر مستمر واقع این است که هم خدا روزی را برای بندگانش گسترده 

اند. بنابراین ترجمه صحیح آیه  خواهی کرده است و هم آنها همواره زیاده
این است: و چنانچه )یا با وجودی که( گسترده است خدا روزی را برای 

فرستد به  اند در زمین، اما فرو می خواهی کرده بندگانش، هرآینه زیاده
یُنَزِِّلُ بِقَدَرٍ مَّا »خواهد، همانا او به بندگانش آگاه بیناست.  ای که می اندازه
ها در چارچوب ممکنات  جویی ها و برتری خواهی یعنی زیاده« یَشاءُ
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یابد نه خارج از  هستی که همان مشیت الهی است امکان وقوع می
)برای توضیح ت. نظامات و قوانینی که خدا در بطن هستی قرار داده اس

 (5رک امت واحد « وَلَوْ بَسَطَ»مبسوط درباره معنای 
 

 (...اهللِ عَلَى هُ فَأَجْرُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ وَجَزَاءُ سَیِِّئَةٍ سَیِِّئَةٌ مِِّثْلُهَا) 22شوری 
، واو «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»در « واو»حال با این اوصاف، 

ز این عبارت این است که در وجود حکم قصاص استینافیه است و مراد ا
حیات است، چرا که اگر بنا به نظر ولی دم در حق قاتل به جهت اخوت 
احسان شود و او عفو گردد، باعث تحکیم این رابطه اخوت و خشونت 

گردد و بنابراین در آن حیات است و از نظر نگارنده حیات  زدایی می
ه مثل است که وقتی از سوی بخشی آن به جهت وجود جواز مقابله ب

تواند او را به اهمیت نقش  شود، این بخشش می ولی دم، قاتل عفو می
زدایی واقف گرداند و از آن پس او را مصمم گرداند که از  خشونت

 22خودانگیختگی خود غافل نشود و به خشونت متوسل نگردد. آیه 
زینه سوره شوری نیز مؤید این معناست که در صورت اصالح، عفو گ

(. اما هُ عَلَى اهللِ صْلَحَ فَأَجْرُفَمَنْ عَفَا وَأَ وَجَزَاءُ سَیِِّئَةٍ سَیِِّئَةٌ مِِّثْلُهَابهتری است )
پذیر نداند، بلکه مستحق مقابله به مثل بداند،  اگر ولی دم، قاتل را اصالح

این قصاص به جهت اینکه هشداری است برای اهمیت نقش 
جرائم، نقش بازدارندگی داشته و خودانگیختگی آدمی در ارتکاب 

 (1212ـ  5)قصاص  بنابراین در آن حیات است.
*** 

بنده نیز به تبعیت از شما با این تعریف صدر[  ]خطاب به استاد بنی
و هستم. حال با   موافق بوده« میزان تمیز حق از ناحق»که عدالت یعنی 

بنی بر تأمل بیشتر در این تعریف از عدالت، مدعای پیشین خود را م
سوره  22نمایم و با توجه به آیه  برتری مقام احسان به عدل، تصحیح می

هُ  فَأَجْرُ عَفَا وَأَصْلَحَفَمَنْ  وَجَزَاءُ سَیِِّئَةٍ سَیِِّئَةٌ مِِّثْلُهَا»فرماید  شوری که می
هِ گویم؛ هر عفوی لزوماً مصداق  می« إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ عَلَى اللَـّ

نیست، مگر اینکه اصالح را هم در پی داشته باشد، در غیر « احسان»
باشد، چرا که منجر به  این صورت؛ عادالنه نبوده، بلکه ظالمانه می

توان گفت که  گردد. به عبارت دیگر؛ زمانی می گسترش خشونت می
است که موجب بهبود « احسان»بخشش یا تخفیف مجازات مصداق 
نیست بلکه « احسان»، در واقع امور گردد ولی اگر اینگونه نباشد

است. در ضمن از این رو است که قاضی در مقام صدور حکم « ظلم»
نباید مجاز به تخفیف مجازات باشد، چرا که اگر ولی دم راضی نباشد، 

« احسان»گردد و دیگر این تخفیف مصداق  موجب افزایش تخاصم می
 (1212ـ  5)قصاص  باشد. نمی

 

در بار « حق»پرتکرارها/ رک  ◄ ألَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ()یَبْغُونَ فِی ا 21شوری 
 «مجاز به انجام کاری بودن»معنایی 

 
 ص

 
 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1ص 

در بار معنایی « حق»پرتکرارها/ رک  ◄ بِالْحَقِّ( بَیْنَنَا )فَاحْکُم 11ص 
 «راستی و درستی و سزاواری»

 

« حق»پرتکرارها/ رک  ◄ الْهَوَى( تَتَّبِعِ وَلَا لْحَقِّبِا النَّاسِ بَیْنَ )فَاحْکُم 16ص 
 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی 

 

 81رک انبیاء  ◄( اصٍطینَ کُلَّ بَنِّآءٍ وغَوّالشَّیاو) 22ص 
  21ص 

اما در مورد اطالق شیطان به بیماری و عوامل آن، باید بگویم که 
ی، خود حاصل روابط قوا است، هر نوع بیماری، اعم از جسمانی و نفسان

گردد. از این رو  یعنی در اثر تخریبگری عوامل آن بر انسان ایجاد می
اطالق شیطان به عوامل بیماری از نظر بنده نیز صحیح است، اما بنده 

سوره ص را نه بیماری جسمانی که بیماری نفسانی  21مراد آیه 
شفاءبخشی چرا که قرآن کتاب هدایت است و رسالتش  یابم درمی

باشد و نه امراض جسمانی او. تا نفس آدمی  امراض نفسانی انسان می
و آیات الهی او را به انواع  گردد، بیمار نگردد، او شیطان صفت نمی

)شیطان ـ بهمن دهد.  بیماریهای نفسانی و چگونگی درمان آنها اطالع می
1212) 

 

 ابلیس و شیطان /پرتکرارهارک ◄  82تا  21ص 
 11تا  16رک قیامت  ◄ (ىخْتُ فیهِ مِن رُّوحونَفَ) 21ص 
 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (ینَلَماإنْ هُوَ إلِّا ذِکْرٌ لِِّلْع) 82ص 

 

 صافات
 

  65صافات 
سوره  65در آیه « الشَّیاطِینِ رُءُوسُ»رسد مراد از  به نظر می

صافات، آن اهداف و ثمرهایی باشد که آدمی از برای بدست آوردن 
های  کند، مانند جاه و مال، چرا که بمانند میوه داری پیشه میآنها قدرتم

ها آدمی را به تناول  اند. در ضمن رنگ و لعاب میوه درخت قلمداد گشته
گرداند و نه تنه و شاخ و برگ درختان، از این رو  آنها وسوسه می

آدمی به جهت دوست داشتن روشهای قدرتمداری آنها را پیشه 
گردانند، به آنها  ت منافعی که برای او حاصل میسازد، بلکه به جه نمی

تعبیر « سرهای شیطان» یازد، و از این رو اینگونه ثمرات به دست می
 (1212)شیطان ـ بهمن اند.  گشته

 

  12صافات 
سوره صافات را که قوم مشرک ابراهیم درباره او  12اگر آیه 

را مبنا قرار دهیم بار معنایی « حیمِلْجَانًا فَألْقُوهُ فِى ابْنُوا لَهُ بُنْیَا»گویند  می
باشد، بدین ترتیب  منفی می« رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ»و نیز « بُنْیانًا عَلَیْهِم ابْنُوا»

که گروهی از قوم سرسخت و مشرک اصحاب کهف وقتی به حال و 
گویند باید برای آنها  یابند )به اصطالح فارسی( می جای آنها آگاهی می

رسیم!  ه یك وجب روغن رویش باشد! یا حسابشان را میآشی بپزیم ک
)رک کهف  افزایند: پروردگارشان به حالشان داناتر است! و به تمسخر می

 (16تا  1
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  122تا  121صافات 
در مورد آیات ذبح اسماعیل؛ آیا پیامبر خدا، اگر فرضاً در خواب هم 

د که باید ش برد، فهم و تصمیم او این می دید که پسرش را سر می می
خون اسماعیل را بریزد؟! مگر به او وحی شده بود؟! اگر وحی شده بود، 
مشورت او با اسماعیل دیگر محلی از اعراب نداشت. عجبا که او به 

خواهد ظاهر خواب خویش را  رود و می دنبال تعبیر خواب خود نیز نمی
الهی،  عمالً در بیداری اجراء کند! آیا یك آدم عامی، بی بهره از هدایت

کند که پیامبر الهی همچون ابراهیم بکند؟!  جاهل، و ... چنین کاری می
خورد، آیا باید اقدام به آتش خوردن  دید که آتش می اگر در خواب می

ای برایش پیش نیامد که چرا  کرد؟! آخر ابراهیم هیچ شك و شبهه می
به باید چنین کند؟! آیا صفات حلیم و صابر برای اسماعیل مربوط است 

شود؟! نه، اصالً مراد قرآن بیان چنین  لحظاتی که گردن او بریده می
بینم )شهود  گوید ای پسرم، من همواره می ای نیست! ابراهیم می واقعه

کنم( که در حال ذبح تو در راه هدایت الهی هستم، تو عاقبت این  می
گوید پدرم به آنچه  بینی )شهود تو چیست( اسماعیل می روند را چه می

شوی عمل کن اگر خدا بخواهد من از صابران خواهم بود  رمان داده میف
نمایم، پس هر دو گردن نهادند به امر الهی، و  و رنج این راه را تحمل می

ابراهیم، اسماعیل را پیش افکند در این راه پر مخاطره، او را ندا دادیم 
 که ای ابراهیم رویایت را )آرزویت را( محقق ساختی ما این گونه

دهیم همانا این برای او آزمونی مبین بود و فدیه  محسنین را پاداش می
دادیمش به قربانی عظیمی، یعنی رستگار گرداندیدمش بوسیله این 
قربانی بزرگ، که ذبح فرزند محبوب باشد در راه خشنودی الهی. اصالً 
حرف قرآن الغای رسم غلط سربریدن فرزند در پیشگاه معبود نیست! از 

دعوت به قربانی نمودن حب فرزند است در راه هدایت الهی، که اتفاق، 
شود و  نگوید چرا باید فرزندم رنج بکشد و متحمل زیانهای دنیوی

... که همواره والدین برای فرار از عمل به روزگار بر او سخت بگذرد و
زنند! این آیات بسیار شکوهمند  کنند و سر باز می هدایت الهی بهانه می

یَا بُنَىَّ إِنِِّى »صافات دقت کنیم، مضارع اند:  121عال آیه است! به اف
بینم ... تو چه  ، می«لْمَنَامِ أَنِِّى أَذْبَحُكَ فانظُرْ مَاذَا تَرَىٱأَرَى فِى 

اند، آیا اسماعیل هم همان  بینی؟! اَری و تَری هر دو از یك ریشه می
بینی؟! پس  میپرسد تو چه  دیده است که ابراهیم می خواب ابراهیم را می

آن رویا هر چه بوده قابل رویت برای اسماعیل هم بوده است و این رویا 
دید که باید به  چیزی جز شهود مصطلح نیست. اگر ابراهیم خواب می

رفت، نه اینکه به ظاهر خواب بخواهد عمل کند!  دنبال تعبیر خواب می
یا گویند که خداوند قوچی  آورند و می بعد مفسران از خود درمی

گوسفند بزرگی را برای ابراهیم فرستاد که به جای فرزند او را ذبح کند! 
تواند عوض آن باشد؟! آیا پیش از این واقعه چهارپایان ذبح  آیا این می

اند و  تر از اینهاست که گفته شدند؟! مفاهیم این آیات بسیار عمیق نمی
معنایش  کرد، گوید عیسی مرده زنده می گویند! آیا وقتی قرآن می می

بخشد و سنن حاکم بر  این است که جسد بی جان او را حیات دوباره می
کرد؟! نه، عیسی مردگانی که حیات معنویشان را از  هست را نقض می

گردانید! آیا موسی میانه آبهای رود نیل را  دست داده بودند زنده می
شکافت؟! نه، او دریا ظلم و جور و تعدی و تجاوز را شکافت و از 

نش به سالمت رد شد، مانند ابراهیم که آتش افروزی نمرود بر او میا
 (1215ـ مهر  8)ملك یمین سر شد... 

 

  121صافات 
سوره صافات است که  121سؤال من در ارتباط با آیه پرسش: 

کند!!! دوست دارم  به بلعیده شدن حضرت یونس توسط نهنگ اشاره می
نظر جناب عالی را در این زمینه بدانم که چطور أز لحاظ علمی قابل 
اثبات است که بشری بدون دسترسی به اکسیژن بتواند تا ساعتها و یا به 

 ا روزها زنده بماند؟!!!نقل بعضی از تفاسیر ت
در دریا افتادن و بلعیده شدن توسط ماهی یعنی مصلوب  پاسخ:

است که شما سوار هواپیما شوی، دیگر  االراده و اختیار شدن، مانند این
اراده شما محلی از اعراب ندارد که بخواهی مسیر دیگری را بروی! 

توانست از آن خارج شود و نه  یونس در جریانی افتاد که نه می
توانست در آن شنا کند و زمام اختیارش دیگر در دست خودش نبود  می

داد. نابسامانیهای تا اینکه به خدای تعالی متمسك شد و او نجاتش 
اند! فقر و فحشا و اعتیاد و امثالهم را بنگرید! در دل  اجتماعی اینگونه

ماهی گیر افتادن در حالی که آن ماهی در دریای معضالت اجتماعی 
رود و بدنبال هیچ ساحلی نیست، اعظم نا  بدین سو و بدان سو می

ان حال و کند! زبان قرآن زبان صفات است! زب ها را القاء می امیدی
ای او را  شود که گویی ماهی احوال است! یونس آنچنان سرگردان می

برد و امیدی هم نیست که او را به  در ربوده است و به هر سو می
فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى »ساحلی برساند! 

دیرپایی هدایت الهی  (. یونس از سختی و28)قلم « وَهُوَ مَکْظُومٌ
گریخت و خواست همرنگ جماعت شود و در کشتی آنها سوار شد 
غافل از اینکه محتمل است قرعه به نامش زنند و در دریا بیفتد و 

 نصیب ماند!  ای او را در رباید و از ساحل آرزوهایش بی ماهی
از جواب شما به آن دوستی که در مورد داستان یونس ناقد: 

گویید که معنی فرو رفتن در دهان و شکم  ید که شما میآ پرسیده برمی
خواست بگوید  اختیار شده بود، فکر کنم اگر می ماهی این است که بی

اختیار شده بود، بهتر بود بگوید در صحرایی افتاده بود و ما او را به  بی
گو بود نجات دادیم نه اینکه در شکم ماهی زندگی  خاطر اینکه تسبیح

از مثالها یك جوری هستند آقای حقپور و خیلی سخت  کند. آخر بعضی
است مثل شما آسانشان گرفت و بگوییم در شکم ماهی رفتن یعنی 

 اراده شدن. بی
ببینید نظام اسباب و مسببات حاکم بر هستی هیچگاه  حق پور:

شد چرا که او  شد خدایی خدا نقض می شود که اگر می نقض نشده و نمی
د. وقتی صفات و اسماء الهی مطلق است یعنی دیگر احسن الخالقین نبو

آفریند و برای نظام خلقت او دویی وجود ندارد و  او در نهایت کمال می
ای اگر آدمی را بگیرد و بخورد او  بینیم کوسه یکتاست. پس وقتی می

میرد  میرد، اگر یونس هم در شکم ماهی دریای مادی برود حتماً می می
گوید، بلکه زبان قرآن زبان صفات و اسماء خواهد ب پس قرآن این را نمی

و تکوین و حال است. پس باید ببینیم چه ویژگیها و احواالتی از آدمی 
توان به درون شکم ماهی بودن وصف کرد که خدا چنین وصفی  را می

از یونس را برای تذکار و هدایت ما بکار برده است. عناصر سازنده 
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و احوال یونس چه بوده و چه داستان یونس در قرآن گویاست که حال 
شده؛ عصبانیت، سوار کشتی پر از آدم شدن، قرعه، افتادن در دریا، 
بلعیده شدن توسط ماهی، نادم شدن و طلب رهایی، به ساحل پرت شدن 
و الگو و پیامبر شدن، همه حاکی از سیر زندگانی یونس و پستی و 

 (1218ـ تیر  12)آیاتی از قرآن بلندیهای راه تعالی است... 
 

 لبث /پرتکرارهارک ◄  (ونَإلَى یَوْمِ یُبْعَث لَلَبِثَ فى بَطْنِهِ) 122صافات 
 

 صف
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 1صف 
 پرتکرارها

 

 سُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ( ا بِرَ )وَمُبَشِِّرً 6صف 
رت عیسی مبنی بر مبعوث شدن پیامبری اما در مورد بشارت حض

همانطور که در ابتدای مقاله توضیح دادم عنوان این «. احمد»به اسم 
خردی موافقان و  تاریخ صدر اسالم در منگنه بی»مقاله را از وجهی 

قرار دادم چرا که بسیاری از موافقان اسالم وقتی « انصافی مخالفان بی
نهند و هرچه را  د را به کناری میپردازند، خر به تاریخ صدر اسالم می

گذارند و  یابند، بر دیده می در کتب پر از تحریف و خرافه پیشینیان می
کنند و به اصطالح بد  پذیرند و در دفاع از اسالم به همانها استناد می می

ای که این دفاع بد موافقان، بیشتر از هجوم  کنند، به گونه دفاع می
خ صدر اسالم ضربه زده است. وقتی مخالفان به فهم واقعیت تاری

شود، بلکه با تزکیه  شوند که پیامبر، پیامبر متولد نمی موافقان غافل می
خود و کوشش در جهت رشد انسانی خویش و به اقتضای نیاز بشریت 

شود، پیامبران را از  به خواست و اراده الهی به پیامبری مبعوث می
ر و مجبور به خیر و خوبی مرتبه رفیع انسانی به موجوداتی بی اختیا

آورند. هیچ پیامبری پیامبر متولد نشده است و در خردسالی  پایین می
رسد  ای می پیامبر نبوده است بلکه با مجاهدتهایش در راه تعالی به مرتبه

که خدای او را برای هدایت بیشتر خود او و نیز هدایت مردمان 
پیامبر اسالم گرداند. مگر  پیرامونش و حتی جهانیان مبعوث می

(، 6و فصلت  112)کهف « مِِّثْلُکُمْ یُوحَى إلَیَّ  إنَّما أنَا بَشَرٌ»گوید  نمی
مسلمانان هم که قائلند آغاز وحی به پیامبرشان از حدود چهل سالگی او 
بوده است و از آن زمان به پیامبری مبعوث گشته است، پس چرا 

ای تبیین و ترسیم  زندگانی پیامبر را در مدت این چهل سال به گونه
نمایند که گویا او از کودکی و حتی از بدو تولد و حتی قرنها پیش  می

از تولدش پیامبر بوده است! حضرت عیسی بشریت را به پیامبری کسی 
یعنی پسندیده است نه نام و « احمد»دهد که صفتش  بشارت می

مَ یا بَنِی یَ وَإذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْ»فرماید:  عنوانش. وقتی قرآن می
ا  اةِ وَمُبَشِِّرً سُولُ اهللِ إلَیْکُم مُّصَدِِّقًا لِِّما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَ ائِیلَ إنِِّی رَ إسْرَ

(، باید توجه نمود که 6)صف « سُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ بِرَ
ن در زبان عربی به معنای صرفاً نام و عنوان نیست، بلکه مبی« اسم»

یعنی « اسمه احمد»گوید  صفات صاحب آن عنوان است، پس وقتی می
دانند که نام و عنوان پیامبر اسالم  صفتش پسندیدگی است. همگان می

، نام و عنوان «اسم»، پس اگر مراد از «احمد»بوده است و نه « محمد»
پیامبر اسالم بود و یا اگر قرار بر جعل این آیه توسط پیامبر اسالم بود، 

 (1212)تاریخ صدر ـ مهر « ؟!«اسمه محمد»نگفت  چرا
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 12و  12صف 
 قرآن در هاپرتکرار پیرامون

 

 طالق
 

 126تا  116رک بقره  ◄ 1و  1طالق 
 

 6طالق 
سوره طالق ناظر است بر حق ذاتی نوزاد به شیر خوردن از  6 آیه

حتی اگر مادر او نخواهد یا نتواند او را شیر دهد چرا که  پستان
، پس اگر )زنانتان که «فَإنْ أرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ»فرماید  می

دهند برای شما )نوزادان( را پس بدهید  اید( شیر می طالقشان داده
بین خود به نحو ، و شورا کنید «وَأتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ»مزدشان را، 

، پس اگر بر هم سخت گرفتید «وَإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى»نیکو، 
)و توافق نکردید( پس شیر خواهد داد برایش دیگری! عبارت آخر که 

ناظر است بر اینکه حتی اگر پدر و مادر « فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى»فرماید  می
تواند مداخله کند تا کودک از  دیگری میبر شیردهی نوزاد توافق نکنند 

گوید تو برای فرزندت دایه  پستان شیر بخورد چرا که به پدر نوزاد نمی
گوید شیر خواهد داد نوزاد را دیگری؛ یعنی اگر پدر و  بگیر، بلکه می

مادر، این حق نوزاد را به هر دلیلی محقق ننمایند، دیگران باید مداخله 
شیر بخورد. دقت کنیم داللت آیه فقط بر سیر کنند تا نوزاد از پستان 

 12)آیاتی از قرآن  کردن نوزاد نیست، بلکه شیر خوردن از پستان است.
 (1218ـ زمستان 

 

 6رک انشراح  ◄ )سَیَجْعَلُ اهللُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا( 2طالق 
 

 طه
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1طه 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  تَوَى(اسْ الْعَرْشِ عَلَى )الرَّحْمَنُ 5طه 
)تکلیم خدا با موسی؛ معارض  162و  162رک نساء  ◄ 26تا  11طه 

 ماهیت رؤیایی وحی(
 

 2رک ابراهیم  ◄ 22تا  12 طه
نَّحْنُ أعْلَمُ بِما یَقولونَ ، اإلَّا عَشْرً لَّبِثْتُمْفَتونَ بَیْنَهُمْ إن ایَتَخ)122و  122طه 

 لبث /پرتکرارهارک ◄  (اإلَّا یَوْمً لَّبِثْتُمْإن  یقَةًقُولُ أمْثَلُهُمْ طَرإذْ یَ

 

 1رک آل عمران  ◄ (لِلْحَیِِّ الْقَیُّومِوَعَنَتِ الْوُجُوهُ ) 111طه 
 112طه 

طه گویای این است که چون آیات الهی به صورت  112آیه 
ود دارند. ای گویا نازل شده در آن امکان تصریف هشدارها وج خواندنی
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 أَوْ یَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ الْوَعِیدِ مِنَ فِیهِ وَصَرَّفْنَا عَرَبِیًّا قُرْآنًا أَنزَلْنَاهُ لِكَوَکَذَ»
نویسد:  استاد عبدالعلی بازرگان ذیل این آیه می«. ذِکْرًا لَهُمْ یُحْدِثُ

، به «قَرَءَ»واژه قرآن در اصل مصدر است، به معنی خواندن، از ریشه »
چه بر پیامبر مکرم اسالم نازل شده نیز به اعتبار آن که متنی خواندنی آن

نیز وصفی است برای قرآن، به « عربی»شود.  است، قرآن گفته می
به معنای گنگ و « عجمی»معنای فصیح و روشن که واژه مقابل آن 

نامفهوم است... معنای تصریف آیات، همچون صرف افعال مختلف در 
الت مختلف و متنوع یك امر است تا هر کسی در زبان عربی، بیان حا

حد درک و فهم و ذوق و استعداد خود آن را دریابد. تصریف آیات در 
قرآن یعنی خدا آن را به تناسب سن، سلیقه، سواد، و جنسیت، مطالب را 

 (1212)عربیت ـ شهریور  1«در حد فهم آنها بیان کرده است.
 

 و شیطان ابلیس /پرتکرارهارک ◄  112و  116طه 
 112طه 

 یعنیاست و تن او،  یمراد از آدم و زوجش در قرآن؛ نفس انسان
 اریسوره طه گواه بس 112 هیآدم؛ جان است و زوج او؛ جسمش. آ

فَقُلْنا یا آدَمُ إنَّ : »دیگو یم طانیمدعاست که در مورد ش نیبر ا یخوب
 یا میپس گفت ،«شْقَىالْجَنَّةِ فَتَ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فاَل یُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ

زوج تو، پس  یتو و برا یاست برا ی( دشمنطانی)ش نیآدم همانا ا
صورت(  نینکند شما دو تا را از بهشت، پس )در ا رونی)مراقب باش( ب
اند، بعد  ابتدا آدم و زوجش جدا جدا آمده می! دقت کنینگون بخت شو

مفرد  مخاطببعد فعل مضارع  آمده، و یمثن« یُخْرِجَنَّکُما»در  ریضم
است که انسان چه از  نیا یایبه مفرد گو یمثن لیتبد نیو ا« تَشْقَى»

شود، جسم و جان او هر  طانیاگر تابع ش یو چه از بعد جان یبعد جسم
از اخراج زوج  یسخن گریچرا که د شوند، یرانده م رونیدو از بهشت ب

 وآدم و حوا را د در داستان خلقت، و ی. بدفهمستیآدم از بهشت ن
قرآن و  یرا برساخته که ساحت فلسف ییها دانستن افسانه هیانسان اول

را در نظر منتقدانش مخدوش و مسموم ساخته  یاله نیشیکتب پ یحت
 (1218ـ اسفند  18)آیاتی از قرآن  است.

 

 عبس
 

/ سرزنش پیامبر از قرآن در هاپرتکرار رک پیرامون ◄ 11تا  1عبس 
 جانب خدا

 

 تعنکبو
 

  / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1عنکبوت 
 15و  12عنکبوت 

 متن کامل مقاله
 بدفهمی عمر نوح در قرآن

 

مفهوم »سالها پیش یکی از دوستانم، دو مجلد از سه مجلد 

                                                 

 (، ترجمه عبدالعلی بازرگان6.1نرم افزار اندرویدی قرآن حکیم )نسخه  ـ1

را در « اسالم شناسی امیون»از سری کتابهای « هایی از قرآن واژه
کم نظیرند، اما  اختیارم گذاشت. هرچند این کتابها در فهم مفاهیم قرآن

ها در امر مذهب، این کتابها بدون نام  متأسفانه به جهت انحصارطلبی
اند و  مؤلف یا مؤلفان، گویا تنها یکبار به طور غیر رسمی منتشر گردیده

خواهم به روش  باشند. حال در این مقال می به ندرت قابل دسترسی می
از مجلد « لُبث»ژه ، با استفاده از مطالبی که در ذیل وا«برداشت آزاد»

 بپردازم.« بدفهمی عمر نوح در قرآن»سوم این مجموعه آمده، به 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ »فرماید:  قرآن می

(. برداشت رایج از این آیه، این است که 12)عنکبوت « إلِّا خَمْسینَ عَامًا
سال بوده است. اما با توجه به چند نکته در آیه،  عمر نوح، نهصد و پنجاه

 گردد: بطالن این برداشت اثبات می
است و در آن هر « متن دقیق»اول اینکه؛ از آنجایی که قرآن 

اگر منظور؛ هزار سال  1ای در بار معنایی دقیقش بکار رفته است، واژه
شد و  اده میاستف« عام»و « سَنَه»منهای پنجاه سال بود، نباید از دو واژه 

رفت. به عبارت  باید یکی از این دو برای بیان طول عمر نوح بکار می
آمد. الزم به ذکر  می« سَنَه»دیگر؛ استثناء پنجاه سال نیز باید با واژه 

است که سراسر قرآن حاکی از آن است که این کتاب از بکار بردن 
ارد )که مبادا تکراری واژگان، حتی در عبارتهای کوتاه، نه تنها ابائی ند

فصاحت و بالغت آن دچار خدشه شود(، بلکه به جهت حفظ دقت، تعمداً 
ای با واژه  نماید، چرا که بار معنایی هر واژه از واژگان مترادف پرهیز می

 دیگر، حداقل از وجهی متفاوت است.
نکته دوم اینکه؛ حتی اگر از نکته اول درگذریم، باز هم برداشت 

ه نوح از آیه اشتباه است، چرا که قرآن ابتداء عمر نهصد و پنجاه سال
فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ »گوید  و بعد می« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ»گوید  می

آغاز گردیده و « فَـ»، بنابراین عبارت اخیر که با «سَنَةٍ إلِّا خَمْسینَ عَامًا
ان قومش نشانگر مرحله متأخر است، مدت رسالت نوح را در می

رساند نه طول عمر وی را و سالهای پیش از رسالت او را در  می
 گیرد. برنمی

در این آیه است که با دقت « لَبِثَ»اما نکته سوم، بکار رفتن واژه 
« لُبث»توان مفهوم صحیح آیه را استخراج نمود.  در بار معنایی آن می
« ارتوقف، مکث، درنگ و ماندن در حال انتظ»در لغت به معنای 

سوره یوسف، توقف و ماندن و محبوس بودن  21باشد. در آیه  می
فَلَبِثَ فِى »حضرت یوسف در زندان با این واژه بیان گردیده است: 

زندانی شدن حضرت یونس در شکم ماهی، که «. السِِّجْنِ بِضْعَ سِنین
بیانی نمادین از گرفتار شدن و سلب آزادی و مصلوب االراده شدن در 

صیبت و سختی و رنج، به جهت غفلت از هدایت الهی و در دل امواج م
و  121باشد نیز با این واژه بیان شده است )صافات  نتیجه گمراهی می

(. دوران کودکی حضرت موسی نیز که در کاخ فرعون طی شده با 122
(، چرا که مجال چندانی در آن 18بیان گردیده است )شعراء « لُبث»واژه 

وی و رهنمون شدن به هدایت الهی فراهم  محیط، برای رشد معنوی
نبوده است و به نوعی متضمن انتظار کشیدن برای رهایی از آن بوده 
است. زیر پوشش استتار در آمدن اصحاب کهف به جهت وضعیت و 
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بیان شده است. قرآن برای بیان « لُبث»شرایط منفی محیطی نیز با واژه 
هه جنگ و جهاد بروند نیز حالت و روحیه کسانی که اکراه دارند به جب

(. شرایط و وضعیت و حاالت 12از این واژه استفاده کرده است )احزاب 
افراد وارد شده در جهنم هم با واژه لبث بیان شده که قطعاً در جهنم و در 
دل آتش بودن و عذاب کشیدن، متضمن انتظار کشیدن در شرایط منفی 

قرار »در آیات مذکور، « لُبث»نتیجه اینکه بار معنایی واژه  1است.
را در « گرفتن در وضعیت نامناسب و انتظار کشیدن برای رهایی

 گیرد.   برمی
تنها به « سَنَه»حال با توجه به این بار معنایی و توجه به اینکه واژه 

معنای یك سال دوازده ماه نیست، بلکه به مقطع، دوران و برهه نیز 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ »توان مفهوم صحیح آیه  شود، می اطالق می

را استخراج نمود: و فرستادیم نوح « فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلِّا خَمْسینَ عَامًا
را به سوی هدایت قومش، پس او هزار برهه و مرحله سختی و مشقت 
را در میان آنها به امید هدایتشان انتظار کشید بجز پنجاه سال آخر 

ه طوفان قومش را به جهت ظلمشان در برگرفت )فَأَخَذَهُمُ عمرش را ک
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـلِمُونَ( و خداوند او را و اصحاب سوار بر کشتی 

ای برای جهانیان قرار داد )فَأَنجَیْنَـاهُ  هدایتش را نجات بخشید و نشانه
(. ناگفته نماند که واژه وَأَصْحَـابَ السَّفِینَةِ وَجَعَلْنَـهَآ ءَایَةً لِِّلْعَـالَمِینَ

برای بیان کثرت و مبالغه آمده است نه دقیقاً « هزار»به معنای « ألفَ»
 (1215)فروردین  عدد هزار.

 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (لَمینَایَةً لِِّلْعآهآ اوجَعَلْن)15عنکبوت 
ا/ پرتکرارهرک  ◄ (لْحَقِِّارْضَ بِلْأاتِ واوالسَّما هللُاخَلَقَ ) 22عنکبوت 

 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی « حق»
 

 إِذًا بِیَمِینِكَ ۥبٍ وَلَا تَخُطُّهُاوَمَا کُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن کِتَ) 28عنکبوت 
 2و  1رک جمعه  ◄( لْمُبْطِلُونَارْتَابَ لَّا

 

 قْدِرُاهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَپرتکرارها/ رک  ◄ 61عنکبوت 
 

 غافر
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1غافر 
بررسی رک  ◄ (اینَ کَفَرُولَّذالِكَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِِّكَ عَلَى  وکَذَ) 6غافر 

 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت موضوعی
 

  52غافر 
قرآن خود به صراحت می گوید که انسان عالم صغیر است و هستی 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ لَخَلْقُ السَّ»عالم کبیر 
( بنابراین مدعای برخی از حکما و عرفا مبنی 52)غافر« النَّاسِ لَا یَعْلَمُون

بر عالم کبیر بودن انسان بالمحل است، البته آدمی در فراخنای بی کران 
)آیاتی از قرآن خلق کند. تواند دمادم خود را در مرتبه ای فراتر  هستی می

 (1216ـ بهار 
                                                 

، نبأ  12، سبأ 56و  55روم ، 112تا  111، مؤمنون 122و  122، طه 51ـ اسراء1
 25و یونس  12

 

  85و  82غافر 
غافر سخن از ایمانی است که وقتی خشم خدا  85و  82در آیات 
گوید که این ایمان سودی  شود، و خدا می شود، اظهار می شامل حال می

ندارد، و این عدم سود بخشی اظهار ایمان در مواجهه با خشم خدا 
، «سُنَّتَ اهللِ الَّتی قَدْ خَلَتْ فی عِبَادِهِ» است: قلمداد شده « سنت الهی»

سنت خدا است درباره بندگانش که تجربه آن گذشته است، یعنی اگر به 
ببیند که چنین ایمان آوردنهایی مفید فایده  عاقبت پیشینیان بنگرید می

 (1216ـ زمستان  2)عیسی  نبوده است.
 

 فاتحه
 

/ پرتکرارهارک « رحمن الرحمیمبسم اهلل ال»در خصوص معنای  ◄ 1فاتحه 
 حروف مقطعه

 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 6و  5فاتحه 
  6فاتحه 

در قرآن بر یك طریق سرراست نیست، « صراط مستقیم»داللت 
بلکه مفهوم آن راه و روش جامع و کامل و منسجم است، یعنی 

 ای را در پیش گرفتن که همه اسباب و لوازم پیمودن راه سعادت طریقه
را دربرداشته باشد و نقصانی نداشته باشد، همه جانبه باشد. از این رو؛ 

گرداند  همه آن چیزهایی که رشد و تعالی را حداکثری محقق می
دارد، صراطی که « استقامت»است، صراطی که « صراط مستقیم»
« حیّ قیوم»است و آدمی را به « مقام»دارد و پیامد آن از جنس « قوام»

در قرآن واجد « قوم»بطور کلی مشتقات ریشه بخشد.  تقرب می
می باشند. « پیوستگی، یکپارچگی، هماهنگی و پایداری»بارمعنایی 

 (1212ـ پاییز  1)آیاتی از قرآن 
 

 امام زمان رک ◄ (أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) 2فاتحه 
 

 فاطر
 

 1فاطر 
اً است، نه لزوم« کثرت»مبین مطلق « مَثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَاعَ»عبارت 

 کثرت حداکثر چهارتایی. قرآن از این عبارت تنها در یك آیه دیگر
و آنهم در اول سوره فاطر بهره برده است:  سوره نساء( 2)عالوه بر آیه 

لْمَلَـائِکَةِ رُسُلًا أُولِى أَجْنِحَةٍ ٱتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ  لسَّمَاواٱالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ »
، مراد از فرشتگان دو بال و سه بال و چهار بال «اعَمَّثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَ

چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا باید گفت که مراد از 
اند و کارکرد  فرشتگان چیست؟ بنا به آیات قرآن، فرشتگان فاقد اراده

آنها ثابت و الیتغیر است، به عبارت دیگر؛ مالئکه چون تنها واجد همان 
خداوند در ذاتشان قرار داده، در حقیقت همان صفات ثابتی هستند که 

ای ندارند، مانند نیروی  که از خود اراده  اند نیروهای موجود در هستی
باشد، به « نیروها»شود که هر آنچه در زمره  توضیحاً عرض می»جاذبه. 

مند نیست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او  خودی خود هستی
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است و رابطه زمانی شکل « رابطه»نوعی  وابسته به برقراری و استمرار
مند با هم به نوعی ارتباط برقرار سازند، یعنی به  گیرد که دو هستی می

از این رو فرشته تك بال وجود ندارد، چرا که  1«هم اعمال نیرو کنند.
مند، بمثابه دو بال، وجود داشته باشند که به  حداقل باید دو هستی

ای موجودیت  ای شکل گیرد و فرشته طهیکدیگر نیرو اعمال کنند و راب
دانیم که برخی از نیروهای موجود در عالم ـ  یابد. حال آنکه امروزه می
یابد که تعدد آنها  های متعددی موجودیت می فرشتگان ـ از تعامل پدیده

مَّثْنَى وَثاُلثَ »گوید  بعضاً از چهار بیشتر است. بنابراین وقتی قرآن می
است، البته « کثرت»اکثر چهار نیست، بلکه مطلق ، مرادش حد«وَرُبَاعَ

یابد. اول دوتا، بعد سه تا، چهار  کثرتی که مرحله به مرحله افزایش می
 (   1215)تعدد زوجات ـ آبان تا، پنج تا و... . 

 

  22و  21فاطر 
فاطر  22و  21آمده، « سُنَّتَ الْأَوَّلین»گروه آیه دیگری که در آن 

خورند که اگر  ست که برخی سوگند میاست که حاکی از این ا
ای از بدیها و خطرها بیاید، قطعاً از همه امتها  دهنده  شان آگاهی برای

شود، بیشتر از  باشند، اما هنگامی که این چنین می تر می هدایت یافته
کنند و فریبکاری پیشه  جویی می گیرند و برتری حقمداری فاصله می

دهند،  حقیقت دارند خود را فریب می سازند، و غافلند از اینکه در می
، پس آیا در نظر «فَهَلْ یَنظُرونَ إلِّا سُنَّتَ الْأوَّلینَ»پرسد:  حال خداوند می

دارند چیزی جز همان افکار و ذهنیتها و رفتارهای پیشینیان را؟ )نه! 
مانند پیشینیان خود دچار افکار و ذهنیتهای اشتباه و رفتارهای خرافی 

ها را بروند  راهه کند که اگر آنها همان بی وند تأکید میهستند( بعد خدا
نیست و به همان   نیز جایگزینی یا تحول و تغییری« سنت خدا»در 

شوند. )فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ  عذابها و خسرانها گرفتار می
 (1216ـ زمستان  2)عیسی  لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا(

 

هِ تَبْدِیلًا) 22فاطر  هِ تَحْوِیلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَـّ  (وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَـّ
صفات اهلل مطلق است، یعنی در علم او، توانایی او، حکمت او و 
دیگر صفات او نقصانی نیست. وقتی صفات اهلل مطلق باشد، فعل او نیز 

زی به اصالح یا تغییر آنها خالی از نقصان است و در نتیجه هیچگاه نیا
نخواهد بود و از این رو است که در سنن الهی، تبدیل و تحویلی رخ 

فاطر «)تَْحِويًل فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ »دهد:  نمی
های انسانی در  هایی که اراده (. در این صورت آن دسته از آفریده22

کند، در کمال صحت و دقت خلق  آنها دخل و تصرف نمی آفرینش
نهایت عمر خواهند کرد، چرا که آنچه موجب تباهی و  شوند و تا بی می

موجود در آن  های شود، نقصانها و ناهماهنگی نابودی یك پدیده می
)مخاطبان  های دیگر است. پدیده، یا تعارضها و تضادهای آن با پدیده

 (1212قرآن ـ مهر 
*** 

نماید،  آمرزد و مشمول عذاب می داوند نیز برخی گناهان را نمیخ
چرا که این عذاب نتیجه طبیعی و تکوینی آن گناهان است و برآمده از 

گوید که در سنن هستی تبدیل و تحویلی  سنن هستی و خداوند خود می
                                                 

 «ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا»ـ برگرفته از مقاله 1

 (1212ـ  2و  2)قصاص  نیست.
*** 

 61رک احزاب  ◄
 

 فتح
 

 61رک احزاب  ◄ 12 و 11فتح 
، و اگر نبرد کنند با شما کسانی که کفر «کَفَروا لَّذینَا اتَلَکُمُولَوْ ق»

ثُمَّ ال یَجِدُونَ »، هر آینه پشت کنند و برگردند، «ارَلْأدْبا لَوَلَّوُا»ورزیدند، 
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی »یابند دوستی و نه یاوری،  ، سپس نه می«انَصیرً وال اولیًّ

، سنت خداست که پیش از این تجربه آن گذشته «لُقَدْ خَلَتْ مِن قَبْ
یابد که  است، یعنی بشر به تجاربی که در طول تاریخ بوده است در می

حق پوشی و پایمال کردن حق موجب ثبات و دوام نیست، بلکه 
، و «وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا» قدرتمداری عاقبتی بد را بدنبال دارد،

 (1216ـ زمستان  2)عیسی  برای سنت خدا جایگزینی. یابی هرگز نمی
 

 فرقان
 

رک  ◄ (یرًالَمینَ نَذاعَبْدِهِ لِیَکونَ لِلْع انَ عَلَىلْفُرْقاى نَزَّلَ لَّذاارَکَ تَب) 1فرقان 
 / للعالمینپرتکرارها

 

  21فرقان 
بر « واحد»فرقان مؤید مدعای نگارنده مبنی بر داللت  21 آیه
وقالَ الَّذینَ »باشد:  می« رچه از منظر همزمانیمجموعه یکپا»معنای 

، در این آیه کافران پیامبر را «کَفَروا لَواْل نُزِِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
سازند که اگر این قرآن از جانب خدای واجد  با این چالش مواجه می

یك  صفات و اسماء مطلق است، چرا به صورت یکپارچه دفعتاً در قالب
گروه آیات بزرگ و یکجا نازل نشده است بلکه به صورت تدریجی و 

در این آیه در جهت « واحده»گردد؟! بنابراین بکار بردن  منقطع نازل می
آمده است نه صرفاً یگانگی و « یکپارچگی همزمان»رساندن مفهوم 

 (1212)امت واحد )بازنگری( ـ اردیبهشت  یکی بودن.
 

 51ا ت 52نجم رک  ◄ 28فرقان 
  25فرقان 

فرقان باید توجه کنیم که تا زمانی  25... اما برای فهم معنای آیه 
ای  که خورشید طلوع نکرده است، زمین در تاریکی است و سایه، سایه

کند، هر چه باال  کند، هنگامی که خورشید طلوع می که حرکت هم نمی
ه اول روز شوند، و در واقع خورشید در نیم ها هم کمتر می آید، سایه می

ألَمْ تَرَ إلَى »پس زننده و کوچك کننده سایه است و نه ایجاد کننده آن؛ 
« رَبِِّكَ کَیْفَ مَدَّ الظِِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًا

ای به سوی پروردگارت که چگونه کشیده  آیا نظر نکرده»(، 25)فرقان 
اش مانده در یکجا،  ه را و چنانچه خواسته است هرآینه قراردادهاست سای

فرماید  باید دقت کرد که می« سپس قرار دادیم خورشید را بر آن دلیلی
است، سپس خورشید آن را « سایه»، یعنی حالت مستقر؛ «سپس»، «ثُمَّ»
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گویای  «وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا»دهد، بنابراین  تحت الشعاع خود قرار می
این است که خدا زمین را به خودی خود تاریك آفریده است وبعد برای 
روشن کردن آن خورشید را دلیل آن گردانیده است. )برای توضیحات 

 (5رک امت واحد « وَلَوْ شَاءَ»درباره معنای 
 

 12رک سجده  ◄ 51فرقان 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  51فرقان 
پرتکرارها/ رک  ◄ (لْحَقِِّالَّا بِهللُ إالَّتِى حَرَّمَ النَّفْسَ اونَ ال یَقْتُلو) 68فرقان 

 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی « حق»
 

 فصلت
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1فصلت 
 (ونَعَرَبِیًّا لِِّقَوْمٍ یَعْلَم اتُهُ قُرْآنًاکِتابٌ فُصِِّلَتْ آی) 2فصلت 

ین است که آیات قرآن باز شده حقایق کتاب الهی این آیه گویای ا
)عربیت ـ  دانند. برای قومی که می ای گویا است که خواندنی است

 (1212شهریور 
 

 6رک صف  ◄ (لَیَّیُوحَى إ مِِّثْلُکُمْ  نَا بَشَرٌأا إنَّم) 6فصلت 
  12فصلت 

مْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ»
، هنگامی که آمدشان فرستادگان از پیش «لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً

شان و از پشت سرشان که نپرستید جز خدا را، گفتند چنانچه  روی
خواست پروردگار ما که هرآینه فروفرستاد فرشتگان را. منکران دعوت 

برند که هدایت الهی با از طریقی خارق العاده به دست  الهی گمان می
گویند اگر خواست خدا فرستادن رهنمونی  بشر برسد و از این رو می

 فرستاد! ای قابل رؤیت در دنیای مادی برایمان می برای ما بود، فرشته
 (1212ـ فروردین  5)امت واحد 

 

پرتکرارها/ رک  ◄ (لْحَقِِّاغَیْرِ لْأَرْضِ بِاسْتَکْبَرُوا فِى ادٌ فافَأمَّا ع)15فصلت 
 «مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»

 

  22فصلت 
، و چنانچه قرار «وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیًّا لَّقالُوا لَواْل فُصِِّلَتْ آیاتُهُ»

گفتند چرا آیاتش از هم  داده بودیمش قرآنی گنگ و مبهم، هر آینه می
توان داللت آنها را دریافت( بعد خداوند  ست؟ )یعنی نمینشده ا  گشوده

، آیا این قرآن «أأعْجَمِیٌّ وَعَرَبِیٌّ»پرسد  به سیاق استفهام انکاری می
توان داللت  گنگ و مبهم است و حال آنکه گویا و روشن است و می

واو حالیه « عَرَبِیٌّ»قبل از « واو)»آیاتش را با تمسك به خود دریافت؟! 
قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرٌ »است.( 

، بگو آن برای کسانی «بَعِیدٍ مَّکَانٍ مِن یُنَادَوْنَ ئِكَوَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُولَ
آورند  اند هدایت و بهبودی است و کسانی که ایمان نمی که ایمان آورده

شان سنگینی است و آن بر ایشان نامفهوم و گنگ است مانند در گوشها
زمانی که از مکان دوری آنها را نداء دهند و آنها سخن نادی را مبهم 
دریافت دارند. این آیه گویای این است که شرط فهم قرآن نزدیك 

شدن و درآمیختن به آن است تا با تمسك به خودگویایی و خود 
 های مؤمنانه بتوان دریافت. ا در تجربهروشنگری آن داللت صحیح آن ر

 (1212)عربیت ـ شهریور 
 

  52فصلت 
تحقق صیر انفسی محتاج سیر آفاقی »پیش از این نگاشته بودم: 

است و به تنهایی ممکن نیست، چرا که با سیر آفاقی موجبات مراتب 
صیر انفسی فراهم می شود و از این روست که آیات الهی هدایت نفس 

توجه دادن او به نشانه های آفاقی همراه می کنند و این آن آدمی را با 
چیزی است که اکثر مدعیان عرفان در طول تاریخش از آن غافل بوده 

حال در اثبات این « اند و آنات عمرهای خود و بسیاری را تباه ساختند.
سوره فصلت توجه کنیم که در آن سیر آفاقی مقدم بر  52مدعا به آیه 

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ »ی آمده است: سیر و صیر انفس
 (1212ـ تیر  6)آیاتی از قرآن «. حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...

*** 
 11رک رعد  ◄

 
 ق

 
 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1ق 
  51تا  52نجم رک  ◄ 11ق 

 
 قدر

 
 5تا  1قدر 

یختگی او، یعنی استقالل و آزادی او در قدر انسان به خودانگ
تصمیم گیری حقمدارانه و عمل به تصمیماتش است چرا که او موجودی 
ذی اراده و اختیار است و این اراده و اختیار مهمترین وجه ممیزه او از 
سایر موجودات است، و از این وجه به آفریدگار خود از منظر خالقیت و 

 (1212ـ تیر  6رآن )آیاتی از قخالقیت شبیه است. 
 

 151رک بقره  ◄ 2قدر 
  

 قصص
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1قصص 
 ( لْمَراضِعَ مِن قَبْلُاوَحَرَّمْنا عَلَیْهِ ) 11قصص 

این آیه درباره تولد موسی است وقتی مادرش او را به آب سپرد. 
گوید از پیش آنکه دایگان بخواهند شیرش دهند، شیر آنها را  خدای می

)مِن بَعد ـ  های آنها را نخواهد گرفت. او حرام کرده بود یعنی او سینه بر
 (1216پاییز 
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وَأخی هارونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِِّقُنِی ) 22قصص 
 2ابراهیم  رک ◄( إنِّی أخافُ أن یُکَذِِّبونِ

 

پرتکرارها/ رک  ◄ (لْحَقِِّا رْضِ بِغَیْرِلْأافِى  هُسْتَکْبَرَ هُوَ وَجُنُودُاو) 21قصص 
 «مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»

 

)وما کُنتَ بِجانِبِ الطُّورِ إذْ نادَیْنا ولَکِن رَّحْمَةً مِِّن رَّبِِّكَ لِتُنذِرَ  26قصص 
 قَوْمًا مَّا أتاهُم مِِّن نَّذِیرٍ مِِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ(

، بار معنایی «سوادی امی بودن پیامبر نه به معنای بی»در مقاله 
استخراج کرده « گان بی غرض از مفاهیم کتب الهی بی بهره»را « امیون»

 2و 1رک جمعه  ◄بودم و این آیه نیز شاهدی بر آن مدعاست. 
 

 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُپرتکرارها/ رک  ◄ 81قصص 
 6برای معنای وجه رک مائده  ◄)کُلُّ شَیْءٍ هالِكٌ إلَّا وَجْهَهُ(  88 قصص

 

 قلم
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1قلم 
 121رک بقره  ◄ 1قلم 
 مَکْظُومٌ( وَهُوَ نَادَى إِذْ الْحُوتِ کَصَاحِبِ تَکُنْ وَلَا رَبِّكَ لِحُکْمِ )فَاصْبِرْ 28قلم 

 121صافات رک  ◄
 

 / للعالمینپرتکرارهارک  ◄ (ینَلَماإلَّا ذِکْرٌ لِِّلْع وما هُوَ) 51قلم 
 

 قمر
 

 )وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِِّکْرِ(  22و  21 ،11، 12قمر 
سبك بیانی قصص قرآنی به این دلیل نیز سمبلیك است که 
کودکان و کم فهمان نیز بتوانند مخاطب آنها قرار گیرند. اگر ظاهر کالم 

راند و دیگر امکان اینکه  اری از مخاطبان را از خود میثقیل بود بسی
فهم آنها را بتوان گام به گام به مراد و منظور خود نزدیك گرداند، 
وجود نداشت. هنگامی که مفاهیم از سطح قابل فهم عموم باالتر رود، 

یابد، به ویژه آنگاه که مخاطب هم  استفاده از زبان سمبلیك ضرورت می
هم در ادوار آتی، آنهم در گستره جغرافیایی جهانی با  در دوره حاضر، و

ـ  1)آیاتی از قرآن فرهنگها و تواناییهای فهمی متفاوت مطمح نظر باشد. 
 (1216مهر

 

 قیامت
 

 11تا  12قیامت 
 12، توانایی تبیین و تفهیم از آیات «لسان»در خصوص بارمعنایی 

تُحَرِِّکْ  ال»اد از سوره قیامت نیز بوضوح نمایان است چرا که مر 11تا 
تواند چیزی جز کوشش برای تبیین معارفی  نمی« بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

هدایتگرانه باشد که پیامبر دریافته است و هنوز در قالب قرآن بر او 
پیرامون »وحی نشده است. در خصوص داللت این آیات در بخش ششم 

ام که در اینجا نیز به  توضیح داده« برخی آیات الهی و موضوعات دینی
تقدم و تأخر فهم پیامبر نسبت به نزول قرآن: » نمایم: نقل آن اکتفا می

سوره قیامت حاکی از آن است که فهم پیامبر از هدایت  11تا  16آیات 
الهی بعضاً متقدم بر نزول آیات منصوص بوده است، بدین معنا که 

ریق آیات منزل پیامبر یا با بسط و تعمیم مفاهیمی که پیشتر از ط
دریافته است و یا با تفکر و تعقل حقمدارانه یا با کنش و سلوک 
موحدانه مراتبی از هدایت را مانند هر جویای حقیقتی درمی یافته است 
و از آنجایی که رسول اهلل هم بوده، طبیعتاً بسیار مشتاق بوده که نویدها 

را انذار دهد،  را زودتر بشارت دهد یا بسیار بی تاب بوده که هشدارها
ال تُحَرِّکْ بِهِ لِسَانَكَ »حال در چنین حاالتی خدای تعالی می فرماید: 

ای پیامبر زبانت را عجوالنه به بیان آنچه دریافته ای « لِتَعْجَلَ بِهِ
همانا بر ماست گردآوری آیات « إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ»مچرخان! 

تعیین چارچوب هدایت الهی و هدایتگر الهی و خواندنش، یعنی 
« فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»منصوص نمودن آیات آن تنها در شأن ماست، 

پس آنگاه که خواندیمش پس پیروی کن خوانش آن را، یعنی هنگامی 
که نص آیات بر تو خوانده شد تو عیناً همان نص را بخوان، و در پی 

گمان خود سهل الفهم تر برای مردم بیان  این مباش که مفاهیم آنها را به
یعنی بیان آن نیز از ما برمی آید. « ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ»کنی، چرا که 

که نشانگر نیازمندی به گذر زمان است آغاز « ثُمَّ»عبارت آخر که با 
شده گویای این می باشد که هیچ تبیین بشری از آیات الهی آنها را 

و نمی تواند جایگزین بیان الهی آنها شود چرا که بیان کفایت نمی کند 
الهی آنها حد و حصر و نهایتی ندارند و خدای تعالی از زمان نزول تا 
ابد، در بطن هستی، دمادم بیانگر آن آیات می باشد و از مصادیق آن در 
هر چشمی چشمه ای می نمایاند و در هر سمعی طنینی می شنواند و در 

« وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»از روح خود می دمد که  هر نفسی نفخه ای
 (1212عربیت ـ شهریور ) «(.21و ص  11)حجر 
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 کهف

 

  62تا  9کهف 

 متن کامل مقاله
 اصحاب کهف؛ مصداق ایمان منفعالنه

 

کهف در قرآن  روزها و شبهایی بود که درباره اصحاب
اندیشیدم که واقعیت داستان آنها چه بوده؟! قرآن در متنی اینچنین  می

خواهد بگوید! از فهم آن دیگر ناامید شده بودم تا شبی  دشوار چه می
ای برایم گشوده شد و گمانم بر آن بود که کلیت داستان ایشان را  روزنه

شد. اما پیش از دریافتم هرچند در جزئیات و ظرایف آن فاصله بسیار با
اینکه بگویم که فهمم از داستان اصحاب کهف چه بود به کلید فهمهایی 

کنم: یکی اینکه اعجاز  ام اشاره می که با آن وارد فهم این داستان شده
خارج از نظام اسباب و مسببات حاکم بر هستی وجود نداشته و ندارد 

نیست )رجوع چرا که سنن الهی الیتغیرند و در آنها تبدیل و تحویلی 
با عنوان « عیسی فرزندخوانده مریم»کنید به بخش سوم مقاالت 

با این کلید فهم فلسفی، «( پیرامون مفهوم واژه سنت در آیات قرآن»
خوابیدن جسمانی سیصد ساله محلی از واقعیت نداشته پس مراد چیز 

است که در مقاله « لبث»دیگری است. کلید فهم دوم بار معنایی واژه 
بدان پرداخته شده مبنی بر اینکه این واژه « ی عمر نوح در قرآنبدفهم»

قرار گرفتن در وضعیت نامناسب و انتظار کشیدن برای »داللت دارد بر 
معنا کرد. حال ابتدا « درنگ منتظرانه»توان آن را به  که می« رهایی

پردازم، سپس  سوره کهف می 62تا  9مختصراً به بیان فهم خود از آیات 
پایه  ترجمه مفهومی مستدلی از این آیات ارائه دهم تا فهمم بی کوشم می

 تلقی نشود.
اصحاب کهف جوانمردانی بودند که در میان قوم گمراه و 
بدخداپرستشان به پروردگار یکتا ایمان آورده بودند و او نیز بر 
هدایتشان افزوده بود و در این بپاخواستن برای یکتاپرستی، دلهاشان را 

زده بود. آنها خواهان هدایت الهی و تعالی خویش و رفع بهم پیوند 
موانع یکتاپرستی در میان قوم خود بودند، اما از شر و آزار قوم خود به 

شدند و در آنجا به انتظار گشایشی از جانب  غاری پناهنده 
بردند که راهی جز این  کردند و گمان می پروردگارشان درنگ می

دارند، به همین جهت مدت مدیدی را درنگ منتظرانه در خفاء غار ن
کرد و غروب در آن غار  تحمل کردند و هر چه خورشید طلوع می

گشتند و سگ همراهشان را هم به  ماندند و به میان قوم خود بازنمی می
نگهبانی در آستانه غار گماشته بودند مبادا که آنها را بیابند و به موقع 

دهند که  این غارنشینی ادامه می مطلع نشوند که بگریزند. آنها آنقدر به
حالی یا امثالهم حتی وقتی چشمانشان  از فرط گرسنگی یا کسلی یا بی

شدند و زمان را به  باز بود در واقع خواب بودند و پهلو به پهلو می
پرسد دیگر چقدر  نمودند تا اینکه یکی از آنها می سختی سپری می

اید؟!  چقدر درنگ کرده دانید می خواهید در این غار درنگ کنید؟! می
گویند هنوز مدت  برخی از سر ترس مواجهه با قوم و عقوبت آنها می

ایم! هنوز باید درنگ کرد! اما برخی  زمان قابل توجهی درنگ نکرده
ایم! چقدر تحمل  داند که چقدر درنگ کرده گویند خدا بهتر می دیگر می

شهر ببیند طعام ایم! دیگر طاقتمان طاق شده! یکی برود در  سختی کرده
تر است از آن بیاورد البته با نرمخویی و باید حواسش  چه کسی پاکیزه

کنند  باشد که کسی به حال و جای ما آگاه نشود وگرنه سنگسارمان می
کنند به آیینشان بازگردیم! آری یکی از آنها چنین  یا ما را مجبور می

شوند و بر  میکند و بدین طریق مردمان به حال و جای ایشان آگاه  می
رغم اینکه برخی  شود، علی خالف تصورشان که کارشان تمام می

ای که بر معارضان آنها چیره  خواستند عقوبتشان کنند، اما دسته می
دهد تا هم  شدند، آنها را حمایت نمودند و بدینگونه خدا نجاتشان می

خدا  شوند، ببینند که وعده آنان و هم مردمانی که از داستان آن باخبر می
شوند نه اینکه  حق است و اگر در راهش کوشش کنند رستگار می

منفعالنه در خفاء به زعم خود خداپرستی کنند! چرا که خداپرستی در 
یابد! اما متأسفانه غالب مردمان ادوار بعد  عرصه عمل و اجتماع محل می

بجای اینکه از این داستان درس هدایت بگیرند، به مناقشه در عدد و 
ها  اند و خرافه داد اصحاب کهف و مدت زمان درنگشان پرداختهرقم تع
اند که چگونه به خواب رفتند و چگونه بدنشان نپوسید و امثالهم.  ساخته

ها و  بافی در این میان چون قرآن متنی متأخر از آن واقعه و خرافه
ها بوده است و پیامبر آن هم در معرض هجمه  ها و کج اندیشی مناقشه

ها و... بوده، به زبانی دقیق اما در  افکنی ها و شبهه عنادورزی مخالفتها و
 پردازد. پرده پیچیدگی به روایت صحیح آن واقعه می

حال ضمن امید به اینکه در فهم این آیات به بیراهه نرفته باشم، 
کنم عبارت به عبارت آیات داستان اصحاب کهف را  کوشش می

أمْ »گردد:  کهف چنین آغاز میسوره  62تا  9بررسی نمایم. گروه آیات 
ای  ، آیا پنداشته«حَسِبْتَ أنَّ أصْحابَ الْکَهْفِ وَالرَّقیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَبا

های ما به  )ای پیامبر( که همنشینان غار و لوح نبشته بودند از نشانه
 ، هنگامی که پناه بردند جوانان به«إذْ أوا الْفِتْیَةُ إلَى الْکَهْفِ»شگفتی؟ 

،  پس گفتند پروردگارا «فَقالُوا رَبَّنآ آتِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً»سوی غار، 
،  و مهیا «وَهَیِِّئْ لَنا مِنْ أمْرِنا رَشَدًا»بیاور برای ما از جانب خود رحمتی، 

فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِى الْکَهْفِ »کن برای ما از )این( کارمان رشدی، 
یم بر گوشهایشان در غار ادواری چند )مدت ، پس زد«سِنِینَ عَدَدًا
، سپس «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أىُّ الْحِزْبَیْنِ أحْصَى لِما لَبِثُوا أمَدًا»مدیدی(، 

اند مدت  برانگیختیم ایشان را تا بدانیم کدام گروه به حساب آورده
در (. در آیات مذکور چند پرسش مق26درنگ خود را نهایتاً. )پایان آیه 

است: اول اینکه آیا سرگذشت اصحاب کهف و رقیم شگفتی بوده است 
یك گروه « اصحاب کهف و رقیم»یا نه؟ دوم اینکه آیا مراد از 

باشد یا دو گروه؟ سوم اینکه اگر مراد یك گروه است که به دو نام  می
أىُّ »فرماید  سخن از دو گروه است و می 26مشهور بودند چرا در آیه 

به چه معناست؟ و « فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ»؟ چهارم اینکه عبارت «الْحِزْبَیْنِ
پنجم اینکه چرا مهم بوده است که کدام گروه حساب درنگ خود را 

 اند؟ داشته
از عبارت آغازین این گروه آیات آشکار است که در صدر اسالم، 

شده است به نحوی که پیامبر را تحت  داستان اصحاب کهف روایت می
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ای  ر قرار داده و او گمان به شگفتی بودن آن، به معنای اینکه نشانهتأثی
خارق العاده از جانب خدا بوده، برده است. پیامبر کلیت داستان را بنا بر 

یافته است که گروهی از جوانمردان  قول یا اقوال منقول این گونه درمی
در  شوند و خواهان رحمت الهی و رهیافت و رشدی به غاری پناهنده می

کند،  اند و خدا مدت مدیدی گوشهایشان را ضرب می کارشان بوده
نگیزاند تا مشخص کند کدام گروه از آنها حساب  ا سپس آنها را برمی

ها  اند. چون برای پیامبر این داستان از شگفتی مدت درنگ خود را داشته
رسیده است، پس آنچه برای او و معاصرانش مایه شگفتی  به نظر می

اصحاب کهف بوده که داستان آن نقل « خواب دراز مدت»تمالً بوده؛ مح
شده است. دقت به این نکته حایز اهمیت است که خداوند وقتی از  می

ای که مستقیماً گویای  کند از واژه منظر پیامبر داستان را نقل می
را بکار « ضرب آذان»کند، بلکه اصطالح  باشد استفاده نمی« خواب»

داند این اصطالح در زبان رایج  ینکه نگارنده نمیرغم ا برد که علی می
دوران جاهلی و صدر اسالم وجود داشته یا نه و قرآن آن را برساخته 
است و اگر وجود داشته دقیقاً بر چه معنایی داللت داشته، در ادامه نشان 

 خواهد داد که بار معنایی آن چیست. 
بسط  22تا  21بینیم که آیات  اگر به آیات پسینی نیك بنگریم می

بسط آیه  29، و آیه 22بسط آیه  21و  21باشند، و آیات  می 21آیه 
نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأهُم »فرماید:  می 21. خدای تعالی در آیه 26

کنیم بر تو خبر ایشان را بدرستی. این عبارت  ، ما روایت می«بِالْحَقِِّ
مانه نزول قرآن دهد که آنچه از داستان اصحاب کهف در ز نشان می

هایی بوده که خداوند در پی تصحیح  رایج بوده است آمیخته به ناراستی
آن است. این معنا که کلید فهم مهمی است در آیات پسینی نیز 

، «إنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدًى»رسیم.  گویاست که بدان می
آوردند به پروردگارشان و همانا آنها جوانمردانی بودند که ایمان 

، و پیوند زدیم بر «وَرَبَطْنا عَلَى قُلُوبِهِمْ إذْ قامُوا»افزودیمشان هدایت را، 
، «فَقالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ»دلهاشان هنگامی که بپاخواستند، 

لَن »پس گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمانها و زمین است، 
لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا »خوانیم غیر او معبودی را،  ، هرگز نمی«مِن دُونِهِ إلَهًانَّدْعُوَا 
ایم ما آن هنگام سخن سخیف و  ، که اگر چنین کنیم یقیناً گفته«شَطَطًا

اند از  ، این قوم ما گرفته«هَؤُلَآءِ قَوْمُنا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً»باطلی را، 
آورند بر  ، چنانچه نمی«یَأْتُونَ عَلَیْهِم بِسُلْطانٍ بَیِِّنٍ لَّواْل»غیر او معبودانی، 

، «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِبًا»حقانیت ایشان برهانی روشنگر، 
وَإذِ »بندد به خدا به دروغ،  پس کیست ستمکارتر از آنکه افتراء 

، و هنگامی که کناره گرفتید از آنها و «اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما یَعْبُدُونَ إلَّا اهللَ
، پس پناه آرید به سوی «فَأوُا إلَى الْکَهْفِ»پرستند جز خدا،  آنچه می

گستراند برای شما پروردگارتان  ، می«یَنشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم مِِّن رَّحْمَتِهِ»غار، 
ازد برای شما از س ، و مهیا می«وَیُهَیِِّئْ لَکُم مِِّنْ أَمْرِکُم مِِّرْفَقًا»از رحمتش، 

(. این مرحله اول سرگذشت اصحاب 22کارتان سهولتی )پایان آیه 
 کهف بود که بیان شد و از نظر نگارنده نیازمند توضیحی نیست.

 22تا  21باشد، نظر به اینکه آیات  26بسط آیه  29وقتی آیه 
نیز در تناظر  21و  21توان پنداشت که آیات  بودند، می 21متناظر آیه 

فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِى الْکَهْفِ سِنینَ »فرماید  باشند که می 22ه با آی

نیز بی ابهام نیستند مگر اینکه به  21و  21اما بار معنایی آیات «. عَدَدًا
باشد و  این نکته توجه کنیم که مخاطب اول این آیات پیامبر اسالم می

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ »فرماید  که می 21اگر او مطابق عبارات انتهایی آیه 
از نظاره اصحاب کهف در « لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

غارشان دچار ترس و رعب شود، پس حتماً اوصاف مندرج در آیات 
متضمن بار معنایی منفی برای  22و نیز به تبع آنها آیه  21و  21

پردازم:  می 21و  21ید فهم به آیات باشند. با این کل اصحاب کهف می
و )تو ای « وَتَرَى الشَّمْسَ إذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن کَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ»

شود از  کند مایل می بینی خورشید را هنگامی که طلوع می پیامبر( می
، و هنگامی «وَإذا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِِّمالِ»سمت راست غارشان، 

وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ »کند ایشان را از سمت چپ،  کند ترک می غروب می که
، در حالی که آنها )همچنان( در فضایی از آن غارند )و از آن خارج «مِِّنْهُ
ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اهللِ مَن یَهْدِ اهللُ فَهُوَ »شوند و حضور مستمر دارند(،  نمی

که را هدایت کند پس او های خداست که هر ، این از نشانه«الْمُهْتَدِ
و هرکه را « وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلیًّا مُّرْشِدًا»هدایت یافته است، 

یابی برای او دوستی راهنما و رشددهنده. این  گمراه کند پس هرگز نمی
ناظرند بر اینکه در این مرحله اصحاب کهف  21عبارتهای انتهایی آیه 

ستند چرا که اگر این چنین نبود، دچار وضعیت منفی و گمراهی ه
کرد و  کفایت می« ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ مَن یَهْدِ اهللُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ»عبارت 

که متضمن بار « وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلیًّا مُّرْشِدًا»منطقاً نباید عبارت 
اقل شد تا گویای این باشد که حد معنایی منفی است بدان عطف می

اند. توجه کنیم دیگر سخن  گروهی از اصحاب کهف دچار گمراهی شده
از قوم آنها در میان نیست که بگوییم این عبارت اخیر ناظر بر احوال 
آنهاست بلکه قرآن دارد وضعیت اصحاب کهف در غار را روایت 

 کند.  می
نیز حامل بار معنایی منفی  21با این اوصاف عبارات ابتدائی آیه 

وَتَحْسَبُهُمْ »شود:  این مدعا با عبارات انتهایی آن تأیید می است که
پنداری آنها بیدارند و حال آنکه در خوابند،  ، و می«أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

گردانیم آنها را به سمت  ، و می«وَنُقَلِِّبُهُمْ ذاتَ الْیَمینِ وَذاتَ الشِِّمالِ»
، و سگشان «یْهِ بِالْوَصیدِوَکَلْبُهُم باسِطٌ ذِراعَ»راست و سمت چپ، 

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ »گشوده است دستانش را در آستانه غار، 
گمان از آنها  شدی بر آنها بی ، چنانچه آگاه می«فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

ت شدی! تمامی عبارا شدی و حتماً از آنها مملو از ترس می گریزان می
اخیر گویای این است که وضعیت اصحاب کهف وضعیتی نابسامان و 
منفی بوده است که حتی اگر شخصی مانند پیامبر اسالم نظارگر آنها 

گردیده است. بنابراین  شده از ایشان فراری و هرسناک می می
مفهوماً « مالِوَتَحْسَبُهُمْ أیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِِّبُهُمْ ذاتَ الْیَمینِ وَذاتَ الشِِّ»

بدین معناست که اصحاب کهف از فرط انفعال با اینکه بیدار بودند در 
شدند و زمان  زدند و تنها شانه به شانه می بودند و درجا می واقع خواب 

گذراندند و محتمالً از منظر خوراک و پوشاک و امثالهم  را به بطالت می
هدایت ناپذیری قوم خود اند. آنها که از  شدیداً در مضیقه و سختی بوده

کردند که به اصطالح باید از آسمان  سرخورده شده بودند و گمان می
فرجی شود، بناء را بر صبر و انتظار منفعالنه گذارده بودند و 
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فهمیدند که کوشش در راه خدا امری ایجابی و مستمر باید باشد تا  نمی
 نتیجه بخش شود و از این منظر گمراه بودند. 

منحصر « رُقُودٌ»و « أیْقَاظ»داشت که بار معنایی واژگان  باید توجه
در معنای مادی و جسمانی نیست، بلکه در معنای معنوی نیز بکار 

اند: یَقِظَ و یَقُظُ: بیدار شد، ضد خوابید، هوشیار و بیدار و گوش  رفته
بزنگ شد/ ایقاظ: هوشیاران و آگاهان/ رَقَدَ: خوابید/ رَقَدَ الحَرُّ: گرما 

ام گرفت/ رَقَدَت السَّوق: بازار خوابید، کساد شد/ رَقَدَ عن األمر: از آر
آن کار غافل شد/ رَقَدَ عن ضَیفِه: از میهمان خود پذیرایی نکرد/ 
الرَقوُد: همیشه در خواب/ امرَأةٌ رَقوُد الضُّحی: زن نازپرورده )مأخذ: 

معنی فطن المنجد( یقظ به معنی بیداری و نخفتن برخالف رقد و نوم. به 
؛ العین ج 621/ 1و زیرکی نیز آید که مفرد آن یقضان است )قاموس ج

(. رُقاد به معنای خواب خوش 5/225( رُقُود: النوم باللیل )العین 5/612
( 126و اندک است. راقد اسم فاعل و جمع آن رقود است )مفردات 

مرقد به معنای مضجع و خوابگاه راحت و خوش از این ریشه است. 
 ( )مأخذ: فرائد(1/221س ج)قامو

وَکَذَلِكَ »باشد:  می 26رویم که بسط آیه  می 29حال به سراغ آیه 
، و بدین سان برانگیختیم ایشان را تا بپرسند «بَعَثْناهُمْ لِیَتَسآءَلُوا بَیْنَهُمْ

، گفت یکی از آنها چه میزان «قالَ قَآئِلٌ مِِّنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ»میان خویش، 
، گفتند ما یك روز یا «قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ»اید؟  درنگ کرده

، گفتند «قَالُوا رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ»بخشی از یك روز را درنگ کردیم، 
داند به آنچه درنگ کردید. این عبارات اخیر نیز  پروردگارتان بهتر می

درنگ یك »شد، چرا که با گویای منفی بودن درنگ اصحاب کهف می
سخن کسانی است که عمری را در غفلت « روز یا بخشی از یك روز

اند، حال چه این غفلت از سرخوشی باشد یا از سر ترس و  گذرانده
هراس و در نتیجه منفعل بودن. اگر از اکثر افراد در آخر عمرشان پرسیده 

ك چشم بر گویند گویا در ی شود زندگانی دنیا چقدر بطول انجامید؟ می
هم زدن بپایان رسید! خوشیمان چه زود تمام شد یا چه زود فرصت و 

 مهلتمان بپایان رسید و وقت حساب و کتاب شده است!
مؤمنون نیز صادق است: در  221بقره و  659این معنا در آیات 

بقره شخصی که با نظر کردن به مردمان شهری، از خود  659آیه 
د آنها را بعد از مردنشان، خدا در پایان کن پرسد خدا چگونه زنده می می

آورد و  دهد و او را سر حساب می عمرش پاسخ پرسش او را می
پرسد در این دنیا چقدر درنگ کردی؟ )فَأمَاتَهُ اهللُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  می

قالَ کَمْ لَبِثْتَ(، پاسخ داد روزی یا بخشی از یك روز، یعنی چقدر عمرم 
ویی در یك چشم به هم زدن! )قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ سریع گذشت! گ

ای! )قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ(. در  یَوْمٍ(، خدا گفت تو صد سال درنگ کرده
اینجا توجه به این نکته ضروری است که اعدادی مانند صد، هزار، 

هستند، هفت، هفتاد، هفتصد و امثالهم در قرآن در زمره اعداد کثرت 
بدین معنا که داللت آنها بر مقدار یا تعداد زیاد است و نه دقیقاً مقدار یا 

لَیْلَةُ »رسانند مثل  تعداد عددی آنها. صد و هزار کثرت محدود را می
( و هفت و هفتاد و هفتصد کثرت 1)قدر « الْقَدْرِ خَیْرٌ مِِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

(. 622)بقره « سَبْعَ سَنَابِلَ»( یا 69ه )بقر« سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»نامحدود را مثل 
فَانظُرْ إلَى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ »فرماید:  بقره می 659در آدامه آیه 

ای، یعنی به اعمالت  ای و نوشیده ، پس بنگر به سوی آنچه خورده«یَتَسَنَّهْ
شوند که از بین  ات بنگر، آنها هرگز مشمول گذر زمان نمی و کارنامه

و بنگر به کالبد و « انظُرْ إلَى حِمارِکَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِِّلنَّاسِوَ»بروند! 
ای برای  جسمت که در پیری و زوال است در حالی که تو را نیز نشانه

، «وَانظُرْ إلَى الْعِظامِ کَیْفَ نُنشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْمًا»دهیم!  مردم قرار می
نمو انسانها و حیوانها( چگونه و بنگر به سوی استخوانها )در رشد و 

، پس «فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ»پوشانیمشان با گوشتی،  کنیم سپس می بزرگشان می
قالَ أَعْلَمُ أنَّ »هنگامی که برایش )حقیقت احیاء و اماته الهی( تبیین شد، 

دانم که همانا خدا بر هر چیزی  ، گفت حال می«اهللَ عَلَى کُلِِّ شَیْءٍ قَدیرٌ
 گذارنده است.  اندازه

وَمَنْ خَفَّتْ »سوره مؤمنون:  225تا  211حال مروری کنیم به آیات 
، و هرکه «فَاُولَئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خالِدُونَ ۥمَوازِینُهُ

سبك است وزن اعمالش، پس آنها زیان کردند به خودهاشان، در جهنم 
، گفتند «قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَکُنِّا قَوْمًا ضآلِّینَ»جاودانند، ... 

قالَ »روزی و بودیم ما قومی گمراه، ...  پروردگارا چیره گشت بر ما تیره
، خدا گفت چقدر درنگ کردید در زمین «کَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْأرْضِ عَدَدَ سِنِینَ

، گفتند «قالُوا لَبِثْنا یَوْمًا أوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسْألِ الْعآدّینَ»ها،  به تعداد دوره
گان! درنگ کردیم روزی یا بخشی از روز را، پس بپرس از شمارند

، خدا گفت: که درنگ «قالَ إن لَّبِثْتُمْ إلَّا قَلیلًا لَّوْ أنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ»
اید دانندگان! یعنی شما با وجودی که  کردید مگر اندکی؟! چنانچه بوده

گویید اندکی درنگ  دانید که چگونه عمر خود را تلف کردید می می
، آیا «اکُمْ عَبَثًا وَأنَّکُمْ إلَیْنا ال تُرْجَعُونَأفَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْن»کردید؟! 

گردید؟!  پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازنمی
دانند که  گویای این است که جهنمیان خود می« فَسْألِ الْعآدِِّینَ»عبارت 

شان مثل یك  اند برای چون عمر خود را به بطالت و دنیاخواهی گذرانده
گویند آنهایی که در دنیا  ه هم زدن گذشته است، برای همین میچشم ب

اند نه ما که  دانند که چقدر درنگ کرده اند می در زحمت و کوشش بوده
إن لَّبِثْتُمْ »پرسد:  خیال خوش بودیم! از این رو خداوند به ریشخند می بی

اید اندکی با وجودی که  ، که درنگ کرده«إلَّا قَلیلًا لَّوْ أنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ
کنید! برداشت رایج از  اید که عمرتان را صرف دنیاخواهی می دانسته می

عبارت اخیر ناظر بر این است که خداوند درنگ کوتاه آنها را در دنیا 
تأیید کرده است در حالی که این فهم با آیات قبل و بعد این عبارت و 

در آنها مندرج « بَعْضَ یَوْمٍ یَوْمًا أَوْ»نیز آیات دیگر قرآن که عبارت 
 است خوانایی ندارد.

حال باز گردیم به ادامه آیات داستان اصحاب کهف؛ بعد از اینکه 
در مورد میزان درنگ اصحاب کهف بین خودشان اختالف بود و 
گروهی از سر ترس گفتند که هنوز چیزی درنگ نکردیم، یك روز یا 

داند  گر گفتند خدا میبخشی از یك روز )به اصطالح(، و گروهی د
داند که چقدر این شرایط را تحمل  ایم، یعنی خدا می چقدر درنگ کرده

ایم، پس دیگر این درنگ منفعالنه کافی است چون طاقتمان طاق  کرده
گفتند هنوز  ، آنها که می«فَابْعَثُوا أحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدینَةِ»شده، 

گفتند دیگر کافی است گفتند پس یکی  ه میباید درنگ کرد به آنها ک
فَلْیَنظُرْ »از خودهاتان را برخیزانید با این پولهاتان برود به سوی شهر، 
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شیر »، پس باید نظاره کند که کدام صاحب رزقی «أیُّهَآ أَزْکَى طَعامًا
، پس بیاوردتان رزق و «فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ مِِّنْهُ»است، « تر پاک خورده

، و باید نرم خویی «وَلْیَتَلَطَّفْ واَل یُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَدًا»از آن، ای  روزی
، «إنَّهُمْ إن یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ»کند و آگاه نسازد کسی را به شما، 

أوْ یُعیدُوکُمْ »کنند،  که همانا اگر آشکار گردند بر شما سنگسارتان می
، و «وَلَن تُفْلِحُوا إذًا أبَدًا»شان،  انندتان در آیینگرد ، یا باز می«فِى مِلَّتِهِمْ

 (61شوید تا ابد. )پایان آیه  هرگز رستگار نمی
وَکَذَلِكَ أعْثَرْنا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اهللِ حَقٌّ وَأنَّ لسَّاعَةَ ال رَیْبَ »

فرماید بدین سان آگاه  ؛ اینجا خدا می«فیهَآ إذْ یَتَنازَعُونَ بَیْنَهُمْ أمْرَهُمْ
کردیم بر حال و جای ایشان )مردم را( تا هم آن همنشینان غار و هم 
مردم بدانند که وعده خدا حق است و در قیامت شکی نیست هنگامی 

کنند بین خودشان درباره کارشان. توضیح اینکه داللت  که نزاع می
ق مضارع نیز ، چون مرجع داللت آن تخصیصی ندارد و در سیا«لِیَعْلَمُوا»

هست، هم شامل دانستن اصحاب کهف است و هم شامل دانستن کسانی 
إذْ یَتَنازَعُونَ بَیْنَهُمْ »یابند. و عبارت  که از سرگذشت آنها اطالع می

را که به سیاق مضارع است به جهت عدم تطابق زمانی نباید به « أمْرَهُمْ
ه باید با عبارت پسینی آن که به سیاق ماضی است متصل کرد، بلک

 که آن هم مضارع است در اتصال دانست.« لِیَعْلَمُوا»
، پس )گروهی از آن مردمی که بر «فَقالُوا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیانًا»

رَّبُّهُمْ أعْلَمُ »سرگذشت آنها آگاهی یافتند( گفتند بناء کنید بر آنها بنیانی، 
بار معنایی این ، پروردگارشان داناتر است به آنها. در تشخیص «بِهِمْ

عبارت باید دقت کرد که وقتی آن مردم به حال و جای اصحاب کهف 
یابند آنها در قید حیات بودند پس باید این عبارات را به  آگاهی می

نحوی معنا کرد که مواجهه آن مردم با اصحاب کهف را هم دربر بگیرد. 
گویند  سوره صافات را که قوم مشرک ابراهیم درباره او می 91اگر آیه 

ابْنُوا »را مبنا قرار دهیم بار معنایی « ابْنُوا لَهُ بُنْیَانًا فَألْقُوهُ فِى الْجَحیمِ»
باشد، بدین ترتیب که  منفی می« رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ»و نیز « عَلَیْهِم بُنْیانًا

گروهی از قوم سرسخت و مشرک اصحاب کهف وقتی به حال و جای 
گویند باید برای آنها آشی  ه اصطالح فارسی( مییابند )ب آنها آگاهی می

رسیم! و به  بپزیم که یك وجب روغن رویش باشد! یا حسابشان را می
افزایند: پروردگارشان به حالشان داناتر است! در این میان،  تمسخر می

گروهی دیگر که در مورد اصحاب کهف بر گروه اول چیره شدند 
مسجدی )قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أمْرِهِمْ یکصدا گفتند باید برگیریم بر آنها 

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِدًا(. نگارنده مراد از اتخاذ مسجد و بار معنایی آن را 
پردازد.  گذارد و به ادامه آیات می یابد و از همین رو آن را وامی درنمی

ترکیب توبه در خصوص مسجد ضرار از  211البته ناگفته نماند که آیه 
استفاده کرده است )وَالَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا(. اگر « اتخاذ مسجد»

قالَ الَّذینَ غَلَبُوا عَلَى »عموماً منفی باشد، « اتخاذ مسجد»بار معنایی 
، نیز گویای بار معنایی منفی و بدعت «أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِدًا

 باشد. گزاری در دین خدا می
اما پس از روایت قرآن از داستان کهف و آگاهی بخشی به پیامبر و 

کند که مجادله و تنازع بر سر داستان  بینی می پیروان او، خود قرآن پیش
اصحاب کهف همچنان ادامه خواهد داشت و آنهایی که درس هدایت از 

گیرند و درگیر کمیت قضیه هستند تا کیفیت آن؛  این آیات نمی
گویند سه نفر بودند و  ، پس بزودی می«ولُونَ ثاَلثَةٌ رَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْسَیَقُ»

گویند  ، و می«وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ»چهارمیشان سگشان بود، 
، تیری در «رَجْمًا بِالْغَیْبِ»پنج نفر بودند و ششمیشان سگشان بود، 

گویند هفت نفر بودند و  ، و می«ثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْوَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ»ناپیدایی، 
رَجْمًا »اند که چون عبارت  هشتمیشان سگشان بود. برخی استدالل کرده

نیامده است، پس تعداد « وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ»بعد از « بِالْغَیْبِ
لیل آن را صحیح نفرات اصحاب کهف هفت نفر بوده است، اما نگارنده د

سَیَقُولُونَ ثاَلثَةٌ رَّابِعُهُمْ »یابد که با توجه به اینکه عبارت  این درمی
آغاز گردیده است که گویای این است که از این پس « سَـ»با « کَلْبُهُمْ

خواهند گفت، یا بزودی خواهند گفت، یعنی بعد از نزول این آیات، نزاع 
کنند، اینجا خدا  ات را آغاز میپیشین را رها کرده نزاع بر سر تعداد نفر

فرماید اگر بگویند سه نفر بودند یا پنج نفر بودند این ادعاها با ظاهر  می
قَالَ قآئِلٌ مِِّنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنا یَوْمًا أوْ بَعْضَ یَوْمٍ »که فرمود:  29آیه 

چرا که حداقل تعداد نفراتی در تعارض است « قَالُوا رَبُّکُمْ أعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ
آید بنا بر قواعد زبان عربی در مفرد و مثنی و جمع،  که از این آیه برمی

، حداقل سه نفر، «قَالُوا لَبِثْنَا»یك نفر، « قال قَآئِلٌ مِِّنْهُمْ)»نفر است  1
فرماید آنهایی که  ، حداقل سه نفر( بنابراین می«قَالُوا رَبُّکُمْ أَعْلَمُ»

اندازند اما  تیری در تاریکی می« رَجْمًا بِالْغَیْبِ»نفر  5نفر و  1گویند  می
 29نفر هرچند صحیح نیست اما با ظاهر آیه  1گویند  قول آنهایی که می

 اندازند.  توان گفت آنها هم تیری در تاریکی می در تعارض نیست و نمی
اما بعد از اقوال مختلف درباره تعداد اصحاب کهف، خدا به پیامبر 

، بگو پروردگار «قُل رَّبِِّى أعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا یَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلیلٌ»فرماید:  می
داندشان مگر اندکی، یعنی از  من داناتر است به تعداد آنها، )او( نمی

ای را اتخاذ کرده بودند  ای قلیل بودند که چنان رویه منظر الهی آنها عده
ده که محل مناقشه شده است، و مهم نیست که تعدادشان چند نفر بو

بلکه ماهیت رفتار آنها محل اعتناء است. از همین رو پیامبر خطاب قرار 
، پس درباره اصحاب کهف «فاَل تُمارِ فیهِمْ إلَّا مِرآءً ظاهِرًا»گیرد که  می

واَل »با آنها گفتگوی جدلی نکن مگر درباره آنچه آشکار شده است، 
، و نظر هم نخواه درباره اصحاب کهف از هیچ «دًاتَسْتَفْتِ فیهِم مِِّنْهُمْ أحَ

 اندازند(.  پایه و اساس تیری در تاریکی می یك از آنها )چرا که بی
عبارتهای اخیر گویای این است که داستان اصحاب کهف 
مستمسك معارضان و معاندان پیامبر اسالم بوده، و بستر نزول گروه 

ها  ها و مجادله به آن محاجه آیات مربوط به این داستان در مقام واکنش
دهد که در دام  و امثالهم بوده است. قرآن در اینجا به پیامبر هشدار می

نیفتد و بر سر واقعه تاریخی که اطالع درستی از کم و کیف آن در 
دست معاصران پیامبر نیست، محاجه و جدل نکند و از فلسفه وجودی 

تعداد اصحاب کهف چند هدایت آوری الهی فاصله نگیرد، چرا که اینکه 
اند و امثالهم به  نفر بودند، سگشان چطور بوده، چند وقت درنگ کرده

دهد که اسیر  خورد؟! قرآن به پیامبر هشدار می چه درد هدایت بشر می
های منقول و خرافات رایج نشود و فقط در حد آنچه از داستان  افسانه

زئیات داستان که که آشکار شده است بدان بپردازد و از پرداختن به ج
هیچ بار هدایتی هم ندارد، پرهیز نماید. و در ضمن از پیش خود بجای 
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پروردگارش وعده ندهد که از جایگاه نبوت و رسالتش فالن کار را 
کند و امثالهم،  انجام خواهد داد یا از حقیقت فالن واقعه اطالع حاصل می

ولَنَّ لِشَاىْءٍ إنِّى واَل تَقُ»فرماید:  می 61و  61و به همین جهت در آیات 
، و هرگز نگو برای خواستی که همانا من انجام دهنده «لِكَ غَدًا فاعِلٌ ذَ

وَاذْکُر رَّبَّكَ إذا »، مگر آنکه بخواهد خدا، «إلِّآ أن یَشآءَ اهللُ»آنم فردا، 
، و یادآور شو پروردگارت را هنگامی که فراموش کردی، «نَسیتَ

، و بگو امید است که «بِِّى لِأقْرَبَ مِنْ هَذا رَشَدًاوَقُلْ عَسَى أن یَهْدیَنِ رَ»
 هدایت کند پروردگارم به نزدیکتر از این به رهیافت و رشدی.

وَلَبِثُوا فى کَهْفِهِمْ ثاَلثَ مِائَةٍ سِنِینَ »فرماید:  می 65و اما در آیه 
ن پیش از پرداختن به این آیه بهتر است به آیه بعدی آ«. وَازْدادُوا تِسْعًا

، بگو خدا داناتر است «قُلِ اهللُ أعْلَمُ بِما لَبِثُوا»فرماید:  دقت کنیم که می
، برای او است نهان «لَهُ غَیْبُ السَّماواتِ وَاألرْضِ»بدانچه درنگ کردند، 

ما لَهُم »، بیناست به آن و شنواست، «أبْصِرْ بِهِ وَأسْمِعْ»آسمانها و زمین، 
واَل یُشْرِکُ فِى »شان از غیر او دوستی،  یست برای، ن«مِِّن دُونِهِ مِن وَلِىٍِّ

، و شریك نگرداند در حکمش احدی را. این آیه مشابه آیه «حُکْمِهِ أحَدًا
، با این تأکید «قُل رَّبِِّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا یَعْلَمُهُمْ إلِّا قَلیلٌ»که فرمود:  66

، یعنی آنچه «عْلَمُ بِما لَبِثُواقُلِ اهللُ أ»داند،  شود که خدا بهتر می آغاز می
گویند مانند تعداد نفرات  که آنها درباره مدت درنگ اصحاب کهف می

داند که واقعیت داستان آنها چگونه بوده  پایه است و تنها خدا می آنها بی
 61داند، آیه  است. با توجه به این هشدار مبنی بر اینکه تنها خدا می

الثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا( قول هم عصران پیامبر )وَلَبِثُوا فِى کَهْفِهِمْ ثَ
ای است که  آغاز آیه، واو حالیه« واو»است و نه قول خدا، بنابراین 

وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ »، «سَیَقُولُونَ ثاَلثَةٌ رَّابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ»معطوف به عبارتهای 
باشد، این ترکیب  می« سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْوَیَقُولُونَ »، «سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ

یعنی با اینکه در تعداد نفرات اصحاب کهف اختالف وجود داشته است، 
در مدت زمان درنگ آنها گویا اختالفی نبوده است، با این حال خدا 

، )ای پیامبر( بگو خدا داناتر است «قُلِ اهللُ أعْلَمُ بِما لَبِثُوا»فرماید:  می
سال درنگ را خدای تعالی تأیید  111دانچه درنگ کردند، یعنی قول ب

سال هم افزوده باشند. اگر فرض کنیم که  9نفرموده است که بدان 
« وَلَبِثُوا فى کَهْفِهِمْ ثاَلثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا»گوینده عبارت 

چرا که  خواند اش نمی خدای تعالی باشد، این عبارت با عبارت بعدی
، و این تأکید بر اعلمیت خدا یعنی «قُلِ اهللُ أعْلَمُ بِما لَبِثُوا»فرماید  می

مخاطبان قرآن در پی عدد و مقدار موضوع نباشند بلکه به فحوای کالم 
وَلَبِثُوا »پیش از عبارت « قُلِ اهللُ أعْلَمُ بِما لَبِثُوا»بیندیشند. اگر عبارت 
 111آمده بود آنگاه قول « سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا فِى کَهْفِهِمْ ثاَلثَ مِائَةٍ

تواند قول خدا باشد،  سنه قول خدا بود، اما حال که پس از آن آمده نمی
کنند اصحاب  بنابراین قول برخی مخاطبان پیامبر است که ادعاء می

سال در خواب بودند. مضافاً منطقی نیست خدای تعالی از  111کهف 
اندازند و  داد نفرات اصحاب کهف تیر در تاریکی میطرفی بگوید در تع

خود تعداد دقیق آنها را نگوید، اما بعد مدت زمان درنگ آنها را دقیقاً 
بگوید، اگر آنجا تعداد نفرات مهم نیست، اینجا چرا ذکر دقیق مدت 
زمان باید مهم باشد؟! بنابراین از قرائن مندرج در این آیات، اینکه قول 

دا نیست، بلکه قول ادعائی رایج بوده است، صواب سنه قول خ 111

 رسد. بنظر می
در پایان این مقال، ضمن اینکه نگارنده اذعان دارد که محتمل است 

کاریها دچار غفلت و بدفهمی شده باشد، برخی از  خود در برخی ریزه
اند، کامالً  مواردی را که درباره اصحاب کهف بطور رایج گفته و نوشته

اند خداوند  دارد. یکی اینکه گفته ی از حقیقت بیان میمخدوش و خال
خواسته است از طریق وقوع داستان اصحاب کهف، معاد و احیای دوباره 
مردگان را اثبات نماید، دوم اینکه خدا اصحاب کهف را در حین خواب 

غلتانده تا بدنشان فاسد نشود، و سوم اینکه چشمان  به راست و چپ می
اب باعث گریزان شدن ناظران و در نتیجه عدم باز آنها در حین خو

شده است. در مورد اول باید گفت اگر بدنهای  دستیابی بدانها می
رفت، اعجاز الهی در معاد  پوسید و از بین می اصحاب کهف می

توان  یافت که اینگونه نبوده است، بنابراین نمی جسمانی موضوعیت می
کند. در  حاظ مادی زنده میگفت خداوند مردگان را نیز همین طور از ل

شوند  مورد دوم باید توجه نمود که اکثر افراد در خواب شانه به شانه می
رود تحرک  و این در خلقت بشر است که وقتی بخواب جسمانی می

ناخودآگاه دارد و منحصر به اصحاب کهف نبوده است که قرآن به بیان 
د سوم هم اگر کسی آن بمثابه وجه تمایز و اعجاز بپردازد. درباره مور

گشت، احتمال  شد و گریزان می گر آنها با آن وضع رعب آور می نظاره
شد تا   اینکه از مشاهده خود با دیگران سخن بگوید و خبر ببرد بیشتر می

داشتند، بنابراین این دالیل و  اینکه آنها ظاهری عادی در غار می
گفته و حکمتهایی که در خصوص داستان اصحاب کهف به طور رایج 

اند، محلی از اعراب ندارند و اگر مخاطبان از حجیت آنها غفلت  نوشته
تر  یابند، که گمراه کنند نه تنها به مراتبی از هدایت الهی دست نمی

 گردند. می
 

 متن کامل
 ای درباره قصص قرآن  مباحثه

 
در « اصحاب کهف؛ مصداق ایمان منفعالنه»متعاقب انتشار مقاله 

اینجا ای ذیل آن صورت گرفت که در این  وبسایت نیلوفر، مباحثه
 آید:  می

کنید که  های خود به نقل از قرآن بیان می شما در بیشتر نوشتهناقد: 
پذیر نیستند، ولی از جانب خود مدعی  سنن الهی تحویل و تبدیل

دانید منظور از این سنن الهی چه هستند و به  شوید که به خوبی می می
دانید. به  نحو ضمنی آنها را دستاوردهای علم و تکنیك قرون اخیر می

ک اصلی شما در تفسیر آیات، اجماع دانشمندان علوم همین دلیل، مال
ها و  طبیعی حاضر، و سنن الهی مورد ادعای شما نیز مجموعه این اجماع

هاست. همین مالک بود که شما را وادار نمود تا خلقت حضرت  توافق
مسیح را تولدی از پدر و مادری مجهول تفسیر کنید و بدینگونه 

ه سنن دانشمندان علوم طبیعی وارد بکوشید تا هتك حرمتی به مجموع
های علمی تکنیکی روز را  نیاید. اکنون نیز شما همچنان صحیفه اجماع

در مقابل خود قرار داده و در پی انطباق باقیمانده سنن الهی قرآنی بر 
این توافقات جهانی هستید. سعی و تالش شما نهایتاً منجر به تحقق 
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و محاط کردن آن در صحیفه از قرآن « زدایی اسطوره»جامع پروژه 
های علمی آن و  علمی تکنیکی و زدودن همه ابهامهای خارج از اجماع

ای خواهد شد که سخنی جز سخن  لذا تبدیل شدن آن به مجموعه
دانشمند و تکنیسین ندارد و حال که چنین است دیگر هیچ توجیه و 

ای در  هنیازی به مراجعه و بازخوانی مجدد ندارد، مگر اینکه اجماع تاز
صحیفه علم و تکنیك ظهور یابد و تالشی مجدد برای انطباق قرآن با 

های جدید الزم گردد. تفسیر تازه شما از واقعه اصحاب غار  این اجماع
اید  نیز پویشی دیگر در همین مسیر است. شما با دقتی وافر موفق شده

 گزینی صبری و عزلت که این واقعه را به حد داستانکی در نکوهش بی
تنزل دهید به نحوی که حتی در عصر حاضر نیز با فرض اینکه غار 
مهجوری بتوان یافت، برای هر تعداد معدود از افراد و دقیقاً به همان 
سبك و سیاقی که اول بار روی داده است، باز هم برای این افراد قابل 

زدایی از   های اسطوره توان دریافت که پروژه تکرار باشد. از همینجا می
گیرندگان آنها به تداوم حضور کتب مقدس در  رآن بر خالف انتظار پیق

عصر علم و تکنیك منجر نخواهد شد، بلکه به عکس، افرادی هم که با 
امید بستن به تقدس و خرق عادتهای کتب مقدس به آن امید بسته بودند 

های علمی، به جمع این  با مشاهده امکان تحلیل این خوارق در اجماع
ندگان خواهند پیوست و قرآن برای ایشان به یادگار دوران اجماع کن

بدفهمی سنن الهی و خالی از هر وجهی تبدیل خواهد شد که نتوان آن 
 وجه را در مجموعه سنن علمی روز یافت. 

 نمایم:  توضیحاتی عرض میحق پور: 
ـ سنن الهی دستاوردهای علم و تکنیك قرون اخیر نیستند، بلکه 2

قرون اخیر است که روزافزون سنن الهی را کشف  این علم و تکنیك
جویند. علم و تکنیك که منتزع از هستی چیزی  کنند و انطباق می می

کنند نظام اسباب و مسببات یا نظام علی و  دهند، کوشش می ارائه نمی
معلولی حاکم بر هستی را دریابند، بنابراین اگر فهمی منطقی و مستدل 

یك قرون اخیر خوانایی داشته باشد، خارج از از آیات قرآن با علم و تکن
قاعده نیست بلکه انطباقی است مبتنی بر اصل توحید و غیر آن مذموم 
است چرا که حتماً یك جای کار می لنگد؛ یا بدفهمی از آیات اتفاق 

 اند، و یا هر دو.  افتاده، یا دستاورد علم و تکنیك به خطاء رفته
در تفسیر آیات، اجماع مالک اصلی بنده »ـ به هیچ روی 6

نبوده است بلکه تنها و تنها انسجام آیات قرآن « دانشمندان علوم طبیعی
دانم که دچار تضاد و تناقض  باشد به نحوی که فهمی را صواب می می

و تزاحم و حتی تعارض در خود نباشد، از این رو روش پازلی را در 
سری مقاالت فهم ام. )رجوع کنید به  فهم قرآن سرلوحه خود قرار داده

 قرآن به روش پازل و دیگر مقاالت قرآنی نگارنده( 
ـ قرآن بیان امر مستمر واقع است و تمامی قصص قرآن حتماً در 1

اند که از باب هدایتگری روایت  زیست بشری تا ابد تکرار پذیر بوده
اند وگرنه چه حاجت به قصص گذشتگان! اگر قرآن داستان فرد یا  شده

کند برای این است که هم مصادیق محکمات آن  ت میگروهی را روای
نمونه آورده شود و هم مخاطبان قرآن از طریق تطبیق بینش و منش و 

 روش خود با پیشینیان عاقبت خود را در آینه سرانجام آنها ببینند. 
ـ پروژه؛ پروژه اسطوره زدایی از فهم باید باشد نه از قرآن که 1

ست و برای دین و آیین آبائی و اجدادی قرآن خود ماهیتاً اسطوره زدا
نمایند. پس اگر فهم قرآن  احترامی قائل نیست و آن را نفی و نهی می

سازی شده، مؤید خود قرآن نیست، بلکه بدان هشدار   دچار اسطوره
 دهد. می

ـ ساحت قرآن فراتر و مقدم بر موضوع علم تجربی و تکنیك 5
شود که  آن، نه تنها مهجور نمیزدایی از فهم  است، بنابراین با اسطوره

یابند و  مخاطبانش اهمیت و جایگاه هادیانه آن را در زیست خود درمی
بجای کتاب مرگ و عزا یا کتاب تشریفات و تزئینات و امثالهم، کتاب 

 شود.  زندگی و هدایت مردمان به بهروزی می
کنم. اما هنوز ابهامات اساسی باقی  از پاسخ شما تشکر میناقد: 

مانند: اول اینکه اگر تفسیر شما از واقعه غار صحیح باشد پس  می
گوید این واقعه پیش آمد تا بدانند وعده الهی  چگونه است که قرآن می

حق است و قیامت بالشکی در پی خواهد بود؟ اگر نه خوابی سیصد 
ساله بلکه درنگی کوتاه در میان بوده است هیچ حقانیتی بر مدعای 

آید و لذا ذکر بالشك بودن قیامت در  ت نمیبالشکی قیامت به دس
شود. دوم اینکه شما از  وجه تبدیل می واقعه کهف به حشوی زاید و بی

لیعلموا ... ان الساعه ال ریب »ترین بخش روایت قرآنی یعنی  حیاتی
اید. ارزش استثنایی همه روایت در همین  به سادگی صرفنظر نموده« فیها

دهد تخمین بازه سیصد  که اجازه نمیجمله است، و همین جمله است 
ساله را به قائالن بیرونی نسبت داده و آن را نفی کنیم. با نادید گرفتن 

و انکار بازه چند صد ساله هیچ نکته خاص « ان الساعه الریب فیها»... 
ای برای واقعه کهف باقی نخواهد ماند و تمامی واقعه به  و متمایز کننده

 گردد. ل و عادی بدل میای از حوادث معمو مجموعه
روایت داستان اصحاب کهف در قرآن همان گونه که در حق پور: 

متن مقاله آوردم، به استناد اولین آیه آن، به جهت رواج نقلهایی از آن 
پندارد آن واقعه امری  در صدر اسالم بوده است به نحوی که پیامبر می

قرآن به روایت خارق العاده و از شگفتیها بوده است، و از این جهت 
دهد که از جانب خود  پردازد و به پیامبر هم هشدار می صحیح آن می

وعده ندهد که حقیقت ماجرا را از طریق وحی دربیابد و بازگو کند، 
مگر اینگه بگوید اگر خدا بخواهد. قرآن بیان امور مستمر واقع در 

گونه. تمام  ای از داستانهای معجزه زیست بشری است و نه مجموعه
اند مصداقهایی از زیست بشری هستند که  قصصی که در قرآن آمده

افتند. قرآن با روایت  همواره مشابه آنها در طول تاریخ اتفاق افتاده و می
خواهد مخاطبان خود را هدایت نماید از همین رو الگوها  آن داستانها می
کشد، نوح و پسرش، ابراهیم و پدرش، موسی و فرعون،  را به تصویر می

ام که  ریم و عیسی و ... در انتهای متن مقاله به اختصار عرض کردهم
پوسید و بعد  اگر مراد توجه دادن به معاد جسمانی بود، باید بدنها می

شد تا مردمان محقق الوقوع بودن معاد جسمانی را  مجدداً بسامان می
ببینند و حال آنکه بدنها نپوسیده! و در این صورت بیداری مجدد 

ف بعد از خواب سیصد ساله به فرض صحت، چه تشابهی با اصحاب که
معاد جسمانی دارد؟!!! اما در مورد قیامت؛ باید توجه نمود که قیامت 
منحصر در حیات پس از مرگ نیست، بلکه در زندگی دنیوی نیز 
موضوعیت دارد و نتیجه و پیامد هر عملی از انسان که بر او قائم شود، 
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ین قیامتهای دنیوی نیز انسانها حقانیت قیامت آن عمل اوست و در ا
فرماید  یابند و از این رو است که می وعده و هدایت الهی را درمی

« وَکَذَلِكَ أعْثَرْنا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اهللِ حَقٌّ وَأنَّ لسَّاعَةَ ال رَیْبَ فیهَآ»
ز طریق بالشکی قیامت کبری همواره بر انسانها در زیست دنیویشان ا

گردد و نیازی به خرق عادتی در  مشاهده قیامت اعمالشان اثبات می
 هدایت الهی نیست. 

دارد اما نه به  معنا امر مستمر واقع را بیان می بله قرآن به یك ناقد: 
امر مستمر مورد نظر شما چیزی شبیه به  معنایی که مورد نظر شماست.

وم طبیعی یا اجتماعی یا روابط علِّی یا هم ارتباطی است که محققان عل
روان شناختی در آکادمیها به کشف و تنظیمشان اشتغال دارند و لذا به 
هیچ وجه از دایره دسترس بشر خارج نیست و برای چنین کشف و 

اما امر مستمر  تنظیمهایی هیچ نیازی به انزال کتب آسمانی نیست.
نه در  قرآنی امری است که همواره در عالم غیب در حال وقوع است و

عالم شهود مادی یا ذهنی این جهانی، و مثالها و شرح وقایع و حوادث 
هایی که در قرآن مذکور است همگی بروز و ظهور  تاریخی و پیشگوئی

استثنایی این امور مستمر غیبی به عنوان گسستهایی در عالم شهود این 
توان معجزه نامید و  بنابراین همه آنها را می جهانی انسانی است.

رعکس آنچه مورد نظر شماست انقطاعهایی اساسی در امر مستمر ب
به عنوان  مورد اشاره شماست و نه مصادیق این امور مستمر این جهانی.

نمونه، قیامت کبری که گسستی در امور مستمر این جهانی است از 
منظر انسانی مورد شك و تردید بوده و لذا قرآن مدعی است که 

استثنایی که در تاریخ اقوام مخاطب قرآن  هایی کوچك و کامالً نمونه
مذکور یا معروف بوده است از تحقق بالفعل وقایع گسترده قیامت کبری 

گفته که از  در تاریخ بشری رخ داده است. مثالً فرد شك آورنده می
کجا بداند که استخوان پوسیده و پراکنده شده دوباره حیات انسانی به 

سوره  659خ به این تردید در آیه خود خواهد گرفت و قرآن در پاس
ای از تحقق حیات دوباره استخوان قبور در همین عالم  بقره به ذکر نمونه

ای هم که ذکر شده است موردی ثبت  شهود این جهانی پرداخته و نمونه
ای فاقد پشتوانه  اسرائیل بوده و نه پدیده شده و آشنا در تاریخ بنی

هاً، فرد منکر قیامت کبری اشکال تاریخی در اقوام مخاطب قرآن. مشاب
کرده که حتی در صورت وقوع چنین قیامتی چگونه ممکن است  می

خداوند بر زنده نگاه داشتن و حفظ طراوت همیشگی بدنهای دوباره 
حیات گرفته قادر باشد و قرآن به واقعه کهف به عنوان تحقق بالفعل این 

ای ثبت شده  نیز حادثه کند و این واقعه امر در مقیاسی کوچکتر اشاره می
بنابراین،  و آشنا در تاریخ اقوام حاشیه مکه بوده و لذا غیر قابل انکار.

های ورود امر مستمر غیبی در امر مستمر این  قرآن را باید بیان نمونه
جهانی و ایجاد گسست و انقطاع و اعجاز در آنها برای اثبات بالفعل 

حشر و قیامت کبری مدعیات بزرگی چون وجود و حضور خداوند و 
زدایی از قرآن که در یکی از کامنتهای قبلی آمده بود  دانست. اسطوره

به این معناست که کوششی در جهت گنجاندن گسستها و استثناهای 
بقره یا واقعه کهف در امور مستمر این جهانی  659قرآنی همچون آیه 

ش صورت گیرد و لذا اسطوره زدایی درست برعکس اهداف قرآن به پی
 کند. رود و کارکرد هدایتی آن را کامالً مختل می می

گویید قرآن بیان امر مستمر واقع است اشکاالت  در مورد اینکه می 
یکی اینکه اگر چنین است و قرآن جز امر  آید: دیگری هم به وجود می

مستمر واقع نیست پس چه تفاوتی بین قرآن و میراث فرهنگی ـ انسانی 
ماند و چه فرقی است بین امور مستمر واقع قرآنی و  میمسلمانان باقی 

امور مستمر واقع غیرقرآنی مثالً در مثنوی معنوی یا شاهنامه فردوسی 
یا کلیله و دمنه به شکل پند و اندرز یا حکایت و داستان؟ دوم اینکه چه 
نیازی است که خداوند از طریق انزال کتاب به بیان امر مستمر واقع 

لی که این امر در همه مکانها و همه زمانها به نحو مستمر بپردازد در حا
شد به جهت عیانی و  جاری و عیان است و اگر هم توسط قرآن بیان نمی

استمرار همیشگی توسط خود انسان نیز قابل کشف و صورت بندی 
هایی است که کافر  گاه بود؟ اتفاقاً تکیه بر امر مستمر واقع از جمله تکیه

در رد مدعیات قرآنی به نحوی نامناسب به همانها مخاطب قرآن نیز 
جست، چرا که او که مرگ و عدم بازگشت دوباره انسان را  تمسك می

ای از زنده شدن  دید و هرگز تجربه به شکل امری مستمر و واقعی می
مردگان و بازگشت مرگ چشیدگان نداشت، با توسل به همین امر 

اش بازگردانده  ست رفتهکرد که چرا پدران از د مستمر اشکال می
ای به  شوند و چرا باید این امر مستمر همیشگی را که تجربه نمی

گستردگی تاریخ دارد انکار کرد و به ادعای هرگز به تجربه وی 
درنیامده عالم حشر و بعث ایمان آورد که قطع این امر مستمر واقع 

 اید راهی بس صعب و است؟ ضمناً شما با طریقی که در پیش گرفته
خواهید چتر امور  عبور ناپذیر در پیش خواهید داشت. شما چگونه می

مستمر واقع را به سایر بخشهای قرآن از جمله ایجاد ناقه صالح و 
عصای اژدها شده موسی و شکافتن چشمه و دریا توسط عصا و زنده 

تر این  شدن پرنده گلین به دست عیسی هم بگسترانید؟ آیا طریق ساده
ر سروش را در پیش بگیریم و همه را به یکباره نیست که راه دکت

های فرهنگی  ای از رویاهای محمدی بدانیم؟ یا آنها را اسطوره مجموعه
ای بدانیم که تنها نقش کاتالیزوری موقت برای  جوامع به تاریخ پیوسته

توان به  اند و اکنون می عبور جوامع به جوامع بازتر امروزی را داشته
ن کشف معانی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی اسطوره زدایی یا هما

 ها در جوامع ابتدایی پرداخت؟ این اسطوره
هایی که در واقعیت، حقیقت  امر مستمر واقع؛ یعنی پدیدهحق پور: 
شوند، در این صورت؛ الزاماً پیامد روابط علِّی ـ معلولی  آنها تکرار می

ده نداشته باشد، ای که علت موج باشند. اساساً در عالم هستی پدیده می
وجود ندارد. وقتی اسماء و صفات الهی مطلق باشند، تنها و تنها یك 
نظام بر هستی مستقر است و دویی ندارد، چرا که اگر دویی داشته باشد 
بدین معناست که حداقل یکی از آن دو نظام از صفات و اسماء مطلق 

ه خدای اند که امکان خلق دومی وجود داشته است و گرن نشأت نگرفته
آفریند بهتری یا  آفریند و برای آنچه می علیم حکیم قدیر در کمال می

 جایگزینی یا کمالی وجود ندارد. 
نکته دوم اینکه؛ دو عالم در هستی وجود ندارد که یکی عالم غیب 
باشد، دیگری عالم شهادت، بلکه یك عالم است که از منظر علم و 

شود، یعنی آنچه  کیك میشناخت انسانی به دو وجه غیب و شهادت تف
اند، شهادت است و آنچه بدان  از هستی که آدمیان بدان وقوف یافته
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اند، غیب است و بین این دو ذاتاً و ماهیتاً انفکاکی نیست،  وقوف نیافته
شود. در این صورت؛ خط  بلکه از منظر انسانی منفك محسوب می

از غیب به انفکاک آنها نیز با رشد و پیشرفت علمی و شناختی بشر 
شود. مضافاً اینکه غیبی بودن یك پدیده به  سمت شهادت جابجا می

معنای این نیست که علتی در پیش خود ندارد، بلکه تنها آدمیان از آن 
 اطالع و آگاهی ندارند.

نظمی و این مغایر صفات  توجه کنیم؛ انقطاع در نظام عالم یعنی بی
ناکارآمدی قانون جهان  و اسماء مطلق الهی است. وجود استثناء یعنی

شمول، یعنی آن قانون جهان شمول نیست! یعنی خالق آن نتوانسته یك 
توانسته  ای در طول تاریخ نمی نظام توحیدی بنا کند. بنابراین هیچ پدیده

بوده باشد و این از اهم کلید فهمهای قصص قرآن « معجزه»به اصطالح 
د در طول زیستشان، آن است، اگر بنا بر معجزه بود که همه آدمیان بای

شدند تا بر ایمان  هایی از آن عیناً مواجه می هم در اوان جوانی، با نمونه
آوردن آنها حرجی نباشد، و گرنه چه جای مؤاخذه! چه کسی را یارای 

ای را جسماً زنده کرده است و بدو ایمان  آن است که ببیند پیامبری مرده
بشکافد و بدو ایمان نیاورد!  نیاورد! یا عصایی دریایی از آب مادی را

ای  ایمان که هیچ، جان به جان آفرین تسلیم نکند! اگر قرار بر معجزه
برای ایمان آوردن به معاد جسمانی بوده باشد، باید استخوان پوسیده 

کردند که بهم بپیوندد و طراوات جوید  ای را آدمیان نظاره می پودر شده
دا دمادم توالد و تناسل را و گوشت برگیرد و الی آخر، حال آنکه خ

ای  دهد و این مایه ایمان است نه آن! به جای آنکه عده نشان آدمیان می
ای را از گور  را در غاری در خواب سیصد سال زنده نگه دارد، عده

بخشید تا عیناٌ معاد جسمانی را به مردمان  آورد و حیات می بیرون می
 نشان دهد!

ستمر واقع نازل فرموده تا به خدای تعالی کتابی بیانگر امور م
تاختن خدایگان در زیست بشری پایان ببخشد! تا خدای باد و باران در 
اذهان بشری مغلوب خدای خرمن سوز نشود! همه هدایت الهی تبیین 

 نظام توحیدی مستقر در هستی است. 
خواهید طریق ناطریقی را به جهت سهولت و سادگی اتخاذ  اگر می

قضیه، صورت آن را پاک کنید، و در تناقض با ادعای کنید و بجای فهم 
صدر نوشتارتان مبنی بر ضرورت معجزه، نشانیهای دقیق الهی را 

شود اما سرانجامی  رؤیایی مبهم المقصد بپندارید، البته کارتان ساده می
ها سرگردان شوید.  ها و کج راهه نخواهد داشت، جز آنچه در بیراهه

روش آن است! روشی که خدای تعالی  دینداری زینت زیستن نیست،
بینی آدمیان را تصحیح  کند! دین الهی آمده است که جهان توصیه می

کند تا رشد و تعالی آنها ممکن شود، وگرنه دینی که منتزع از روش 
 زیستن در دنیای واقعی باشد، چه سود! 

اید خط تفکیك عالم غیب و  سالم و آرزوی توفیق، نوشتهناقد: 
یشرفت علمی و شناختی بشر از غیب به شهادت جابجا شهادت با پ

شود. پس احتماالً منظور شما پیشرفت ساینتیفیك یا تجربی است،  می
های کشف شده در قرون مدرن چون امواج  یعنی یا پدیده

دانید، یا  الکترومغناطیسی را مصداق این جابجایی خط تفکیك می
شد. عالم غیب  داده میکشف علل طبیعی آنچه قبالً به متافیزیك نسبت 

مورد نظر شما در گذر زمان به تدریج از خفا به در آمده و به عالم 
شود. اما چنین تعبیری از عالم غیب دقیقاً همان تفسیر  شهادت افزوده می

ماتریالیستی از هستی است که به هیچ غیبی معتقد نیست مگر اینکه آن 
در انتظار ابزار مادی انگارد که  را بخشی از عالم شهادت یا مادی می

مناسبی برای به تور افتادن و بیرون کشیده شدن توسط آدمی و پیوستن 
به عالم شهادت قبلی است. به عبارت دیگر، غیبی که بالقوه شهادت 
باشد تفاوتی با شهادت ندارد و لذا شما در موضعی موافق با دیدگاه 

قائل گردیدن  گیرید و دیگر جایی برای ماتریالیستی از هستی قرار می
مطلبی که در  ماند. به خالق و معاد و نبوت و کتب آسمانی باقی نمی

زدایی   کامنت قبلی در مورد راهکار توسل به رویاها یا اسطوره
شناختی از ادیان و کتب آسمانی آورده بودم نظر و دیدگاه من  جامعه

ن در نبود، بلکه منظورم این بود که راهی که شما در تفسیر و تعبیر قرآ
شناسی همراستا  اید با سلوک دکتر سروش یا بانیان جامعه پیش گرفته

رود و آن نیز هدفی نیست جز  بوده و در همان جهت و هدف به پیش می
معقول نشان دادن ظهور و بروز قرآن در پرتو یکی از نظریات تجربی 
علوم طبیعی یا انسانی غربی و لذا تفسیر قرآن در ظل و سرپرستی و 

نین علوم و دست آوردهای مدرنی. اما این بدان معناست که توفق چ
جای کتاب آسمانی و زمینی عوض شود و به جای اینکه قرآن را مالک 
قضاوت در مورد مدعیات فلسفی علم تجربی قرار دهیم این مدعیات را 
قواعد تفسیر متافیزیك قرآنی مقرر بداریم و لذا اگر نام این پروژه 

پس چه نامی خواهد داشت؟ و این سیر معکوس در زدایی نباشد  اسطوره
کوشید استثناءات قرآنی را در  های شما نیز مشهود است. شما می نوشته

امور مستمر جاری جای دهید، در حالی که قرآن به ظهور استثناءات در 
کند. البته هر دوی امور مستمر و  این امور مستمر جاری اشاره می

آن به منشأ واحد توحیدی نسبت داده انقطاعهای آنها همواره در قر
شوند. اراده کلی الهی بر تولد و تناسل از طریق زن و مرد است، و  می

انسان   قرآن در موارد بسیاری مراحل مختلف سیر نطفه تا پیری و مرگ
دهد که  کند، اما خلقت عیسی نشان می را به امر و فعل الهی منتسب می

در این امر مستمر ایجاد کند و خداوند قادر است گسست و استثنایی 
انسانی فاقد والد پدید آورد. مشابهاً، امر مستمر واقع چنین است که 

شود، و قرآن در عین حال که نه تنها خلقت بلکه  پرنده از پرنده زاده می
کند از امکان بروز استثنا  حتی امکان پرواز پرنده را به خدا منسوب می

ده شدن پرنده از گلی که به دست و انقطاع در این امر مستمر و زا
دهد، اما همین انقطاع را نیز به خدا  عیسی هیاتی یافته است خبر می

کند و لذا آن را تناقضی در قیمومیت توحیدی هستی  منتسب می
زدایی   اگر قرار است تفسیر ما از قرآن به طریقه اسطوره شمارد. برنمی

گنجاندن استثناءات در  درنیفتد الزم است به جای اینکه تالشی در جهت
امور مستمر جاری صورت دهیم از خود بپرسیم که هدف و منظور از 
ظهور این انقطاعها و استثناءات در تاریخ هستی چه بوده و چه نیازی به 

هایی در تاریخ زیست بشر بوده است؟ و چرا قرآن  ظهور چنین گسست
تمام آنها به در کنار اشاره به امور مستمر واقع و نسبت دادن تام و 

دهد  هایی در این امور خبر می ها و انقطاع خالقی یکتا از انواع گسست
 شوند؟ که باز هم طبق ادعای قرآن به همان خالق یکتا منتسب می
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 نمایم: نکات زیر را در مقام پاسخ عرض میحق پور: 
ـ جابجایی خط تفکیك غیب و شهادت، تنها به جهت پیشرفتهای 2

بینیم که علوم انسانی و امثالهم نیز  ست و نیك میعلوم تجربی نبوده ا
اند. فهم بشر  در طول تاریخ این خط را از غیب به شهادت جابجا نموده

ای که روزگارانی موجب وهن و سردرگمی او بود، در  از امور غریبه
شود و  ادواری دیگر دستمایه پیشرفتهای مادی و معنوی بسیاری می

 نماید.  تصحیح و تعمیق میشناخت وی را از بستر زیستش 
ـ مکاتب فکری بشری از جمله اصالت ماده، اصالت انسان، 6

اصالت سرمایه و امثالهم، هیچ یك باطل مطلق نیستند، چرا که هیچ 
عاری از حقیقتی امکان وقوع ندارد، هستی از آنِ حقیقت است و   پدیده

ا موجودیت ای امکان خلق یا جعل ی تا مراتبی از آن محقق نباشد، پدیده
یابد. دیدگاه ماتریالیستی افق دید خود را محدود به مادیات مشهود  نمی

نموده است و این خطاست، اما توحید در ماده هم برقرار است و در بین 
ماده و معنا نیز برقرار است، و اصوالً در هستی برقرار است وگرنه 

جود ندارد، ای بدون معنا و یافت. توجه کنیم هیچ ماده هستی؛ هستی نمی
ای که وجه مادی دارد، وقوع آن الزاماً در گرو  از این رو؛ هر پدیده

توحید با نظام اسباب و مسببات حاکم بر مادیات هستی است. بنابراین 
 قائل به انقطاع شدن نقض توحید است. 

شود یعنی هرچند  ـ خط تفکیك غیب و شهادت هیچگاه منتفی نمی1
شود اما هیچ زمانی همه  دت جابجا میتا ابد این خط از غیب به شها

گردد چرا که خدا بینهایت است و تقرب انسان بدو  غیب مشهود نمی
پایانی ندارد. بنابراین همواره از منظر انسان بخشی از حقیقت هستی 

 غیب است، حتی در معاد.
ـ وقتی کتاب هدایت الهی دمادم بشر را به تفکر و تعقل و تدبر 1

دهد و تعالی او را از طریق  و انفسی توجه میهای آفاقی  در نشانه
داند، بنابراین وجود اشتراکاتی بین  زیست مادی ـ معنوی مقدور می

دیدگاه ماتریالیستی و هدایت الهی امری مذموم نیست، بلکه طبیعی و 
 منطقی است. اصوالً وجود اشتراکات اقتضاء توحیدی بودن هستی است. 

، «فهم قرآن به روش پازل»عناوین ـ در مقاالت و مباحث بنده با 5
در رد نظریه »، «های الهی و انسانی زمان، علم الهی و نسبت اراده»

در نسبت روشنفکری با »، «قرآن؛ رؤیاهای رسوالنه دکتر سروش
، «تکلیم خدا با موسی؛ معارض ماهیت رؤیایی وحی»، «نواندیشی دینی

دگاه و روش مشهود است که دی« عربیت لسان قرآن به چه معناست؟»
روشنفکرانه بنده در خصوص قران با نظرگاه بزرگ اندیشمندانی نظیر 
جناب دکتر سروش که مشیء نواندیشانه دارند، سازگاری چندانی 

نیز جنابعالی « معقول نشان دادن ظهور و بروز قرآن»ندارد. در خصوص 
تعقل »و « آزادی و نسبت آن با تعقل»دهم به دو مقاله  را ارجاع می

تا بر شما معلوم گردد که بنده اصالً و اساساً « تمدار، تعقل حقمدارقدر
در پی این نیستم که دینداری را با عقالنیت مدرنیته تطبیق دهم بلکه بر 

های الهی از ملزومات تعقل حقمدار است. بنابراین  این نظرم که آموزه
هم دانم که البته روش فهم داللت آنها بسیار م آیات الهی را اصیل می

 است. 
ـ هر قائده و قرار و قانون و حکمی که استثناء داشته باشد، یعنی 2

حتماً در علم و توانایی و دیگر اسماء و صفات صادر کننده آن نقصانی 
بوده است که نتوانسته آن را جهان شمول یعنی همه زمانی و همه 

ی مکانی وضع کند. از این رو؛ انتساب استثناء در خلق و جعل و فعل اله
انتسابی نارواست و از کلید فهمهای داللت صحیح آیات الهی یکی 
همین است که فهم ما از آیات الهی نباید دچار استثناء شود، چرا صفات 
و اسماء الهی مطلق است. بنابراین ادعای منشأ واحد توحیدی داشتن 
امور مستمر و انقطاعها ادعائی متناقض است. قدیر بودن خدا بدین 

او اندازه گذارنده بر هر چیزی در راستای توحید است نه به معناست که 
این معنا که توانایی او بر حیطه ممکنات مقدم شود، بلکه توانایی الهی 
در حیطه ممکنات مطلق می باشد چرا که اساساً حیطه ممکنات مقدم بر 

توان قائل به توانایی انجام  توانایی است یعنی تا امری ممکن نباشد نمی
انجام آن شد. حیطه امکان را نیز توحیدی بودن همه ممکن  یا عدم

کند. امید که در راستای یافتن داللت صحیح آن  الوجودها معین می
رسند، بتوانم در  مواردی که در قرآن در دیدگاه رایج استثناء به نظر می

 آینده ضمن پژوهش مورد نیاز حاصل تأمالت خود را بنگارم. 
 

دوکُمْ فى مِلَّتِهِمْ وَلَن ییَظْهَروا عَلَیْکُمْ یَرْجُموکُمْ أوْ یُعإنَّهُمْ إن ) 61کهف 
 6نور  رک «رجم»در خصوص معنای  ◄ (اتُفْلِحُوا إذًا أبَدً

 

  62کهف 
پس از  اتیمنحصر در ح امتیتوجه نمود که ق دیبا امت؛یدر مورد ق

و  جهیو نت دارد تیموضوع زین یویدن یبلکه در زندگ ست،یمرگ ن
آن عمل اوست و در  امتیاز انسان که بر او قائم شود، ق یهر عمل امدیپ
را  یاله تیوعده و هدا تیانسانها حقان زین یویدن یامتهایق نیا

وَکَذَلِكَ أعْثَرْنا عَلَیْهِمْ » دیفرما یرو است که م نیو از ا ابندی یدرم
 یکبر امتیق یبالشک« فیهَآال رَیْبَ  لسَّاعَةَلِیَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اهللِ حَقٌّ وَأنَّ 

 امتیمشاهده ق قیاز طر شانیویدن ستیهمواره بر انسانها در ز
 .ستین یاله تیدر هدا یبه خرق عادت یازیگردد و ن یاعمالشان اثبات م

 (2191ـ پاییز  قصص قرآن)
 

 211رک انعام  ◄ )فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ ( 69کهف 
در معنای ثیاب  ◄(سْتَبْرَقٍویَلْبَسُونَ ثیابًا خُضْرًا مِِّن سُندُسٍ وإ) 12کهف 

 51رک نور 
 

 لْجِنِِّاانَ مِنَ ا إلَّآ إبْلِیسَ کدَمَ فَسَجَدُوسْجُدُوا آلائِکَةِ ذْ قُلْنا لِلْماَلإو)  51کهف 
 (هُمْ لَکُمْ عَدُوٌّدُونى ویآءَ مِن وْلأ ذُرِِّیَّتَهُو أفَتَتَّخِذُونَهُ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِِّهِ

زمره مالئکه است و چون خدا او  در« ابلیس»به استناد آیات قرآن، 
پندارد و  را از آتش خلق کرده و آدمی را از خاک، خود را برتر می

ورزد، یعنی در جهت  رغم فرمان الهی، از سجده به آدمی امتناع می علی
د گمراه نمودن او گردد، بلکه همواره درصد رشد او، مسخر وی نمی

است تا از تعالی بازش دارد. اما هنگامی که نفس آدمی، به همراه 
پا به دنیای مادی  2زوجش، که تن اوست تا روز برانگیخته شدن،
پردازد و با سختیهای  گذاشته و به حشر و نشر با دیگر انسانها می

                                                 

آدم از نظر »برداشتی آزاد از مباحث مطروحه در جلد دوم و سوم کتاب ـ 2
 ، تألیف سید محمد جواد غروی.«قرآن
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ها و نمودها و  شود، ابلیس نیز در چهره روزگار دست به گریبان می
گیرد و به  نام می« شیطان»مصادیق گوناگون ظهور کرده، و از این پس 

 پردازد.  وسوسه آدمی به شرارت می
گوید،  رآن درباره نفس انسانی سخن میبه عبارت دیگر؛ وقتی ق

برد و وقتی که از او و زوجش و مصادیق  را به کار می« ابلیس»لفظ 
گوید و خوبی و بد اعمال آنها  می  آنها، مانند موسی، فرعون و ... سخن

. در ضمن در قرآن کند استفاده می« شیطان»لفظ دارد، از  را بیان می
هم مفرد آمده و « شیطان»است اما  همواره به لفظ مفرد آمده« ابلیس»

« ابلیس»مصادیق « شیاطین»هم جمع، و این هم مؤید این معناست که 
 51یابند. مضاف بر اینها؛ قرآن در آیه  هستند وقتی ظهور و بروز می

به معنای اوالد و نوادگان « ذریه»سوره کهف برای ابلیس به داشتن 
 (2191دی ابلیس ـ ) قائل شده است که در واقع همان شیاطینند.

 

  55کهف 
کهف دقت کنیم؛ دو عاملی که مانع مردم  55اگر به مندرجات آیه 

آید، ایمان بیاورند و طالب  شان هدایت می شود که وقتی برای می
شدن است، و « سُنَّةُ الْأوَّلین»آمرزش پروردگارشان شوند، یکی مشمول 

وا إذْ جَاءَهُمُ الْهُدَی یکی عذابی پیش رو )وما مَنَعَ النِّاسَ أن یُؤْمِن
وَیَسْتَغْفِروا رَبَّهُمْ إلِّا أن تَأْتیَهُمْ سُنَّةُ الْأوَّلینَ أوْ یَأتیَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا( آیه 
پیشین آن در مورد این است که با اینکه در قرآن برای مردم از هر مثلی 

ى هَذا آورده شده، اما انسان موجودی است اهل جدل )ولَقَدْ صَرَّفْنا ف
الْقُرآنِ لِلنِّاسِ مِن کُلِِّ مَثَلٍ وکانَ الْإنسانُ أکْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا(. با در نظر 

یعنی آن « سُنَّةُ الْأوَّلین»توان گفت  گرفتن مندرجات این دو آیه؛ می
افکار و ذهنیتهای اشتباه و رفتارهای خرافی که از پیشینیان در نسلهای 

شود که هدایت الهی را پذیرا  مانع میپسینی آنها نهادینه شده است و 
کنند.  رغم گویایی مثالهای قرآن، در برابر آن جدل می گردند و علی

مراد از ممانعت عذاب پیش رو )الْعَذابُ قُبُلًا( نیز این است که آدمی از 
ترس مواجهه با سختیهایی که ممکن است به دلیل ایمان آوردن به 

ورد طرد یا غضب جامعه خویش هدایت الهی شخصاً دچارش شود یا م
ـ زمستان  1)عیسی  قرار گیرد، از پذیرش هدایت الهی سر باز زند.

2192) 
 

 16تا  21کهف 
 متن کامل مقاله
 جویایی جوانی موسی

 

یکی از دشوارترین گروه آیاتهای قرآن از منظر فهم چیستی و 
توان  سوره کهف است. این گروه آیات را می 16تا  21چرایی؛ آیات 

باشد که ابتدا  می 21تا  21به دوبخش تقسیم نمود؛ بخش اول از آیه 
 ، امید که بر خطاء نروم. 16تا  25پردازم و سپس به آیات  بدان می

وَإذْ قالَ مُوسَى لِفَتاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّى أبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أوْ أمْضِیَ »
ایستم )از یافتن راه  از نمی، و آنگاه که موسی به جوانیش گفت: ب«حُقُبًا

هدایت( تا برسم به محل تالقی دو دریا یا عمرم به سرآید. نکته اول 
اینکه از لحاظ زمانی؛ این گروه آیات با دوران جوانی موسی انطباق 

دارد و نه پیامبری و ما بعد بعثت وی. قرینه فهمی این نکته این است 
به مدت زمان دراز یا « قٌبحٌ»، «أوْ أمْضِیَ حُقُبًا»فرماید:  که می

در ابتدای این عبارت گویای « أوْ»شود.  اصطالحاً یك عمر گفته می
اگر « یا»رسد  او به هدف خود می« یا»این است که از نظر موسی 

ال »نرسد به جهت محدودیت عمرش بوده نه به جهت ناکوشایی چرا که 
راه دارد. از این  حاکی از عزم عزیم و استوار وی در پیمودن این« أَبْرَحُ

توان فهمید که مخاطب موسی، جوانیِ خود وی است و نه یك  قرائن می
گوید منِ موسای جوان تا زمانی که به مجمع  جوان دیگر، که می

البحرین نرسم دست بردار نیستم مگر اینکه عمرم به سر آید، یعنی اینکه 
یرین حتی اگر وصول به مقام شناخت دریای شور دنیایی از دریای ش

آخرتی نیازمند صرف یك عمر زمان و مجاهدت باشد من رها کننده 
جایگاهی است که آدمی « مجمع البحرین»این طی طریق نیستم. آری! 

تواند حدود و ثغور ماهیت اشیاء و حقیقت وقایع را دریابد و بفهمد  می
اللهم ارنی »اند:  ای تا کجاست که گفته که حیطه حقانیت هر پدیده

)منسوب به پیامبر اسالم(، خدایا همه چیزها را « ما هیاالشیاء ک
 همانگونه که هست نشانم ده. 

فَلَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ »و اما ادامه آیات: 
، پس هنگامی که به یکی از مصادیق تالقی دو دریا «فِى الْبَحْرِ سَرَبًا

تخاب بود، از هوای نفس ماهی صفت خود غافل شدند رسیدند و موقع ان
و آن راه خود گرفت و در دریای آمال و آرزوهای دنیایی شناور شد. 

، پس «فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدآءَنا لَقَدْ لَقینَا مِن سَفَرِنا هَذَا نَصَبًا»
ما  هنگامی که کار از کار گذشت، موسی به جوانیش گفت بیاور برای

چاشتمان را که این رنج و سختی حاصل سفر ما بوده است! یعنی دیگر 
بس است و وقت آن است که من موسای جوان کمی بیاسایم! اما به 

، ای وای دیدی چه شد؟! «قالَ أرَءَیْتَ»خود آمده و به خودش گفت: 
إلَّا الشَّیْطانُ أَنْ إذْ أَوَیْنآ إلَى الصَّخْرَةِ فَإنِِّى نَسِیتُ الْحُوتَ وَمآ أنسَانِیهُ »

، هنگامی که از خروشانی موجها پناه «فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ۥوَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ ۥأذْکُرَه
گرفته بودیم کنار آن صخره، ماهی صفتی نفس خود را فراموش کردم و 
لغزید و راه خود در دریای آمال و آرزوهای دنیایی به شگفتی پیش 

اموشی چیزی جز وسوسه شیطان نبود. گرفت و سبب این غفلت و فر
خواستیم که  ، باز به خود گفت آری همین را می«لِكَ مَا کُنَّا نَبْغِ قالَ ذَ»

، پس به جبران و «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا»سره را از ناسره بفهمیم! 
اصالح بازگشتند بر رد پاهایشان به پی جویی. آری! معیت موسی و 

یت معیت هدفمندی به تعالی در حین خامی جوانی است جوانیش، حکا
 کند. که هر جویای رشدی محتمالً آن را تجربه می

یابد که متعالی به  اما در این جویایی؛ موسای جوان شخصی را می
علم الهی بود )فَوَجَدا عَبْدًا مِِّنْ عِبادِنآ آتَیْناهُ رَحْمَةً مِِّنْ عِندِنا وَعَلَّمْناهُ مِن 

خواهد  یابد از او می (، موسی که تعالی او را در می25ا عِلْمًا ـ کهف لَّدُنَّ
شود که عالمیت از  که او را پیروی کند تا بیاموزد. توضیحاً عرض می

دو راه ممکن است: اول اینکه ابتدا دانش نظری را از دیگری بیاموزی و 
، و بعد آن را در عمل بکار بندی و دانش آموخته را در تجربه بیازمایی

دوم اینکه؛ در تجربه، روابط علِّی معلولی را دریابی و دانش بیابی که 
شود که در  این دانش آموختن بی واسطه است و برای کسی حاصل می
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های پیش رویش غور کند و ارتباطات آنها را دریابد و  روابط پدیده
شود آموختن دانش از جانب خدا. در این نوع علم آموزی قطعاً  این می

نیز دخیل است و آنکه با نیت پاک و خیرخواهانه و « مات الهیالها»
شود که از طریق  حقیقت جویانه قدم بردارد مشمول این عنایت الهی می

یابد  الهامات الهی هدایت به راستی و درستی شود. موسی این را درمی
که دانش عبد الهی از نوع دانش نظری نیست بلکه دانشی است که با 

گردد از این رو به او  به مقتضیات در تجربه حاصل میتعقل درست بنا 
گوید آیا تو را به پیروی همراهی کنم تا بیاموزم )قالَ لَهُ مُوسَى هَلْ  می

شنود  ( اما پاسخ می22أتَّبِعُكَ عَلَى أن تُعَلِِّمَنِ مِمّا عُلِِّمْتَ رُشْدًا ـ کهف 
چرایی  ای به توانی در معیت من صبور باشی چرا که احاطه تو نمی

اعمال من نداری! )قالَ إنَّكَ لَن تَسْتَطیعَ مَعِىَ صَبْرًا وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى ما 
(، موسی از سر ایمانش به خدای 21و  21لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ـ کهف 

یابی در حالی که در  گوید اگر خدا خواسته باشد مرا صابر می تعالی می
لَ سَتَجِدُنِى إن شآءَ اهللُ صابِرًا وَلَآ أعْصِى کنم )قا امری تو را نافرمانی نمی

دهد پس به این شرط که در  ( عبد الهی پاسخ می29لَكَ أمْرًا ـ کهف 
کنم تا زمانی  این پیروی از من پرسش نکنی که چرا چنین و چنان می

ن که خود تو را از چرایی آنها آگاه کنم )قالَ فَإنِ اتَّبَعْتَنِى فاَل تَسْـاَلْنِى عَ
( پس به راه افتادند و 11شَىْءٍ حَتَّى أحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا ـ کهف 

ای رسیدند، عبد الهی  همراهی خویش را آغاز کردند تا اینکه به کشتی
آن را سوراخ کرد و موسی به اعتراض گفت آیا کشتی را سوراخ 

ذا کنی تا اهلش غرق شوند؟! عجب کار بدی کردی! )فَانطَلَقا حَتَّى إِ می
رَکِبا فِى السَّفینَةِ خَرَقَها قالَ أخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْـئًا إمْرًا ـ 

توانی در معیت من صبور باشی!  ( عبد پاسخ داد: گفتم که نمی12کهف 
( موسی پاسخ 16)قالَ ألَمْ أقُلْ إنَّكَ لَن تَسْتَطیعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ کهف 

به جهت آنچه از قول و قرار فراموش کردم مؤاخذه نکن دهد که مرا  می
و اینقدر سخت نگیر! )قالَ ال تُؤاخِذْنِى بِما نَسیتُ واَل تُرْهِقْنِى مِنْ أمْرِى 

 (. 11عُسْرًا ـ کهف 
حال قبل از ادامه آیات، برویم به سراغ چرایی این اقدام عبد که در 

مَساکینَ یَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ فَأرَدتُّ أنْ أمَّا السَّفینَةُ فَکانَتْ لِ»آمده:  19آیه 
عبد الهی چرایی « أعیبَها وکانَ وَرآءَهُم مَّلِكٌ یَأخُذُ کُلَّ سَفینَةٍ غَصْبًا

دارد که آن کشتی متعلق به  سوراخ کردن آن کشتی را این عنوان می
مساکینی بوده است که از طریق کار در دریا با آن امرار معاش 

ها بوده آن را  چون حاکمی ستمگر در پی غصب همه کشتیکردند و  می
کند که از این یکی صرفنظر کند. حال اولین شبهه این است  معیوب می

که چرا عبد الهی قبل از اقدام به سوراخ کردن کشتی، موسی را از 
کند؟!  سازد و او را باصطالح توجیه نمی چرایی این کار مطلع نمی

از جنس دانش تجربی نبوده بلکه صرفاً اطالع عبد از قصد آن حاکم 
یك اطالع بوده است پس چرا موسی را قبل از اقدام آگاه نکرده است؟! 

تواند این باشد که عبد از پیش تر اطالع نداشته بلکه  پاسخ این شبهه می
شود مثالً  در حین مواجهه با کشتی بنحوی برای او این اطالع حاصل می

هم نداشته که موسای جوان را  شنود و فرصت وسیعی از کسی می
داده  باید بدون فوت وقت آن کار را که باید، انجام می توجیه کند و می

ای مطرح است و آن اینکه چرا بعد از  است. اما در این صورت باز شبهه

آن اقدام و قبل از اقدامهای بعدی موسی را به چرایی سوراخ کردن 
ات بعدی وانهاد؟! پاسخ این کشتی آگاهی نداد و آن را به پس از اقدام

 شبهه را در پایان این گروه آیات خواهم داد. 
کند و  اما بعد از این واقعه؛ عبد الهی اقدام به کشتن نوجوانی می

فانطَلَقا حَتَّى إذا لَقیا غاُلمًا فَقَتَلَهُ قالَ »کند:  موسی اینبار نیز اعتراض می
(. در معنای 11)کهف « لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئا نُّکْرًا أقَتَلْتَ نَفْسًا زَکیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ

اند که مراد این است که آن نوجوان کسی  در این آیه گفته« بِغَیْرِ نَفْسٍ»
را نکشته بود که عبد او را قصاص کند و در مقام قصاص آن کشتن 

پرسد آیا جان پاکی را که مرتکب قتل نشده  موجه شود! و موسی می
ربطی به « بِغَیْرِ نَفْسٍ»گارنده بر آن است که معنای بود کشتی؟! اما ن

سوره مائده نیز بکار رفته است:  16در آیه « بِغَیْرِ نَفْسٍ»قصاص ندارد. 
کَتَبْنا عَلَى بَنِى إسْرائیلَ أنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِى الْأرْضِ »

، اگر دقت «مَنْ أحْیاها فَکَأنَّمآ أحْیَا النِّاسَ جَمیعًافَکَأنَّما قَتَلَ النِّاسَ جَمیعًا وَ
یابیم که در این آیه قتل به معنای کشتن جسمانی نیست  کنیم درمی

بلکه کشتن معنوی است چرا که در عالم واقع؛ مرده جسمانی را نتوان 
ای جسمانی را زنده کند گویی همه  زنده کرد که بگوید اگر کسی مرده

جزو مردگان جسمانیند که « مردم»ده است! مضافاً مگر مردم را زنده کر
کسی کشته « انسانیت»زنده شوند! بنابراین مراد آیه این است که اگر 

اند چرا که این نوع کشتن  شود گویی انسانیت همه مردم را کشته
گیر خواهد شد همانطور که فسادگری منجر به فاسد شدن جامعه  همه
یا شود گویی که انسانیت همه مردم شود و اگر انسانیت کسی اح می

یابد. با این توضیحات  شود چرا که احیاگری انسانیت رواج می احیا می
اسرائیل هرکه بکشد  نوشتیم بر بنی»مائده این چنین است:  16معنای آیه 

)انسانیت( کسی را به نحوی که بی خود شود یا تبهکاری در زمین، 
آنکه زنده سازدش گویی  مانند آن است که بکشد مردم را همگی و

خود شدن،  یعنی بی« بِغَیْرِ نَفْسٍ«. »زنده ساخته است مردم را همگی
یعنی خویشتن خویش را از دست دادن، یعنی دیگر این خودت نیستی 

 ات کنند.  اراده گیری، یعنی بی که برای خویش تصمیم می
المًا فَقَتَلَهُ فانطَلَقا حَتَّى إذا لَقیا غُ»سوره کهف:  11باز گردیم به آیه 

، پس به راه افتاد تا هنگامی که با «قالَ أقَتَلْتَ نَفْسًا زَکیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ
نوجوانی مالقات کردند، عبد او را کشت، موسی بر اساس همان تعالیم 

داند  اسرائیل که کشتن خودیت کسی را جایز نمی نازل شده بر بنی
کشی به نحوی که  پاکی را میمائده(، گفت آیا نفس  16)ابتدای آیه 

کشی؟!  های جوانیش را می خود شود؟! یعنی آمال و آروزها و انگیزه بی
یعنی اینکه آن نوجوان از سر خردسالی و بچگی و نادانی و امثالهم 

شود و برخورد کشنده با او  چنین سوداهایی دارد و مرتکب خطاء می
ك کاری کرد، بچه گوییم: حاال بچه ی جایز نیست. در عامیانه هم می

است دیگر، شما که نباید با او مثل یك بزرگسال رفتار کنی! شدت 
برخورد و متوقف کردن کسی از ادامه روندی که در پیش دارد، 

کشد! دامنه و  اوست و عبد الهی آن نوجوان را چنین می« کشتن»
و موارد استعمال آن منحصر در وجوه مادی « قتل»معنایی ماده   گستره

در « قتل»گیرد.  لکه به طریق اولی وجوه معنوی را نیز در برمینیست ب
اصل متوقف کردن است اعم از وجه مادی یا معنوی. اگر استعداد کسی 
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ای! اگر کسی را از رشد بازداری او  را بی محل گردانی او را کشته
ای! و اینها هیچ یك نیازمند این نیست که خون او را بریزی! و از  کشته

ای!  اگر بدی و شیطنت را در کسی بکشی او احیا کرده سوی مقابل؛
نیز همین معنای کشتن معنوی است! در « زنده بگور کردن»اصطالح 

کنند( یعنی رشد و تعالی  کردند )و می جاهلیت دختران را زنده بگور می
شناختند، آنها را  کشتند و انسانیت آن را به رسمیت نمی را در آنها می

فاه و لذت و فرزندآوری پنداشته و نه بیش! کاال تنها ابزار تأمین ر
نهادند. آیا  گونه خرید و فروش کرده وقعی به خودیت خود آن نمی

کشتن خودیت زنها در طول تاریخ منجر نشده است که مردم همگی 
 کشته شوند و از رشد و تعالی شایسته باز بمانند؟! 

ست که از نظر کهف نیز گویای این ا 11در انتهای آیه « نُکر»واژه 
موسی؛ برخورد عبد با نوجوان افراطی بوده است چرا که در بار معنایی 

 آن سختی و شدت نیز ملحوظ است )لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئا نُّکْرًا(.
و  11اما برویم به سراغ تأویل کشتن نوجوان توسط عبد در آیات 

گوید که پدر و  سوره کهف: عبد در چرایی کشتن نوجوان می 12
ش مؤمن بودند پس خشیت کردیم که آن نوجوان پدر و مادرش را مادر

به طغیان و حق پوشی وادارد )وأمّا الْغاُلمُ فَکانَ أبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینَآ أن 
یُرْهِقَهُما طُغْیانًا وکُفْرًا( آری! عبد آن آمال و آرزوهای نابجای نوجوان را 

فَأرَدْنآ أن »فرا نخواند! کشد تا پدر و مادرش را به طغیان و کفر  می
، پس خواستیم که «یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْرًا مِِّنْهُ زَکاةً وأقْرَبَ رُحْمًا

پروردگارشان آن نوجوان سرکش را با نوجوانی بهتر از آن جایگزین 
کند به پاکی و نزدیکتر به مهربانی، یعنی آن نوجوان در خلق و خو و 

شود تا مبادا پدر و مادرش را به  منش و روش دگرگونه گرد و بهتر
 طغیان و حق پوشی وادارد. 

موسی بعد از این دو واقعه و بدون دانستن چرایی و تأویل اعمال 
گوید که  افتد و به عبد می عبد، باز هم به اصرار در معیت او به راه می

اگر بار دیگر صبوری پیشه نکرد و پرسش کرد، عبد دیگر معیت او را 
إن سَألْتُكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَها فاَل تُصَاحِبْنِى قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِِّى  برنتابد )قالَ

رسند و از اهل آنجا طلب  روند تا به دهی می ( آنها می12عُذْرًا ـ کهف 
کنند، اما دیواری  کنند و آنها از مهمان کردنشان خودداری می طعام می

دارند،  آن را برپا می یابد در حال فرو ریختن، پس به امر عبد را می
گوید چنانچه خواستی آن دیوار را باز  موسی اینجا نیز معترضانه می

کردی تا طعام تهیه کنیم  بسازی حداقل برای این کار اجرت طلب می
)فانطَلَقا حَتَّى إذآ أتَیآ أهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمآ أهْلَها فَأبَوْا أن یُضَیِِّفُوهُما فَوَجَدا 

یُریدُ أن یَنقَضَّ فَأقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أجْرًا ـ کهف  فیهَا جِدارًا
گوید دیگر وقت جدایی بین من و تو است چرا که باز  ( اینجا عبد می11

هم صبوری نکردی و اکنون تو را به تأویل آنچه بر آن صبر نکردی 
بِِّئُكَ بِتَأویلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع کنم )قالَ هَذا فِراقُ بَیْنى وَبَیْنِكَ سَأنَ آگاه می

 (.11عَّلَیْهِ صَبْرًا ـ کهف 
را درباره تأویل دو اقدام اول و دوم عبد پیش تر  12تا  19آیات 

آوردم و اما تأویل اقدام سوم: عبد در ادامه بیان تأویل اقداماتش 
گوید که آن دیواری که در حال فرو ریختن بود، متعلق به دو  می

یم بود که در زیر آن دیوار پدرشان پس اندازی را برایشان نوجوان یت

نهاده بود و چون پدرشان فرد صالحی بوده پروردگار خواسته بود که 
وقتی آن دو نوجوان رشید شدند بتوانند آن پس انداز را استخراج کنند 
و این رحمتی بود از جانب پروردگار و من آن را به خواست خود انجام 

پروردگار را محقق ساختم، ای موسی این بود چرایی  ندادم بلکه امر
آنچه نتوانستی برآن صبر کنی! )وَأمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغاُلمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِى 
الْمَدینَةِ وَکانَ تَحْتَهُ کَنزٌ لَّهُمَا وَکانَ أبُوهُما صَالِحًا فَأرادَ رَبُّكَ أن یَبْلُغآ 

لِكَ  زَهُما رَحْمَةً مِِّن رَّبِِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أمْرِى ذَأشُدَّهُما وَیَسْتَخْرِجَا کَن
 (16تأویلُ ما لَمْ تَسْطِع عَّلَیْهِ صَبْرًا ـ کهف 

حال توجه به این نکته حایز اهمیت است که در سوراخ کردن 
(، و فعل اراده 19)کهف « فَأرَدتُّ»گوید:  کشتی قرآن از زبان عبد می

برد بدین معنا که عبد به تنهایی اراده  بکار میکردن را در حالت مفرد 
، یعنی اراده عبد و اراده «فَأرَدْنآ»گوید:  می 12کرده است، اما در آیه 

 16پروردگار تؤامان بر کشتن آن نوجوان تعلق گرفته است، و در آیه 
، و اراده پروردگار را به تنهایی دخیل در «فَأرادَ رَبُّكَ»گوید:  می

دارد. بنابراین در اقدام اول عبد بر  زی آن دیوار بیان میتصمیم به بازسا
اساس بینش خودش و با توجه به اقتضائات محیطی کشتی را سوراخ 

کند، و در اقدام دوم بر اساس تعالیم الهی در مواجهه با چنین  می
گیرد و در اقدام سوم تنها  مواردی تصمیم به کشتن خودیت نوجوان می

 کند.  وحی دیوار را بازسازی می بر اساس الهام الهی یا
اما اینکه چرا عبد پس از هر اقدامی موسی را به چرایی آن اقدام 
واقف نکرد و آن را به بعد وانهاد، آیا بهتر نبود که هر اقدامی که انجام 

دهد، قبل از اقدام بعدی، موسی را از چرایی اقدام قبلی آگاه کند تا  می
رسد که صواب آن است که عبد  می بینش موسی بهبود یابد؟! به نظر

گردید، ذهنیت  انجام داده چرا که اگر پس از هر واقعه چرایی آن بیان می
شد، بدین معنا که در مواجهه با پیشامد  و عقالنیت موسی شرطی می

کرد باید همان شیوه متناسب با واقعه قبلی را بکار بندد و  بعدی فکر می
ر سنخیت باشد. وقتی کسی حال آنکه باید بین پیشامد و راهکا

خواهد دانش و بینش تجربی یابد باید تجارب او به حد کفایت رسد  می
و بعد بر اساس آنها اتخاذ راهکار کند وگرنه همواره راهکار متناسب با 

خواهد موسی  بندد. عبد می ای را برای پیشامد نامتناسب بکار می تجربه
کند و بعد او را آگاه کند که انواع وقایع را از لحاظ تنوع ماهیت تجربه 

چرا آن راهکارها را اتخاذ کرده تا ذهن و عقالنیت موسی جامعیت یابد 
آورد و معیت معترضانه او با عبد تحقق اقدامات  اما موسی تاب نمی

کند و از این رو به معیت بنا به شرط همراهی  بعدی عبد را تهدید می
سازد تا موسی  ات آگاه میدهد و موسی را از تأویل آن اقدام خاتمه می

کند، بلکه  بفهمد در طی طریق؛ نه تنها دانش و بینش نظری کفایت نمی
دانش و بینش تجربی هم باید به حد کفایت برسد، و باید و شاید بنا به 
اقتضائات محیطی و گوناگونی ماهیت پیشامدها و با تمسك به الهامات 

یك چوب راند. همانطور  الهی اتخاذ تصمیم نمود و نه اینکه همه را به
که آمد در سه واقعه مذکور، سه رویکرد در اتخاذ تصمیم عبد وجود 
داشته است اولی صرفاً بر اساس دانش و بینش نظری عبد و اطالع 
یافتن او از قصد حاکم جائر، دومی بر اساس دانش و بینش نظری عبد 

ورد شدید با که ماحصل تعالیم الهی بوده است و البته الهام الهی در برخ
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نوجوان و کشتن خودیت او، و سومی صرفاً بر اساس وحی یا الهام 
یابد و  الهی، و موسای جوان در پایان معیت عبد این سه را درمی

یابد که در ادامه طی طریق خود به تعالی و رشد نباید از آنها  درمی
غافل شود و نیز اینکه تنوع ماهیت پیشامدها در این سه هم منحصر 

ند چرا که عبد ادامه معیت موسی را برنتابید مبادا که اقدامات نیست
بعدیش تهدید شود و این بدان جهت است که موسی به جهت 
ناصبوریش جامعیت کافی را در مواجهه با پیشامدها نیافت و محتمل 
بود سایر وقایع پیش رو را نیز حمل بر تشابه با یکی از سه مصداق 

گرچه معیت موسی با عبد ناکافی بود، اما او  تجربه شده بپندارد. و البته
 69را چندگامی تا احراز شایستگی برای پیامبری به پیش راند. )

 (2191شهریور 
 

  11کهف 
مؤید معنای مثبت است، چرا که موسی به « لَوْ شِئْتَ»در این آیه 

گوید چنانچه )یا با وجودی که( خواستی آن دیوار را  مصاحبش می
کردی تا از آن اهالی که به  تعمیر کنی، در قبال آن دستمزدی طلب می

 خریدیم. )فَانطَلَقَا حَتَّى إذا أتَیا أهْلَ قَرْیَةٍ ما خوراک ندادند غذا می
اسْتَطْعَما أهْلَها فَأبَوْا أن یُضَیِِّفوهُما فَوَجَدا فیهَا جِداراً یُریدُ أن یَنقَضَّ فَأَقامَهُ 

« لَوْ شِئْتَ»قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أجْراً(. واضح است که در این آیه 
تواند بار معنایی منفی داشته باشد چرا که صاحب موسی آن دیوار  نمی

رک امت « لَوْ شِئْتَ»)برای توضیح مبسوط درباره معنای داشته است.  را برپا
 (2191ـ فروردین  5واحد 

 

  219کهف 
قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِِّکَلِمَاتِ رَبِِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ »

ترجمه جناب معزی از این آیه  (219 )کهف« وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا رَبِِّی
شد دریا مدادی برای سخنان پروردگارم  بگو اگر می»این چنین است: 

یافت دریا پیش از آنکه پایان یابند سخنان پروردگارم و  همانا پایان می
اگر به معنا و مفهوم آیه توجه کنیم «. هر چند بیاریم همانند آن کمك را

باشد بلکه  نمی« ظرف زمانی»نه این آیه گویای هیچ گو یابیم که درمی
را « حیطه کلمات پروردگار و گستره نامتناهی آن حیطه»تنها 

باشد، شبیه  می« مِن بَعدِ»سوره لقمان نیز که شامل  61گیرد. آیه  دربرمی
وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقْلَامٌ والْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن »همین آیه است: 

 (2192)مِن بَعد ـ پاییز  «.عَةُ أبْحُرٍ مّا نَفِدَتْ کَلِماتُ اهللِبَعْدِهِ سَبْ
 

  ◄ (حِدٌامآ أنَا بَشَرٌ مِِّثْلُکُمْ یُوحَى إلَىَّ أنَّمآ إلهُکُمْ إلَهٌ ونَّقُلْ إ) 221کهف 
 2رک صف 

 

 کوثر
 
 

 1تا  2کوثر 
گویند در سوره کوثر  که می« زن»پرسش: جناب حق پور راجع به 

شود راهنمایی  آب حیات نامیده شده ولی سوره اشاره به زن ندارد می
کنید؟ آیا در جواب اعراب که پیامبر را بخاطر نداشتن پسر ابتر 

 خواندند سوره کوثر نازل شد؟  می
ر هر چیز به معنای اوج کثرت و بسیاری د« الکوثر»پاسخ: واژه 

است. )تفسیر کشاف( یا چیزی است که شأنش آن است که کثیر باشد، 
و کوثر به معنای خیر کثیر است. )تفسیر المیزان به نقل از مجمع البیان(. 

معرف « إنِّا أعْطَیْناکَ الْکَوْثَر»در « الکوثر»با توجه به این بارمعنایی؛ 
در تعالی دارد. قرآن است که خیر کثیر بوده و از این رو زایندگی 

سرچشمه هدایت است که اگر بدان روی آوری تعالی بر « الکوثر»
افزایی، پس روی آور مر پروردگارت را )فَصَلِّ لِرَبِّكَ(. با  تعالی می

در این آیه برای نگارنده دو حالت « نحر»بررسی لغوی؛ درباره معنای 
سینه سپر متصور است، یکی اینکه به معنای قربانی کردن باشد و دیگر 

کردن و پیش رفتن، و البته معنای دوم ارجح است چرا که قربانی کردن 
ذیل واژگانی نظیر ذبح و زکات نیز مفهوم است اما در این سوره ترتیب 

شود که این قرآنی  عبارات گویای این است که به پیامبر خاطر نشان می
تمسك بدان  شود مایه خیر کثیر است بنابراین او باید با که بدو نازل می

به پروردگارش روی آورد و متعالی شود و در این راه عزمش را جزم 
نماید و رسالتش را پیش برد چرا که هدایت الهی مایه بهروزی و رشد 

باشند )إنَّ شانِئَكَ هُوَ  است و مخالفان آن از این منظر حقیقتا عقیم می
، «زمان»و « زمین» ،«زن»الْأبْتَرُ(. با این توضیحات، و با توجه به اینکه 

اند و مایه کثرت، و از این وجه میان  هر سه مصادیقی هستند که زاینده
آنها و واژه کوثر اشتراک معنایی وجود دارد، اما در این سوره داللت 

بدانها نیست. هرچند برخی آیات به قرینه بسترها و وقایع « الکوثر»
ده است. گمان شدند ولی داللت آنها جهان شمول بو تاریخی نازل می

من این نیست که این سوره بدین جهت نازل شده باشد که پیامبر فاقد 
فرزند ذکور بوده هرچند که یك یا چند نفر هم او را بدین جهت ابتر 
خوانده باشند. اراده الهی بر آن بوده که او فرزند پسر نداشته باشد و از 

تعالی نبوده  نظر من ادامه نسل او از فرزند دختر هم مطمح نظر باری
است چرا که خاتمیت نیازمند ادامه نسل نیست و قرآن خود کفایت قصد 

 الهی را در امر هدایت واجد است.
 

 لقمان
 

 / حروف مقطعه پرتکرارهارک  ◄ 2لقمان 
 2رک مائده  برای معنای وجه ◄ (إلَى اهلل... ۥوَمَن یُسْلِمْ وَجْهَه) 66لقمان 
 219 کهف رک ◄ 61لقمان 
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 مائده
 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 2و  1مائده 
 پرتکرارها

 03رک بقره  ◄ (وَالتَّقْوَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِِّ) 2مائده 
بَ مِن الْکِتا لَّذينَ أُوتُوااتُ مِنَ الْمُحْصَناتِ والْمُؤْمِناتُ مِنَ الْمُحْصَناو) 5مائده 

  (قَبْلِکُمْ
در حصن بودن در اين آيه: به معنای در حصن پاکدامنی و عدم 

)ملک يمین )مقاله( آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن است. 
 (1031ـ مرداد 

 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 1مائده 
 پرتکرارها

 متن کامل مقاله
 داللت وجوه در آيه وضو

 
سوره مائده به عنوان مراحل وضو گرفتن رايج  1آنچه به استناد آيه 

است؛ ابتدا شستن چهره، بعد شستن دو دست، بعد مسح قسمت فوقانی 
سر، و در آخر مسح يا شستن پاهاست، اما اگر انجام اين مراحل به هدف 
پاکیزگی و حتی شادابی باشد، روند منطقی و متناسب پاکیزگی ندارد 

تواند  عتاً تا آدمی دستانش را از آلودگی پاکیزه نگرداند نمیچرا که طبی
به واسطه آنها ديگر اندام بدن خود را پاکیزه گرداند، بويژه صورت خود 

شود. حال اين  را که معموالً دچار آلودگی کمتری نسبت به دستانش می
عدم تناسب میان مراحل وضو و نیز تیمم با روند طبیعی آلودگی زدائی، 

ده را به تأمل در آيه مذکور ترغیب نمود که حاصل آن را نگارن
 نگارم. می

نکته اول اينکه چون حسن و قبح اعمال آدمی، اعم از اعمال عبادی 
و معاشی و روزمره و ... ذاتی است و نه اعتباری يا نمادين، پس الزاماً 
مراحل وضو گرفتن و نیز تیمم بايد متضمن پاکیزگی باشد و فلسفه 

به منظور « شستن»را ارضاء نمايد چرا که اساساً  وجودی آن
شود. حتی اگر مراد از تطهیر در آيه  زدايی و پاکیزگی انجام می آلودگی

ما يُريدُ اهللُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِِّنْ حَرَجٍ وَلَکِن »فرمايد  سوره مائده که می 1
و الزاماً تطهیر  تطهیر باطنی باشد، مالزم آن حتماً« يُريدُ لِیُطَهِِّرَکُمْ...

باشد. حال با اين کلیدفهم، حاصل پژوهش و  مادی و ظاهری هم می
در آيه مذکور « وجوه»تأمالت نگارنده مبنی بر اين است که داللت 

خاصِ صورت و چهره نیست، بلکه داللت آن عام و ناظر بر هر وجهی 
جوهَکُمْ فَاغْسِلوا وُ»است که آلوده شده باشد، بدين معنا که مراد آيه از 

، ابتدا «وَأيْديَکُمْ إلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحوا بِرُءُوسِکُمْ وَأرْجُلَکُمْ إلَى الْکَعْبَیْنِ
شستن اندامهای آلوده است، بعد شستن دستانی که واسطه پاکیزه کردن 
مواضع آلوده بودند، و سپس پاک کردن سر و صورت و پاها با دستان 

مراحل وضو با روند طبیعی آلودگی پاکیزه. هرگاه چنین باشد میان 
 زدائی تناسب و تناظر منطقی وجود دارد.

را در چند آيه قرآن « وجوه»و « وجه»برای اثبات اين مدعا؛ 
نمايم تا نشان دهم اساساً اين واژگان معنای عام دارند و به  بررسی می

 اقتضاء بايد داللتشان را دريافت. 
ز اين است که خدای سوره بقره سخن ا 153تا  140در آيات 

تعالی بر آن است که مؤمنان به پیامبر اسالم را، به تأسی از او، گروهی 
الگو و نمونه از منظر هدايت يافتگی برای مردم قرار دهد، از اين رو 

دهد تا معلوم بدارد  تغییر قبله را در دستور کار ايمان آورندگان قرار می
و چه کسی هنوز درگیر  چه کسی به حقیقت مؤمن به هدايت الهی است

فرمايد:  های جاهالنه پیشین خود است. در اين راستا می عادات و رويه
گردانی وجه  ايم که می ، هرآينه ديده«قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِى السَّمَآء»

ای را برايت  ، پس قبله«هَا فَلَنُوَلِِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَى»خود را در آسمان، 
فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ »که از آن خشنود باشی،  گزينیم برمی

وَحَیْثُ مَا »، پس وجه خود را بگردان به سوی مسجد الحرام، «الْحَرَامِ
تان را  ، و هرجا باشید پس بگردانید وجوه«کُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ

نمايند  ا تبعیت نمیدهد که اهل کتاب قبله پیامبر ر بدان سو. بعد ادامه می
دهد که اگر  کند و به او هشدار می و پیامبر هم قبله آنها را تبعیت نمی

خواهشهای نفسانی آنها را پیروی کند از ستمگران خواهد بود و... اينجا 
شود که اتخاذ قبله امری نمادين است برای يک راه وروش، و  معلوم می

فرمايد  که بعد میآنچه اصل است محتوای آن راه و روش است چرا 
، و برای «أَيْنَ مَا تَکُونُوا وَلِکُلٍِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ»

ای است که بدان روی آورند، پس پیش بیفتید در اعمال  هريک وِجهه
دهد که اصل؛ حسن و قبح ذاتی  خیر هرجا که باشید. اين آيه نشان می

نمادينند برای گويا کردن اينکه « قبله»نند هايی ما اعمال است و مقوله
هر گروه پیرو چه راه و روشی هستند. حال هرکه وجه خود را به سوی 

کند؛ يعنی تمام قد بدان سمت بايستد، نه اينکه تنها چهره خود  ای می قبله
است « رو»مترادف « وجه»را بچرخاند. به عبارت ديگر؛ در اين آيات؛ 

آدمی « روی»معنای چهره که بخشی از ، و نه به «پشت»و متضاد 
باشد، « چهره»در آيه وضو و تیمم بر « وجه»است. بنابراين اگر داللت 

با داللت آن در اين آيات تطابق کامل ندارد، بلکه نسبی است. صدق 
لَّیْسَ »فرمايد:  شود که می بقره تأيید می 111توضیحات مذکور در آيه 

مْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَکُ
 ...«.لْآخِرِ و ٱوَالْیَوْمِ 
هرگاه برای خدای تعالی در قرآن بکار رفته است داللت بر « وجه»

 ذات دارد، مانند: 
(، هر چیزی هالک شدنی 88)قصص « کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إلَّا وَجْهَهُ»ـ 

 است مگر ذات او 
(، و 115)بقره « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ»ـ 

برای خداست مشرق و مغرب، پس به هر سو رو کنید؛ پس همان است 
 ای از ذات خدا جلوه

کنید  (، و انفاق نمی212)بقره « وَما تُنفِقُونَ إلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اهللِ»ـ 
 مگر در راستای خشنودی خدا

در لغت به « وجه»اصوالً »نويسد:  شرح و تفسیر لغات قرآن می
است، ولی از آنجا که صورت آيینه روح و دل آدمی « صورت»معنی 



621 

ند تقريباَ همه در آن ک است و حواسی که انسان را با خارج مربوط می
قرار دارد، گاهی به معنی روح يا به معنی ذات نیز آمده است چنان که 

خوانیم: ... کل شیء هالک اال وجهه.... همه  سوره قصص می 88در آيه 
شود که بعضی از مفسران منظور از  چیز جز ذات پاک خدا نابود می

ه تمام اعمال بر اند ک داشته و گفته« عمل صالح»را در اين آيه « وجه»
رود جز عملی که برای ذات پاک خدا انجام شده باشد. بعضی  باد می

همان جنبه انتساب اشیاء به خداست، « وجه»اند: منظور از  ديگر گفته
بنابراين مفهوم آيه اين است که همه چیز ذاتاً معدوم است است جز از 

 «ناحیه انتسابش به پروردگار.
رعد هم که  22خصوص آيه شرح و تفسیر لغات قرآن در 

وجه »تعبیر »نويسد:  می« وَالَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِِّهِمْ»فرمايد  می
رساند: به معنای عظمت: همانگونه که به  يکی از دو معنا را می« ربهم

شود: هذا وجه الرأی يعنی اين رأی مهمی  مهم گفته می« رأی»و « نظر»
است که وجه در اصل به معنی صورت  است. و اين شايد به خاطر آن

است و صورت انسان مهترين قسمت ظاهری بدن اوست زيرا اعضای 
« وجه رب»مهم گويايی، بینايی و شنوايی در آن قرار دارد. ديگر اينکه 

در اينجا به معنای رضايت و خشنودی پروردگار است، يعنی آنها به 
ستقامت به خرج خاطر جلب رضای حق در برابر همه مشکالت صبر و ا

دهند. استعمال وجه در اين معنی به خاطر آن است که انسان هنگامی  می
خواهد جلب رضای کسی را کند صورت خود را متوجه او  که می

  1«سازد. می
گويد: وجه در اصل صورت و  راغب می»نويسد:  قاموس القرآن می

و  شود چهره است... چون صورت اولین چیزی است که با تو روبرو می
نیز از همه اعضاء بدن اشرف است لذا به معنی روی هر چیز، اشرف هر 
چیز، اول هر چیز، بکار رفته است. علی هذا وجه در اصل به معنی 
صورت و ثانیاً به معنی روبرو شده هر چیز و اشرف هر چیز... آمده 

قصص ذات  88رحمن و  21و  21است. ظاهراً مراد از وجه در دو آيه 
( 112)بقره « بلی من اسلم وجهه اهلل»ت. طبرسی ذيل پروردگار اس

کند و  الشیء بکار برده و از آن ذات شیء اراده می فرموده عرب وجه
اين از آن باب است که با لفظ اشرف و محترم بذات شیء و خود شیء 

کل شیء هالک اال »فرمايد:  کند چنانکه خدای سبحان می اشاره می
ماند. در  فقط پروردگارت می يعنی« يبقی وجه ربک»و « وجهه

مصباح، صحاح، قاموس، اقرب الموارد، و مفردات تصريح شده که وجه 
به معنی ذات و نفس شیء آيد. و در جوامع الجامع، مجمع، کشاف، 

اند  تفسیر بیضاوی، و غیر آنها در هر دو آيه وجه خدا را ذات خدا گفته
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِِّکَ » :21در آيه اول )الرحمن « ذوالجالل»مؤيد آن لفظ 

و « ربک»آمده نه وصف « وجه»است که وصف «( ذُو الْجاَللِ وَاإلکْرام
 2«رساند که وجه ذوالجالل ذات ذوالجالل است. اين می

در بعضی از آيات نسبت وجه به انسان داده »دهد:  قاموس ادامه می
 125و نساء  112شده ولی مراد از آن چهره و صورت نیست مثل بقره 

                                                 

اساس تفسیر نمونه، جعفر شريعتمداری، بنیاد ـ شرح و تفسیر لغات قرآن بر  1
 1081پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ چهارم 

 1031ـ قاموس القرآن، سیدعلی اکبر قَرَشی، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهاردهم 2

متن «. . بقولی مراد از وجه در اين آيات نفس و ذات است...22و لقمان 
 اين آيات:
 «لِلَّه... ۥبَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَه: »112ـ بقره 
 «لِلَّهِ... ۥوَمَنْ أحْسَنُ دينًا مِِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَه: »125ـ نساء 
 « إلَى اهلل... ۥوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَه: »22ـ لقمان 

در آيات قرآن « وجه»يابیم که داللت  با توجه به اين آيات درمی
اعراف نیز  23تواند ناظر بر جنبه غیرمادی آدمی هم داشته باشد. آيه  می

و برپا داريد »، «وَأقیمُوا وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ»مؤيد هم معناست: 
داللت بر « مسجد»بايد دقت کرد که «. گاهی تان را نزد هر سجده توجه

هر زمان و مکانی دارد که آدمی در آن موقع خواهان خشنودی و 
رضای الهی است و نه تنها مکانهای مرسوم مناسک عبادی که 

 اند. نامیده شده« مسجد»مصطلحاً 
« وجه»همانطور که ذکر شد در مندرجات قاموس به نقل از راغب؛ 

اولويت هم گويای « وجه»هم داللت دارد، يعنی « اولِ هر چیزی»بر 
در آيه وضو « وجوه»باشد و اين با مدعای نگارنده مبنی بر داللت  می
که پاک کردن آنها دارای اولويت در تطهیر است « اندامهای آلوده»بر 

همخوانی دارد. بعداً در اثبات مدعای نگارنده شواهد و قرائن ديگری نیز 
دهم معنای آورم تا نشان  خواهد آمد، اما حال شواهدی از کتب لغت می

عام است و داللت آن را بايد به اقتضاء دريافت که « وجوه»يا « وجه»
 باشند: در بعضی موارد هم گويای اولويت می

نويسد: چهره، رو، رخ،  )ج وجوه( می« الوَجه»معجم الوسیط ذيل 
رخسار، صورت، روی هر چیز، قسمت جلوِ هر چیز، خودِ هر چیز، و 

داند که ابتدا از شکم مادر  ر دستهای نوزادی میرا دال ب« وَجَّهَ المَولود»
 0شود. خارج می

 آورم:  موارد زير را نیز المنجد می
 ـ الوَجه: جهت، سمت وسو، قصد، نیت، جاه و مقام، قرب و منزلت

ـ وَجَهَ: عزيز و محترم شد، رئیس و ساالر شد، پیشوا شد، دارای 
 جاه و مقام شد

 يک سو چرخانید، به آن جهت داد. ـ وَجَّهَ الشَّیء: آن چیز را به
 ـ تَوَجَّهَ إلَیه: به سوی او رفت

 ؛ جلو خانه«واجهة البیت»ـ الواجِهَة: جلو هر چیز مثل 
 سررشته کارش از دستش بیرون رفت«: ضَلَّ وَجهَةَ أمرِه»ـ 

 ـ لوجه اهلل: برای رضای خدا
 ـ وَجهُ النَّهار: آغاز روز

 چیز را از مسیرش منحرف کرد ـ صَدَفَ الشَیء عَن وَجهِهِ: آن
آن کار را خوب سر و سامان داد و «: ضَرَبَ وَجهَ األمر و عَینَه»ـ 

 تدبیر کرد.
نسجیده و بدون توجه و تفکر انجام داد و «: مَضَی عَلَی وَجهِهِ»ـ 
 4رفت.

                                                 

ـ فرهنگ معجم الوسیط، فؤاد افرام البستانی، ترجمه محمد بندرريگی، انتشارات 0
 1034اسالمی، چاپ پنجم 

ـ فرهنگ المنجد، لويس معطوف، ترجمه محمد بندرريگی، انتشارات اسالمی،  4
 1081چاپ اول 
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پردازم به شواهد و قرائن مندرج در خود آيه وضو )مائده  حال می
است در اثبات مدعای نگارنده مبنی بر داللت  ( که متضمن صحت1

يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا »و نه چهره و صورت: « اندامهای آلوده»وجوه بر 
، ای کسانی که ايمان آوردند هنگامی که «إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَوةِ

، بشويید اندامهای «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ»بپاخواستید به سوی نماز، 
، و بشويید دستانتان را )از سر «وَأيْديَکُمْ إلَى الْمَرافِقِ»را،  تان آلوده

انگشتان( به سوی مچها يا آرنجها )بر حسب اينکه آلوده شده باشند يا 
ها، اين است که  ، به سوی مرفق«إلَى الْمَرافِقِ»گويد  نه(. دلیل اينکه می

یر؛ شوند، اُولی به تطه وقتی اندامهای آلوده با دستان شسته می
سرانگشتان هستند و بعد کف دست و بعد تا مچها يا تا آرنجها برحسب 
اينکه آلوده شده باشند يا نه. بر فرض که مرافق تنها آرنجها باشند و نه 
مچها، باز هم راستای شستشو از انگشتان به سوی آرنجها بايد باشد تا 

ت آلودگی بیشتر انگشتان به آلودگی کمتر قسمتهای فوقاتی آن سراي
، سر و صورت خود را «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ»نکند. پس از تطهیر دستان؛ 

مسح کنید. داللت اين عبارت تمامی سر و صورت آدمی است چرا که 
شود و منطقی  صورت و چهره آدمی بخشی از سر او محسوب می

نیست اگر اول صورت را بشويیم، بعد دستان را و سپس به سراغ 
شويیم، در امر  ويم! يعنی وقتی صورت را میقسمت فوقانی سر بر

تطهیر؛ اُولی است که سر را نیز بالفاصله مسح کنیم. بنابراين داللت 
« مسح»بر مسح سر و صورت باهم است. اما چرا « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ»

را؟ پاسخ اين پرسش در فرق میان « غسل»نمايد و نه  را مقرر می
شستشو با جريان آب انجام « لغس»است، در « غسل»و « مسح»

با مالش دستان خیس يا مرطوب. تطهیر سر و « مسح»شود و در  می
صورت در طول روز معموالً نیاز به شستشو با جريان آب ندارد، بلکه 

 کند و منطقی و طبیعی است.  مسح کفايت می
دست مالیدن، ازاله اثر »نويسد:  می« مسح»قاموس القرآن ذيل 

مسح به معنی مالیدن »نويسد:  شرح و تفسیر لغات قرآن نیز می 1«.شیء
  2«با دست و بر طرف کردن اثر چیزی )آلودگی( از چیز ديگر است.

به فتح غین عبور « غسل»»نويسد:  المیزان در تفسیر آيه مورد بحث می
دادن آب بر چیزی است و بیشتر بر تنظیف و از بین بردن چرکها و 

عبور دادن دست و يا هر عضو لمس کننده « مسح»باشد...  کثافات می
در  0«.باشد... ديگری، بر چیزی به طور مباشرت و بدون واسطه می

لمس »ترادف در قرآن کريم در فرق بین لمس، مسح و مسّ آمده: 
ادراک چیزها به واسطه قوه المسه و ظاهر پوست است. مسح عبارت 

وی چیز ديگر است. است از: کشیدن دست بر چیزی يا کشیدن چیزی ر
مسّ عبارت است از: جستجو از چیزی به کمک دست. بنابراين شايد 

در حکم جنس و مسح و مسّ در حکم نوع بر آن « لمس»بتوان گفت: 
  4«است.

                                                 
 1031ـ قاموس القرآن، سیدعلی اکبر قَرَشی، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهاردهم 1
ـ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، جعفر شريعتمداری، بنیاد 2

 1081چاپ چهارم  پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
جلدی(، سید محمدحسین طباطبائی، ترجمه سید  23ـ تفسیر المیزان )دوره 0

محمدباقر موسوی همدانی، نشر بنیاد علمی وفکری عالمه طباطبائی، چاپ سوم 
1011 

ـ ترادف در قرآن کريم، سیدعلی میرلوحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 4 

 در معجم الوسیط آمده:
ـ مَسَحَ الشِّیءَ المُتَلِّخَ أوِ المُبتلَّ: دست بر روی آن چیز آلوده يا تر 

 آن را پاک کند. کشید که آلودگی يا تری
 ـ مَسَحَ عَلَی الشِّیءَ بالماء أوِ الدُّهنِ: بر آن چیز روغن يا آب مالید.

 ـ مَسَحَ بالشِّیءِ: بر روی آن چیز دست کشید.
 ـ مَسَحَ شَعرَهُ: موی خود را شانه کرد. 

 ـ مَسَحَ اهلل العِلَّة عَن العَلیل: خدا بیماری بیمار را برطرف کرد.
 5ر آن قوم گذر کرد اما در نزد آنان نماند.ـ مَسَحَ القَوم: ب

موارد اخیر گويای اين است که میزان آب در مسح سر و صورت 
های گرد و غبار و امثالهم  ای باشد که فقط رفع آلودگی بايد به اندازه

ای که سر و صورت در داخل جريان آب  برطرف شود، و نه بگونه
، در المنجد «مسح»یط ذيل شوند. عالوه بر مفاهیم مشابه در معجم الوس

« مسح»در بار معنايی « اندکی»دو مورد ديگر هم آمده که حاکی از 
اندکی نجابت و شرافت يا آزادگی يا «: مُسِحَ بالعِتقِ أوِ الکَرَم»است: 

بر او اثری از «: عَلیهَ مَسحَةٌ مِن جمالٍ أو هُزالٍ»کرم در او پیدا شد. 
گويای « مسح»در « اندکی»معنايی بار  1زيبايی يا الغری موجود است.
باشد که خود حاکی از  نیز می« غسل»مصرف کمتر آب نسبت به 

 باشد. آلودگی کمتر سر و صورت و کفايت مسح برای آنها در وضو می
سوره مائده در خصوص مراحل وضو:  1بازگرديم به ادامه آيه 

که منصوب است « لَأرْجُ»با توجه به اعراب «. وَأرْجُلَکُمْ إلَى الْکَعْبَیْنِ»
است « فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأيْديَکُمْ إلَى الْمَرافِقِ»اين عبارت معطوف به 

در « رُءُوسِ»نیز منصوبند، در حالی که « أيْدیَ»و « وُجُوهَ»چرا که 
مجرور است. بنابراين بعد از مسح سر و صورت « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ»

مناسب « مسح»کرد که معموالً هم بايد پاها را شست، نه مسح 
زدايی از پاها نیست. تقدم سر و صورت هم در مسح نسبت به  آلودگی

شستن پاها به اين دلیل است که طهارت سر و صورت ارجح است 
نسبت به پاها و اگر ابتدا پاها توسط دستان شسته شوند و بعد سر و 

يت صورت مسح شود، ممکن است آلودگی پاها به سر وصورت سرا
کنند، بنابراين منطقی و طبیعی است که سر و صورت که واجد اعضاء 
حساستری نسبت به آلودگی هستند اول تطهیر شوند و بعد به شستن 
پاها مبادرت شود، چرا که پس از شستن پاها، دستان آدمی باز هم در اثر 

گیرند تا سر و صورت  اعمال روزمره بیشتر در معرض آلودگی قرار می
ر به جهت شستن پاها، دستان هم از آلودگی پاها اندکی اثر او، و اگ

 بگیرند، چندان محل توجه نیست. 
، و اگر جُنُب بوديد «وَإن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»فرمايد:  ادامه آيه می

پس پاکیزه کنید. برای اين عبارت هیچ قید زمانی نسبت به عبارتهای 
را مشخص کند، بنابراين به نظر  پیشین نیامده است که تقدم و تأخرها

رسد داللت اين عبارت تأکیدی باشد بر اينکه از پاکیزه کردن  می
 آلودگی حاصل از جنابت صرفنظر نشود و آن بی اهمیت تلقی نگردد. 

                                                                              
 1032چاپ اول 

الوسیط، فؤاد افرام البستانی، ترجمه محمد بندرريگی، انتشارات ـ فرهنگ معجم  5
 1034اسالمی، چاپ پنجم 

ـ فرهنگ المنجد، لويس معطوف، ترجمه محمد بندرريگی، انتشارات اسالمی، 1
 1081چاپ اول 
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أوْ عَلَى »، و اگر بیمار بوديد، «وَإن کُنتُم مَّرْضَى»فرمايد:  بعد می
، يا يکی «آءَ أَحَدٌ مِِّنکُم مِِّنَ الْغآئِطِأَوْ جَ»، يا در طی مسیری بوديد، «سَفَرٍ

از شما از قضای حاجت آمده بود )مثالً کودکی که شما در قضای حاجت 
فَلَمْ تَجِدُوا »، يا از آمیزش با زنان، «أوْ المَسْتُمُ النِِّسآءَ»او دخیل بوديد(، 

نگ خاک پاک ، پس آه«فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِِّبًا»، پس اگر آب نیافتید، «مَآءً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَيْدِيکُم »کنید )يعنی از خاک پاک استفاده کنید(، 

تان را و دستانتان را  ، پس مسح کنید )با خاک پاک( اندامهای آلوده«مِِّنْهُ
در اين عبارت ناظر به صورت و چهره داشته باشد، « وجوه»از آن. اگر 

لودگی زدايی وجود ندارد، چرا هیچ ترتیب منطقی و طبیعی در مراحل آ
که تطهیر دستان با خاک پس از تطهیر وجوه آمده است!!! و اين متضمن 

های قضای حاجت و آمیزش  آلوده کردن صورت و چهره با آلودگی
« وجوه آلوده»در اين عبارت « وجوه»است! پر واضح است که داللت 

حد رفع  است که بايد توسط دستان با خاک پاک، به طور نسبی و در
ضرورت و اضطرار، تطهیر شوند و بعد منطقاً و طبیعتاً بايد دستان نیز با 
خاک پاک تطهیر شوند. دقت کنیم شرايط اضطرار است چون آب يافت 

پردازد و از  نشده! شخص مضطر در چنین شرايطی تنها به اولويتها می
م مِِّنْ حَرَجٍ وَلَـکِن يُريدُ ما يُريدُ اهللُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُ»نمايد.  غیر آن امتناع می

خواهد )در امر صالة( شما را در سختی قرار دهد،  ، خدا نمی«لِیُطَهِِّرَکُمْ
« تطهیر»خواهد شما را پاکیزه کند. تعلیل تمام اين مراحل در  بلکه می

است، و بديهی است که اين تطهیر هم نمادين نیست بلکه اقتضای 
 پاکیزگی جسمانی است. 

يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَقْرَبُوا »سوره نساء است:  40آيه مرتبط ديگر 
، ای کسانی که ايمان «الصَّلَوةَ وَأنتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ

آوردند نزديک نشويد به نماز در حالی که مست هستید تا اينکه بدانید 
، )و نزديک «ابِرِى سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواواَل جُنُبًا إلَّا عَ»گويید،  چه می

نشويد به نماز( در حالی که جُنُب هستید تا اينکه خود را بشويید مگر 
وَإن کُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جآءَ »اينکه در حال طی مسیر باشید، 

دُوا مآءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا أحَدٌ مِِّنکُم مِِّنَ الْغآئِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِِّسَآءَ فَلَمْ تَجِ
، اين عبارت تکرار همان عبارات «طَیِِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَيْدِيکُمْ

مائده است که توضیح داده شود، اما عبارت پايانی اين  1مندرج در آيه 
إنَّ اهللَ کانَ عَفُوًّا »فرمايد:  آيه هم گويای شرايط اضطرار است که می

ای  آمرزنده، يعنی هرچند که در  ، همانا خدا بوده است درگذرنده«غَفُورًا
يابید نتوانید به خوبی و صحت کامل خود  شرايط اضطرار که آب نمی

را پاکیزه کنید اما خدا خاک پاک را نیز بنحوی واجد ويژگیهای آلودگی 
ها گريبان شما را نگیرند و شما را بیمار  زدايی قرار داده که آن آلودگی

)دی نند اگر با خاک پاک تطهیرشان کنید تا موقعی که آب بیابید. نک
1031) 

*** 
حسن و قبح اعمال آدمی، اعم »ايد:  درباره مقاله وضو: فرمودهناقد: 

از اعمال عبادی و معاشی و روزمره و... ذاتی است و نه اعتباری يا 
نمادين، پس الزاما مراحل وضو گرفتن و نیز تیمم بايد متضمن پاکیزگی 

پاکیزگی انجام  زدايی و باشد...، چرا که اساسا شستن به منظور آلودگی
زدايی ظاهری  اما اگر هدف از وضو را به پاکیزگی و آلودگی« شود. می

منحصر بدانیم، در زمان پاکیزگی دست و صورت و بدن، بدون هیچ 
شستشويی غرض حاصل بوده و نیازی به وضو نخواهد بود. حال آنکه 

. کند چنین برداشتی، با هدف و ترتیب بیان شده در آيه منافات پیدا می
رفع اين تناقض به آن است که هدف از وضو را، نه تنها شستشو و 
تطهیر ظاهری، بلکه تطهیر باطنی و معنوی و درونی، و شستشوی 

ها، و تطهیر و پاکسازی جسم و جان  تمامیت وجود خود از انواع آلودگی
داللت »...ايد:  و قلب و روح خود نیز بدانیم. در بخشی از مقاله فرموده

تواند ناظر بر جنبه غیرمادی آدمی هم داشته  ات قرآن میوجه در آي
وجه در لغت به معنی صورت »...ايد:  ؛ و در جای ديگری فرموده«باشد

«. است، ولی... گاهی به معنی روح يا به معنی ذات نیز آمده است...
رسد که اگر تطهیر و طهارت را  ضمن موافقت با اين فراز، به نظر می

شود.  تر می د مادی و معنوی بدانیم، تفسیر آيه کاملنیز دارای هر دو بع
هر گاه حرکت خود را در اين مسیر ادامه دهیم، و خود را از 

های ظاهر و باطن، مادی و معنوی، جسم و روح، دنیا و  دوگانگی
آخرت، شکل و محتوی، زمین و آسمان، علم و دين، غیب و شهادت، 

و بین اين مفاهیم در ذهن خود عقل و عشق، خرد و باور، و... رها کنیم، 
يابیم که در مسیر تعالی و رشد انسان،  صلح و آشتی برقرار کنیم، در می

رسد که در  مفاهیم طهارت و صالة نیز رشد يافته و انسان به جايی می
طهارت، ال يمسه اال المطهرون، و در صالة، الذين هم علی صالتهم 

اشک سازم بود آتشین شود. به قول مولوی: چو وضو ز  دائمون، می
 نمازم/ در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی. 

اگر مراحل وضو نمادين باشد و به هدف تطهیر  ( 1حق پور: 
باطنی، چرا بايد ابتدا صورت را شست بعد دستان بعد سر را مسح کرد 

بعد از شستن چرا مسح سر  و بعد پاها؟! چه منطقی دارد اين ترتیب؟!
دستان است در حالی که شستن صورت مقدم بود و سر و صورت 

در زمان پاکیزگی دست و ( »2سنخیت بیشتری در توالی دارند؟ 
و در آستانه وقت نماز هرچند که در صورت اطمینان « صورت و بدن

توان ترک تکرار کرد همانگونه که غسل  از پاکیزگی آنها می
توان به هدف شادابی در  و است، اما میاصطالحی، بدل و اولی به وض

صورت عدم اسراف دست و سر و صورت و پاها را مجددا شست و 
( هرگاه نماز خود وسیله طهارت باطنی باشد، منطقا مقدمه 0مسح کرد. 

تواند همان کارکرد را داشته باشد، بلکه الزام وضو قبل از اقامه  آن نمی
ند که بدون آن پاکیزگی رسا صالت، اهمیت پاکیزگی جسمانی را می

( و باز حتی 4باشد و اين تالزم؛ اقتضای توحید است.  باطنی مقدور نمی
اگر فلسفه وجودی وضو و تیمم پاکیزگی باطنی باشد چرا نبايد مراحل 
آنها توجیه طبیعی و منطقی و هم سنخ پاکیزگی ظاهری داشته باشند؟! 

( 41)انفال ( عطف مراحل در آيه وضو مانند عطف در آيه خمس 5
اطالق اعم است برای همه موارد پسینی، در « هلل»باشند که در آن  می

اطالق اعم است برای همه موارد پسینی خود بنا « وجوه»آيه وضو هم 
به اولويت و سیر منطقی و مابقی موارد جهت تاکید و اعالم اهمیت ذکر 

مائده  1انفال و چه در آيه  41اند وگرنه همه موارد چه در آيه  شده
 باشند. زيرمجموعه مورد اول می

ابتدا عرض کنم که بنده نیز مانند شما با جنبه نظافتی و : ناقد
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کنم که بايد برای وضو  زدايی وضو موافق هستم. منتها گمان می آلودگی
عالوه بر جنبه نظافت ظاهری، جنبه طهارت معنوی هم قائل شويم. 

ای  (، که توصیه24)عبس درست مانند آيه فلینظر االنسان الی طعامه 
است هم به توجه به خوراک مادی و هم به توجه به خوراک معنوی... با 
اين مقدمه، بايد عرض کنم که اختالفی با ساير مطالب و فرمايشات شما 
ندارم؛ و توجه به نکته فوق تنها ممکن است اختالف اندکی در برخی 

اره فرمايشات شما جزئیات بوجود آورد. بعنوان مثال، نظر خود را درب
( علت اين ترتیب، تفاوت ماهیت 1کنم:  عرض می )طبق همان شماره(

ترک وضو قابل قبول نیست، و شادابی  (2شستشو با ماهیت مسح است. 
توان  ( برای نماز مرسوم می0تواند به تنهايی هدف وضو باشد.  نمی

ا با اين فرمايش شم (4فوايد مادی هم در نظر گرفت )مانند ورزش(. 
 (1031ـ زمستان  13)آياتی از قرآن  نظری ندارم. (5موافقم. 

 

و چرايی آن « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄11 و 8مائده 
 پرتکرارهارک 

 

يُبَیِِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا مِِّمّا کُنتُمْ تُخْفُونَ ا يا أهْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُن) 15مائده 
رک ◄  (مُّبِینٌ نُورٌ وَکِتَابٌ بِ وَيَعْفُو عَن کَثِیرٍ قَدْ جاءَکُم مِِّنَ اهللِاالْکِتمِنَ 

  مبین /پرتکرارها
 

ضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْ  مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ) 02مائده 
 (النَّاسَ جَمِیعًا جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا

؛ عبد الهی اقدام به )سوراخ کردن کشتی( اما بعد از اين واقعه
نطَلَقا اف»کند:  کند و موسی اينبار نیز اعتراض می کشتن نوجوانی می

ا ئمًا فَقَتَلَهُ قالَ أقَتَلْتَ نَفْسًا زَکیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْحَتَّى إذا لَقیا غاُل
اند که مراد  در اين آيه گفته« بِغَیْرِ نَفْسٍ»(. در معنای 14)کهف « نُّکْرًا

اين است که آن نوجوان کسی را نکشته بود که عبد او را قصاص کند 
پرسد آيا جان  و در مقام قصاص آن کشتن موجه شود! و موسی می

پاکی را که مرتکب قتل نشده بود کشتی؟! اما نگارنده بر آن است که 
 02در آيه « بِغَیْرِ نَفْسٍ»ربطی به قصاص ندارد. « یْرِ نَفْسٍبِغَ»معنای 

یلَ أنَّهُ مَن قَتَلَ ائکَتَبْنا عَلَى بَنِى إسْر»سوره مائده نیز بکار رفته است: 
لنِّاسَ جَمیعًا وَمَنْ أحْیاها الْأرْضِ فَکَأنَّما قَتَلَ انَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِى 

يابیم که در اين آيه قتل  ، اگر دقت کنیم درمی«لنِّاسَ جَمیعًاافَکَأنَّمآ أحْیَا 
به معنای کشتن جسمانی نیست بلکه کشتن معنوی است چرا که در 

ای  عالم واقع؛ مرده جسمانی را نتوان زنده کرد که بگويد اگر کسی مرده
جسمانی را زنده کند گويی همه مردم را زنده کرده است! مضافاً مگر 

ردگان جسمانیند که زنده شوند! بنابراين مراد آيه اين جزو م« مردم»
کسی کشته شود گويی انسانیت همه مردم را « انسانیت»است که اگر 

گیر خواهد شد همانطور که  اند چرا که اين نوع کشتن همه کشته
شود و اگر انسانیت کسی احیا  فسادگری منجر به فاسد شدن جامعه می

شود چرا که احیاگری انسانیت  احیا می شود گويی که انسانیت همه مردم
مائده اين چنین است:  02يابد. با اين توضیحات معنای آيه  رواج می

به نحوی که بی را  )انسانیت( کسیبکشد  کهاسرائیل هر نوشتیم بر بنی»
مانند آن است که بکشد مردم را همگی  ،يا تبهکاری در زمینخود شود 

بِغَیْرِ «. »ه است مردم را همگیی زنده ساختويو آنکه زنده سازدش گ
خود شدن، يعنی خويشتن خويش را از دست دادن، يعنی  يعنی بی« نَفْسٍ

گیری، يعنی  ديگر اين خودت نیستی که برای خويش تصمیم می
 ات کنند.  اراده بی

مًا فَقَتَلَهُ نطَلَقا حَتَّى إذا لَقیا غاُلاف»سوره کهف:  14باز گرديم به آيه 
، پس به راه افتاد تا هنگامی که با «نَفْسًا زَکیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ قالَ أقَتَلْتَ

نوجوانی مالقات کردند، عبد او را کشت، موسی بر اساس همان تعالیم 
داند  اسرائیل که کشتن خوديت کسی را جايز نمی نازل شده بر بنی

کشی به نحوی که  مائده(، گفت آيا نفس پاکی را می 02)ابتدای آيه 
کشی؟!  های جوانیش را می د شود؟! يعنی آمال و آروزها و انگیزهخو بی

يعنی اينکه آن نوجوان از سر خردسالی و بچگی و نادانی و امثالهم 
شود و برخورد کشنده با او  چنین سوداهايی دارد و مرتکب خطاء می

گويیم: حاال بچه يک کاری کرد، بچه  جايز نیست. در عامیانه هم می
ه نبايد با او مثل يک بزرگسال رفتار کنی! شدت است ديگر، شما ک

برخورد و متوقف کردن کسی از ادامه روندی که در پیش دارد، 
کشد! دامنه و  اوست و عبد الهی آن نوجوان را چنین می« کشتن»

و موارد استعمال آن منحصر در وجوه مادی « قتل»معنايی ماده   گستره
در « قتل»گیرد.  نیز در برمینیست بلکه به طريق اولی وجوه معنوی را 

اصل متوقف کردن است اعم از وجه مادی يا معنوی. اگر استعداد کسی 
ای! اگر کسی را از رشد بازداری او  را بی محل گردانی او را کشته

ای! و اينها هیچ يک نیازمند اين نیست که خون او را بريزی! و از  کشته
ای!  او احیا کرده سوی مقابل؛ اگر بدی و شیطنت را در کسی بکشی

نیز همین معنای کشتن معنوی است! در « زنده بگور کردن»اصطالح 
کنند( يعنی رشد و تعالی  کردند )و می جاهلیت دختران را زنده بگور می

شناختند، آنها را  کشتند و انسانیت آن را به رسمیت نمی را در آنها می
نه بیش! کاال  تنها ابزار تأمین رفاه و لذت و فرزندآوری پنداشته و

نهادند. آيا  گونه خريد و فروش کرده وقعی به خوديت خود آن نمی
کشتن خوديت زنها در طول تاريخ منجر نشده است که مردم همگی 

 کشته شوند و از رشد و تعالی شايسته باز بمانند؟! 
کهف نیز گويای اين است که از نظر  14در انتهای آيه « نُکر»واژه 

ا نوجوان افراطی بوده است چرا که در بار معنايی موسی؛ برخورد عبد ب
 (.ا نُّکْرًائلَّقَدْ جِئْتَ شَیْآن سختی و شدت نیز ملحوظ است )

و  83اما برويم به سراغ تأويل کشتن نوجوان توسط عبد در آيات 
گويد که پدر و  سوره کهف: عبد در چرايی کشتن نوجوان می 81

ن نوجوان پدر و مادرش را مادرش مؤمن بودند پس خشیت کرديم که آ
مُ فَکانَ أبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینَآ أن لْغاُلاوأمّا به طغیان و حق پوشی وادارد )

( آری! عبد آن آمال و آرزوهای نابجای نوجوان را نًا وکُفْرًاايُرْهِقَهُما طُغْی
فَأرَدْنآ أن »کشد تا پدر و مادرش را به طغیان و کفر فرا نخواند!  می

، پس خواستیم که «قْرَبَ رُحْمًاوأةً ايُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْرًا مِِّنْهُ زَک
پروردگارشان آن نوجوان سرکش را با نوجوانی بهتر از آن جايگزين 
کند به پاکی و نزديکتر به مهربانی، يعنی آن نوجوان در خلق و خو و 

را به منش و روش دگرگونه گرد و بهتر شود تا مبادا پدر و مادرش 
 (1038)جوانی موسی ـ شهريور طغیان و حق پوشی وادارد. 
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  04و 00مائده 

 متن کامل مقاله
 و فهم چرايی مجازات آن در قرآن  مفهوم محاربه با خدا

 فهم قرآن به روش پازل ـ بخش اول 
 

 توضیحاتی پیرامون فهم قرآن به روش پازل
اين است « پازلفهم قرآن به روش »هدف از تألیف سلسله مقاالت 

مند به فهم صحیح برخی آيات الهی که دچار  که به صورت روش
اند يا شبهاتی در آنها مطرح است، دست يابیم و کوشش  بدفهمی شده

کنیم قرآن را به صورت يک کل منسجم فهم نمايیم. نگارنده در مقاله 
که چندی « صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن بنی»

نوانديشی دينی و گذار ناگزير از ثبوت احکام »ر نقد مقاله پیش د
به قلم جناب آقای ناصر لرستانی نگاشته است، « اجتماعی متن مقدس

 را توضیح داده است:« فهم قرآن به روش پازل»مختصراً 
 

، آن «گويد، حق است چون خدا می»اما اگر متمسک شويم به »... 
حق است و همه آن نیز حق وقت اگر قرآن حق باشد، يک آيه آن 

توانیم تمام قرآن را به مثابه يک پازل تلقی نمايیم  است، پس می
که تک تک عباراتش در انسجام و هماهنگی کامل با کل آن 
باشند. از طرفی، به گواهی تاريخ قرآن و تاريخ صدر اسالم 

بر پیامبر نازل « گروه آيه گروه آيه»دانیم که قرآن به صورت  می
خوانده است،  ست و وی آنها را برای مخاطبانش میشده ا می

بنابراين امکان فهم هر گروه آيه، فارغ از ساير گروه آياتهای 
بوده است،  بايد برای مخاطبان آن گروه آيه میسر می ديگر، می

البته فهم حداقلی مراد باری تعالی، نه فهم حداکثری، چرا که فهم 
وار بودن آن  رويکرد پازل حداکثری با مراجعه به تمام قرآن و با

شود. حال اگر مخاطبانی فقط مخاطب يک گروه آيه از  ممکن می
شدند، چون آن گروه آيه حق است و هر يک از  قرآن می

عبارتهای آن نیز حقند، و با توجه به اينکه از ويژگیهای حق اين 
همه مکانی و همه زمانی »و « حجتش در خودش است»است که 

هر حقی متضمن حقوق ديگر و »و « بهام استخالی از ا»و « است
توان نتیجه گرفت که هر گروه  می 1، و ...«شرط تحقق آنهاست

آيه نیز به مثابه يک پازل کوچک است که آن را با در نظر گرفتن 
 توان فهم کرد. اش می بستر تاريخی

بنابراين برای فهم قرآن، بايد کل آن را به مثابه يک پازل بزرگ 
ه آن را به مثابه يک پازل کوچک تلقی نمود و و هر گروه آي

ای آن را فهم نمود که ناقض ويژگیهای حق نشوند و اين  بگونه
، «گويد، حق است چون خدا می»روش منطقی نخواهد بود مگر به 

پذيرم که کل قرآن حق است، و هر گروه آيه آن  چرا که ابتدا می
با يکديگر نیز حق است، و هر عبارت آن نیز حق است، و حقوق 

دهند،  يک مجموعه خالی از ابهام و تناقض و تضاد را تشکیل می
بنابراين فهمی از قرآن صواب است که خالی از ابهام و تناقض و 

 «تضاد در همه زمانها و مکانها باشد.
 

اما قبل از توضیح چگونگی روش پازل، عالوه بر مطالب مذکور، 
                                                 

 « ويژگیهای قدرت، ويژگیهای حق»به مقاله  ـ برای ويژگیهای حق رک1

به صورت تفکیکی  بهتر است پیش فرضهای اين روش فهم قرآن را
 برشماريم: 

ـ قرآن کالم اهلل است و رسول او در کیفیت و کمیت آن نقشی 1
نداشته است، هر چند که آيات آن در بستر تاريخی و با زبان رايج آن 

 روز خلق گشته است. 
ـ قرآن چون از جانب سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدير... نازل 2

ند گفتاری اما دقیق و منسجم گشته است، در هنگام نزول متنی هر چ
بوده و به گواهی تاريخ قرآن با دقت بسیار نسل به نسل منتقل گشته 

وَإنَّا لَهُ   إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِِّکْرَ»است و قرآن خود مؤيد اين معناست: 
 (3سوره حجر آيه «)لَحَافِظُونَ

ـ نزول قرآن به صورت گروه آيات بوده و نه غالباً به صورت 0
تک آيه يا سوره. بنابراين قرآن را در ابتدا بايد به صورت گروه 

اند و دارای بستر  شده هايی در نظر گرفت که با هم نازل می آيات
اند و طبیعتاً به صورت گروه آياتی هم مخاطبان  تاريخی يکسانی بوده

کردند. توجه به اين نکته حائز اهمیت بسیار است که در  آنها را درک می
شدند  ل، اکثر مخاطبان، مخاطب برخی از گروه آياتها واقع میعصر نزو

گشتند. بنابراين اکثر مخاطبان  و معدود افرادی با کل قرآن مواجه می
توانستند معنای حداقلی گروه آيات را بدون در نظر گرفتن کل  بايد می

قرآن دريابند )پازل کوچک(. پس در فهم هر گروه آيات بايد استقالل 
وه آيه از ديگر آيات و سور در نظر گرفته شود. البته نسبی آن گر

معنای حداکثری گروه آياتها را با رجوع به کل قرآن و با در نظر گرفتن 
 توان دريافت )پازل بزرگ(. دقیق و منسجم بودن آن می

ـ با توجه به خالق قرآن که سمیع علیم خبیر حکیم رحیم قدير... 4
های فهم شده  کانی است يعنی گزارهاست، متن قرآن همه زمانی و همه م

از آن بايد همواره صادق و بکاربردنی و در تعالی انسان اثربخش باشند. 
همه زمانی و »های حق  است، و چون از ويژگی« حق»چرا که قرآن 

 2بودن است، پس قرآن هم همه زمانی و همه مکانی است.« همه مکانی

يک قرن بعد از دوران ـ با توجه به اينکه اولین کتاب لغت، بیش  5
توانسته در  و اين فاصله زمانی می 0نزول، جمع آوری گرديده است

تغییر مفاهیم لغات مؤثر بوده باشد، به کتب لغت مخصوصاً کتبی که در 
توان اعتماد صد در صدی کرد. عالوه  اند نمی قرنهای بعدی تألیف گشته

از موارد مؤثر بر های مؤلفان نیز  بر فاصله زمانی، امکانات و توانايی
کاهش دقت يا عدم پوشش کامل کتابهای آنها بر تمامی معانی لغات 
بوده است. و عامل مهم ديگر در کاهش دقت اين کتابها، تمدن و 
فرهنگ ساز بودن برداشتهای مسلمانان در طول تاريخ از متن آيات 

ای که تغییر فهم آنها و بعضاً تحريفات مفهومی،  به گونه 4بوده است
شده است. بنابراين در فهم گروه  جايگزين فهم اولیه زمان پیامبر می

آيات بايد تا آنجا به لغت اتکا نمود که مغايرتی با پیش فرضها پیشین 
بوجود نیايد، يعنی بر دقت، انسجام و صفات خالق آن خدشه وارد نشود. 

                                                 

 ـ همان2

لیف دکتر ابراهیم فتح الهی و شهروز ذوالفقاری، ، تأ«مفردات قرآن»ـ کتاب 0
 1083انتشارات اشجع، چاپ اول،

، تألیف نصر حامد ابوزيد، ترجمه «معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن»ـ کتاب 4
 1081نیا، انتشارات طرح نو، چاپ چهارم،  مرتضی کريمی
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و مفهوم رايج بسیاری آيات، که بعضاً مستند به کتب لغت  پذيرش معنا
توان  گیرد و می هم هستند، با حکمت خداوندی در تعارض قرار می

 شبهاتی را در خصوص آنها طرح نمود.
 

 مراحل روش پازل کوچک 
در روش پازل کوچک، ابتداء بايد محدوده گروه آيه را تشخیص 

مود. برای اين کار بايد محور داده، آن را از آيات قبل و بعد جدا ن
اصلی، که گروه آيه حول آن شکل گرفته، معیار قرار گیرد. بعد از 
تشخیص محدوده گروه آيه، آن را بنا بر اقتضاء به عبارتهايی تفکیک 

نمايیم، به طوری که هر عبارت، جدای از عبارتهای ديگر، دارای  می
فهوم درست هر کنیم م استقالل نسبی در معنا باشد. سپس کوشش می

يک از عبارتها را با رجوع به کتب لغت، يا استدالل منطقی و يا تمسک 
به روش پازل بزرگ، دريافته و با کنار هم چیدن آنها مفهوم درست 

 گروه آيه را فهم کنیم. 
توانستیم  اگر برای هر عبارت معانی متفاوتی متصور بود و ما نمی

عبارتها تشخیص دهیم، ابتداء  مفهوم مراد حق تعالی را مستقل از ساير
شماريم، سپس با رويکرد خالی  معانی متصور برای هر عبارت را برمی

پردازيم،  از تضاد و تناقض بودن قرآن، به اعتبارسنجی معانی عبارتها می
بدين روش که معانی متصور برای هر عبارت را با معانی متصور برای 

از معانی که با معانی  ديگر عبارتها، يک به يک سنجیده و آن دسته
گیرند را کنار گذاشته، و اين  ديگر عبارتها در تعارض و تناقض قرار می

دهیم تا مفهوم معتبر هر يک از عبارتها استخراج گردد،  روند را ادامه می
سپس مفاهیم معتبر عبارتها را در کنار هم چیده، درصدد کشف مفهوم 

 آيیم.    منسجم کل گروه آيه برمی
 

سوره مائده در خصوص مجازات  04و  00سراغ آيات  حال به
رويم و به روش پازل کوچک سعی در  محاربه با خدا و رسولش می

 نمايیم: فهم آنها می
 

 ـ تشخیص محدوده گروه آيه و تفکیک آن به عبارتها 1
هَ وَ رَ ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ يُحَار1ِ ضِ  رْسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِی الْأَ بُونَ اللَـّ
جنگند با خدا و رسولش و کوشش  همانا سزای کسانی که می/ فَسَاداً 

 کنند در زمین به تبهکاری می
جُلُهُم مِِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا  ( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَر2ْ

يا قطع شود اين است که کشته شوند يا مصلوب شوند /  ضِ مِنَ الْأَرْ
 شان از خالف هم يا رانده شوند از سرزمین دستها و پاهای

اين / ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  وَلَهُمْ فِی الْآخِرَ ( ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا0
شان در آخرت عذابی بسیار  ای است در دنیا و برای شان خواری برای

 بزرگ است
هَ غَفُورٌ وا عَلَیْهِمْ أَن تَقْدِرُ ( إلَّا الَّذينَ تَابُوا مِن قَبْل4ِ   فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَـّ

مگر کسانی که توبه کردند پیش از آنکه دست يابید به آنها /  حیمٌ رَّ
 پس بدانید که همانا خدا آمرزنده رحیم است

 

 ـ مفاهیم معتبر عبارتها 2
پیش از پرداختن به فهم معنای معتبر هر عبارت، توضیحاً عرض 

د که به طور کلی، برای کشف مفهوم درست اين گروه آيات، شو می
 رسد: يافتن پاسخهای پرسشهای زير ضروری به نظر می

 ـ مفهوم محاربه با خدا و رسولش چیست؟1
محاربه با خدا و »به « سعی به افساد در زمین»ـ چرايی عطف 2

 چیست؟ « رسولش
يُقَتَّلُوا أَوْ أَن »در « يا»ـ مفهوم هر يک عبارتهای تفکیک شده با 0

و « ضِ جُلُهُم مِِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ
 در میان آنها چیست؟« يا»کارکرد 

إلَّا »و با « ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا»با « إنَّمَا جَزَاءُ الَّذينَ»ـ رابطه 4
تواند  در فهم آيه چه کمکی می« وا عَلَیْهِمْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُالَّذينَ تَابُوا 

 بکند؟
نمايیم که  حال با کوشش در فهم معانی معتبر عبارتها، سعی می

 پاسخ پرسشهای مذکور را ارائه دهیم:
 

 ـ مفهوم محاربه با خدا و رسولش1ـ2
ابتداء نگاهی به « محاربه با خدا و رسولش»برای دريافت مفهوم 

 اندازيم )روش پازل بزرگ(: ديگر آيات محاربه در قرآن می
سوره بقره ادامه به رباخواری به مثابه  213و  218به استناد آيات 

در آيه  1اعالن جنگ با خدا و رسول او و مصداق ستمکاری است.
سوره توبه؛ مسجد ضرار، کمینگاهی برای محاربان با خدا و  131

رسولش تلقی گشته است که همواره در چنین مساجدی زير پرده نفاق، 
البته  2شود. به کفر ورزيدن و جدايی افکندن میان مؤمنان اقدام می

محاربه با خدا »آيات ديگری نیز وجود دارد که چون صريحاً به موضوع 
نپرداخته، به آنها استناد ننموده و به همین دو مورد اکتفا « شو رسول

 نمايیم. می
اما چرا رباخواری، مصداق محاربه با خدا و رسولش است و نیز چه 
ارتباطی بین مساجد ضرار که محلهايی برای کفر ورزيدن )پوشاندن 

گاه بودن  حق( و جدايی افکندن میان مؤمنان زير پرده نفاق است با کمین
در پاسخ به اين پرسشها،   ای محاربان با خدا و رسولش وجود دارد؟بر

 توجه به يک کلید فهم بسیار مهم در فهم آيات قرآن ضروری است:
نیست، بلکه بار « خدا»آيد، معنای آن فقط  می« اهلل»در قرآن هر جا 

شود و هم فعل و خلق او. به عبارت  معنايی آن هم مشمول خدا می
نی؛ خدا و سنن هستی، يعنی؛ خدا و قوانین حاکم بر ، يع«اهلل»ديگر؛ 

عالم. چرا؟ زيرا فعل خدا که خلق اوست، از او جدا نیست، خدا بدون 
خالقیت، خدا نیست. منشأ سنن و قوانین حاکم بر هستی، اسماء و صفات 
الهی است، و میان خدا و اسماء و صفاتش هیچ جدايی نیست. بنابراين 

ايد گستره معنايی آن را در نظر آوريم که شامل ب« اهلل»گويیم  وقتی می
شود. البته ناگفته نماند که  می« خدا، خلق خدا و سنن حاکم بر هستی»

                                                 

هَ وَذَرُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا 213و  218ـ بقره 1  بَا إِن کُنتُم  وا مَا بَقِیَ مِنَ الرِِّ للَـّ
هِ وَرَ مُّؤْمِنِینَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ ءُوسُ أَمْوَالِکُمْ  وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُ سُولِهِ بٍ مِِّنَ اللَـّ

 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 
صَادًا  يقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْ ا وَتَفْرِ ا وَکُفْرً ارً ذُوا مَسْجِدًا ضِرَ: وَالَّذِينَ اتَّخَ 131ـ توبه 2 

هَ وَرَ لِِّمَنْ حَارَ هُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ  وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَ سُولَهُ مِن قَبْلُ بَ اللَـّ دْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَـّ
 لَکَاذِبُونَ 
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قرار « اهلل»های انسانی، به شرطی در گستره معنايی  ماحصل اراده
گیرد که منطبق با سنن هستی باشد و نه خالف آن. يعنی اگر  می

ه الهی اعمال گردند، منطبق با سنن های انسانی در راستای اراد اراده
 1در نظر آورد.« اهلل»توان آنها را هم ذيل  هستی بوده و می

بايد « اهلل»نکته بعد اينکه؛ محاربه با رسول خدا نیز به اعتبار مفهوم 
راجع است دقت « اهلل»که به « رسوله»فهم گردد. بايد به ضمیر در 

بلکه اعتبار فرستاده به به تنهايی مفهومی ندارد، « رسول»شود، لفظ 
ای نخواهد بود. بنابراين  ای نباشد فرستاده فرستنده است و تا فرستنده

بحث بر سر محاربه با يک شخص و پیروانش نیست، بلکه مراد؛ 
محاربه با فرستاده همان خدايی است که از خلقش و از سنن حاکم بر 

ماً جنگیدن باشد. پس مفهوم محاربه با رسول خدا، الزا هستی جدا نمی
فیزيکی نیست، بلکه خالف هدايت الهی عمل کردن است که پیامبران 

 مأمورند آن هدايت را به مردم ابالغ نمايند.  
توان پرسشهای مذکور را پاسخ  حال با توجه به اين توضیحات، می

 داد:
ـ رباخواری از آن جهت مصداق محاربه با خدا و رسولش است 1

گردد.  ه و به جای رشد، باعث تخريب میکه منطبق با سنن هستی نبود
کند و مصداق ستمکاری  رباخواری؛ اخالق و اقتصاد جامعه را ويران می

 است.
ـ از مصاديق محاربه با خدا و رسولش؛ آزار رساندن، کفر 2

ورزيدن )پوشاندن حق( و ايجاد تفرقه بین مؤمنان است که در زير پرده 
تی و درستی و دوستی و اتحاد باشد. چرا که راس نفاق امکان پذير می

گردد.  مؤمنان است که موجب تحقق حقوق و رشد روزافزون ايشان می
های انسانی با اراده الهی است.  الزمه رشد و تعالی نیز، همراستايی اراده

کنند، در واقع در حال  بنابراين آنان که بر خالف اراده الهی عمل می
ای جز تخريب خود و  یجهباشند که نت جنگ با خدا و نظام هستی می

 آورند. ديگران بدست نمی
به محاربه با خدا و رسولش، « ضِ فَسَاداً وَيَسْعَوْنَ فِی الْأَرْ»عطف 

نشانگر کوشش در گسترش اين محاربه است که منجر به ويرانگری 
شود که نتیجه و  روزافزون و فراگیر در محیط زندگی يک جامعه می

مردمان و سلب امنیت و آرامش آنها و  پیامدی جز تعرض به جان و مال
تضییع حقوقشان ندارد و بنابراين ضرورت مجازات محاربان را واجب 

 نمايد. می
 

 ـ چیستی مجازات محارب2ـ2
عبارت دوم اين گروه آيه، مجازات محاربان با خدا و رسولش که 

 کنند را بیان نموده است:  در زمین کوشش به تبهکاری می
جُلُهُم مِِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا  أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْأَن يُقَتَّلُوا »

اين است که کشته شوند يا مصلوب شوند يا قطع شود /  «ضِ مِنَ الْأَرْ
 شان از خالف هم يا رانده شوند از سرزمین دستها و پاهای

 

                                                 

های  زمان، علم خدا و نسبت اراده»ع، رجوع به مقاالت ـ برای فهم بهتر اين موضو1
تواند  از نگارنده، می« ها توحید، روابط قوا، ثنويتها و موازنه»و « الهی و انسانی

 مفید باشد. 

برای دريافت مفهوم درست اين عبارت بايد به اين نکته توجه نمود 
که قرآن متن دقیق است، بنابراين ترتیب عبارات نیز دارای مفهوم است. 

از هم تفکیک « يا»چهار نوع مجازاتی که در اين عبارت آمده با 
است و عبارت آخر به معنای « کشتن»اند و عبارت اول به معنای  گشته

ای نیست، بنابراين دو عبارت وسط  ر مفهوم آنها مناقشهو د« تبعید»
مبنی بر مصلوب کردن و قطع دست و پا از خالف، بايد بین اين دو حد 
مجازات معنا دهند. اما معنای ظاهری مصلوب کردن، چیز جز کشتن 

توان پذيرفت  تدريجی نیست که قطعاً بدتر از کشتن آنی است، پس نمی
اين آيه کشتن تدريجی است، بلکه بايد که مفهوم مصلوب کردن در 

مجازاتی کمتر از کشتن باشد. مراد از مصلوب کردن در اين آيه با 
توجه به ترتیب مراتب مجازاتها، مصلوب االراده کردن و سلب اختیار 
است، مثل مجازات حبس که در آن اراده و اختیار آدمی در چارچوب 

ز گزند تکرار تعديات چنین گردد تا جامعه و آحاد آن ا زندان محدود می
 مجرمانی مصون شود و ايشان نیز متنبه گردند. 

قطع دست و پا از خالف نیز بايد مجازاتی باشد بین مصلوب 
توان مراد از آن را قطع جسمانی  االختیار کردن و تبعید، بنابراين نمی

دانست، چرا که اگر مفهوم آن بريدن جسمانی دست و پا از خالف باشد، 
مجازاتی شديدتر از مصلوب االراده کردن است، ثانیاً بین جرم و  اوالً؛

« قصاص»مجازات بايد تناسب باشد، و چنین مجازاتی تنها در مقام 
با اين اوصاف مفهوم قطع دست و پا از  2موجه خواهد بود و الغیر.

خالف چیزی جز محدود االختیار کردن نیست، مانند محروم نمودن از 
اصی که فرد مجرم با سوء استفاده از مقام و موقعیت اشتغال به مشاغل خ

 خود به محاربه با خدا و رسولش و افساد در زمین کوشیده است. 
شايد در مقام نقد اين نظر مطرح شود؛ چرا قرآن گفته است دست و 
پا را از خالف هم قطع کنید، و نگفته از يک طرف قطع کنید؟! پاسخ 

قطع جسمانی، اگر دست و پا از يک اين است که بر فرض قائل شدن به 
طرف قطع شوند، فرد مجازات شده ديگر از عهده هیچ تحرک و کار 

آيد و اين مجازات بسیار شديدتر است از قطع  فیزيکی به تنهايی برنمی
تواند برخی از  دست و پا از خالف هم که در آن فرد مجازات شده می

بر اينکه مفهوم اين  کارها را خود انجام دهد. و اين خود شاهدی است
است چرا که مجازاتی سبکتر از « محدود االختیار کردن»عبارت 

 باشد.  مصلوب االختیار کردن می
مضاف بر ادله فوق مبنی بر محدود االختیار کردن و نه قطع 

سوره  08جسمانی دست و پا، توجه به حکم قطع دست سارق در آيه 
دکتر «. وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا وَالسَّارِقُ»مائده نیز مفید خواهد بود: 

سید علی اصغر غروی به تبعیت از پدر و استادش، حکیم سید محمد 
جواد غروی، بسیار نیکو مفهوم اين آيه را مبنی بر بريدن دست قدرت 

 0سارقان از سرقت و نه قطع جسمانی دست آنها اثبات نموده است.
 خالصه دو دلیل از ادله ايشان در اين باره به قرار زير است:

در آيه مجمل است، زيرا بر فرض اينکه « دست»يا « يد»ـ لفظ 1
                                                 

  «بحث آزاد درباره قصاص»رک « قصاص»ـ در خصوص 2

کتر به قلم د« کدامین دست را بايد بريد»و نیز مقاله « سرقت و قطع يد»ـ رساله 0
 ( www.arbabehekmat.com)سید علی اصغر غروی 
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مراد قطع جسمانی باشد؛ اوالً؛ مشخص نیست از کدام قسمت بايد دست 
دزد را قطع کرد، از انگشتان، از مچ، از آرنج يا از کتف، زيرا در زبان 

، هم به کل و هم به قسمتی از دست انسان اطالق «يد»عربی، لفظ 
شود. ثانیاً؛ در آيه مشخص نشده است که کدام دست، چپ يا راست  می

را بايد بريد. اگر مراد حضرت باری، بريدن جسمانی دستان سارقان 
بايد میزان آن و همچنین اينکه کدام يک بريده شود، مشخص  باشد، می

ت حاجت از خداوند حکیم قبیح است. گشت، زيرا تأخیر بیان از وق می
در معنای « دست»ثالثاً؛ در اغلب زبانهای دنیا از جمله زبان عربی؛ 

 «. قدرت زياد»، به معنای «يد طولی»رود، مانند  نیز بکار می« قدرت»
نیز در آيه مجمل است، زيرا در زبان « بريدن»يا « قطع»ـ  لفظ 2

مجروح »شود و هم  الق میاط« جدا کردن»هم بر « قطع»عربی؛ اوالً؛ 
به معنای از میان برداشتن ارتباط بین دو چیز و « قطع»ثانیاً؛ «. کردن

ايجاد فاصله در بین آنها، در موارد گوناگونی کاربرد دارد. مانند؛ 
قَطَعَ »، زبانش را ببريد، يعنی؛ ساکتش کنید و يا «اِقطَعوا لسانه»

 ، نمازش را بريد.«صالته
 

اد توضیحاتی که بیان شد، جزاء کسانی که با خدا و بنابراين به استن
کوشند اين است  کنند و در زمین به تبهکاری می رسولش محاربه می

که يا کشته شوند يا مصلوب االختیار شوند يا محدود االختیار شوند يا 
 تبعید گردند.

 

 اجرائی بودن مجازات ـ0ـ2
مْ خِزْیٌ فِی ذَلِکَ لَهُ»در عبارت سوم از اين گروه آيه آمده: 

ای  شان خواری اين برای»، يعنی «ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَ الدُّنْیَا
به استناد «. شان در آخرت عذابی بسیار بزرگ است است در دنیا و برای

اين عبارت، مجازاتهای مطرح در عبارت دوم، همگی در اين دنیا به 
اگر کسی همواره در سلب امنیت و باشند. مثالً  تناسب جرائم، اجرائی می

آسايش مردمان اقدام کند و به جان و مال آنها تعرض نمايد، بناء به 
توان يکی از اين چهار نوع مجازات را برای او  اقتضاء و تناسب جرم می

بکار بست، همانطور که چنین مجازاتهايی در طول تاريخ، همواره برای 
 شود.  چنین مجرمانی اجراء شده و می

 

 توبه و جبران ؛ بازدارنده از مجازات ـ4ـ2
عبارت چهارم اين گروه آيه ناظر بر اين معناست که اگر مجرمی 
قبل از اينکه به او دست يابند تا مجازاتش کنند، توبه نمود و درصد 
جبران برآمد، نبايد مجازاتهای مطروحه را به او اعمال کرد، بلکه بايد او 

 زات نمود.را بخشید يا مشمول تخفیف مجا
 

هَ غَفُورٌ وا عَلَیْهِمْ إلَّا الَّذينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُ»   فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَـّ
مگر کسانی که توبه کردند پیش از آنکه دست يابید به آنها، /  «حیمٌ رَّ

 پس بدانید که همانا خدا آمرزنده رحیم است
 

هَ »گويد:  دقت کنید قرآن می ، و اين تأيیدی «حیمٌ رَّ  غَفُورٌأَنَّ اللَـّ
« اهلل»است بر مدعای پیش گفته نگارنده که هرگاه در قرآن لفظ 

آيد، منظور فقط آفريدگار نیست، بلکه سنن و قوانین حاکم بر هستی  می
گیرند، نیز  و انسانهايی که اراده خود را در راستای اراده الهی بکار می

ات دنیوی محاربان توبه کرده هست، چرا که در آيه مورد بحث، مجاز
همانا »گويد:  شود اما قرآن می توسط ساير مردمان جامعه بخشیده می

يعنی خدا آمرزش و رحمت دنیوی خود را « خدا آمرزنده رحیم است
 سازد. های انسانی محقق می توسط طبیعت يا اراده

 

 جمع بندی
محاربان توان گفت که  با توجه به مباحث مطروحه در اين مقاله، می

با خدا و رسول او کسانی هستند که بر خالف قوانین و سنن حاکم بر 
گری و  نمايند و در نتیجه به جای رشد و تعالی، ويران  هستی عمل می

کنند. حال اگر اعمال آنها منجر به گسترش حیطه  تبهکاری می
گری و تبهکاری به جامعه و سرزمینی شود که در آن زندگی  ويران

تحق يکی از مجازاتهای چهارگانه کشته شدن، مصلوب کنند، مس می
شوند و اگر قبل  االختیار شدن، محدود االختیار شدن يا تعبید گشتن می

از اينکه ساير مردمان بر آنها دست يابند تا مجازتشان کنند، توبه کنند 
شوند.  مجازات می و درصدد جبران برآيند، مشمول بخشش يا تخفیف

    (1030)آبان 
*** 

مچنان در واکنش به تفسیر ناروای جناب ابوالفضل بهرامپور در ه
( اظهار 1038استناد به آيه محاربه در مواجهه با معترضان آبان ماه )

شود. جدای از موافقان چنین تفسیری، واکنشهای مخالفان سه  نظر می
دسته است؛ يکی آيه محاربه و امثالهم را حاکی از خشونت ورزی قرآن 

انند، دسته دوم آنها را عصری و منحصر در دوران صدر د و اسالم می
دانند و دسته ديگر اين آيات را طوری  اسالم يا کمی بعد از آن می

فهمند که داللت بر مجازات و برخورد نداشته باشد و از نظر نگارنده  می
 4و  2همگی در فهم اين آيه بر خطا هستند. اين آيه به انضمام آيات 

ات قصاص، آياتی هستند که اصول مجازات را از سوره نور و نیز آي
 کنند و به شرط قانون گزاری قابلیت اجراء دارند. منظر قرآن بیان می

از نظر نگارنده هرچند اين آيات اجرائیند اما اوالً بايد مصاديق 
محاربه با خدا و رسول را درست فهمید ثانیاً چیستی مجازاتهای 

مفهوم محاربه با خدا و فهم »مقاله چهارگانه مندرج در آيه را که در 
ام و در جمع بندی آن آمده:  بدان پرداخته« چرايی مجازات آن در قرآن

توان گفت که محاربان با  با توجه به مباحث مطروحه در اين مقاله، می»
خدا و رسول او کسانی هستند که بر خالف قوانین و سنن حاکم بر 

گری و  ی رشد و تعالی، ويراننمايند و در نتیجه به جا  هستی عمل می
کنند. حال اگر اعمال آنها منجر به گسترش حیطه  تبهکاری می

گری و تبهکاری به جامعه و سرزمینی شود که در آن زندگی  ويران
کنند، مستحق يکی از مجازاتهای چهارگانه کشته شدن، مصلوب  می

ر قبل شوند و اگ االختیار شدن، محدود االختیار شدن يا تبعید گشتن می
از اينکه ساير مردمان بر آنها دست يابند تا مجازتشان کنند، توبه کنند 

 « شوند. و درصدد جبران برآيند، مشمول بخشش يا تخفیف مجازات می
نیز به استناد « استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن»در مقاله 

ام  مقاله محاربه در خصوص مصاديق مجازاتهای چهارگانه نگاشته
کشته شدن، مصلوب االختیار شدن، »مجازاتها منصوص در آيه معنای »

قرآن متن دقیق »باشد چرا که  می« محدود االختیار شدن يا تبعید گشتن
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عبارت »، و وقتی «است، بنابراين ترتیب عبارات نیز دارای مفهوم است
و در « تبعید»است و عبارت آخر به معنای « کشتن»اول به معنای 

ای نیست، بنابراين دو عبارت وسط مبنی بر مصلوب  مفهوم آنها مناقشه
کردن و قطع دست و پا از خالف، بايد بین اين دو حد مجازات معنا 
دهند. اما معنای ظاهری مصلوب کردن، چیز جز کشتن تدريجی نیست 

توان پذيرفت که مفهوم  که قطعاً بدتر از کشتن آنی است، پس نمی
است، بلکه بايد مجازاتی مصلوب کردن در اين آيه کشتن تدريجی 

کمتر از کشتن باشد. مراد از مصلوب کردن در اين آيه با توجه به 
ترتیب مراتب مجازاتها، مصلوب االراده کردن و سلب اختیار است، مثل 
مجازات حبس که در آن اراده و اختیار آدمی در چارچوب زندان 

چنین گردد تا جامعه و آحاد آن از گزند تکرار تعديات  محدود می
مجرمانی مصون شود و ايشان نیز متنبه گردند. قطع دست و پا از خالف 
نیز بايد مجازاتی باشد بین مصلوب االختیار کردن و تبعید، بنابراين 

توان مراد از آن را قطع جسمانی دانست، چرا که اگر مفهوم آن  نمی
بريدن جسمانی دست و پا از خالف باشد، اوالً؛ مجازاتی شديدتر از 

لوب االراده کردن است، ثانیاً بین جرم و مجازات بايد تناسب باشد، مص
موجه خواهد بود و الغیر. با « قصاص»و چنین مجازاتی تنها در مقام 

اين اوصاف مفهوم قطع دست و پا از خالف چیزی جز محدود االختیار 
کردن نیست، مانند محروم نمودن از اشتغال به مشاغل خاصی که فرد 

استفاده از مقام و موقعیت خود به محاربه با خدا و رسولش  مجرم با سوء
بايد توجه نمود »ام:  و همانجا افزوده« و افساد در زمین کوشیده است.

منحصراً در نبرد رو در رو يا در مقام قصاص « أن يُقَتَّلُوا»که مجازات 
 « جايز است.

ه شما افزايم که جان مايه کالم آيه محاربه اين است ک در اينجا می
مردمان طبیعتاً يکی از مجازاتهای چهارگانه را بر کسانی که امنیت و 

زنند و به جان و مال و ناموستان تعرض و تجاوز  آرامشتان را بر هم می
کشید، يا به  کنید يا در نبرد و قصاص آنها را می کنند اعمال می می

رشان را کشید، يا اختیا کنید و اختیارشان را به بند می نوعی محبوس می
رانید که از شرشان در  کنید يا از سرزمین خود می در اجتماع محدود می

امان باشید. با اين آيه خدای تعالی به شرط سنخیت جرم و مجازات؛ 
دهد. حال از نظر نگارنده اين صواب نیست  جواز اعمال مجازات را می

که چون برخی از اهالی قدرت، آيات قرآن را مستمسک ظلم و تعدی 
ها و  محل گردانیم! بلکه بايد چیستی کنند، داللت آيات را بی د میخو

ها را در قرآن بمثابه متن دقیق، دقیق بفهمیم و به توجیه و  چرايی
فرافکنی متوسل نگرديم که خدا و پیامبر و پیروان راستینش را از 

 (1038ـ زمستان  11)آياتی از قرآن  اتهامهای امروزی تبرئه کنیم!
*** 

سوره مائده( نیز شاهدی است از وجود قتل  04و  00محاربه )آيات 
، چرا که بعد از «مقام دفاع مشروع همزمان با تجاوز»حق به غیر از 

هَ وَرَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ»فرمايد:  اينکه می سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِی  بُونَ اللَـّ
فرمايد:  ، می...«ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ...ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ الْأَرْ

گويد مگر  ، حال وقتی می«وا عَلَیْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُ»
کسانی که توبه کنند قبل از اينکه بر آنها دست يابید و مسلط شويد، 

عد از اينکه بر آنها همزمان تجاوز نیست، بلکه ب« يُقَتَّلُوا»يعنی الزاماً 
 باشد.« کشتن»مسلط شديد نیز ممکن است مجازات بحق در مورد آنها 

 (1030ـ  11)قصاص 
*** 

 2رک نور ◄ 
 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 05مائده 
 پرتکرارها

 

 04و  00رک مائده  ◄ (اا أيْديَهُمقْطَعُواارِقَةُ فَلسّا لسّارِقُ وا و) 08مائده 
جناب حق پور سؤالی در مورد حکم قطع دست دزد که در پرسش: 

( دارم. در قرآن به وضوح خواسته شده که دست 08قرآن آمده )مائده 
دزد را قطع کنیم. در روزگار ما به اين دلیل که قطع دست عملی 

شود و در عوض عموما دزدها  خشونت آمیز است اين حکم اجراء نمی
شوند! به نظر من هرچند که قطع دست عملی  ان فرستاده میبه زند

خشونت آمیز است ولی زندان فرستادن مجرمین عملی بس 
دانیم ولی  آمیز می آمیزتر است. چرا قطع دست را خشونت خشونت

اتالف عمر يک انسان سالها پشت میله زندان را نه!؟ عالوه بر آن 
اند که در نتیجه  خالفکاران شدهزندانها در سراسر دنیا تبديل به دانشگاه 

کند بلکه او  فرستادن مردم به زندان نه تنها شرايط اصالح را فراهم نمی
برد؟ پس به نظر من قطع دست بايد  را بیشتر در منجالب فساد فرو می

 در مورد دزدان حرفه انجام شود تا شايد اصالح شوند. 
سوره  00از نظر بنده اصل االساس مجازات در قرآن در آيه پاسخ: 

مائده در خصوص محاربه با خدا و توسعه فساد در زمین تبیین شده 
مفهوم محاربه با خدا و فهم چرايی مجازات »است که نگارنده در مقاله 

ام. در آن مقاله به مجازات سارقان نیز  بدان پرداخته« آن در قرآن
استخراج مجازات تجاوز جنسی از »ر دو مقاله پرداخته شده است. د

در خصوص « پیرامون حکم زنا و نسخ سنگسار در قرآن»و « قرآن
بحث آزاد در باره »ام و نیز در  مجازات از نگاه قرآن نیز نگاشته

دانم.  که رجوع بدانها را در پاسخ جامع به پرسش شما مفید می« قصاص
قطع دست دزد در قرآن بريدن اما به اختصار بايد بگويم که مراد از 

جسمانی نیست بلکه بريدن معنوی است يعنی سلب اختیار و اراده 
کردن، يعنی دست قدرت را کوتاه کردن. و البته حبس؛ تنها و تنها در 
مواقعی جايز است که محبوس نبودن مرتکب جرم منجر به تکرار يا 

هم از نظر استمرار جرم و سلب امنیت اجتماع باشد که در اين موارد 
قرآن تبعید گزينه درست است و روا نیست که از حبس به عنوان 

بايد اعمال شود و در  مجازات استفاده گردد. حبس از روی ناچاری می
گیری  موارد خاص مانند محبوس نمودن کسی که مکرراً اقدام به انتقام

کند يا راهزنی يا جرمی که محدود االختیاری يا تبعید چاره  می
از آن نیست بلکه بايد مصلوب االختیارش کرد يعنی اختیار و  جلوگیری

اش را با حبس به بند کشید. از نظر نگارنده مجازاتهای چهارگانه  اراده
در آيه محاربه بجز اولی که کشتن است و تنها در مقام قصاص و جنگ 
جايز است مابقی بیشتر ماهیت پیشگیری دارند تا مجازات و البته در 

م قابل قصاص باشد که مجازاتش قصاص است و اگر قابل قرآن اگر جر
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عدد.  133قصاص نباشد مجازاتش شماری تازيانه است تا سقف 
ويژگی مجازات با تازيانه يکی اين است که دفعی است و نه تدريجی 
و منفصل کننده از زيست اجتماعی نیست و آثار آن نیز در مدت زمان 

ان پذير باشد. بطور کلی اصل کوتاه بايد محو گردد و صدمات آن جبر
اين است که مجازات به جز در موارد قصاص بايد در مدت کوتاه 
جبران پذير باشد. بنابراين بريدن جسمانی دست دزد به هیچ وجه روا 
نیست چون جبران پذير نیست و البته حبس هم چندان متناسب آن نیست 

را کوتاه بلکه بايد به نحوی متناسب نوع دزدی دست قدرت سارقان 
نمود تا نتوانند بدان مبادرت کنند و در صورت نیاز به مجازات از نظر 
نگارنده قرآن تازيانه را پیشنهاد می نمايد که البته کیفیت و کمیت 

 تازيانه محل قانون گزاری است.
 

 (يُحَرِِّفُونَ الْکَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِه) 41مائده 
فاده از آن خارج از حیطه و اين آيه داللت بر تحريف کالم و است

« سخن لفظی»منحصر در « کالم»جايگاه حقانیتش دارد، البته مراد از 
نیست، بلکه هر گويايی را اعم از گويايی لفظی و گويايی ذاتی و 

 (1031)مِن بَعد ـ پايیز شود. تکوينی و ... شامل می
 

 53تا  41مائده 
به حکم کردن سوره نساء، پیامبر موظف  135 بنابر آيه: پرسش

 40و  42بین مردم بر اساس قرآن است اما همین پیامبر )بر اساس آيات 
سوره مائده و تفاسیر آنها( بر طبق احکام تورات )که قرآن آن را 

. آيا به دهد یم ی( حکم بر سنگسار کردن يک يهودداند یتحريف شده م
است که پیامبر از شرايط قضاوت عادالنه نزول کرده است؟!  یاين معن

بر اساس آيه « حق فرازمانی و فرامکانی است» گويند یکه م یکسان
کَیْفَ يُحَکِِّمُونَکَ وَ عِنْدَهُمُ التَِّوْراةُ فیها حُکْمُ اهللِ ثُمَِّ »سوره مائده  40

در  ندرود آورچگونه آنها به حکم تو سر ف« يَتَوَلَِّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلک
که تورات نزد آنهاست و حکم خدا )سنگسار( در آن است...  یصورت
مجازات سنگسار را نیز قبول کنند چون در تورات ذکر شده و  یبايست

 .گذارد یآن صحه م یبر طبق همین آيه در قرآن، خداوند بر اجرا

گروه  ديسوره مائده با 40و 42اتيفهم داللت آ یبرا: پاسخ
 امبریخطاب به پ 41 هي. در آميریسوره را در نظر بگ نيا 53 تا 41اتيآ
اما در  ميآورد مانيا نديگو یکه به زبان م یآن دسته از کسان ديفرما یم

 مانيتو را ناراحت نکند چرا که آنها قلباً ا کنند یم یپوش  عمل حق
شنونده تو  یدروغ پرداز یکه برا انيهودياز  یکسان زیو ن اند اوردهین

که  یگريگروه د یکرده برا فيتو را تحر یحرفها خواهند یهستند و م
 ندياینزد تو ب خواهند یهم که م یا . آنها به دستهنديبگو نديآ ینزد تو نم

در  دیکن یوگرنه از او دور ديريطور به شما گفت بپذ نياگر ا نديگو یم
هرکه را خدا بخواهد دچار فتنه کند تو هرگز از  دانند یکه آنها نم یحال

هستند که خدا نخواسته  ی. آنها کسانیبر آن ندار یاریجانب خدا اخت
 یو در آخرت عذاب بزرگ یخوار ایاست دلهاشان را پاک کند و در دن

تا حرام  یدروغ پرداز ی! گوش دهندگانند برایدر انتظارشان است. آر
 انشانیم یا دند اگر صالح دانسته! پس اگر نزد تو آمکنند یخور
آنها  انیکه حتما م یستیکن و تو ملزم ن یوگرنه از آنها دور یداور

 گردانيخود توست و بدان که اگر رو صیبلکه به تشخ یکن یداور
 یداور انشانیبرسانند و اگر م توانند یبه تو نم یانياز آنها ز یشو

کن چرا  یو حرام خورند تو به قسط داور ردازدروغ پ نکهيبا ا یکن یم
را دوست دارد و نه ستمکاران را. حال پس از وصف  نیکه خدا مقسط
و  ديفرما یم 40 هيدر آ امبر،یاز مراجعه کنندگان به پ یاوصاف برخ

که تورات  یدر حال دهند یتو را داور قرار م امبریپ یچگونه است که ا
چون تو به حق  نهاياست؟! ا آمدههست و در آن حکم خدا  شانينزد ا

 گردانياز تو هم رو ستین ندشانيو خوشا یکن یم یداور انشانیم
تورات را  ميا . همانا ما فرو فرستادهستندیچرا که مانند مؤمنان ن شوند یم

 یمصداق آن حکم اله 45 هي... بعد در آیاست و نور یتيکه در آن هدا
 امبریکه در چه مورد از پ ديگو یکه در تورات مندرج بوده است را م

وکَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَیْنَ بِالْعَیْنِ : »خواستند یم یداور
وَالْأنْفَ بِالْأنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُروحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ 

پس « يَحْکُمْ بِما أنْزَلَ اهللُ فَاُولَئِکَ هُمُ الظِّالِمونَ لَمْبِهِ فَهُوَ کَفِّارَةٌ لَهُ وَمَنْ 
از اعراب  یداده محل یهودي کيحکم به سنگسار  امبریاند پ گفته نکهيا

ندارد چرا که خود قرآن مشخص کرده که مناقشه در موضوع قصاص 
بوده است. در  یکيمورد حکم قرآن و تورات  نيبوده است و در ا

در فهم امت  یبازنگر»به مقاله  دیرجوع کن 43 و 48 اتيخصوص آ
 یآن بدنبال حکم نکهيهم گواه است بر ا 53 هياما آ«. واحد در قرآن

أفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ : »ديفرما یدرباره قصاص چرا که م زیآم ضیبودند تبع
 طلبند؟ یرا م تیحکم جاهل اي، آ«يَبْغونَ

 

وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ : 45آيه ) 48تا  44مائده 
فَمَن  وحَ قِصَاصٌ وَالْجُرُ بِالسِِّنِِّبِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِِّنَّ 

 (الظَّالِمُونَ هُمُ ئِکَهُ فَأُولَـمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللِّوَمَن لَّ ةٌ لَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ
 04و  00و مائده  118رک بقره  ◄

را حداکثر حکم بدانیم و نقش « مقابله به مثل»اگر قصاص به معنای 
جامعه را در وقوع جرائم ناديده نگیريم، و بنابراين قائل باشیم که قاضی 
نبايد حداکثر مجازات را برای مجرم در نظر بگیرد چرا که در وقوع 
مجرمیت، جامعه نیز نقش داشته، بايد بگويیم که؛ درست است که نبايد 
در تشخیص و اعمال مجازات، نقش جامعه را ناديده گرفت، اما بايد 
دقت کنیم که مجازات قصاص مربوط به جرمهايی است که در آن 

ای ندارد، مانند قتل و تحمیل آسیبهای جسمانی،  جامعه نقش جبرگونه
گفتار و رفتار و کردار خود را کنترل توانند  اند و می انسانها ذی اراده

توان و نبايد به بهانه نقش  نمايند و واکنش کور نباشند، بنابراين نمی
اجتماع در وقوع جرائم، مجرم را تبرئه نمود و مستحق مجازات نداست 

شود چرا که  که اگر چنین باشد، به واقع سنگ روی سنگ بند نمی
شوند و مجرمان تبرئه و در نتیجه چرخه  توجیه میة جرائم قابل هموقوع 

 گردد. تر می تر و مهلک خشونت روز به روز گسترده ↔خشونت 
 (1030)قصاص )نقد نظر استاد( ـ 

*** 
 45مندرجات آيه  صدر[ استاد گرامی ]خطاب به استاد بنی

فرمايد:  می 44سوره مائده قطعاً مورد تأيید قرآن است، چرا که در آيه 
هُ ...  اةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ ا أَنزَلْنَا التَّوْرَإِنَّ» وَمَن لَّمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَـّ
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، بنابراين اين حکم از جانب اهلل است و چون او «ونَ الْکَافِرُ هُمُ ئِکَفَأُولَـ
شود، و هر آنچه حق باشد  حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی

است، از اين رو احکامی که قرآن آنها را از همه مکانی و همه زمانی 
کند، برای ايمان آورندگان  جانب اهلل مقرر شده برای پیشینیان معرفی می

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ »به پیامبر خاتم نیز مقرر است. در ضمن عبارت 
سوره  118در اين آيه مؤيد توصیه به عفو يا تخفیف در آيه « ةٌ لَّهُ کَفَّارَ
است و تفاوتی در اين دو آيه نیست و هر دو گويای يک حکم  بقره
 (1030ـ  8)قصاص  باشند. می

*** 
 بحث آزاد در باره قصاص»رک  ◄

 

  43تا  41مائده 
مائده بپردازم، به چند آيه قبل آن  48قبل از اينکه به خود آيه 

افکنم: سخن از قوم يهود است و بعثت عیسی بن مريم و فرو  نظری می
فرستادن انجیل بر آن قوم در حالی که مصدق تورات هستند. بعد 

، و بايد داوری کنند «فیهِ هللُابِمآ أنزَلَ  لْإنجِیلِاأهْلُ  وَلْیَحْکُمْ»گويد  می
 لَّمْ وَمَن»اهل انجیل بر مبنای احکامی که خدا فرستاده است در انجیل، 

و هر آنکه داوری نکند بر « اسِقُونَلْفا هُمُ لَئِکَفَأُو هللُا أنزَلَ بِمآ يَحْکُم
مبنای آن احکام از فاسقان است. حال خدا خطاب به پیامبر اسالم 

وأنزَلْنَا إلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِِّ مُصَدِِّقًا لِِّما بَیْنَ يَدَيْهِ مِنَ »فرمايد:  می
، کتاب الهی را به حق بر تو نازل کرديم در حالی که مصدق و «الْکِتابِ

فَاحْکُم »ن حقايقی از کتاب الهی است که قوم يهود از آن آگاهند، مُهَیمِ
، پس داوری کن بین يهوديان بر اساس احکام الهی «بَیْنَهُم بِما أنزَلَ اهللُ

، و پیروی نکن از «وال تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِِّ»نازل شده، 
آمده، حال عبارت بعدی  امیال ناحق آنها نسبت به آنچه از حق برايت

در اين «. لِکُلٍِّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»طلبد:  دقت بیشتری می
گیرد؟ آيا  چه چیزی را دربرمی« لِکُلٍِّ»عبارت اول بايد مشخص کرد که 

يا غیره؟ به استناد عبارت بعدی « هر گروه»است يا « هر انسان»مراد 
راجع است « وْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةًوَلَ»در « کُم»که در آن ضمیر 

توان اين ضمیر  است، می« للعالمین»، و چون قرآن «مخاطبان قرآن»به 
لِکُلٍِّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً »را راجع به همه آدمیان دانست، در عبارت 

 راجع است به همه آحاد آدمیان يا همه« کُم»نیز ضمیر « وَمِنْهَاجًا
های انسانی. نگارنده بر اين نظر است که چون قرآن تخصیصی  گروه
ای فهم کرد که  نیاورده، بايد عبارت مشمول آن را به گونه« لِکُلٍِّ»برای 

هم هريک از آدمیان را در بر بگیرد و هم بتواند هر گروه از آدمها را. 
برای هريک از شما قرار »شود:  پس تا اينجا معنای عبارت اخیر می

گويای اين است که « منکم»بر « جَعَلنا»تقدم «. ايم شِرعَه و مِنهاجی ادهد
برای همه « همسان»خواست الهی مبنی بر قرار دادن شِرعَه و مِنهاجی 

است « گوناگون»آدمیان نیست بلکه بنا به اقتضائات محاطی و محیطی 
و « عدم همسانی»نیز مؤيد همین « شِرْعَةً وَمِنْهاجًا»و نکره آوردن 

لِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً »است. فهم رايج از عبارت « گوناگونی»
اين است که خدا برای پیروان هر پیامبری يک آيین يا راه و « وَمِنْهاجًا

روش قرار داده است که بايد مبتنی بر آن زندگی کنند و به تبع بايد 
، اما الزم به حل اختالفاتشان نیز بر مبنای همان آيین و راه و روش باشد

توجه است که در عبارتهای قبلی تأکید بر اين است که پیامبر اسالم 
است حتی در « ما جاءَ مِنَ الْحَقِّ»و « ما أنزَلَ اهلل»بايد بر اساس قرآن که 

کنند داوری کند، با اين  میان يهوديان و مسیحیانی که به او رجوع می
سجام با اين حکم، تبیین بايد در ان« مِنهاج»و « شِرعَه»اوصاف معنای 

بدين معنا فهم « لِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا»گردد. در اين صورت؛ 
ايم راهی بازشونده و اتصالی  برای هريک از شما قرار داده»شود که  می

متکثر نیست که قابل تفکیک باشد، « حق«. »مستمر )در آگاهی به حق(
اين است که شما آدمیان به اين حقِ ثابتِ و مراد آيه  1بلکه واحد است

اليتغیرِ غیرقابل تقدم و تأخر و انفکاک و... هر يک بنا به اقتضائات 
و روشی متناسب که در بطن نظام هستی   تان، به راه محاطی و محیطی

شود و  يابید و آن راه برای شما گشوده می قرار دارد دست می« مستمراً»
بیشتر « حق»شده و آگاهی شما به  برقراری اتصال شما مستمرتر

« مِنهاج»و « شِرعَه»شود. اين تبیین از آيه با معانی لغوی واژگان  می
 پردازم: همخوانی دارد که در ادامه بدان می

به راه « مِنهاج»و « نَهج»»نويسد:  می« شرح و تفسیر لغات قرآن»
در مورد شرع و شِرعه نیز در ذيل « شود. روشن و آشکار گفته می

رود و به آن  راهی است که به سوی آب می»نويسد:  می« منهاج»
گويند برای اين است که به  شود و اين که دين را شريعت می منتهی می

شود که آنها مايه پاکیزگی طهارت انسان  حقايق و تعلیماتی منتهی می
در اصل به معنای « شَرَعَ»»نويسد:  هم می« شرع»و در ذيل «. است

گويند، سپس  می« شريعه»، راه ورود به نهرها را نیز است« راه روشن»
اين کلمه در مورد اديان الهی و شرايع آسمانی بکار رفته، چرا که راه 
روشن سعادت در آن است و طريق وصول به آب حیات ايمان و تقوا و 

)جمع شارع( به معنی « شُرَّع»(. واژه 10صلح و عدالت است )شوری 
در کتاب « راغب(. »110است )اعراف « ظاهر و آشکار شوندگان»
و « شِرعة»گويد: فرق میان  کند که می از ابن عباس نقل می« مفردات»
شود  به آنچه در قرآن وارد شده گفته می« شرعة»آن است که « مِنهاج»
 2«به اموری که در سنت پیامبر )ص( وارد شده.« منهاج»و 

منهاجاً: راه و »آورد:  مائده می 48و آيه « منهاجاً»ذيل « فرائد»
(. شِرعَة يعنی سنت و منهاج 121روش. طريق واضح )غريب القرآن/

(. راه گسترده و 1/118يعنی راه روشن و آشکار )مجاز القرآن/ج
(. شرعة و شريعت يعنی 0/030آشکار را طريق نهج  گويند )العین ج 

رساند و در اصطالح  راهی که انسان را به آب که مايه حیات است، می
انجامد  ؛ شريعت يعنی راه و روش که به حیات و نعمت جاودانی میدين

و مراد از آن عبادت خداوند است. اما منهاج يعنی راه مستمر و آشکار. 
اند. تکرار الفاظ  شرعة را ابتدای راه و منهاج را راه مستقیم نیز گفته

 0(«0/010شرعة و منهاج برای تأکید است )مجمع البیان ج
؛ منهاج را راه يا راه روشن دانسته «در قرآن مجید های دخیل واژه»

                                                 

  «ويژگیهای قدرت، ويژگیهای حق»له مقا رک ـ1

شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، تألیف جعفر شريعتمداری، بنیاد  ـ2
 1081پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ دوم 

های کهن(، فرزاد  بر پايه ترجمهفرائد )فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کريم  ـ0
 1034جعفری، پؤوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول 
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  1اند.د آن را اشاره به روش دين و راه زندگی می
مشتق از شَرَعَ « شرعة»»نويسد:  می« ترادف در قرآن کريم»

الطريق، شرعا )راه را کشید و هموار کرد( است و در اصطالح عبارت 
لطريقُ، نَهجا و منهاج مشتق از نَهَجَ ا«. راه و روش درست»است از 

نُهوجا )راه روشن و واضح بود( است و در اصطالح عبارت است از 
« منهاج»و « شرعه»اين مأخذ در فرق میان «.« راهی که روشن باشد»

شِرعة داللت بر راه دارد و منهاج داللت بر راه روشن. از »دهد:  ادامه می
است سوی ديگر شرعة و مشتقات آن يک اصل است و داللت بر چیزی 

شود و منهاج از دو اصل است، يکی  که در يک جهت طولی کشیده می
     2«به معنای راه روشن و ديگری انقطاع و بريدگی

اما برای يافتن بار معنايی دقیق واژگانی که در قرآن بکار رفته، 
باشند و در ديگر آيات قرآن  بررسی واژگانی که با آن هم ريشه می

است، چرا که قرآن برای بیان هدايت خود بعضاً اند، الزامی  بکار رفته
نیازمند واژگانی بوده است که بار معنايی مورد نیازش را در چارچوب 

ها در لسان رايج  جهان بینی توحیدی بیان نمايد در حالی که آن واژه
زمان نزول که متأثر از فرهنگ مشرکانه بوده، دارای آن بارمعنايی 

ه بکارگیری آن واژگان در آيات متعدد و در اند، بنابراين با نحو نبوده
کنار شواهد و قرائنی که آن بار معنايی را گويا نمايد، اين نیاز را 

حال در اين راستا؛ چهار مورد ديگر از واژگان هم  0برطرف ساخته است.
 نمايم:  را که در آيات قرار بکار رفته بررسی می« شِرعه»ريشه 
ا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذی أَوْحَیْنا إلَیْکَ وَما شَرَعَ لَکُم مِِّنَ الدّينِ م»

« قیمُوا الدّينَ وال تَتَفَرَّقوا فیهِأ أَنْ وَعیسَىوَصَّیْنا بِهِ إبْراهیمَ ومُوسَى 
(، راهی گشوده است برای شما از دين الهی، آنچه را که 10)شوری 

و، و ايم به سوی ت سفارش کرد به آن نوح را، و آنچه را که وحی کرده
آنچه را سفارش کرديم به ابراهیم و موسی و عیسی که بپا داريد دين 
الهی را و جداجدا نشويد درباره آن. اين آيه کامالً گويای اين است که 

باشد که خدای تعالی برای آگاهی آدمیان از آن از  دين الهی واحد می
شان گشوده است. همان گونه که  طريق پیامبرانش بدان راهی برای

« راه گشودن»يا « راه کشیدن»در لغت به معنای « شَرَعَ»حظه شد؛ مال
« شَرَعَ»است بويژه موقعی که راهی به نهر آب ايجاد گردد. حال وقتی 

در اين آيه گويای گشودن راهی برای آگاهی از دين الهی باشد، در آيه 
« شِرعَه»، «هاجًالِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْ»فرمايد:  مائده نیز که می 48

گشايد چرا  می« حق»راهی است که خدای تعالی برای آگاهی آدمیان از 
«. وال تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِِّ»فرمايد:  که در عبارت قبل می

اند. توجه کنیم وقتی قرآن  هر دو گويای هدايت الهی« الدّين»و « الحَقِّ»
د است و همه پیامبران برای تبیین آن کند دين الهی واح تأکید می

توانیم قائل باشیم که مراد خدای تعالی از  اند ديگر نمی مبعوث شده
، قرار دادن شريعتها و آيینهای «لِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا»

                                                 

ای، چاپ  های دخیل در قرآن مجید، آرتور جفری، ترجمه دکتر فريدون بدره واژه ـ1
 ، انتشارات توس    1081دوم 

می، ترادف در قرآن کريم، سید علی میرلوحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسال ـ2
 32چاپ اول 

 برداشتی آزاد از درس گفتارهای دکتر روزبه توسرکانی درباره قرآن ـ0

گوناگون و متمايز برای پیروان پیامبران است، به طوری که برای حل 
يد به شريعت و آيین خود رجوع کنند، بلکه اساس اختالفاتشان هريک با

 است. « دين الهی»است که گويای « الحق»
أمْ لَهُمْ »است: « شِرعَه»شوری نیز مؤيد همین معنا برای  21آيه 

، آيا برای آنها شريکانی «شُرَکاءُ شَرَعوا لَهُم مِِّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذَن بِهِ اهللُ
اند در آنچه خدا بدان اذن نداده است؟! يعنی  شان از دين راه گشوده برای

کنند که خدا  ای را به عنوان راه دسترسی به دين الهی تلقی می راهه بی
قرار نداده است و آنها از پیش خود « دين»آن را راه آگاهی به 

 دهند. گويند و نسبت ناروا می می
« راه آگاهی»يا « راه آگاهانه»جاثیه،  18در آيه « شريعة»مراد از   

« ثُمَّ جَعَلْناکَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِِّنَ الْأَمْرِ»است چرا که پس از عبارت 
« ال يَعْلَمُونَ»، «فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ»فرمايد:  می

کنند از سرِ علم  يی که غیرخدا بدان دعوت میگويای اين است که راهها
و آگاهی نیست يا راهی برای آنها به آگاهی گشوده نشده است که بدان 

 نمايند. دعوت می
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتی کانَتْ حَاضِرَةَ »فرمايد:  اعراف می 110آيه 

حیتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ ال الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إذْ تَأْتِیهِمْ 
در خصوص اين آيه ابتدا بايد دقت کرد که مراد از «. يَسْبِتُونَ لَا تَأْتیهِمْ

توان روز شنبه هر هفته باشد، چرا که در هیأت فعلی  نمی« يوم سَبت»
ظر نگارنده بر اين ن«... ال يَسْبِتُونَ»هم مورد استفاده قرار گرفته است: 

« سَبت»است که بهتر است در اين مجال از بررسی آيات شامل واژه 
افزايد و تأثیر خاصی هم در  پرهیز نمايد چرا که بر اطاله کالم می

در « شُرَّع»ندارد چرا که برداشت رايج از « شِرعَه»استخراج بار معنايی 
اين آيه گويای نمايانی و وضوح و امثالهم است، که اگر آن را به 

معادل آن « راه روشن»تسری دهیم، بار معنايی « شِرعَه»عنايی بارم
نه تنها تناقضی ندارد، بلکه « راه آگاهی»يا « راه آگاهانه»شود که با  می

 بنحوی گويای آن است.
مائده بکار رفته و  48در قرآن تنها در همین آيه « مِنهاج»اما واژه 

ه نشده است. بنابراين ای ديگر استفاد نیز در آيه« نهج»از ديگر مشتقات 
توان؛ از میان معانی مندرج در لغت ذيل  برای فهم بارمعنايی آن تنها می

 48ای که با ساير مندرجات آيه  دست به انتخاب زد به گونه« نهج»
مائده در انسجام و هماهنگی مفهومی باشد. از اين رو عالوه بر مواردی 

در فرهنگ لغت که پیشتر ذکرش رفت، برخی از مواردی را در که 
  4 آورم: آمده، می« المنجد»

ـ النَهَج و النَهیج: بريدن نفس در اثر خستگی، پی در پی و تند تند 
 نفس کشیدن.

ـ نََهَجَ الثَّوب: جامه پوسید اما قاچ قاچ نشد. النَهِج: لباس پوشیده اما 
 ترک ترک نشده.

 ـ نَهَجَ األَمر: آن کار را واضح و روشن کرد. 
 لطريق: آن راه را پیمود.ـ نَهَجَ ا

ـ النَهج )مص( : واضح و آشکار کردن چیزی، راه را پیمودن، واضح 
                                                 

فرهنگ المنجد )عربی ـ فارسی(، تألیف: لويس معطوف، ترجمه: محمد  ـ4
 1081بندرريگی، انتشارات اسالمی، چاپ اول 
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 و آشکار شدن راه يا کار، راه واضح و آشکار.
راه »گويای « مِنهاج»مائده  48از نظر نگارنده اين مقال، در آيه 

است و منطقی نیست که « راه»ذاتاً « شِرعَه»نیست، چرا که « روشن
د برای شما راهی قرار داديم و راهی روشن! بلکه بايد قرآن بگوي

« شرعة»را در حالت وصفی برای « منهاج»و « راهی روشن»گفت  می
بُرد و حال آنکه آنها را با واو عطف به هم معطوف نموده است  بکار می

گويای راهی باشد که گشوده است يا « شرعه»اند. اگر  و هر دو هم نکره
بايد از منظر ديگری اين گشودگی را بیان « منهاج»شود،  گشوده می

، حتی «نهج»کند. با توجه به بارمعنايی استمرار و اتصال در مشتقات 
رود که به نحوی گويای  بکار می« نفس بريدگی»آنجا که برای بیان 

مراتبی از اتصال واستمرار است هرچند کامالً پیوسته نباشد، به نظر 
باشد چرا که « اتصال مستمر»گويای در اين آيه « مِنهاج»رسد که  می
هم پیوستگی وجود دارد هم نوسان در پیوستگی، و حتی « استمرار»در 

 های ناپیوسته. گسستگی
را در المنجد مرور نمايیم در « شرع»اگر موارد کاربرد ريشه 

است، اما مفهوماً « راه»عالوه بر اينکه ذاتاً گويای « شِرعَه»يابیم که  می
 است:« امکان بیشتر»و « دستیابی»و « رسیدست»مراد از آن 

 ـ شَرَعَ لهم الطريق: آن راه را برای آنان ساخت و افتتاح کرد.
 ـ شَرَعَ الطريق: راه واضح و آشکار شد.

 ـ شَرَعَ البیت: خانه در کنار راه ساخته شد.
 ـ شَرَعَ فی الماء: داخل آب شد يا با کف دست آب آشامید.

 شروع و آغاز کرد.ـ شرع االمر: آن کار را 
ـ الشريعة: آبشخور، جايی از رودخانه و غیره که از آنجا آب 

 خورند. می
 1 ـ الشراع: هر چیزی که آن را برپا داشته و نصب کنند.

 

؛ راهی است که جهت دسترسی «شِرعَه»توان گفت که  بنابراين می
شود و هر چه از آن بیشتر  مندی از چیزی گشوده می و امکان بهره

گردد. در اين صورت و بنا به  تر می اده گردد بازتر يا همواراستف
گويای راهی است که دسترسی ايجاد « منهاج»توضیحات پیش گفته؛ 
 گردد و مستمراً اتصال آن برقرار است. شده توسط آن قطع نمی

حال پس از اين توضیحات جانبی مطول که اثباتی بود بر اينکه 
، قرار دادن «عَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًالِکُلٍِّ جَ»مراد خدای تعالی از 

آيینهای گوناگون برای پیروان پیامبران نیست که هر يک بايد در 
شريعت خود بزيند، بلکه گويای اين است که همواره امکان دسترسی 

از طريقی برقرار است، « دين الهی»و « کتاب الهی»، «حق»آدمیان به 
 48در بررسی آيه « اهللُ لَجَعَلَکُمْ أمَّةً واحِدَةً وَلَوْ شاءَ»برگرديم به سراغ 

است. بنا به « امة واحده»مائده که اولین آيه از دسته سوم آيات شامل 
، گويای وجود راهی بازشونده «لِکُلٍِّ جَعَلْنا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجًا»اينکه 

معنای و اتصالی مستمر برای دستیابی آدمیان به حق و دين الهی باشد، 
آيه « وَلَوْ شاءَ اهللُ لَجَعَلَکُمْ أمَّةً واحِدَةً»در « گروهی نیازمند همزيستی»

مائده نیز صادق است: و چنانچه )يا با وجودی که( از ازل خدا  48
                                                 

 همان. ـ1

خواسته است شما )مردمان( همواره گروهی نیازمند همزيستی باشید، 
آزمايد شما را در آنچه  همواره میولی « آتَاکُمْ مَا فِی لِِّیَبْلُوَکُمْ کِنوَلَ»

، پس «جَمیعًا مَرْجِعُکُمْ اهللِ إلَى الْخَیْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا»داده است به شما، 
ها به سوی خدا که محل بازگشت همگیِ شماست.  بشتابید در نیکی

 سازد شما را بدانچه در ، پس باخبر می«تَخْتَلِفُونَ فِیهِ کُنتُمْ بِمَا فَیُنَبِِّئُکُم»
 ايد. کرده آن اختالف می

کنند که پیامبر اسالم  مائده نیز باز تأکید می 48آيات پسینی آيه 
بايد بر اساس آنچه خدا بر او نازل کرده داوری نمايد و از امیال ناحق 

وَلَا  للَّهُابَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ  حْکُما وَأَنِ»رجوع کنندگان به او پیروی ننمايد: 
 ...« هُمْتَتَّبِعْ أَهْوَآءَ

مائده گويای  48در آيه « وَلَوْ شاءَ اهللُ لَجَعَلَکُمْ أمَّةً واحِدَةً»بنابراين 
اين نیست که خدا نخواسته مردمان را يک گروه يکپارچه از منظر ايمان 
و عقیده قرار دهد، و اساساً مراد از امت واحد در اين آيه نیز ربطی به 

ازمندی آدمیان به همزيستی در کنار ايمان و عقیده ندارد، بلکه گويای نی
هم است هرچند از منظر ايمان و عقیده متفاوت باشند. بديهی است که 
هرگاه اختالفات مردمی از حد قابل تحمل فراتر رود جدايی و انفکاک و 

آيد، ولی باز هم هر گروه آنها  حتی نزاع و قتال میان آن بوجود می
هم مراتبی از اختالف در میان مردمی نیازمند همزيستی هستند که باز 

آنها بنا بر اختالف در ايمان و عقیده و فهم و سلیقه و برخورداری 
آيد همانطور که در جامعه مدينه پس از  مواهب دنیوی و ... بوجود می

 (1031ـ ارديبهشت  امت واحد )بازنگری() هجرت هم بوجود آمد.
 

است  ای آيه 3اين آيه يکی از  ◄ (حِدَةًامَّةً واُهللُ لَجَعَلَکُمْ اآءَ ولَوْ ش) 48مائده 
« در فهم امت واحد در قرآن بازنگری»در  که مفصالً و به طور مبسوط

 بدان پرداخته شده است.
 

 الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 81و  51و  54و  51مائده 
 پرتکرارهاو چرايی آن رک « آمَنُوا

 

وَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما ولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَلرَّسیعُوا اوأطوأطیعُوا اهللَ ) 32مائده 
  مبین /پرتکرارهارک ◄  (غُ الْمُبِینُعَلَى رَسُولِنا الْباَل

 

ا إذا ما ا طَعِمُوفیم احٌتِ جُنالِحالصّاعَمِلُوا و مَنُواآلَّذينَ الَیْسَ عَلَى ) 30مائده 
   ال جُناحَ عَلَیْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  (تِاحلِالصّاعَمِلُوا و مَنُواآ و تَّقَواا

 

برای معنای صحیح  ◄ 131و  135و  131و  35و  34مائده 
 پرتکرارهاو چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »

 

 أعَذِِّبُهُ فَإنِّى مِنکُمْ بَعْدُ يَکْفُرْ فَمَنإنِّى مُنَزِِّلُها عَلَیْکُمْ  هللُاقالَ ) 115مائده 
 (الَمِینَلْعَا مِِّنَ اأحَدً ۥأُعَذِِّبُهُ لَّآ اعَذابً

خواهد که  در آيه قبل از اين آيه حضرت عیسی از پروردگار می
ای از آسمان نازل نمايد، و خداوند در اين آيه پاسخ  برايشان مائده

نمايد  فرستد اما تأکید می می دهد که آن مائده و رزق هدايت را فرو می
نسبت بدان حق پوشی کند و « حیطه هدايت»از  هرکه پس از آگاهی

شود که ناآگاهان مشمول آن  ناسپاسی نمايد، تکويناً مستحق عذابی می
«. تر هر که صعودش بیشتر باشد سقوطش مخرب»شوند چرا که  نمی
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بنابراين در اين آيه هرچند نسبت به موعد آگاهی يافتن ظرف زمانی 
« بَعدُ»هم مشمول « لهیحیطه هدايت يا رزق ا»وجود دارد، اما 

 (1031)مِن بَعد ـ پايیز . گردد می
 

 مجادله
 

  4مجادله 
نساء در باره  32مجادله در مورد ظِهار نساء و در آيه  4در آيه 

داری پیاپی و مستمر مقرر شده  قتل غیر عمد در مقام فديه، دو ماه روزه
داری در صورت  است که پیاپی بودن آن حاکی از اثربخشی روزه

فلسفه وجودی «. مُتَتَابِعَیْنِ شَهْرَيْنِ فَصِیَامُ»استمرار در واحد ماه است: 
. داری باال بردن شکیبايی و طاقت و نیز درک حال نیازمندان است روزه

 (1031ـ خرداد  روزه )ترکاشوند()
 

و « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 12و  11و  3مجادله 
 پرتکرارهاچرايی آن رک 

 

 محمد
 

)فَإذَا لَقیتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا  4محمد 
لِکَ وَلَوْ يَشَآءُ اهللُ  لْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٱالْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ 

هِ فَلَن للَّٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِیلِ ٱوَلَکِن لِِّیَبْلُوَا بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
  11تا  11انفال رک  ◄ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ(

در قرآن نه مجاز هستیم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنیم و نه 
اند  بالعکس، بويژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفته

م به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقیق است و بین مفهوم مشیت ه
الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشیت الهی در 
حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازلیت و ابديت 

باشد و نیز متأثر است از ماحصل مشیتهای انسانی. و اين نکته دلیل  می
« لَو يَشاء»يا « لَو نَشاء»در آيات قرآن پس از بکاربردن اين است که 

ـ فروردين  5)امت واحد برای فاعلیت خدا، افعال ماضی بکار رفته است. 
1031) 

 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 1محمد 
 پرتکرارها

میان جهانیان، اين ... آدمی بايد بداند که حتی اگر يک نفر باشد در 
استعداد توانايی يافتن را دارد که بتواند بینش و منش و روش جهانیان 
را تحت تأثیر حقمداری خود قرار دهد و اين از سنن الهی است که در 
اين راه از حمايت الهی برخوردار شود چرا که در واقع اوست که به 

اند که بازتاب رس نیروی اليزال هدايت الهی پیوسته و خدا را ياری می
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا »اين ياری، نصرت الهی است به سوی او: 

 (1031ـ مهر  2)آياتی از قرآن  «ثَبِِّتْ أَقْدَامَکُمْاللَّهَ يَنصُرْکُمْ وَيُ
 

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ  وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِیماهُمْ ) 03محمد 
 4محمدرک  ◄ (وَاهللُ يَعْلَمُ أَعْمالَکُمْ

 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 00محمد 
 پرتکرارها

 

 مدثر
 

 58برای معنای ثیاب رک نور  ◄ 5تا  1مدثر 
 

 مريم
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1مريم 
   (امِن قَبْلُ سَمیًّ ۥسْمُهُ يَحْیَى لَمْ نَجْعَل لَّهامٍ زَکَرِيّآ إنَّا نُبَشِِّرُکَ بِغاُلا ي) 1مريم 
است بنابراين وقتی « صفت»در زبان عربی گويای « اسم»

 يحیی از قبل تا که معناست بدين ،«سَمِیًّا قَبْلُ مِن ۥلَمْ نَجْعَل لَّهُ»فرمايد  می
کننده نبوده است و از اين رو  زنده و يحیی او، مانند صفت، به کسی

شود. حال آنکه؛ اگر يحیی بمثابه انسانی  گذارده می« يحیی»نامش نیز 
ذی اراده و محدود به ماهیت انسانی، هنوز متولد نشده بود و تا حدودی 
رشد نیافته بود و صیر تعالی يافتن او محرز و قابل پیش بینی نشده بود 

اب نبود چرا که در تعالی يافتن هر فردی صو او بر «حْیَىيَ ۥاسْمُهُ»اطالق 
از آحاد بشر، اراده خود او نیز نقش کلیدی دارد. )برای توضیحات بیشتر 

انسانی با اراده الهی، و نسبت علم الهی به   در خصوص نسبت اراده
های الهی  زمان، علم الهی، و نسبت اراده»سرانجام بشر، رک به مقاالت 

ـ دی  1)عیسی  («ها روابط قوا، ثنويتها و موازنهتوحید، »و « و انسانی
1031) 

*** 
 33رک انبیاء  ◄
 « عیسی فرزند خوانده مريم(»رک  ◄

 

 « عیسی فرزند خوانده مريم(»رک  ◄ 03تا  11مريم 
رْجُمَنَّکَ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأیمُ هابْرإا لِهَتى يآقالَ أراغِبٌ أنتَ عَنْ ) 41مريم 

 0و  2 رک نور« رجم»در خصوص معنای  ◄ (اهْجُرْنِى مَلیًّاوَ
 

 14رک انعام  ◄ )سَأسْتَغْفِرُ لَکَ رَبّی( 41مريم 
شعراء رک  ◄ (عَلِیًّا لِسَانَ صِدْقٍوَوَهَبْنَا لَهُم مِِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ ) 53مريم 
84 

 

  31مريم 
منحصر در « لسان»که بارمعنايی آيه گويای اين است(  اين)

بلکه توانايی تبیین و  مجموعه واژگان يک زبان گويشی خاص نیست،
، «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لِتُبَشِِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا: »تفهیم است

پس همانا )بواسطه نزول قرآن بیان مفاهیم هدايت را( بر زبانت آسان 
گر را  تا بوسیله آن پرواپیشگان را مژده دهی و قومی ستیزهکرديم 

اگر راجع به قرآن هم باشد، « يَسَّرْنَاهُ»هشدار دهی. در اين آيه ضمیر در 
است چرا که « تبیین مفاهیم هدايت»باز مراد آسان سازی و روان سازی 

ترين  قرآن بیان منسجم مفاهیم هدايت است که هم نصوص آن به روان
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بل خوانش است و هم به نحوی بیان شده است که اعماق مفاهیم حالت قا
 (1031ـ شهريور  عربیت) هدايت را نیز مبین باشد.

 

 معارج
 

 ◄ الْمَحْرُومِ(لِِّلسّآئِلِ وَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلومٌأمْوا فى الَّذينَوَ) 25و  24معارج 
 «سهم»و « نصیب»در بار معنايی « حق»پرتکرارها/ رک 

هرگاه مردمی به اسالم »فرمايید  میصدر[  ]خطاب به استاد بنی
، اوالً تاريخ اسالم «شود اين حق برقرار و قابل وصول می ،درجا ،بگروند

در اموال جهت « حق معلوم»مؤيد اين ادعا نیست، ثانیاً پرداخت اين 
سائلین و محرومین، در اختیار پرداخت کننده است و کسی نبايد در 

لِهِمْ حَقٌّ اأمْو ىف ينَالَّذوَ»فرمايد:  بار کند چرا که قرآن میوصول آن اج
(. اين مؤمنان و متقیان هستند 25و  24معارج «)لْمَحْرُومِاآئِلِ وَلِِّلسّ ومٌمَّعْل

نمايد برای کمک به  که خودشان در اموالشان حقی را معلوم می
)ملک  درمانگان و گرفتاران، و اجباری از سوی جامعه بر آنها نیست.

 (1035ـ مهر  8يمین 
 

جِهِمْ أوْ ما اإلَّا عَلَى أزْو ونَفِظالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاو)  03و  23معارج 
 1و  5رک مؤمنون  ◄ (ینَنُهُمْ فَإنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومامَلَکَتْ أيْم

 

 ملک
 

  5ملک 
سوره ملک بايد توجه  5در آيه « رجم شیاطین»در مورد منظور از 

به جهت دور کردن و « سنگسار»به معنای « رجم»کنیم که از طرفی؛ 
گیرد، و از طرف ديگر؛ رجم شیاطین  راندن انسان يا حیوانی صورت می

گیرد و ويژگی چراغ هم  در اين آيه بوسیله چراغهايی صورت می
رسد که  باشد، بنابراين به نظر می پرتوافشانی و روشن کردن محیط می

های شیطانی از آحاد مردمی است که  ر کردن وسوسهمراد اين آيه؛ دو
گیرند و از هدايت روشنايی بخش آنها  از پیامبران و اولیاء اهلل الگو می

 (1030ـ بهمن  شیطان)نمايند.  تبعیت می
 

 ممتحنه
 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 1ممتحنه 
 پرتکرارها

 

 133رک بقره  ◄ (وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ) 2ممتحنه 
 )قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ... إِِّال قَوْلَ 5و  4ممتحنه 

 14رک انعام  ◄ إِبْرَاهِیمَ أِلَبِیهِ أَلَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ(
 

مْتَحِنُوهُنَّ اتٍ فَاجِرامُهَتُ امِنلْمُؤْٱذَا جَآءَکُمُ إ مَنُواآلَّذِينَ ايُّهَا أاي) 13 ممتحنه
 هُنَّ اللْکُفَّارِ ٱتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى انِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاعْلَمُ بِإِيمَهللُ أا

کُمْ أَن تَنکِحُوهُنَّ  جُنَاحَ عَلَیْواَل تُوهُم مَّآ أَنفَقُواآحِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ

و « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ (...تَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّآذَآ إِ
   ال جُناحَ عَلَیْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  و پرتکرارهاچرايی آن رک 

 

اگر زن شوهردار اسیر شده، خود خواهان يا راضی به ازدواج با 
بیاورد، و هرگاه ايمان آورد يکی از مؤمنان باشد، ابتداء حتما بايد ايمان 

توان او را در زمره زنان مؤمن  می ،سوره ممتحنه 13به استناد آيه 
مهاجر محسوب نمود که طالقش از همسر کافر سابقش خود بخود 

 (1031)ملک يمین )مقاله( ـ مرداد  شود. جاری می
*** 

سوره ممتحنه  13اما جهت اثبات حق طالق زنان در قرآن، به آيه 
ايد،  ای کسانی که ايمان آورده»فرمايد:  توان استناد نمود که می نیز می

هنگامی که زنان مؤمن مهاجر نزد شما آيند، آنان را بیازمايید، هرچند 
 که خدا داناتر است به ايمان آنها، اما اگردانستید که مؤمن هستند، پس
آنها را به سوی کفار بازنگردانید، چرا که نه آن زنان بر آن مردان حالل 
هستند، و نه آن مردان بر اين زنان حالل هستند، و هرچه که شوهرانشان 

اند، جبران کنید، و بر شما گناهی نیست که ازدواج  به ايشان انفاق کرده
 « کنید با آن زنان، البته به شرطی که اجورشان را بدهید...

حال اگر جدايی زنان مؤمن مهاجر از شوهران کافرشان از نظر قرآن 
شود؟  شود، آيا عکس آن به رسمیت شناخته نمی به رسمیت شناخته می

يعنی اگر زنان کافر از شوهران مؤمنانشان جدايی بخواهند و به سوی 
شود؟ آيا اساساً در جوامع  کافران بروند، اين خواست آنها نبايد محقق 

توان میان کافران و مؤمنان خط کشی نمود و آنها را  امروز، میمسلمان 
از يکديگر تفکیک نمود تا بگويیم اين حق جدايی فقط شامل حال آن 

شود که خود مؤمن باشند و شوهرانشان کافر؟ آيا  دسته از زنانی می
توانیم بگويیم که اين آيه مختص دوران صدر اسالم بوده است و  می

د؟ توجه داشته باشیم که میزان ايمان و کفر هر امروزه مصداق ندار
شخصی، نسبی است و چه بسیار کافرانی هستند که خود را مؤمن 

پندارند. بنابراين با توجه به نسبیت مقوله ايمان و کفر، و نیز با  می
باشند، يعنی  عنايت به اينکه احکام قرآن، همه زمانی و همه مکانی می

يابند )چون بیان امر مستمر واقع  ق میدر همه زمانها و مکانها مصدا
سوره ممتحنه نیز، زنان را دارای حق  13توانیم به استناد آيه  هستند(، می

 (1035آذر )حق طالق ـ  جدايی بدانیم.
 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »برای معنای صحیح  ◄ 10ممتحنه 
 پرتکرارها

 

 منافقون
 

و چرايی آن رک « آمَنُوا الَّذينَيا أَيُّهَا »صحیح  برای معنای ◄ 3منافقون 
 پرتکرارها

 

 مؤمنون
 

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  وجِهِمْ حَافِظُونَ )وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُ 1و  5مؤمنون 
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 مَلُومِینَ(  مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ
تواند خودداری از آمیزش جنسی باشد چرا  معنای حفظ فروج نمی

توانند در زمانهای محتمل  نور؛ ملک يمین نمی 58که به استناد آيه 
آمیزش جنسی، بدون اجازه وارد خلوت صاحب خانه شوند )يَا أَيُّهَا 

ينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ الَّذِينَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِينَ مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ وَالَّذِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن 
بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ(. بنابراين مفهوم حفظ فروج، حفظ 

بايد در مکانهای  باشد که می یحیا و مراعاتهای گفتاری و رفتاری م
توان سه محیط را برای  اجتماعی رعايت گردد. بر اساس اين آيات می

( محیط 2( خلوت میان همسران 1هر فرد از آحاد جامعه برشمرد: 
( محیط اجتماعی، و اين، امر مستمر واقع است. 0خانواده و نزديکان 

ای گفتاری و آمیزش جنسی تنها در خلوت مجاز است و عدم رعايت حی
 55رفتاری، و مراتبی از برهنگی غیر عرف اجتماعی، مطابق آيات 

يابد.  نور، حداکثر در محیط خانواده و نزديکان جواز می 01احزاب و 
شود  توان گفت که ملک يمین مذکر نیز مجاز می البته در اين آيات، نمی

کت ما مل»گر اين مراتب برهنگی خانمهای خانه باشد، چرا که  نظاره
آمده است « زنان خويشاوند»به معنای « نسائهن»بعد از « ايمانهن

باشند. )ملک يمین  بنابراين در اين آيات مراد از ملک يمین، کنیزان می
 ( 1031)مقاله( ـ مرداد 

*** 
احزاب، حفظ فروج به معنای حفظ حیا  05مؤمنون و  5در آيه 

إِلَّا »گويد:  می« جِهِمْ حَافِظُونَو وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُ»است، چرا که در ادامه 
، و حال آنکه «مَلُومِینَ  عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ

قرآن اجازه آمیزش جنسی خارج از ازدواج را نداده و به ازدواج با ملک 
و  يمین توصیه نموده است، بنابراين مراد از حفظ فروج؛ مراعات حیا

عفت گفتاری و رفتاری و پوششی است، که در نزد همسر و در هنگام 
حضور خدمتکارانی که در خلوت فرد راه دارند و بعضاً حتی امور 

ـ بهار  )آياتی از قرآنکنند، ضرورتی ندارد.  شخصی وی را تصدی می
1031) 

*** 
نیست، بلکه ملک يمین « برده»به هیچ وجه « ملک يمین»مراد از »

کند و  خدمتکاری است که به جهت فقر و امنیت اقدام به خدمتکاری می
به نوعی پیمان دارد که حافظ اسرار و اموال باشد. و چون در خلوت و 

يابد )به جز حین روابط زناشويی ـ نور  امور شخصی اشخاص راه می
ت در حضور او مراعات رفتاری و گفتاری متناسب (، نیازی نیس58

اجتماع شود، به عبارت ديگر نیازی نیست در حضور او مراعات حیا 
واَلَّذِينَ هُمْ »فرمايد:  بشود، و اين معنای حفظ فروج است که می

مْ غَیْرُ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَـنُهُمْ فَإِنَّهُ
 (1035ـ خرداد  1)ملک يمین « ( است.1و  5)مؤمنون « مَلُومِینَ

*** 
مجاز بودن کنیز گرفتن برای مسلمانها و آمیزش جنسی با آنها نیز 
از ديگر ادعاهای مطرح شده است. اول بايد مشخص نمود که کنیزان در 

شوند که شوند يا نه. اگر در زمره بردگان قلمداد  زمره بردگان قلمداد می
قرآن جواز برده گرفتن نداده است، بلکه تشويق به آزادسازی بردگان 

نموده است. اما اگر کنیزان به معنای خدمتکارانی باشند که به جهت فقر 
کنند، در اين صورت بايد گفت که قرآن چنین  اقدام به خدمتکاری می

د. کن ياد می« ملک يمین»دهد و از اين دسته به عنوان  جوازی را می
کسی، در پیمان  اند که به جهت فقر يا بی ملک يمین کسانی بوده
يافتند  آمدند و بعضاً حتی در خلوت او راه می خدمتکاری ديگری در می

کردند، اما اين به معنای جواز آمیزش  و امور شخصی او را تصدی می
جنسی خارج از ازدواج با آنها نبوده است، بلکه قرآن مؤمنان را تشويق 

د که با ملک يمین خود ازدواج کنند و نسبت آقا و کنیز را به کن می
نسبت شوهر و همسر تبديل نمايند. در اسالم، آمیزش جنسی خارج از 
ازدواج، مصداق زناکاری است و اگر به خواست يک نفر و به اجبار 

 (1034ـ مهر  )تاريخ صدرباشد.  باشد، مصداق تجاوز به حقوق انسانی می
*** 

 01رک نور  ◄
 

لْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا اصْنَعِ ٱنِ فَأَوْحَیْنَآ إِلَیْهِ أ) 21مؤمنون 
 (ثْنَیْنِٱسْلُکْ فِیهَا مِن کُلٍِّ زَوْجَیْنِ افَ  لتَّنُّورُاوَفَارَ 
بسازد و از هر  ینظرش کشت ريکه ز ديفرما یبه نوح م یتعال یخدا

 گريو د هيآ ني( در فهم ا21هر دو را در آن قرار دهد. )مؤمنون  یزوج
دو نوع مرکب  توانند یهمواره م انیتوجه کرد که آدم ديمربوطه با اتيآ

مانند  یجمع یو مرکبها ان،يمانند چارپا یفرد یمرکبها نند؛يرا برگز
(. 12ـ زخرف )وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ  یکشت

 ریکه عبور و س ابندي یو ضرورت م تیموضوع یوقت یجمع یمرکبها
 گر؛يد یباشد. از سو یبه هم مرکب ازیفرد به فرد مقدور نباشد، بلکه ن

را هم  یاجتماع یانهايها که جر جوامع متشکلند از افراد و گروه
در آنها غرق هم  یو بعضاً حت شوند یو هم در آن شناور م سازند یم
و  یاله تيقومش دعوت او را به هدا دنی. داستان نوح و برنتابشوند یم

 یکشت یتعال ینظر خدا ريز نکهيبر ا یمبن یمتعاقباً آمدن فرمان اله
 ینوح تو برا یا ؛یعنيهر دو را سوار آن کند،  یبسازد و از هر زوج
را فرا گرفته و دادخواهان را  رامونتیکه پ یستم یايعبور و گذر از در

 یکه بتوان یهست یاجتماع گاهيمرکب و پا کي ازمندین سازد یه مغرق
 ستيمستقالً ز یتا بتوان یده یرا جا یدر آن هر الزم و ملزوم

 یهاياز دشوار دیتا تو و اهلت بتوان یده اتیمطلوب را ح یاجتماع
! نوح به اقتضاء ی. آرديدر آنها مغروق نگرد و دیات عبور کن زمانه
و  ديبز انهيمتشکل بود تا بتواند هاد یحرکت جمع کي ازمندیاش ن زمانه

شده  جاديمشترک ا یاست که به هدف یگروه متشکل یايگو «یکشت»
که الزم  یاز هر زوج مولد ديقرار است که مستقل باشد با یباشد و وقت

همه تنوع  یاست برا ینوح مرکب یشتو ملزومند در خود جمع آورد. ک
 یو به سو نديبز یدیتوح توانند یو تکثر موجودات که در کنار هم م

متشکل  یحرکت اجتماع کي یعنينوح  یمقصود هم حرکت کنند. کشت
. سوار نديآ یاجتماع که از در خصومت با هم در نم یروهایاز همه ن

 یهم، وقت ونسي ناست. در داستا یآفاق رینوح؛ الزمه س یشدن بر کشت
سوار  زیست تيپرطرفدار هدا یو در کشت شود یهمرنگ جماعت م

 انيشدنش توسط جر دهیستم انداختن او و بلع یايدر در نهیزم شود، یم
جا  چیاو را به ه زیکه اراده او را از کار انداخته و خود ن یتنومند
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را بر اسس  یکشت ديجهت نوح با ني. از اشود یفراهم م رساند، ینم
از غرقه شدن  یریجلوگ یبسازد تا نه غرقه شود و نه برا یاله تيهدا

 .ندازندیب ايرا به در یباشد کس ازین
 

است  ای آيه 3اين آيه يکی از  ◄ (حِدَةًاو مَّةًاُمَّتُکُمْ اُنَّ هَذِهِ إو) 52مؤمنون 
« بازنگری در فهم امت واحد در قرآن»در  که مفصالً و به طور مبسوط

 بدان پرداخته شده است.
 

أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَتَقَطَّعُوا ) 50و  52مؤمنون 
 (فَرِحُونَ

 مِنَکُلوا  لرُّسُلُا ا أيُّهَاي»فرمايد:  مؤمنون می 52در آيه قبل از 
همانطور که گفته شد از «.  عَلیمٌ تَعْمَلُونَ بِما إنِّى الِحًاص عْمَلُوااوَ اتِلطَّیِِّبا

بردارنده همزيستی مشترک در در « امت»آنجايی که بار معنايی 
در آيه « ذِهِهَ»باشد، بنابراين  های مکانی می های زمانی و محدوده برهه
مؤمنون که فی نفسه اشاره به نزديک دارد، به آيه قبل که در آن  52

است، راجع و ناظر نیست. دلیل ديگر اينکه در « لرُّسُلُا ا أيُّهَاي»خطاب 
انبیاء سخن از جدا کردن )حساب( کار  30نیز باز هم مانند آيه  50آيه 

و بعالوه اينکه در « زُبُرًا بَیْنَهُمْ أَمْرَهُم افَتَقَطَّعُو»خويش از يکديگر است: 
 کُلُّ»فرمايد:  باشد که می اينجا عبارت بعدی واضحاً مؤيد اين افتراق می

هم بدين معنا که هر حزبی يعنی هر گروهی « فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِما حِزْبٍ
، به وجوه تمايز «امت واحده»نظر و هم سلیقه و هم گرايش از میان اين 

خود از ديگر حزبها، شادمان است و مفتخر و بالنده. با اين وجود خدای 
آمیز و  کند به اقدامی تحکم دهد و نه توصیه می تعالی نه فرمان می

ى فَذَرْهُمْ فِ»فرمايد:  دستوری در جهت يکپارچگی ايشان، چرا که می
گذارد تا خود بفهمند و خودانگیخته  ، و آنها را وامی«حِینٍغَمْرَتِهِمْ حَتَّى 

به راست راه تعالی بازگردند يا در گمراهی بمانند و زندگانی و عاقبت 
 ذِهِإِنَّ هَ»تباه سازند. با اين توضیحات نیز روشن است که مشموالن 

انبیاء، از نظر ايمان  32بمانند آيه  مؤمنون 52در آيه « وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُکُمْ
و اعتقاد و عملکرد، حساب کار خويش را از هم جدا کرده، به راه 

اطالق « امت واحده»روند، و تنها از اين جهت به آنها  منتخب خود می
شوند به  وار دارند و البته دعوت می شده که همزيستی مشترک و توده

پذيرند.  پذيرند و برخی نمی ونِ( که برخی میفَاتَّقُ رَبُّکُمْ يکتاپرستی )وَأَنَا
واجد هیچ بار « امت واحده»انبیاء،  32بنابراين در اين آيه هم مانند آيه 

معنايی مثبتی نیست، بلکه از جهت خوبی يا بدی داللت، خنثی است و 
تنها گويای اين است که آفرينش آدمیان، در قالب مردمانی بوده که 

 (1031ـ ارديبهشت  امت واحد )بازنگری() همزيستی اجتماعی دارند.
*** 

 )توحید و تلقین( 213بقره رک  ◄
 

اسْتَوَى عَلَى  /پرتکرارهارک ◄  الْعَظیمِ( الْعَرْشِ رَبُّ )هُوَ  81مؤمنون 
 الْعَرْشِ 

 

 لبث /پرتکرارهارک ◄  115تا  130مؤمنون 
خَفَّتْ وَمَنْ »سوره مؤمنون:  115تا  130حال مروری کنیم به آيات 

، و هرکه «فَاُولَئِکَ الَّذينَ خَسِرُوا أنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خالِدُونَ ۥمَوازِينُهُ

سبک است وزن اعمالش، پس آنها زيان کردند به خودهاشان، در جهنم 
، گفتند «قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَکُنِّا قَوْمًا ضآلِّینَ»جاودانند، ... 

قالَ »روزی و بوديم ما قومی گمراه، ...  چیره گشت بر ما تیرهپروردگارا 
، خدا گفت چقدر درنگ کرديد در زمین «کَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْأرْضِ عَدَدَ سِنِینَ

، گفتند «قالُوا لَبِثْنا يَوْمًا أوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْألِ الْعآدّينَ»ها،  به تعداد دوره
ا، پس بپرس از شمارندگان! درنگ کرديم روزی يا بخشی از روز ر

، خدا گفت: که درنگ «قالَ إن لَّبِثْتُمْ إلَّا قَلیلًا لَّوْ أنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ»
ايد دانندگان! يعنی شما با وجودی که  کرديد مگر اندکی؟! چنانچه بوده

گويید اندکی درنگ  دانید که چگونه عمر خود را تلف کرديد می می
، آيا «تُمْ أنَّمَا خَلَقْناکُمْ عَبَثًا وَأنَّکُمْ إلَیْنا ال تُرْجَعُونَأفَحَسِبْ»کرديد؟! 

گرديد؟!  پنداشتید که ما شما را بیهوده آفريديم و به سوی ما بازنمی
دانند که  گويای اين است که جهنمیان خود می« فَسْألِ الْعآدِِّينَ»عبارت 

شان مثل يک  رایاند ب چون عمر خود را به بطالت و دنیاخواهی گذرانده
گويند آنهايی که در دنیا  چشم به هم زدن گذشته است، برای همین می

اند نه ما که  دانند که چقدر درنگ کرده اند می در زحمت و کوشش بوده
إن لَّبِثْتُمْ »پرسد:  خیال خوش بوديم! از اين رو خداوند به ريشخند می بی

ايد اندکی با وجودی که  ، که درنگ کرده«ونَإلَّا قَلیلًا لَّوْ أنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلَمُ
کنید! برداشت رايج از  ايد که عمرتان را صرف دنیاخواهی می دانسته می

عبارت اخیر ناظر بر اين است که خداوند درنگ کوتاه آنها را در دنیا 
تأيید کرده است در حالی که اين فهم با آيات قبل و بعد اين عبارت و 

در آنها مندرج « يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»عبارت  نیز آيات ديگر قرآن که
 (1031)اصحاب کهف ـ آبان  است خوانايی ندارد.

 

اسْتَوَى عَلَى  /پرتکرارهارک ◄  الْکَريمِ( الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ )إلِّا 111مؤمنون 
 الْعَرْشِ 

 
 
 
 



411 

 

 نبأ
 

 لبث /پرتکرارهارک ◄  (ابِثينَ فيهآ أحْقابًال) 32نبأ 

 

 نجم
 

  4تا  1نجم 
خواستم؛ پيامبر مکرم  نظرتان را در مورد این حدیث میپرسش: 
هرگز به رستگاری »، «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»اسالم فرمود: 

می که امور ملک و رسد قو )مادی و معنوی، دنيوی و اخروی( نمی
 «سرنوشتشان را به دست زن واگذار نمایند.

علم ما به امور یا استداللی است یا تجربی، بنابراین مدعایی پاسخ: 
تواند حجيت داشته باشد که یا چرایی صحتش بيان شده  برای ما می

باشد یا حقانيت آن را به تجربه دریافته باشيم. و حال آنکه در خصوص 
یابيم نه در  ب به پيامبر مکرم اسالم نه چرایی را میسخن مذکور منسو

طول تاریخ بشری حد کفایت تجربی را. مضافاً اگر هم مصادیق 
مدعایی، مکرر اتفاق افتاده باشد باز هم باید علل موجده آن را شناسایی 
و وزن دهی کنيم که کدام علتها نقش بيشتری در آن نابسامانيها 

اری زنان دچار ضعف بوده است آیا به علت د اند. مثالً اگر ملک داشته
زن بودن آنها بوده یا به علت ناآگاهيهای اجتماعی سياسی آنها؟ آیا آنها 

 اند یا عَرَضاً؟  ذاتاً مناسب نبوده
اما تذکری در خصوص احادیث و روایات؛ اوالً ناشی از علم و 

ول تجربه و بينش بشری هستند و بنابراین حتماً باید به اصول جهانشم
سنجيده شوند حتی اگر سخن پيامبر باشد. ثانياً در صورت صحت 
انتساب باید فضای اجتماعی سياسی فرهنگی عصر آن حدیث یا روایت 
را نيز در نظر گرفت و بعد داوری نمود که صدور آن سخن صحيح بوده 
است یا سقيم. و اگر هم صحيح بوده باشد باز هم تعميم صحت آن به 

است چرا که جز قرآن که داللتش همه زمانی و عصر حاضر محل بحث 
همه مکانی صادق است، دیگر سخنها اصالت الهی ندارند بلکه نهایتاً 

 باشند. انسانی می ـ واجد وجاهت الهی
وَما یَنطِقُ عَنِ »اگر سخن پيامبر اصالت الهی ندارد آیه پرسش: 

نمایيد؟ نکته دوم  را چگونه تفسير می« الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْىٌ یُوحَى
کند، مگر تشکيالت حکومت  درباره دین در هيچ عصری تغيير نمی

 سازی را پيامبر با عناوین تشریعی تشریح نکرد؟
آیات ابتداء سوره نجم منحصراً در شأن آیات قرآن است که پاسخ: 

باشند و نه هر سخنی که پيامبر بگوید. اما در خصوص  وحی منزل می
باب رسالت الهی حکومت تشکيل نداد بلکه از وجه نکته دوم؛ پيامبر از 

اقبال و اراده مردمی که هم او را و هم دعوتش را پذیرا گشته بودند با 
سرلوحه قرار دادن هدایت الهی اقدام به اداره جامعه آن روز مؤمنان 
نمود وگرنه مأمور به حکومت از جانب خدای تعالی نگشته بود مگر در 

هم رسالت عام است چرا که انجام امور مفيده  صورت اقبال مردم، و آن

باشند، یعنی چه پيامبر چه هر فردی که شایستگيهای  واجب کفایی می
الزم را داشته باشد در صورت اقبال و اراده مردمی بر او واجب کفایی 

 است که نسبت به اداره و مدیریت جامعه خود اقدام نماید.
*** 

وست گرامی اضافه نمودند: در ادامه پرسش و پاسخهای فوق آن د
نکته دیگر اینکه فرعون به خوبی درک کرده بود که زن تهدید به 
حکومتش نخواهد بود فلهذا زنان را کشتار نکرد وآنان را زنده نگاه کرد 
و برخالف مردان را یکسره ذبح نمود. نکته دوم: داستان هدهد و بلقيس 

ود و در خاتمه تمام السالم نخستين ابتکار از هدهد ب و سليمان عليه
اش دیگرگون شد وتبعيت از سليمان عليه  قدرت بلقيس نابود وعقيده

 السالم نمود.
اوالً باید توجه داشت که مبالغه در سخن امری جاری و  پاسخ:

گوید همه را کشت لزوماً مراد همه به  عادی است و از این رو وقتی می
لکه ممکن است معنای اینکه هيچ کس نماند که کشته نشود نيست ب

مراد اکثریت باشد. ثانياً قدرت امری نسبی است و بنا به موقعيتهای 
یابد. در زمانه فرعون زنها در موقعيتی  گوناگون وضعيتهای متفاوت می

نبودند که قدرت اجتماعی داشته باشند و از این رو بی خطر بودند و اما 
ز زنان در معادالت توان گفت که امروزه ني مورد سوء استفاده، اما آیا می

سياسی اجتماعی بی اثرند؟ قطعاٌ نه. بنابراین باید مواظب و مراقب بود 
ای  که اندیشه آدمی دچار منطق صوری نشود، یعنی حکم و نتيجه پدیده

را به پدیده دیگر که دارای تفاوت ماهوی با پدیده اول است تسری 
ی مجالی دیگر که ندهد. داستان سليمان و ملکه سبا و هدهد هم بماند برا

 (1231ـ بهار  13)آیاتی از قرآن حضرت حق نظر کند. 
 

  03تا  05نجم 
 وأنَّهُ أهْلَکَ عادًا»نجم نيز دقت کنيم:  03تا  05اگر به آیات 

«. إنَّهُمْ کانُوا هُمْ أظْلَمَ وَأطْغَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِِّن قَبْلُ فَمآ أبْقَى وثَمُودَا، لْأُولَىا
مرفوع است اما مفهوماً ناظر به زمانی « من قبل»که با این در اینجا

نسبت به زمان حال نيست، بلکه ناظر به زمانی پيش از زمان حال است 
چرا که اوالً به استناد آیات دیگر از لحاظ زمانی ابتداء قوم نوح 

فرماید:  می« من قبلُ»و ثانياً بعد از  1زیستند بعد ثمود و بعد عاد می
گرتر نسبت به آن اقوام.  تر و طغيان ، ظالم«ا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىإِنَّهُمْ کَانُو»

 بنابراین مراد پيش از زمان زیست آن اقوام بوده نه پيش از زمان حال.
 (1231)مِن بَعد ـ پایيز 

 

 نحل
 

در بار « حق»پرتکرارها/ رک  ◄ (لْحَقِِّارْضَ بِلْأاتِ واوالسَّماخَلَقَ ) 2نحل 
                                                 

و  21و فرقان  13و ص  13و ق  21و غافر  43و حج  3و ابراهيم  05توبه  ـ1
. اگر گفته شود در خصوص ترتيب زمانی 4و حاقه  12و فصلت  21عنکبوت 

 21آیات توان استناد کرد چون در  زیست قوم نوح و ثمود و عاد، به این آیات نمی
را قبل از ثمود و در دیگری بعد از ثمود « اصحاب الرس»ق، در یکی  13فرقان و 

آورده است، باید گفت که این بدان معنا است که اصحاب الرس هم قبل از قوم 
 تر بوده است. اند و هم بعد از ایشان و بازه زمانی زیست آنها وسيع زیسته ثمود می
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 «ستی و سزاواریراستی و در»معنایی 
 

  3نحل 
و »، «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ»

ها( کجراهه است  ها و برخی از آن )راه بر خداست نشان دادن سرانجام راه
، به عبارت «تان کند همگی و با وجودی که خواسته است هرآینه هدایت

تان را هدایت کند،  با وجودی که خدا خواسته است که همگی»تر:  روان
دهد چرا که برخی از آنها کجراهه   ها را نشان بر اوست که سرانجام راه

 (0رک امت واحد « وَلَوْ شَاءَ»)برای توضيح مبسوط درباره معنای «. است
 

 20نحل 
و  ،«ا مِن دُونِهِ مِن شَیْءٍوَقَالَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَ»

کردیم  ورزیدند چنانچه خواست خدا بندگی نمی گفتند کسانی که شرک 
خواست که بندگی غير او را  جز او را از چيزی )اگر خدا نمی

 (1230ـ فروردین  0امت واحد ). کردیم( نمی
 

  11نحل 
يْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَکِن لنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَکَ عَلَاللَّهُ اوَلَوْ یُؤَاخِذُ »

وچنانچه مؤاخذه کند خدا مردم را به ، «یُؤَخِِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
اندازدشان تا  ای را ولی به تأخير می نهد بر آن جنبنده ستمهایشان وانمی

مدتی معين. در این مثال با اینکه خدا در حال حاضر مردم را به جهت 
اما این نشانه نفی مؤاخذه نيست، بلکه نشان  کند، ظلمهاشان مؤاخذه نمی

شود، یعنی ماحصل  دهنده این است که متعاقب مؤاخذه الهی چه می
 (1230ـ فروردین  0)امت واحد  کشد. مؤاخذه را به تصویر می

 

آدِِّى ربِ لَّذینَ فُضِِّلُوااا فَملرِِّزْقِ افِى  هللُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍاو) 01نحل 
 (آءٌنُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَواهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَیْمرِزْقِ

این مدعاء است مستندات نساء نيز  21روم و  31نحل،  01آیات 
)ملک یمين  .اند دچار فقر مالی و مشکالت معيشتی بودهکه ملک یمينها 

 (1231)مقاله( ـ مرداد 
 

هُ مِنَّا اقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنا لَّا یَهللُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوکًاضَرَبَ ) 00نحل 
 (نَۥهَلْ یَسْتَوُ حَسَنًا فَهُوَ یُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًارِزْقًا 

دهد. اگر مراد از  نحل جوازی بر خرید و فروش انسان نمی 00آیه 
عبد مملوک در این آیه، برده باشد، که آیه در وصف گروهی از بردگان 

)قبل از اسالم( است و اگر به معنای ملک یمين باشد، از پيش برده شده 
نور  23بقره و  331باز هم گویای اسارت نيست، بلکه با توجه به آیات 

 باید گفت که خدمتکاران اعم از نوکر و کلفت و کنيز و ... هستند.
 (1230مهر ـ  1)ملک یمين 

 

  13نحل 
همه چيز! است یعنی بيانگر « تبيان لکل شیء»قرآن مدعی است که 

اما بواقع قرآن بيانگر همه چيز نيست، پس این مدعا از چه روست؟! 
ترجمه می « چيز»می باشد که به فارسی آن را « شیء»کليد فهم در 

در قرآن « شیء»در فارسی داللت عام دارد و حال آنکه « چيز»کنند، 
داللت بر هر آن چيزی دارد که برآمده از مشيت الهی باشد. وقتی قرآن 

و « شاء»، این «اِن یَشاء اهلل»یا « اِن شاء اهلل»یا « لَو شاء اهلل»گوید  می
مایه مشترک دارند، بدین ترتيب؛  اند و بن هم ریشه« شیء»با « یشاء»

هر چيزی که خواست خدا بوده یا باشد، یعنی در مشيت او قرار بگيرد، 
، شود، و قرآن بيانگر همه این شیءهاست می« شیء»یابد و  هستی می

یعنی بيانگر مشيت الهی. از این وجه؛ وقتی قرآن مشيت انسانی را نيز 
مطرح می کند، در واقع حالتی از مشيت الهی را تبيين می نماید، و 

ماحصل مشيت انسانی را نيز دربرمی گيرد چرا که خدا « شیء»بنابراین 
تبيان »انسان را موجودی مشيت مند اراده کرده است. با این اوصاف؛ 

بودن قرآن یعنی اینکه هر آنچه آدمی برای تصحيح و تدقيق « شیءلکل 
ـ  3)آیاتی از قرآن اش نياز دارد در قرآن تبيين شده است. «جهان بينی»

 (1230پایيز 
*** 

کسانی که در پی فهم صحيح و عميق تماميت قرآن هستند باید 
وجود ندارد، یعنی منبع و « قرآنی»توجه کنند که برای فهم قرآن 

( باشد؛ یعنی 13)نحل « تبياناً لکل شیء»ذی جامع و دقيق که مأخ
ساحتهای وجودی هستی آن را بيان نماید وجود ندارد و نخواهد داشت 
که بتوان با مراجعه به آن، راه فهم را ميانه و خالصه و سهل الوصول 
کرد بلکه قرآن را فقط باید با قرآن و قائم به خودش فهميد و در سير 

 2 )آیاتی از قرآنانفسی تجربه کرد و فهم بر فهمش افزود.  آفاقی و صير
 (1231ـ زمستان 

*** 
الهی است، بنابراین « مشيت»نمود « شیء»، «تبيان لکل شیء»در 

 (1230ـ تابستان  0)آیاتی از قرآن باشد.  می« مشيت الهی»قرآن گویای 
*** 

در کشور ما هر سال درباره نوروز دو طيف از مردم یکی پرسش: 
طبقه روحانی دوم طبقه روشنفکران در جدال هستند تعدادی از 
روحانيون به این عقيده هستند که تجليل کردن از نوروز بدعت است و 
ناروا و هيچ دليل مبنی بر روا بودنش در متون مقدس نيست، 
روشنفکران هم به این باورند که تجليل کردن از نوروز اشکال ندارد، 

 خواستم؟ نظر شما را می
قرآن تبيان لکل شیء است یعنی اصول جهان بينی که معيار پاسخ: 

و محک سنجش و داوری هستند را تبيين نموده است. از اصولی که 
نماید یکی گزار و هجرت از اخالق رذیله به اخالق  قرآن تبيين می

ای برای این تغيير  حسنه است و حال آنکه اگر نوروز بستر یا حتی بهانه
ی نيکو و الهی خواهد بود. نوروز بمثابه از نو آغاز و تحول باشد امر

کردن هم خود ممد حيات است و مفرح ذات، پس ناروایی در آن راه 
ندارد مگر آلوده به اسراف و تبذیر و خرافه و انحراف شود. بنابراین اگر 
نوروز نوروز باشد یعنی آدمی خود را از نو و در مراتبی بهتر بزاید 

ت و خشنودی خدای تعالی را در پی دارد. از اتفاق قطعاً مایه برکت اس
دکانداری دین بدعت در دین است و امری مذموم! محرمات الهی 

اند و اگر در باب موردی دین ساکت است اصل بر  همگی تبيين گشته
روایی آن است نه اصل بر ناروایی آن. حيطه انذار محدود است و حيطه 

دین انذار داده نشده اصل بر  نهایت، پس اگر به امری در تبشير بی
روایی آن است چرا که دین الهی ملزم نبوده و حتی مقدور نبوده که 
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 (1231ـ بهار  13)آیاتی از قرآن همه بشارتها را مژده دهد.  
*** 

 131تا  133شعراءرک ◄ 
 

ت اس ای آیه 3این آیه یکی از  ◄ (حِدَةًاهللُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واآءَ ولَوْ ش) 32نحل 
« بازنگری در فهم امت واحد در قرآن»در  که مفصالً و به طور مبسوط

 بدان پرداخته شده است.
 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِِّمُهُ بَشَرٌ لِِّسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ) 152نحل 
 مُّبِينٌ( عَرَبِیٌّ لِسَانٌ ذَاأَعْجَمِیٌّ وَهَ

دانيم که آنها خواهند گفت  گوید محققاً می آیه خداوند میدر این 
دهد، اما لسان کسی که )یا لسانی  که بشری قرآن را به پيامبر تعليم می

کنند به سوی آن گنگ و نامفهوم است و حال آنکه این  که( منحرف می
لسان عربی مبين است. به عبارت دیگر؛ اگر این قرآن را پيامبر از 

بود، به جهت عدم مطلقيت علم و توانایی بشری، لسان بشری یادگرفته 
شد و دیگر خود گویایی و  قرآن دچار گنگی و اعوجاج و نامفهومی می

خود روشنگری نداشت و حال آنکه قرآن به نحوی سامان داده شده 
است که خودگویایی و خود روشنگری دارد، و این تنها از خدای تعالی 

و الغير. دقت کنيم این آیه به صيغه آید که چنين سخن بگوید  بر می
مضارع آمده است یعنی همواره قرآن با این اتهام مواجه است نه اینکه 
تنها در دوران صدر نزول چنين اتهامی زده شده باشد بلکه همواره 

های  گویند که این قرآن متأثر از کتب ادیان پيشين و دانشها و افسانه می
وَإن کُنتُمْ فی رَیْبٍ »گوید  آن وقتی میزمانه پيامبر بوده است. تحدی قر

مِِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِِّن مِِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِِّن دُونِ اللَّهِ 
أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ »گوید  ( یا وقتی که می32)بقره « إن کُنتُمْ صَادِقِينَ

« ثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِِّن دُونِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَفَأْتُوا بِسُورَةٍ مِِّ
( دقيقاً مؤید انحصار در خودگویایی و خود روشنگری سخن 21)یونس 

خداست که هيچ بشری را نرسد که از جانب خود بتواند سخنی بگوید 
که  در کمال انسجام و خالی از تضاد و تناقض و تزاحم و تعارض چرا

)عربيت  آید. چنين سخن گفتنی فقط از واجد صفات و اسماء مطلق برمی
 (1230ـ شهریور 

 

 (ينَلْمُشْرِکالَمْ یَکُ مِنَ مَّةً قانِتًا لِِّلَّهِ حَنيفًا واُهيمَ کانَ اإِنَّ إِبْرَ) 135نحل 
به کسی اطالق « قانت»یابيم که  تجو در آیات قرآن در میبا جس

 1ر الهی فروتن و فرمانبردار باشد.شود که در برابر ام می
 

 نساء
 

  1نساء 
بيان « نفس واحده»سوره نساء هم که مردم را خلق شده از  1آیه 

باشد که  دارد نيز گویای یکپارچگی آدميان از لحاظ جنس و ذات می می
، نيازمندی به همزیستی آنها را ایجاب «سنخيت علت انظمام است»چون 

                                                 

، 3، زمر 20، احزاب 31، روم 135، نحل 10، آل عمران 321و  111بقره ـ 1
 13و  0تحریم 

«. الَّذِی خَلَقَکُم مِِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُیا أیُّهَا النِّ»نماید:  می
موضوعيت « فردیت»در این آیات قرآن « واحد»بنابراین در بار معنایی 

ندارد بلکه یکپارچگی از منظر خلقت و همزمانی زیستی و ماهيت 
 (1230)امت واحد )بازنگری( ـ اردیبهشت  وار مراد بوده است. مجموعه

*** 
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 )فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِِّنَ النِِّسَآءِ مَثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَاعَ( 2نساء 
 

 متن کامل مقاله
 عدم سقف تعدد زوجات در قرآن

 

سوره نساء این است که قرآن تعدد زوجات را  2فهم رایج از آیه 
رو جایز دانسته اما برای آن سقف چهارتا را تعيين نموده است. از این 

امروزه بسياری که با تعدد زوجات مخالفند و آن را ناقض حقوق زنان 
تازند. در مقابل، متشرعان به دفاع از آن پرداخته،  دانند، به قرآن می می

دانند. در این ميان، برخی  و حتی عالوه بر آن، بعضاً متعه را نيز جایز می
داکثر در هم جواز تعدد زوجات را منحصر به دوران صدر اسالم، یا ح

دانند. حال در این مقال بر آنم که جسارت کنم و  شرایط خاص مجاز می
اند و قرآن برای تعدد زوجات سقفی  نشان دهم که همگان بر خطا رفته

معين نفرموده است، بلکه آن را واگذار به شرایط اجتماعی نموده است 
 تا خود بخود متعادل گردد.
حُوا مَا طَابَ لَکُم مِِّنَ النِِّسَآءِ فانکِ»... فرماید:  آیه مورد بحث می

، ... پس ازدواج کنيد با آنچه خوشایند شماست از «مَثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَاعَ
زنان، دو تا و سه تا و چهار تا. نکته اول اینکه؛ این عبارت در مقام 

گوید مجازید تا  است، یعنی آیه نمی« توصيه»نيست، بلکه « جواز»
توانيد در  کند که اگر نمی د، بلکه توصيه میسقف چهارتا ازدواج کني

ميان یتيمان قسط برپا دارید، با زنانی که خوشایند شما هستند، ازدواج 
کنيد، دو تا و سه تا و چهار تا. به عبارت دیگر؛ نوعی ترغيب است به 
تعدد زوجات. در خصوص چرایی آن، در سطور پيش رو توضيح خواهم 

قف تعدد زوجات بود، با عبارتی سر داد. اگر خواست قرآن تعيين س
 گفت؛ مجازید حداکثر با چهار همسر ازدواج کنيد. راست می

« کثرت»مبين مطلق « مَثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَاعَ»نکته دوم اینکه؛ عبارت 
است، نه لزوماً کثرت حداکثر چهارتایی. قرآن از این عبارت تنها در 

الْحَمْدُ لِلَّهِ »برده است:  یک آیه دیگر و آنهم در اول سوره فاطر بهره
لْمَلَـائِکَةِ رُسُلًا أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثاُلثَ ٱتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ  لسَّمَاواٱفَاطِرِ 
، مراد از فرشتگان دو بال و سه بال و چهار بال چيست؟ پيش از «وَرُبَاعَ

؟ بنا به پاسخ به این پرسش، ابتدا باید گفت که مراد از فرشتگان چيست
اند و کارکرد آنها ثابت و الیتغير است،  آیات قرآن، فرشتگان فاقد اراده

به عبارت دیگر؛ مالئکه چون تنها واجد همان صفات ثابتی هستند که 
خداوند در ذاتشان قرار داده، در حقيقت همان نيروهای موجود در 

ضيحاً عرض تو»ای ندارند، مانند نيروی جاذبه.  که از خود اراده اند هستی
مند  باشد، به خودی خود هستی« نيروها»شود که هر آنچه در زمره  می

نيست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او وابسته به برقراری و 
گيرد که دو  است و رابطه زمانی شکل می« رابطه»استمرار نوعی 
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مند با هم به نوعی ارتباط برقرار سازند، یعنی به هم اعمال نيرو  هستی
از این رو فرشته تک بال وجود ندارد، چرا که حداقل باید دو  1«ند.کن

مند، بمثابه دو بال، وجود داشته باشند که به یکدیگر نيرو اعمال  هستی
ای موجودیت یابد. حال آنکه  ای شکل گيرد و فرشته کنند و رابطه

دانيم که برخی از نيروهای موجود در عالم ـ فرشتگان ـ از  امروزه می
یابد که تعدد آنها بعضاً از چهار  های متعددی موجودیت می پدیده تعامل

، مرادش «مَّثْنَى وَثاُلثَ وَرُبَاعَ»گوید  بيشتر است. بنابراین وقتی قرآن می
است، البته کثرتی که مرحله « کثرت»حداکثر چهار نيست، بلکه مطلق 

 تا و... .    یابد. اول دوتا، بعد سه تا، چهار تا، پنج  به مرحله افزایش می
باز گردیم به آیات ابتدائی سوره نساء؛ این آیات ابتدا توصيه 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا »فرماید  کند به برپایی قسط در ميان یتيمان، بعد می می
لنِِّسَآءِ مَثْنَى وَثاُلثَ ٱلْيَتَامَى فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِِّنَ ٱتُقْسِطُوا فِى 

يد قسط را در مورد یتيمان برقرار نسازید، ترس ، اگر می«وَرُبَاعَ
آغاز گردیده است، « فـَ»، دقت کنيم، عبارت متأخر با ...«فانکِحُوا »

یی بعد از آن   یعنی این عبارت وابسته است به عبارت پيشين، و مرحله
باشد، نه اینکه عبارت مجردی باشد. بنابراین مراد قرآن این است که  می

سرپرست کوشا  بهبود زیست یتيمان و زنان بیای مردم، شما باید در 
باشيد، البته اولویت اول با یتيمان است چرا که دچار صغر سن هستند، 

ای دیگر  ترسيد که در مورد آنها قسط را برپا ندارید، از جنبه اما اگر می
در بهبود زیست نيازمندان کمک کنيد و آن اینکه از ميان زنان 

شایند شما هستند ازدواج کنيد، بنا به سرپرست، با آنهایی که خو بی
وسعتان، دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و ... تا این معضل اجتماعی 

ترسيد که نتوانيد عدالت را در ميان  حل شود. اما باز هم اگر می
همسرانتان رعایت کنيد، پس بهتر است از تعدد زوجات پرهيز کنيد، 

توانيد به ازدواج خود درآورید و  میالبته از ميان ملک یمينهاتان هرچه 
چندان نگران رعایت عدالت در مورد آنها نباشيد چرا که آنها اگر رابطه 

شان، یعنی نسبت آقا و کنيز، به نسبت شوهر و همسر تبدیل  ملک یمينی
 شود، برایشان بهتر است.

توجه به این نکته حائز اهميت بسيار است که آن زنانی که 
ند، یعنی نه در حصن خانواده خود هستند و نه در ا سرپرست مانده بی

اند یا دچار  حصن شوهر، طبيعتاً دارای حسن و جمال خاصی نبوده
اند که تاکنون کسی طالب ازدواج با آنها نبوده است و به  مشکلی بوده

طور طبيعی مردان را چندان رغبتی به چنين ازدواجهایی نيست چرا که 
نماید، والتذاذی هم برایشان ندارد.   بيشتر می بار معيشتی و ... را بر آنها

حاکی از « طَابَ»، «فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم»گوید:  از این رو قرآن می
کشش نسبی است و نه مطلق. یعنی آن زنانی که برای شما خوب و 

آید، بلکه نسبتاً خوشایند شمایند، با آنها ازدواج  مناسب است، بدتان نمی
ير این صورت، حتماً و قطعاً در مورد آنها عدالت را کنيد، چرا که در غ

کنيد. باز توجه به این نکته هم مهم است که موضوعيت  رعایت نمی
خوف از عدم رعایت عدالت در این آیه، بيشتر نه به زیان همسر اول 
است که مطلوبيت بيشتری داشته است، بلکه به زیان همسران دوم و 

با آنها شيفتگی و عالقه چندانی  سوم و چهارم است که در ازدواج
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مطرح نبوده است، بلکه از سر کمک و دلسوزی و ... بوده است. قرآن 
دهد که اگر ازدواج با آنها متضمن رفتار ناعادالنه با آنها  هشدار می

باشد، همان بهتر که این ازدواجها انجام نشود. توجه کنيم در زمان نزول 
جود نداشته، بلکه هر کسی که قرآن، محدودیتی برای تعدد زوجات و

توانسته از هر تعداد زنی که دلخواهش بوده،  استطاعت داشته می
خواستگاری کند و به همسری گيرد. البته در این صورت ممکن است 

سوره نساء،  2در حق همسر اول عدالت مراعات نشود. اما موضوع آیه 
شوند،  وف میآن دسته از زنانی نيست که مردان از ازدواج با آنها مشع

 گرفتند.  بلکه زنانی است که چندان مورد توجه مردان قرار نمی
سوره احزاب نيز مؤید مدعای نگارنده مبنی بر عدم تعيين  05آیه 

سقف تعدد زوجات در قرآن است چرا که در این آیه ازدواجهای حالل 
شمارد. آیه )به ترجمه  را عالوه بر ازواج پيشين پيامبر، برای وی برمی

ای پيامبر، تنها ارتباط با همسرانی که »گوید؛  وان و مفهومی( میر
ای برایت حالل است و ازدواج تو با ملک  اجورشان را پرداخته

هایت که خدا نصيب تو کرده حالل است، و نيز ازدواج با دختران  یمين
اند، و نيز ازدواج با  هایت که با تو هجرت کرده عمو، عمه، دایی و خاله

خواهند خود را به پيامبر خدا هبه کنند و خود پيشنهاد  میزنانی که 
دهند، اما ای پيامبر این پيشنهاد آنها فقط برای تو، به اعتبار  ازدواج می

باشد، و تو حق نداری از سرِ از خود گذشتگی و  پيامبر خدا بودنت می
لطف به دیگری، به آنها بگویی به جای من با فالن شخص مؤمن ازدواج 

را در محذوریت قبول پيشنهاد خود قرار دهی، چرا که آنها  کن و او
فقط دل در گرو ازدواج با تو دارند و نه دیگر مؤمنان، پيشنهاد آنها فقط 

داند که امور  برای همسری پيامبر است و نه دیگری، خداوند خود می
 2«ازدواج مؤمنان را چگونه مرتفع نماید که بر تو حرجی نباشد.

را  05سوره احزاب، حکم آیه  03آیه »بدهم که  این توضيح را هم
لَّا یَحِلُّ لَکَ النِِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ »بالاثر نکرده است چرا که در 

« من بعدُ»، «بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَکَتْ یَمِينُکَ
حيطه و گستره این دسته زنانی است زمانی نيست، بلکه مراد مِن بعد 

گفته است بعالوه ملک یمينهایی که از این پس نصيب  05که در آیه 
شوند، چرا که پس از تثبيت موقعيت و کاریزمای پيامبر،  پيامبر می

کرد و خداوند جلوی این  ازدواجهای او بيشتر کارکرد سياسی پيدا می
واج پيامبر باعث فخرفروشی گيرد که پيشنهاد ازد امر را با این آیات می

  3«و موقعيت خاص طرف پيشنهاد او نشود.
بنا بر توضيحات ارائه شده، سقفی برای تعدد زوجات در قرآن معين 
نشده است و سيره پيامبر و پيروان نزدیک وی نيز مؤید این مدعاست 

اند. اما  چرا که آنها بيش از چهار همسر هم به صورت همزمان داشته
نظر قرآن، جایز است که با وضع قانون، شرایط و محدودیتی  زا آیا اینکه

برای تعدد زوجات تعيين شود، محل بحث است که از حيطه این مقال 
  (1230)آبان باشد. اميد که در مجالی دیگر به آن بپردازم.  خارج می

*** 
در رابطه با اینکه اگر در پيوند زناشویی یک طرف  پرسش:

                                                 

 «بحث آزاد پيرامون معنای ملک یمين»ـ برگرفته از 3

 ـ همان2
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را از دست داد، وظيفه طرف دیگر چيست  سالمتی جسمی و روحی خود
در حالی که قرآن اصل را بر عشق بنا نهاده و توصيه به این مسأله کرده 

های زناشویی  که باید بر سر عشق ایستاد، ولی در جامعه کنونی رابطه
بر عشق و همسریت بنا نهاده نشده است به طور مثال مردی که از 

وابط جنسی حق خدادادی لحاظ جسمی مریض شده و از آنجا که ر
انسان است آیا چاره کار و راه حل در قرآن فقط طالق است یا خير و یا 

 شوم توضيح بدهيد. ای هست ممنون می اگر در دیدگاه پازل شما مسأله
اند و باید به اقتضای  با سالم و درود. این امور تماماً نسبی پاسخ:

خصوص آن اتخاذ  شرایط و وضعيت طرفين و محيط و سایر ذینفعان در
تصميم نمود. در مورد اختالل در سالمت جسمی و سالمت روحی اگر 
بلند مدت باشند، باز باید در مصادیق آن بحث نمود و به اقتضا تصميم 

قرآن اصل را بر عشق نهاده و توصيه به »فرمایيد  گرفت. اما اینکه می
پيوند  محل بحث است. در قرآن، در اقدام به  «ایستادگی بر آن کرده

 زناشویی؛ 
است: وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ « ایمان»ـ ابتدا اصل بر 

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلَا تُنکِحُوا الْمُشْرِکِينَ حَتَّى 
 (331لَوْ أَعْجَبَکُمْ... )بقره یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِِّن مُّشْرِکٍ وَ

ـ بعد اصل بر خوشایندی و عالقه است: ... فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم 
 (2مِِّنَ النِِّسَاءِ ... )نساء 

ـ بعد اصل بر تعدیل سطوح اجتماعی است: ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا 
وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن ( 2فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ )نساء 

یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِِّن فَتَيَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 
 (30)نساء 
ـ بعد اصل بر تأمين معاش و مسکن و امنيت و ارضاء حقوق  

نْ خِفْتُمْ أَلَّا جنسی )اعم از جسمی و روحی( برای همگان است: وَإِ
تُقْسِطُوا فِی الْيَتَامَى فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِِّنَ النِِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ... 

( وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن 2)نساء 
 (23ضْلِهِ )نور یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اهللُ مِن فَ

که در قرآن « حب»در قرآن نيامده است و واژه « عشق»اما واژه  
بکار رفته دارای بار معنایی عشق نيست، چرا که دوست داشتن و 
متمایل بودنی است که در آن انحصار نيست، در حالی که بار معنایی 
عشق از وجهی متضمن دوست داشتن انحصارطلبانه است، و از وجه 

گيرد. از این رو اگر کسی عاشق  ثار در رابطه را نيز دربرمیدگر؛ ای
زوجش باشد، یعنی در رابطه با او اگر نياز باشد حاضر به ایثار و از 

باشد، بنابراین اگر زوج سالمت جسمی و روحيش  خود گذشتگی نيز می
را از دست بدهد، بسته به شدت عاشقيش جان خود را در پای او 

یا این ایثار مقبول قرآن هست یا نه، باز محل بحث ریزد. اما اینکه آ می
است، چرا که در قرآن، مبنا حقوقمداری است، بدین معنا که اگر چنين 
روابطی متضمن تضييع حقوقی باشد، از نظر قرآن محل اشکال است چرا 
که هر حقی که پایمال شود دیگر حقوق را نيز به همان ميزان پایمال 

گر سالمت همسر شخصی دچار بيماری شود و کند، به عنوان مثال ا می
او ایثارگرانه و عاشقانه از حقوق جنسی خود، اعم از روحی و جسمی، 
صرفنظر کند و این باعث اختالل در حياتمندی و رشد خود او شود، به 

آفریند و حتی  تدریج کيفيت زیست او را کاهش داده و خسران می

درستی ایفا کند. از همين  تواند به مسؤوليت دوست داشتن را نيز نمی
اند و در مورد آنها باید به  روست که مدعی گشتم که این امور نسبی

طالق )در صورتی که مرد بيمار و  اقتضای شرایط اتخاذ تصميم نمود.
ناتوان باشد( و تعدد زوجات )در صورتی که زن بيمار و ناتوان باشد( 

البته این دو  .راهکارهایی هستند که در چنين شرایطی مجاز هستند
یابند، بلکه به طور کلی  راهکار، نه تنها در اینگونه مصادیق جواز می

هرگاه این دو راهکار متضمن احيا و دوام زندگی حقمدارانه باشد نه تنها 
شود چرا که اصوالً در قرآن، مبنا؛  جایز است بلکه بدان توصيه می

ه بين دو نفر، زیست حقمدارانه است آن هم نه حقمداری تنها در رابط
ای که هيچ فرد از آحاد  بلکه حقمداری در سطح جوامع انسانی به گونه

جامعه از تحقق حقوق خود باز نماند. اميدوارم این توضيحات کافی 
 (1231ـ مهر  3)آیاتی از قرآن باشد. 

 

 دْفَعُوااهُمْ رُشْدًا فَنَسْتُم مِِّنْآاحَ فَإِنْ لنِِّکامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْيَتابْتَلُوا او) 1نساء 
انَ غَنِيًّا وَمَن ک دَارًا أَن یَکْبَرُواا وَبِواَل تَأْکُلُوهَآ إِسْرَافًلَهُمْ اإِلَيْهِمْ أَمْو
 (لْمَعْرُوفِايرًا فَلْيَأْکُلْ بِوَمَن کانَ فَق فَلْيَسْتَعْفِفْ

عفت ورزیدن به معنای  1آید، آنچه از آیات قرآن بر می
 15 است و به استناد آیه« ترل خود و تحمل سختيهاداری و کن خویشتن»

نيست، بلکه عفاف در « گناه نکردن»، عفت پيشگی مترادف نور
یی فراتر از عدم گناه است، بدین معنا که گناهکاری عملی منفی و  مرتبه

تخریبگر است در حالی که عفت پيشه کردن عملی مثبت و متضمن 
ی عدم بکار بستن عفت است به معنا« عفتی بی»سازندگی است و لفظ 

)تخفيف  «.هرزگی و گنهکاری»در جهت سازندگی و نه به معنای 
 (1232پوشش ـ دی 

 

رْزُقُوهُم مِِّنْهُ اينُ فَکالْمَسَامَى وَالْيَتالْقُرْبَى والْقِسْمَةَ أولُوا اذَا حَضَرَ وإ) 1نساء 
 13و  11رک نساء  ◄ (اا مَّعْرُوفًلَهُمْ قَوْلً وَقُولُوا

 

 13و  11رک نساء  ◄ 3ء نسا
وَلْيَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِِّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا »

، و باید خشيت کنند آنها چنانچه بازگذارند از «اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا
پس باید پروا کنند خدا پشتشان فرزندانی ناتوان که بيم داشتند بر آنها، 
ـ فروردین  0)امت واحده را و باید بگویند سخنی استوار و سرراست. 

1230) 
 

 الْأُنثَيَيْنِ...( حَظِِّ مِثْلُ  لِلذَّکَرِ یُوصيکُمُ اهللُ فِی أَوْلَادِکُمْ) 11نساء 
اگر قرآن حق باشد، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن نيز 

همه مکانی و همه زمانی، چرا که اراده الهی بر  است و بنابراین« حق»
این امر، چنين تعلق گرفته است. با توجه به علم و توانایی و نيز دیگر 

اگر قرار بر موقتی بودن آن بود، یا در قرآن  2صفات مطلق ذات الهی،
آمد که بتوان در زمانها و مکانهای  ای دیگر می آمد و بگونه اینچنين نمی

                                                 
، نساء 15و  22آیه آمده است: نور  در قرآن درچهار« ف ف ع»یشه ـ مشتقات ر1
 302و بقره  1
زمان، علم خدا و نسبت »در خصوص علم و توانایی الهی، رجوع به مقاله  ـ3

 تواند مفيد فایده باشد.  به قلم نگارنده می« های الهی و انسانی اراده
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ثغور آن را به صورت اقتضائی تعيين نمود، و یا پيامبر مختلف، حدود و 
با توجه به اصول مندرج در قرآن، از جانب خود، روندی را در این 

اش  آورد و همواره در راستای هدف غایی خصوص به اجرا در می
سنت او تلقی شده و  بخش، نمود، تا این روند تعالی تر می متعالی

 را ادامه دهند. پيروانش، این سير متعالی نمودن 
 

 115بقره رک  ◄ 13و  11نساء 
 متن کامل مقاله
 بازنگری در نحوه تقسيم ارث 

 
چندی پيش، یکی از مخاطبان گرامی، پرسشی را در خصوص حکم 
ارث در قرآن مطرح نمودند که بنده ضمن پاسخ به ایشان، با غور در 

برآنم آیات مربوطه به نتایجی خالف برداشت رایج دست یافتم و حال 
که در این مجال؛ ابتدا آن پرسش و پاسخ، و سپس فهم خود از نحوه 

 صحيح تقسيم ارث را توضيح دهم. 
تان مطلبی  سالم جناب حق پور. اخيراً در کانال تلگرامیپرسش: 

ای هم به عدم برابری در  اید و گوشه درباره برابری دیه زن و مرد نوشته
اید. پرسشم از شما  اشاره کردهارث و جدا و مستقل بودن این دو نهاد 

این است که چرا ارث دختر باید نصف پسر باشد؟ و اینکه از آنجایی 
باشد نه تأسيسی، آیا شما این نظر را  که احکام ارث، حکمی امضایی می

گویند در معامالت بر خالف عبادات، مخصوصا در  قبول دارید که می
بستر زمان و مکان و احکام امضایی امکان دخل و تصرف در احکام در 

عرف آن جامعه وجود دارد؟ چراکه ماهيت این احکام ماهيتی حقوقی 
 است و علم حقوق نيز کشف روابط اجتماعی افراد جامعه است و...

احکام »با سالم و درود. اول در مورد اینکه می فرمایيد پاسخ: 
باید گفت که اینگونه « باشد و نه تأسيسی ارث حکمی امضایی می

و حکم ارث تأسيسی است چرا که خدای تعالی در ابتدای آیه نيست 
کند  و این خداست که توصيه می« یُوصيکُمُ اهللُ...»نساء می فرماید:  11

به نحوه تقسيم ميراث، نه اینکه آن نحوه تقسيم در جامعه از پيش جاری 
بوده باشد و خدا آن را تأیيد کند، بلکه چون در جامعه ميراث بر اساس 

شدند  شده و حتی زنان به ارث برده می های جاهلی تقسيم میرفتار
خدای تعالی به این موضوع ورود کرده و فصل الخطابی سازگار و 

نماید که  متناسب با محکمات قرآن در خصوص تقسيم ميراث وضع می
تا ابد در خصوص آن پابرجا بماند و رافع اختالفات باشد. دقت کنيم که 

صل اختالفات می باشند و در صورتی که با چنين احکامی جهت حل و ف
  توافق ذینفعان به نحوی دیگر عمل شود ایراد و منعی برای آن نيست.

گيرند که پيامبر روش  احکام امضایی در قرآن مواردی را در برمی
و رفتاری را بنا به هدایت یافتگی خود تأسيس کرده و خدای تعالی آن 

نکه موردی در جامعه و عرف را تأیيد و امضاء فرموده است نه ای
اجتماعی آن دوران تأیيد و امضاء شده باشد چرا که فرهنگ جاهالنه و 
مشرکانه ظرفيت تأسيس احکام موحدانه را نداشته است که خدای 
تعالی تداوم آن را امضاء فرماید. البته یکسری اعمال و رفتار ناشی از 

گار از آنها زدوده و هدایت انبياء پيشين وجود داشته که خدای تعالی زن
 گرداند مانند حج. به فلسفه وجودیشان باز می

اما اینکه سهم االرث پسران دو برابر دختران وضع شده؛ اوالً چون  
فرماید  نساء به صيغه مضارع می 11خدای تعالی در ابتدای آیه 

کند شما را، این نسبت تنها در مورد  خدا سفارش می «یُوصيکُمُ اهلل»
باشد  نيست، بلکه مربوط به زمان حيات متوفی هم می تقسيم ميراث

یعنی در زمان حيات باید از منظر مادیات به اوالد ذکور دو برابر اوالد 
اناث توجه داشت و آنها را تأمين نمود تا آنها بتوانند با کيفيت بهتری 
تشکيل خانواده دهند چرا که نه تنها تأمين مایحتاج خانواده خودشان بر 

است که تأمين مایحتاج مادر و خواهر و برادر صغير نيز بر آنها عهده آنه
)نساء « الرجال قوامون علی النساء...»فرماید  واجب کفایی است چون می

( و نساء در این آیه محدود به همسر و فرزند نيست. بنابراین تقویت 24
بنيه مادی پسران باید ارجح باشد که قرآن این رجحان را به نسبت دو 

ک قرار داده است. در این صورت دختران نيز با اینکه تکليفی در به ی
شوند  برند و تأمين می تأمين مایحتاج اطرافيان خود ندارند یک سهم می

که در بسياری موارد این یک سهم بر آن دو سهم فزونی داشته چون 
 تکليفی در خرج کردن آن برای اطرافيان نيست مگر به رضاء و رغبت.

در پس از مرگ متوفی، این تناسب سهم همچنان برقرار  با این اوصاف
ماند چرا که فلسفه وجودی آن همچنان برقرار است. البته این تناسب  می

در زمان حيات و مرگ متوفی متأخر از توجه ویژه به اوالد ضعيف 
وَلْيَخْشَ »فرماید:  سوره نساء می 3است چرا که خدای تعالی در آیه 

وا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقوا اهللَ وَلْيَقُولُوا الَّذِینَ لَوْ تَرَک
بدین معنا که کسانی که اوالد ضعيف دارند باید در « قَوْلًا سَدیدًا

خصوص حمایت و تأمين ویژه آنها از ميراثشان پس از مرگشان، 
اطره از منظر بدرستی و محکم وصيت کنند تا اوالد ضعيفشان دچار مخ

 تأمين معاش و مسکن و مأوا نشود. 

با تمام این توضيحات باید گفت که حکم ارث از منظر الهی فصل 
الخطابی است عادالنه برای حل و فصل اختالفات در ميراث که 
دگرگونی در آن جایز نيست چرا که چنين احکامی در قرآن برای 

ست که به آن بازسازی زیست اجتماعی آدميان بر اساس فطرتی ا
اند مثالً در فطرت زیست اجتماعی آدميان این نهاده شده که  سرشته شده

باشند یعنی مردان باید قوام دهنده « الرجال قوامون علی النساء»باید  می
و استواری بخش زندگی زنان باشند و احکام قرآن سعی در ثبات این 

ن رجوع فطرت دارند. )برای توضيح در خصوص قواميت مردان بر زنا
جواز »و نيز مقاله « مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»کنيد به مقاله 

 «(عدم مسؤوليت پذیری در خصوص برخی زنان بيوه
نساء در خصوص  101و  13و  11و اما آنچه نگارنده از آیات 

نحوه تقسيم ماترک متوفی می فهمد بدین گونه است که اگر متوفی مرد 
الد او به نسبت دو به یک ميان پسران و باشد، اول همه ما ترک بين او

مراد پس « ما ترک»گویيم  شود. دقت کنيم وقتی می دخترانش تقسيم می
از کسر دیونی است که بر عهده متوفی بوده است مثل اجور همسر و 
امثالهم. قرآن پس از بيان اصل تقسيم ما ترک بين اوالد، دو حالت خاص 

سر نداشته باشد و دو یا بيشتر دختر کند؛ یکی اینکه متوفی پ را بيان می
گوید باید دو سوم ماترک بين آن دختران تقسيم  داشته باشد، که می

حالت دوم اینکه متوفی فقط یک دختر داشته باشد که نصف ما  شود.
پس بنا به ترکيب فرزندان متوفی، ممکن است  رسد. ترک به او می
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اشد به پدر و مادر نصف یا یک سوم ماترک باقی بماند که اگر چنين ب
متوفی، به هر یک، یک ششم، و به همسر یا همسران او یک هشتم 

گيرد. مثالً اگر متوفی تنها دو دختر داشته باشد،  ماترک، حداکثر تعلق می
چون مجموع سهم دختران )دو سوم( و پدر )یک ششم( و مادر )یک 

شود، کسری آن  ششم( و همسر )یک هشتم( از کل ماترک بيشتر می
شود نه دختران، چرا که اوالً در  های پدر و مادر و همسر می توجه سهمم

ما »آیه فرزندان را مقدم آورده، ثانياً برای پدر و مادر و همسر به جای 
مِن ما »که در اصل « ممّا ترک»آورده است، و « ممّا ترک»، «ترک
ا است الزاماً داللت بر کل ما ترک ندارد و بنا به اقتضاء؛ همه ی« ترک

دليل دیگر این مدعا که سهم پدر و مادر  گيرد. بخشی از آن را دربرمی
گيرند این است که اگر اول سهم پدر  و همسر در اولویت دوم قرار می

و مادر و همسر را از ماترک جدا کنند تنها سيزده بيست و چهارم 
ماند که تقریباً معادل نصف آن است و اگر متوفی فقط  ماترک باقی می

شود  ند، چه پسر چه دختر، داشته باشد سهم آنها تقریباً برابر مییک فرز
کند گویای این  و حال آنکه وقتی آیه سهم تک دختر را تصریح می

است که سهم تک پسر اینگونه نيست و بيشتر است وگرنه باید 
گفت سهم تک فرزند نصف ماترک است که هم شامل پسر شود و  می

تواند در صورت فقدان پدر یا  پسر می هم دختر، مگر اینکه بگویيم که
تواند که توضيح خواهم داد  مادر یا همسر سهم آنها را ببرد اما دختر نمی

که اینگونه نيز نيست و در صورت فقدان برخی ذینفعان دیگران سهم 
اما اگر مرد متوفی، نه فرزندی داشته باشد و نه برادر  برند. آنها را نمی

یابد. این  یک ششم به یک سوم افزایش می و خواهری، سهم مادر او از
افزایش سهم مادر گویای این است که مراد از نداشتن خواهر و برادر، 
خواهر و برادر مادری است و اگر متوفی خواهر و برادر مادری داشته 

نساء آنها هر یک، یک ششم یا جميعاً حداکثر یک  13باشد طبق آیه 
؛ ارث بری خویشان درجه «کالله» برند. بنابراین مراد از سوم ارث می

دوم است اعم از برادران و خواهران، که کالله مادری ارجح است به 
کالله پدری، چرا که کالله مادری اگر متوفی فرزندی نداشته باشد در 
همان وحله اول تقسيم ماترک سهم دارند و سهمشان هم با سهم پدر و 

همگی در قيد حيات باشند مادر و همسر متوفی تزاحم ندارد چرا که اگر 
  شود. و ارث ببرند مجموع سهامشان از کل ماترک بيشتر نمی

نساء؛ اگر مرد متوفی، فرزندی نداشته باشد و  101به استناد آیه 
فقط خواهر و برادر از او ارث ببرند، در این صورت؛ اگر برادری نداشته 

و اگر بيش  رسد و فقط یک خواهر داشته باشد، نيمی از ماترک به او می
رسد و اگر ترکيبی از  از یک خواهر داشته باشد، دو سوم بدانها می

برادران و خواهران داشته باشد، کل ماترک به نسبت دو به یک بين آنها 
شود. در این حالت بين کالله مادری با کالله پدری تفاوتی  تقسيم می

کنون کند. آنچه تا ای بر آن داللت نمی نيست چرا که در آیه قرینه
مشهود است ارث بری همزمان دو طبقه با هم است یعنی اول فرزندان با 
پدر و مادر و همسر. بعد پدر و مادر و همسر با کالله مادری، و بعد 

در این ميان نکته دیگری قابل توجه است  کالله مادری با کالله پدری.
و آن اینکه اگر مجموع سهام هر اولویت تقسيم از کل ماترک کمتر 

توان مجدداً بين صاحبان موجود سهام از این  شد، باقيمانده را نمیبا
نساء باید بين طبقات  1طبقات از وارثان تقسيم نمود، بلکه به استناد آیه 

بعدی خویشان و یتيمان و تهيدستان تقسيم نمود، چرا که اوالً از سهام 

نساء افاده حداکثر سهم از کل ماترک  13و  11قيد شده در آیات 
نساء وقتی متوفی نه فرزندی دارد، نه  101شود، ثانياً به استناد آیه  می

پدر و نه مادر، نه همسر، نه برادر، بلکه فقط خواهر دارد، تمام ارث به 
ماند که  رسد و بين ثلث تا نصف آن باقی می آن خواهر یا خواهران نمی

ود. باید بين طبقات دورتر خویشان و حتی یتيمان و تهيدستان تقسيم ش
باید در فقدان همه صاحبان سهم  نساء می 101اگر اینگونه نبود آیه 

دانست، نه اینکه  مذکور، تمام ماترک را متعلق به خواهر یا خواهران می
قيد نصف و دو سوم را مقرر گرداند. بنابراین فقدان هریک از صاحبان 

دهد بلکه طبقات دورتر را ذینفع  سهم، سهم دیگران را افزایش نمی
 گرداند. یم

اما اگر متوفی، زن باشد و فرزند نداشته باشد، در وحله اول نيمی  
از ماترک از آنِ همسر او خواهد بود، و بعد یک ششم به پدرش می 
رسد و اگر کالله مادری نداشته باشد، یک سوم از آنِ مادر او، و اگر 

ن اما اگر ز .کالله مادری داشته باشد، یک ششم سهم مادر او می باشد
متوفی فرزند داشته باشد، اول همه ما ترک بين اوالد او به نسبت دو به 

شود. در این حالت نيز اگر متوفی  یک ميان پسران و دختران تقسيم می
پسر نداشته باشد و دو یا بيشتر دختر داشته باشد، دو سوم ماترک بين 
آن دختران تقسيم شود و اگر فقط یک دختر داشته باشد، نصف ما ترک 

بنابراین در صورتی که زن متوفی فرزند پسری نداشته  رسد. به او می
ماند که بين پدر و مادر  باشد یک سوم تا نيمی از ماترک آن باقی می

او به نسبت هریک حداکثر یک ششم، و همسر او حداکثر یک چهارم 
شود که اگر باز مجموع سهام از کل ماترک بيشتر باشد،  تقسيم می

و باز به  پدر و مادر و همسر متوفی خواهد بود.کسری متوجه سهم 
نساء؛ اگر زن متوفی، فرزندی نداشته باشد و فقط  101استناد آیه 

خواهر و برادرش وارث او باشند، در این صورت؛ اگر فقط یک برادر 
رسد، و اگر برادری نداشته و فقط  داشته باشد، تمام ماترک به او می
رسد و اگر بيش از  ماترک به او مییک خواهر داشته باشد، نيمی از 

رسد و اگر ترکيبی از برادران  یک خواهر داشته باشد، دو سوم بدانها می
و خواهران داشته باشد، کل ماترک به نسبت دو به یک بين آنها تقسيم 

 شود.  می
*** 

سالم جناب حق پور. در خصوص دیه در یکی نوشتارهای پرسش: 
اید و در خصوص ارث نيز  و مرد شدهخود قائل به عدم تنصيف دیه زن 

اید که دو برابر بودن سهم االرث دختر و پسر )با توجه به  بيان داشته
باشد اما ظاهراً در  اید( کامالً موجه و منطقی می استداللهایی که آورده

پذیرش این دیدگاه ممکن است یک تعارضی رخ دهد و آن این است 
در امتداد و طول حکم ارث  که برخی از صاحب نظران حکم تنصيف دیه

باشند که هدف غایی و نهایی نابرابری  دانند و قائل به این نظر می می
باشد و هيچگونه حکم خالف عدالت  دیه زن و مرد به نفع زنان می

ميليون تومان،  155باشد، به این توضيح که اگر مثالً دیه زن باشد  نمی
ميليون و با  05ود ش سهم االرث حاصله از این دیه بدون فرزند می

ميليون باشد سهم  355شود و ایضاً اگر دیه مرد  ميليون می 30فرزند 
ميليون  30شود و با فرزند  ميليون می 05االرث مرد بدون فرزند 

ميليون باشد آن وقت  355شود درحاليکه اگر دیه زن همانند مرد  می
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ن ميليو 05شود و بدون فرزند  ميليون می 155ارث زن با فرزند 
 30ميليون و بدون فرزند  05شود ولی سهم االرث مرد با فرزند  می

شود  عدالتی می شود، در نتيجه در نهایت باعث نابرابری و بی ميليون می
ميرد بالفاصله ماترک او که دیه نيز بخشی از  لذا وقتی مردی یا زنی می

 شود و نتيجه نابرابری در دیه در نهایت باشد تقسيم می ماترک وی می
شود. دیه نيز طبق نظر  در سهم االرث منجر به برابری و عدالت می

برخی صاحبنظران خون بهاء نيست بلکه جبران خسارت مالی است و 
دهد. نظرتان در  این جبران خسارت خودش را در سهم االرث نشان می

 خصوص این نظر و دیدگاه چيست؟
( 1نمایم:  با سالم و درود. موارد زیر را توضيحاً عرض میپاسخ: 

فرماید  مائده که می 40به استناد آیه »ام:  بنده پيش از این اثباتاً نگاشته
نساء که همه زنان و مردان را از  1و با توجه به آیه « النفسَ بالنفسِ»
داند، برابری دیه زنان با مردان از منظر قرآن مبرهن  می« نفس واحده»

ری را به قتل برساند است. دليل دیگر اینکه اگر مرد آزادی عبد مذک
قصاص او مانند زمانی است که مرد آزادی به قتل رسيده باشد، یعنی 
مانعی در قصاص وجود ندارد و دیه هم برابر است، بنابراین وقتی قرآن 

یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصاصُ فِی »گوید  بقره می 101در آیه 
ناظر بر تفاوت دیه زن با « رِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَىالْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُ

مرد نيست چرا که دیه عبد با حر یکسان است و این آیه گویای این 
است که همان حر یا همان عبد یا همان زن که مرتکب قتل شده است را 

 توان قصاص کرد نه اینکه اگر حری عبدی را کشته بود تنها می
توان او را قصاص کرد و همين طور اگر مردی زنی را به قتل  نمی

برساند نتوان او را قصاص کرد مگر در صورت پرداخت ما به التفاوت 
دیه. اینکه سهم االرث مردان دو برابر زنان است نيز قابل تعميم به دیه 

، ثانياً تفاوت «النفس به النفس»گوید  نيست چرا که اوالً قرآن می
توان نابرابری در سهم االرث  ست ميان ارث و دیه، بنابراین نمیماهوی ا

( ميان ارث و دیه تفاوت 3« را به دیه تعميم داد و آن را نابرابر دانست.
ماهوی است چرا که دیه هم ماهيت مجازات و فدیه دارد و هم جبران 

کند و  یعنی دیه هم از وجهی مرتکبِ خسران را مجازات می خسارت.
نماید، اما در ارث وجه مجازات و  ر ذی نفع دیه را تأمين میاز وجه دیگ

فدیه بالمحل است. مضافاً وقتی در قصاص برابری باشد، در دیه نيز به 
تبع برابری است. و به هيچ وجه روا نيست که در قصاص تابع تنصيف 
دیه زنان شویم و بعد بگویيم که اگر مردی زنی را کشت تا ما به 

نشود، قصاص جایز نيست، چرا که تعيين تکليف التفاوت دیه داده 
قصاص اولی به دیه است و نه بالعکس. بدیهی است که نابرابری در 
احکام قصاص و دیه متناظر و متضمن فسادانگيزی و تبهکاری در 

باشد چنانکه بوده و کرامت و حقوق زنان را در طول  اجتماع انسانی می
جهت اثبات روا بودن  ( مثالی که در2تاریخ مخدوش کرده است. 

شده، تنها شامل یک حالت در تقسيم ارث است   تنصيف دیه زنان آورده
کند. مثالً  و آن تنصيف به فرض حقانيت، مابقی حاالت را ارضاء نمی

ميليون باشد، سهم االرث مادر او به فرض وجود کالله  15اگر دیه زنی 
دیه مردی ميليون است در حالی که اگر  15مادری یک ششم معادل 

ميليون خواهد بود. مثال  35ميليون باشد، سهم االرث مادر او  135
ميليون باشد و او تنها یک پسر و دو  155دیگر اینکه اگر دیه زنی 

شود، حال  ميليون می 30و سهم هر دختر  05دختر داشته باشد، سهم پسر
تر ميليون باشد و او نيز تنها یک پسر و دو دخ 355آنکه اگر دیه مردی 

شود که دو  ميليون می 05و سهم هر دختر  155داشته باشد، سهم پسر 
برابر حالت قبل است. بنابراین آن استدالل در جهت روا بودن تنصيف 

شود.  دیه زنان وجاهتی ندارد و سهم االرث در حالتهای دیگر برابر نمی
توضيح « بازنگری در نحوه تقسيم ارث»مضافاً اینکه بنده در مقاله 

رسد و  ام که اگر متوفی پسر داشته باشد، سهمی به همسر نمی داده
شده با آیات ارث خوانایی ندارد.   بنابراین از نظر بنده مثالی که آورده

 (1230ـ زمستان  15)آیاتی از قرآن 
*** 

در پاسخ به دوست صاحبنظری که مواردی را در خصوص مطالب 
 عرض نمودم: بودند، مواردی را خطاب به ایشان  بنده نگاشته

واقعيت این است که ميزان نياز به »اید:  ـ در خصوص ارث نگاشته
تمکن مالی در مردان بيشتر از زنان است و این توجيه مناسبی در این 

باشد.  حکم می باشد. اونجا احتماال مناقشه ساز هست استثنائات می
 ...«.بطور مثال زنان سرپرست خانوار و 

« الرجال قوامون علی النساء...»اید: فرم حق پور: قرآن وقتی می
یعنی در نظام حقوقی اسالم وظيفه زنان سرپرستی خانوار نيست، و این 
مهم بر مردان واجب است که قوام دهنده و استواری بخش زندگی زنان 
و خردساالن باشند، چه پدر باشند، چه شوهر، چه برادر، چه فرزند، چه 

در شرایط اضطرار، اگر زنان به  اقوام و حتی چه دولت. مضاف بر این،
شوند باز هم این ربطی به سهم االرث آنان ندارد  ناچار سرپرست خانوار

چرا که اگر آنان ذی سهم االرث باشند و سرپرست خانواری باشند که 
با متوفی نسبت مستقيم نسبی داشته باشند، مثالً فرزند او باشند، خود 

 شوند. د و تأمين میباشن آنها در اولویت ذی سهم االرث می
احکام قضایی »اید:  ، نگاشته«اما درباره احکام قضایی اسالم»ـ 

اند،  اند چه آنها که در غير قران بيان شده اسالم چه آنها که در قران آمده
حکم قضایی هستند. یعنی قاضی هم وجود دارد این وسط. حکم مطلق 

استثناءپذیر  ها متفقاً فرع نيست. بطور کلی حکم مطلق نداریم. حکم
خواهم بگویم احکام قضایی اسالم حکم مطلق نيستند. حکم  هستند. می

هستند جز ایجاد وحدت رویه قضایی. وگرنه اصل تشخيص بر عهده 
قاضی آگاه عادل است. عمده ارث زن نصف مرد است. اما موارد استثناء 

باشد. مالئکه از جانب  قابل تشخيص و قضاوت توسط قاضی می
کنند. اگر واقعا قرار باشد همه احکام  ین مطلب را تایيد میپروردگار ا

مشخص باشد پس نقش قاضی عادل آگاه که اینقدر در اسالم اهميت 
توان به شيوه و  دارد پس چيست؟ بعنوان مصداق تأیيد گفته باال، می

عمکرد اميرالمومنين عليه السالم در زمينه اجرای حدود علی الخصوص 
م. شما اگر تاریخ قضاوتهای اميرالمؤمنين را حکم سنگسار اشاره کن

بينيد ایشان رویه خالف رویه معمول در زمينه  مشاهده فرمایيد می
گيرد. چون قاضی است.  سنگسار و اجرای حکم رجم در پيش می

قضاوت بر عهده ایشان است و حق هم دارد اینگونه عمل نماید. ایشان 
 « داخته است.ان توانسته حکم رجم را به تأخير می تا می

باید بر  حق پور: در خصوص این نظر شما باید گفت که قاضی می
اساس قانون رایج حکم دهد و نه بر مبنای تشخيص خود، که در آن 
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شود چون علم قاضی نسبی است و نه  ای می صورت به اصطالح سليقه
مطلق. داوری تنها و تنها باید بر اساس قانون و شواهد و قرائن متقن 

یرد و الغير. وظيفه قاضی تشخيص مصداق حکم است، صورت پذ
همين. بخشش یا تخفيف در ید طرف حکم است و نه قاضی. این را هم 
بگویم که در قرآن حکم سنگسار وجود ندارد و از مجعوالت است. )در 

ـ  11)آیاتی از قرآن ام.(  بحث آزاد قصاص مشروحاً به این مهم پرداخته
 (1230زمستان 

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »رای معنای صحيح ب ◄ 13نساء 
 پرتکرارها

 

 34نساء  ◄ 32نساء 
پيرو نظر جناب آقای موسوی عقيقی مبنی بر محرم بودن خواهر 
زن، باید گفت که بين حرمت ازدواج با برخی از زنان و جواز عدم 

نساء سوره  32توان از آیه  پوشش، هيچ نسبتی وجود ندارد و نمی
استنباط کرد که زنان مندرج در آیه چون ازدواج با آنها حرام است، 
پس آنها مجازند از پوشش اجتماعی پرهيز کنند، دقيقاً به همان دليلی که 
ازدواج با خواهر زن حرمت مطلق ندارد! و نيز ازدواج با مادر یا دختر 

یابيم که  همسری که با او مجامعت نشده است! نيک بنگریم درمی
باشد که یا نَسَبی  حرمت ازدواج در آیه مذکور در گرو رابطه خونی می

است یا سببی )از طریق مجامعت( برقرار شده است. تنها موردی که 
رابطه خونی در حرمت ازدواج با او موضوعيت ندارد، خواهر زن است 
که حرمت آن به جهت مالحظات روابط خانوادگی خانواده همسر است 

ت آن مطلق نيست، بلکه با فوت همسر، یا طالق او، و از این رو حرم
ازدواج با خواهر وی منعی ندارد. با توجه به حرمت ازدواج با خواهر 

جواز تخفيف پوشش و »زن، بنا به توضيحات نگارنده در مقاله 
سوره نور،  15پيرامون آیه « آسودگی زنان در حضور برخی نامحرمان

تواند در  شود و می می« ونَ نِکاحًاألِّاتى ال یَرْجُ»خواهر زن مصداق 
حضور شوهر خواهر از پوشش راحت یا کمتری استفاده کند. و صد البته 
که پوشش موی سر زنان در حضور نامحرمان یعنی مردانی که ازدواج 

عدم »با آنها حرام نشده است، الزامی در آیات قرآن ندارد که در مقاله 
نکاتی پيرامون آیاتی از »يز در و ن« الزام قرآن به پوشيدگی موی زنان

پيرامون برخی آیات الهی و »و همچنين بخشهای سوم و چهارم « قرآن
 (3ام. )آیاتی از قرآن  بدان پرداخته« موضوعات دینی

*** 
ازدواج با »دو موضوع اخيراً بازتابهای فراوان داشته است یکی؛ 

کان. یا ازدواج با کود« کودک همسری»است و دیگری « فرزندخوانده
وجه اشتراک این دو موضوع در غفلت از حق انتخاب دختران در ازدواج 

سوره نساء دخترانِ غيرملک یمين نيازی به اذن  30است. به استناد آیه 
توانند رأساً قبول پيشنهاد  اهلشان در ازدواج ندارند، بلکه خود می

نمایند. )در خصوص چرایی نياز دختران ملک یمين به اذن اهلشان رک 
« معنای ملک یمين در قرآن و پاسخ به چند ایراد و اتهام مرتبط»مقاله 

از نگارنده( بدیهی است که اختيار در قبول پيشنهاد ازدواج منوط به 
باشد و این اختيار متعاقب بلوغهای جسمی و فکری است  رشد عقلی می

و تا آن بلوغها واقع نشوند ازدواج و پذیرش آن موضوعيت ندارد و 
تواند بجای او تصميم بگيرد چون هنوز او ذی شرط  ر نمیقيم دخت

ازدواج نگردیده است و وقتی هم ذی شرط شود، خود اوست که باید 
به هيچ عنوان مجاز « کودک همسری»تصميم بگيرد. در این صورت 

نيست. اما ازدواج با فرزندخوانده؛ در قرآن فرزندخواندگی حرمت 
ای که با او  دختر همسر مطلقهنساء ازدواج با  32آورد. آیه  نمی

داند هرچند که او اصطالحاً  مجامعت نشده باشد را حرام نمی
احزاب نيز ازدواج  20فرزندخوانده شوهر باشد و با او زندگی کند. آیه 

داند و حتی پيامبر با همسر مطلقه  با همسر فرزندخوانده را مجاز می
کند. حال چرا  میفرزندخوانده خود که دل در گرو او داشته ازدواج 

ازدواج با فرزندخوانده که امروزه عرفاً مذموم است از نظر قرآن 
بالاشکال است؟ چون دختری که فرزندخوانده است به شرط بلوغهای 
جسمی و فکری خود ذی اختيار در انتخاب است، اوست که در صورت 

پذیرد، البته اینجا به  کند و اگر نخواهد نمی تمایل قبول پيشنهاد می
نساء اذن اهل او شرط صحت ازدواج است که  30استناد همان آیه 

پدرخوانده باید اخذ نماید و اگر اهلی هم نداشت، باید جواز ازدواج از 
قاضی یا نماینده اجتماع اخذ گردد تا مبادا آن دختر از ترس عدم تأمين 
معاش و مسکن بخواهد پيشنهاد ازدواج پدرخوانده خود را قبول کند 

ای که توان تأمين معاش و مسکن خود را نداشته  فرزندخواندهچرا که 
شود و اذن اهلش در ازدواج او شرط  باشد ملک یمين محسوب می

 (1230ـ زمستان  11)آیاتی از قرآن است. 
*** 

   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄ 
 

 30و  34نساء 
 متن کامل مقاله
 معنای ملک یمين در قرآن

 ایراد و اتهام مرتبط  و پاسخ به چند
 

برخی از آیاتی که فهم رایج از آنها باعث ایراد و اتهام به قرآن یا 
عصری پنداشتن و طرح شبهه در خصوص همه زمانی و همه مکانی 
بودن هدایت آن و امثالهم شده است، مستقيماً مرتبط است با معنای 

آن ازدواج با اند که قر نساء گفته 34ملک یمين در آنها. به استناد آیه 
زنان شوهردار اسير را مجاز دانسته است. جواز آميزش جنسی خارج از 

و  33سوره مؤمنون یا  1و  0ازدواج با کنيزان را نيز برآمده از آیات 
اند، و اعم از اینها؛ به کنيزی گرفتن زنان اسير را  معارج قلمداد کرده 25

است که این موارد اند. اما نگارنده مدعی  مورد تأیيد قرآن پنداشته
ماحصل بدفهمی آیات الهی بوده است که توضيحات آن در پی خواهد 

 آمد.  
پيش از پرداختن به معنای ملک یمين، باید توجه نمود که آنچه در 

باشد که این آیه در  نساء بسيار مهم است این می 34فهم داللت آیه 
شود و  آغاز می« حُرِّمَت»با فعل  32قرار دارد. آیه  32پيوستگی با آیه 

ازدواجهای حرام تا مصادیق ازدواج با همسران پسران و ازدواج با دو 
شوند، اینجا خداوند برشمردن مصادیق ازدواجهای  خواهر برشمرده می
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کند و چون پيش از نزول قرآن، مردم چنين ازدواجهایی  حرام را قطع می
د، مفهوماً ان شده اند و بعضاً به آن مرتکب می دانسته را حرام نمی

شود چرا که دیگر نه تنها  نمی« عطف به ما سبق»فرماید؛ این امر،  می
طالق چنين همسرانی مفيد فایده نيست بلکه مضر هم هست و بعد در 

، در ادامه ازدواجهای حرام، ازدواج با زنان شوهردار را نيز حرام 34آیه 
حال برد و  شمارد و مصادیق ازدواجهای حرام را به پایان می می
، و ازدواج با ملک یمين را مستثنی «إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ»گوید  می
«( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِِّسَآءِ»)و نه از  32در آیه « حُرِّمَت»کند از فعل  می

پردازد که  و بعد از آن به تبيين شرایط ازدواج با این قشر از جامعه می
 اهد آمد.توضيحات اثباتی آن در ادامه خو

« هرچه را که مالک آن هستيد»به معنای « ما ملکت ایمانکم»اما 
آنچه مالک »اند، بلکه  نيست که آن را مساوی زنان اسير شده پنداشته

« اَیمان»صحيح است. چرا که « اید به اعتبار پيمانها و تعهداتتان  شده
راست »واجد بار معانی « یُمن»است. ماده « یُمن»از ماده « یَمين»جمع 

به معنای « یمين»باشد، و واژه  می« و راستی و خجستگی و مبارکی
کند چرا که  مفهوم پيمان و ميثاق و تعهد را نيز افاده می« دست راست»

نماد پيمان بستن و تعهد کردن، دست دادن با دست راست بوده است. از 
نيز بکار « سوگندها»، به معنای «یمين»جمع « اَیمان»این رو؛ 

باشد.  نيز واجد بار معانی پيمان، ميثاق و تعهد می« سوگند»ست. ا رفته 
آنچه مالک شده است »باید بگویيم « ما ملکت ایمانکم»بنابراین در 

اید به اعتبار  آنچه مالک شده»یا به عبارت بهتر « سوگندهای شما
، به معنای دست راست «یمين»البته از آنجایی که «. پيمانها و تعهداتتان

گردد، از این رو  نيز از آن مستفاد می« اختيار داشتن در»است، 
« زیردستان و خدمتکاران»، «ملک یمين»ترین مفهوم برای  روان

و اگر مرد باشند « کنيز یا کلفت»باشد که اگر زن باشند دقيقاً معادل  می
مناسب است. باید دقت نمود نوع مالکيت در « پيشکار یا نوکر»واژه 

الکيتی است که به اعتبار پيمانهای اجتماعی بر ، م«ما ملکت ایمانکم»
خدمات خدمتکاران در قبال حقوق معلوم از جمله تأمين معاش و مسکن 
و امنيت شکل گرفته است، و نه مالکيتی از نوع برده داری که قرآن آن 

 داند. را مجاز نمی
و « آزاد»در مورد اینکه به استناد آیات قرآن، زنان را به دو دسته 

اند که زنان غير آزاد زنانی  اند، و مدعی شده تقسيم نموده« زادغير آ»
اند و غنایم جنگی  آمده اند که یا در جنگها به اسارت درمی بوده

اند یا طبق قانون برده  شده و ميان رزمندگان تقسيم می  شده محسوب 
اند، باید گفت که مدعای  شده داری از بازار برده فروشان خریداری می

ت. چرا که اوالً انسانهای بالغ اسير شده به هيچ روی جز درستی نيس
شوند بلکه در حکم اسير هستند که با  غنائم جنگی محسوب نمی

توانند آزاد شوند. اگر آنها را جزو غنائم جنگی محسوب  شرایطی می
اند، مراقبت از خصومت آنها خود معضلی برای  شده کنيم که تقسيم می

است، در حالی که غنائم آن چيزهایی هستند شده  پيامبر و مسلمانها می
که نفعی برای بدست آورنده آنها داشته باشد نه زحمت و دشواری و 
حتی ترس از جان. تقسيم اسراء به این جهت بوده است که مسلمانها 
بتوانند آنها را تا فراهم شدن شرایط آزادی، در اسارت نگه دارند و از 

رو برخی از مسلمانها موظف خطرات آنها مصون بمانند. از این 
شدند که اسراء را به ویژه جنگاوران آنها را مراقبت کنند و دیگر  می

مسلمانها را از خطر تعرض آنها به جان و مال و ناموسشان محفوظ 
بدارند چرا که بدیهی است که شخص اسير شده از اسارت خود راضی 

به آزادی خود، نبوده، همواره در پی رهایی بوده و حتی برای دستيابی 
زده است.  های خود می در موقعيت مقتضی، دست به آسيب اسير گيرنده

شدند،  های مسلمانان برده می اند و به خانه بوده حتی اگر اسراء، زن می
توانستند خطراتی را برای صاحبان خانه ایجاد نمایند. ثانياً خرید و  می

انند غنائم انسانی فروش بردگان در اسالم جایز نبوده که مسلمانان بتو
خود را بفروشند یا از بازار برای خود بردگانی خریداری نمایند. بنابراین 
حتی اگر ملک یمينها را بردگان تصور کنيم باز هم جواز خرید و فروش 

اند آنها را  کرده آنها در اسالم نيست، بلکه تنها مسلمانها باید کوشش می
 آزاد نمایند.

قسيم زنان به آزاد و غير آزاد، باید گفت مضاف بر اینها، در مورد ت
نساء، زنان یا مُحصَن هستند یا ملک  30که در قرآن به استناد آیه 

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا »یمين: 
در قرآن « مُحصَن». اما واژه «مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِِّن فَتَيَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

 دارای معانی متفاوت با بن مایه مشترک است: 
 ( 34و  32( به معنای در حِصن شوهر بودن )نساء 1
 ( 30( به معنای در حِصن خانواده بودن )نساء 3
( به معنای در حصن پاکدامنی و عدم آلودگی به روابط جنسی 2

و  32و  4، نور 31نبياء ، ا13، تحریم 30خارج از ازدواج بودن )نساء 
 (0، مائده 22

 
بنابراین تقسيم زنان به آزاد و غير آزاد بنا به این بوده است که در 

باشند که در زمره ملک   حصن شوهر یا خانواده باشند، یا نه؛ مجبور بوده
باشند که دیگر ازدواج با آنها   یمين درآیند. اگر در حصن شوهر بوده

گر در حصن خانواده باشند، چون مانعی بر سر محلی از اعراب نداشته، ا
گشتند، اما اگر به جهت بی سرپرستی،  ازدواجشان نبوده، آزاد تلقی می

توانستند  آمدند، چون نمی یا نيازمندی و ... در زمره ملک یمين درمی
اند. در هر  بدون اذن و رضای صاحب خانه ازدواج نمایند، غير آزاد بوده

ش و مسکن و امنيت این دسته از زنان را در حال صاحب خانه چون معا
شود، اگر این زنان  قبال خدماتشان، در حال حاضر یا در آینده، متقبل می

بخواهند ازدواج نماید باید به نحوی دِین خود را پرداخت نموده و خود 
نور  22را از قيد تعهد به خدمتکاری برهانند و از این رو است که آیه 

ینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ وَالَّذِ»فرماید:  می
در این آیه از مالک «. عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ

خواهد که اگر ملک یمينشان خواهان کمک مالی است تا  یمينها می
خویش را مرتفع نماید و نيز تشکيل بتواند خود مشکالت معيشتی 

خانواده دهد، اگر او را درصورت کمک مالی، توانا به حل مشکالت 
بينند، درخواست مکاتبه و قرارداد او را بپذیرد و از مالی که  خود می

 21روم و  31نحل،  01خدا به آنها داده به ملک یمينشان بدهند. آیات 
ک یمينها دچار فقر مالی و نساء نيز مستندات این مدعاء است که مل
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 اند.  مشکالت معيشتی بوده
حال از منظر دیگری به معنای ملک یمين بپردازیم. قرآن 

وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ »فرماید:  می
(. برای 25و  33و معارج  1 و 0)مؤمنون « أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
توان در نظر گرفت. یکی خودداری از آميزش  حفظ فروج دو معنا را می

تواند منحصر  جنسی و دومی حفظ حيا. در هر دو، معنای ملک یمين نمی
در اسير جنگی باشد زیرا که اگر چنين جوازی در مورد اسير جنگی 

به کنيزی درآمده  باشد، چرا برای سایر کنيزان که از راه غير از جنگ
تواند  باشند نباشد. اما نه تنها ملک یمين منحصر در اسير جنگی نمی

شود چرا که همانطور که پيش  باشد، بلکه اصالً شامل اسير جنگی نمی
از این توضيح داده شد، امر مستمر واقع این است که آن شخصی که 

و اسير شود، در مراتبی از خصومت با اسير گيرنده خود است  اسير می
گيرنده همواره باید مراقب باشد که قربانی این خصومت نشود، بنابراین 

دهد و  طبيعی است که اسير را در خلوت و استراحتگاه خود، جای نمی
 اندازد. جان و مال خود را به خطر نمی

تواند خودداری از  البته در آیات فوق، معنای حفظ فروج نمی
توانند  نور؛ ملک یمين نمی 01آیه  آميزش جنسی باشد چرا که به استناد

در زمانهای محتمل آميزش جنسی، بدون اجازه وارد خلوت صاحب 
خانه شوند )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ 

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِِّن قَبْلِ 
ثِيَابَکُم مِِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ(. بنابراین 

باشد  مفهوم حفظ فروج، حفظ حيا و مراعاتهای گفتاری و رفتاری می
باید در مکانهای اجتماعی رعایت گردد. بر اساس این آیات  که می

( خلوت 1توان سه محيط را برای هر فرد از آحاد جامعه برشمرد:  می
( محيط اجتماعی، و این، 2( محيط خانواده و نزدیکان 3ميان همسران 

امر مستمر واقع است. آميزش جنسی تنها در خلوت مجاز است و عدم 
رعایت حيای گفتاری و رفتاری، و مراتبی از برهنگی غير عرف 

نور، حداکثر در محيط خانواده  21احزاب و  00اجتماعی، مطابق آیات 
توان گفت که ملک  یابد. البته در این آیات، نمی و نزدیکان جواز می

گر این مراتب برهنگی خانمهای خانه  شود نظاره یمين مذکر نيز مجاز می
زنان »به معنای « نسائهن»بعد از « ما ملکت ایمانهن»باشد، چرا که 

ین در این آیات مراد از ملک یمين، کنيزان آمده است بنابرا« خویشاوند
 باشند.  می

نور مبنی بر اینکه ملک یمين نباید  01اما مضاف بر استناد به آیه 
گر آميزش جنسی صاحب خانه باشند، باید گفت رابطه جنسی  نظاره

باشد چرا که قرآن در  خارج از ازدواج با خود ملک یمين نيز جایز نمی
به استناد این عبارت، «. فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» فرماید: نساء می 30آیه 

از منظر قرآن آميزش جنسی خارج از ازدواج با کنيز مجاز نيست چرا 
که اگر مجاز بود، دیگر اذن اهل ملک یمين برای ازدواج چه ضرورتی 
داشت؟! باید توجه نمود که این ملک یمين نيست که باید اجازه بگيرد، 

یمين است که باید اذن بگيرد، چرا که نسبت او با ملک  بلکه مالک
یمينش ممکن است ملک یمين را در محذوریت قبول ازدواج و آميزش 
جنسی قرار دهد. بنابراین لزوم اذن اهل ملک یمين در ازدواج، به جهت 

آن است که ملک یمين در محذوریت قبول خواسته مالک یمين قرار 
ج تن ندهد، و یا ازدواجی در خفا و پنهان نگيرد، و به اجبار به ازدوا

صورت نپذیرد که بعد مالک یمين بتواند آن را انکار نماید و ملک 
شود، محروم سازد یا به  یمين را از حقوقی که با ازدواج بر او مترتب می

او اتهام زنا و... بزند. الزام قرآن بسيار دقيق و حکيمانه است، در ازدواج 
ی اهل او نيز بميان آید و از آنها اذن گرفته شود، با ملک یمين باید پا

تا ضمن اینکه این پدیده اجتماعی شود و در خفا و نهان صورت نپذیرد، 
توانند او را از ملک یمينی خارج نمایند و دینی که بر ذمه  اگر می

اوست پرداخت نمایند تا او در محذوریت، تن به قبول ازدواج با مالک 
الزام به اخذ اذن نبود، مالک یمين مبسوط اليد  یمينش ندهد. اگر این

بود که به ملک یمين خود تعرض جنسی کند، و مدعی شود که من با 
او ازدواج کرده بودم، یا در خفا با او ازدواج کند و بعد انکار کند. اخذ 

بندد. وقتی مالک اقدام به اخذ  ها می اذن اهل راه را بر این سوء استفاده
سازد، اگر  کند و درخواست خود را علنی می نش میاذن اهل ملک یمي

اهل اذن ندهند و ملک یمين خود خواهان ازدواج باشد، در این صورت 
چون قرآن به ملک یمين نفرموده که او باید از اهلش اذن بگيرد، 

تواند بدون اخذ اذن اهل، با مالک خود ازدواج نماید و از ملک  می
ازدواج از ملک یمين سلب نشده است،  یمينی برهد. بنابراین اختيار در

فقط مشروط شده است به علنی شدن. البته در سایر ازدواجها نيز باید 
شاهدانی باشند چرا که ازدواج امری فردی ـ اجتماعی است، و نه صرفاً 
فردی. اما در مورد ازدواج با ملک یمين، فقط اجتماعی شدن و 

کمک به بهبود شرایط جلوگيری از سوء استفاده مطرح نيست، بلکه 
خواهد قبل از  ملک یمين نيز از سوی اهلش مطمح نظر است. قرآن می

ازدواج، ملک یمين تا آنجا که امکان دارد تحت حمایت خانواده و 
خویشانش قرار گيرد و تصميمش صرفاً به جهت نسبت ملک یمينی او 

بهتری با مالکش نباشد و حتی المقدور اهل او به تکاپو افتند تا شرایط 
را برای ازدواج او فراهم آورند. الزم به توجه است که ازدواج با ملک 

شود و این  یمين باعث تغيير نسبت آقا و کنيز، به شوهر و همسر می
توان گام بلندی در جهت استقالل و آزادی ملک یمين و ارضاء  می

نيازهای احساسی و غریزی وی باشد و هدایت قرآن در این راستا است 
نساء از این رو بدین ازدواج  30و  2احزاب و  03و  05آیات و در 

 شود.  توصيه می
در اثبات اینکه « فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»فرماید  اما اینکه قرآن می

اند و قرآن جواز ازدواج با زنان اسير  ملک یمين، زنان اسير نبوده
اگر معنای ملک یمين، آید؛ چرا که  شوهردار را نداده است، نيز بکار می

نساء( مشروط  34زنان شوهردار اسير شده )  زنان اسير بود، ازدواج با
به اذن اهلشان شده بود که این اذن محلی از اعراب ندارد، چرا که اوالً: 

« أَهْلِهِنَّ»شوهر آن زن اسير یکی از مصادیق )و البته مهمترین مصادیقِ( 
شود و اگر آن شوهر اذن دهد،  می« خانواده و نزدیکان آنها»به معنای 

یعنی طالق جاری شده است و دیگر آن زن شوهر ندارد که جزء 
قلمداد شود و حرمت ازدواج با او به جهت اسير « الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ»

بودن مستثناء شود. بلکه او مطلقه است و ازدواج با او )پس از مدت 
چون بنا به امر قرآن، ازدواج با  عده( متضمن هيچ حرمتی نيست. ثانياً؛
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زنان مشرک مجاز نيست مگر اینکه ایمان بياورند )وَلَا تَنکِحُوا 
(، اگر زن شوهردار اسير شده، خود 331الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ ـ بقره

خواهان یا راضی به ازدواج با یکی از مؤمنان باشد، ابتداء حتما باید 
سوره ممتحنه،  15ان آورد به استناد آیه ایمان بياورد، و هرگاه ایم

توان او را در زمره زنان مؤمن مهاجر محسوب نمود که طالقش از  می
شود. بنابراین حرمت ازدواج با  همسر کافر سابقش خود بخود جاری می

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ »او نيازی به استثناء در آیه 
 1( نداشته است.34)نساء «أَیْمَانُکُمْ

توان نتيجه گرفت که در  بنا به این مستندات و ادله اقامه شده می
مستثنی « الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ»از « مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ»نساء  34آیه 

مستثنی گردیده است و  32در آیه « حُرِِّمَتْ»نشده بلکه از فعل 
وده که برخی از مؤمنان اباء داشته و ضرورت بيان آن هم به جهت این ب

دارند که با کنيزان خود ازدواج نمایند و آنها را در شأن خود 
فرماید  اند، اما خداوند می دانسته اند و به نوعی بر خود حرام می دیده نمی

شود   که ازدواج با کنيزان از نظر او نه تنها مذموم نيست بلکه توصيه می
جهت فشارهای عرفی و مذمتهای اجتماعی،  و اینگونه ازدواجها که به

به عنوان یکی از امور مستمر واقع، همچنان دارای حرمت پنداشته 
 شود، جایگاهی در هدایت الهی ندارد.  می

 مضاف بر آنچه که گذشت، به توضيحات زیر نيز باید توجه نمود: 
سوره نساء، زنانی که مؤمنان شایسته است با آنان  30به استناد آیه 

( زنان ملک یمين 3( زنان محصن مؤمن 1اند:  زدواج نمایند، دو دستها
مؤمن )وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا 

شود  مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِِّن فَتَيَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَات(. از این آیه اوالً استنباط می
نساء قائل به  34نيستند که در آیه « محصن»ملک یمين،  که زنان

استثناء ملک یمين از زنان محصن بشویم )وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِِّسَاءِ إِلَّا مَا 
مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ(. ثانياً اگر ملک یمين، زن اسير باشد و مدعی ایمان شده 

فرماید:  ه میشود ک سوره حجرات شامل حال او نيز می 14باشد، آیه 
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ »

باشد، چرا « زن اسير»تواند  بنابراین معنای ملک یمين نمی«. فِی قُلُوبِکُمْ
 که زن اسير اگر ایمان او برای مؤمنان محرز شده باشد دیگر در زمره

نساء  30اسيران نباید قلمداد شود و اگر محرز نشده باشد، مشمول آیه 
 «. فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِِّن فَتَيَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَات»فرماید:  گردد که می نمی

اگر ملک یمين به معنای مدعای نگارنده نباشد، حداقل در آیات 
شش اجتماعی در برابر نور مبنی بر جواز عدم حفظ پو 21احزاب و  00

نور مبنی بر عدم جواز حضور ملک یمين در  01ملک یمين، و آیه 
و  33مؤمنون و نيز  1و  0زمانهای خلوت و آميزش جنسی، و آیات 

معارج مبنی بر عدم وجوب حفظ فروج ـ حيای گفتاری و رفتاری ـ  25

                                                 

ـ از آنجایی که در ازدواج مورد تأیيد قرآن، رضایت زن شرط است، اگر زن 1
ناظر به چنين  سوره نساء 34اسير شده راضی به ازدواج نباشد که اساساً آیه 

 15ازدواجی نيست. اما اگر زن اسير شده راضی به ازدواج باشد به استناد آیه 
سوره ممتحنه به خواست او طالق وی از همسرش به رسميت شناخته شده و او 

نساء  34تواند با شخص دیگری ازدواج نماید. بنابراین در این صورت هم آیه  می
 (1مصداق ندارد. )ملک یمين 

ـ خدمتکار « خدمتکار»ای به معنای  در حضور ملک یمين، باید واژه
گردید تا موارد فوق شامل حال  ندرونی خانه ـ به ملک یمين عطف میا

های  او نيز بشود چرا که در هر حال حضور خدمتکار در اندرونی خانه
برخی از مسلمانان امر مستمر واقع بوده است و آنها نيز بنا به همزیستی 

اند، یعنی منطقاً و  شده با ملک یمين مخدوم خود، مشمول موارد فوق می
بيعتاً نباید در برابر آنها نيازی به عدم حفظ پوشش اجتماعی بوده ط

باشد، آنها نباید در زمانهای خلوت و آميزش جنسی مخدوم خود بدون 
اجازه وارد شوند و در حضور آنها حفظ حيای گفتاری و رفتاری نباید 

 واجب باشد. 
آید این است که  آنچه از آیات قرآن در خصوص ملک یمين برمی

اند و از آنجایی که  ها، از زنان و دختران بوده ل، اکثر ملک یمينحداق
رسد که  تعداد اسيران مؤنث در صدر اسالم زیاد نبوده است، به نظر می

انطباق آیات ملک یمين، تنها با زنان اسير صحيح نباشد، و حداکثر 
توان زنان اسيری را که زندگی بدون خيانت در جامعه مسلمانان را  می
اند، چرا  شده اند، بخشی از کسانی دانست که ملک یمين می رفتهپذی می

که جنگهای پيامبر اسالم تماماً تدافعی بوده و نه تهاجمی، و در صورت 
گریختند، و از این رو تعداد زنان  پيروزی هم تتمه لشکریان مهاجم می

اسير چندان قابل توجه نبوده است، و از طرف دیگر، بنا به آیات قرآن، 
ها در جامعه مسلمانان، از لحاظ تعداد، چندان پررنگ  ملک یمين حضور

های مسلمان یک یا چند ملک یمين  بوده است که گویی در اکثر خانه
و از این رو مردان مسلمان در چند آیه به ازدواج با آنها   حضور داشته

 شوند تا این معضل اجتماعی مرتفع شود.  توصيه می
که اسيرانی که زندگی بدون خيانت شود  اما این پرسش مطرح می
شوند و « ملک یمين»پذیرند، چرا باید  در جامعه مسلمانان را می

توانند مانند دیگر آحاد جامعه مسلمانان، در ميان آنها زندگی  نمی
باید  توان از دو منظر داد. اول اینکه می نمایند؟ پاسخ این پرسش را می

تا جامعه از خطرات احتمالی اینگونه افراد در نوعی حصر نسبی باشند 
اند تا تحت  آمده آنها مصون بماند و از این رو در زمره ملک یمين درمی

نظارت شخصی از مسلمانان باشند که البته در این صورت، هرچند 
شود، اما شخص مالک، در معرض تهدید  تر می جامعه از خطر مصون

رسد.  نظر نمیگيرد و از این رو، این وجه منطقی به  بيشتری قرار می
مضاف بر این باید پاسخ داد که صاحبان ملک یمين مالک چه چيزی از 

اند و به عبارت دیگر، مالکيت آنها از چه نوع  شده شان می ملک یمين
 مالکيتی بوده است؟ 

منظر دوم این است که آن اسيرانی که زندگی بدون خيانت در 
« ملک یمين» پذیرند، از این رو در زمره جامعه مسلمانان را می

اند که طبيعتاً فاقد تمکن مالی برای تأمين معاش و مسکن و  آمده درمی
اند که در این صورت، با دیگر آحاد جامعه که به ناچار  امنيتشان بوده

ها  اند. بنابراین اگر ملک یمين اند، تفاوتی نداشته شده می« ملک یمين»
تأمين معاش و  را کسانی قلمداد نمایيم که به جهت عدم توانایی در

های دیگران، به عوض خدمت  مسکن و امنيتشان، به همزیستی در خانه
اند، این معنا آن دسته از اسيرانی که  داده در اندرونی آنها، تن می

پذیرند نيز شامل  زندگی بدون خيانت در جامعه مسلمانان را می
 شود.  می
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جهت  به این نکته نيز باید توجه نمود که لزوماً ملک یمين به
خدمتکاری، اهل خانه نشده است، بلکه چون به ضرورت تأمين معاش و 
مسکن و امنيت، اهل خانه شده و مدیون صاحب خانه گشته است، ناچار 

کند و بعضاً کارهای کم منزلت خانه نيز بر  اقدام به خدمتکاری هم می
شده است. و از این رو است که قرآن توصيه به  عهده او گذارده می

کند، تا منزلت و حقوق انسانی او حفظ شود و  با ملک یمين می ازدواج
 نسبت آقا و کنيز به شوهر و همسر تبدیل شود.

توان، موضوعات مطروحه در آیات قرآن را در  در پایان می
 خصوص ملک یمين به صورت زیر برشمرد:

اند:  شوند، دو دسته ـ زنانی که مؤمنان به ازدواج با آنها توصيه می
 (30( زنان ملک یمين مؤمن )نساء 3محصن مؤمن  ( زنان1

و  05و احزاب  30و  2ـ توصيه به ازدواج با ملک یمين )نساء 
03) 

ـ ازدواج با زنان ملک یمين مؤمن مشروط است به اذن اهلشان و 
 (30پرداخت اجر آنها به خوبی )نساء 

 00ـ جواز عدم حفظ پوشش اجتماعی در برابر ملک یمين )احزاب 
 (21و نور 

ـ عدم جواز حضور ملک یمين در زمانهای خلوت و آميزش جنسی 
 (01)نور 

ـ عدم وجوب حفظ فروج ـ حيای گفتاری و رفتاری ـ در حضور 
 (25و  33و معارج  1و  0ملک یمين )مؤمنون 

 (22است )نور « مکاتبه»ـ خارج شدن از ملک یمين بودن نيازمند 
احسان است )نور  ـ ملک یمين نيازمند کمک مالی و معيشتی و

 (01و نحل  31و روم  21و نساء  22
*** 

، نه «خدمتکاران»ـ باید این نکته را مطمح نظر قرار داد که مراد از 
آیند  کارمندان و کارگرانی هستند که به خدمت صاحبان سرمایه درمی

شوند، بلکه کسانی هستند که به ناچار امور اندرونی  و شاغل می
کنند که دارای تمکن نسبی  معه را تصدی میهای افرادی از جا خانه

مالی و معيشتی هستند و در قبال آن معاش و مسکن و امنيتشان تأمين 
شود. از این رو، تعداد ملک یمين در دنيای امروز، نسبت به  می

 انسانهای آزاد از قيد چنين تعهداتی، چندان نيست.
در کسی شدن، مذموم باشد )که هست(، « صاحب اختيار»ـ اگر 

مورد اسيران هم مذموم است، چرا که در هر حال، آنها نيز از حقوق 
انسانی برخوردار هستند، هرچند که به جهت اقدام ناروایشان طبيعتاً 

ما ملکت »شوند. بنابراین با محدود کردن حيطه  دچار محدودیتهایی می
شود، بلکه  به اسيران، مشکل تضييع حقوق انسانی بالمحل نمی« ایمانکم

، اوالً دائمی «ما ملکت ایمانکم»ته مهم این است که مالکيت در نک
است و شامل « ملک یمين»نيست، و ثانياً مالکيت تنها بر نوع فعاليت 

شود و محدودیتهایی که شامل  دیگر شؤون زندگانی ایشان نمی
شود به جهت پيمانشان در خدمتکاری  زندگانی ایشان به طور موقت می

ما »گيرنده است. البته ممکن است برخی از  بخدمت  اندرونی خانه
در سراسر طول عمرشان، به جهت تداوم مشکالت « ملکت ایمانکم

توانند بعد  معيشتی و ... در پيمان خدمتکاری بمانند. اما آن دسته که می
از اتمام مدت دِینشان، خود تصدی امور زندگی خود را بنمایند، از قيد 

. به عنوان مثال، )وفق عرف شوند بودن خارج می« ملک یمين»
سرپرست و فقيری را تحت  اجتماعی( اگر کسی دختر خردسال بی

شود امور  حمایت خود قرار دهد در قبال اینکه به تدریج که بزرگ می
سالگی، این مصداقی از  30اندرونی خانه او را تصدی نماید مثالً تا 

یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا  وَالَّذِینَ»شود. البته طبق آیه  می« ما ملکت ایمانکم»
(، ملک یمين 22نور «)مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

تواند درخواست مکاتبه نمایند و خود سرپرستی خویش و تأمين  می
معاش و امنيتش را برعهده گيرد. از این رو است که در ادامه آیه 

بينيد که  ، یعنی اگر می«وهُم مِِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْوَآتُ»فرماید:  می
توانا به تصدی امور خویش شده است حتی به او « ما ملکت ایمانکم»

 کمک مالی نمایيد که به این مهم دست یابد.
ـ این را قبول دارم که مطلوب این است که روز به روز از تعداد 

زمره افراد مستقل آزاد درآیند، و  ها کاسته شود و ایشان در ملک یمين
قرآن نيز راهکارهایی برای این مهم ارائه داده است، اما باید توجه داشت 
که در هر حال وجود افرادی که توانا به تأمين معاش و مسکن و 
امنيتشان نيستند، و کسانی هم بالعوض حاضر به حمایت ایشان نيستند، 

رآن برای این دسته، تحت عنوان از امور مستمر واقع است. از این رو ق
ها و احکامی را وضع نموده است تا به تدریج،  ملک یمين، توصيه

 وضعيت آنها به سمت استقالل و آزادی، بسامان گردد. 
آید این است  ـ آنچه از آیات قرآن در خصوص ملک یمين برمی

که اند و از آنجایی  ها، از زنان و دختران بوده که حداقل، اکثر ملک یمين
رسد که  تعداد اسيران مؤنث در صدر اسالم زیاد نبوده است، به نظر می

توان  انطباق آیات ملک یمين با زنان اسير صحيح نباشد، و حداکثر می
اند، چرا که  شده زنان اسير را بخشی از کسانی دانست که ملک یمين می

جنگهای پيامبر اسالم تماماً تدافعی بوده و نه تهاجمی، و در صورت 
گریختند، و از این رو تعداد زنان  پيروزی هم تتمه لشکریان مهاجم می

اسير چندان قابل توجه نبوده است، و از طرف دیگر، بنا به آیات قرآن، 
ها در جامعه مسلمانان، از لحاظ تعداد، چندان پررنگ  حضور ملک یمين

های مسلمان یک یا چند ملک یمين  بوده است که گویی در اکثر خانه
و از این رو مردان مسلمان در چند آیه به ازدواج با آنها   داشته حضور

 شوند تا این معضل اجتماعی مرتفع شود.  توصيه می
شود که اسيرانی که زندگی بدون خيانت  ـ اما این پرسش مطرح می

شوند و « ملک یمين»پذیرند، چرا باید  در جامعه مسلمانان را می
ه مسلمانان، در ميان آنها زندگی توانند مانند دیگر آحاد جامع نمی

باید  توان از دو منظر داد. اول اینکه می نمایند؟ پاسخ این پرسش را می
اینگونه افراد در نوعی حصر نسبی باشند تا جامعه از خطرات احتمالی 

اند تا تحت  آمده آنها مصون بماند و از این رو در زمره ملک یمين درمی
که البته در این صورت، هرچند نظارت شخصی از مسلمانان باشند 

شود، اما شخص مالک، در معرض تهدید  تر می جامعه از خطر مصون
رسد.  گيرد و از این رو، این وجه منطقی به نظر نمی بيشتری قرار می

مضاف بر این باید پاسخ داد که صاحبان ملک یمين مالک چه چيزی از 
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آنها از چه نوع  اند و به عبارت دیگر، مالکيت شده شان می ملک یمين
 مالکيتی بوده است؟

منظر دوم این است که آن اسيرانی که زندگی بدون خيانت در 
« ملک یمين»پذیرند، از این رو در زمره  جامعه مسلمانان را می

اند که طبيعتاً فاقد تمکن مالی برای تأمين معاش و مسکن و  آمده درمی
د جامعه که به ناچار اند که در این صورت، با دیگر آحا امنيتشان بوده

ها  اند. بنابراین اگر ملک یمين اند، تفاوتی نداشته شده می« ملک یمين»
را کسانی قلمداد نمایيم که به جهت عدم توانایی در تأمين معاش و 

های دیگران، به عوض خدمت  مسکن و امنيتشان، به همزیستی در خانه
ه از اسيرانی که اند، این معنا آن دست داده در اندرونی آنها، تن می

پذیرند نيز شامل  زندگی بدون خيانت در جامعه مسلمانان را می
 شود. می

سوره نور، مراد باز خرید و  22ـ در مورد مکاتبه مندرج در آیه 
خارج شدن از پيمان خدمتکاری است، یا به تعبير دیگر آزاد شدن از قيد 

تحقق تعهدات. این را نيز باید گفت که رویکرد قرآن در خصوص 
زیست آزادانه و مستقالنه تمامی آحاد انسانها، تدریجی است چرا که 
امکان تحقق دفعی آن وجود نداشته است. قرآن دستور نداده که تمامی 

خواهند اسالم بياورند دفعتاً بردگان خود را آزاد نمایند تا  کسانی که می
تدریجاً در زمره مسلمانان قلمداد شوند، بلکه احکامی را وضع نموده که 

ها هم  این مهم محقق شود. این رویکرد تدریجی در خصوص ملک یمين
 صادق است.

شود، بنده  شامل مردان نمی« ما ملکت ایمانکم»ـ در خصوص اینکه 
شده است، بلکه مدعایم این  نظرم این نيست که مردان را شامل نمی

 شود چنين استنباطی نمود. نور نمی 21احزاب و  00است که از آیات 
های به اصطالح محارم گویای این است که  در این آیات، ترتيب دسته

)ملک شوند و بعد گروههای زنان.  های مردان برشمرده می ابتدا گروه
 (1230ـ تير 3یمين 

*** 
معنای مدعای بنده در خصوص ملک یمين، به هيچ روی؛ مخدوم 

به کند،  بلکه او را نسبت  را نسبت به ملک یمين مبسوط اليد نمی
گرداند و مطابق قرآن،  پيمان فی ما بين )نوشته یا نانوشته( محق می

شود که با ملک یمين خود ازدواج نماید، و آن هم به  مخدوم توصيه می
اذن اهلش، که از سر اجبار و ترس و ... صورت نگيرد، و در صورت 
ازدواج و تغيير نسبت آقا و کنيز به شوهر و همسر، به او مانند دیگر 

، باید اجور و نفقه و ... پرداخت گردد. در غير ازدواج، مخدوم باید زنان
به ملک یمين خود کمک مالی و معيشتی نماید و او را از احسان خود 

)ملک یمين وی را بپذیرد. « مکاتبه»برخوردار سازد و حتی درخواست 
 (1230ـ تير 2

*** 
خواهد  یخواهد فقراء را ملک یمين اغنياء کند، بلکه م ـ قرآن نمی

واقعيت فقر در اجتماع را با احکامی تعدیل نماید، مانند آزادسازی 
بردگان که به تدریج قابل تحقق بوده است. مضاف بر این، دارندگان 

اند، بلکه اقشار متوسط جامعه هم، به نيت  ملک یمين، لزوماً اغنياء نبوده

ا به اند، چرا که برخی توان بسته خير و کمک، پيمان ملک یمينی می
اند، بلکه در صورت بکارگيری ملک یمين در  کمک بالعوض نبوده

اند معاش و مسکن و امنيت او را تأمين نمایند.  توانسته برخی امور، می
به تدریج، با اجراء احکام ملک یمين در قرآن، این پدیده روز به روز 

شده است و افراد از استقالل و آزادی بيشتری برخوردار  کمتر می
 اند. هگشت می

باشد، « خدمتکار»ـ اساساً اگر بنا به مدعای بنده، ملک یمين، 
او دیگر موضوعيتی ندارد، بلکه « آزاد نکردن»و « آزاد کردن»

تصميمات او در خصوص زندگانيش، مثالً ازدواج، با محدودیتهایی 
شود که اقتضای پيمان در ملک یمينی است. کسی به اجبار  مواجه می

ک یمين خود کند، بلکه آنکه ناچار است، تن به نباید دیگری را مل
 دهد.  ملک یمينی می

، بنابراین چه زن «حق سلب نکردنی است»ـ اگر قائل باشيم که 
آزاد فقير به مثابه ملک یمين باشد، چه زن اسير، در امر ازدواج باید 

، دليل «فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»مختار باشد. از این رو، اینکه گفته است 
در این آیه، « اهل»دیگری دارد. ابتدا این را باید گفت که مراد از 

وَمَن لَّمْ »صاحب اختيار نيست، به مراجع ضمير در آیه دقت نمایيم: 
یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم 

الْمُؤْمِنَاتِ وَ اهللُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُم بَعْضُکُم مِِّن بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ  مِِّن فَتَيَاتِکُمُ
، پس ازدواج «فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم»گوید  ، ابتدا می«بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

تان، در اینجا ضمير جمع مخاطب، هم به ملک یمين  ها کنيد با ملک یمين
به ملک یمين شخص دیگری. بنابراین مراد خود شخص ناظر است هم 

تواند، صاحب اختيار باشد، بلکه خانواده یا خویشان ملک  نمی« اهل»از 
خواهد که صاحب اختيار نتواند ملک یمين  یمين است، چرا که قرآن می

خود را مجبور به ازدواج نماید، بلکه باید رضایت خانواده یا خویشان او 
از سر اجبار و اکراه و ترس و ناچاری به را جلب نماید تا ملک یمين 

 ازدواج تن ندهد، چه با صاحب اختيارش چه با دیگری.
ـ به این نکته باید توجه نمود که لزوماً ملک یمين به جهت 
خدمتکاری، اهل خانه نشده است، بلکه چون به ضرورت تأمين معاش و 

ناچار مسکن و امنيت، اهل خانه شده و مدیون صاحب خانه گشته است، 
کند و بعضاً کارهای کم منزلت خانه نيز بر  اقدام به خدمتکاری هم می

کند که ملک یمين خود  شده است. قرآن توصيه می عهده او گذارده می
ازدواج کنيد، تا منزلت و حقوق انسانی او حفظ شود و نسبت آقا و کنيز 

 (1230ـ تير 4)ملک یمين به شوهر و همسر تبدیل شود. 
*** 

الم، با عرض ادب و احترام، قبل از طرح سؤال سپرسش: 
گذارید و به سؤاالت بنده پاسخ  خواستم از شما برای وقتی که می می
دهيد تشکر کنم. از درگاه خداوند بهترین پاداشها را برای شما  می

خواستم بدانم دقيقاً دین یا  ی زیست جنسی می خواستارم. و اما درباره
ای دارد؟ در واقع خدا چه  نظر و خواسته تر خداوند چه به عبارت دقيق

هدفی از زیست جنسی برای انسان مقرر داشته است؟ خداوند چه 
هایی برای زیست جنسی انسان تعریف کرده است؟آیا  ای یا شيوه شيوه

از نظر خدا صيغه مجاز است؟ آقای عبدالعلی بازرگان در تفسير قرآن 



411 

های قرآن  ف آموزهاند و ازدواج موقت را خال صيغه را رد کرده
اند؟ چنانچه اهل سنت نيز بر همين رای هستند. برداشت شما از  دانسته

کنونی   قرآن در این باره چيست؟ اساساً با توجه به دنيای پيچيده
توانيم تنها راه زیست جنسی را ازدواج دائم بدانيم؟آیا به غير از  می

دارد؟ و اگر ازدواج دائم هيچ راهی برای ارضای غریزه جنسی وجود ن
دارد آن راهها چه هستند؟ افرادی در جامعه وجود دارند که هرچند 
مشکالت مالی و مادی ندارند اما از لحاظ روحی و روانی حال به هر 
دليلی مایل به ازدواج دائم نيستند ولی نياز جنسی دارند این افراد آیا 

ت؟ نظر محکوم به ازدواج هستند یا خداوند راهی برای آنها گذاشته اس
شما درباره مکانهایی یا سازمانهایی که خدمات جنسی حاال با هر نامی 

دهند چيست؟آیا دین چنين مکانهایی را مجاز  )خانه عفاف یا...( ارائه می
هایی دارد؟برداشت و داوری  شمارد؟ و اگر مجاز است چه ویژگی می

 دین درباره ازدواج سفيد و انواع دیگر این نوع روابط چيست؟
با سالم و درود و سپاس از لطف شما. ازدواج موقت یا خ: پاس

های قرآنی در ضدیت با آن  صيغه جایگاهی در قرآن ندارد، بلکه آموزه
باشد. در قرآن فقط ازدواج داریم و آن عبارتست از توافق زن و مرد  می

برای زیست مشترک همراه با آميزشهای جنسی، اعم از روحی و 
بندوباری و باصطالح  روابط جنسی بیجسمی. خط قرمز قرآن در 

زناست. زنا یعنی روابط جنسی جسمی خارج از رسميت عرفی اجتماعی 
و بدون عده نگهداشتن. با ازدواج؛ حقوقی بر طرفين رابطه و ذینفعان آن 

اند و حتی  شود، بویژه با آميزش جنسی، که اینها ذاتی رابطه مترتب می
نادیده گرفت مانند حقوق فرزند، توان آنها را  به طور قراردادی نمی

حمایت در صورت وقوع آسيبهای جسمی و روحی و... . با این 
توانند با  اوصاف؛ اگر حق طالق دو طرفه باشد که هست، زن و مرد می

توافق و رسميت عرفی اجتماعی، نياز جنسی خود را به شرط عده 
، در نگهداشتن برطرف کنند و هر وقت خواستند از یکدیگر جدا شوند

یابد چرا که ازدواج  این صورت دیگر ازدواج موقت موضوعيت نمی
دائم هم موضوعيت ندارد. پررنگ شدن دائميت در ازدواج از این رو 

اند و حال آنکه به استناد  بوده است که برای زنان حق طالق قائل نبوده
اثبات حق طالق زنان در »آیات قرآن این حق، مسلم است. )رک مقاله 

باید توجه داشت که رابطه «( توضيح معنای الطالق مرتانقرآن و 
توان  جنسی منتزع از زیست فردی، خانوادگی و اجتماعی نيست و نمی

آن را امری صرفاً شخصی پنداشت، چرا که طرفين دارد و حتی ذینفعان 
ها  طلبد که در غير آن تباهی دیگری دارد، بنابراین الزامات خود را می

مورد ازدواج سفيد هم باید گفت که فلسفه وجودی آن آورد. در  ببار می
این بوده که زن و مرد فقط زیست مشترک داشته باشند بدون روابط 
جنسی، یعنی فقط همخانه باشند، اما حال دگردیسی اتفاق افتاده و منظور 
این شده که پيوند ازدواج رسمی در ميان نباشد، که از نظر بنده مغایر 

قراردادی باید رسميت عرفی اجتماعی بيابد تا قرآن است چرا که هر 
احقاق حقوق توسط جامعه امکان پذیر باشد وگرنه تعدیات به حقوق 
قابل بازخواست نخواهد بود. قرآن حتی ازدواج با ملک یمين را منوط 

کند تا مبادا ملک یمين تحت فشار مالک یمين یا از  به اذن اهلش می
ازدواج پنهانی دهد و راه برای   ترس عدم تأمين معاش و مسکن تن به

انکار مالک یمين از وقوع ازدواج باز بماند و او بتواند از تعهدات 
معنای ملک یمين در قرآن و »مترتب بر ازدواج سر باز زند. )رک مقاله 

پاسخ به چند ایراد و اتهام مرتبط(. با این توضيحات اگر زن و مردی در 
اهند نيازهای جنسی خود را بدون خو شرایط نابسامان دنيای امروز می

ای دارد،  ازدواج رسمی قانونی که دست و پاگيریهای بعضاً نابخردانه
ارضاء کنند باید حداقل چند شاهد ذی شرط بر ازدواج واقعی اما 
غيررسمی خود داشته باشند که در مواقع اختالف به وقوع ازدواج 

ـ  11اتی از قرآن )آیشهادت دهند و به نوعی ضامن قول و قرار باشند. 
 (1230زمستان 

*** 

   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄ 
 

  31نساء 
یکی از  1آیه آمده است. 11در « سنن»یا جمع آن؛ « سنت»واژه 

بودن است، بدین « تاریخی»مواردی که در مفهوم آن مشهود است، 
که شود و اثرات آن چيزهایی  معنا که گستره زمانی وسيعی را شامل می

گيرند، در حال حاضر هم قابل رؤیت یا قابل ذکرند. آیه  ذیل آن قرار می
یُریدُ اهللُ لِيُبَيِِّنَ لَکُمْ »فرماید:  نساء ناظر بر این مدعا است که می 31

خواهد هرآینه بيان کند برای  ، خدا می«وَیَهْدیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِن قَبْلِکُمْ
تان کند از طریق  بودند و هدایتکسانی که پيش از شما « سنن»شما 

وقتی خداوند از طریق بيان و ذکر  3آگاه سازی شما به عاقبت آن سنن.
خواهد مخاطبان قرآن را هدایت کند، معلوم  پيشينيان، می« سنن»

آنها، حداقل از وجه اصول و محتوا، همواره تکرار « سنن»شود که  می
« سنن»اط نمود که از توان استنب پذیرند. از آیه پيشين این آیه، می

پيشينيان مخاطبان قرآن که همواره در طول تاریخ بشری بوده است؛ 
به فحشا وادار کردن »و یا « دوستی پنهانی گرفتن در روابط جنسی»

 باشد. می« کنيزکان
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 33نساء 
 پرتکرارها

 

 20 و 24نساء 
 ن کامل مقالهمت

 مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن 
 فهم قرآن به روش پازل ـ بخش سوم

 

فهم قرآن به روش »پيش از این، در دو مقاله از سری مقاالت 
مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در »با عناوین « پازل
جواز تخفيف پوشش و آسودگی زنان در حضور برخی »و « قرآن

سوره مائده و آیه  24و  22شيدم مفهوم درست آیات کو« نامحرمان
                                                 

 21، احزاب 00، کهف 00، اسراء 12، حجر 21، انفال 31، نساء 120مران ع ـ آل1
  32، فتح 10، غافر 42، فاطر 13و 
خواهد تأکيد کند که از  ـ نظر نگارنده بر این است که چون خداوند در این آیه می3

« یَهْدیَکُمْ»خواهد مخاطبان قرآن را هدایت کند،  طریق بيان عاقبت سنن پيشينيان می
 آمده است. « سُنَنَ الَّذینَ مِن قَبْلِکُمْ»ز قبل ا
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سوره نور را استخراج و تبيين نمایم. حال در این مقاله بر آنم که به  15
سوره نساء  24جهت اهميت موضوع به استخراج و تبيين مفهوم آیه 

بپردازم. در مقاالت پيشين چرایی روش « ضرب زنان ناشزه»پيرامون 
ام، از این رو در این مقال از  ا توضيح دادهپازل و چگونگی مراحل آن ر
 نمایم.  تکرار آن توضيحات پرهيز می

 

 گام اول: تعيين محدود گروه آیه و تفکيک آن به عبارتها
این  20سوره نساء به روش پازل، آیه  24برای دریافت مفهوم آیه 

سوره نيز، به جهت پيوستگی مفهومی، باید مطمح نظر قرار گيرد. 
 تهای این دو آیه:تفکيک عبار

 

جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اهللُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  ـ الرِِّ 1
 أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

 ـ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اهللُ 3
  ـ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ 2
 بُوهُنَّ وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ ـ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ 4
 ـ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  0
هَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرً 1  ا  ـ إِنَّ اللَـّ
 ـ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا  0
 وَحَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهَا ـ فَابْعَثُوا حَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهِ  1
  یدَا إِصْلَاحًا یُوَفِِّقِ اهللُ بَيْنَهُمَا  ـ إِن یُرِ 3

هَ کَانَ عَلِيمًا خَبِيرً 15  ا ـ إِنَّ اللَـّ
 

 گام دوم: مفاهيم معتبر عبارتها
برای استخراج مفهوم آیه مورد بحث به روش پازل، طرح چند 

 پرسش مفيد خواهد بود:
 به چه معنا است؟« امُونَ عَلَى النِِّسَاءِجَالُ قَوَّ الرِِّ»ـ 1
در این آیات چيست و چه کسانی مصداق زنان « نشوز»ـ معنای 3

 باشند؟ ناشزه می
ـ چرا قرآن به صرف ترس مرد از نشوز زن، به او مجوز اِعمال 2

 دهد؟  راهکارهای سه گانه را می
ا به یکدیگر عطف شدند و ب« واو»ـ چرا راهکارهای سه گانه با 4

آیا  1به معنای یا( از هم تفکيک نگشتند؟«)اَو»به معنای پس( یا «)فَـ»
 هر سه راهکار باید همزمان با هم بکار روند؟ 

است  3«کتک زدن»چيست؟ آیا به معنای « بُوهُنَّ وَاضْرِ»ـ معنای  0
و یا به  0«حق جدایی»یا  4«برانگيختن جنسی»یا 2«ترک کردن»یا 

                                                 

از هم تفکيک گشته بودند، به این معنا بود که « فَـ»ـ اگر راهکارهای سه گانه با 1
از هم « اَو»باید مرحله به مرحله و یکی پس از دیگری آنها را اِعمال کرد و اگر با 

 ها را بکار برد.تفکيک شده بودند، به این معنا بود که باید یکی از راهکار
 ها ـ بسياری از تفاسير و ترجمه3

فراتر از جنجال »صدر و احمد آل حسين با عنوان  ـ بحث آزاد ابوالحسن بنی2
 ترجمه وبسایت پارس قرآن و ...«/ پيرامون ضرب زنان در قرآن

صدر و نيز بحث آزاد ابوالحسن  از ابوالحسن بنی« زن و زناشویی»ـ کتاب 4
فراتر از جنجال پيرامون ضرب زنان در »آل حسين با عنوان  صدر و احمد بنی

 «.قرآن

 معنای دیگری است؟
شود، برای فهم صحيح این آیه، مفهوم  که مالحظه می همانطور

نقش کليدی « ضرب زنان»و « نشوز»، «قوام بودن مردان بر زنان»
دارند. اما برای یافتن مفاهيم صحيح آنها، از نظر نگارنده بهتر است ابتدا 

در آن مندرج است بپردازیم و از آنجا « بُوهُنَّ وَاضْرِ»به عبارتی که 
وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ»گوید:  رآن میآغاز نمایيم. ق

ها  پس پند دهيد آنها را و دوری کنيد از آنها در خوابگاه»، «بُوهُنَّ وَاضْرِ
به روش پازل، باید « بُوهُنَّ وَاضْرِ»برای دریافت مفهوم درست «. و ؟؟؟

زیم، و هم باید هم به جایگاه این واژه در ميان راهکارهای سه گانه بپردا
 ارتباط آن را با عبارتهای قبلی و بعدی بررسی نمایيم.

حال اولين پرسشی که باید مطرح نمود این است که مدلول 
وهُنَّ فِی  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ»راهکارهای سه گانه مندرج در عبارت 

چه کسانی هستند؟ پاسخ در عبارت قبل آمده « بُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ
و آن دسته از زنانی که از نشوز »، «وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»ست: ا

گيرند؟  خوب چه کسانی مصداق زنان ناشزه قرار می«. ترسيد آنها می
را دریابيم. نکاتی در این « نشوز»برای پاسخ به این پرسش باید مفهوم 

 راستا راهگشا خواهند بود:
یابيم که  در می« ی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّوَاللَّاتِ»ـ با تأمل در عبارت 1

نتيجه و پيامد واقع »است و نه از جنس « رفتار»از جنس « نشوز»
، چرا که این عبارت، اِعمال راهکارهای سه گانه را مشروط به «شده

کند و ترس قبل از وقوع نتيجه و پيامد  از نشوز زنان می« خوف»
از جنس « نشوز»دیگر اگر موضوعيت دارد، نه بعد از آن. به عبارت 

باشد، قرآن منطقاً نباید بگوید اگر « نتيجه و پيامد واقع شده»
بی محل بوده « تَخافُون»و در این صورت بکار بردن واژه « ترسيد می»

است، بنابراین مفهوم صحيح این است که اگر از نتایج و پيامدهای 
برید. پس تا  ترسيد، راهکارهای سه گانه را بکار محتمل نشوز زنان می

توان گفت که نشوز زنان دارای بار معنایی منفی است که در  اینجا می
برخی موارد نيازمند مقابله است تا از نتایج و پيامدهای محتمل آن 

 گيری شود. پيش
بالفاصله « وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»ـ با توجه به اینکه عبارت 3

آمده، « انِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اهللُفَالصَّالِحَاتُ قَ»بعد از عبارت 
« نشوز»توان از ترکيب این دو عبارت استنباط نمود که بار معنایی  می

«. قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اهللُ»به نوعی در تقابل )نسبی( است با 
در این آیه، « قانتات»یابيم که مراد از  با جستجو در آیات قرآن در می

به کسی اطالق « قانت»فرمانبرداری زنان از همسرانشان نيست زیرا 
از سوی دیگر،  1شود که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشد. می

عام است، یعنی منحصر به « جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ الرِِّ»هر چند داللت 
با توجه به عبارتهای پسينی عبارت  روابط در قرار ازدواج نيست، اما

که بر قرار ازدواج « فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللِّهُ»
حَافِظَاتٌ »داللت دارند و معطوف به این عبارت هستند، باید گفت که 
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اما  1باشد. مربوط به حفظ حقوق همسران در غياب ایشان می« لِِّلْغَيْب
؟ زیرا خدا حافظ حقوق ذاتی مخلوقات خود است از جمله «حقوق»چرا 

حقوق ذاتی آحاد بشر )بِمَا حَفِظَ اللَّه(، اما حفظ الهی شرط الزم، و عدم 
های بشری، شرط کافی برای حفظ حقوق ذاتی   نقض آن توسط اراده

باشد، بدین معنا که سنن حاکم بر هستی در راستای حفظ  ها می پدیده
های  ها بسامان هستند مگر اینکه توسط اراده تمامی پدیدهحقوق ذاتی 

  3بشری نابسامان گردند.
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ »با این اوصاف؛ معنای عبارت 

این است که: زنان صالح، آن کسانی هستند که در برابر « بِمَا حَفِظَ اللِّهُ
در نتيجه هنگامی هم که از نظرگاه امر الهی فروتن و فرمانبردارند و 

باشند، همان طور که خدا  ایشان می« حقوق»همسرانشان پنهانند، حافظ 
حافظ این حقوق است. از این رو شاید بتوان گفت؛ نشوز زنان، شامل 

شود که منجر به تضييع حقوق همسرانشان  رفتارهای نامشهودی می
به معنای « نشز»از « وزنش»گردد. اما از آنجایی که از لحاظ لغوی،  می

قيد  2سربلند کردن، قلدری نمودن و برتری جویی کردن است،
رسد هر چند که ممکن است بعضی از  صواب به نظر نمی« نامشهود»

انواع و مصادیق نشوز نامشهود باشند و بتوان از قرائنی پی به وجود 
 آنها برد. 

در آیه  «نشوز»توان گفت بار معنایی  با توجه به موارد فوق می
است، ناسازگاری با چارچوبی که « ناسازگاری و سرکشی»مورد بحث، 

کند و سرکشی از مراعات رفتارهای مالزم  حقوق همسر را تضمين می
سوره نساء که در مورد  131این چارچوب. این معنا از نشوز با آیه 

هَا نُشُوزًا أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِ وَإِنِ امْرَ»نشوز مردان است نيز همخوانی دارد: 
، و اگر «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَوْ إِعْرَ

زنی از نشوز یا اعراض شوهرش ترسيد پس گناهی بر آنها نيست که 
 4بين خود صلح کنند و صلح بهترین است.

به سراغ عبارت گردیم  بازمی« نشوز»حال با دریافت بار معنایی 
پس معنای آیه تا اینجا «. بُوهُنَّ وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ»

آن دسته از زنانی که از نتایج و پيامدهای نشوز آنها »این است که؛ 

                                                 

سر در گرو ـ ناگفته نماند که به جهت ویژگيهای حقوق ذاتی، تحقق حقوق هم1
تحقق حقوق فرزندان و بستگان و ... و حتی خود فرد است و هر یک که ضایع 

گردد. در مورد حقوق ذاتی و  شود، متناسب آن، حقوق دیگران نيز ضایع می
 از نگارنده. « ویژگيهای قدرت، ویژگيهای حق»ویژگيهای آن، رجوع کنيد به مقاله 

زمان، علم خدا و »، رجوع کنيد به مقاله های الهی و انسانی ـ در مورد نسبت اراده3
 از نگارنده.« های الهی و انسانی نسبت اراده

فراتر از »صدر و احمد آل حسين با عنوان  ـ بحث آزاد آقایان ابوالحسن بنی2
نویسد:  می« نشز»فرهنگ لغت المنجد ذیل «. جنجال پيرامون ضرب زنان در قرآن

ه : از جای خودش بيرون زد، برجسته شد، برآمده نَشَزَ یَنشُزُ نَشزاً فی أو عَن مکان
شد، بلند و مرتفع شد، نافرمان شد، امتناع کرد/ نَشَزت المرأة بِزَوجها : آن زن با 
شوهرش ناسازگاری کرد. )فرهنگ المنجد عربی به فارسی، تأليف: لوئيس معطوف، 

 (1210مترجم : محمد بندر ریگی، انتشارات اسالمی، 
در فهم چرایی مندرجات این آیه بسيار مهم است: « صلح»معنایی ـ توجه به بار 4 
به معنای این است که هر دو طرف مناقشه، از بخشی خواستهای خود « صلح»

درگذرند و بر سر بخشی از آن توافق نمایند و بدین طریق رضایت نسبی طرفين 
 حاصل آید.

«. ها و ؟؟؟ ترسيد، پند دهيد آنها را و دوری کنيد از آنها در خوابگاه می
در این عبارت، باید توجه کنيم که « بُوهُنَّ اضْرِوَ»برای دریافت معنای 

اند، و با توجه به معنای  سه راهکار ارائه شده به یکدیگر عطف گشته
راهکار اول؛ پند دادن )ابراز نارضایی لسانی( و معنای راهکار دوم؛ 

توان نتيجه گرفت که  پرهيز از همخوابگی )ابراز نارضایی عملی( می
بوده و مراتب آنها از ضعيف به « ترتيبی»، عطف ميان این راهکارها

باشد. اما این راهکارها در مقام بکارگيری، ضمن اینکه دارای  شدید می
توانند باشند. یعنی  ترتيب مراتب هستند، دارای همپوشانی زمانی نيز می

شود، اگر مثمر ثمر نبود، مضاف بر  مقابله با نشوز از پند دادن آغاز می
نارضایی و هشدار به صورت عملی از طریق پرهيز راهکار اول، ابراز 

پذیرد و باز هم اگر این دو راهکار در کنار هم  از همخوابگی صورت می
است به دو راهکار قبلی « بُوهُنَّ وَاضْرِ»اثربخش نبودند، راهکار سوم که 

توان پس از عدم اثربخشی راهکار اول، راهکار  گردد. البته می اضافه می
ایی بکار برد، اما پس از عدم اثربخشی راهکار دوم، دوم را به تنه

راهکار سوم حتماً با راهکار دوم همزمان و متداخل خواهد بود چرا که 
هر چه که باشد مغایر عدم پرهيز از همخوابگی « بُوهُنَّ وَاضْرِ»معنای 

 خواهد بود. 
، هم باید از جنس یک اقدام عملی باشد« بُوهُنَّ وَاضْرِ»پس تا اینجا، 

هم باید شدیدتر از راهکار دوم باشد و هم باید بتوان آن را همزمان با 
تواند مغایر  راهکار دوم بکار گرفت. از طرف دیگر راهکار سوم نمی

حقوق ذاتی زنان، بویژه قوام بودن مردان بر زنان باشد. وقتی که قرآن 
لَ اهللُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ بِمَا فَضَّ الرِِّ»فرماید:  می

، یعنی اینکه مردان قوام بخش و استواری و «وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
هستند به جهت اینکه خداوند بعضی را  0ثبات دهنده به زندگانی زنان

بخشيده )تا هر یک نقش  1های بيشتری نسبت به بعضی دیگر توانایی
ا نمایند( و نيز به جهت اینکه مردان موظفند از خود را در نظام هستی ایف

از این رو؛  0اموالشان در جهت تأمين مخارج خانواده هزینه نمایند.
تواند ناقض آن ویژگيها و وظایفی باشد که  نمی« بُوهُنَّ وَاضْرِ»معنای 

و نيز « کتک زدن»متضمن قوام بودن مردان بر زنان است. بنابراین 
اند صحيح  دانسته« ضرب»آیه معنای که در این « ترک کردن»

گيرد.  باشد، چرا که با قوام بودن مردان بر زنان در تناقض قرار می نمی
باید دارای بار معنایی « بُوهُنَّ وَاضْرِ»رغم همه اینها، معنای  البته علی

                                                 

، برای «و قياماً و قامَةً قامَ یَقومُ قَوماً و قَومةً»ـ در فرهنگ لغت المنجد ذیل  0
نيرومند برای »و « متعهد و سرپرست و متکفل کار»معنای « القَوّام )ج قَوّامون(»

جَالُ  الرِِّ»نيز درج گشته است که مؤید مدعای نگارنده در مفهوم عبارت « انجام کار
لی کار معنا نيز سرپرست و متو« القًيِّم علی األمر»باشد.  می« قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ

گشته است )فرهنگ المنجد عربی به فارسی، تأليف: لوئيس معطوف، مترجم : محمد 
دار  ، عهده«القِّوام»( در فرهنگ الرِّائد نيز 1210بندر ریگی، انتشارات اسالمی، 

کاری، آنکه کارها را نيکو انجام دهد، معنا شده است )فرهنگ الفبایی الرِّائد عربی 
نژاد، انتشارات به نشر،  ان مسعود، ترجمه : رضا انزابیبه فارسی، تأليف : جبر

1211) 

ـ فضل به معنای زیاده هر چيزی است نسبت به چيز دیگر، از این رو تعبير 1 
 رسد. معادل خوبی برای آن به نظر می« های بيشتر توانایی»

ـ اینکه مردان موظف به تأمين مایحتاج همسرانشان و خانواده خود هستند، شواهد 0 
 بسياری در آیات قرآن دارد.
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باشد، به عبارت دیگر باید « رب ض»مشترک با دیگر مشتقات ریشه 
چرا که در غير این صورت استفاده قرآن را در بر بگيرد، « زدن»نوعی 

 از این واژه بی محل بوده است. 
جهت یافتن شواهد و قرائن بيشتری برای استخراج معنای 

به روش پازل، مابقی عبارتهای این گروه آیه را نيز « بُوهُنَّ وَاضْرِ»
ا فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَ»گوید:  نمایيم. بعد از راهکار سوم قرآن می بررسی می

گانه، آنها به  یعنی اگر پس از اِعمال راهکارهای سه« تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
روی  پس دیگر راهی بر آنها مجویيد و زیاده 1خواست شما راضی شدند

نکنيد )که بر آنها تفوق یابيد و آن را مستحکم گردانيد( و اگر راضی 
وَإِنْ »ای که  نشدند و اختالف و کشمکش همچنان باقی ماند، به گونه

، یعنی بستگانشان از جدایی آنها ترسيدند و آن را «خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
، باید حَکَمی از «فَابْعَثُوا حَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهَا»محتمل دیدند، 

یدَا  إِن یُرِ»بستگان مرد و حَکَمی از بستگان زن برگزیده شود تا 
به خواست « یُوَفِِّقِ اهللُ بَيْنَهُمَا»اگر خود خواهان اصالح باشند، « إِصْلَاحًا

خدا ميان آنها صلح و آشتی برقرار گردد، و اگر هم خود خواهان اصالح 
 نباشند که طالق تنها راهکار باقی مانده است.
توانيم استنباط نمایيم که  حال با توجه به جميع جهات مذکور می

است البته نه « برخورد کردن»سوره نساء،  24در آیه « ضرب»معنای 
بلکه برخوردی مقتضی که متناسب نوع نشوز واقع « برخورد فيزیکی»

به معنای متوقف کردن نشوز از طریق « برخورد کردن»شده باشد. 
« برخورد کردن»راهکار متناسب و ایستادگی در جهت احقاق حقوق. 

در این مقال برشمرده « نَّبُوهُ وَاضْرِ»تمامی مالحظاتی که برای معنای 
 گرداند: شد را ارضاء می

« رب ض»ـ دارای بار معنایی مشترک با سایر مشتقات ریشه 1
 باشد. )زدن( می

که اقدام « پرهيز از همخوابگی»ـ اقدامی عملی است و بر خالف 3
 باشد. انفعالی است، اقدامی فعاالنه و شدیدتر از آن می

 خل با راهکار اول و دوم بکار برد.توان همزمان و متدا ـ آن را می2
ـ در صورتی که متناسب نوع نشوز به کار رود، مغایر حقوق 4

 ذاتی زنان و قوام بودن مردان بر زنان نيست.
تناسب دارد چرا « فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»ـ این معنا با  0

خاصی را در مقام مقابله  که هر نوع نشوزی، متناسب خود، راهکارهای
طلبد که در نزد عرف جامعه یا متخصصان آن شناخته شده است و  می

فرض « کتک زدن»تجاوز از حدود آن جایز نيست. اما اگر معنا را 
                                                 

است، به معنای اطاعت کردن. اما بار معنایی « وع ط»از ریشه « أَطَعْنَکُمْ»ـ  1
آنگونه که در فارسی امروز متداول است با بار معنایی این واژه « اطاعت کردن»

در عربی متفاوت است، زیرا مشتقات این ریشه در زبان عربی دارای بار معنایی 
با رضایت و رغبت است. شواهدی از آن در قرآن به نقل از فرهنگ فرمانبرداری 

( پس آراست 25مائده «)فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ»المنجد بدین قرار است: 
هًا لَّن  قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ کَرْ»برای او نفسش کشتن برادرش را پس او را کشت، 

رغبتی پس از  ( بگو انفاق کنيد از روی ميل یا از روی بی02توبه «)یُتَقَبَّلَ مِنکُمْ
: مُطاوَعةَ فی االمر و عليهشود. و نيز در لغت آمده: طاوَعَ یُطاوعُ  شما پذیرفته نمی

در آن کار با او توافق کرد، عَمِلَهُ طَوعاً : آن را از روی ميل و داوطلبانه انجام داد، 
اد در راه خدا )فرهنگ المنجد عربی به فارسی، تأليف: المُطِّوِِّعَة : داوطلبان جه

 (1210لوئيس معطوف، مترجم : محمد بندر ریگی، انتشارات اسالمی، 

نمایيم، عالوه براینکه این معنا مغایر حقوق ذاتی زنان و قوام بودن 
تناسبی ندارد، مردان است و با انواع نشوز هم، حداقل در اکثر موارد، 

کند چرا که حدی در آیه برای آن  را هم بالمحل می...« فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ »
تواند با تشدید خشونت فيزیکی یا زن را به زور  تعيين نشده و مرد می

وادار به قبول خواست خود نماید یا وی را از پای درآورد! اگر معنا را 
یرت با حقوق ذاتی زنان فرض کنيم، باز هم عالوه بر مغا« ترک کردن»

و قوام بودن مردان، و همچنين عدم تناسب با انواع نشوز در اکثر موارد، 
کند چرا که مردی که  را هم بالمحل می...« فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ »این معنا نيز 

کند، اگر آن زن متنبه نشد، این  همسر خود را به جهت نشوز ترک می
ون قرآن گفته که راهکار دیگری را ترک یا باید همچنان ادامه یابد، چ

 مجویيد یا باید مرد به ترک خاتمه دهد و تسليم گردد.
ـ آگاهی بستگان از اختالف همسران معموالً از این مرحله به بعد  1

نوعاً تبعات برون خانگی نيز « برخورد کردن»شود چرا که  حاصل می
تمال ، اح«برخورد کردن»خواهد داشت. و در صورت اثربخش نبودن 

 گردد. جدایی نزد ایشان مطرح می
 باشد: می« بُوهُنَّ وَاضْرِ»لغت نيز مؤید این معنا برای 

 ـ ضَرَبَ یَضرِبُ ضَرباً عَلَی یَدِه: جلو او را گرفت، مانع او شد، 
ـ ضَرَبَ القاضیُ عَلَی یَدِه: قاضی او را محجور کرد و از نظر قانونی 

 جلو تصرف او را در اموالش گرفت، 
 ضَرَبَ عَلَی اُذُنِه: جلو او را گرفت و نگذاشت چيزی را بشنود، ـ

ـ ضَرَبَ عَن فاُلنٍ کَذا: فالنی را از چيزی منع کرد و نگذاشت به آن 
 برسد، 

ـ ضَرَبَ فالناً عَن زیدٍ: فالنی را از زید بازداشت و نگذاشت 
 معترض زید شود،

 ـ ضَرَبَ یَضربُ ضَرباً األجَل: مهلت معين کرد،
 3ضَرَبَ یَضربُ ضَرباً الجزیةَ عَليهم: جزیه بر آنها بست، ـ

 ـ ضَرَبَ یَضربُ ضَرباً علی الرسالة: نامه را مهر زد،
 2ـ ضَرَبَ عنهُ بکذا: او را از آن بازداشت یا کنار زد.

شود مثالهای فوق که در کتب لغت برای  همانگونه که مالحظه می
م اقداماتی برای بازداشتن انجا»ذکر گردیده است بار معنایی « ضرب»

باشد که از نظر  را دارا می« ای و پایان دادن به آن از رفتار و رویه
 باشد. معادل مناسبی برای این بار معنایی می« برخورد کردن»نگارنده 

ای که نگارنده برای اثبات  مضاف بر تمام آن شواهد و قرائن و ادله
نساء برشمرده و اقامه سوره  24صحت مدعای خود پيرامون مفهوم آیه 

بيان امر »نموده است، با توجه به اینکه فهمی از قرآن صواب است که 
نه تنها  مصادیق بسياری از روابط همسران در  4باشد،« مستمر واقع

طول تاریخ وجود داشته است که مؤید مفهوم استخراج شده باشند، بلکه 
يرامون خود شاید بتوان گفت امروزه هر شخصی مصادیقی از آن را پ

                                                 

ـ فرهنگ المنجد عربی به فارسی، تأليف: لوئيس معطوف، مترجم : محمد بندر 3
 1210ریگی، انتشارات اسالمی، 

بران مسعود، ترجمه : رضا ـ فرهنگ الفبایی الرِّائد عربی به فارسی، تأليف : ج2
 1211نژاد، انتشارات به نشر،  انزابی

صدر  ـ بکار بردن این اصطالح را وامدار مباحث قرآنی جناب آقای ابوالحسن بنی4
 باشم.  می
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 نماید. مشاهده می
ای مفهومی  توان ترجمه در پایان با توجه به مندرجات این مقاله می

 سوره نساء ارائه داد:  20و  24به صورت زیر از آیات 
 

جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اهللُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  ـ الر1ِِّ
وَالِهِمْ/ مردان قوام بخش و استواری و ثبات دهنده زندگی أَنفَقُوا مِنْ أَمْ

های بيشتری که خدا )در چارچوب نظامات  زنان هستند به جهت توانایی
هستی( به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و نيز به جهت اینکه 

 کنند  در مقام انجام وظيفه از اموالشان هزینه می
افِظَاتٌ لِِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اهللُ/ پس زنان صالح ـ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ح3َ

کسانی هستند که در برابر امر الهی فروتن و فرمانبردار باشند و در 
نتيجه در غياب همسرانشان حافظ حقوق آنها  باشند همانگونه که خدا 

 باشد حافظ حقوق آنها می
نانی که از نتایج و ـ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ/ و آن دسته از ز2

 ترسيد شان )در جهت تضييع حقوق( می پيامدهای ناسازگاری و سرکشی
بُوهُنَّ/ پس آنها را پند  وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ ـ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُر4ُ

ها دوری کنيد و با آنها به صورت مقتضی  دهيد و از آنها در خوابگاه
 برخورد کنيد

کُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا/ پس اگر به خواست شما ـ فَإِنْ أَطَعْنَ 0
روی نکنيد )که بر  راضی شدند پس راهی دیگر بر آنها مجویيد و زیاده

 آنها تفوق یابيد و آن را مستحکم گردانيد(
هَ کَانَ عَلِيًّا کَبِيرً 1 ا/ )و اگر راضی نشدند( همانا خدا واالی  ـ إِنَّ اللَـّ

 دهد( راهی پيش پایتان قرار می بزرگ است )و
ـ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا/ و )ای بستگان آنها( اگر ترسيدید از 0

 وقوع جدایی ميان آنها 
ـ فَابْعَثُوا حَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِِّنْ أَهْلِهَا/ پس برگزینيد حَکَمی  1

 از اهل مرد و حَکَمی از اهل زن
ا إِصْلَاحًا یُوَفِِّقِ اهللُ بَيْنَهُمَا/ که اگر زن و مرد خواهان یدَ ـ إِن یُرِ 3

 سازد اصالح باشند خدا بين آنها صلح و آشتی برقرار می
هَ کَانَ عَلِيمًا خَبِيرً 15  ا/ همانا خدا دانایی خبير است. ـ إِنَّ اللَـّ

 

 متن کامل مقاله

 « نگاهی به نشوز زن در قرآن»نقدی بر مقاله 
 

مفهوم ضرب زنان »ای تحت عنوان  چندی پيش، نگارنده مقاله
را به « فهم قرآن به روش پازل»از سری مقاالت « ناشزه در قرآن

مدعای اثباتی آن مقاله این  1 دست انتشار سپرد. نگارش درآورد و به
سوره نساء، مطلق  24است که مفهوم ضرب زنان ناشزه در آیه 

یا  2،«ترک کردن»یا  3،«زدن جسمانی»است و نه « برخورد کردن»
از جمله اندیشمندان و قرآن  0«.حق جدایی»و یا  4،«برانگيختن جنسی»

                                                 

 ـ از جمله در وبسایت انقالب اسالمی در هجرت و نيز وبسایت نيلوفر.1 

 ها ـ بسياری از تفاسير و ترجمه3 

فراتر از جنجال »صدر و احمد آل حسين با عنوان  لحسن بنیـ بحث آزاد ابوا 2
 ترجمه وبسایت پارس قرآن و ...«/ پيرامون ضرب زنان در قرآن

صدر و نيز بحث آزاد ابوالحسن  از ابوالحسن بنی« زن و زناشویی»ـ کتاب  4

ودم و در معرض نقد و پژوهانی که مقاله را حضورشان ارسال نم
ای با  نظرشان قرار دادم، جناب آقای نادر انتظام بودند. ایشان در مقاله

، ضمن اشاره منتقدانه به مقاله «نگاهی به نشوز زن در قرآن»عنوان 
اند. مدخل بحث ایشان  بنده، فهم خویش را از آیه مورد بحث ارائه داده

جوامع اسالمی( چنين )پس از مطلبی درباره بازگشت علوم قرآنی به 
 است:

 

کردم در پس انتشار کتاب زن و زناشویی  من تصور می»
ابوالحسن بنی صدر و مقاالت کامالً علمی که در این مورد 
بخصوص منتشر شد ـ بحث علمی بودن این آیه و اینکه قرآن به 

سال قبل با ارائة بهترین راه  1455زیبایی هر چه تمامتر، آنهم در 
ای را رفع  این معضل اجتماعی ـ ، هر شک و شبه حل برای درمان

نمود. اما حدس من درست از آب در نيامد و در این مورد از 
خواهم، مرا  پوزش می« زن را نباید زد»همراهان و همسفران 

ای از جناب نيما  ای که گذشت مقاله ببخشيد، چرا؟؟ چون در هفته
تی به باز حق پور از ایران عزیز بدستم رسيد که ایشان بدرس

اند که در این مورد از ایشان  کردن معانی لغات مربوطه پرداخته
توانيد در سایت انقالب اسالمی  سپاسگزارم )اصل مقاله را می

اما با نهایت احترام، جناب حق پور گرامی، تنها  مطالعه فرمایيد.(
با پرداختن به بازگشایی لغات، اعالمية زدن زن را بر همان دیوار 

سال قبل و یا ترجمه لغات  1455ير علمی احادیث غ
 «اند!!! آویخته

 

حال ضمن سپاسگزاری از لطف و عنایت جناب انتظام، برآنم که 
 مواردی چند را جهت استحضار ایشان و نيز مخاطبان گرامی برشمارم:

که در مقاالت پيشين « فهم قرآن به روش پازل»از اتفاق، در 
تکيه تنها بر بازگشایی لغوی  1ام، چرایی و چگونگی آن را توضيح داده

گيرد فهم پازل وار عبارتهای مندرج در  نيست، بلکه آنچه اصل قرار می
ای که فهم دچار تضاد و تناقض نگردد، چرا که  آیات است به گونه

مبنای این روش، الهی و دقيق و خالی از خطاء بودن آیات قرآن است. 
، قبل از بررسی «ه در قرآنمفهوم ضرب زنان ناشز»از این رو در مقاله 

، به جایگاه این دو واژه در آیات مورد بحث «ضرب»و « نشوز»لغوی 
پرداخته شد و بار معنایی آنها استخراج گردید، که با بررسی لغوی هم 

 مورد تأیيد قرار گرفت )البته از نظر نگارنده(. 
رغم تأکيد  باشد این است که علی اما آنچه مایه تعجب بسيار می

، کتک زدن زنان نيست، جناب «بُوهُنَّ وَاضْرِ»رنده بر اینکه مفهوم نگا
اما با نهایت احترام، جناب حق پور گرامی، »اند:  انتظام مرقوم فرموده

تنها با پرداختن به بازگشایی لغات، اعالمية زدن زن را بر همان دیوار 
حال « اند!!! سال قبل و یا ترجمه لغات آویخته 1455احادیث غير علمی 

 آنکه در مقاله بنده آمده است: 
 

تواند ناقض آن ویژگيها و وظایفی باشد  نمی« بُوهُنَّ وَاضْرِ»معنای »

                                                                              

فراتر از جنجال پيرامون ضرب زنان در »صدر و احمد آل حسين با عنوان  بنی
 «.قرآن

 از زهرا سروش« : رام کردن زن سرکش 24نساء »مقاله ـ 0 

و نيز مقاله « مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن»ـ مقاله 1 
 «.جواز تخفيف پوشش و آسودگی زنان در حضور برخی نامحرمان»

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/14904-2015-06-06-21-34-47.html
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« کتک زدن»که متضمن قوام بودن مردان بر زنان است. بنابراین 
اند  دانسته« ضرب»که در این آیه معنای « ترک کردن»و نيز 

زنان در تناقض باشد، چرا که با قوام بودن مردان بر  صحيح نمی
 «گيرد. قرار می

 

 و نيز:  
توانيم استنباط نمایيم که  حال با توجه به جميع جهات مذکور می»

است « برخورد کردن»سوره نساء،  24در آیه « ضرب»معنای 
بلکه برخوردی مقتضی که متناسب نوع « برخورد فيزیکی»البته نه 

کردن  به معنای متوقف« برخورد کردن»نشوز واقع شده باشد. 
نشوز از طریق راهکار متناسب و ایستادگی در جهت احقاق 

 «حقوق.
 

کنم؛ از آنجایی که از ویژگيهای حقوق ذاتی این  توضيحاً عرض می
دهند و همدیگر را  است که با هم یک مجموعه منسجم را تشکيل می

نمایند و مجموعه آنها خالی از هر گونه تضاد و تناقض و  ایجاب می
، به «برخورد مقتضی در جهت احقاق حقوق»س مراد از تزاحمی است، پ

هيچ عنوان به معنای خشونت ورزی نيست، چه برخورد از نوع کالمی 
باشد چه از نوع عملی. به عنوان مثال: زنی که در حفظ اسرار زندگی 

سازد،  کند و آنها را فاش می زناشویی یا رازهای خانوادگی مراعات نمی
بوده که موجب ترس همسر از پيامدهای « زنشو»این رفتار وی مصداق 

گردد. حال راهکار قرآنی این است که اول او را با  تکرار این رفتار می
گفتار نيک پند بده، اگر اثربخش نبود، نارضایی خود را با کم محلی 
کردن در خلوت و پرهيز از همخوابگی ابراز کن، باشد که او به خود آید 

این هم مؤثر نبود، با او برخورد کن یعنی و از نشوز دست بردارد. اگر 
علناً جلو نشوز او بایست و اعالم نارضایی خود را از حيطه خلوت 
زناشویی و حتی خانواده بيرون ببر تا برخی بستگان هم در جریان این 

روی  نشوز قرار بگيرند. اگر مؤثر واقع شد راهی دیگر مجوی و زیاده
نی و اگر اثربخش نبود و احتمال مکن تا موقعيت خود را مستحکم گردا

شقاق در زندگی مشترک شما بوجود آمد، اگر شما هر دو خواهان 
اصالح روابط هستيد، اینجا وظيفه آن بستگان است که حکمی از ميان 
اهل زن و حکمی از اهل مرد انتخاب نمایند و از این طریق کوشش کنند 

يت هم راهگشا نبود، تا بين شما صلح و آشتی ایجاد کنند و اگر این حکم
 طبيعتاً و منطقاً جدایی و طالق راه حل نهایی خواهد بود.

مفهوم ضرب زنان »حال جدای از مدعيات اثباتی خود در مقاله 
نگاهی به »، به نقد مدعيات جناب نادر انتظام در مقاله «ناشزه در قرآن

 1پردازم. می« نشوز زن در قرآن
 اند:  ایشان مرقوم فرموده

ز زنان در تمامی کشورهای جهان هستند که به هنگام گروهی ا»
عشق ورزی و به منظور هر چه بيشتر و کاملتر لذت بردن، از مرد 

ای از موارد  کنند که البته در پاره خود تقاضای ایجاد خشونت می
های لفظی، و در بيشتر مواقع  این گونه زنان تقاضای خشونت

روانشناسی امروز به کنند، که در علم  درخواست آزار جسمی می
 «گویند مازوخيسم. معضل اجتماعی )و نه بيماری( می این

 

                                                 

صدر هم  ـ البته این نقد به طریق اولی، به نوعی نقد نظر استاد ابوالحسن بنی1
 بود.خواهد 

جدای از اینکه این عارضه خشونت طلبی یک معضل اجتماعی 
بحثی نيست. اما اینکه « مازوخيسم»است یا بيماری، در وجود پدیده 

باشد « مازوخيسم»سوره نساء راهکاری برای  24مراد قرآن در آیه 
 محل بحث است. 

 

 نویسند:  ایشان در ادامه می
گری حق  اوال، وضربوهن برابر است با بزنيدشان، و هيچ پژوهش»

ای بگوید که نه، قرآن گفته با  ندارد بنام قرآن برای دلخوشی عده
مسواک بزنيد!! یا با برگ ریحان بزنيد!! نه خير، برای دسترسی به 

د خسارت ها تا سر ح ای از موارد این زدن انزال کامل در پاره
رود )برای کسانی که بر  بدنی و ایجاد جراحت بر بدن زن پيش می

مازوخيسم »های  توانند به سایت این نوشتار شک علمی دارند، می
دات کام مراجعه کرده و در صورت توان مشاهده بر این فجایع ـ 

ای بيمار  که امروز خود یک کسب و کار پر درآمد برای عده
عمق فاجعة ذلت زن در قرن بيست و یکم روحی روانی شده ـ ، به 

از یک طرف، و حقانيت دفاعی قرآن از مقام زن از طرف دیگر، 
 «پی ببرند.(

 

نوعی زدن  است بحثی نيست، اما اگر زدن « بُوهُنَّ وَاضْرِ»در اینکه 
فيزیکی و جسمانی باشد، که مغایر حقوق ذاتی زنان خواهد بود. پس 

برای دسترسی به »فرمایيد  اما اینکه میمراد عملی است به مفهوم زدن. 
ها تا سر حد خسارت بدنی و  ای از موارد این زدن انزال کامل در پاره

، اگر تنها بيان امر واقع «رود ایجاد جراحت بر بدن زن پيش می
کنيد، باید عرض کنم  فرمایيد که هيچ، اما اگر آن را تصدیق هم می می

را محور گردانيدن و در نتيجه  این یعنی اصالت دادن به خشونت و آن
خشونت ورزی روزافزون. هرگاه التذاد در زمره حقوق ذاتی باشد، و 
سالمت جسم و روان نيز از حقوق ذاتی باشد، چگونه خشونت ورزی 

شود؟! این مصداق تزاحم و تناقض و تضاد در  جهت التذاذ مجاز می
صورت  شود! زدن فيزیکی، در مقام روش، به هر هدفی که حقوق می

شود و آن چيزی جز آسيب و  گيرد، پيامد متناسب خود را موجب می
تخریب نخواهد بود. و اگر این آسيب و تخریب در مقام کنش باشد قطعاً 

 مذموم خواهد بود.
جناب انتظام پس از  اینکه نشوز زن را مترادف بر هم زدن آرامش 

کنند،  مداد نمیگيرند و آن را نشوز جنسی قل و نظام خانواده در نظر می
 نویسند:  نساء می 24در باب چرایی راهکارهای سه گانه مندرج در آیه 

 

والالتی تخافون نشوزهن، اگر هنوز نشوزی )سرپيچی زن( به »
وقوع نپيوسته، از چه چيزی باید خوف )ترس( داشت؟؟ زمانی که 
مرد به انزال دست یافت و متوجه شد که همسر او به هنگام عشق 

ونه عکس العملی دال بر رضایت از خود نشان نداد، ورزی هيچگ
کند؟ به نشوز؟ و  کند؟؟ به چه چيز شک می از چه چيز وحشت می

تر  یا ترس از نشوز در آینده؟؟ و چقدر قرآن به زیبایی هر چه تمام
گشاید. شک کردید که چرا همسر شما به  باب درس هدایت را می

؟ به درس زیبای قرآن هنگام لذت از هم بستری، همراه شما نيست
توجه کنيد، نيازی به شک نيست، خيلی ساده است، فعظوهن!! در 
سکس برابر با عشق، مرد از عدم لذت معشوق خود حتمی نگران 
خواهد شد و حتمی باید به دنبال رفع این معضل باشد. درس 
زیبای هدایتی قرآن در این هست که در نهایت آرامش موضوع 

گویند موعظه.  باید جویا شود، به این میعدم لذت همسر خود را 



411 

داند  سؤال کردن، این هنگامی است که همسر شما خود نمی
فرماید: نيازی به اصرار و پاپيچ شدن و  مشکلش چيست؟ قرآن می

فشار آوردن نيست، او را تنها بگذارید، واهجروهن، زن به هر 
دليل که حتماً یکی از آنها شرم هست، مخصوصا در ابتدای 

دواج، جواب نخواهد داد. به رهنمود روان شناسانة قرآن توجه از
کنيد، بستر معاشقه را ترک کن، و نه اطاق معاشقه را!! از اینکار 

 ای است که زنِ هم نتيجه نگرفتيد، صبور باشيد، این همان لحظه
آورد، و تن به پذیرش  مبتال به معضل )مازوخيسم( رو به شما می

شود که این  اعمال خشونت، متوجه می دهد!! و مرد با خشونت می
شود که  تنها روش کارگر است. مصيبت از همين جا شروع می

کنند که این یک امر  اکثریت مردان در سراسر جهان تصور می
طبيعی است! و اینکار در طول عمر ازدواج آنها تا به پایان ادامه 

 «یابد. می
 

 شمارم: میدر نقد نظر مندرج در سطور فوق موارد زیر را بر
ـ با توجه به اینکه نشوز زن مترادف بر هم زدن آرامش و نظام 1

خانواده در نظر گرفته شده و نه نشوز جنسی، چگونه راهکارهای مقابله 
اند؟! دقت شود که  با آن، به هدف التذاذ جنسی، در نظر گرفته شده

آغاز « فَـ»با « وهُنَّبُ وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ»عبارت 
باشد، پس  می« وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»گردیده که نشانگر مرحله بعد 

 باید راهکارهای ارائه شده با نوع نشوز زن متناسب باشد.
عطف است بين راهکارهای سه گانه. اگر « واو»ـ نکته دوم 3

به این معنا بود  از هم تفکيک گشته بودند،« فَـ»راهکارهای سه گانه با 
که باید مرحله به مرحله و یکی پس از دیگری آنها را اِعمال کرد و اگر 

از هم تفکيک شده بودند، به این معنا بود که باید یکی از « اَو»با 
اند، یا  از هم تفکيک گشته« واو»راهکارها را بکار برد و حال که با 

يبی، معطوفها عطف ترتيبی هستند یا عطف غير ترتيبی. در عطف ترت
رغم امکان همزمانی، به نحوی دارای مراتب هستند، یا در بين آنها  علی

تقدم و تأخر مطرح است، اما در عطف غير ترتيبی، معطوفها هم مرتبه 
باشند و تقدم و تأخری هم در بين آن وجود ندارد. آنچه از بيان  می

سه گانه را آید، هر چند ایشان عطف بين راهکارهای  جناب انتظام بر می
اند، چرا که موقع هر  فهميده« فَـ»اند، اما مفهوماً  در نظر گرفته« ترتيبی»

 1اند. پس از راهکار دیگر بيان داشته« بدون همزمانی»راهکار را 
را، جویا شدن علت )عدم التذاذ جنسی( « فَعِظُوهُنَّ»ـ بار معنایی 2

آن پند و نصيحت  اند، در حالی بار معنایی زن از خود او قلمداد نموده
است، و پند و نصحيت زمانی موضوعيت دارد که طرف مقابل دچار 
رفتار ناپسندی باشد، حال آنکه، چه به جهت بيماری یا چه به جهت 

برد و  معضالت اجتماعی، اگر زن از روابط جنسی با همسرش لذت نمی
گردد، بر او حرجی نيست که موعظه کردن او را ایجاب کند.  ارضاء نمی

ر ضمن عدم التذاذ جنسی زن، چه بسا به علت مازوخيسم نباشد، بلکه د
به جهت نقصان در رفتارهای جنسی مرد باشد که بسيار هم شایع است. 
 در این صورت این مرد است که باید مورد موعظه یا درمان قرار گيرد. 

ـ نکته چهارم اینکه چطور زنی که به جهت شرم یا هر دليل 4
کند، پيشگام  ت عدم التذاذ جنسی خود خودداری میدیگری از بيان عل

                                                 

صدر، در بيان مفهوم این آیه در کتاب زن و زناشویی، عطف بين  ـ استاد بنی1 
 اند.  بيان داشته« یا»راهکارهای سه گانه را مفهوماً 

تر  کند!!! و از این شگفت شود و خشونت همسر را در بستر طلب می می
که چگونه چنين روندی از سبک و سياق آیه مورد بحث استخراج 

فرمایند، دیگر اطاعت  گردد؟! اگر چنين باشد که جناب انتظام می می
زن از چه چيز باید اطاعت کند؟!  کردن زن از مرد چه موضوعيتی دارد؟

از خشونت خود خواسته خویش؟!!! بر فرض که چنين باشد، با این روند 
شود و خشونت خواهی وی همواره  که او به این خشونت معتاد می

یابد! و این بيماری یا معضل اجتماعی هيچگاه درمان  فزونی می
 شود!  نمی

نساء است  24با آیه  20ـ با فرض این بيان، چه تناسبی بين آیه  0
شود؟! جناب انتظام  که در آن بحث خوف از شقاق و حکميت مطرح می

اگر از این راه بروید ممکن هست که بنياد »اند:  در انتها مرقوم فرموده
زیبای خانوادگی شما را شقه شقه کند، از هم بپاشد، نگران نباشيد، 

اسان امروز(، آنهم مسئله را با دو حکم )ریش سفيداِن دیروز، و روانشن
یکی مورد اطمينان مرد، و یکی مورد اطمينان زن، در ميان بگذارید، 

« گویند. مسئله رایجی که در طبابت امروز به آن اظهار نظر دوم می
آخر این چه راهکاری الهی و علمی است که ممکن است در بنياد 

عدم  خانوادگی شقاق ایجاد نماید؟! اگر مراد آیه، ارائه راهکار برای
 تواند صادر کند؟!   التذاذ جنسی زن بوده، حکميت اینجا چه حکمی می

در پایان، ضمن تشکر مجدد از لطف و عنایت جناب انتظام به 
 ها روز به روز گسترش یابد. نگارنده، اميدوارم جریان آزاد اندیشه

*** 
در مورد برخورد با زنان و مجازات آنها در صورت نافرمانی از 

به « برخورد»وشحالم که نگارنده مقاله مورد نقد از واژه مردانشان، خ
مفهوم »استفاده کرده است، چرا که بنده در مقاله « کتک زدن»جای 

ام که اثبات نمایم معنای ضرب در  کوشيده« ضرب زنان ناشزه در قرآن
سوره نساء نه کتک زدن است، نه ترک کردن و نه موارد دیگر،  24آیه 

است، البته نه برخورد فيزیکی بلکه برخورد « برخورد کردن»بلکه 
متناسب با نشوز واقع شده. در آن مقاله در مورد معنای نشوز هم بحث 

است، « ناسازگاری و سرکشی»شده و اثبات شده که بار معنایی آن 
کند و سرکشی  ناسازگاری با چارچوبی که حقوق همسر را تضمين می

از آنجایی که در مقاله از مراعات رفتارهای مالزم این چارچوب. 
ام، در  مذکور مفصالً به موضوع ضرب زنان ناشزه در قرآن پرداخته

پردازم و مخاطبان گرامی را به آن  اینجا به ارائه توضيحات بيشتر نمی
 (1234ـ مهر  )تاریخ صدردهم.  مقاله احاله می

*** 
اید:  در خصوص ارث نگاشته)دوست صاحبنظری نوشتند( ناقد: 

ین است که ميزان نياز به تمکن مالی در مردان بيشتر از زنان واقعيت ا»
است و این توجيه مناسبی در این حکم می باشد. اونجا احتماال مناقشه 

 «.ساز هست استثنائات می باشد. بطور مثال زنان سرپرست خانوار و ...
« الرجال قوامون علی النساء...»فرماید:  قرآن وقتی میحق پور: 

حقوقی اسالم وظيفه زنان سرپرستی خانوار نيست، و این  یعنی در نظام
مهم بر مردان واجب است که قوام دهنده و استواری بخش زندگی زنان 
و خردساالن باشند، چه پدر باشند، چه شوهر، چه برادر، چه فرزند، چه 
اقوام و حتی چه دولت. مضاف بر این، در شرایط اضطرار، اگر زنان به 
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شوند باز هم این ربطی به سهم االرث آنان ندارد  ارناچار سرپرست خانو
چرا که اگر آنان ذی سهم االرث باشند و سرپرست خانواری باشند که 
با متوفی نسبت مستقيم نسبی داشته باشند، مثالً فرزند او باشند، خود 

)آیاتی از  شوند. باشند و تأمين می آنها در اولویت ذی سهم االرث می
 (1230ـ زمستان  11قرآن 

*** 
اما اینکه سهم االرث پسران دو برابر دختران وضع شده؛ اوالً چون 

فرماید  نساء به صيغه مضارع می 11خدای تعالی در ابتدای آیه 
کند شما را، این نسبت تنها در مورد  خدا سفارش می «یُوصيکُمُ اهلل»

باشد  تقسيم ميراث نيست، بلکه مربوط به زمان حيات متوفی هم می
ر زمان حيات باید از منظر مادیات به اوالد ذکور دو برابر اوالد یعنی د

اناث توجه داشت و آنها را تأمين نمود تا آنها بتوانند با کيفيت بهتری 
تشکيل خانواده دهند چرا که نه تنها تأمين مایحتاج خانواده خودشان بر 

آنها عهده آنهاست که تأمين مایحتاج مادر و خواهر و برادر صغير نيز بر 
)نساء « الرجال قوامون علی النساء...»فرماید  واجب کفایی است چون می

( و نساء در این آیه محدود به همسر و فرزند نيست. بنابراین تقویت 24
بنيه مادی پسران باید ارجح باشد که قرآن این رجحان را به نسبت دو 

ی در به یک قرار داده است. در این صورت دختران نيز با اینکه تکليف
شوند  برند و تأمين می تأمين مایحتاج اطرافيان خود ندارند یک سهم می

که در بسياری موارد این یک سهم بر آن دو سهم فزونی داشته چون 
 تکليفی در خرج کردن آن برای اطرافيان نيست مگر به رضاء و رغبت.

 (1230)ارث ـ آذر 
*** 

فْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَإِنْ خِ»فرماید:  سوره نساء می 20قرآن در آیه 
نَهُمَآ بَيْ اللَّهُ یُوَفِِّقِ إِصْلَاحًا یُرِیدَآ إِن أَهْلِهَآ مِِّنْ وَحَکَمًا أَهْلِهِ مِِّنْ حَکَمًا بْعَثُوافَ

نمایيم  ، اگر به نص آیه دقت کنيم، مالحظه می«ايرًخَبِ عَلِيمًا کَانَ اللَّهَإِنَّ 
ه نمایندگانی هستند از سوی دو که دو حَکَم تصميم گير نيستند، بلک

طرف برای ارائه راهکار حل اختالف، چرا که آیه، بعد از انتخاب دو 
شان،  که اصالح شود بين« بخواهند»گوید اگر آن زن و مرد  حَکَم، می

دهند  دهد. در واقع دو حَکَم، نظر مشورتی می بين آنها را وفق می« خدا»
ند یا نه، جدا بشوند و از این تا آن دو خود تصميم بگيرند و سازش کن

)ملک یمين . دهند گيری را از دست نمی رو زن و مرد استقالل در تصميم 
 (1230ـ مهر  1

*** 
 321تا  331رک بقره  ◄

 

)یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا التَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأنتُمْ سُکَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما  42ء نسا
ا إلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإن کُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى تَقُولُونَ واَل جُنُبً

سَفَرٍ أَوْ جآءَ أحَدٌ مِِّنکُم مِِّنَ الْغآئِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مآءً فَتَيَمَّمُوا 
 کانَ عَفُوًّا غَفُورًا( صَعِيدًا طَيِِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إنَّ اهللَ 

 پرتکرارهاو چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄
 1مائده رک  ◄
 

إنَّ اهللَ ال یَغْفِرُ أن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشاءُ وَمَن ) 41نساء 

 313رک بقره  ◄ (یُشْرِکْ بِاهللِ فَقَدِ افْتَرَى إثْمًا عَظيمًا
 

برای معنای  ◄ )أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ( 03نساء 
 پرتکرارهاو چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »صحيح 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ »در عبارت « أُولِی الْأَمْرِ»آنهایی که به 
سوره نساء در صحت و ضرورت رابطه  03آیه « لِی الْأَمْرِ مِنْکُمْوَأُو

مرید و مرادی یا تبعيت والیی استناد می نمایند از ادامه آیه غافل 
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ »فرماید  شوند که می می

و صاحبان تخصص  ، یعنی اگر با نظر و رهنمون اولی االمرها«وَالرَّسُولِ
در موضوعی در تنازع قرار گرفتيد، مورد اختالف را با رجوع به مبانی 

 )آیاتی از قرآنو اصول جهان بينی الهی و آیات قرآنی بالمحل گردانيد. 
 (1231ـ بهار 

*** 
یَاأَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَِّهَ وَأَطِيعُوا الرَِّسُولَ وَأُوْلِی »آیه پرسش: 

( 03)نساء « أَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُِّوهُ إِلَى اللَِّهِ وَالرَِّسُولِ...الْ
بيشتر اهل سنت »اند  کنم؟ ایشان اضافه کرده را چگونه تفسير می

مرادشان از اطيعوا اهلل متون مقدس است و از اطيعوا الرسول احادیث 
 «نبوی فقط.

گيرد، بنابراین  اش می ود را از فرستندهفرستاده اعتبار خپاسخ: 
رسول به اعتبار اهلل معتبر است و رسالت او رساندن هدایت الهی است و 
الغير. عطفها در این آیه عطفهای ترتيبی مراتبی است، بدین معنا که 
چون هدف؛ اطاعت اهلل است یعنی پذیرش با رضایت هدایت الهی، 

اهلل( مالزم آن است چون او ناقل اطاعت از رسول اهلل )نه محمد بن عبد
پيام الهی است. بنابراین اطاعت از اهلل و اطاعت از رسول حامل یک بار 

های قرآن است چرا که رسالت  معنایی هستند و آن اطاعت از آموزه
رسول ابالغ آیات قرآن بوده است. در این ميان؛ اگر مراد از احادیث 

آن باشد، البته در فهم قرآن نبوی، تجربه زیستی پيامبر در عمل به قر
آید هرچند ضروری نيست، چون اگر ضروری باشد، دیگر قرآن  بکار می

هدایتنامه تام و تمام و همه زمانی و همه مکانی نيست، بلکه نيازمند 
باشد و این با فلسفه وجودی قرآن که کتاب هدایت  همزادی عصری می

دچار نقصان نبوده  همه زمانی و همه مکانی است خوانایی ندارد. قرآن
نهایت  است که با احادیث نبوی کامل شود. افق فهم و کارکرد قرآن بی

کران است، بنابراین احادیث نبوی تنها  است چون مصير قرب الهی بی
ای از بالقوه قرآن را بالفعل نموده است و کران آن نيست. اما اگر  شمه

م قرآن باشد، هيچ مراد از احادیث نبوی؛ سخنان پيامبر، مضاف بر تعالي
« تبيان لکل شیء»محلی از اعراب در هدایت الهی ندارد، چرا که قرآن 

است، پس نيازی به افزوده هدایتی بر هدایت قرآن نبوده است. با این 
سوره نساء احادیث نبوی  03توضيحات؛ مراد از اطيعوا الرسول در آیه 

در دسترس نيست بلکه همان هدایت قرآن است که بواسطه رسول اهلل 
بشریت قرار داده شده است. به عبارت دیگر؛ اطاعت از اهلل اطالق عام 
است بر همه هدایت الهی اعم از آیات آفاقی و آیات انفسی و آیات 
قرآن، و اطاعت از رسول اطالق خاص است بر هدایت قرآنی. پيش از 

آنهایی که به »ام:  این نيز درباره بخشی دیگر از آیه مذکور نگاشته
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ »در عبارت « أُولِی الْأَمْرِ»



411 

سوره نساء در صحت و ضرورت رابطه مرید و مرادی  03آیه « مِنْکُمْ
شوند که  نمایند از ادامه آیه غافل می یا تبعيت والیی استناد می

، یعنی اگر با «دُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُ»فرماید  می
نظر و رهنمون اولی االمرها و صاحبان تخصص در موضوعی در تنازع 
قرار گرفتيد، مورد اختالف را با رجوع به مبانی و اصول جهان بينی 

ـ زمستان  11)آیاتی از قرآن « الهی و آیات قرآنی بالمحل گردانيد...
1230) 

*** 
ا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ یَا أَیُّهَ»

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 
گوید اگر نزاع  (. می03)نساء « تَأْوِیلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِکَوَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَ

کردید در چيزی، پس آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد ... این برای 
است، یعنی بهترین روش دست یافتن به « احسن تأویل»شما بهتر و 

توانند به  حقيقت است. پس انسانهایی که هدایت الهی را دریابند می
 (1230تابستان  )محکم و متشابه ـ تأویل آیات دست یابند.

*** 
ارجاع به »سوره نساء بر اینکه  03آیه  [صدر خطاب به استاد بنی]

صراحت دارد. اما « شود خدا و رسول موجب حصول احسن تأویل می
آید و منظور بنده  فرمایيد از آیات اجازه تأویل بدست نمی درست می

دهند، بلکه استداللم این بوده که  این نبوده که این آیات اجازه تأویل می
احسن تأویل محقق شود، حکمت و فلسفه وجودی حکم الهی وقتی 

شود. آری، هر گاه  شود و در حقيقت تأویل آن دانسته می آشکار می
ایم یا  دهد که عمل به حق کرده تجربه را روش کنيم، فرجام آن نشان می
نخست از حق بودن »فرمایيد  خير، اما این روش تجربی با اینکه می

سازگار نيست، چرا که در « دان عمل کنيدحکم مطمئن شوید و سپس ب
روش تجربی پيش از تجربه به حق بودن حکم مطمئن نيستيم، بلکه به 

ها مبتنی بر علم  شویم. تجربه آوریم و بدان عامل می منبع حکم ایمان می
ها علم تجربی است.  مطلق نيستند، اما علم آموزند. ماحصل تجربه

يستند، بنابراین ما قبل از تجربه به ها وقتی مبتنی بر علم مطلق ن تجربه
  (1230ـ مهر  1ملک یمين ) حقانيت آنها مطمئن نيستيم.

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 01نساء 
 پرتکرارها

 

  01و  00نساء 
یَکُمْ ألَمْ تَرَ إلَى الَّذینَ قيلَ لَهُمْ کُفُّوا أیْد»فرماید:  نساء می 00آیه 

، آیا نظر نيفکندی به سوی کسانی که «وَأقيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّکَوةَ
شان؛ دست باز دارید )از روند گذشته خویش( و برپا  گفته شد برای

فَلَمّا »دارید رویکردن به سوی خدا را و بدهيد آنچه مایه پاکی شماست، 
مْ یَخْشَوْنَ النِّاسَ کَخَشْيَةِ اهللِ أوْ أشَدَّ کُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إذَا فَریقٌ مِِّنْهُ

، پس چون بر آنها نبرد مقرر شده است آنگاه گروهی از آنها از «خَشْيَةً
ترسند بمانند ترس از خدا یا ترس شدیدتر. ابتدا باید توجه کرد  مردم می

، «یَخْشَوْنَ النَّاس»گوید  شود، می بر آنها مقرر می« قتال»که چرا وقتی 
گوید از کافران یا مشرکان  بترسند؟! چرا نمی« مردم»را باید از چ

از مردم « خشيت»بر چه نوع نبردی است که « قتال»ترسند؟! داللت  می
شود؟ با توجه به قرائن مندرج در آیه، روشن است که  را موجب می

منظور نبرد با معضالت اجتماعی و خرافات و انحرافات رایج است که 
ف و واکنش مردم تمایل دارد در برابر آنها سکوت آدمی از ترس حر

کند و به اصطالح همرنگ جماعت شود. نکته دوم این است که فعل 
« مقرر شد»را نباید به صورت ماضی ساده ترجمه کرد و گفت « کُتِبَ»

بلکه چون این فعل از جانب خداست، باید به ماضی نقلی ترجمه کرد تا 
اثبات نادرستی ترجمه ها از »مقاله گویای ازليت و ابدیت باشد )رک 

از نگارنده( و از این روست که پس از آن فعل مضارع « لو شاء اهلل»
، اما اگر مراد مقرر شدن قتال در «یَخْشَوْنَ»گوید:  برد و می بکار می

یک برهه زمانی منحصر درگذشته بود و نه یک نبرد ازلی و ابدی که 
به جای فعل مضارع، ماضی بکار  امر مستمر واقع است، باید بعد از آن

برد تا گویای داللت در گذشته باشد. بنابراین ترجمه درست این  می
پس چون بر آنها نبرد مقرر شده است آنگاه گروهی از آنها از »است: 

وقالوا رَبَّنا لِمَ کَتَبْتَ عَلَيْنا »فرماید:  بعد قرآن می«. ترسند... مردم می
فهم رایج از این عبارت این است: و «. آ إلَى أجَلٍ قَریبٍالْقِتالَ لَواْل أخَّرْتَن

گفتند پروردگارا چرا مقرر کردی بر ما قتال را و تأخير نينداختی آن را 
از « لَواْل»تا مهلتی نزدیک؟ اما این فهم درست نيست، چون که اوالً 

نيست، بلکه از ادات التزام است و « چرا»ادات پرسش نبوده و به معنای 
باشد )در همين عبارت  یا امثالهم می« اگر نه»یا « چنانچه نه»نای به مع

و برای پرسش بکار رفته است(. ثانياً فعل « چرا»به معنی « لِمَ»
یا « قتال»آمده و نه با ضميری که راجع باشد به « نا»با ضمير « أَخَّرْتَ»
نداز گوید به تأخير بينداز ما را، نه برای ما به تأخير ا ، بلکه می«اجل»

قتال را یا اجل را. ترجمه صحيح این است: و گفتند پروردگارا چرا مقرر 
ای ما را تا سرآمدی  ای بر ما نبرد را چنانچه نه به آخر رسانده کرده

تر؛ پروردگارا چنانچه اینگونه نيست و  نزدیک؟ به عبارت روان
ما خواهی ما را بزودی از بين ببری یا دچار دشواری نمایی، چرا بر  نمی

ای؟! پيش از  چنين نبرد مستمر جانکاهی را در عرصه اجتماع مقرر کرده
اینکه در خصوص چرایی صحت این ترجمه توضيح دهيم، ابتدا 

قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليلٌ وَاآلخِرَةُ خَيْرٌ »گذرانم:  عبارتهای پسينی را از نظر می
دنيا اندک است و آخرت ، بگو کاالی «لِِّمَنِ اتَّقَى وال تُظْلَمُونَ فَتيلًا

بهتراست برای کسی که پروای الهی پيشه سازد و )از سوی خدا( حتی 
أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ الْمَوْتُ »شود.  به اندازه تار هسته خرما ستم نمی

، هرجا باشيد دریابد شما را مرگ حتی اگر «وَلَوْ کُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ
باشيد. عبارتهای اخير گویای این است که مردم از سرِ  در دژهای استوار

جان خود خواهان عدم وجوب مبارزه با معضالت اجتماعی و خرافات و 
انحرافات رایج هستند، بنابراین اینکه آنها خواهان این باشند که وجوب 
قتال فقط تا مهلت کوچکی )إلَى أجَلٍ قَریب( به تأخير بيفتد منطقی 

است بدین ترتيب که وقتی ریشه « أَخَّرْتَ»در فعل نيست! نکته دیگر 
« به تأخير انداختن»رود به معنای  در صيغه مضارع بکار می« أخر»

(، و هرگز به 11)منافقون « وَلَن یُؤَخِِّرَ اهللُ نَفْسًا إذَا جَآءَ أَجَلُهَا»است مانند 
اندازد خدا نفسی را هنگامی که آمد سرآمدش، اما وقتی  تأخير نمی

به آخر »رود مفهوماً به معنای  در صيغه ماضی بکار می« أخر»شه ری
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به عقب »به معنای « تأخير»است چون فعل گذشته است و « رساندن
در گذشته مفهوماً معنا ندارد، یعنی اینکه به خدا بگویند؛ چرا « انداختن

قبالً وجوب قتال را برای ما به عقب نينداختی؟ منطقی نيست چون اگر 
تا مهلتی نزدیک به عقب انداخته باشد، باز، حال، موقع وجوب قبالً هم 

وقالوا رَبَّنا لِمَ کَتَبْتَ عَلَيْنا الْقِتالَ لَواْل أخَّرْتَنآ »آن شده است، پس مراد از 
خواستی جان ما را در  این است که خدایا چنانچه نمی« إلَى أجَلٍ قَریبٍ

)آیاتی ای؟!  واجب کرده مهلت کوتاهی به آخر برسانی چرا قتال را بر ما
 (30ـ پایيز  1از قرآن 

 

  03و  01نساء 
سوره نساء  01نساء: در آیه  03و  01طرح چالشی در آیات 

، و اگر برسد به «وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اهلل»فرماید:  می
سَيِِّئَةٌ یَقُولُوا  وَإن تُصِبْهُمْ»گویند این از نزد خداست،  ای، می ایشان خوبی

گویند این از نزد تو  ای، می ، و اگر برسد به ایشان بدی«هَذِهِ مِنْ عِندِکَ
، )ای پيامبر( بگو همه از نزد «قُلْ کُلٌّ مِِّنْ عِندِ اهلل»است )ای پيامبر(، 

، «مآ أصابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهلل»فرماید:  می 03خداست. بعد در آیه 
وَمآ أصابَکَ مِن »به تو از خوبی پس از خداست، آنچه رسيده است 

، و آنچه رسيده است به تو از بدی پس از نفس تو «سَيِِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکَ
است. حال وقتی پيامبر مانند سایر مردم است و تنها تفاوت ماهوی این 

فصلت  شود )قُلْ إنَّما أنَا بَشَرٌ مِِّثْلُکُمْ یُوحَى إلَیَّ ـ است که به او وحی می
 01در آیه « قُلْ کُلٌّ مِِّنْ عِندِ اهلل»( بنابراین عبارت 115و کهف  1

فرماید که بدیهای  می 03شود، اما خدا در آیه  شامل حال پيامبر هم می
رسيده به پيامبر به جهت نفس خود اوست و نه اینکه چه بدی چه خوبی 

ر قرآن از نزد خدا باشد؟! آیا چالش مطروحه حاکی از وجود تناقضی د
است یا دقائقی وجود دارد که باید آنها دریافت تا به انسجام و هماهنگی 

کنم پاسخ دهم:  این دو آیه پی برد؟ حال بنده به نوبه خود کوشش می
شود نه  می« مِنْ عِندِکَ»و « مِنْ عِندِ اهلل»شامل « قُلْ کُلٌّ مِِّنْ عِندِ اهلل»
مِنْ »مراد این است که «. مْ سَيِِّئَةٌإن تُصِبْهُ»یا « إن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ»

باشد چرا که رسول خدا از نزد خود  می« مِنْ عِندِ اهلل»هم همان « عِندِکَ
دهد، بلکه هرچه به جهت رسالتش  کند یا خبر نمی به چيزی دعوت نمی

دهد. خدا  کند یا خبر می گوید، همان است که فرستنده او دعوت می می
رسد و  هایی هم که به شما می بگو آن بدی گوید به ایمان آورندگان می

برید از جانب شخص پيامبر است چرا که شأن  چون بدی است گمان می
خدا نيست که دعوتش یا خبرش منجر به بدی شود، اینگونه نيست چرا 

دهد همان  کند یا خبر می که آنچه پيامبر به جهت رسالتش دعوت می
که  03است، حال اگر آیه  «رسول اهلل»است، چون « مِنْ عِندِ اهلل»

اش پيامبر است را به ایمان آورندگان تعميم دهيم، خدا  مخاطب اوليه
برید چون پيامبر  رسد و گمان می هایی که به شما می فرماید آن بدی می

شوید، نه  دعوتی نابجا کرده یا خبری نادرست داده دچار آن بدی می
ار خود شما که بر خطاء ها از نزد نفس ذی اختي اینگونه نيست بلکه بدی

رفته نشأت گرفته است چرا که نظام مخلوق خدا که بستر زیست 
دهد  ، پيامبر را خطاب قرار می03شماست سراسر حق بوده است. در آیه 

تا گویای این باشد که وقتی بدی رسيده به پيامبر خدا به جهت نفس 
یگران برسد هایی هم که به د ذی اختيار خود او باشد، به طریق اولی بدی

 (1230ـ بهار  0)آیاتی از قرآن به جهت نفس ذی اختيار خود آنهاست. 
 

  13نساء 
أفاَل یَتَدَبَّرونَ الْقُرآنَ ولَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدوا فيهِ اخْتاِلفًا »
آیا در قرآن »( ترجمه رایج این آیه اینچنين است؛ 13)نساء « کَثيرًا
اگر بود از جانب غيرخدا در آن اختالفى بسيار اندیشند؟  نمى
حال آنکه این معنا متضمن این است که قرآن خالی از  «یافتند. مى

اختالف یا به عبارت دیگر تضاد و تناقض و تزاحم ميان آیات و 
نيست!!! اما باید توجه « کثير»هایش نيست، بلکه واجد اختالف  گزاره

و « در آن»است نه « درباره آن» در این آیه به معنای« فيه»نمود که 
معنای صحيح آیه این است که اگر قرآن از جانب غيرخدا بود درباره آن 

اما از آنجا که قرآن کتابی است  کردند. )در ميان خود( بسيار اختالف می
ذَلِکَ الْکِتابُ ال »فرماید  اش که می از سر یقين و علم مطلق فرو فرستنده

چنان منسجم است که حتی با رویکرد ناصواب هم ( آن3)بقره « رَیْبَ فيهِ
درباره محتویات آن اختالف کثير در ميان اختالف کنندگان ایجاد 

 21بقره و  32شود و از این رو است که خدای تعالی در آیات  نمی
ای منسجم  توانند گروه آیه گوید اگر می کند و می یونس تحدی می

آن بتوانند یکدیگر را ایجاب ها و آیات  بمانند آن بياورند که گزاره
ربط و بيگانه از هستی ما به ازائی که آن  نمایند و هيچ یک منفک و بی

کند نباشد )وإنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا  گروه آیه تبيين می
)آیاتی از مِثْلِهِ(. فَأْتوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ـ أمْ یَقولونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتوا بِسُورَةٍ 

 (1231ـ زمستان  2قرآن 
 

 35و   13نساء 
نساء الزم است به آیه قبل و  35برای دستيابی به فهم صحيح آیه 

نساء گویای این است که منکران دوست  13بعد آن هم توجه کنيم: آیه 
اند که مؤمنان نيز کفر ورزند تا بسان هم باشند، پس قرآن به  داشته

که آنها را به دوستی نگيرند تا زمانی که در راه خدا  گوید مؤمنان می
مهاجرت کنند و اگر روی برگرداندند با آنها قتال کنند هرجا که آنها را 

کسانی را که به  35یافتند و آنها را به دوستی و کمک نگيرند، در آیه 
پيوندند از این دستور قتال مستثنی  گروههای هم پيمان با مؤمنان می

يزآنهایی که از نبرد با مؤمنان یا نبرد با قوم خودشان کند و ن می
وَلَوْ شَاءَ اهللُ لَسَلَّطَهُمْ »گوید:  هاشان تنگ شده است، اینجا خدا می سينه

عَلَيْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ 
و چنانچه خواسته است خدا که هرآینه چيره کند »، «مْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًاهللُ لَکُ

گيری کردند  آنها را بر شما پس هرآینه با شما نبرد کنند پس اگر کناره
پس نبرد نکردند با شما و خواهان صلح شدند پس قرار نداده خدا برای 

، مفهوم این عبارات این است که چون در مشيت «شما بر آنها راهی
الهی اینگونه است که اگر گروهی بخواهند بر گروه دیگری چيره شوند 
الزمه آن این است که به نبرد با آنها برخيزند، پس اگر آنها از نبرد با 

گيری از قتال نشانه این است که  گيری کردند، این کناره شما کناره
خواهند بر شما چيره شوند و خواهان صلح هستند، پس شما هم به  نمی
اینکه ممکن است بر شما بتازند، در تاختن به آنها پيش دستی  زعم

نکنيد تا بر آنها چيره شوید و خيال خود را راحت کنيد. آیه بعد گویای 
این است که اگر اقدام به نبرد کردند، با آنها قتال کنيد. بنابراین مراد از 
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این نيست که اگر خدا « کُمْوَلَوْ شاءَ اهللُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْکُمْ فَلَقاتَلُو»عبارت 
کردند، پس  خواست که آنها را بر شما چيره کند پس با شما قتال می می

کنند! آیا اساساً ممکن  چون خدا نخواسته است پس آنها با شما نبرد نمی
است خدا بخواهد که کافران و مشرکان بر مؤمنان چيره شوند که بگوید 

چيره شوند پس با شما نبرد خواستم که بر شما  نگران نباشيد اگر می
کردند؟!!! بدیهی است که نه! بلکه مراد این است که در نظام هستی  می

اینگونه است که اگر گروهی بخواهد بر دیگری چيره شود به نبرد 
)برای خيزد پس اگر چنين نکرد شما قصاص قبل از جنایت نکنيد.  برمی

 (1230ـ فروردین  0 رک امت واحد« وَلَوْ شَاءَ»توضيحات درباره معنای 
 

قْتُلْ مُؤْمِنًا وَمَن یَ ... وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) 32و  33نساء 
 (مُّتَعَمِِّدًا

سوره نساء باید بين مجازات قتل عمد و  32و  33به استناد آیات 
 (1232ـ 3)قصاص  شد. مجازات قتل غير عمد تفاوت قائل 

*** 
توان گفت قتل بر دو نوع است؛  سوره اسراء می 22تناد آیه به اس

هُ إِلَّا بِالْحَقِِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ« )قتل ناحق»و « قتل حق» (، و مَ اللَـّ
بر دو « قتل ناحق»توان گفت  ء میسوره نسا 32و  33به استناد آیات 

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن « )قتل غيرعمد ناحق»و « قتل عمد ناحق»نوع است؛ 
(، و قصاص به معنای مقابله وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِِّدًا... یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

 33ر آیات جایز است، چرا که قرآن د« قتل عمد ناحق»به مثل تنها در 
مجازات دیگری قائل شده « قتل غيرعمد ناحق»سوره نساء برای  32و 

 ...( قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ رَ  یرُ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِاست )
*** 

آیا ارزش خون مسلمان و کافری که حربی نيست، یکی پرسش: 
 است؟ 

ام قصاص و در مصادیق قتل عمد تفاوتی بين مسلمان در مقپاسخ: 
با غير آن نيست چرا که احکام الهی حقند و حق همه مکانی و همه 
زمانی است و الزم التعميم برای احقاق حقوق همگان. قوانين حاکم بر 

های اعتقادی، فرهنگی، نژادی  یک جامعه هرگاه دچار تبعيض بين گروه
شوند. حریت آدمی  ثبات اجتماعی میو قومی باشند، مخل امنيت و 

ارجح است به اعتقاد او، چرا که اولی ذاتی ماهيت اوست و دومی 
عرضی و تبعيض در حقوق ذاتی روا نيست. بنابراین آحاد آدميان با هر 

 33نوع عقيده و مرام و مسلک در حق حيات برابرند. به استناد آیه 
ا قانون بنا به اجماع نساء ميزان خون بها در قتل غير عمد را عرف ی

کند و در قتل عمد طبيعتاً  اجتماعی یا معاهدات فی ما بين مشخص می
وَ الَ »فرماید:  سوره اسراء می 22نظر ولی دم تعيين کننده است که آیه 

ِ  لْنَا لِوَلِيِّهَ مَظْلُومَاً فَقَدْ جَعَ قُتِل  ِّ وَ مَنْ ُ إاِلَّ بِالْحَق َ اهلل حَرَّم  َ الَّتِی تَقْتُلُوا النَّفْس
 (1231ـ تير  12)آیاتی از قرآن «. سُلْطَانَا

*** 
 4مجادله رک  ◄
 

لِمَنْ  هللِ فَتَبَيَّنُوا وال تَقولُوااى سَبِيلِ إذَا ضَرَبْتُمْ ف مَنُواآلَّذِینَ اأیُّهَا ای) 34نساء 
برای معنای  ◄ (الدُّنْياةِ الْحَيَاا تَبْتَغُونَ عَرَضَ مَ لَسْتَ مُؤْمِنًلسَّالاأَلْقَى إلَيْکُمُ 

 پرتکرارهاو چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »صحيح 

احراز ایمان اسير نيز از امور نسبی است  [صدر خطاب به استاد بنی]
سوره نساء در این  34پذیرد. آیه  که توسط سایر مؤمنان صورت می

انی و بهانه قرار ایم خصوص مدخليتی ندارد، چرا که در مورد اتهام بی
دادن آن است. بنده به هيچ روی موافق این نيستم که شرط آزاد شدن 

گویم اگر به نحوی ایمان اسير احراز  اسيران، اظهار اسالم باشد، بلکه می
شد، او باید آزاد گردد. با این حال، اگر ایراد اسير آزاد شده به جهت 

طریق اولی، این ایراد  اظهار اسالم و ستون پنجم شدن آن وارد باشد، به
در خصوص اسير ملک یمين شده هم وارد است. از این نکته نيز غفلت 
نشود که مسلمان صدر اسالم هم، اغلب از خلق و خوی زیست جاهلی 
چندان رها نگشته بودند که انتظار الگو شدن آنها را برای ملک 

 )ملک شان در خصوص زیست در استقالل و آزادی داشته باشيم. یمين
 (1230ـ مرداد  0یمين 

 

   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  153و  151نساء 
 42رک بقره  ◄)إنَّ الصَّالةَ کانَتْ عَلَى الْمُؤمِنينَ کِتابًا مَّوْقُوتًا(  152نساء 
 313بقره  رک ◄ (وَمَن یُشْرِکْ بِاهللِ فَقَدْ ضَلَّ ضاَللًا بَعيدًا) 111نساء 
برای معنای وجه  ◄ (لِلَّهِ... ۥأحْسَنُ دینًا مِِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهوَمَنْ ) 130نساء 

 1رک مائده 
 

اضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن  أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ وَإِنِ امْرَ) 131نساء 
 ( یُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

در آیه « نشوز»توان گفت بار معنایی  فوق میبا توجه به موارد 
است، ناسازگاری با چارچوبی که « ناسازگاری و سرکشی»مورد بحث، 

کند و سرکشی از مراعات رفتارهای مالزم  حقوق همسر را تضمين می
سوره نساء که در مورد  131این چارچوب. این معنا از نشوز با آیه 

أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا  إِنِ امْرَوَ»نشوز مردان است نيز همخوانی دارد: 
، و اگر «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَوْ إِعْرَ

زنی از نشوز یا اعراض شوهرش ترسيد پس گناهی بر آنها نيست که 
اردیبهشت  )ضرب زنان ـ 1بين خود صلح کنند و صلح بهترین است.

1234) 
*** 

 321تا  331بقره رک ◄ 
   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄ 
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 120نساء 
 پرتکرارها

کونوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أوِ الْوالِدَیْنِ »
توان از  در این آیه می، «فَقيرًا فَاهللُ أوْلَى بِهِمَالْأقْرَبينَ إن یَکُنْ غَنيًّا أوْ وَا

برای « اگر، حتی اگر، گرچه، چنانچه، با وجودی که، با اینکه»معادلهای 
استفاده کرد، چرا که جهت دستيابی به ترجمه دقيق، باید بر « لَو»ترجمه 

                                                 

در فهم چرایی مندرجات این آیه بسيار مهم است: « صلح»ـ توجه به بار معنایی 1 
تهای خود به معنای این است که هر دو طرف مناقشه، از بخشی خواس« صلح»

درگذرند و بر سر بخشی از آن توافق نمایند و بدین طریق رضایت نسبی طرفين 
 حاصل آید.
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وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ »مکمل « أوْلَى بِهِمافَاهللُ »وقف نمود، زیرا « ولَو»سر 
« هما»باشد، چون ضمير  می« أوِ الْوالِدَیْنِ وَالْأقْرَبينَ إن یَکُنْ غَنيًّا أوْ فَقيرًا

و این عبارت تأکيدی است « غَنيًّا أوْ فَقيرًا»مثنی است و راجع است به 
و این عبارات « الْأقْرَبينَوَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أوِ الْوالِدَیْنِ وَ»بر عبارت 

نيز واجد معنای کاملی « کونوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»مکمل بدون 
کونوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ »وقف ننمایيم و « ولَو»است، اما اگر بر سر 

را با « کُنْ غَنيًّا أوْ فَقيرًالِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أوِ الْوالِدَیْنِ وَالْأقْرَبينَ إن یَ
بالمحل و زائد « لَو»قبل از « واو»هم در نظر بگيریم اوالً بکاربردن 

تواند به عبارتهای پيشين خود،  دیگر نمی« فَاهللُ أوْلَى بِهِمَا»ثانياً  1بوده،
معنادار باشد و نبایست از « واو»از لحاظ معنا، ملحق شود. وقتی وجود 

اگر، حتی اگر، گرچه، چنانچه، با »مه معادلهای آن صرفنظر کرد، ه
)برای توضيح مبسوط توان صحيح دانست.  را می« وجودی که، با اینکه

 (1230ـ فروردین  0رک امت واحد « وَلَو»درباره معنای 
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 121نساء 
 پرتکرارها

 

  120نساء 
د اثبات اینکه آیات قرآن جواز مجازات مرگ مرتدان را در مور

کشتن مرتد؛ حکمی »دهم به مقاله  دهد، مخاطبان گرامی را احاله می نمی
از دکتر سيد علی اصغر غروی و در اینجا به نقل از مقاله « مغایر قرآن

کنم:  مذکور، فقط به یک آیه در رد چنين مجازاتی در قرآن اشاره می
نَ آمَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کُفْرا لَّمْ یَکُنِ اللِّهُ إِنَّ الَّذِی»

، همانا کسانی که ایمان آوردند و بعد کافر «لِيَغْفِرَ لَهُمْ واَلَ لِيَهْدِیَهُمْ سَبِيال
شدند و دوباره ایمان آوردند و باز هم کافر شدند، سپس به کفر 

آمرزد و آنها را به راهی هدایت  فزودند، قطعاً خدا آنها را نمیا خود 
کند. بناءبراین قرآن مجازاتی برای باالترین مرحله ارتداد که مدام  نمی

اظهار ایمان کردن و کافر شدن و در کفر ماندن است، قائل نيست و 
 (1234ـ مهر  )تاریخ صدرآمرزد.  گوید؛ خداوند آنها را نمی فقط می

 

  145نساء 
وقَدْ نَزَّلَ عَلَيْکُمْ فِى الْکِتابِ أنْ إذَا »فرماید:  سوره نساء می 145آیه 

سَمِعْتُمْ آیاتِ اهللِ یُکْفَرُ بِها وَیُسْتَهْزَاُ بِها فاَل تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخوضوا فِى 
، ترجمه مفهومی آیه چنين است که خدای تعالی تکویناً و «حَدیثٍ غَيْرِهِ

هایی  اً مقرر فرموده که اگر مدعيان ایمان آورندگی در همنشينیتشریع
کشی و  پوشی و حق قرار بگيرند که در آنها سخنانی مبنی بر تشویق حق

باید تا هنگامی که جهت  به طور کلی استهزاء آیات الهی گفته شود، می
سخن آنها عوض نشده است از ادامه آن همنشينی پرهيز نمایند. چرایی 

إنَّکُمْ إذًا مِِّثْلُهُمْ إنَّ اهللَ »الهی در ادامه همين آیه مندرج است: این حکم 

                                                 

گویند در مواردی که واو عاطفه  می»ـ در مقدمه ترجمه قرآن بهبودی آمده: 1
معطوف عليه ندارد، واو را باید مستأنفه بشناسيم و چيزی بر ترجمه نيفزایيم. ولی 

ای برای افاده یک  طفه جزو ادات است و هر اداتی وسيلهاند که واو عا غفلت کرده
ای ادبی است. جمله استينافيه به خودی خود استينافيه است و  معنای خاص و نکته

نيازمند به ادات نيست به ویژه اداتی که مانند واو؛ نص در افاده معيت است و 
 ( 11 )معانی القرآن، مقدمه چاپ چهارم، ص« شود باعث ابهام و ضاللت می

قسمت اخير آیه داللت دارد « جامِعُ الْمُنافِقينَ وَالْکافِرینَ فِى جَهَنَّمَ جَميعًا
ای که ممکن است از اهل ایمان در برابر کافران رخ  بر رفتار منافقانه

کشی جمع  پوشی و حق اشی از حقدهد و آنها را همراه کافران در جهنم ن
نماید. بنابراین تعليل این حکم در ضرورت عدم نفاق است حتی در برابر 
کافران تا مرزهای اعتقادی مشخص باشند و شناخت طرفين مقدور 
باشد. اما نکته مهم دیگر این است که این عدم اشتراک در اعتقاد و حتی 

فرماید تا هنگامی از  میاستهزاء نباید موجب قطع ارتباط شود چرا که 
همنشينی پرهيز کنيد که جهت سخنشان عوض شود. بنابراین ترک 
مجلس در راستای نشان دادن مرزبندی اعتقادی است و نه قطع ارتباط 
اجتماعی. نفاق چه از سوی کفرورزان باشد، چه سوی ایمان آورندگان، 

برابر  مخرب است و در هر صورت مذموم. وقتی اهل ایمان در 
کشان نفاق کنند و در حضورشان ساکت و شنوا باشند،  پوشان و حق قح

این همراهی موجب اشتباه گویندگان در نفوذ کالمشان شده و محتمالً 
روند و جهنم  کشی بيشتر پيش می پوشی و حق ایشان در حق

سازند که دامن اهل ایمان را هم خواهد گرفت. توجه  تری می سوزاننده
حایز اهميت است که انتساب ایمان و کفر در  به این نکته هم بسيار

اند دارای سياليت است یعنی  قرآن هنگامی که در هيأت فعلی بکار رفته
ممکن است در مصداقی یکی ایمان آورنده باشد و دیگری کفر ورزنده 
و در مصداقی دیگر جاها عوض شود و اولی کفر ورزنده و دومی ایمان 

کند  اعل مانند مؤمن یا کافر استفاده میآورنده. اما وقتی قرآن از اسم ف
گویای برآیند رفتاری یک شخص است به سوی ایمان یا کفر یا گویای 
ثبات نسبی در یکی از این صفات در آن مصداق گفته شده. بنابراین 

یکسان نيست و اولی « یا ایها الذین آمنوا»با « مؤمن»بارمعنایی لفظ 
ومی داللت بر شروع آن و لفظ داللت بر تثبيت نسبی ایمان دارد و د

داللت بر ایمان در مصداق خاصی که موضوع سخن است. « یؤمن»
 (1230ـ زمستان  15)آیاتی از قرآن 

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 144نساء 
 پرتکرارها

 

در بار « حق»تکرارها/ پررک  ◄ (بيآءَ بِغَيْرِ حَقٍِّلْأَناوَقَتْلِهِمُ ) 100نساء 
 «مجاز به انجام کاری بودن»معنایی 

 

  114و  112نساء 
 متن کامل مقاله
 تکليم خدا با موسی؛ معارض ماهيت رؤیایی وحی

 
از « زبان رؤیا، زبان حال»جناب دکتر سروش اخيراً تحت عنوان 

که در سالهای اخير مطرح « محمد؛ راوی رؤیاهای رسوالنه»نظریه 
اند. ایشان در پایان پيشگفتارشان توجه  جدداً دفاع کردهاند، م نموده

إنَِّا أوْحَيْنا إلَيْکَ کَما »فرماید:  سوره نساء که می 112دهند به آیه  می
أوْحَيْنا إلَى نُوحٍ والنَِّبيّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوْحَيْنا إلَى إبْراهيمَ وإسْماعيلَ 

ویونُسَ وهارونَ وسُلَيْمانَ  وإسْحاقَ ویَعقوبَ والْأسْباطِ وَعيسَى وأیُِّوبَ
برند و  و از این آیه در اثبات نظریه خود بهره می« وَآتَيْنا داوودَ زَبُوراً

شباهت وحی محمّد )ص( با پيامبران دیگر و حذف نام »نویسند:  می
شود  موسی در این جمع معنادار است! این معناداری وقتی آشکارتر می
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م به پيامبران )به جز موسی( چگونه که به تورات مراجعه کنيم و ببيني
گوید:  شده است؟ سِفر اعداد از اسفار خمسه تورات، چنين می وحی می

یهوه گفت پس کالم های مرا بنيوشيد: اگر ميان شما پيامبری هست در 
رؤیا بر او آشکار گردم، در خواب با وی صحبت کنم. بنده من موسی 

رو در روی   ه است. با ویچنين نيست. سراسر خانه من بر او سپرده شد
صحبت کنم، در روشنی نه در معمّا، و صورت یهوه را ببيند. )عهد 

 (022-023عتيق، ترجمه پيروز سيّار، نشر هرمس، سفر اعداد، ص 
نيز آمده است. پس در رؤیایی  13شبيه این نکته در مزامير داود، فصل 

ن، سنت و به تصریح قرآ سنِّت یهودی ـ مسيحی بودن وحی پيامبران،
 « دارند. شباهت تامّ محمّدی

شوند که  جناب دکتر سروش هرچند در ادامه نوشتارشان یادآور می
شان بر استناد به آیات قرآن و شواهد متنی  رویکردشان در تحکيم نظریه

و درون دینی نيست، اما به هرحال وقتی از آیه یا آیاتی در صحت 
لویت است که تکليف خود را برند، برای منتقدان، او شان بهره می نظریه

با آن مستندات مشخص کنند قبل از اینکه به نادرستی استداللهای برون 
دینی ایشان بپردازند. از این رو نگارنده این سطور که پيش از این در 

در رد »و « های الهی و انسانی زمان، علم خدا و نسبت اراده»دو مقاله 
فلسفی به رد دو نظریه اخير از منظر « نظریه قرآن؛ رویاهای رسوالنه

سوره  112ایشان پرداخته است، این دقت جناب دکتر سروش در آیه 
نساء را مغتنم شمرده، ضمن پرداختن به آن، از استناد ایشان به این آیه 

برد. البته خود ایشان ظاهراً متوجه این  شان نيز بهره می در رد نظریه
اند که در پينوشت همان سطور  شان بوده ظرفيت استنادشان بر عليه نظریه

آورد که کلم اهلل موسی تکليما،  قرآن نيز درباره موسی می»نویسند:  می
تعبيری که درباره پيامبر اسالم نياورده است. دیدن صورت خدا جز 

تواند باشد و لذا تفاوت موسی با دیگر پيامبران شاید در  رؤیایی نمی
تفاوت موسی با دیگر »یند: گو اینکه ایشان می« تفاوت رؤیای او باشد.

حاکی از این است که خود « پيامبران شاید در تفاوت رؤیای او باشد
اند که اگر تفاوت موسی با سایر پيامبران  جناب دکتر سروش توجه کرده

در تفاوت رؤیایشان نباشد، استناد به این آیات در رد نظریه ایشان مبنی 
دالالت فلسفی ایشان در بر رؤیایی بودن وحی راهگشاست! چرا که است

محمد؛ راوی رؤیاهای »و « قرآن؛ کالم محمد»اثبات نظریات 
داللت بر عدم امکان فلسفی سخن گفتن خدا با پيامبران و غير « رسوالنه

رؤیایی بودن پدیده وحی دارد، حال آنکه نقل ایشان از تورات گویای 
ستقيماً امکان سخن گفتن خدا با پيامبران است چرا که او با موسی م

سخن گفته است! بنابراین وقتی سخن گفتن خدا با موسی به صورت 
ای از سخن گفتن  مستقيم امری ممکن باشد، چرا قرآن حاصل نحوه

تفاوت موسی »گویند:  مستقيم خدا با انسان نباشد؟! از این رو ایشان می
و حال آنکه تعارض « با دیگر پيامبران شاید در تفاوت رؤیای او باشد

سوره نساء و مدعای تورات در اثبات  114و  112ستناد به آیات بين ا
اینکه وحی به پيامبر اسالم ماهيت رؤیایی دارد، از یک طرف، و گفتن 
این مدعا که تفاوت در رؤیاها بوده است، از طرف دیگر، مشهود است! 

کردند که گفته تورات را  باألخره جناب دکتر سروش باید مشخص می
ه، اگر قبول دارند که دیگر شایسته نيست بگویند تفاوت قبول دارند یا ن

شان با چالش جدی مواجه نشود، و اگر قبول  در رؤیاهاست تا نظریه

 کنند! شان استناد می ندارند چرا بدان در اثبات نظریه
نساء بوضوح گویای این است که تکليم  114و  112آری! آیات 

جمله پيامبر اسالم تفاوت خدا با موسی با وحی او به سایر انبياء از 
که ماهيت وحی به پيامبر اسالم را  112ماهوی دارد چرا که پس از آیه 

فرماید:  می 114کند، در پایان آیه  مشابه وحی به سایر انبياء معرفی می
و این عبارت گویای این است که ویژگی « وَکَلَّمَ اهللُ مُوسَى تَکْليمًا»

ست که آن ویژگی در تکلم با سایر خاصی در تکلم خدا با موسی بوده ا
 «و سخن گفت خدا با موسی چه سخن گفتنی!»پيامبران نبوده است: 

نگارنده این سطور بر آن است که اگر آیات سخن گفتن خدا با 
پيامبران را در قرآن بررسی نمایيم، یک ویژگی ممتاز در سخن گفتن 

ت، بدین معنا اس« ای مکالمه»رسد و آن ماهيت  خدا با موسی به نظر می
که وحی به موسی و سخن گفتن او با خدا در برخی مواقع همزمان 

گوید یکی موسی، و نوبت به نوبت جای  است، یعنی یکی خدا می
ولَمّا »اعراف توجه کنيم:  142شود. به آیه  گوینده و شنونده عوض می

لَيْکَ قالَ لَن تَرانى قالَ رَبِِّ أرِنى أنظُرْ إ ۥجآءَ مُوسَى لِميقاتِنا وکَلَّمَهُ رَبُّه
تا  13یا آیات « فَسَوْفَ تَرانى... ۥوَلَکِنِ انظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَه

وما تِلْکَ بِيَمينِکَ یا مُوسَى، قالَ هِىَ عَصاىَ أتَوَکَّؤُا »سوره طه:  21
قالَ ألْقِها یا عَلَيْها وَأهُشُّ بِها عَلَى غَنَمى وَلىَ فيهَا مَاَرِبُ اُخْرَى، 

ای و دو طرفه سخن  این آیات نشان دهنده ماهيت مکالمه« مُوسَى...
گفتن خدا و موسی است، نه اینکه موسی به زبان حال و قال از خدا 
بخواهد و خدا متعاقباً و منفک به او وحی کند، یا خدا وحی کند و 

مه موسی به زبان حال یا قال پاسخ بگوید و دیگر پاسخی در آن هنگا
دریافت نکند، بلکه در مواقع مذکور گفتگوی همزمان است بين خدا و 
موسی و این وجه مميزه سخن گفتن خدا با موسی است نسبت به سایر 

شده است و خداوند به نحوی با  نه به همه آنها وحی میان، وگرپيامبر
گفته است. اگر این نظر که با گفته تورات هم از منظر  آنها سخن می

انی دارد، درست باشد، دیگر استناد جناب دکتر سروش به کلی همخو
سوره نساء در اثبات نظرشان محلی از اعراب ندارد،  114و  112آیات 

بلکه در رد آن گویایی دارد، البته ممکن است ایشان بگویند که مکالمه 
رؤیایی بوده است، که در پاسخ ایشان باید گفت در این صورت بين 

ان دیگر تفاوت ماهوی در وحی به آنها وجود ندارد موسی با سایر پيامبر
چرا که از این گونه مکالمات رؤیایی برای آنها هم بوده است، مثالً 

وإذْ قالَ إبْراهيمُ رَبِِّ أرِنى کَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتَى قالَ »گوید:  وقتی قرآن می
خُذْ أَرْبَعَةً مِِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ أوَلَمْ تُؤْمِن قالَ بَلَى وَلَکِن لِِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَ

)بقره « إلَيْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِِّ جَبَلٍ مِِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِينَکَ سَعْيًا
ای رؤیایی در نظر گرفت که اگر،  توان این آیه را نيز مکالمه ( می315

ابراهيم چنين باشند، آیات  ها با موسی و هم این مکالمه با هم آن مکالمه
گيرد. اما نظر نگارنده با  نساء با آن در تعارض قرار می 114و  112

کنار هم گذاردن این آیات بر این است که مکالمه ابراهيم با خدا و 
مکالماتی نظير آن از سایر پيامبران، مکالمه همزمان نبوده است، بلکه به 

صورت غير همزمان بوده صورت تکوینی یا همان زبان حال و یا به 
 است.

نگارنده پيش از این در کوتاه نگاریهای خود به ماهيت وحی 
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سازنده قرآن پرداخته و توضيحاتی داده است که در پایان این مقال نقل 
 شوند:  می

در خصوص گستره وحی نبوی باید گفت که محدود است به نص »
گستره آن  کتاب منزل، چرا که اگر بگویيم چنين محدودیتی نيست و

ها و رهنمونهایی وجود داشته که مختص پيامبر  باشد و آگاهی فراتر می
مندی از آنها بشوند، و پيامبر  توانستند مشمول بهره بوده و دیگران نمی

فهميده و داللتشان را  به مدد آنها آیات الهی را در نهایت فهم می
مخدوش فرض یافته، با این ادعا در واقع کارآمدی آیات الهی را  درمی

نمایيم چون در این صورت؛ آیات الهی منزل، از منظر هدایت، کافی  می
اند که حتی بتوانند مهبط و واسطه ارسال خود را هدایت  و وافی نبوده

نمایند و به سرمنزل مقصود برسانند، چه رسد به دیگر مخاطبان! از این 
ر نص رو باید گفت که آنچه بر پيامبر اسالم نازل گشته، منحصر د

آیات قرآن بوده است و الغير و آنهم تنها به صورت شنيداری، چرا که 
در غير این صورت، از منظر هدایت الهی، بين او و سایرین تبعيض 
وجود داشته و دیگر او نمی توانسته اسوه و الگو قرار گيرد چون 

بنابراین اگر قرآن را  امکانات فهمی بيشتری شامل حالش بوده است.
يم یعنی از جانب خدا و به هدف هدایت مخاطبانش؛ دیگر الهی بدان

تفکيک کالم نفسانی از نص قرآن و قائل شدن به اینکه آیات به 
شده و او خود خالق نص متناظر  صورت کالم نفسانی بر پيامبر وحی می

آن بوده و نيز نظریه رویاهای رسوالنه، محلی از اعراب نخواهند 
 1«داشت.

تر در خصوص گستره وحی  حی که پيشبر توضي»در جای دیگر 
افزایم؛ نه تنها پيامبر نص آیات قرآن را فقط از درون و  ام می نبوی داده

شنيده است بلکه با طنين صدای خود نيز آیات  توسط گوش جانش می
کرده و الغير، گویی که خود برای خویش آیات را  را استماع می

هدایت پيامبر توسط  خوانده است، چرا که در غير این صورت، در می
وحی با هدایت دیگر مخاطبان وحی، تمایز و تبعيض اجتناب پذیری 

داشته است، حال آنکه اقتضای توانمندی هدایت الهی از طریق  وجود می
اند این است که خود پيامبری هم که  بازگویی پيامبران از آنچه شنيده

ستماع آیات الهی الگو و امام بوده باید از همين طریق و حداکثر از راه ا
گشته است تا از این منظر بين سایر  با صدای خویش هدایت می

مخاطبان وحی با پيامبر در برخورداری از امکان حداکثری هدایت الهی 
تفاوتی وجود نداشته باشد و همين آیاتی که با صدای پيامبر بر آنها 

شده است،  شود بر خود او هم با صدای خودش خوانده می خوانده می
شود دریافتن جان کالم الهی است چه  پس آنچه موجب هدایت می

  (1230)تير  3«پيامبر مستمع آن باشد چه دیگر مخاطبان.
 

 (مَرْیَمَ هآ إلَىاأَلْق هللِ وکَلِمَتُهُابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ ايسَى لْمَسيحُ عانَّمَا إ) 101نساء 
 14رک یونس  ◄

 

  مبين /پرتکرارهارک ◄  (ورًا مُّبِينًاوَأَنزَلْنَا إِلَيْکُمْ نُ) 104نساء 
 هَلَکَ لَيْسَ لَهُ مْرُؤٌاانِ إلَةِ لْکاَلايکُمْ فِى هللُ یُفْتایَسْتَفْتُونَکَ قُلِ ) 101نساء 

                                                 

 1231ـ زمستان  2آیاتی از قرآن ـ 1
  1230ـ بهر  0آیاتی از قرآن ـ 3

 ثْنَتَيْنِافَإِن کَانَتَا  آ إِن لَّمْ یَکُن لَّهَا وَلَدٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَ وَلَهُ أُخْتٌ وَلَدٌ
 ◄ (لْأُنثَيَيْنِالثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ  وَإِن کَانُوا إِخْوَةً رِِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِِّ افَلَهُمَا 

 13و  11رک نساء 
 

 نمل
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1نمل 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄  (عَظِيمٌ عَرْشٌ وَلَهَا) 32نمل 

مِن  ۥإِنَّهُ بٌ کَرِیمٌاأُلْقِىَ إِلَىَّ کِت نِِّىإ لْمَلَؤُاا أَیُّهَاایقَالَتْ ) 21تا  33مل ن
 (ينَألَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونى مُسْلِم يمِلرَّحانِ الرَّحْما هللِاإِنَّهُ بِسْمِ نَ واسُلَيْم

اما موضوع دیگری که پرداختن بدان الزمه بحث درباره حروف 
« تاریخ جمع قرآن»باشد. کتاب  ت بسمله اول سور میمقطعه اس

ای است از سوره فاتحه، و در  جمعی برآنند که بسمله آیه»نویسد:  می
ای  ها برای فصل آمده است... و گروهی دیگر بسمله را آیه سایر سوره
شمرند، و  ای نمی ها و از هيچ سوره دانند بر اوایل سوره مستقل می

ل سوره فاتحه جهت ميمنت است، و در مبادی گویند ذکر آن در او می
های دیگر برای فصل بين السورتين است. و در تفسير وسيط از  سوره

ابن عباس روایت شده که اختتام بر حضرت پيامبر به نزول بسمله ظاهر 
آمد، فتح سوره الحق و ختم سوره سابق  شد، و تا بسمله فرود نمی می

 «گشت. معلوم نمی
شود سطور فوق حاکی از عدم اتفاق نظر  ظه میهمان طور که مالح

حتی در مورد بسمله اول سور است. از نظر نگارنده توجه به معنا و 
در این ميان راهگشاست که پيش از « بسم اهلل الرحمن الرحيم»مفهوم 

قرآن در خصوص نامه سليمان از قول ملکه »این بدان پرداخته است: 
، و به استناد «وَإنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ إنَهُ مِن سُلَيْمانَ»سبا فرموده: 
آغاز گردیده بوده و از این « بسم اهلل»اند که نامه سليمان با  آن پنداشته

رو شایسته است که مدخل هر امری با ذکر بسم اهلل باشد. اما اگر به 
 بينيم که داستان سليمان و ملکه سبا در آیات سوره نمل توجه کنيم می

در وصف تماميت محتوای نامه سليمان « إنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ»
است و نه اینکه صرفاً آن نامه با بسم اهلل آغاز شده باشد چرا که ابتدا 

، آن زن گفت: «قالَتْ یاأیُّهَا الْمَلَؤُا إنِّى ألْقِىَ إلَىَّ کِتَابٌ کَریمٌ»فرماید:  می
إنَهُ مِن »ام،  ای بزرگوارانه قرار گرفته ب نامهای بزرگان همانا من خطا

وَإنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ »، همانا آن نامه از جانب سليمان است، «سُلَيْمانَ
، و همانا آن نامه بسم اهلل الرحمن الرحيم است. پيش از این «الرَّحيمِ

کننده صفات و اسماء  در زبان عربی بيان« اسم»ام که  توضيح داده
ای.  مسمی است و نه صرفاً نامی اعتباری جهت اشاره یا صدا زدن پدیده

وجود « رحيم»و « رحمان»حال باید ببينيم چه تفاوتی در بار معنایی 
را دریابيم. همانطور که « بسم اهلل الرحمن الرحيم»دارد تا معنا و مفهوم 

 گویای رحمت عام الهی است که در مرتبه خلق الهی« رحمان»اند  گفته
گویای رحمت خاص الهی « رحيم»شود و  ها می شامل حال همه آفریده

ها شامل  است که در مرتبه جعل الهی متعاقب رویکرد و عملکرد آفریده
یعنی با « بسم اهلل الرحمن الرحيم»شود. با این اوصاف؛  حال آنها می

تمسک به صفات و اسماء الهی در بستر رحمت عام الهی مشمول 
. آنچه از داستان سليمان و ملکه سبا مشهود است رحمت خاصش بشویم
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باشد که ملکه از تبيين و دعوت حکيمانه سليمان در شگفت شده  این می
اش ملحوظ  گردد چرا که حجيت حقانيت مدعای او در نامه متأثر می

، همانا آن «إنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ»گوید:  بوده است و از این رو می
بر اساس ماهيت حقيقی جهان هستی نگاشته شده و سير علیّ نامه 

معلولی مدعاهای آن مشهود است. نگارنده نافی این نيست که ذکر 
تواند اعمال آدمی را تبرک  در مدخل امور می« بسم اهلل الرحمن الرحيم»

کرداری  پنداری و راست بخشد البته به شرط اینکه او را در راست
ط است به اینکه معنا و مفهوم این ذکر را بداند، تذکاری باشد و این منو

نه اینکه صرفاً بر زبان آورد در حالی که در عالم واقع به من دون اهلل 
آیت اول آن « بسم اهلل»متمسک است! و این معنا در سوره فاتحه که 

إیّاکَ نَعْبُدُ وَإیّاکَ نَسْتَعينُ اهْدِنا »فرماید:  باشد که می است مؤید می
نيز پيشتر « صراط مستقيم»پيرامون معنا و مفهوم «. اطَ الْمُسْتَقيمَ...الصِِّر

 «ام. توضيح داده
افزایم: آیه  بر سطور فوق که از کوتاه نگاریهای نگارنده بوده می

وَقالَ »فرماید:  سوره هود از قول نوح پس از ساختن کشتی می 41
و نوح گفت در آن سوار شوید  ،«ارْکَبُوا فيهَا بِسْمِ اهللِ مَجْراهَا وَمُرْساهَآ

که به اسم خدای است روان شدنش و لنگر انداختنش، و این شاهد 
دیگری است که معنای بسم اهلل ناظر بر نظام اسباب و مسببات حاکم بر 

باشد و نه صرفاً لفظی که باید در مدخل امور گفت، بلکه در  هستی می
مادم بر اساس سرتاسر هر امری جهت محقق ساختن حقيقت آن باید د

 یعنی با تمسک بر صفات و اسماء مطلق الهی پيش رفت. « بسم اهلل»
با این توضيحات نگارنده بر آن است که بسمله اول سور اصالت 
وحيانی ندارند، هرچند که پيامبر عظيم الشأن اسالم متبرکاً بدان توصيه 

تذکر نموده باشند تا همواره در اذهان مؤمنان تکرار گردد و آنها را م
 (1231)حروف مقطعه ـ فروردین  شود به صفات و اسماء الهی.

*** 
درباره بسمله سوره نمل؛ آیا باتوجه بنظرتان تکذیب این پرسش: 

وَجَدتُِّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَِّمْسِ مِن دُونِ »آید:  آیه شریفه پيش نمی
)نمل « هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ ال یَهْتَدُونَاهللِ وَزَیَِّنَ لَهُمُ الشَِّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَِّ

 دانيد؟ ( زیرا شما بسمله مقول ملکه سبا می34
سالم و درود. تناقض و تعارضی به نظر بنده نيست چرا که پاسخ: 

« انه بسم اهلل الرحمن الرحيم»گوید  دو حالت برای ملکه سبا که می
شده را فهميده یا  متصور است؛ یا بطن و عمق هدایتی که بدان دعوت

فقط مدعای سليمان را بازگو کرده است که در هر صورت در فهم 
کند چرا که منطقی نيست که نامه  معنای بسم اهلل تفاوتی ایجاد نمی

أَلَّا تَعْلُوا »سليمان دو سه عبارت کوتاه بوده باشد یکی بسم اهلل و دیگری 
رت چکيده و مضمون اصلی و بلکه این دو عبا« عَلَیَّ وَأْتُونِی مُسْلِمِينَ

« تفهيم»محوری نامه بوده است. توجه به این نکته الزم است که ميان 
فاصله است و هر تفهيمی ممکن است به تفاهم نينجامد. نکته « تفاهم»و 

ذاتاً امری نسبی است و ميان فهم سليمان از آنچه « فهم»دوم اینکه 
تفاوت امری غير طبيعی نوشته با فهم ملکه سبا از آنچه خوانده؛ وجود 

نيست. فهم بنده با توجه به شواهد و قرائن مندرج در آیات مربوطه این 
است که ملکه مراتبی از فحوای دعوت سليمان را درک کرده و تا 
حدودی هم پذیرای آن گردیده اما به جهت عادت به خوی قدرتمداری 

ای عرفی  دهد بلکه رویه در ابتدا پاسخ درخوری به دعوت سليمان نمی
کند و با ارسال هدایای مادی سعی در جلب نظر سليمان  را اتخاذ می

نماید. این داستان جای سخن بسيار دارد که اميدوارم بتوانم به  می
 ظرایف و دقایق آن در ایام آتی بپردازم. 

با تشکر از محضر آن قرآن پژوه ارجمند که در ساحت پرسش: 
گرداند.  قرآنی خود را مکرم می مبارک قرآن کریم با تحقيق از برکات

اید که حتما دقيق و قابل دقت  در پاسخ حقير از فهم و تفاهم سخن رانده
است لکن خواهشمند است یکبار به این فقرات نورانی سوره نمل تاملی 

جناب بلقيس در مقام گزارش به اعيان  33داشته باشيد که از آیه 
اُلْقِیَ إلَیَّ کِتابٌ کَریمٌ( بعد در کند )إنِّی  واشراف دربایان خود عنوان می

کند  فرماید )إنَّهُ مِن سُلَيْمانَ( فرستنده آن نامه را معرفی می می 25آیه 
باشند آنگاه محتوی نامه را به افراد  که حضرت سليمان عليه السالم می

وَاْتُونِی  کند )وَإنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ ألَّا تَعْلُوا عَلَیَّ قرائت می
مُسْلِمينَ( ولی اگر بنا به برداشت حضرتعالی بخواهيم ارائه مطلب کنيم 

شد )إنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ  بایست چينش کلمات اینگونه می می
وإنَّهُ مِن سُلَيْمانَ ألَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَاْتُونِی مُسْلِمينَ( البته این نوع نگاه 

را: الف: بلقيس و بلقيسان عابد شمس بودند ظاهرا اهلل مخدوش است زی
شناختند. ب: همه آئين مندان  را بمعنای ادیان ابراهيمی عليه السالم نمی

در زمانهای پيشين با بسمله قرانی آشنا نبودند البته منظور از بسمله 
قرانی نه عربی بودن آنست بلکه در السنه غير عربی هم این بسمله که 

کنش همه افراد بشر را در پرتو آموزش راهنمایان آئينی اندیشه و 
داشته نبود. که شواهد بر صدق گویاست. ج: ذهن جوال حضرتعالی بر 
این نکته متمرکز شده است؛ کوتاهی نامه لفظا و محتوی شایسته 
انتساب به حضرت سليمان عليه السالم نيست، ولی استبعاد از جنابعالی 

گاهی از مطول مفيدتر و از بن مایه هنری بعيد است زیرا کالم موجز 
 برخودار می باشد...

فرماید:  می 33( آیه 1نمایم:  مواردی را توضيحاً عرض میپاسخ: 
، اگر ملکه صاحب «قَالَتْ یا أیُّهَا المَلَأُ إنِّی اُلْقِیَ إلَیَّ کِتابٌ کَریمٌ»

را  «کریم»تشخيص نبوده و با محتویات نامه سر ستيز داشته، چرا صفت 
برای آن نامه بکار برده است؟ پس او صاحب تشخيص بوده و فحوای 

داده که آن  کرده و گواهی بر حقانيت آن می کالم را در مراتبی درک می
( همانطور که در پاسخ پيشين عرض 3خطاب کرده است. « کریم»را 

انه بسم اهلل الرحمن »گوید  دو حالت برای ملکه سبا که می»نمودم 
ور است؛ یا بطن و عمق هدایتی که بدان دعوت شده را متص« الرحيم

بنابراین بنده یک « فهميده یا فقط مدعای سليمان را بازگو کرده است...
از سياهه نامه بوده باشد. « بسم اهلل»حالت را این در نظر گرفته بودم که 

( مفاهيم نامه سليمان برای مخاطبان قرآن که با کليات مضامين آیات 2
کند مفاهيمی آشنا و روشن است، از  هدایتی که تبيين می آن و اصول

کند و کالم را به درازا  این رو قرآن به ذکر چکيده نامه سليمان اکتفا می
( با توضيحات 4کشاند چرا که مخلص کالم گویایی کافی دارد.  نمی

فوق؛ صحت نظر بنده به هيچ روی نيازمند چينش دیگری در عبارات 
ه چيدمان عبارات که اول تشخيص کریم بودن نامه نيست. بلکه این نحو

باشد، بعد اینکه آن نامه کریم از جانب چه کسی برای ملکه فرستاده 
شده و سپس اینکه حرف حساب آن نامه چه بوده و این هر سه از قول 
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خود ملکه باشد، و مضافاً اینکه در پایان ملکه از مسلمين شود این نظر 
ه از ادراک نسبتاً خوبی نسبت به دعوت نماید که ملک را تقویت می

جویی به خطاء رفته است که   سليمان برخوردار بوده، اما در مقام چاره
دارد که بر نفس خود ظالم  شود و اذعان می متعاقباً به خبط خود آگاه می

قالَتْ »گوید:  آورند می بوده است. او وقتی که عرشش را برایش می
و این ناظر است بر اینکه « لْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَکُنِّا مُسْلِمينَکَأَنَّهُ هُوَ وَاُوتينَا ا

او پيشتر از علم الهی نصيبی داشته و از مسلمين بوده و بعد بر نفس 
خود ستم رانده و حال در مقام توبه و بازگشت است. به معنا و مفهوم 

از  )آیاتیدر این گروه آیات، اميد که متعاقباً بتوانم بپردازم. « عرش»
 (1231ـ بهار  13قرآن 

 

 /پرتکرارهارک ◄ ( هُوَ ۥکَذَا عَرْشُکِ قَالَتْ کَأَنَّهُفَلَمّا جآءَتْ قيلَ أهَ) 43نمل 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

 

  44نمل  
معنای دامن از ساق گرفتن ملکه سبا: دامن از ساق گرفتن؛ گاهِ 

یا دامن نياالیند دشواری در عبور است که بخواهند آسوده راه بپيمایند 
کند آنچه در خود دارد، و ملکه سبا  یا تر نکنند، و آبگينه بزرگنمایی می

شود بس دشوار و  پندارد که راه و جایی که بدان دعوت می می
گيرد و حال آنکه بارگاه تعالی از  پرمخاطره است که دامن از ساق برمی

ری نتوانی رفتن آبگينه است و تا در آن پا نگذاری و راه نپيمایی، پندا
قيلَ لَها »ای!  هراسی از ژرفایش و حال آنکه از پس آبگينه دیده را و می

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً »، به او گفتند به بارگاه درآی، «ادْخُلِی الصَّرْحَ
، پس آنگاه که )ملکه سبا( نظر افکند بر آن؛ «وَکَشَفَتْ عَنْ ساقَيْهَا

قالَ إنَّهُ »است و دامن از ساقهایش برگرفت، پنداشت آبگيری ژرف 
، سليمان گفت: همانا آن بارگاهی است مفروش «صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِیرَ

قالَتْ رَبِّ إنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ »از آبگينه، 
را همانا من ستم کردم بر (، )ملکه سبا( گفت: پروردگا44)نمل « الْعالَمِينَ

خویشتن خویش و با سليمان سلم آوردم مر خدای پروردگار جهانيان را. 
 (1231ـ تير  12)آیاتی از قرآن 

 

 نوح
 

 01نور رک در معنای ثياب  ◄ (ابَهُمْسْتَغْشَوْا ثياوَ) 0نوح 
 

 نور
 

 4تا  3نور 
 متن کامل مقاله
 استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن

 

« تجاوز مباح»ای محمد موسوی عقيقی مطلبی با عنوان جناب آق
اند که مطالعه آن مرا بر آن داشت که  )تعدی جنسی در فقه( منتشر نموده

بپردازم چرا که در آیات « استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن»به 

قرآن به طور مستقيم به این مهم پرداخته نشده است. حال با توجه به 
ی قرآن در صدور احکام را تعميم داد به آن دسته از اینکه باید متدلوژ

موضوعات مقتضی که قرآن حکم آنها را تعيين نکرده، با بررسی 
نمایم حکم مذکور را از  مجازاتهایی در قرآن و چرایی آنها کوشش می

منظر قرآن استخراج نمایم. اما پيش از شروع، منظر مهمی که جناب 
نمایم تا  اند را نقل می وز آوردهعقيقی در خصوص تفاوت زنا با تجا

 نویسند:  طرح بحث گویاتر شود. ایشان می
در مفاهيم شرعی پيرامون رابطه جنسی ما با دو مفهوم عمده »

در ميان این دو مفهوم که رابطه جنسی  مواجهيم: الف( نکاح، ب( زنا...
فقهِ »کنند، فقه سرفصلی به عنوان  را به مشروع و نامشروع تقسيم می

ندارد. به عبارت دیگر زنا و نکاح جدای از مسأله مشروعيت، « وزتجا
رابطه « تجاوز جنسی»شناخته شده درحالی که « خودآگاه»ای  رابطه

رابطه »شود. با این حال متون فقهی هرچند برای  تلقی می« ناخودآگاه»
رابطه ناخودآگاه »اند ولی  مجازات تعيين کرده« خودآگاه نامشروع: زنا

دانند، از همين رو بين  می« زنا»را همسان و هم ترازِ « تجاوزنامشروع: 
تفاوتی قائل نشدند. این در حالی است که « زنا»و « تجاوز»مجازات 

وجود شاهد در اثبات  (1ای وجود دارد:  بين زنا و تجاوز تفاوتهای ریشه
و مبتنی بر جلوگيری از انجام « خودآگاه»زنای مرد و زن یک رابطه 

بوده و « ناخودآگاه»در حالی که در تجاوز، رابطه جنسی گناه بوده 
( زنا عملی خصوصی 3تعدی بدون رضایت به حریم خصوصی است. 

بين زن و مردی با یک قرارِ پيشينی است اما تجاوز همانند سرقت جرم 
رابطه زنا با قراری  (4 عمومی است که بدون قرار پيشينی است...

ا در تجاوز ما با نوعی فریب یا آدم طرفينی و در مکانی معلوم است ام
 « خبر است. رُبایی مواجهيم که فرد تعدی شده از مکان بی

حال پس از در نظر گرفتن تفاوتهای ماهوی ميان زنا و تجاوز، به 
پردازم به نحوی که بتوان حکم مجازات  بررسی آیاتی از قرآن می

 تجاوز جنسی را استخراج نمود. 
از « و فهم چرایی مجازات آن در قرآن مفهوم محاربه با خدا»در 

ام که محاربان با  توضيح داده« فهم قرآن به روش پازل»سری مقاالت 
خدا و رسول او کسانی هستند که بر خالف قوانين و سنن حاکم بر 

گری و  نمایند و در نتيجه به جای رشد و تعالی، ویران  هستی عمل می
جر به گسترش حيطه کنند. حال اگر اعمال آنها من تبهکاری می

گری و تبهکاری به جامعه و سرزمينی شود که در آن زندگی  ویران
أن یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ »کنند، مستحق یکی از مجازاتهای چهارگانه  می

( 22)مائده « ضِ جُلُهُم مِِّنْ خِلَافٍ أوْ یُنفَوْا مِنَ الْأرْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَأرْ
جنسی نيز چون ماهيتاً مشمول محاربه با خدا و افساد شوند. تجاوز  می

شود، مجازات متعاقب آن نيز در چارچوب مجازاتهای  در زمين می
 گيرد. چهارگانه قرار می

اما مراد از آن مجازاتها چيست؟ در مقاله مذکور نشان داده شد که 
کشته شدن، مصلوب االختيار شدن، »معنای مجازاتها منصوص در آیه 

قرآن متن دقيق »باشد چرا که  می« الختيار شدن یا تعبيد گشتنمحدود ا
عبارت »، و وقتی «است، بنابراین ترتيب عبارات نيز دارای مفهوم است

و در « تبعيد»است و عبارت آخر به معنای « کشتن»اول به معنای 
ای نيست، بنابراین دو عبارت وسط مبنی بر مصلوب  مفهوم آنها مناقشه
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و پا از خالف، باید بين این دو حد مجازات معنا کردن و قطع دست 
دهند. اما معنای ظاهری مصلوب کردن، چيز جز کشتن تدریجی نيست 

توان پذیرفت که مفهوم  که قطعاً بدتر از کشتن آنی است، پس نمی
مصلوب کردن در این آیه کشتن تدریجی است، بلکه باید مجازاتی 

در این آیه با توجه به  کمتر از کشتن باشد. مراد از مصلوب کردن
ترتيب مراتب مجازاتها، مصلوب االراده کردن و سلب اختيار است، مثل 
مجازات حبس که در آن اراده و اختيار آدمی در چارچوب زندان 

گردد تا جامعه و آحاد آن از گزند تکرار تعدیات چنين  محدود می
از خالف مجرمانی مصون شود و ایشان نيز متنبه گردند. قطع دست و پا 

نيز باید مجازاتی باشد بين مصلوب االختيار کردن و تبعيد، بنابراین 
توان مراد از آن را قطع جسمانی دانست، چرا که اگر مفهوم آن  نمی

بریدن جسمانی دست و پا از خالف باشد، اوالً؛ مجازاتی شدیدتر از 
د، مصلوب االراده کردن است، ثانياً بين جرم و مجازات باید تناسب باش

موجه خواهد بود و الغير. با « قصاص»و چنين مجازاتی تنها در مقام 
این اوصاف مفهوم قطع دست و پا از خالف چيزی جز محدود االختيار 
کردن نيست، مانند محروم نمودن از اشتغال به مشاغل خاصی که فرد 
مجرم با سوء استفاده از مقام و موقعيت خود به محاربه با خدا و رسولش 

 «اد در زمين کوشيده است.و افس
منحصراً در نبرد رو در رو « أن یُقَتَّلُوا»باید توجه نمود که مجازات 

یا در مقام قصاص جایز است، بنابراین سقف مجازات تجاوز جنسی که 
باشد که  می« أوْ یُصَلَّبُوا»نوعی محاربه با خدا و افساد در زمين است 

است که « مجازات حبس»یا همان « مصلوب االختياری»مراد از آن 
گزاری  ها و مقتضيات وقوع جرم برای آن قانون باید به تناسب زمينه می

 و اعمال قانون کرد.
« زنا»اما در اینجا یک چالش بسيار مهم مطرح است و آن اینکه 

باشد و اگر هم تعمداً علنی باشد،  نيز ماهيتاً مشمول محاربه با خدا می
شود و حال آنکه برای زنای علنی  یمصداق سعی به افساد در زمين م

تازیانه در مأل عام مقرر شده است که این حکم در  155در قرآن حکم 
کنند  چارچوب مجازاتهای چهارگانه محاربانی که افساد در زمين می

باشد! در مواجهه با این چالش و حل آن، با مقایسه این دو حکم  نمی
زنا و تجاوز جنسی که در قرآنی و با در نظر گرفتن تفاوت ماهوی بين 

توان گفت که  صدر این مقال از قول آقای عقيقی بدان پرداخته شد، می
شود و بنابراین هيچ یک از  چون زنا با توافق و تمایل طرفين انجام می

گيرند، اگر آن زنا علنی شود، مجازاتی  آنها مورد تعدی قرار نمی
شد نه مجازاتی که متناسب آن است که دفعتاً قابل اجراء و اعمال با

ماهيتاً دارای استمرار و دوام و بازه زمانی باشد تا بتوان از وقوع مجدد 
یا مکرر آن جرم پيشگيری و ممانعت نمود و جامعه را از مخاطرات آن 
محفوظ داشت. از این رو، برای زنای علنی که به طور مستقيم برای 

ن، اذهان جامعه به آميز نيست، بلکه متعاقب آ  سایر آحاد جامعه مخاطره
تازیانه در مأل عام تعيين شده چرا که  155شود،  فساد جنسی ترغيب می

اوالً حکمی است که دفعتاً و بدون نياز به بازه زمانی قابل اجراء است، 
ثانياً به جهت علنی بودن نقش بازدارندگی در اجتماع دارد، ثالثاً آثار 

به طور طبيعی جبران و  آسيبهای ناشی از مجازات آن از لحاظ فيزیکی
شود و مجازات شوندگان را در امور زندگانيشان دچار نقصان  ترميم می

کند. در این ميان، باید به این نکته توجه نمود  و وابستگی به غير نمی

، زنایی است که سهواً یا از روی بی مباالتی «زنای علنی»که مراد از 
عيناً دیده باشند و نه عمداً برای حداقل چهار نفر علنی شده باشد و آنها 

علنی شده باشد که اگر تعمدی باشد مصداق سعی به افساد در زمين 
شود، یعنی  مائده نيز می 22شده و مشمول مجازاتهای چهارگانه در آیه 

شوند، به  تازیانه در مأل عام یا تبعيد شده یا باید محبوس  155عالوه بر 
 امان بماند.نحوی که جامعه از فسادانگيزی آنها در 

حال پس از این توضيحات، در خصوص مجازات متجاوز جنسی 
توان گفت که عالوه بر اینکه مطابق قوانين اجتماعی باید تبعيد یا  می

محدود االختيار یا مصلوب االراده گردد، چون ماهيت تجاوز جنسی به 
مانند زنای علنی، فساد انگيز و ترغيب کننده اذهان جامعه به فسادهای 

سی است، اگر آن تجاوز جنسی علنی هم شده باشد، متجاوز مشمول جن
 15شود اما اگر علنی نبوده باشد،  تازیانه در مأل عام هم می 155حکم 

تازیانه برای  155تازیانه در خفا نيز باید بدو زده شود، چرا که حکم 
زنای علنی است، و برای زنای غيرعلنی قرآن حکمی مقرر نکرده است، 

تازیانه را برای اتهام زننده به زنا تعيين  15سوره نور  4آیه اما چون 
توان  کرده و تأکيد نکرده که این مجازات در مأل عام اجراء شود می

تر از اتهام به زناست،  گفت که چون ارتکاب به تجاوز جنسی مجرمانه
تازیانه مجازات نمود، البته به شرطی  15باید متجاوز جنسی را نيز با 

علنی انجام نشده باشد )وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا  که تجاوز
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً واَل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا(. اگر به 

یابيم که این آیه نيز با  سوره نور دقت کنيم درمی 4انتهای آیه 
ی چهارگانه در حکم محاربه با خدا و سعی به افساد در زمين مجازاتها

، و «واَل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا»فرماید:  نيز هم پوشانی دارد چرا که می
 عدم قبول شهادت از مصادیق محدود االختياری است. 

سوره مائده که حکم محاربانی با  22بنابراین با در نظر گرفتن آیه 
 3کنند و نيز آیات  ين کرده که سعی در افساد در زمين هم میخدا را مع

دارد،  سوره نور که حکم زنای علنی و اتهام به زنا را بيان می 4و 
تازیانه بعالوه تعبيد یا  15توان گفت که مجازات متجاوزان جنسی،  می

محدود االختياری یا مصلوب االختياری است که محدود االختياری از 
ای اجتماعی متناسب با ارتکاب جرم و مصلوب طریق محروميته

گردد. به عنوان مثال؛ پزشکی که به  االختياری از طریق حبس اجراء می
یابد، باید او را از این  جهت شغل خود امکان تعرضات جنسی را می

شغل محروم نمود و بدین وسيله اختيار او را محدود کرد و اگر باز هم 
 ای مدتی مطابق قانون محبوس نمود. مرتکب چنين جرمی شد، او را بر

در پایان، در خصوص اینکه آیا برای سایر اعمال قبيحه نظير اتهام 
سرقت، ضرب و شتم، فحاشی و ... که اذهان جامعه را به فساد انگيزی 

عدد را  15توان مجازات تازیانه تا سقف حداکثر  نماید، می ترغيب می
گارنده، در صورت قانون گزاری مورد تأیيد قرآن دانست یا نه، از نظر ن

 (1230)خرداد  باشد. و به شرط رعایت تناسب، مغایر قرآن نمی
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 پيرامون حکم زنا و نسخ سنگسار در قرآن
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ها و  پس از تحقيق فراوان و دفع شبهه»...اند:  و پاسخ شنيده« ی؟کن می
نبود موانع و وجود شرایط عمومی و شروط خصوصی قضيه زنا، اگر 

 155شخص متهم پس از ثبوت جرمش مجرد بود مطابق قرآن و حدیث 
شود و اگر او متاهل بود، چه مرد و چه زن، مطابق حدیث  شالق زده می
ت سنگسار در صدر اسالم در سوره نور وجود شود... آی سنگسار می

داشته... فقط تالوت آیت سنگسار منسوخ شده اما عمل به آن هنوز 
توانيد این موضوع را در تمام منابع حدیثی جستجو  قطعيت دارد... می

منابع اخذ احکام یا  کنيد، به خصوص در صحيحين بخاری و مسلم...
يست. در کنار قرآن کریم مسائل شرعی در اسالم تنها قرآن کریم ن

حدیث نبوی نيز اصل انکار ناپذیر است، و پس از آن اجماع فقهای امت 
اند...  مسلمه و چهارم قياس مجتهدین عظام هستند. اینها منابع اتفاقی

اسالم تنها قرآن که نيست. در گذشته بسياری ها فقط دنبال قرآن را 
جه گمراه شدند و امروز گرفتند و به حدیث نبوی اعتناء نکردند، در نتي

 «نام و نشانی از ایشان نيست.
الزم به ذکر است که پيشتر بنده در خصوص سنگسار این 

شود؛ در  رجم که به سنگسار ترجمه می»توضيحات را بيان نموده بودم: 
واقع به سنگ راندن یا از خود دور کردن بوسيله سنگ پرانی است، 

اب کردن به سویش از خود مانند زمانی که حيوانی را با سنگ پرت
کنيم. پيامبر نيز در برخی مواقعی که برای دعوت  رانيم و دور می می
راندند و از آن مکان  رفته است اهالی ایشان را با سنگ پرانی می می

نيز ابراهيم را در صورت ادامه دادن « آزر»انداختند. در قرآن  بيرون می
نجا رجم صرفاً در معنای کند البته در ای به دعوتش به رجم تهدید می

مجازیش که همان از خود دور کردن و راندن است بکار رفته و دیگر 
سنگ پرانی محلی ندارد بلکه راندن و طرد کردن با سخن و برخورد 

است. در قرآن هيچ حکمی مبنی بر سنگسار و امثالهم وجود  لفظی و...
ر شدت ندارد و حکم فقهی سنگسار برآمده از مجعوالت است. حداکث

کنند  مجازات برای زانی و زانيه که همواره و مکرر به زنا مبادرت می
تازیانه است که این حکم  155دهند و فساد را در اجتماع گسترش می

شوند یا تنها با یکی روابط  مشمول آنهایی که ندرتاً مرتکب زنا می
 2شود چرا که آنها به استناد آیه  کنند نمی خارج زناشویی برقرار می

سوره نور مصداق زانی و زانيه نيستند بلکه ندرتاً از سر شرک مرتکب 
اند و زنای آنها هرچند اثرات سوء بر جامعه دارد اما چون علنی  زنا شده

  1«شود. و ترویجی نيست مشمول حکم نمی
الزِّانی »»ام:  نور و داللت آن نگاشته 2و باز پيشتر در خصوص آیه 

، مرد «کٌ کَةً وَالزِّانيَةُ الیَنکِحُهَا إلِّا زانٍ أَوْ مُشْرِ مُشْرِالیَنکِحُ إلِّا زانيَةً أَوْ 
کند مگر با زن زناکار یا مشرک و زن زناکار به نکاح  زناکار نکاح نمی

مَ ذَلِکَ عَلَى  وَحُرِِّ»آید مگر توسط مرد زناکار یا مشرک،  در نمی
پيمان » ، و حرام شده این بر مؤمنان. نکاح هم به معنای«الْمُؤمِنينَ
تواند  نمی« نکاح»در این آیه «. آميزش جنسی»است و هم « زناشویی

به معنای پيمان زناشویی باشد چرا که افعال مضارعند و بنابراین آیه در 
مقام بيان امر واقع، در حالی که چه بسيارند مردان زناکاری که زنان 

ر این گيرند و بالعکس. پس اگر نکاح د مؤمن را به همسری گرفته و می
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باشد، خالف امر مستمر واقع سخن گفته « پيمان زناشویی»آیه به معنای 
آميزش »شده است و این درست نيست، بلکه در این آیه نکاح به معنای 

باشد و مفهوم این است که به طور طبيعی مردان زناکار  می« جنسی
يز روند و زنان زناکار ن وقتی بخواهند زنا کنند به سراغ زنان زناکار می

کَةً ... أَوْ  أَوْ مُشْرِ»گوید  روند. اما چرا می به سراغ مردان زناکار می
؟! دليل این است که برای زنا دو حالت متصور است یکی «کٌ مُشْرِ

اینکه طرفِ زنا، عادت به زناکاری داشته باشد و همواره به آن اقدام 
ت اقدام کند، و دوم اینکه تاکنون به آن اقدام نکرده باشد یا به ندر

که اسم « زانيه»و « زانی»نماید، پس اگر عادت داشته باشد، لفظ 
فاعلند و حکایت از دوام و استمرار صفت دارند، مناسب است و اگر 

پذیرند طرفِ زنا قرار  عادت نداشته باشند، تنها مشرکان هستند که می
شوند، در زمره  گيرند. به عبارت دیگر، آن کسانی که حاضر به زنا می

   3«آیند. رکان به حساب میمش
به « استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن»اما اخيراً در مقاله 

چون زنا با توافق و تمایل طرفين انجام »... ام:  حکم زنا نيز پرداخته
گيرند، اگر آن  شود و بنابراین هيچ یک از آنها مورد تعدی قرار نمی می

دفعتاً قابل اجراء و اعمال زنا علنی شود، مجازاتی متناسب آن است که 
باشد نه مجازاتی که ماهيتاً دارای استمرار و دوام و بازه زمانی باشد تا 
بتوان از وقوع مجدد یا مکرر آن جرم پيشگيری و ممانعت نمود و 
جامعه را از مخاطرات آن محفوظ داشت. از این رو، برای زنای علنی 

آميز نيست، بلکه   رهکه به طور مستقيم برای سایر آحاد جامعه مخاط
تازیانه  155شود،  متعاقب آن، اذهان جامعه به فساد جنسی ترغيب می

در مأل عام تعيين شده چرا که اوالً حکمی است که دفعتاً و بدون نياز به 
بازه زمانی قابل اجراء است، ثانياً به جهت علنی بودن نقش بازدارندگی 

از مجازات آن از لحاظ  در اجتماع دارد، ثالثاً آثار آسيبهای ناشی
شود و مجازات شوندگان را  فيزیکی به طور طبيعی جبران و ترميم می

کند. در این  در امور زندگانيشان دچار نقصان و وابستگی به غير نمی
، زنایی است «زنای علنی»ميان، باید به این نکته توجه نمود که مراد از 

ار نفر علنی شده باشد و که سهواً یا از روی بی مباالتی برای حداقل چه
آنها عيناً دیده باشند و نه عمداً علنی شده باشد که اگر تعمدی باشد 
مصداق سعی به افساد در زمين شده و مشمول مجازاتهای چهارگانه در 

تازیانه در مأل عام یا  155شود، یعنی عالوه بر  مائده نيز می 22آیه 
جامعه از فسادانگيزی شوند، به نحوی که  تبعيد شده یا باید محبوس 

 «آنها در امان بماند.
 توان حاالت زیر را بر شمرد: در مقام جمع بندی مطالب فوق می

تازیانه بر آن مترتب  155ـ اگر زنا در خفاء واقع شده باشد، حکم 1
 نيست.
مباالتی برای حداقل چهار نفر علنی  ـ اگر زنا سهواً و از روی بی3

 آن مترتب است. تازیانه بر 155شده باشد، حکم 
ـ اگر زنا عمداً و با قصد ترویج برای حداقل چهار نفر علنی شده 2

باشد، چون زنای علنی مصداق سعی به افساد در زمين است، مشمول 
شود، یعنی عالوه  مائده نيز می 22برخی از مجازاتهای چهارگانه در آیه 
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وند، به ش تازیانه در مأل عام، یا تبعيد شده یا باید محبوس  155بر 
نحوی که جامعه از فسادانگيزی آنها در امان بماند. البته در نوبت اول 

کند و در صورت  تازیانه کفایت می 155ارتکاب به چنين زنایی همان 
 تکرار مجازاتهای دیگر باید افزوده شوند. 

خاطرنشان « استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن»در مقاله 
منحصراً در نبرد رو در رو یا در مقام « کشته شدن»ام که مجازات  کرده

شود و از این رو  قصاص جایز است و بنابراین شامل حکم زنا نمی
 حتماً مغایر قرآن است.« سنگسار زانی و زانيه»

اند که حال مختصراً  اما آن صاحبنظر محترم مطالبی را عنوان نموده
 پردازم:  بدانها می

خص متهم پس از ثبوت اگر ش»اند:  ـ در مورد اینکه فرموده1
شود و اگر  شالق زده می 155جرمش مجرد بود مطابق قرآن و حدیث 

شود... منابع  او متاهل بود، چه مرد و چه زن، مطابق حدیث سنگسار می
اخذ احکام یا مسائل شرعی در اسالم تنها قرآن کریم نيست. در کنار 

قام پاسخ در م« قرآن کریم حدیث نبوی نيز اصل انکار ناپذیر است...
 3باید گفت: اوالً تفکيک مجرد و متأهل در قرآن نيست و داللت آیه 

تازیانه )به استناد آیه  155سوره نور عام است. ثانياً شرط اجراء حکم 
سوره نور( علنی بودن زناست و نه تنها اثبات وقوع آن، ثالثاً خداوند  4

، «کُم دینِکُم...اليَوم اکمَلتُ لَ»... فرماید:  سوره مائده می 2در آیه 
بنابراین حتی احادیث صحيحه در مقامی نيستند که بتوانند حکمی به 

 دین الهی تام و تمام بيفزایند.
آیت سنگسار در صدر اسالم در سوره نور وجود »اند:  ـ فرموده3

داشته... فقط تالوت آیت سنگسار منسوخ شده اما عمل به آن هنوز 
وع را در تمام منابع حدیثی جستجو توانيد این موض قطعيت دارد... می

ایشان باید توجه «. کنيد، به خصوص در صحيحين بخاری و مسلم...
کنند در دین الهی ناسخ و منسوخ راه ندارد که اگر چنين باشد آن دین 

تواند الهی باشد، یعنی از جانب خدای واجد صفات و اسماء مطلق  نمی
رک و تعالی حکمی را الهی صادر شده باشد، چرا که وقتی خدای تبا

بيان کند و بعد آن را نسخ کند، یعنی علم او مطلق نيست، بلکه نقصان 
داشته که حکمی همه زمانی صادر نکرده است. مضافاً چرا باید فقط 

آیت منسوخ شده باشد در صورتی که عمل به آن جاری « تالوت»
نَزَّلْنا الذِِّکْرَ  إنِّا نَحْنُ»باشد؟! افزون بر اینها؛ مگر خدای تعالی نفرموده: 

( و مگر این حقيقت حقه شامل خود آیات 3)حجر « وَإنِّا لَهُ لَحافِظون
توان قائل به ناسخ و منسوخ در قرآن  شود، پس چگونه می قرآن نمی

 شد؟!
در »ام:  و باز پيشتر در خصوص ناسخ و منسوخ توضيحات داده

ای محدود و  قرآن ناسخ و منسوخ راه ندارد، چرا که آیات آن در برهه
در شرایط بستری معلوم بر پيامبر اسالم که خاتم النبيين است نازل 
شده، و آیات آن برآمده از علم و توانایی و دیگر صفات و اسماء مطلق 

ما نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أوْ »فرماید:  سوره بقره که می 151باشد. آیه  الهی می
شود، بلکه آیات  مشمول آیات قرآن نمی« نُنسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِِّنْها أَوْ مِثْلِها
ما »فرماید:  گيرد، چرا که در آیه قبل آن می کتب پيشين الهی را دربرمی

یَوَدُّ الَّذینَ کَفَروا مِنْ أهْلِ الْکِتابِ واَل الْمُشْرِکينَ أن یُنَزَّلَ عَلَيْکُم مِِّنْ خَيْرٍ 
تاب و نيز مشرکان دارند حق پوشانی از اهل ک ، دوست نمی«مِِّن رَّبِِّکُمْ

که فرو فرستاد شود بر شما از خوبی از جانب پروردگارتان. چون 
، قرآن است که بر پيامبر «خير»، پس مراد از «یُنَزَّلَ عَلَيْکُم»گوید  می

اسالم و گروندگان به او فرو فرستاده شده است. بنابراین این آیات 
ه یا به مانند قرآن است که یا آیات کتب پيشين الهی را منسوخ نمود

آنها بر پيامبر اسالم نيز نازل شده است. الزم به ذکر است که مراد از 
جدید، متضاد و متناقض و متعارض آیه پيشين   نسخ این نيست که آیه

تر از آیه  تر و جهان شمول تر و عميق ای متعالی باشد، بلکه در مرتبه
ين با پيشين نازل شده است. مانند نسخ اتومبيهای نسلهای پيش

 (1230)شهریور  1«جایگزینی اتومبيلهای مدرن امروزی.
*** 

مجازات اعمالی مانند زناکاری که مستقيماً به دیگر آحاد جامعه 
گردانند  کند بلکه تدریجاً محيط اجتماعی را ناسالم می آسيب وارد نمی

 منطقاً باید چند ویژگی را دارا باشند:
 ( دردناک باشد.1

 زه گيری باشد.( محدود و قابل اندا3

 ( آثار آن قابل جبران و ترميم باشد.2

 ( موجب اتالف عمر نباشد.4

 ( واجد عبرت آموزی اجتماعی باشد.0

 ( دارا و ندار بودن افراد نسبت بدان یکسان باشد.1

 ( قابل اعمال هم برای مردان باشد و هم زنان.0

 ( قابليت اجرای همه زمانی و همه مکانی را داشته باشد.1
 

برای « تازیانه»توانند در کليت مجازات  ن ویژگيها همگی میای
زناکاران رواج دهنده زنا و نيز تهمت زنندگان به زناکاری ملحوظ باشد 

سوره نور  4و  3و از نظر نگارنده از این رو است که قرآن در آیه 
مجازات تازیانه را مقرر کرده است. البته جزئيات اجرائی آن محل قانون 

که مثالً جنس تازیانه و نحوه زدن آن چگونه باشد که  گزاری است
ضمن دردناکی؛ آثار آن در بازه زمانی معقول قابل جبران و ترميم باشد 

ای برای زنان استفاده شود و چه نوع برای مردان که  یا چه نوع تازیانه
حتی المقدور دردناکی یکسان داشته باشد یا بنا به تنومندی یا ضعف 

باشد و امثالهم. اميد که در آینده نزدیک بتوانم به جسمانی چگونه 
)آیاتی از  مقوله مجازاتهای دنيوی در قرآن به طور مبسوط بپردازم.

 (1231ـ زمستان  10قرآن 

*** 
الزِّانی الیَنکِحُ إلِّا زانيَةً »سوره نور:  2پيرامون معنای نکاح در آیه 

، مرد زناکار نکاح «کٌ زانٍ أَوْ مُشْرِکَةً وَالزِّانيَةُ الیَنکِحُهَا إلِّا  أَوْ مُشْرِ
آید  کند مگر با زن زناکار یا مشرک و زن زناکار به نکاح در نمی نمی

، و حرام «مَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤمِنينَ وَحُرِِّ»مگر توسط مرد زناکار یا مشرک، 
است و هم « پيمان زناشویی»شده این بر مؤمنان. نکاح هم به معنای 

تواند به معنای پيمان زناشویی  این آیه نکاح نمی در «. آميزش جنسی»
باشد چرا که افعال مضارعند و بنابراین آیه در مقام بيان امر واقع، در 
حالی که چه بسيارند مردان زناکاری که زنان مؤمن را به همسری 
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گيرند و بالعکس. پس اگر نکاح در این آیه به معنای  گرفته و می
ف امر مستمر واقع سخن گفته شده است و باشد، خال« پيمان زناشویی»

« آميزش جنسی»این درست نيست، بلکه در این آیه نکاح به معنای 
باشد و مفهوم این است که به طور طبيعی مردان زناکار وقتی  می

روند و زنان زناکار نيز به  بخواهند زنا کنند به سراغ زنان زناکار می
کَةً ... أَوْ  أَوْ مُشْرِ»گوید  روند. اما چرا می سراغ مردان زناکار می

؟! دليل این است که برای زنا دو حالت متصور است یکی «کٌ مُشْرِ
اینکه طرفِ زنا، عادت به زناکاری داشته باشد و همواره به آن اقدام 
کند، و دوم اینکه تاکنون به آن اقدام نکرده باشد یا به ندرت اقدام 

که اسم « زانيه»و « زانی»نماید، پس اگر عادت داشته باشد، لفظ 
فاعلند و حکایت از دوام و استمرار صفت دارند، مناسب است و اگر 

پذیرند طرفِ زنا قرار  عادت نداشته باشند، تنها مشرکان هستند که می
شوند، در زمره  گيرند. به عبارت دیگر، آن کسانی که حاضر به زنا می

 (1231)آیاتی از قرآن ـ بهار آیند.  مشرکان به حساب می

*** 
که به سنگسار ترجمه « رجم»در پاسخ به پرسشی درباره سنگسار؛ 

شود؛ در واقع به سنگ راندن یا از خود دور کردن بوسيله سنگ  می
پرانی است، مانند زمانی که حيوانی را با سنگ پرتاب کردن به سویش 

کنيم. پيامبر نيز در برخی مواقعی که برای  رانيم و دور می از خود می
راندند و از آن  رفته است اهالی ایشان را با سنگ پرانی می ت میدعو

نيز ابراهيم را در صورت ادامه « آزر»انداختند. در قرآن  مکان بيرون می
کند البته در اینجا رجم صرفاً در  دادن به دعوتش به رجم تهدید می

معنای مجازیش که همان از خود دور کردن و راندن است بکار رفته و 
نگ پرانی محلی ندارد بلکه راندن و طرد کردن با سخن و دیگر س

است. در قرآن هيچ حکمی مبنی بر سنگسار و امثالهم  برخورد لفظی و...
وجود ندارد و حکم فقهی سنگسار برآمده از مجعوالت است. حداکثر 
شدت مجازات برای زانی و زانيه که همواره و مکرر به زنا مبادرت 

تازیانه است که   155دهند جتماع گسترش میکنند و فساد را در ا می
شوند یا تنها با یکی  این حکم مشمول آنهایی که ندرتاً مرتکب زنا می

شود چرا که آنها به استناد  کنند نمی روابط خارج زناشویی برقرار می
سوره نور مصداق زانی و زانيه نيستند بلکه ندرتاً از سر شرک  2آیه 

نها هرچند اثرات سوء بر جامعه دارد اما اند و زنای آ مرتکب زنا شده
ـ  4)آیاتی از قرآن شود.  چون علنی و ترویجی نيست مشمول حکم نمی

 (1230فروردین 
*** 

در پاسخ به پرسشی در خصوص همجنس گرایی: با سالم و درود. 
همجنس بازی را باید از  ـ1نکاتی را به اختصار عرض می نمایم: 

س بازی عامدانه است و همجنس همجنس گرایی تفکيک کرد. همجن
از منظر قرآن  ـ3گرایی عارضه و بيماری که باید در درمان آن کوشيد. 

همجنس بازی مذموم است اما اگر علنی نباشد مجازات اجتماعی در پی 
ندارد ولی اگر به نحوی علنی بوده باشد که چهار نفر بر آن شهادت 

ـ تير  1)آیاتی از قرآن . تازیانه می شود مانند زنا 155دهند مشمول حکم 
1230) 

*** 

اگر دو نفر در خانه کسی زنا بکنند و او قلباً راضی نباشد پرسش: 
اما به دالیلی رضایت دهد یا حداقل ممانعت نکند آیا آن شخص در گناه 
آن دو نفر شریک است؟ اگر شریک است برای رفع این گناه از دامن 

گویند محلی  عه هست که میخود چه باید بکند؟ و اینکه در باور جام
شود آیا این باور درست است؟  برکت یا نجس می شود بی که زنا می

 اگر درست است برای تطهير آن مکان چه باید کرد؟
چون حسن و قبح اعمال ذاتی است، و زنا از آن رو که مغایر پاسخ: 

باشد حرام است، شخصی که در  حقوق افراد، خانواده و جامعه می
ارکت کند نيز مراتبی از گنهکاری را مرتکب شده است سهولت آن مش

چرا که در رواج آن دخيل بوده است. او باید دیگر در چنين مواردی 
اجازه ندهد از خانه او سوء استفاده شود و این توبه اوست، در این 

شود. شرط دیگری هم وجود  صورت تطهير معنوی مکان هم محقق می
دار شدند یا دچار  به جهت آن زنا بچه دارد و آن اینکه اگر آن دو طرف

بيماری یا مشکلی، و نياز به شهادت صاحب خانه بود، او باید از 
)آیاتی شهادت امتناع نکند. البته در غير این صورت باید رازداری کند. 

 (1231ـ پایيز  11از قرآن 
*** 

جْلِدُوهُمْ اشُهَدَآءَ فَ بِأَرْبَعَةِ تِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُواالْمُحْصَناینَ یَرْمُونَ لَّذاو»
در حصن بودن در این آیه: به معنای در حصن ( 4)نور « نِينَ جَلْدَةًاثَم

پاکدامنی و عدم آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن است. 
 (1231)ملک یمين )مقاله( ـ مرداد 

 

رک و چرایی آن « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 31نور 
 پرتکرارها

 

لدُّنْيَا اتِ لُعِنُوا فِى الْمُؤْمِناتِ فاِلالْغاتِ الْمُحْصَنالَّذینَ یَرْمونَ اإنَّ ) 32نور 
در حصن بودن در این آیه: به معنای در حصن پاکدامنی و عدم  ◄( خِرَةِآلْاو

آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن است. )ملک یمين )مقاله( ـ 
 (1231مرداد 

 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 30نور 
 پرتکرارها

 

◄  (لَّکُمْ عٌالَيْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْکُونَةٍ فِيهَا مَتلَّيْسَ عَ) 33نور 

   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک 
 

  21و  25نور 
 متن کامل مقاله

 الزام قرآن به پوشيدگی موی سر زنانعدم 
 

فهم قرآن به روش »ام در سری مقاالت  مدتها است که قصد داشته
سوره نور نيز بپردازم، اما به جهت فقدان فرصت  21به آیه « پازل

مناسب، این مهم ميسر نگردید. حال که بحث در مورد حجاب و لزوم 
شمارم و  نم میپوشش موی سر زنان رونقی گرفته است، فرصت را مغت

حاصل تأمالتم را در خصوص آیه مذکور، هرچند به اختصار، با 
توان گفت  سوره نور که می 21گذارم. آیه  مخاطبان گرامی در ميان می

ای است که برای وجوب پوشش موی سر زنان به آن  مهمترین آیه
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 فرماید: شود، می استناد می
/ و بگو برای زنان مؤمن که صَارِهِنَّیَغْضُضْنَ مِنْ أَبْ وَقُل لِِّلْمُؤْمِنَاتِ

 هایشان را )در اجتماع که به شهوت نيافتند( فروگيرند دیده
 / و حفظ کنند فرجهایشان را وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

/ و آشکار نسازند زینتشان را هُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاوَلَا یُبْدِینَ زِینَتَ
 مگر آنچه ظاهر است از آن

رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ/ و بزنند خمارهایشان را بر وَلْيَضْ
 هایشان سينه

/ و أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
آشکار نسازند زینتشان را مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران 

 شوهرانشان
انِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى  أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ

/ یا فرزندانشان یا فرزندان شوهرانشان یا برادرانشان یا اتِهِنَّأَخَوَ
 برادرزادگانشان یا خواهرزادگانشان   

 / یا زنانشانأَوْ نِسَآئِهِنَّ
 هایشان / یا ملک یمينکَتْ أَیْمَانُهُنَّوْ مَا مَلَأَ

/ یا وابستگانی که فاقد لِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِِّجَالِأَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُو
 اند از مردان تمایل جنسی

أَوِ الطِِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِِّسَآءِ/ یا کودکی که 
 نيافته است چشمانش بر عورتهای زنان روشنی

وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا یُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ/ و گام بر ندارند به 
 اند از زینتشان نحوی که آشکار شود آنچه پنهان کرده

/ و باز گردید به مِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَیُّهَ الْمُؤْ
 خدا همگی ای مؤمنان، باشد که رستگار شویدسوی 

 

 در فهم مدلوالت این آیه باید به نکات زیر توجه نمود:
، تنها پوشاندن عورتين «حفظ فروج»ـ نکته اول اینکه مراد از 1

نيست، بلکه حفظ حيا است که پوشاندن عورتين هم مشمول آن است. 
شی، چرا که قرآن حفظ حيا، هم جنبه رفتاری دارد، هم گفتاری و هم پوش

سوره مؤمنون جواز عدم حفظ فروج را برای ملک یمين هم  0در آیه 
)عالوه بر ازدواج( داده است و در آیات دیگر توصيه به ازدواج با ملک 
یمين نموده است، و چون ارتباط جنسی خارج از ازدواج مصداق زنا 

نسی توان گفت که هرچند مؤمنان مجاز به آميزش ج است، بنابراین می
شان نيستند، اما مجازند در حضور ایشان  خارج از ازدواج با ملک یمين

حفظ فروج نکنند، چرا که ملک یمين در خلوت ایشان راه دارد و حفظ 
حيا در خلوت شخصی همواره مقدور نيست. مضافاً اگر حفظ فروج تنها 

« حفظ»ناظر بر پوشاندن شرمگاه بود، شایسته بود از لغت دیگری بجای 
شود و هم  شود، چرا که حفظ همه جنبه مادی را شامل می فاده است

 معنوی.
ـ نکته دیگر که باید بدان توجه نمود اینکه؛ زنان با توجه به تولد 3

پی در پی فرزندان در دوران صدر اسالم، همواره الزم بوده که شيردهی 
 بوده باشد و با باید متناسب این امر می کنند، پس قطعاً پوشش آنها می

توجه به محدودیتها در خصوص پوشاک، طبيعتاً گریبان لباس آنها به 
ای باز و فراخ بوده که بتوانند بدون از تن در آوردن پيراهن،  اندازه

توان نتيجه گرفت که چه خمار سرانداز  شيردهی کنند. از این نکته، می
ما »از باشد که طبيعتاً  ها می باشد، چه پيراهن یقه باز، مراد پوشاندن سينه

 بوده است.« ظهر منها
ـ اگر به ترتيب عبارات توجه کنيم؛ در عبارت اول اصل حفظ 2

شود، بعد آشکار نساختن زینتهایی که به طور عادی  فروج ذکر می
آشکار نيستند که سينه هم به دليل پيش گفته )شيردهی( جز زینتهایی 

گوید  میبوده که معموالً آشکار بوده است، در این صورت عبارت سوم 
ها را که جزء ما ظهر منها است به جهت جذابيت جنسی، با  که سينه

 خمار بپوشانيد و آن را از شمول ما ظهر منها خارج سازید.
توان استنباط کرد که جد پدری، جد مادری،  می« ءَابَائهِنَّ»ـ از 4

شوند،  عمو و دایی زنان نيز مشمول حيطه به اصطالح محارم آنها می
بقره، آباء شامل جد پدری و عمو هم شده است:  122آیه چرا که در 

أَمْ کُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی »
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَکَ وَإِلَهَ آبَائِکَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا 

)اسماعيل عموی یعقوب است اما مشمول لفظ آباء « وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
در زبان عربی، هم پدر و « ابوین»قرار گرفته است( و از آنجا که لفظ 

توان جد مادری و نيز دایی را نيز مشمول  گيرد، می هم مادر را در برمی
 دانست.« آباء»

زدیک است چرا که زنان خویشاوند و ن« نِسائهِنَّ»ـ مراد از  0
آمده است و هيچ ارتباطی به مؤمن و غيرمؤمن، مسلمان و « هن»ضمير 

اند. البته طبيعتاً زنانی که  غيرمسلمان ندارد که برخی چنين برداشت کرده
کنند مشمول آیه  غرض و خصومتی ندارند و مراعات اسرار می

 شوند. می
ن است که شود ای ـ اما مهم ترین نکته ای که از آن غفلت می 1
« اَو»اند، بلکه با  های به اصطالح محارم به یکدیگر عطف نگردیده گروه

ها، حيطه  اند. اگر مراد قرآن این بود که این گروه )یا( از هم تفکيک شده
نمود  عطف استفاده می« واو»باید از  دهند می محارم زنان را تشکيل می

حارم اصطالحی چرا که قرآن متن دقيق است. بنابراین اصالً حيطه م
بالمحل است و زنان مجاز نيستند زینهای غير ما ظهر منهای خود را در 

آشکار نمایند، بلکه مجازند در « همزمان»ها به طور  برابر این گروه
صورت ضرورت، مثل نياز به تعویض پوشش، شستشوی پوشش، 
استحمام، پانسمان، و ... فقط در جلو دیدگان یک یا چند تن از 

یه که حضورشان اجتناب ناپذیر است، زینتهای خود را مشموالن آ
آشکار کنند. توجه به این نکته نيز راهگشاست که اگر این افراد همزمان 
شاهد زینت غير ما ظهر منهای زنان باشند، این امر باعث شکسته شدن 
حرمتها، خجالت برخی نزد دیگران، و حتی صحبت در مورد این زینتها 

مطلوب قرآن و هدایت الهی باشد.  بنابراین این  تواند شود که نمی می
اند، حاکی از این است که موضوع  ها به هم عطف نشده نکته که گروه

تری است که نباید  آیه، پوشش موی سر نيست، بلکه زینت خصوصی
 (1230)تير  هم آشکار گردد. 3و  1درجه « جمع نزدیکان»حتی در 

*** 
خواهد یقه های باز پيراهنهای  سوره نور از زنان مومن می 21آیه 

خود را به هم برسانند تا سينه هایشان را که به طور معمول به جهت 
شيردهی و نيز نوع پوشش آن زمانه آشکار بوده است بپوشانند چرا که 
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سينه های نيز از اندامهای جنسی به حساب می آمده اند. جناب آقای 
بر به خوبی به انواع امير ترکاشوند در کتاب حجاب شرعی در عصر پيام

پوششهای رایج در آن زمان پرداخته اند. در آن دوره به جهت اینکه 
لباسهای مدرن امروزی وجود نمی داشته، یکی از لباسهای رایج بانوان 
پيراهن گشاد یقه بازی بوده که از سر می پوشيده اند و چون زنان آن 

گام شيردهی دوره به جهت تعدد فرزندان اغلب شيرده بوده اند و هن
منطقا برای برهنه سازی سينه لباس از تن درنمی آورده اند بلکه بقدری 
یقه پيراهن را باز می گرفته اند که به راحتی بتوانند سينه های خود را 
از آن بدر آورند، یقه های پيراهنها معموال باز بوده و سينه ها عریان، به 

زمانهای غير شيردهی همين روی قرآن دستور می دهد که یقه ها را در 
بنابراین، از نظر قرآن، البته به نظر  به هم رسانند تا مکشوف نباشند.

عدم الزام »بنده، حکمی مبنی بر وجوب پوشش مو وجود ندارد )در 
ام( اما انچه مورد نظر  اثبات نموده« قرآن به پوشيدگی موی سر زنان

ی است که قرآن است عدم خودآرایی و خودنمایی در محيطهای اجتماع
منجر به روابط ناسالم جنسی می شود که می باید از آن پرهيز نمود که 

سوره نور توضيح داده ام.  15در این خصوص در مقاله مربوط به آیه 
هر گاه موی سر آنچنان آرایش شود که زینت غير معمول به حساب آید 

موی بنا به قرآن باید آن را در محيطهای اجتماعی پوشاند. البته همين 
پوشيده نيز خود محرکی است برای برخی که می خواهند ببينند زیر آن 
پوشش چه خبر است! بنابراین حکيمانه این است که بانوان بدون پوشش 
موی سر و بدون آرایش محرکانه موی سر در جامعه حاضر شوند و 
خود را به عنوان یک شی جنسی ظاهر نسازند تا بتوانند روابط عادی و 

 (1231)آیاتی از قرآن ـ بهار یگر آحاد جامعه برقرار نمایند. سالم با د
*** 

بوده « إلِّا ما ظَهَرَ مِنها»نور؛ اگر موی سر زنان، مشمول  21در آیه 
که مبنی بر  «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»باشد، با عبارت پسينی 

گر مشمول نبوده و هاست حکمی برای آن نيامده و ا لزوم پوشاندن سينه
پيش از این آیه مشمول موارد پوشيده بوده، حکم وجوب پوشيدگی آن 

ای در قرآن  بود، حال آنکه چنين آیه ای دیگر مندرج می باید در آیه می
است و « إلِّا ما ظَهَرَ مِنها»وجود ندارد، بنابراین موی سر زنان مشمول 

رد. )در مقاله حکمی مبنی بر وجوب پوشاندن آن در قرآن وجود ندا
استدالل دیگری نيز در رد « عدم الزام قرآن به پوشيدگی موی زنان»

 ام.(  وجوب پوشش موی زنان آورده
وال یَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما یُخْفينَ مِنْ »افزایم که عبارت  باز می

 وال یُبْدینَ»نيز در آیه مذکور به نحوی مؤید این است که « زِینَتِهِنَّ
باشد که در مواقع ضرورت  شامل اندامهای جنسی زنان می« زِینَتَهُنَّ

مانند استحمام، پانسمان، تعویض لباس و امثالهم که حضور یک یا چند 
یابد و نه شامل  از بستگان نزدیک اجتناب ناپذیر است، موضوعيت می

ما یُخْفينَ مِنْ  وال یَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ»موی سر زنان، چرا که عبارت 
ای رفتار نکنيد که زینتهای پنهانتان دانسته  به گونه»به معنای « زِینَتِهِنَّ

ناظر بر حرمت رفتارهای اغواگرانه و آشکارکننده جذابيتهای « شود
باشد  زینتهای جنسی برای عموم افراد حتی وابستگان نسبی و سببی می

آیه که جواز  و حرمت آن عام است، در حالی که اگر مراد صدر
برای حيطه به اصطالح محارم « ما ظَهَر مِنها»آشکارسازی زینتهای غير 

باشد شامل موی سر زنان هم باشد و موی آنها در برابر نامحرمان  می
ملزم به پوشيدگی باشد، در این عبارت متأخر مشمول حرمت عام شده 

متهای چرا که در برابر نامحرمان پوشيده و پنهان است و با سایر قس
شود، در این صورت؛ صدر و ذیل  پوشيده و پنهان مشمول حرمت می

گردد زیرا ابتدا جواز آشکارسازی موی سر در  آیه دچار تناقض می
شود و بعد مشمول حرمت عام تمامی زینتهای  برابر محرمان داده می

شود، بنابراین صدر آیه در مورد موی سر موضوعيت ندارد،  پنهان می
شود که در صورت ضرورت برای  امهای جنسی میبلکه شامل اند

شود و برای ایجاد جذابيت با آن حتی  آشکارسازی آن جواز داده می
یابد. اگر موی سر در صدر  برای حيطه به اصطالح محرمان حرمت می

وال یَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما »آیه موضوعيت داشت منطقاً باید عبارت 
آمد تا مشمول حرمت  پيش از جواز ابداء زینت می« نَتِهِنَّیُخْفينَ مِنْ زِی

)آیاتی از قرآن عام آن حتی در حضور حيطه به اصطالح محرمان نشود. 
 (1230ـ فروردین 4

*** 
در پاسخ به پرسشی: این بحث مجال و فرصت مفصلی می طلبد، 

ـ جلباب لباس )پيراهن( گشادی بوده است که 1گویم:  اما به اختصار می
اند، در آیه جلباب بحثی از موی سر نيست، بلکه امر  پوشيده ز سر میا

بر به خود گرفتن لباس است زیرا که جلباب به خودی خود در پوشش 
ـ زنان و مردان عرب به جهت شرایط 3کرده است .  اندام کفایت نمی

کردند، اگر خمار روسری بوده باشد، فرمان  جوی از روسری استفاده می
ها را بپوشاند، و اگر  اندن پرهای این روسری است تا سينهبر به هم رس

ها مراد بوده است، در هر  دار باشد، باز به هم رساندن یقه خمار لباس یقه
ـ چهره زنان از موی سر 2صورت بحثی از پوشاندن موی سر نيست. 

آنها اولی است به تحریک، پس اگر باید مو را پوشاند به طریق اولی 
سوره نور دقت کنيم با  21ـ اما اگر در آیه 4م پوشاند باید چهره را ه

« محارم»شویم: چرا در این آیه به اصطالح  چالشهایی چند مواجه می
اند؟ چرا در  عطف نگردیده« واو»اند و با  از هم تفکيک گشته« یا»با 

« نِسَائِهِنَّ»زمره محارم دایی و عمو لحاظ نگردیده است؟ مراد از 
وَلَا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا یخْفِينَ مِنْ »گوید:  یچيست؟ وقتی قرآن م

اگر مراد زینتی همچون خلخال باشد، که هر طور راه برود، « زِینَتِهِنَّ
شود، پس مراد چيست؟ رأی بنده این است که  وجود زینت دانسته می

مراد از زینت، اندامهای جنسی است که همواره در طول تاریخ باعث 
واَل یُبْدینَ »شود. به این عبارت هم دقت کنيم:  حریک شده و میت

خوب حتما « زِینَتَهُنَِّ إلَِّا مَا ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَِّ عَلَى جُيُوبِهِنَِّ
ها در آن موقع جزء ما ظهر منها بوده که در این آیه بعد از اینکه  سينه
جز آنچه طبيعتاً آشکار است  گوید زینتهای خود را آشکار نکنند می
 ها را بپوشانيد، و گرنه چه نيازی به ذکر آن بوده است؟!!! گوید سينه می

*** 
نه تنها با حجاب اجباری موی سر زنان مخالفم، بلکه به طور کلی 
با هر نوع رفتاری که تفکيک جنسيتی را در محيطهای اجتماعی پررنگ 

د در تشدید جنسيت زدگی شو کند مخالفم چرا که این خود عاملی می
ذهنيتهای آحاد جامعه. از این رو پسندیده است که زنان پاکدامن نوعی 
از پوشش و زینت را اتخاذ نمایند که علی رغم ناپوشيدگی موی سر که 
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در کاهش تفکيک جنسيتی عامل مهمی است، موجب تحریک به 
و فسادانگيزی نشوند چرا که قرآن توصيه به عدم تبرج و خودآرایی 

عدم الزام قرآن »کند و نه پوشاندن موی سر. )رک مقاله  خودنمایی می
از چه وقت »از نگارنده و نيز کتاب « به پوشيدگی موی سر زنان
 2)آیاتی از قرآن از جناب محمد جعفری( « حجاب وارد اسالم شد و چرا؟

 (1231ـ زمستان 
*** 

غير مراتبی از برهنگی  ، وعدم رعایت حيای گفتاری و رفتاری
حداکثر در محيط نور،  21احزاب و  00مطابق آیات عرف اجتماعی، 

توان گفت که  یابد. البته در این آیات، نمی خانواده و نزدیکان جواز می
گر این مراتب برهنگی  شود نظاره ملک یمين مذکر نيز مجاز می

به « نسائهن»بعد از « ما ملکت ایمانهن»خانمهای خانه باشد، چرا که 
آمده است بنابراین در این آیات مراد از ملک « نان خویشاوندز»معنای 

 (1231)ملک یمين )مقاله( ـ مرداد  باشند. یمين، کنيزان می
*** 

 00رک احزاب « نسائهن»در مورد داللت  ◄
 

  23نور 
وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ »فرماید:  سوره نور که می 23در آیه 

، منظور از عباد و اماء قطعاً «مْ وَإِمَائِکُمْ...وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِکُ
خدمتکاران است چرا که اوالً معنای لغوی آنها ناظر به چنين معنایی 

آمده است که نشانگر نوعی مالکيت است، « کُم»است، ثانياً با ضمایر 
همسر بود، که این نکته در عبارت  ثالثاً اگر مراد زنان و مردان بی

لحاظ است و نيازی به این حشو و تکرار « یَامَى مِنکُمْوَأَنکِحُوا الْأَ»
وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ »فرماید:  بقره می 331نبود. رابعاً قرآن در آیه 

حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلَا تُنکِحُوا 
، در «ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِِّن مُّشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْالْمُشْرِکِينَ حَتَّى یُ

این آیه پر واضح است که معنای عباد و اماء، خدمتکاران و اقشار فرو 
 (1230ـ مهر  1)ملک یمين دست جامعه است. 

*** 
 2رک نساء  ◄

 

لَّذینَ اهللُ مِن فَضْلِهِ  وايَهُمُ یُغْن ىاحًا حَتَّلَّذینَ ال یَجِدونَ نِکاوَلْيَسْتَعْفِفِ ) 22نور 
تُوهُم آو انُکُمْ فَکاتِبوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًابَ مِمّا مَلَکَتْ أیْمالْکِتاونَ یَبْتَغ

لْبِغآءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا اتِکُمْ عَلَى اوال تُکْرِهُوا فَتَيکُمْ اتآى ذلَّا هللِاالِ مِِّن مّ
هِهِنَّ غَفُورٌ ابَعْدِ إکْر  مِنهللَانَّ نَّ فَإمَن یُکْرِههُّوا لدُّنْياةِ الْحَياعَرَضَ  الِِّتَبْتَغُو
 (رَّحيمٌ
نور نيز مؤید این فقر مالی و مشکالت معيشتی ملک یمين  22آیه 

 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»است: 
وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا 

خواهد که اگر  در این آیه از اغنياء می« وَآتُوهُم مِِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ
ملک یمينشان خواهان کمک مالی است تا بتواند خود مشکالت 

ی خویش را مرتفع نماید و نيز تشکيل خانواده دهد، اگر او را معيشت
بينند، درخواست  درصورت کمک مالی، توانا به حل مشکالت خود می

مکاتبه و قرارداد او را بپذیرد و از مالی که خدا به آنها داده به ملک 
 (1230ـ خرداد  1)ملک یمين  یمينشان بدهند.

*** 
اوالً دائمی نيست، و ثانياً مالکيت ، «ما ملکت ایمانکم»مالکيت در 

است و شامل دیگر شؤون زندگانی « ملک یمين»تنها بر نوع فعاليت 
شود و محدودیتهایی که شامل زندگانی ایشان به طور موقت  ایشان نمی

بخدمت گيرنده   شود به جهت پيمانشان در خدمتکاری اندرونی خانه می
در سراسر طول « مانکمما ملکت ای»است. البته ممکن است برخی از 

عمرشان، به جهت تداوم مشکالت معيشتی و... در پيمان خدمتکاری 
توانند بعد از اتمام مدت دِینشان، خود تصدی  بمانند. اما آن دسته که می

شوند.  بودن خارج می« ملک یمين»امور زندگی خود را بنمایند، از قيد 
خردسال به عنوان مثال، )وفق عرف اجتماعی( اگر کسی دختر 

سرپرست و فقيری را تحت حمایت خود قرار دهد در قبال اینکه به  بی
شود امور اندرونی خانه او را تصدی نماید مثالً تا  تدریج که بزرگ می

شود. البته طبق آیه  می« ما ملکت ایمانکم»سالگی، این مصداقی از  30
نُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَا»

تواند درخواست مکاتبه نمایند و خود  (، ملک یمين می22نور «)خَيْرًا
از این رو  ن معاش و امنيتش را برعهده گيرد.سرپرستی خویش و تأمي

، «وَآتُوهُم مِِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ»فرماید:  است که در ادامه آیه می
توانا به تصدی امور خویش « ما ملکت ایمانکم»بينيد که  اگر می یعنی

)ملک  شده است حتی به او کمک مالی نمایيد که به این مهم دست یابد.
 (1230 تيرـ  3یمين 

*** 
سوره نور، همانطور که پيش از  22در مورد مکاتبه مندرج در آیه 

است، یا به این آمد، مراد باز خرید و خارج شدن از پيمان خدمتکاری 
این را نيز باید گفت که رویکرد  تعبير دیگر آزاد شدن از قيد تعهدات.

قرآن در خصوص تحقق زیست آزادانه و مستقالنه تمامی آحاد انسانها، 
تدریجی است چرا که امکان تحقق دفعی آن وجود نداشته است. قرآن 

 خواهند اسالم بياورند دفعتاً دستور نداده که تمامی کسانی که می
بردگان خود را آزاد نمایند تا در زمره مسلمانان قلمداد شوند، بلکه 
احکامی را وضع نموده که تدریجاً این مهم محقق شود. این رویکرد 

 تيرـ  3)ملک یمين  ها هم صادق است. تدریجی در خصوص ملک یمين
1230) 

*** 
داری مطرح نيست، بلکه توانایی  در ملک یمينی، سرمایه و سرمایه

ين معاش و مسکن و امنيت و به طور کلی تصدی و مدیریت امور تأم
گرداند و دیگری را مالک  زندگی است که یکی را ملک یمين می

اش، مایحتاج  یمين. مالک یمين در قبال خدمات ملک یمين در خانه
شود که به ملک  نماید و حتی بدو توصيه می معيشتی او را تأمين می

کمک مالی هم نماید تا او بتواند یمين خود، در صورت صالحيت، 
 (1230ـ شهریور  0)ملک یمين  مستقل شود.

*** 
تقسيم زنان به آزاد و غير آزاد بنا به این بوده است که در حصن 

باشند که در زمره ملک یمين   مجبور بوده ؛یا نه ،شوهر یا خانواده باشند
نها محلی از باشند که دیگر ازدواج با آ  درآیند. اگر در حصن شوهر بوده

اعراب نداشته، اگر در حصن خانواده باشند، چون مانعی بر سر 
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گشتند، اما اگر به جهت بی سرپرستی،  ازدواجشان نبوده، آزاد تلقی می
توانستند  آمدند، چون نمی یا نيازمندی و ... در زمره ملک یمين درمی

در هر اند.  صاحب خانه ازدواج نمایند، غير آزاد بودهو رضای بدون اذن 
حال صاحب خانه چون معاش و مسکن و امنيت این دسته از زنان را در 

شود، اگر این زنان  قبال خدماتشان، در حال حاضر یا در آینده، متقبل می
بخواهند ازدواج نماید باید به نحوی دِین خود را پرداخت نموده و خود 

 نور 22 آیه را از قيد تعهد به خدمتکاری برهانند و از این رو است که
وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ »فرماید:  می

مالک در این آیه از «. عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ
ا خواهد که اگر ملک یمينشان خواهان کمک مالی است ت مییمينها 

بتواند خود مشکالت معيشتی خویش را مرتفع نماید و نيز تشکيل 
خانواده دهد، اگر او را درصورت کمک مالی، توانا به حل مشکالت 

بينند، درخواست مکاتبه و قرارداد او را بپذیرد و از مالی که  خود می
 21روم و  31نحل،  01آیات  خدا به آنها داده به ملک یمينشان بدهند.

دچار فقر مالی و این مدعاء است که ملک یمينها مستندات نساء نيز 
 (1231)ملک یمين )مقاله( ـ مرداد . اند مشکالت معيشتی بوده

*** 
در حصن بودن در این آیه: به معنای در حصن پاکدامنی و عدم 

)ملک یمين )مقاله( آلودگی به روابط جنسی خارج از ازدواج بودن است. 
 (1231ـ مرداد 

*** 
عفت ورزیدن به معنای  1آید، آیات قرآن بر می آنچه از

 15 است و به استناد آیه« داری و کنترل خود و تحمل سختيها خویشتن»
نيست، بلکه عفاف در « گناه نکردن»، عفت پيشگی مترادف نور

یی فراتر از عدم گناه است، بدین معنا که گناهکاری عملی منفی و  مرتبه
ه کردن عملی مثبت و متضمن تخریبگر است در حالی که عفت پيش

به معنای عدم بکار بستن عفت است « عفتی بی»سازندگی است و لفظ 
)تخفيف  «.هرزگی و گنهکاری»در جهت سازندگی و نه به معنای 

 (1232پوشش ـ دی 
 

  مبين /پرتکرارهارک ◄  (لْأَرْضِاتِ واوالسَّما نُورُ هللُا) 20نور 
با خلقت نور ندارد، بلکه ارتباطی « اهلل نور السموات واالرض»

مراد تبيين وجهی از نسبت اهلل با هستی است، بدین معنا که خدا روشن 
گنجد. در مقاله  کننده ماهيت هر آن چيزی است که در هستی می

چنين « مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن»
نيست، « داخ»آید، معنای آن فقط  می« اهلل»در قرآن هر جا » ام: آورده

شود و هم فعل و خلق او. به  بلکه بار معنایی آن هم مشمول خدا می
، یعنی؛ خدا و سنن هستی، یعنی؛ خدا و قوانين حاکم «اهلل»عبارت دیگر؛ 

بر عالم. چرا؟ زیرا فعل خدا که خلق اوست، از او جدا نيست، خدا بدون 
ء و صفات خالقيت، خدا نيست. منشأ سنن و قوانين حاکم بر هستی، اسما

الهی است، و ميان خدا و اسماء و صفاتش هيچ جدایی نيست. بنابراین 

                                                 
 ، نساء15و  22آیه آمده است: نور  در قرآن درچهار« ف ف ع»یشه ـ مشتقات ر1
 302و بقره  1

باید گستره معنایی آن را در نظر آوریم که شامل « اهلل»گویيم  وقتی می
شود. البته ناگفته نماند که  می« خدا، خلق خدا و سنن حاکم بر هستی»

قرار « اهلل»معنایی  ههای انسانی، به شرطی در گستر ماحصل اراده
گيرد که منطبق با سنن هستی باشد و نه خالف آن. یعنی اگر  می

های انسانی در راستای اراده الهی اعمال گردند، منطبق با سنن  اراده
)عقل و عشق  «در نظر آورد.« اهلل»توان آنها را هم ذیل  هستی بوده و می

 (1234ـ شهریور 
 

عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى )وَعَدَ اهللُ الَّذینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ 00نور 
الْأرْضِ کَما اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَکِِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ 

رَ بَعْدَ وَمَن کَفَ یَعْبُدُونَنى ال یُشْرِکُونَ بِى شَيْئًا وَلَيُبَدِِّلَنَّهُم مِِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمْنًا
 ذَلِکَ فَأولَئِکَ هُمُ الْفاسِقونَ(

آیات قرآن نه تنها گویای تحقق جامعه آرمانی در این جهان نيست، 
بلکه گویای این عدم تحقق است چرا که از منظر قرآن مقوالت کفر و 
شرک و نفاق و ظلم و عدم تعقل و عدم تفکر و امثالهم همواره در ميان 

می هر لحظه ممکن است در معرض گزند بشر خواهد بود و حتی هر آد
امثال اینها قرار گيرد و بنابراین دمادم باید به حقمداری اراده کند تا 

خدا وعده داده است کسانی را »گوید  نور می 00مصون بماند. آیه 
اند، حتماً و یقيناً جانشين  اند از شما و عمل صالح کرده ایمان آورده

این « ش از ایشان جانشين گرداند.گرداند در زمين مانند آنانکه پي
استخالف امر مستمر واقع است که گروهی با ایمان آوردن و عمل 
صالح کردن، توانایی دخل و تصرف خود را در جهت نيکو ارتقا دهند و 
رشد بر رشد بيفزایند و متعالی گردند، اما بدین معنا نيست که مصون از 

در انتهای آیه خطاء و بازگشت به ورطه هالک باشند چرا که 
گویيم  وقتی می«. لِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَ»فرماید:  می

و از حق جز حق زایش و « آیينه تمام نمای حق»یعنی « جامعه آرمانی»
شود، پس اگر جامعه آرمانی در این جهان ممکن الوقوع  صادر نمی

اره استمرار یابد و مختل نگردد و باشد، از زمان وقوع به بعد، باید همو
این با ماهيت انسانی انسانها که هم ذی اختيار هستند و هم در معرض 

در این « جامعه آرمانی»وسوسه روابط قوا، سنخيت ندارد. بنابراین 
توانند متعالی  جهان ممکن الوقوع نيست هرچند که انسانها، هریک می

 (1230)امام زمان ـ مهر گردند. 
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 01نور 
  پرتکرارها

؛ مطلق لباس و پوشش «ثياب»توان گفت:  به استناد  آیات قرآن می
؛ زمين نهادن یا فرو نهادن لباس یا پوشش و «وضع ثياب» 3است.

همين سوره )نور(  01متضمن مراتبی از برهنگی است، چرا که در آیه 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ » آمده:

یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَکُم 
اى کسانى که »، ...«ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ  مِِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

اید، قطعاً باید غالم و کنيزهاى شما و کسانى از شما که به  ایمان آورده
                                                 

، 0، نوح 13، حج  0ارتند از: هود آمده عب« ثياب»ـ آیات دیگر قرآن که در آنها 3
 31و انسان  21، کهف 0تا  1مدثر 
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اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند:  [ بلوغ نرسيده ]سنِ
آورید، و  هاى خود را بيرون مى پيش از نماز بامداد، و نيمروز که جامه

)ترجمه ...« شامگاهان. ]این،[ سه هنگام برهنگى شماست  پس از نماز
 فوالدوند(

*** 
   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄ 
 00احزاب رک ◄ 

 

)وإذا بَلَغَ الْأطفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنوا کَما اسْتَأذَنَ الَّذینَ مِن قَبْلِهِمْ  03نور 
 مْ آیَاتِهِ واهللُ عَليمٌ حَکيمٌ(لِکَ یُبَيِِّنُ اهللُ لَکُ کَذَ

رسند مقرر  در این آیه بر کودکانی که به سن بلوغ جسمانی می
اند  افراد بالغ قرار گرفته« حيطه»گردد که مانند سایر افرادی که در  می

باید در هر زمانی برای ورود به خلوت دیگران کسب اجازه  و می
نمایند، هرچند که پدر و مادر  نمایند، رفتار نموده و آنها نيز کسب اجازه

مشمول افرادی است که پيش از « مِن قَبْلِهِمْ»ایشان باشند. در اینجا 
اند،  گشته اینکه اطفال به سن بلوغ برسند در زمره افراد بالغ قلمداد می

دامنه »و « حيطه»بنابراین گویای ظرف زمانی نيست، بلکه بيانگر 
 (1231)مِن بَعد ـ پایيز  باشد. می« شمول

 

  15نور 
 متن کامل مقاله

 زنان  و آسودگی  پوشش جواز تخفيف 
 برخی نامحرمان   حضور در 

 فهم قرآن به روش پازل ـ بخش دوم 
 

« مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن»در مقاله 
ام. در آنجا کوشش نمودم  توضيح داده« فهم قرآن به روش پازل»درباره 

سوره مائده را استخراج و تبيين  24و  22ر مفهوم آیات با روش مذکو
« فهم قرآن به روش پازل»نمایم. حال در بخش دوم از سری مقاالت 

خواهم به عنوان یک نمونه دشوار، به استخراج معنا و تبيين مفهوم  می
سوره نور بپردازم، چرا که در فهم رایج از این آیه، مفهوم آن  15آیه 

شود، اما با کمی دقت و تأمل در  قلمداد می بسيار ساده و روشن
شویم که  مندرجات آیه، با شبهات و ابهاماتی در فهم رایج آن مواجه می

اندازد. از این رو از نظر  کشد و از اعتبار می آن را به چالش می
نگارنده، بررسی این آیه به روش پازل، هم در دریافت مفهوم درست 

در موارد « روش پازل»يح چگونگی آن مفيد خواهد بود و هم در توض
 دشوار.  

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا »فرماید:  آیه مذکور می
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ 

و فهم رایج از آن بدین گونه است: و بر زنان « مِيعٌ عَلِيمٌخَيْرٌ لَهُنَّ وَاهللُ سَ
سالخورده یا از کارافتاده )از لحاظ توانایی آميزش جنسی( که اميد 
ازدواج یا زناشویی ندارند، به شرطی که زینتهای خود را آشکار نکنند 
و خودآرایی ننمایند، گناهی نيست که پوشش خود را فرو نهند، البته 

  1حفظ عفت بهتر است و خدا شنوای دانا است.برای آنها 
                                                 

ای، معزی، مکارم  های صادقی تهرانی، فوالدوند، بهرام پور، الهی قمشه ـ ترجمه1
پایگاه اینترنتی  شيرازی، مجتبوی، خرمشاهی، آیتی، انصاریان و خرمدل، به استناد 

توان شبهات و ابهامات زیر را  اما برای این مفهوم رایج از آیه می 
 مطرح نمود:

است و هم به « ازدواج و پيمان زناشویی»هم به معنای « نکاح»ـ 1
« ازدواج و پيمان زناشویی»اگر به معنای «. آميزش و دخول»معنای 

رکرد آن تنها به آميزش جنسی، آن هم باشد، فلسفه وجودی و کا
، منحصر نيست، بلکه هم بعد مادی و جسمی «دخول»آميزش به معنای 

شود هم بعد معنوی و احساسی را، هم نيازی غریزی است  را شامل می
افتد هم در کهنسالی.  هم ضرورتی اجتماعی، هم در جوانی اتفاق می
نمایاند این  ر رخ میبنابراین اولين ابهامی که در برداشت آیه مذکو

است که حدود و ثغور سالخوردگی چقدر است؟! مبنا و معيار تشخيص 
آن چيست؟! آیا زنی که توانایی جنسی خود را به جهت سالخوردگی از 

تواند ازدواج کند یا به آن اميد ندارد؟! آیا مردان  دست داده دیگر نمی
! آیا نياز مردان کهنسال هيچگاه خواهان ازدواج با چنين زنانی نيستند؟

به ازدواج، منحصر در آميزش است و دیگر به جذابيتهای ظاهری چنين 
کنند که بر این دسته، حجاب داشتن ضرورتی ندارد؟!  زنانی توجهی نمی

باشد، چه بسيارند زنانی « آميزش و دخول»تنها به معنای « نکاح»اگر 
آنقدر  دهند هنوز که هنگامی که توانایی جنسی خود را از دست می

زیبایی و جذابيت ظاهری یا رفتاری دارند که بتوانند فسادگری نمایند 
 یا بدون نيت بد، موجب تحریک دیگران شوند. 

ـ نکته قابل توجه دوم این است که قرآن درباره آن دسته از زنان 3
به ازدواج ندارند نه عدم « اميد»گوید که  ای سخن می سالخورده

اميد نداشتن به انجام »توان  از وجهی میآنها به آميزش. « توانایی»
قلمداد کرد، اما الزاماً بار معنایی « عدم توانایی»را مترادف « کاری

تواند هم  می« اميد نداشتن»نيست. « ناتوانی»منحصر در « اميد نداشتن»
به جهت شرایط فردی باشد، هم خانوادگی و هم اجتماعی. مثالً زن 

دنامی در ميان اطرافيانش اميد به تواند به علت ب ای می سالخورده
های  ازدواج نداشته باشد یا به جهت بيماری یا به جهت خواسته

فرزندانش. مضاف بر این، ناتوانایی جنسی، دو وجه دارد، یکی؛ عدم 
امکان آميزش، دوم؛ عدم امکان بارداری. اگر امکان آميزش باشد و 

به اميد نداشتن به ازدواج امکان بارداری نباشد، این ناتوانی الزاماً منجر 
تواند به تنهایی عامل انگيزش به  شود، چرا که التذاد جنسی می نمی

سالخوردگانی از »فرماید  ازدواج باشد. عالوه بر اینها، چرا قرآن می
، مگر برخی از زنان سالخورده، «زنان سالخورده»گوید  و نمی« زنان

مکان باروری دارا توانایی جنسی الزم را برای زناشویی به معنای ا
 باشند؟! می

کنند برای آنها بهتر  فرماید اگر عفت پيشه ـ خدای تعالی سپس می2
شود؛ مگر کنار نهادن حجاب از سوی  است، حال این پرسش مطرح می

این دسته از زنان مترادف بی عفتی به معنای هرزگی و گنهکاری بوده 
ند عدم اظهار است که اگر چنين نکنند برای آنها بهتر است؟! خداو

زینت و خودآرایی نکردن را شرط جواز کنار نهادن حجاب این دسته از 
نمایند، حجاب  زنان قرار داده است، پس آنهایی که شرط را رعایت می

تواند متضمن هرزگی و گنهکاری باشد که اگر چنين  شان نمی نداشتن

                                                                              

www.tanzil.net باشند. ، مؤید این معنا می 

http://www.tanzil.net/
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ذات  باشد باری تعالی خود در ابتداء آیه جواز آن را داده، حال آنکه
 ای مبراء است.  الهی از صدور چنين اجازه

شود که اميد به  ای می ه ـ اگر این آیه شامل حال زنان سالخورد4
نکاح ندارند، و در نتيجه مجرد هستند، پس تکليف زنان کهنسالی که 

شود؟! آیا این زنان با اینکه امکان ازدواج ندارند  شوهر دارند، چه می
نزد نامحرمان کنار نهند و آسوده باشند؟! توانند حجابشان را در  نمی

اینان که نه تنها شرایط هم سنهای مجرد خود را از حيث روابط 
باشد و در نتيجه اميد به آميزش ندارند، به عالوه آن با  زناشویی دارا می

اند، بناءبراین، نه تنها  محدودیت در نکاح دیگری بودن نيز مواجه
را نيز فاقدند، پس چرا این جواز شامل نااميدند بلکه امکان نکاح مجدد 

 حال آنها نشود؟!   
با توجه به جميع موارد فوق، برداشت رایج از این آیه، دچار 
ابهامات، تناقضات و تضادهایی چند است، در حالی که کالم حق تعالی 
حق است و در سخن حق، هيچ تضاد و تناقض و ابهامی وجود ندارد. 

ود و مراد باری تعالی را آن گونه که پس باید در پی کشف حقيقت ب
اراده فرموده دریافت. از این رو کوشش نگارنده بر آن است که بتواند 
بيان روشنی از معنا و مفهوم حقيقی آیه بدست دهد و برای تحقق این 

 شود. هدف به روش پازل در فهم قرآن متمسک می
یی مفيد اما قبل از پرداختن به فهم آیه به روش پازل، طرح پرسشها

 خواهد بود:
های دارند؟ آیا جواز مذکور در آیا  ـ زنان مشمول آیه چه ویژگی1

شود یا متأهل یا هر دو؟ آیا زنانی را که   تنها شامل زنان مجرد می
گيرد یا زنانی که هر گونه توانایی جنسی را  شوند در بر می  حایض نمی

 فاقدند؟ 
به « نکاح»اینجا در این آیه چيست؟ آیا در « نکاح»ـ معنای 3
 ؟    «آميزش و مجامعت»است یا به معنای « پيمان زناشویی»معنای 
باشد؟ آیا به مفهوم  چه می« اميد نداشتن به نکاح»ـ مراد از 2

ناتوانی در ازدواج است؟ یا به معنای ناتوانی در آميزش؟ یا به همان 
 يزش؟ معنای اميد نداشتن به ازدواج؟ یا به معنای اميد نداشتن به آم

چيست؟ آیا برهنگی کامل است یا « وضع ثياب»ـ منظور از 4
شود یا نه  مراتبی از برهنگی؟ آیا فقط مشمول پوشش سر و گردن می

 گيرد؟  فراتر از آن را نيز در برمی
ـ معنای متبرج چيست؟ آیا تبرج تنها در بيرون خانه معنا دارد یا  0

 درون خانه نيز مصداق دارد؟
ط بعد مادی و فيزیکی دارد یا بعد رفتاری و ـ آیا زینت فق 1

 شود؟ گفتاری را نيز شامل می
ـ حفظ عفت به چه معنا است؟ آیا بی عفتی متضمن هرزگی و 0

 گنهکاری است؟
 شود؟  ـ چرا در آخر آیه بر شنوای دانا بودن خدا تأکيد می 1

 

مفهوم »حال برویم به سراغ فهم آیه به روش پازل. در مقاله 
، در ذیل عنوان «خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن محاربه با

 آمد که: « مراحل روش پازل کوچک»
در روش پازل کوچک، ابتداء باید محدوده گروه آیه را تشخيص »

داده، آن را از آیات قبل و بعد جدا نمود. برای این کار باید محور 
از  اصلی، که گروه آیه حول آن شکل گرفته، معيار قرار گيرد. بعد

تشخيص محدوده گروه آیه، آن را بنا بر اقتضاء به عبارتهایی تفکيک 
نمایيم، به طوری که هر عبارت، جدای از عبارتهای دیگر، دارای  می

کنيم مفهوم درست هر  استقالل نسبی در معنا باشد. سپس کوشش می
یک از عبارتها را با رجوع به کتب لغت، یا استدالل منطقی و یا تمسک 

پازل بزرگ، دریافته و با کنار هم چيدن آنها مفهوم درست به روش 
گروه آیه را فهم کنيم. اگر برای هر عبارت معانی متفاوتی متصور بود و 

توانستيم مفهوم مراد حق تعالی را مستقل از سایر عبارتها  ما نمی
شماریم،  تشخيص دهيم، ابتداء معانی متصور برای هر عبارت را برمی

الی از تضاد و تناقض بودن قرآن، به اعتبارسنجی سپس با رویکرد خ
پردازیم، بدین روش که معانی متصور برای هر  معانی عبارتها می

عبارت را با معانی متصور برای دیگر عبارتها، یک به یک سنجيده و 
آن دسته از معانی که با معانی دیگر عبارتها در تعارض و تناقض قرار 

دهيم تا مفهوم معتبر  ین روند را ادامه میگيرند را کنار گذاشته، و ا می
هر یک از عبارتها استخراج گردد، سپس مفاهيم معتبر عبارتها را در 

 آیيم.    کنار هم چيده، درصدد کشف مفهوم منسجم کل گروه آیه برمی
 

حال بنابر توضيحات مذکور، گامهایی را یک به یک در فهم آیه 
 داریم: به روش پازل برمی

 

 شخيص محدوده گروه آیه و تفکيک آن به عبارتهاگام اول: ت
نمایيم و آن را به  در گام اول، محدوده گروه آیه را مشخص می

عبارتهای تشکيل دهنده که دارای استقالل نسبی در معنا باشند تفکيک 
سوره نور که مورد بحث است معطوف است به آیات  15کنيم. آیه  می
دهد. اما به  یک گروه آیه را می پيش از خود و با آنها تشکيل 03و  01

و در نتيجه عدم نياز،  03و  01از آیات  15جهت استقالل نسبی آیه 
نمایيم. البته  را به عبارتهای تشکيل دهنده آن تفکيک می 15تنها آیه 

در ادامه، در فهم مفهوم درست این آیه، به مندرجات دو آیه دیگر نيز 
آیات را با یکدیگر نشان  نمایيم و ارتباط محوری این استناد می

 دهيم. می
 ـ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ 1
 ـ الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا 3
 ـ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح2ٌ
 ـ أَنْ یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ 4
 ـ غَيْرَ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ  0
 ـ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ  1
 مِيعٌ عَلِيمٌـ وَاهللُ س0َ

 

 گام دوم: حاالت معانی متصور عبارتها 
توان حاالت معانی متفاوتی  چون برای برخی از عبارتهای فوق می

توان مفهوم مراد حق تعالی را از هر عبارت،  متصور شد، و در نتيجه نمی
مستقل از سایر عبارتها تشخيص داد، در گام دوم، معانی متصور برای 

شماریم، سپس در گام سوم با رویکرد خالی  ا برمیهر یک از عبارتها ر
 پردازیم: از تضاد و تناقض بودن قرآن، به اعتبارسنجی معانی عبارتها می
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 ـ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاء1ِ
، «القواعد»در معنای این عبارت، نکته اول اینکه اگر معنای 

انی از سالخوردگ»باشد، معنای عبارت « سالخوردگان یا ناباروران»
و بنابراین همه چنين زنانی مشمول « زنان سالخورده»است و نه « زنان

ابتداء به کتب لغت « القواعد»شوند. حال برای دریافت معنای  آن نمی
 نمایيم:     رجوع می

ـ لغت المنجد )عربی ـ عربی(: قعد/ قاعد )جمع قعود و قُعَّاد( امراة 
 الزَّواج نَظَراً الی عمرها.انقَطَعت عن الوِلد او عن الحَيض او عن 

ـ لغت المنجد )عربی ـ فارسی( ترجمه بندرریگی ذیل قَعَدَ / القاعِدَة 
نویسد: )جمع؛ قواعد( زن نشسته، زن ایستاده. و ذیل قَعَدَ / القاعد  می

زاید و شهوت جنسی ندارد و  نویسد: زنی که دیگر نمی )جمع؛ قعود( می
 خواهد. شوی نمی

« القاعد»نژاد ذیل  ی ـ فارسی( ترجمه انزابیـ لغت الرائد )عرب
 نویسد: )جمع؛ قواعد( زنی که از بچه آوردن و شوهر کردن بازمانده. می

« قواعد»که جمع آن « قاعد»شود، معنای  همانگونه که مشاهده می
، زنی است که از بچه آوردن و شوهر کردن «قعود یا قُعَّاد»باشد و نه 

باشد، زنان نشسته « قواعد»که جمع آن « هقاعد»بازمانده است و معنای 
در کتب « قعد»یا زنان ایستاده است. با توجه به بار معنایی مشتقات 

« قواعد»توان دریافت که از این وجه به این دسته از زنان  لغت می
اند که یا به نوعی سکون و عدم تحرک از لحاظ زناشویی دچار  گفته

ال با توجه به آنچه گذشت، هستند یا مقيم و ساکن خانه هستند. ح
 تواند معانی زبر را در بر داشته باشد: می« الْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ»عبارت 
 ـ زنان بازنشسته از آميزش و ازدواج1ـ1
 ـ زنان بازنشسته از آميزش3ـ1
 ـ زنان بازمانده از ازدواج2ـ1
 ـ زنان بازمانده از آميزش4ـ1
 ـ زنان بازمانده از باروری0ـ1
 ـ زنان ساکن در خانه1ـ1

 

 ـ الالتی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا3
است و هم به معنای « پيمان زناشویی»هم به معنای « نکاح»

باشد و « اميد نداشتن»تواند به معنای  هم می« ال یَرْجُونَ»  1«.آميزش»
بنابراین برای عبارت دوم آیه «. ناتوانی»هم در سياق ادبی به معنای 

 معنایی را در نظر گرفت. توان چهار ترکيب می
 ـ آنان که اميد ازدواج ندارند1ـ3
 ـ آنان که اميد آميزش ندارند3ـ3
 ـ آنان که توانایی ازدواج ندارند2ـ3
 ـ آنان که توانایی آميزش ندارند4ـ3

 

 ـ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاح2ٌ
ای بر   توان یک معنا برداشت کرد و مناقشه از عبارت سوم تنها می

 نيست: سر آن 
                                                 

ـ الزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ لَا یَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِِّمَ 1
 (2ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )نور 

 ـ پس بر آنها گناهی نيست1ـ2
 

 ـ أَنْ یَضَعْنَ ثِيَابَهُن4َّ
؛ مطلق لباس و «ثياب»توان گفت:  به استناد دیگر آیات قرآن می

؛ زمين نهادن یا فرو نهادن لباس یا پوشش «وضع ثياب» 3پوشش است.
همين سوره )نور(  01و متضمن مراتبی از برهنگی است، چرا که در آیه 

 آمده:
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَا 

الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَکُم مِِّنَ 
 ثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ ...الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَا
اید، قطعاً باید غالم و کنيزهاى شما و  اى کسانى که ایمان آورده

اند سه بار در شبانه روز از شما  [ بلوغ نرسيده کسانى از شما که به ]سنِ
هاى خود را  کسب اجازه کنند: پيش از نماز بامداد، و نيمروز که جامه

. ]این،[ سه هنگام برهنگى آورید، و پس از نماز شامگاهان بيرون مى
 شماست ... )ترجمه فوالدوند(

 

توان سه حالت را برای معنای این عبارت در نظر  حال حداکثر می
 گرفت:
 ـ که فرو نهند تمام لباسهاشان را1ـ4
 ـ که فرو نهند بخشی از لباسهاشان را3ـ4
 ـ که فرونهند پوشش سر و گردن خود را2ـ4

 

 زِینَةٍـ غَيْرَ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِ 0
 تنها در یک آیه دیگر از قرآن استفاده گردیده است: « تبرج»

یَا نِسَاءَ النَّبِیِِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِِّنَ النِِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 
يُوتِکُنَّ وَلَا فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِی بُ

 (22و  23تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى... )احزاب 
اى همسران پيامبر، شما مانند هيچ یک از زنان ]دیگر[ نيستيد، اگر 
سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویيد تا آنکه در دلش بيمارى است 

قرار گيرید و هایتان  طمع ورزد؛ و گفتارى شایسته گویيد و در خانه
مانند روزگار جاهليت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنيد... )ترجمه 

 فوالدوند(
 

قابل استنباط « تبرج»آنچه از آیات فوق در خصوص معنای 
است. اما این پرسش مطرح است که « خودآرایی و خودنمایی»باشد؛  می

ا در تنها در بيرون خانه منع گشته ی« خودنمایی به سبک زمان جاهلی»
قَرْنَ فِی »درون خانه هم باید از آن پرهيز نمود. اگر عطف مابين عبارت 

حاکی از ترتيب مراتب باشد، « بُيُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
باشد، و در غير  مراد آیه عدم خودآرایی و خودنمایی در درون خانه می

تأکيدی « رَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىوَلَا تَبَ»این صورت عبارت 
خواهد بود که معنای آن منع از تبرج در « قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ»توضيحی بر 

 بيرون خانه خواهد بود. 
شود هم  های مادی و جسمی را شامل  تواند جلوه ؛ هم می«زینت»

                                                 

، 0، نوح 13، حج  0آمده عبارتند از: هود  «ثياب»ـ آیات دیگر قرآن که در آنها 3
 31و انسان  21، کهف 0تا  1مدثر 
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ستگی وجوه های گفتاری و رفتاری، چرا که آراستگی است و آرا جلوه
توان در  گيرد. با این اوصاف حاالت زیر را می مذکور را در بر می

 معنای عبارت در نظر گرفت:
 ـ بدون خودنمایی با زینتی در بيرون خانه 1ـ0
 ـ بدون خودنمایی با زینتی در درون خانه3ـ0
ـ بدون خودنمایی با زینتی )چه در بيرون خانه چه در درون 2ـ0
 خانه(

 

 وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّـ  1
عفت ورزیدن به معنای  1آید، آنچه از دیگر آیات قرآن بر می

است و به استناد آیه « داری و کنترل خود و تحمل سختيها خویشتن»
نيست، بلکه عفاف در « گناه نکردن»مورد بحث، عفت پيشگی مترادف 

گناهکاری عملی منفی و یی فراتر از عدم گناه است، بدین معنا که  مرتبه
تخریبگر است در حالی که عفت پيشه کردن عملی مثبت و متضمن 

به معنای عدم بکار بستن عفت است « عفتی بی»سازندگی است و لفظ 
بنابراین «. هرزگی و گنهکاری»در جهت سازندگی و نه به معنای 

 نمایيم: عبارت فوق را در یک حالت ترجمه می
 نمایند برای آنها بهتر استداری  ـ و اگر خویشتن1ـ1

 

 ـ وَاهللُ سَمِيعٌ عَلِيم0ٌ
شود که  چنين عباراتی در انتهای بسياری از آیات قرآن مشاهده می
تواند در  بناء بر اعتقاد به دقيق و بجا بودن عبارات قرآن، معنای آنها می

فهم فحوای آیات، بسيار راهگشا باشد چرا که صفاتی از اهلل را 
با موضوع آیه سنخيت داشته و وجه نقش باری تعالی را شمارد که  برمی

سازد. با این توضيحات، چرا در آخر آیه به شنوای دانا  در آن معين می
 شود؟!  بودن خدا تأکيد می

 ـ و خدا شنوای دانا است1ـ0
 

 گام سوم: اعتبارسنجی حاالت معانی هر عبارت
رتها در پس از برشمردن حاالت معانی متصور برای هر یک از عبا

گام دوم، در این مرحله نوبت اعتبارسنجی هر یک از حاالت معانی 
شود. برای این منظور؛ یک به یک حاالت معانی هر عبارت را با  می

سنجيم. این  حاالت دیگر عبارات در نظر گرفته و اعتبار آنها را می
 طلبد:  مرحله دقت و تمرکز و حوصله بسيار می

ـ زنان 1ـ1« )قَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِالْ»حاالت اول و دوم عبارت 
ـ زنان بازنشسته از آميزش( با 3ـ1بازنشسته از آميزش و ازدواج، و 
ـ آنان که اميد ازدواج ندارند، 1ـ3هيچ یک از حاالت عبارت دوم )

ـ آنان که توانایی ازدواج 2ـ3ـ آنان که اميد آميزش ندارند، 3ـ3
ش ندارند( سازگار نيست چرا که ـ آنان که توانایی آميز4ـ3ندارند، و 

در این صورت به نوعی عبارت دوم با عبارت اول هم معنا بوده و ذکر 
ای نبوده است. همچنين این حاالت حاکی از همان معنای  آن مفيد فایده

رایج است که صحت آنها پيش از این با طرح شبهات به چالش کشيده 
 شد و نادرست قلمداد گردید. 

                                                 

نساء ، 22ه آیه دیگر نيز آمده است: نور در قرآن در س« ف ف ع»ـ مشتقات ریشه 1
 302و بقره  1

 0يش گفته در طرح شبهات و ابهامات، حالت بنابر توضيحات پ
که بازماندگی از باروری است، « الْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ»عبارت 

 مانند: موضوعيتی در آیه ندارد. بنابراین سه حالت زیر باقی می
 ـ زنان بازمانده از ازدواج2ـ1
 ـ زنان بازمانده از آميزش4ـ1
 ـ زنان ساکن در خانه1ـ1

 

کنار گذاشته شوند، « الْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ» 3و 1امی که حاالت هنگ
ناتوانی »هم که متضمن « الالتِی الیَرْجُونَ نِکَاحًا» 4و  2بالطبع حاالت 

است دیگر موضوعيتی ندارند. بنابراین دو حالت « از ازدواج یا آميزش
 ماند:  برای عبارت دوم باقی می

 اج ندارندـ آنان که اميد ازدو1ـ3
 ـ آنان که اميد آميزش ندارند3ـ3

 

أَنْ »، حالت اول عبارت «غَيْرَ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ»اما با توجه به عبارت 
که متضمن برهنگی کامل است، موضوعيتی نخواهد « یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

 ماند: داشت، پس برای عبارت چهارم هم دو حالت باقی می
 

 ند بخشی از لباسهاشان راـ که فرو نه3ـ4
 ـ که فرونهند پوشش سر و گردن خود را2ـ4

 

نمایی ـ بدون خود1ـ0بارت بودند از ت پنجم را که عحاالت عبار
مایی با زینتی در درون خانه، ـ بدون خودن3ـ0با زینتی در بيرون خانه، 

ـ بدون خودنمایی با زینتی )چه در بيرون خانه چه در درون 2ـ0و 
نمایيم تا از سه حالت به دو حالت  انه(، به صورت زیر بازنویسی میخ

 کاهش یابد:
 ـ بدون خودنمایی با زینتی در حضور نامحرمان 1ـ1ـ0
 ـ بدون خودنمایی با زینتی در حضور محارم3ـ3ـ0

 

سوره نور مبنی بر جواز آشکار کردن زینت  21اما با توجه به آیه 
اخير موضوعيتی نخواهد داشت. پس تنها یک نزد محارم، حالت دوم 

 ماند: حالت می
 ـ بدون خودنمایی با زینتی در حضور نامحرمان 1ـ1ـ0

 

حال با توجه به حالت باقی مانده از عبارت پنجم، حاالت سوم و 
ـ زنان بازمانده 4ـ1ـ زنان بازمانده از ازدواج، 2ـ1چهارم عبارت اول )

وند، چرا که اگر مراد آیه زنان بازمانده از ر از آميزش( نيز به کنار می
ازدواج باشد که اميدی برای ازدواج ندارند و خداوند به جهت خواهش 
درونی آنها اجازه داده که لباسهاشان را فرو بنهند تا شاید موجب جلب 

بدون خودنمایی با »نظر مردی جهت ازدواج قرار گيرند، با عبارت 
شود و اگر منظور آیه زنان  حل میبالم« زینتی در حضور نامحرمان

بازمانده از آميزش باشد که اميدی به آميزش با همسرشان را ندارند، و 
خداوند به جهت خواهش درونی آنها اجازه داده که لباسهاشان را فرو 
نهند تا جلب توجه همسرشان را برای آميزش نماید، باز هم تعارض با 

وجود دارد، زیرا دیگر « رمانبدون خودنمایی با زینتی در حضور نامح»
 تخفيف پوشش چرا؟! 

زنان ساکن در »بنابراین تنها حالت باقی مانده برای عبارت اول؛ 
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است. با توجه به این حالت، حالت دوم عبارت دوم هم )آنان که « خانه
اميد آميزش ندارند( بنا به استدالل فوق، موضوعيتی نخواهد داشت. اگر 

ـ که فرو نهند 3ـ4نده از عبارت چهارم )حاالت دوم و سوم باقی ما
ـ که فرونهند پوشش سر و گردن خود را( 2ـ4بخشی از لباسهاشان را ، 

را در کل مشابه هم و با مفهوم جواز تخفيف پوشش در نظر بگيریم، 
 توانيم معنای کل آیه را بدست آوریم: دیگر می

 

 آیه گام چهارم: چيدمان معانی عبارت در کنار هم و یافتن مراد
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا/ و در خانه نشستگانی 

 از زنان که اميد ازدواج ندارند
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ/ پس 

ان را بدون نيست بر آنها گناهی که فرو نهند )بخشی از( لباسهاش
 خودنمایی با زینتی

داری و  وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاهللُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ/ و اگر خویشتن
 تحمل سختی کنند برای آنها بهتر است و خدا شنوای دانا است 

 

وَالْقَوَاعِدُ »اما هنوز در مفهوم آیه ابهامی قابل طرح است: عبارت 
و در خانه »با توجه به ترجمه « ال یَرْجُونَ نِکَاحًا مِنَ النِِّسَاءِ الالتِی

دچار ابهام است و آن اینکه؛ « نشستگانی از زنان که اميد ازدواج ندارند
این زنان که پيش از این اثبات شد؛ امکان آميزش دارند، چرا اميد به 

توان گفت بدون در نظر گرفتن  ازدواج ندارند؟! در پاسخ این پرسش می
 رای هر زن مؤمنی از لحاظ پوشش سه محيط وجود دارد: این آیه، ب

 

ـ محدوده شخصی یا خلوت؛ امکان برهنگی کامل و آميزش با 1
 (01همسر )نور 

ـ محدوده خانواده؛ امکان مراتبی از برهنگی و رفتار صميمانه 3
 (21)نور 

ـ محدوده اجتماع؛ پوشش و رفتار متناسب با محيط اجتماعی )نور 2
 (22و  23اب ـ احز 21و  25

 

حال با در نظر گرفتن آیه مورد بحث، محيط چهارمی نيز برای زنان 
 شود: مؤمن متصور می

 

 ـ محدوده خویشان.  4
گيرد که زنان، چه مجرد و چه  محدوده اخير هنگامی شکل می

گيرند. حال اگر در  متأهل، در ميان خانواده و خویشان خویش قرار می
ه مجرد و چه متأهل، حضور داشته باشند ميان خویشان حاضر، مردانی، چ

که در حال حاضر، عرفاً یا شرعاً یا بنا به اقتضای شرایط، امکان 
ازدواجشان با این زنان وجود نداشته باشد، مانند برادر شوهر، شوهر 

توانند  تر، و ...، این مردان می خواهر، پسر عموی کم سن و سال
یه اميد به ازدواج با آنها را مصداقهایی باشند که زنان مورد بحث در آ

ندارند. بنابراین )فارغ از اینکه به وجوب پوشش سر و گردن برای زنان 
مؤمن قائل باشيم یا نباشيم( این دسته از زنان مجازند بخشی از پوشش 

تری استفاده نمایند به شرطی که  خود را فرو نهند یا از پوشش راحت
 متضمن خودآرایی و خودنمایی نشوند.

بته طبيعتاً ميزان مجاز کاهش پوشش، عرفی و تابع شرایط ال 

باشد، چرا که این جواز آسودگی منوط به این است که موجب  می
توان گفت؛ خداوند از دو جنبه  فسادگری نشود. به همين جهت هم می

فرماید اگر عفت بورزند برای آنها بهتر است: یکی اینکه به هر حال  می
ان در تشخيص موقعيت استفاده از چنين ممکن است این دسته از زن

جوازی یا ميزان کاهش پوشش خود دچار خطا شوند، و دوم اینکه؛ 
باشد و ممکن است متضمن افت  استفاده از این جواز مغایر وقار زنان می

 جایگاه شخصيتی ایشان نيز در نزد دیگران باشد. 
ایطی نجوای درونی برخی از این دسته از زنان، این است که در شر

که هيچ یک از طرفين امکان عرفی یا قصد ازدواج با یکدیگر را 
نخواهند داشت، و نظری هم به هم ندارند، و روابط آنها هم به جهت 
خویشاوندی و معاشرت متعدد در محيطهای خانوادگی همدیگر، به 
رسميت روابط اجتماعی نيست، چرا باید با پوشش اجتماعی که متضمن 

ت، بسر برند. خداوند شنوای این خواهش درونی مراتبی از سختی اس
نماید، اما بنا به  آنها است و برای آنها جواز تخفيف پوشش را صادر می

فرماید اگر تحمل سختی نمایند برای آنها بهتر است  علم مطلق خود می
 تر خواهد بود. چرا که شأن و جایگاه آنها و سالمت محيطشان محفوظ

توان معنای آیه را به صورت زیر  با توجه به آنچه گذشت می
 مکشوف دانست:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِِّسَاءِ الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا/ و در خانه نشستگانی 
 از زنان که اميد ازدواج )با نامحرمان خویشاوند پيرامونشان را( ندارند

تَبَرِِّجَاتٍ بِزِینَةٍ/ پس فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُ
نيست بر آنها گناهی که فرو نهند )بخشی از( لباسهاشان را بدون 

 خودنمایی با زینتی 
داری )و  وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاهللُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ/ و اگر خویشتن

تحمل سختی کنند( برای آنها بهتر است و خدا شنوای دانا است )و 
شنود اما در علم او عفت ورزی  نها را مبنی بر آسودگی میدرخواست آ

 برای این دسته از زنان بهتر است(
 

سوره نور  15 هاین بود کوششی در جهت کشف معنا و مفهوم آی
 به روش پازل. باشد که مقبول درگاهش افتد.

*** 
 21و نور  32رک نساء  ◄
 

   ال جُناحَ عَلَيْکُمْ /پرتکرارهارک ◄  11و  15نور 
 

 واقعه
 

هُ الَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَ( و )مًا فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَاهُ حُطَالَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَ) 05و  10واقعه 
 (جَاجًا فَلَوْلَا تَشْکُرُونَاُ

در قرآن نه مجاز هستيم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنيم و نه 
اند  بکاررفته بالعکس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی

هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقيق است و بين مفهوم مشيت 
الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشيت الهی در 
حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازليت و ابدیت 
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ليل باشد و نيز متأثر است از ماحصل مشيتهای انسانی. و این نکته د می
« لَو یَشاء»یا « لَو نَشاء»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 

ـ فروردین  0)امت واحد برای فاعليت خدا، افعال ماضی بکار رفته است. 
1230) 

 

 135رک آل عمران  ◄ (ال یَمَسُّهُ إلِّا الْمُطَهَّرُونَ) 03واقعه 
 

 هود
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1هود 
(، کتابی 1هود «)کِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِيمٍ خَبِيرٍکِتَابٌ أُحْ»

هایش، سپس از جانب حکيمی آگاه از هم گشوده  که محکم شد نشانه
آل عمران را تأیيد  0شد. این آیه دقيقاً معنای مدعایی بنده درباره آیه 

عنا که بخشی نکره است، بدین م« کتابٌ»کند، چرا که اوالً در اینجا  می
است، ثانياً؛ این بخش، محکم است، یعنی داوری در « الکتاب»از 

، یعنی آیات «ثم فصلت»گوید  شبهه است. ثالثاً؛ می خصوص آن بی
است، توسط حضرت باری، تفصيل داده « ام الکتاب»محکم که همان 

شد و تفصيل اصول هم چيزی جز بيان مصادیق آن اصول در عالم واقع 
توان شبهاتی را مطرح کرد، و از این جهت به  اره آنها مینيست که درب

مقاله پيرامون محکم و  0)رک آل عمران گویند.  آنها آیات متشابهات می
 متشابه در قرآن و...(

 

أَلَآ إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ یَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ یَعْلَمُ ) 0هود 
 01نور رک در معنای ثياب  ◄ (ا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَمَ

 

 رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا هللِالْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱآبَّةٍ فِى وَما مِن د) 1هود 
 (بٍ مُّبِينٍاکُلٌّ فى کِتوَمُسْتَوْدَعَهَا 
ای در زمين نيست مگر اینکه روزی او بر  هيچ جنبنده»پرسش: 

توانم درک کنم مردن کودکان آفریقایی را در اثر  نمی «.خداست
 گرسنگی؟

 :در پاسخ به این پرسش به موارد زیر باید توجه نمودپاسخ: 
در قرآن هر جا »پيش از این در مقاله محاربه توضيح داده ام که ـ 

نيست، بلکه بار معنایی آن هم « خدا»آید، معنای آن فقط  یم «اهلل»
، یعنی؛ «اهلل»هم فعل و خلق او. به عبارت دیگر؛  شود و مشمول خدا می

خدا و سنن هستی، یعنی؛ خدا و قوانين حاکم بر عالم. چرا؟ زیرا فعل خدا 
که خلق اوست، از او جدا نيست، خدا بدون خالقيت، خدا نيست. منشأ 
سنن و قوانين حاکم بر هستی، اسماء و صفات الهی است، و ميان خدا و 

باید « اهلل»گویيم  جدایی نيست. بنابراین وقتی میاسماء و صفاتش هيچ 
خدا، خلق خدا و سنن »گستره معنایی آن را در نظر آوریم که شامل 

های انسانی،  شود. البته ناگفته نماند که ماحصل اراده می« حاکم بر هستی
گيرد که منطبق با سنن هستی  قرار می« اهلل»به شرطی در گستره معنایی 

های انسانی در راستای اراده الهی  ن. یعنی اگر ارادهباشد و نه خالف آ
« اهلل»توان آنها را هم ذیل  اعمال گردند، منطبق با سنن هستی بوده و می

 (محاربه)« در نظر آورد

رض انی جاعل فی اال»سوره بقره می فرماید  25خداوند در آیه ـ 
، همانا من قرار دهنده جانشينی هستم در زمين، بدین مفهوم که «خليفه

انسانها را ذی اراده آفریدم تا توانایی دخل و تصرف در زمين را داشته 
 .باشند و اراده الهی از طریق اراده های انسانی در زمين جاری شود

باید گفت اینکه آیه  فوقبا توجه به توضيحات مندرج در موارد  ـ 
 «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»فرماید  سوره هود می 1

بدین معنا نيست که خدای تعالی بی واسطه و بدون اینکه آدميان در 
چارچوب نظامات و سنن هستی کوشش کنند و همدیگر را یاری 

ن است که رسانند، روزی آنها را به آنها جبرا بخوراند، بلکه مراد ای
آفریدگار، هستی را طوری آفریده است که امکان بهره مندی از رزق 
الهی برای همگان ممکن است و رزق کسی با دیگری در تعارض و 
تزاحم قرار نميگيرد مگر اینکه به جهت طمع و زیاده خواهی یا ترس از 
گرسنگی و محروميت در آینده، به یکدیگر ستم روا دارند و در راستای 

و مشيت الهی گام برندارند یا کاهلی کنند و در چارچوب نظامات  اراده
)آیاتی و سنن هستی جویای رزق خود نشوند و به خود ستم روا دارند. 

 (1231ـ تابستان  1از قرآن 
 

لْأرْضَ فِى سِتَّةِ أیَّامٍ وکانَ عَرْشُهُ عَلَى اتِ وَاوالسَّمالَّذى خَلَقَ اوَهُوَ ) 0هود 
 اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  /پرتکرارهارک ◄ ( وَکُمْ أیُّکُمْ أحْسَنُ عَمَلًالْمآءِ لِيَبْلُا

 

 352 رک بقره ◄ مَّعْدُودَةٍ(مَّةٍ اُلْعَذابَ إلَى اوَلَئِنْ أخَّرْنا عَنْهُمُ ) 1هود 
 32رک بقره  ◄ (مِِّثْلِهِ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ) 12هود 
بُ اةٍ مِِّن رَّبِِّهِ وَیَتْلوهُ شاهِدٌ مِِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کِتأفَمَن کانَ عَلَى بَيِِّنَ) 10هود 

 134رک بقره  ◄و  13رک احقاف  ◄ ...(مُوسَى إمامًا وَرَحْمَةً
 

  41هود 
فرماید:  سوره هود از قول نوح پس از ساختن کشتی می 41آیه 

فت در آن سوار ، و نوح گ«آوَمُرْساهَ مَجْراهَا بِسْمِ اهللِ فيهَارْکَبُوا اوَقالَ »
شوید که به اسم خدای است روان شدنش و لنگر انداختنش، و این 
شاهد دیگری است که معنای بسم اهلل ناظر بر نظام اسباب و مسببات 

باشد و نه صرفاً لفظی که باید در مدخل امور گفت،  حاکم بر هستی می
بلکه در سرتاسر هر امری جهت محقق ساختن حقيقت آن باید دمادم بر 

یعنی با تمسک بر صفات و اسماء مطلق الهی پيش « بسم اهلل»اساس 
 )رک حروف مقطعه(رفت. 

 

تِلْکَ مِنْ أنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَيْکَ مَا کُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وال قَوْمُکَ ) 43هود 
 ذَا(مِن قَبْلِ هَ

 تنها به زمان حاضر پيامبر و مخاطبان قرآن در« ذاهَ»در این آیه 
صدر اسالم اشاره ندارد، بلکه حيطه هدایت قرآنی را که تا قبل از 
نزولش نسبت به پيامبر و قومش و نيز کليه مخاطبانش در ادوار پسينی 

 (1231)مِن بَعد ـ پایيز گيرد.  بوده دربرمی« غيب»در حيطه 
 

مِن  (04) نَوشْهِدُ اهللَ وَاشْهَدُوا أنِّی بَریءٌ مِمّا تُشْرِکُاُإنِّی ) 00و  04هود 
 اتیآ یوجود اشتباه در شماره گذار/ بررسی موضوعیرک  ◄ (دونه

 

 01هود 
باشد  سوره هود می 01تا  13ال من در ارتباط با آیات ؤسپرسش: 
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که در آن در مورد مهمان شدن دو فرشته در خانه حضرت لوط صحبت 
 فرشته دو این حضور از شدن مطلع محض به لوط قوم کند و اینکه می
برند بنابر آیه  می هجوم او مهمانان به تعرض قصد به پيامبر این خانه به

دهد.  سوره هود، حضرت لوط دختران خود را به آنها پيشنهاد می 01
 حضرت پيش به آنها رفتن و حال صرف نظر از اینکه حضور دو فرشته

!!! کنار به است دفاع قابل علمی لحاظ از طور چه لوط سپس و ابراهيم
اگر منظور از عبارت ( 1 :هود سوره 01 آیه با ارتباط در نم سؤالهای

شود  دختران لوط باشد چه طور پيامبری حاضر می «هؤالء بناتی»
دختران خود را )ولو به قصد ازدواج( به مشتی فاسد و متجاوز پيشکش 

تمام زنان أمت لوط باشد  «هؤالء بناتی»اگر منظور از عبارت  (3 کند؟!
رسد چون مردان قوم لوط با وجود داشتن  نظر نمی که باز نيز صحيح به

کردند پس احتياجی به  همسرانی اقدام به عمل تجاوز به مردان می
 اند.  ازدواج به زنان قوم خود نداشته

پرسش جنابعالی مرا ترغيب نمود گروه آیات مربوط به پاسخ: 
ز مهمانان ابراهيم و سرگذشت قوم لوط را بررسی و تبيين نمایم، اما ا

کشد،  طلبد و در زمان به درازا می آنجا که آن تا اتمام مجال وسيع می
پردازم  در اینجا فقط به پيشنهاد لوط در خصوص نکاح با دخترانش می

افالطون و کتاب  «ضيافت»اگر کتاب  که مورد پرسش شماست.
تأليف سيروس شمسيا را مطالعه  «شاهدبازی در ادبيات فارسی»

های باصطالح عرفانی  در طول تاریخ برخی اندیشه بينيد که بفرمایيد می
داشت  «عشق پاک»توان در قبال زنان  اند که نمی این رویکرد را داشته

چرا که رویکرد به ایشان انگيزه بقاء نسل را نيز دارد و خالص نيست، از 
آميختند و این درآميختن الزاماً  این رو یا بدین بهانه با مردان درمی

رانه نداشته بلکه چه بسا از سر خواست طرفين بوده ماهيتی تجاوزکا
پروا  حال هرگاه چنين وضعی در ميان قومی غالب باشد یا آنها بی باشد.

بندوبار و حتی متجاوز باشند، زیست طبيعی زنان آن  از این منظر بی
های جسمی و روانی بر آنها مستولی  قوم دچار اخالل شده، عارضه

ش از حقوق ذاتی هر انسان بالغی است که شود چون ازدواج و آميز می
از لحاظ جنسی سالم باشد. از این منظر؛ پيشنهاد لوط تنها از جانب خود 
او نبوده بلکه وی زبان گویای دخترانش یا حتی زنان قومش شده بلکه 

بندوباری مردان قوم  این معضل مرتفع شود. مضافاً اینکه چه بسا بی
یافت و حتی از ميان  کردند کاهش می لوط هرگاه که از زنان دوری نمی

رفت. بنابراین پيشنهاد لوط بجا و از منظر احقاق حقوق ذاتی بوده که  می
محل  گردانيده است باشد که کامالً بی جا را برای عمل ناحق تنگ می

 شود.
 

 352رک بقره  ◄ مَّعْدُودٍ( لِأجَلٍ إلِّاوَمَا نُؤَخِِّرُهُ ) 154هود 
این آیه  ◄واحِدَةً( مَّةً اُ لنِّاسَاوَلَوْ شآءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ )( 113)و نيز  111هود 

بازنگری در فهم » است که مفصالً و به طور مبسوط در ای آیه 3یکی از 
 بدان پرداخته شده است.« امت واحد در قرآن

 

 یس
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1یس 

  134رک بقره  ◄ (بِينٍمُّ هُ فِى إِمَامٍاءٍ أَحْصَيْنوَکُلَّ شَىْ) 13یس 
قالُوا إنِّا تَطَيَّرْنا بِکُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَلَيَمَسَّنَّکُم مِِّنِّا عَذابٌ ) 11یس 

 4تا  3رک نور « رجم»در خصوص معنای  (أليمٌ
 

مَنوا آذینَ لَّذینَ کَفَروا لِلَّاهللُ قالَ اوَإذا قيلَ لَهُمْ أنفِقُوا مِمّا رَزَقَکُمُ ) 40یس 
 (لٍ مُّبِينٍهللُ أطْعَمَهُ إنْ أنتُمْ إِلَّا فِى ضاَلاأنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشآءُ 

در قرآن نه مجاز هستيم افعال مضارع را به ماضی ترجمه کنيم و نه 
اند  بالعکس، بویژه در مواردی که افعال هم به صورت ماضی بکاررفته

ق است و بين مفهوم مشيت هم به صورت مضارع، چرا که قرآن متن دقي
الهی در حالت ماضی با مضارع آن تفاوت وجود دارد، مشيت الهی در 
حالت مضارع متأثر است از حالت ماضی آن که نشانگر ازليت و ابدیت 

باشد و نيز متأثر است از ماحصل مشيتهای انسانی. و این نکته دليل  می
« لَو یَشاء»یا « اءلَو نَش»این است که در آیات قرآن پس از بکاربردن 

ـ فروردین  0)امت واحد برای فاعليت خدا، افعال ماضی بکار رفته است. 
1230) 

 

طَ فَأنَّى الصِِّراسْتَبَقوا اوَلَوْ نَشآءُ لَطَمَسْنا عَلَى أعْيُنِهِمْ ف) 10و  11یس 
 (ا واَل یَرْجِعونَعوا مُضيًّسْتَطَاهُمْ عَلَى مَکانَتِهِمْ فَما اوَلَوْ نَشآءُ لَمَسَخْن، یُبْصِرونَ

 40رک یس  ◄
 

 یوسف
 

و چرایی آن رک « آمَنُوا الَّذینَیا أَیُّهَا »برای معنای صحيح  ◄ 1یوسف 
 پرتکرارها

 

  3یوسف 
قُرْآنًا  (جَعَلْنَاهُ) إنِّا أنزَلْناهُ»فرماید:  زخرف می 2یوسف و  3آیات 

ی بودن قرآن، تعقل ؛ در این آیات دليل عرب«عَرَبيًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلونَ
چگونه عربی بودن  مخاطبان قيد شده، حال جای این پرسش است که

نماید؟ بدیهی است که به لغت  قرآن مخاطبانش را به تعقل ترغيب می
شود، بلکه اگر پيامبر قرآن  عرب بودن قرآن موجب تعقل مخاطبان نمی

 نمود، غير به لغتی غير از لغت عربی در ميان اهل حجاز دعوت می
طبيعی و مایه تعجب و حتی تمسخر بود. بنابراین عربی بودن قرآن در 

باشد،  بودن آن می« گویا»و « روشن»و « واضح»این آیات به معنای 
چرا که وضوح و گویایی است که آدمی را به تعقل ترغيب و تشویق 

نماید زیرا تعقل در ابهام راهگشا نيست، حتی امکان پذیر نيست.  می
توان در خصوص آن پدیده  ای مبهم باشد، نمی پدیده وقتی بيانی از

گيری نمود. بنابراین عربی بودن قرآن؛ یعنی این  بدرستی تعقل و تصميم
توان آن را دستمایه  متن قابليت فهميده شدن بدون ابهام را دارد، پس می

نمود چرا که تعقل نيازمند اصول راهنماست و بدون آن اصول، « تعقل»
آن مثمر ثمر نخواهد بود. البته باید توجه نمود در آیه در خأل، فرآیند 

بودن است و معنای آیه این است: « خواندنی»به معنای « قرآناً»مذکور 
ای گویا، باشد که شما  همانا فرو فرستادیمش )قراردادیمش( خواندنی»

به آیات قرآن راجع (« جَعَلْنَاهُ) أنزَلْناهُ»که البته ضمير در « تعقل کنيد
زمر آشکار است:  31این بی ابهامی و گویایی قرآن در آیه  است.
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در این آیه عربی بودن قرآن «. قُرْآنًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذی عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ»
قلمداد شده است، یعنی چون « بدون کژی و ناراستی و گنگی»متناظر 

)رک د. قرآن اعوجاج ندارد عربی است و چون عربی است اعوجاج ندار
 عربيت(

 

وَکَذَلِکَ ...،  بُنَىَّ ال تَقْصُصْ رُءْیاکَ عَلَى إِخْوَتِکَا قالَ ی) 1و  0یوسف 
 ( یَجْتَبِيکَ رَبُّکَ وَیُعَلِِّمُکَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْکَ

شود.  آموزد و نعمت بر او تمام می یوسف تأویل احادیت را می
به معنای « رویا»ادیث، تعبير خواب نيست، چرا که در قرآن )تأویل اح

یوسف(، و برای خواب دیدن نيز از  42و  0خواب دیدن است )آیات 
شود  (. البته رویا تأویل هم می42استفاده گردیده است )یوسف « تعبير»

(. تأویل احادیث، فهم علل 155به ویژه هرگاه به وقوع بپيوندد )یوسف 
 / محکم و متشابه(0رک آل عمران ) ها است. دهپدی

*** 
خداوند به یوسف تعبير و »گویيم که  در مورد یوسف، وقتی می

، یعنی یوسف چگونگی تأویل را آموخته «آموزد تأویل خواب را می
شوند، دیگر  است و بدان توانا شده است. وقتی علمی آموزانده می

ت تأویل آیات داند. نسب منحصر در استاد نيست و شاگرد نيز آن را می
با راسخان در علم نيز دقيقاً همين است. راسخان در علم، علم تأویل را 

 (1230ـ شهریور  0)ملک یمين  آموزند. می
 

  13یوسف 
 م؛يقرآن هم دقت کن اتیآ گریدر د« غالم»اگر به استعمال واژه 

آن را  توان ینوجوان است و نم یبه معنا قاًيدق« غالم»که  شود یمعلوم م
حجر و  02 هینوزاد اطالق نمود، چرا که در آ ایرزند در رحم مادر به ف
 یبرا «ميحل»صافات صفت  151 هیو در آ ،«ميعل»صفت  ات،یذار 31

از سن و سال  یزانيم ازمنديدو صفت حتماً ن نیواژه بکار رفته، و ا نیا
متبلور شده بتوان به او اطالق کرد. در مورد  یهستند که در شخص

یا زَکَریّا إنِّا نُبَشِِّرُکَ بِغاُلمٍ اسْمُهُ » دیفرما یکه م میمر 0 هیآدر  زين يیحی
از سن و سال بودن  یزانيم یدارا نیا« یَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَميًّا

 «يیحی»گشته است که  یاز تعال یصادق است چرا که او واجد مراتب
صفت  یایگواست که  ینام یاسم او شده است )اسم در زبان عرب

 ابندی یدر چاه م زيرا ن وسفیکه  ی(. وقتیمانند اسماء اله باشد، یم
 ینوجوان در وسفیکه  ميدان ی(، و م13 وسفی« )هذا غاُلمٌ: »ندیگو یم

 یهم وقت ليبرادرنش قرار گرفت. در مورد ذبح اسماع یمهر یمورد ب
دبار است بر یقطعاً مرادش نوجوان کند، یاستفاده م «ميغالم حل»قرآن از 

 ی(، پس هنگام153)صافات « فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ: »دیگو یچرا که م
 یحد؛ ناظر بر نوجوان نی)بالغ شد( به حد کار و کوشش، و ا ديکه رس
بخش دوم مقاله  25تا  11)رک مریم  در موقع ذبح است. لياسماع

 عيسی فرزندخوانده مریم(
 

 352رک بقره  ◄مَعْدُودَةٍ(  دَراهِمَ خْسٍبَوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ) 35یوسف 
  43یوسف 

توقف، مکث، درنگ و ماندن در حال »در لغت به معنای « لُبث»
سوره یوسف، توقف و ماندن و محبوس  43باشد. در آیه  می« انتظار

فَلَبِثَ فِى »بودن حضرت یوسف در زندان با این واژه بيان گردیده است: 
 عمر نوح(/ 14)رک عنکبوت «. لسِِّجْنِ بِضْعَ سِنينا
 

 1و  0رک یوسف  ◄155و  42یوسف 
 

 یونس
 

 / حروف مقطعهپرتکرارهارک  ◄ 1یونس 
لْأَرْضَ فى سِتَّةِ أیّامٍ ثُمَّ اتِ واوالسَّمالَّذى خَلَقَ اهللُ اإنَّ رَبَّکُمُ ) 2یونس 

 04رک اعراف  ◄( لْأمْرَا یُدَبِِّرُ لْعَرْشِاسْتَوَى عَلَى ا
 

لْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ الشَّمْسَ ضِيآءً وَالَّذِى جَعَلَ ا هُوَ) 0یونس 
رک ◄  (لْحَقِِّاهللُ ذَلِکَ إلِّا بِالْحِسَابَ  مَا خَلَقَ السِِّنِينَ وَالِتَعْلَمُوا عَدَدَ 

   بِالْحَقِّ إِلَّا بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ مَا /پرتکرارها
 

 3این آیه یکی از  ◄ (خْتَلَفُوااحِدَةً فامَّةً واُلنِّاسُ إلِّآ اوَما کانَ ) 13یونس 
بازنگری در فهم امت واحد » است که مفصالً و به طور مبسوط در ای آیه

 بدان پرداخته شده است.« در قرآن
 

رک  ◄ (حَقِِّلْالْأَرْضِ بِغَيْرِ اهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِى افَلَمَّآ أَنج) 32یونس 
 «مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»پرتکرارها/ 

 

 ◄(لَّذینَ فَسَقُوا أنَّهُمْ ال یُؤْمِنُوناعَلَى  رَبِِّکَ کَلِمَتُلِکَ حَقَّتْ  کَذَ) 22یونس 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت بررسی موضوعیرک 

 

 32رک بقره  ◄ 21یونس 
إن کُنتُمْ فی رَیْبٍ مِِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى وَ»گوید  تحدی قرآن وقتی می

عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِِّن مِِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِِّن دُونِ اللَّهِ إن کُنتُمْ 
أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا »گوید  ( یا وقتی که می32)بقره « صَادِقِينَ

)یونس « مَنِ اسْتَطَعْتُم مِِّن دُونِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ بِسُورَةٍ مِِّثْلِهِ وَادْعُوا
( دقيقاً مؤید انحصار در خودگویایی و خود روشنگری سخن خداست 21

که هيچ بشری را نرسد که از جانب خود بتواند سخنی بگوید در کمال 
انسجام و خالی از تضاد و تناقض و تزاحم و تعارض چرا که چنين سخن 

آید. )رک مقاله عربيت  فقط از واجد صفات و اسماء مطلق برمی گفتنی
 لسان قرآن به چه معناست؟(

*** 
أفاَل یَتَدَبَّرونَ الْقُرآنَ ولَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اهللِ لَوَجَدوا فيهِ اخْتاِلفًا »
آیا در قرآن »( ترجمه رایج این آیه اینچنين است؛ 13)نساء  «کَثيرًا
.« یافتند اگر بود از جانب غيرخدا در آن اختالفى بسيار مىاندیشند؟  نمى
اختالف یا به  از خالی قرآن که است این متضمن معنا این آنکه حال

هایش نيست،  عبارت دیگر تضاد و تناقض و تزاحم ميان آیات و گزاره
در  «فيه» نيست!!! اما باید توجه نمود که «کثير»بلکه واجد اختالف 

و معنای صحيح آیه  «در آن»است نه  «درباره آن» این آیه به معنای
این است که اگر قرآن از جانب غيرخدا بود درباره آن )در ميان خود( 

اما از آنجا که قرآن کتابی است از سر یقين و  .کردند بسيار اختالف می
 «ذَلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فيهِ» فرماید اش که می علم مطلق فرو فرستنده
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چنان منسجم است که حتی با رویکرد ناصواب هم درباره ( آن3)بقره 
شود و از  محتویات آن اختالف کثير در ميان اختالف کنندگان ایجاد نمی

یونس تحدی  21بقره و  32این رو است که خدای تعالی در آیات 
ای منسجم بمانند آن بياورند  توانند گروه آیه گوید اگر می کند و می می

آن بتوانند یکدیگر را ایجاب نمایند و هيچ یک ها و آیات  که گزاره
ربط و بيگانه از هستی ما به ازائی که آن گروه آیه تبيين  منفک و بی

کند نباشد )وإنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَأْتوا بِسُورَةٍ مِنْ  می
ـ زمستان  2)آیاتی از قرآن  .مِثْلِهِ(أمْ یَقولونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتوا بِسُورَةٍ  ـ مِثْلِهِ

1231) 
 

  23یونس 
بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِکَ کَذَّبَ »

گوید  (، می23)یونس « الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
ند چون به علم آن احاطه نداشتند )راسخان در علم آن را تکذیب کرد

آید. )رک آل  باألخره می شان نيامده، اما نبودند( و تأویل آن هنوز برای
 (/ محکم و متشابه0عمران 

 

 (لنَّهاراوَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأَن لَّمْ یَلْبَثُوا إلِّا ساعَةً مِِّنَ ) 40یونس 
ه در جهنم هم با واژه لبث شرایط و وضعيت و حاالت افراد وارد شد

بيان شده که قطعاً در جهنم و در دل آتش بودن و عذاب کشيدن، 
نتيجه اینکه بار معنایی  1متضمن انتظار کشيدن در شرایط منفی است.

قرار گرفتن در وضعيت نامناسب و »در آیات مذکور، « لُبث»واژه 
روردین )عمر نوح ـ فگيرد.  را در برمی« انتظار کشيدن برای رهایی

1230) 
 

  14یونس 
 40و آیات « هللاتِ اال تَبْدیلَ لِکَلِم»فرماید:  یونس می 14آیه 

نمایند، و حال  معرفی می« کلمة اهلل»عيسی را  2نساء 101و  3عمران آل
آنکه کلمات الهی؛ سخنان تکوینی خدای تعالی است که در هستی 

ینش سایر آدميان، یابند، بنابراین آفرینش عيسی نيز مانند آفر ظهور می
إنَّ »فرماید:  باشد. و از این رو است که می می« کلمة اهلل»مصادیقی از 

« مَثَلَ عيسَى عِندَ اهللِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُن فَيَکونُ
؛ بيانگر جنس و نوع انسانها است نه «آدم»(. در این آیه، 03عمران  )آل

شوند. دقت کنيم  آفریده می« تراب»مه انسانها از یک شخص منفرد، ه
خَلَقَهُ مِن »، یعنی فاصله زمانی ما بين «سپس گفت»، «ثُمَّ قالَ»گوید  می

وجود داشته است، اول عيسی از تراب مانند « کُن فَيَکونُ»و « تُرابٍ
سایر آدميان خلق شده است بعد خدای تعالی خطاب به او )و نه به 

های نوع  مصداق ستودنی تجلی استعدادها و توانایی گفته است«( تراب»
، پس عيسی، هم به اراده الهی و هم به اراده انسانی، مسيح «باش»آدمی 

کُن »شده است. اميد که در مجالی دیگر، بيشتر به آیات مشمول 
 (1231ـ زمستان  2)عيسی بپردازم. « فَيَکونُ

                                                 

، نبأ  14، سبأ 01و  00، روم 114تا  113، مؤمنون 154و  152، طه 03اسراء ـ1
 40و یونس  32

 إذْ قالَتِ الْماَلئِکَةُ یا مَرْیَمُ إنَّ اهللَ یُبَشِِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْیَمَ ـ3
 هَآ إلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِِّنْهُاهللِ وکَلِمَتُهُ ألْقَابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ الْمَسيحُ عيسَى اإنَّما  ـ2

 

/ نسبت بررسی موضوعیرک  ◄ (هتِالْحَقَّ بِکَلِماهللُ اوَیُحِقُّ ) 13یونس 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»

 

رک  ◄ (لَّذینَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ کَلِمَتُ رَبِِّکَ ال یُؤْمِنُوناإنَّ ) 31یونس 
 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»/ نسبت بررسی موضوعی

 

  33یونس 
رسد گویای مغایرت  یونس، در نگاه اول، به نظر می 33ظاهر آیه 
وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَن »ایمان آوردن همه آدميان باشد:  مشيت الهی با

و »، «مُؤْمِنِينَ یَکُونُوافِی الْأرْضِ کُلُّهُمْ جَميعًا أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى 
چنانچه خواست پروردگارت هرآینه ایمان آورد هرکه در زمين است 

ایمان  نکه باشندآیا پس تو واميداری مردم را تا ای شان، همگی
اما اگر دقت کنيم به این حقيقت که مشيت خداوند مبنی بر «. ها آورده

شویم به اینکه مشيت او به  همگان است، چگونه قائل می« هدایت»
برخی از آدميان تعلق گرفته است؟! وقتی هدایت برای « ایمان آوردن»

ی را تواند شامل همگان نباشد و برخ همگان است، قصد از هدایت نمی
دربربگيرد، بلکه منوط است به اختيار آنهایی که در معرض هدایت قرار 

دهد، حال پذیرفتن  گيرد، و خدا همگان را در معرض هدایت قرار می می
و نپذیرفتن با خود آنهاست. در این صورت معنای صحيح آیه این است: 

و با وجودی که خواسته است پروردگارت هرآینه ایمان آورد هرکه »
شان، آیا تو )اختيار آنها را در این امر نادیده  زمين است همگیدر 
)برای  «؟!ها ه گيری و( واميداری مردم را تا اینکه باشند ایمان آورد می

ـ فروردین  0رک امت واحد « شاءَ وَلَوْ»توضيح مبسوط درباره معنای 
1230) 

 

« حق»پرتکرارها/ رک  ◄( الْمُؤْمِنِينَ نُنجِ عَلَيْنَا حَقًّا کَذَلِکَ) 152یونس 
 «تکليف»و « وظيفه»در بار معنایی 
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 چهارمفصل 

 در قرآن هاپر تکرارپیرامون 
 

 ابلیس و شیطان
 متن کامل مقاله

 ؛ زاده روابط قواشیطانابلیس؛ آتش قدرت طلبی ، 
 صدر ـ بخش چهارم برداشتی آزاد از منظومه فکری فلسفی ابوالحسن بنی

 

توحید، روابط قوا، ثنویتها و »پس از انتشار مقاله چندی پیش، 
آیا شیطان همان روابط »، یادداشتی از نگارنده با عنوان «ها موازنه

منتشر شد. این یادداشت که در واقع پاسخ به هموطنی « قوا است؟!
مصداقی از ثنویت  و اهورامزدا اهریمنآیا »بودند  پرسیدهبود که 

، برای برخی صاحبنظران نیز ارسال گردید و نگارنده از نقد «است؟
مند گشت. در آن یادداشت و در پاسخ به برخی از  ه و نظر ایشان بهر

ای در این خصوص بنگارم و  نقدها و نظرها وعده داده بودم که مقاله
برداشتی آزاد از »حال بر آنم که در بخش چهارم از سری مقاالت 

به عنوان یکی از « صدر ابوالحسن بنیمنظومه فکری فلسفی 
به « فهم آیات قرآن»و « پازل جهان بینی»موضوعات کلیدی در 

 بپردازم. « نسبت شیطان با خدا و انسان»بررسی 
دانم تذکر دهم که محتویات  قبل از ورود به این مبحث، الزم می

صدر و مورد تأیید  استاد بنی آراءاین سری مقاالت، لزوماً مبین 
است از مباحث ایشان و نیز « برداشتی آزاد»باشد، بلکه  نمی ایشان

دیگر صاحبنظران که نگارنده با تحقیق و تأمل، آنها را قرین صواب 
گذارد تا کوششی  دانسته، فهم خود را با مخاطبانش در میان می

باشد در جهت کشف و نشر روزافزون حقیقت. در ضمن برای فهم 
مطالعه سه مقاله پیشین، با عناوین مدعیات نگارنده در این مقال، 

ویژگیهای قدرت، »، «ها توحید، روابط قوا، ثنویتها و موازنه»
 رسد. ضروری به نظر می« روشهای قدرتمداری»و « ویژگیهای حق

  اما در قرآن دو واژه آمده است که مدلول آنها نقش وسوسه
و « سابلی» ؛ یکینمایند میایفا انسانها را در اقدام به شر   کردن

. اما قرآن اند که معموالً این دو یکی پنداشته شده« شیطان»دیگری 
برای یک مفهوم و یک بار معنایی، هیچگاه از دو واژه استفاده 

کند، چرا که کالم دقیق است و در کالم دقیق، حتماً یک واژه بر  نمی
دیگری به نحوی ترجیح دارد. بنابراین وقتی که در قرآن از دو واژه 

استفاده شده است حتماً تفاوتی در بار معنایی « شیطان»و  «ابلیس»
اند. اگر آیاتی از قرآن را که در آنها داستان خلقت آدم و  داشته

از نظر بگذرانیم،  1سجده نکردن ابلیس بر او بیان شده است،
 توانیم به اختصار بگوییم:  می

مالئکه است و چون  زمره در« ابلیس»به استناد آیات قرآن، 
او را از آتش خلق کرده و آدمی را از خاک، خود را برتر  خدا

                                                 

تا  11، اسراء 03تا  61، حجر 11تا  11، اعراف 03تا  03ـ سوره بقره آیات 1
تا  10، الرحمن 30تا  11، ص 61و  63، سبأ 111و  111، طه 03، کهف 10
11  

رغم فرمان الهی، از سجده به آدمی امتناع  پندارد و علی می
گردد، بلکه همواره  ورزد، یعنی در جهت رشد او، مسخر وی نمی می

درصدد گمراه نمودن او است تا از تعالی بازش دارد. اما هنگامی که 
 6تن اوست تا روز برانگیخته شدن، نفس آدمی، به همراه زوجش، که

پا به دنیای مادی گذاشته و به حشر و نشر با دیگر انسانها 
شود، ابلیس نیز  پردازد و با سختیهای روزگار دست به گریبان می می

ها و نمودها و مصادیق گوناگون ظهور کرده، و از این پس  در چهره
 پردازد.  گیرد و به وسوسه آدمی به شرارت می نام می« شیطان»

گوید،  به عبارت دیگر؛ وقتی قرآن درباره نفس انسانی سخن می
برد و وقتی که از او و زوجش و  را به کار می« ابلیس»لفظ 

گوید و خوبی و بد  می  مصادیق آنها، مانند موسی، فرعون و ... سخن
. در کند استفاده می« شیطان»لفظ دارد، از  اعمال آنها را بیان می

« شیطان»همواره به لفظ مفرد آمده است اما « ابلیس»ضمن در قرآن 
« شیاطین»هم مفرد آمده و هم جمع، و این هم مؤید این معناست که 

یابند. مضاف بر  هستند وقتی ظهور و بروز می« ابلیس»مصادیق 
به « ذریه»سوره کهف برای ابلیس به داشتن  03اینها؛ قرآن در آیه 

 است که در واقع همان شیاطینند.معنای اوالد و نوادگان قائل شده 
اما حال، فارغ از تفاوت در بار معنایی این دو واژه، چون هر دو 
از یک جنس هستند و نسبت به انسان یک نوع نقش را ایفا 

نمایند، در اغلب موارد آنها را یکی تلقی کرده، به بررسی  می
ت نسب»پردازم. آنچه که دریافت  می« نسبت شیطان با خدا و انسان»

را برای نگارنده مهم نمایانده است، این « شیطان با خدا و انسان
توحید، روابط قوا، »است که وی از طرفی بر اساس مندرجات مقاله 

یابد  ای هستی نمی پذیرفته است که هیچ پدیده« ها ثنویتها و موازنه
اش، بنابراین جایگاه شیطان  مگر به توحید یافتن اجزاء تشکیل دهنده

ای  درون انسان  باشد، چرا که اگر چنین باشد، او پدیده تواند نمی
شود متشکل از فطرت  ای ثنویتی می توحیدی نبوده بلکه پدیده

 به شر. گر  دعوت کننده به خیر و شیطان وسوسه
ویژگیهای قدرت، »از طرف دیگر، بر اساس مندرجات مقاله 

، از خدای حق مطلق جز حق صادر و آفریده «ویژگیهای حق
گوید که خدا ابلیس را قبل از آدمی از جنس  شود، اما قرآن می نمی

پس ابلیس مخلوق خدا است و ناحق نیست، اما  0آتش آفریده است،
کند؟! در ضمن مگر  اگر ناحق نیست چگونه وسوسه به ناحق می

ابلیس در زمره مالئکه نیست و مالئکه هم چون تنها واجد همان 
اتشان قرار داده، در حقیقت همان صفات ثابتی هستند که خداوند در ذ

ای ندارند )مانند  نیروهای موجود در هستی نیستند که از خود اراده
نیروی جاذبه(، پس ابلیسی که ذی اراده نیست چگونه از امر الهی 

                                                 

آدم از نظر »برداشتی آزاد از مباحث مطروحه در جلد دوم و سوم کتاب ـ 6
 ، تألیف سید محمد جواد غروی.«قرآن

 سوره کهف 03سوره حجر و  61به استناد آیات ـ 0
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 سر باز زده است؟!
در مقام پاسخ به این شبهه، آنچه نگارنده تاکنون دریافته و آن 

یی است  ارد، این است که ابلیس نیروگذ را با مخاطبانش در میان می
از نیروهای موجود در هستی و به خودی خود حق است و ضروری 
چرخه طبیعت و نظام هستی، اما هنگامی که در ارتباط مستقیم با 

شود. اما چرا  گیرد، نسبت به او عامل وسوسه شر می انسان قرار می
 و چگونه؟

باشد، به « یروهان»شود که هر آنچه در زمره  توضیحاً عرض می
مند نیست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او  خودی خود هستی

است و رابطه زمانی « رابطه»وابسته به برقراری و استمرار نوعی 
مند با هم به نوعی ارتباط برقرار سازند،  گیرد که دو هستی شکل می

تواند یا توحیدی  یعنی به هم اعمال نیرو کنند. این اعمال نیرو می
باشد و در راستای فلسفه وجودی هر یک از طرفین رابطه، یا 
مصداق زور باشد و توسط یکی بر دیگری تحمیل شود. حال ابلیس 

خود برتر »یا « تکبر»که به استناد قرآن صفتش نسبت به آدمی، 
در حقیقت زوری است که آدمی در رابطه با خود،  1است« بینی

« ویژگیهای قدرت»را بنا به برد، زی دیگر آدمیان و طبیعت بکار می
گر و زیرسلطه که  هرگاه روابط قوا برقرار گردد، در حقیقت، سلطه

طرفین سازنده این روابط هستند، تا زمانی که برقراری این روابط 
نمایند، طبیعتاً پیامدهای ویژگیهای روابط قوا، از قبیل  را حفظ می

 شود: موارد زیر، بر آنها مترتب می
 اپذیر و حافظ نابرابری است.ـ قدرت سیری ن1
 ـ قدرت تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست. 6
 ـ قدرت مخرب است. 0
 است. ها ـ قدرت افزاینده نابرابری0
 ـ قدرت همواره در دست اقلیت است.0
و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان   ـ قدرت در جریان بزرگ1

 کند. خود را حذف می
 ل است.ـ قدرت بی قرار و قابل انتقا1

  

بنا به ویژگیهای فوق، هر گاه انسانی با خود، دیگران و طبیعت، 
روابط قوا برقرار سازد، این روابط در راه رشد و تعالی بر او سجده 

گردند، بلکه حال و آینده او را تحت  کنند و مسخر وی نمی نمی
الشعاع قرار داده برای او در راستای تخریب روزافزون تکلیف معین 

دهند تا در نهایت جز هالک  و تا جایی این روند را ادامه می کنند می
تر شدن  و نابودی طرفین رابطه چیزی حاصل نشود. برای روشن
 پردازد: چرایی این مدعا، نگارنده از وجهی دیگر به بیان مطلب می

قرآن، شیطان را از جنس آتش معرفی کرده است و سبب سجده  
بیان داشته است که او گفته من نکردن او به آدمی را همین جنسیت 

کنم. باید توجه  که از آتشم بر آدمی که از خاک است سجده نمی
داشت که زبان قرآن در بیان داستان خلقت آدمی، زبان تکوین است، 
یعنی این داستان بر خلقت و زیست هر انسانی مطابقت دارد و مراد 

خاص به نام از آدم در این داستان، نوع انسان است و نه یک انسان 
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از سوی دیگر، در فهم آیات قرآن باید توجه نمود که زبان  6«.آدم»
ها، زبان صفات است، یعنی وقتی قرآن   قرآن در وصف پدیده

گوید شیطان از جنس آتش است، یعنی صفات او بمانند صفات  می
گوید انسان از خاک است یعنی صفات او  آتش است و وقتی می
 بسان صفات خاک است.

صفات آتش چیست و صفات خاک کدام است: آتش حال 
توان از گرمابخشی  سوزاننده است و سرکش که اگر مهار گردد می

مند شد و اگر مهار نگردد تا آنجا خود را توسعه  و نور آن بهره
رود. اما خاک  دهد که همه چیز را نابود کرده خود نیز از بین می می

ل یا خاموش نماید و تواند آتش را کنتر رویاننده است. خاک می
تواند خاک را از رویانندگی انداخته و آن را در قالبی بپزد  آتش می

 و شکل دهد و تک بعدی نماید. 
هیچ وجه اشتراکی بین آتش و خاک وجود ندارد، و این نیز دلیل 
دیگری است مؤید اینکه جایگاه شیطان در درون انسان نیست. شاید 

شتراک آتش و خاک است. اما گفته شود که ناپاکی زدایی وجه ا
تفاوت است بین ناپاکی زدایی خاک و ناپاکی زدایی آتش؛ خاک، 
سمت و سوی پدیده ناپاک را با تجزیه آن به اجزا و از بین بردن 

نماید، اما  روابطی که باعث ناپاکی آن پدیده شده بوده، زائل می
پاک را آتش، با سوزاندن اجزاء آن پدیده و نابود کردنشان، پدیده نا

گرداند. اصوالً ناپاکی حاصل روابط ناحق است و  به نحوی پاک می
پاکی حاصل روابط حق بین اجزاء یک پدیده. از این رو خاک، 

های ناحق را که منجر به ناپاکی شده از بین برده و اجزاء را  رابطه
گرداند اما  که به خودی خود پاک هستند، به چرخه طبیعت بازمی

را به خاکستر تبدیل کرده و امکان بکار رفتن آنها آتش اجزاء پدیده 
برد. از گیاهی که در خاک  ای مشابه از بین می را در بازسازی پدیده

پوسد امکان روییدن گیاهی دیگر هست اما از گیاهی که بسوزد  می
 و خاکستر شود، دیگر امکان روییدن گیاهی دیگر نیست. 

کی بین صفات آتش توان گفت هیچ وجه اشترا با این اوصاف می
و صفات خاک نیست و از این رو نیز، عالوه بر استدالل پیشین 

یابد مگر به توحید یافتن  ای هستی نمی مبنی بر اینکه هیچ پدیده
تواند درون انسان باشد چرا  توان گفت که شیطان نمی اجزائش، می

که هیچ وجه اشتراکی بین خاک و آتش وجود ندارد و اگر وجه 
شد، سنخیتی هم نیست، و اگر سنخیتی نباشد انضمامی اشتراکی نبا

 نخواهد بود چرا که سنخیت، شرط و علت انضمام است.
اما آتش واجد صفتی دیگر نیز هست و آن اینکه ماحصل نوعی 

باشد و اگر یکی از آن اجزاء  می اش رابطه ما بین اجزاء تشکیل دهنده
به عبارت دیگر از این رابطه حذف گردد، دیگر آتشی نخواهد بود. 

آتش از خود هستی ندارد و حتماً چیزی باید بسوزد و ماهیتش 
ای که آتش  دگرگون شود تا آتشی بوجود آید. حال چون در رابطه

گردد،  آورد، ماهیت اجزاء طرفین رابطه تخریب می را بوجود می
توان گفت آتش ماحصل  قواست و می بنابراین؛ آن رابطه، رابطه 
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اجزاء تشکیل دهنده آن است. البته به صرف اینکه  رابطه قوا در بین
« ناحق»ای  توان گفت پدیده آتش حاصل نوعی رابطه قوا است نمی

های بسیاری از روابط قوا را  توان نمونه است چرا که در طبیعت می
گشت، مانند اینکه به  برشمرد که اگر نبودند چرخه طبیعت مختل می

ی، برخی حیوانات خوراک برخی طور طبیعی، یعنی بنا به خواست اله
 شوند.  دیگر از حیوانات می

حال این ویژگی آتش، کلید فهم بسیار مهمی برای درک نسبت 
توان گفت که  ابلیس و شیطان با انسان است. چرا که بر اساس آن می

زاده این آتش، چرا « شیطان»؛ آتش قدرت طلبی است و «ابلیس»
نی از استقالل و آزادی خود که آدمی اگر از خودانگیختگی خود، یع

غافل شود و به جای روابط توحیدی و مبتنی بر حقوق ذاتی، با خود 
و دیگران و طبیعت، رابطه قوا و زور برقرار سازد، دچار این آتش 

شود و بنا به پیامدهای ویژگیهای قدرت به ادامه این روند  می
قسام ورزد چرا که روزافزون در مواجهه با انواع و ا مبادرت می

شود و از راست  گیرد و در پی آنها می های شیطانی قرار می وسوسه
راه توحید خارج شده، همواره حیاتمندی و رشد خود را زائل 

توان گفت؛  ماند. به عبارت دیگر می گرداند و از تعالی باز می می
شیطان ماحصل غفلت آدمی است از سنن حاکم بر هستی و فلسفه 

هایش در راستای  رفتن استعدادها و تواناییوجودی خود او، و بکار گ
قدرت طلبی و در نتیجه تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و 

 نیز طبیعت.  
حال اگر ویژگیهای قدرت را با صفات آتش مقایسه کنیم، 

 نمایاند: صحت این نظر بیشتر خود را می
ـ قدرت سیری ناپذیر و حافظ نابرابری است. آتش نیز سرکش 

 ناپذیر است و همواره خواهان تفوق خود.و سیری 
ـ قدرت تمرکز طلب است و قابل تقسیم نیست. آتش نیز 

خواهد همه جا را  خواهان گسترش و یکپارچگی خود است و می
 فراگیرد.

 ـ قدرت مخرب است. آتش نیز مخرب است.
است. آتش نیز هر چه بیشتر  ها ـ قدرت افزاینده نابرابری

 کند. تر می ماهیت اصلیش بیگانهبسوزاند، پدیده را از 
و متمرکز شدن، بخشی از صاحبان   ـ قدرت در جریان بزرگ

کند اجزاء خود  کند. آتش نیز هر چه بیشتر عمر می خود را حذف می
 برد. کند و از بین می را بیشتر تخریب می

 

شود شباهت بسیاری بین ویژگیهای  همانطور که مالحظه می
توان گفت؛ ابلیس که به  قدرت و صفات آتش وجود دارد، و می

استناد قرآن از جنس آتش است، یعنی واجد صفاتی شبیه صفات 
آتش است، در حقیقت آتش قدرت طلبی است که آدمی در رابطه با 

شود،  هو، دچار آن میخود، با دیگران و با طبیعت، به عمد یا به س
پذیر، او مادامی که در  گر چه در مقام سلطه حال چه در مقام سلطه

برد، همواره توسط مصادیق ابلیس که  این قدرتمداری بسر 
شیاطینند، به امید کسب منافع بیشتر یا مواجهه با مضار کمتر، به 

 گردد.    ادامه شرارت یا تحمل شرارت موجود وسوسه می

م از ابلیس و شیطان باید با یکی دیگر از مفاهیم اما این مفهو
سوره  03نیز مطابقت داشته باشد چرا در آیه « جن»قرآنی بنام 

صفت آن « جن»کند.  کهف، قرآن آن را در زمره جنیان معرفی می
چیزی است که از دیدگان آدمیان مستور است و آدمی از آثار آن 

اند، از  ون از جنس رابطهنیروها نیز چ 1تواند به وجودش پی ببرد. می
توان به وجود و  اند و از آثارشان می دیدگان مادی آدمی پوشیده

توان نیروها یا به تعبیر  صفاتشان آگاه گردید، بنابراین از منظری می
 قرآنی آن؛ فرشتگان را، جنیان نیز نامید.  

توان گفت  در پایان، بنابر آنچه در این مقال گذشت، می
است از نیروهای موجود در هستی و به خودی خود یی  نیرو« ابلیس»

حق است و ضروری چرخه طبیعت و نظام هستی، چرا که در حقیقت، 
جویی موجودات  طلبی و برتری نیرو و کششی است که باعث تفوق

شود که در مورد حیوانات که به طور  عالم نسبت به یکدیگر می
ت است، اما کنند تضمین کننده دوام چرخه طبیع غریزی زندگی می

در مورد انسانها، چون ذی اراده هستند و سمت و سو و حدود و 
کنند، این امکان تفوق طلبی و  ثغور عمل خود را خود تعیین می

برتری جویی آنها را دمادم به منفعت طلبی بیشتر و بیشتر وسوسه 
شوند، روزافزون هم حقوق  ها گرداند، که اگر در پی این وسوسه می

گردانند و هم چرخه طبیعت را  گر آدمیان را پایمال میذاتی خود و دی
کنند و در نتیجه؛ همواره از رشد و تعالی حقیقی  دچار اخالل می

 (1030)دی  مانند. بازمی
 

 متن کامل
 پاسخ به پرسشهایی درباره مقاله 

 «ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا»
 

وبسایت گرانقدر انقالب اخیراً از جانب یکی از مخاطبان گرامی 
طلبی، شیطان؛  ابلیس؛ آتش قدرت»اسالمی در هجرت، درباره مقاله 

برداشتی آزاد از منظومه فکری »از سری مقاالت « زاده روابط قوا
سؤاالتی از نگارنده شده است که در « صدر فلسفی ابوالحسن بنی
نمایم به آنها پاسخ گویم. پرسش کننده گرامی  این مجال کوشش می

 چنین آغاز نموده است: 
 

به نام او که هر چه داریم از اوست، چندی پیش مطلبی »
پور به نام  در سایت انقالب اسالمی از آقای نیما حق

« ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زاده روابط قوا»
توجه مرا جلب کرد. در اینجا ضمن تشکر از نگارنده 

شوم که بنده مطالب ایشان را، مخصوصا  مقاله، یادآور می
گیری  صدر در مورد قصاص، پی بحث آزاد با آقای بنی

کنم، و به نظرم چنین اتفاق نادری در عصر کنونی   می
از دو استاد گرانقدر دارد. اما دلیل بسیار جای سپاس 

نوشتن این مطلب ابهاماتی است که برای من از مقاله یاد 
شده به وجود آمده است، پس تصمیم گرفتم آنها را به 
صورت چند سؤال در اینجا مطرح کنم. امید است که 
نویسنده گرامی فرصت جواب دادن سؤاالت این جانب را 
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نکته را نیز یاد آوری کنم که به البته باید این  باشند. داشته
ترین  از شیطان و ابلیس یکی از منسجم تعریف این بنده نظر

اهلل این سلسله مطالب بتواند کمکی  شاء آنهاست و ان
تر کردن موضوع مورد بحث و  باشد برای هر چه مستحکم

 «همچنین هدایتی به سوی حق و احیای کلمة اهلل.
 

و پاسخها، ضمن اعالم مراتب اما پیش از پرداختن به پرسشها 
کننده گرامی، بایسته   سپاسگزاری خود از عنایت و لطف پرسش

به نگارنده به هیچ روی صواب « استاد»است بگویم که اطالق 
که بنده  استصدر. در اینجا شایسته  نیست آن هم در کنار استاد بنی
صدر و متصدیان گرامی وبسایت  نیز به نوبه خود از استاد بنی

الب اسالمی در هجرت قدردانی نمایم که با عنایت و اهتمام به انق
 نمایند. ، کوشش در نهادینه کردن این سنت حسنه می«بحث آزاد»

حال به جهت سهولت مخاطبان گرامی، پس از نقل هر یک از 
 پردازم.   پرسشها به پاسخ آنها می

 

رسید که  ابلیس به این نتیجه می تعریف در شما سؤال اول:
تواند درون انسان باشد ولی در  نا بر قاعده ثنویت نمیاو ب

 درباره قرآن وقتی دیگر؛ عبارت به»آورید:  جای دیگر می
 کار به را «ابلیس» لفظ گوید، می سخن انسانی نفس
 مانند آنها، مصادیق و زوجش و او از که وقتی و برد می

 اعمال بد و خوبی و گوید می  سخن... و فرعون موسی،
به  .«کند می استفاده «شیطان» لفظ از دارد، می بیان را آنها

اید،  رسد که این تعریف از ابلیس را نیز پذیرفته نظر می
 کنید؟ اگر این گونه است این تناقض را چگونه حل می

 

تناقضی وجود ندارد، چرا که منظورم از پاسخ سؤال اول: 
، سخن گفتن درباره «گوید وقتی قرآن درباره نفس انسانی سخن می»

ماهیت نفس انسانی نیست که بتوان گفت ابلیس درون آن است، 
بلکه مرادم هنگامی است که قرآن به صورت کلی و جدای از 

 گوید.   مصادیق در مورد نوع نفس انسانی سخن می
 

اید:  در تعریف جنس ابلیس و خلق آن آورده سؤال دوم:
ویژگیهای »از طرف دیگر، بر اساس مندرجات مقاله »

، از خدای حق مطلق جز حق صادر «قدرت، ویژگیهای حق
گوید که خدا ابلیس را قبل  شود، اما قرآن می و آفریده نمی

پس ابلیس مخلوق  از آدمی از جنس آتش آفریده است،
اید که  ز آیاتی استفاده کردها« خدا است و ناحق نیست

رسد و نیاز به توضیح در مورد آنها  کمی مبهم به نظر می
قَالَ أَنَا »آیه رسد، همان  است در صورتی که به نظر می

سند « (11 خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ)ص
د محکمتری است و نیازی به استفاده از این دو آیه در تأیی

 موضوع نبود.
 

بنده در مقاله مورد بحث، در خصوص اینکه پاسخ سؤال دوم: 
به استناد « خدا ابلیس را قبل از آدمی از جنس آتش آفریده است»

سوره حجر  61( و إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِِّ...) سوره کهف 03آیات 
ام چرا که درج  ( سخن گفتهالسَّمُومِ  وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ)

سوره حجر در اثبات این مدعا که  61در آیه « مِن قَبْلُ»عبارت 

الزمه چرخه طبیعت  بلکه باشد، نمی ناحق ای رابطه خود خودی به ابلیس
خلقت آدمی  قبل ازباشد، چرا که خلقت او  است، سند محکمی می

ابلیس به عنوان نیرویی  آفریند، پس حتماً، خداوند هم بحق می و بوده،
کند که خداوند او را  ضروری در چرخه طبیعت نقش مثبتی ایفا می

شود  خلق نموده است. اما با خلق آدمی، این نیرو نسبت به او شر می
آید، چرا که بنا به مندرجات مقاله مورد  و به خدمت او در نمی

به بحث، سنخیتی میان ابلیس و فطرت آدمی وجود ندارد. در پاسخ 
 دهم. سؤال سوم توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می

 

چگونه است که نیرویی که به خودی خود سؤال سوم: 
حق است و ضروری چرخه طبیعت و نظام هستی که در 

در مقام پاسخ به این شبهه، آنچه نگارنده »اید:  اینجا آورده
گذارد،  تاکنون دریافته و آن را با مخاطبانش در میان می

یی است از نیروهای موجود در  است که ابلیس نیرو این
هستی و به خودی خود حق است و ضروری چرخه طبیعت 
و نظام هستی، اما هنگامی که در ارتباط مستقیم با انسان 

شود. اما  گیرد، نسبت به او عامل وسوسه شر می قرار می
در مورد انسان طبق آیات قرآن و « و چگونه؟ چرا

اما هنگامی که در ارتباط »شما: همچنین گفته خود 
گیرد، نسبت به او عامل وسوسه  مستقیم با انسان قرار می

تواند مثبت به کار گرفته  به هیچ وجه نمی« شود. شر می
 شود؟

 

در قرآن تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، در پاسخ سؤال سوم: 
ه باشد، و از آنجا ک ای شیطان دارای بار معنایی مثبت نمی هیچ آیه

گیری نمود که ابلیس  توان نتیجه شیاطین مصادیق ابلیس هستند، می
در رابطه با انسان هیچگاه نقش مثبت ندارد. اما چرا؟ زیرا اگر آدمی 
او را به هر هدفی بکار گیرد، بنا به ویژگیهای قدرت، همواره بر خود 

 ای گردد. دقت کنیم که هر وسیله برتر بینی و استکبارش افزوده می
ار گرفته شود، هدف متناسب با خود را جایگزین هدف ذهنی که بک

طلبی و  گرداند. حال اگر آدمی ابلیس را که نیروی تفوق آدمی می
جویی است بکار گیرد، هدف او خود برتر بینی روزافزون  برتری

شود و بنا به ویژگیهای قدرت، روزافزون خود و دیگران را  می
 نماید.  بیشتر تخریب می

شود اگر ابلیس ضروری چرخه طبیعت است، مانند شاید گفته 
خورد، پس هنگامی هم که  کند و می اینکه شیری آهویی را شکار می

کند، مصداق  کند و از آن تغذیه می انسانی گوسفندی را ذبح می
بکارگیری مثبت ابلیس توسط آدمی است. در پاسخ به این شبهه 

مال انسانی با باید گفت که یک تفاوت ماهوی بسیار مهم بین اع
اعمال سایر موجودات وجود دارد، و آن اینکه آدمی از هر عملی که 

باشد، اما  کند نیتی دارد و نیت او بنا به اراده او خوب یا بد می می
کنند. به عبارت دیگر؛ خوبی و بدی  سایر موجودات غریزی عمل می

اعمال آدمی در صورت صحت ظاهر عمل، وابسته به خوبی و بدی 
مدخلیت ندارد. « نیت»اوست، اما در مورد سایر موجودات  «نیت»

طلبی و برتری جویی باشد و آدمی  حال وقتی ابلیس نیروی تفوق
آن را بکارگیرد، آیا ممکن است نیت آدمی خوب باشد؟ بنا به 
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اش را  ویژگیهای قدرت پاسخ منفی است. بنابراین اگر آدمی رابطه
سایر موجودات برقرار سازد، بر اساس تفوق طلبی و برتری جویی با 
گر است، زیرا حداقل تخریب  این رابطه به هر شکل که باشد، تخریب

آن، تخریب فطرت توحیدجوی اوست، چرا که نیت او خالف اراده 
الهی و در نتیجه ناحق است. حال اگر آدمی روابطش را با سایر 

ه جویی، که بر پایه اراد طلبی و برتری موجودات نه بر اساس تفوق
الهی برقرار سازد )موازنه منفی( و در راستای اراده الهی به تغذیه از 
آنچه خدا حالل دانسته است، اقدام نماید، در این صورت او ابلیس 
را بکار نگرفته و روابط قوا برقرار نکرده است، بلکه تابع قوانین و 

 سنن حاکم بر هستی بوده و در چارچوب آن عمل نموده است. 
 

شود  توضیحاً عرض می»طبقه این گفته که  چهارم:سؤال 
باشد، به خودی خود « نیروها»که هر آنچه در زمره 

مند نیست و از خود هستی ندارد، بلکه هستی او  هستی
است و « رابطه»وابسته به برقراری و استمرار نوعی 

مند با هم به  گیرد که دو هستی رابطه زمانی شکل می
د، یعنی به هم اعمال نیرو کنند. نوعی ارتباط برقرار سازن

تواند یا توحیدی باشد و در راستای  این اعمال نیرو می
فلسفه وجودی هر یک از طرفین رابطه، یا مصداق زور 

اگر اینطور « باشد و توسط یکی بر دیگری تحمیل شود
است که نیرو و هستی او وابسته به برقراری نوعی رابطه 

حق اطالق کرد، چون به توان به آن حق یا نا است و نمی
مند نیز نیست،  شود و هستی جنس پدیده نیز مربوط نمی

ای  پس چرا قرآن، ابلیس را در مورد انسان صرفاً رابطه
ای بر اساس تکبر مطرح  نامشروع و به گفته شما رابطه

رابطه و نیرو باید دو وجهی  یعنی در حالی که 1کند؟ می
آن دارد در همان ها از  باشد و منوط به استفاده پدیده

ابتدای امر تکلیف این رابطه معلوم و از آن به عنوان زور 
 شود؟  تعبیر می

 

اگر اینطور »فرمایید  در مورد اینکه میپاسخ سؤال چهارم: 
است که نیرو و هستی او وابسته به برقراری نوعی رابطه است و 

توان به آن حق یا ناحق اطالق کرد، چون به جنس پدیده نیز  نمی
برداشت شما از مندرجات « مند نیز نیست شود و هستی ربوط نمیم

ها اگر توحیدی باشند،  مقاله مورد بحث درست نیست چرا که رابطه
باشند و اگر غیر توحیدی باشد، روابط قوا هستند و ناحق،  حق می

ها هستند یا در جهت توحید اعمال  بنابراین نیروها که ماحصل رابطه
ضاد. اما در مورد دو وجهی بودن نیروها، گردند یا در جهت ت می

عالوه بر توضیحات در پاسخ به سؤال سوم، باید گفت هرگاه بنا بر 
جویی باشد، نیرو تنها یک وجه خواهد داشت و  تفوق طلبی و برتری

آن زور است چرا که در غیر این صورت تفوق طلبی و برتری 
با « نیرو»فاوت یابد. برای فهم بهتر مطلب باید به ت جویی محل نمی

صدر توجه نمود. در  در منظومه فکری فلسفی استاد بنی« زور»
این تفاوت به شرح زیر « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»مقاله 

                                                 

خود »یا « تکبر»حال ابلیس که به استناد قرآن صفتش نسبت به آدمی، » ـ1
در حقیقت زوری است که آدمی در رابطه با خود، دیگر  است« برتر بینی
  «برد طبیعت بکار میآدمیان و 

 بیان گشته است: 
 نیرو عبارت است از:

ای که آدمی برای انجام اعمال حیاتی خود بکار  الف( کارمایه
 برد )کارمایه زندگی(  می

اراده و در راستای فلسفه  به یک پدیده بیب( اعمال اراده 
 وجودی آن )مثل جابجا نمودن یک تخته سنگ( 

اراده و در راستای ارادة بالغ  ج( اعمال اراده به یک پدیده ذی
آن )مثل کمک به یک انسان یا حیوان برای جلوگیری از پرت شدن 
در دره یا جلوگیری از رد شدن کودک ـ اراده نابالغ ـ از خیابان 

 رخطر(پ
 عبارت است از: « زور»اما 

دهد و در  ای که آدمی بدان جهت تخریبی می الف( کارمایه
 برد )مثل مصرف مواد مخدر( تخریب خویش بکار می

اراده و در خالف راستای  ب( اعمال اراده به یک پدیده بی
 فلسفة وجودی آن )مثل تخریب محیط زیست(

اراده و در خالف راستای ارادة   ج( اعمال اراده به یک پدیده ذی
 بالغ آن )مثل ضرب و شتم دیگران(  

 

شود تعاریف فوق نسبت به اراده  البته همانطور که مالحظه می
اند. حال آنکه در مورد حیوانات که فاقد چنین  انسان تبیین گشته

دیگر « زور»با « نیرو»باشند، این تفکیک بین  ای می اراده
آنها بر اساس غرایز و در راستای دوام  موضوعیتی ندارند، چرا که

 نمایند.  چرخه طبیعت عمل می
 

 

شاید گفته شود که ناپاکی »گفته شده که سؤال پنجم: 
بنده جایی « زدایی وجه اشتراک آتش و خاک است.

ام  ام و از هیچ یک از فقها و حکما نخوانده مطالعه نکرده
خود که آتش را پاک کننده بخوانند به همان دلیلی که 

کند و پاکی  اید که آتش پدیده را از هستی ساقط می گفته
برد. قابل توجه اینکه فقها آب  و ناپاکی را با هم از بین می

و خاک و آفتاب را پاک کننده دانسته و حرفی از آتش 
کنم در آفتاب با آتش اشتباهی  اند بنده فکر می نزده

 صورت گرفت است، پس طرح این سؤال موردی نداشت.
 

های غیر قابل اشتعال را  تواند پدیده آتش می اسخ سؤال پنجم:پ
که ناپاکی قابل اشتعال به آنها ضمیمه شده است، بدون اینکه آن 

 را از هستی ساقط کند، پاک گرداند.  ها پدیده
 

ترین سؤال این است که در  اما اساسیسؤال ششم: 
شیطان ماحصل غفلت آدمی است »اید:  تعریف شیطان گفته

از سنن حاکم بر هستی و فلسفه وجودی خود او، و بکار 
هایش در راستای قدرت طلبی  گرفتن استعدادها و توانایی

و در نتیجه تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و نیز 
طبق قول مفسرین به خصوص در مواردی آیت « طبیعت.

یادی شده است،  اهلل غروی، که از ایشان نیز در مقاله
شود که شیاطین را نه الزاماً  آیاتی در قران یافت می
اند، نظرتان در این باره چیست؟  صفات که اشخاصی گفته

 به عنوان مثال:
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 إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آمَنَّا قَالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا»ـ 1
 ( و10بقره )« مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا شَیاطِینِهِمْ
: گویند می و کنند، می مالقات را باایمان افراد که هنگامی

 خود شیطانهای با که هنگامی( ولی!« )ایم آورده ایمان ما»
( را آنها) فقط ما! شمائیم با ما: »گویند می کنند، می خلوت

 !«کنیم می مسخره
 

 وَالْجِنِّ الْإِنْسِ شَیاطِینَ عَدُوًّا نَبِی لِکُلِّ جَعَلْنَا وَکَذَلِکَ»ـ 6
 شَاءَ وَلَوْ غُرُورًا الْقَوْلِ زُخْرُفَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یوحِی
 در ( اینچنین116 نعاما)«یفْتَرُونَ وَمَا فَذَرْهُمْ فَعَلُوهُ مَا رَبُّکَ
 قرار جن و انس شیاطین از دشمنی پیامبری، هر برابر

 و فریبنده سخنان( درگوشی و) سری بطور آنها دادیم؛
 اگر و گفتند؛ می یکدیگر به( مردم اغفال برای) اساس بی

 توانست می و) کردند؛ نمی چنین خواست، می پروردگارت
 این، بنابر.( ندارد سودی اجبار ولی بگیرد؛ را آنها جلو
منظور این آیه  !واگذار خود حال به را تهمتهایشان و آنها

؟ به خصوص در بیان از شیاطین انس و جن چیست
 شیاطین انس چه می توان گفت؟

 

 وَإِنَّ لَفِسْقٌ وَإِنَّهُ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمُ یذْکَرِ لَمْ مِمَّا تَأْکُلُوا وَلَا»ـ 0
 أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ لِیجَادِلُوکُمْ أَوْلِیائِهِمْ إِلَى لَیوحُونَ الشَّیاطِینَ

 آن بر خدا نام آنچه از و( 161 نعاما)« لَمُشْرِکُونَ إِنَّکُمْ
 به شیاطین و است؛ گناه کار این! نخورید نشده، برده

 به شما با تا کنند، می القا مخفیانه مطالبی خود دوستان
 مشرک هم شما کنید، اطاعت آنها از اگر برخیزند؛ مجادله
در این آیه درباره القاء شیاطین به دوستان  !بود خواهید

 خود صحبت شده است به نظر شما این القاء چگونه است؟
 

 دُونَ عَمَلًا وَیعْمَلُونَ لَهُ یغُوصُونَ مَنْ الشَّیاطِینِ وَمِنَ» ـ0
 شیاطین از گروهی و( 36 نبیاءا)«حَافِظِینَ لَهُمْ وَکُنَّا ذَلِکَ

 غواصی برایش( دریا در که دادیم، قرار او مسخر نیز را)
 انجام او برای( نیز) این از غیر کارهایی و کردند؛ می
 !کردیم می حفظ( سرکشی از) را آنها ما و دادند؛ می

 را شیاطین و (01 ص)«وَغَوَّاصٍ بَنَّاءٍ کُلَّ وَالشَّیاطِینَ»
در توضیح  !را آنها از غواصی و بنا هر کردیم، او مسخر

تعبیر به توده های  0کتاب آدم  این نوع آیات نویسنده
 اند. آیا به نظر شما درست است؟ ناآگاه مردم کرده

 

 الشَّیطَانُ مَسَّنِی أَنِّی رَبَّهُ نَادَى إِذْ أَیوبَ عَبْدَنَا وَاذْکُرْ» ـ 0
 را، ایوب ما بنده بیاور خاطر به و( 01ص)«وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ

!( پروردگارا: گفت و) خواند را پروردگارش که هنگامی
آیت اهلل غروی و  .است افکنده عذاب و رنج به مرا شیطان

اند که شیطان در اینجا به  دیگر مفسران همفکر ایشان گفته
 معنای بیماری است. آیا با تعریف شما همخوانی دارد؟

 

 سوره ملک کدام است؟ 0ـ منظور رجم شیاطین در آیه  1
 

شیاطین در این ـ و در آخر نظرتان را در مورد سرهای 1
( 10 صافات)« الشَّیاطِینِ رُءُوسُ کَأَنَّهُ طَلْعُهَا»آیه بگویید: 

 !است شیاطین سرهای مانند آن شکوفه
 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که هرگاه  پاسخ سؤال ششم:

آدمی از سنن حاکم بر هستی و فلسفه وجودی خویش غافل شود و 
راستای قدرت طلبی و در نتیجه هایش را در  استعدادها و توانایی

تخریب روزافزون خود و دیگر آدمیان و نیز طبیعت بکار برد، صفت 
باشد. حال  شیطان در او تجلی داشته و خود از مصادیق شیاطین می

این انسانهای شیطان صفت، دیگر انسانها را به قدرتمداری وسوسه 
ته شده کنند و اگر هویت آنها برای انسانهای مخاطبشان شناخ می

گیرند و اگر هویت آنها ناشناخته باشد،  نام می« شیاطین انسی»باشد 
تا آنجا که نگارنده دریافته  1گردد. اطالق می« شیاطین جنی»به آنها 
گردد که از دید آدمیان  در قرآن به آنچه اطالق می« جن»است 

مستور باشند، چه ماهیت انسانی داشته باشند و چه غیر آن. از این 
باشد، نیز در زمره جنیان خواهد بود « رابطه»آنچه از جنس  رو هر

توان  اند و از آثار آنها می چرا که روابط از دیدگان آدمیان پوشیده
 به وجود آنها و صفاتشان پی برد. 

سوره بقره در بیان صفات منافقان  10حال وقتی قرآن در آیه 
 شَیاطِینِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آمَنَّا اقَالُو آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا»فرماید  می

، «شَیاطینِهِمْ»، مرادش از «مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا
شیاطین انسی است که صاحب قدرتند. اگر دقت کنیم منافق در واقع 

خواهد در هر شرایطی منافع خود را تأمین و  کسی است که می
اگر این یا آن گروه فائق شوند، در هر صورت  تضمین نماید، و

بیند و  گری نمی متضرر نشود، از این رو چون خود را واجد سلطه
، پندارد گر می اهل ایمان را نیز به مانند دیگر صاحبان قدرت، سلطه

ای در مقام زیرسلطه قرار گیرد که حذف یا  خواهد به گونه می
گیرد و هم نسبت  در پیش میمتضرر نگردد، بنابراین رفتار منافقانه 

، با این تفاوت «شَیاطینِهِمْ»کند و هم نسبت به  به اهل ایمان نفاق می
که تأمین و تضمین منافعش را در بلند مدت، در شکست اهل ایمان 

 بیند چرا که او حقمدار نیست، بلکه قدرتمدار است. می
ن شیاطین باید گفت که چون انسانهای شیطا« القاء»اما در مورد 

گری خود را  خواهند سلطه صفت بنا به ویژگیهای قدرت، همواره می
بر دیگر انسانها حفظ نمایند و حتی گسترش دهند، نیازمند این 
هستند که آنها را به تبعیت از خود به قدرتمداری وسوسه نمایند، از 

کنند که اگر بر اساس تحقق حقوق عمل  این رو به آنها القاء می
توانند  کنند و به اصطالح نمی شوند و رشد نمی نمایند، متضرر می

شود،  گلیم خود را از آب بکشند و روز به روز وضعشان بدتر می
اما اگر بر اساس منافع خود )یعنی مازاد بر حقشان( در امروز و 

توانند روزافزون بر قدرت و رفاه و آسایش  آینده عمل کنند، می
ای قدرت و ویژگیهای خود بیفزایند، و حال آنکه بر اساس ویژگیه

ها دروغی بیش نیستند. طبیعتاً انسانهای شیطان  حق، اینگونه وعده
کنند که با قدرتمداری  صفت دعوت خود را از آنهایی آغاز می

سوره انعام  161سنخیت بیشتری دارند و از این رو قرآن در آیه 
به «. لِیجَادِلُوکُمْ أَوْلِیائِهِمْ إِلَى لَیوحُونَ الشَّیاطِینَ وَإِنَّ»فرماید:  می

خواهند آنهایی که احتمال  عبارت دیگر؛ انسانهای شیطان صفت می
                                                 

، تألیف سید محمد جواد «آدم از نظر قرآن»ـ برداشت آزاد از جلد دوم کتاب 1
 غروی
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بیشتری دارد تابع آنها شوند را وسوسه نمایند تا با اهل ایمان به 
جدال بپردازند و در تقابل با آنها قرار دهند، و بدین طریق 

 گری خود را گسترش دهند. سلطه
سوره ص در خصوص  01سوره انبیاء و  36در مورد آیات 

اینکه سلیمان نبی شیاطین را به بنِّایی و غواصی و ... گمارده است 
های  توده»بنده نیز با نظر حکیم غروی مبنی بر اینکه این شیاطین 

های ناآگاه به سادگی تابع  هستند موافقم چرا که توده« ناآگاه مردم
وسوسه گردند، و خود نیز مصداق شیطان و عامل  القاء شیاطین می

. یک نکته را نیز نباید نادیده گرفت و آن اینکه هر شوند  دیگران می
انسانی به میزانی که از سنن حاکم بر هستی و حقوق خود غافل 

گردد. به عبارت دیگر؛ انسانها در شیطان  شود، شیطان صفت می می
باید  یابند، بنابراین مقابله اهل ایمان با آنها می صفتی نیز مراتب می

سب با نوع و میزان شیطان صفتی آنها باشد و نه تقابل محض و متنا
مطلق. از تخصص و مهارت هر انسان شیطان صفتی مادام که به کم 
فروشی و خیانت در بکارگیری تخصص و مهارتش اقدام ننماید، 

 توان و باید بهره برد.  می
اما در مورد اطالق شیطان به بیماری و عوامل آن، باید بگویم 

نوع بیماری، اعم از جسمانی و نفسانی، خود حاصل روابط که هر 
گردد.  قوا است، یعنی در اثر تخریبگری عوامل آن بر انسان ایجاد می

از این رو اطالق شیطان به عوامل بیماری از نظر بنده نیز صحیح 
سوره ص را نه بیماری جسمانی که  01است، اما بنده مراد آیه 

که قرآن کتاب هدایت است و  چرا یابم بیماری نفسانی درمی
باشد و نه امراض  رسالتش شفاءبخشی امراض نفسانی انسان می

و  گردد، جسمانی او. تا نفس آدمی بیمار نگردد، او شیطان صفت نمی
آیات الهی او را به انواع بیماریهای نفسانی و چگونگی درمان آنها 

 دهد.  اطالع می
سوره ملک باید  0در آیه « رجم شیاطین»در مورد منظور از 

به جهت دور « سنگسار»به معنای « رجم»توجه کنیم که از طرفی؛ 
گیرد، و از طرف دیگر؛  کردن و راندن انسان یا حیوانی صورت می

گیرد و  رجم شیاطین در این آیه بوسیله چراغهایی صورت می
باشد، بنابراین  ویژگی چراغ هم پرتوافشانی و روشن کردن محیط می

های شیطانی از  که مراد این آیه؛ دور کردن وسوسه رسد به نظر می
گیرند و از  آحاد مردمی است که از پیامبران و اولیاء اهلل الگو می

 نمایند.  هدایت روشنایی بخش آنها تبعیت می
سوره  10در آیه « الشَّیاطِینِ رُءُوسُ»رسد مراد از  اما به نظر می

صافات، آن اهداف و ثمرهایی باشد که آدمی از برای بدست آوردن 
کند، مانند جاه و مال، چرا که بمانند  آنها قدرتمداری پیشه می

ها  اند. در ضمن رنگ و لعاب میوه های درخت قلمداد گشته میوه
گرداند و نه تنه و شاخ و برگ  آدمی را به تناول آنها وسوسه می

، از این رو آدمی به جهت دوست داشتن روشهای درختان
سازد، بلکه به جهت منافعی که برای  قدرتمداری آنها را پیشه نمی

یازد، و از این رو اینگونه  گردانند، به آنها دست می او حاصل می
 (1030اند. )بهمن  تعبیر گشته« سرهای شیطان» ثمرات به

 

  (الهی عرش با سبا ملکه عرش نسبت)اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

 آن در که است نمل سوره از آیاتی با مرتبط من سؤال: پرسش
 که شود می گفته آن از قسمتی در و شده ذکر سلیمان حضرت داستان

 را صبا ملکه تخت( برخیا بن آصف) سلیمان حضرت مشاوران از یکی
 آیا!!! کرده منتقل سلیمان دربار به او قصر از زدن هم به چشم یک در
 نظر  به منطقی امروز بشر برای عقلی و علمی لحاظ از موضوع این
 آن یمن از مسافتی و باشد شده انرژی به تبدیل شی یک که! رسد؟ می

 کرده طی زدن هم بر چشم یک عرض در را المقدس بیت تا روزگار
 . باشد داشته دیگری مفهوم به استعاره بلقیس تخت اینکه مگر! باشد؟

 هستی بر حاکم مسببات و اسباب نظام و نظم الهی؛ عرش: پاسخ
 و فردی امور اداره در آدمیان درایت و تدبیر انسانی؛ عرش و باشد می

 طبیعت چرخه چرخیدن یعنی عرش؛ بر تعالی خدای استیالء. خود جمعی
 جدا آن منفرد اجزاء خلق از ای پدیده هر خلق. خلقت گذار دوران از پس
 تا شوند می داده قرار هم با رابطه در اجزاء آن سپس گردد، می آغاز جدا

 بر او تکوینی حکمرانی یعنی عرش بر خدا استیالء. یابند فرآیندی چرخه
 واحد از اگر که واحد، از نه گردد می آغاز کثرت از خلقت پس. طبیعت

 خدای یعنی. نبود ای چرخه نتیجه در و نبود خلقت در تکثری بود می
 و است کرده آغاز را الوجودات ممکن همه خلق همزمان ازالً تعالی
: گردد می مستفاد قرآن آیات از معنا این و است درآورده چرخه به سپس

 خدای( 0 سجده و 03 فرقان ،0 حدید ،0 یونس ،00 اعراف) آیه 0 در
 و) زمین و آسمانها( وجودی مرتبه یا) مرحله شش در اینکه از بعد تعالی
 الَّذی اهللُ) شود می مستوی عرش بر آفریند می را( آنهاست میان آنچه
 از پس(. الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أیّامٍ سِتَّةِ فی وَالْأرْضَ السَّماواتِ خَلَقَ
 و ماه و خورشید و روز و شب چرخه از سخن اعراف؛ 00 آیه در آن،

 حَثیثًا یَطْلُبُهُ النَّهارَ اللَّیْلَ یُغْشِی) تعالی خدای امر به است ستارگان
 امور تدبیر یونس؛ 0 آیه در ،(بِأمْرِهِ مُسَخَّراتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ

 سازی جفت و شفیع هیچ او اجازه و اذن بی که ای بگونه اوست بدست
 نه نیز؛ سجده 0 آیه در ،(إذْنِهِ بَعْدِ مِن إلِّا شَفیعٍ مِن ما الْأمْرَ یُدَبِِّرُ) نیست

 مِن دُونِهِ مِِّن لَکُم مَا) نیست را کس هیچ او از غیر شفیعی نه و دوستی
 فرو زمین در آنچه داند می که اوست حدید؛ 0 آیه در ،(شَفِیعٍ وَلَا وَلِیٍِّ
 در آنچه و آید می فرود آسمان از آنچه و آید می برون آنچه و رود می
 مِنَ یَنزِلُ وَما مِنْها یَخْرُجُ وَما الْأرْضِ فِی یَلِجُ مَا یَعْلَمُ) رود می باال آن

 تجلی عرش، بر استوی فرقان؛ 03 آیه در و( فِیها یَعْرُجُ وَما السَّماءِ
 چیزی هر عاقبت از آن به تمسک با باید که است الهی واسعه رحمت
 طه 0 آیه(. خَبِیرًا بِهِ فَاسْأَلْ الرَّحْمَنُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ) یافت آگاهی

 دقیقاً فوق آیات همه. «اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ: »است مؤید نیز
 این از و باشند می هستی بر حاکم مسببات و اسباب نظام و نظم گویای

 مضاف. است همین هستی عرش بر تعالی خدای شدن مستوی معنای رو؛
 الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ وَکانَ» فرماید می هود 1 آیه ادامه فوق، آیات بر

 بیازمایدتان تا آب بر او عرش است بوده و ،«عَمَلًا أحْسَنُ أیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ
 آبِ هم است، آب بر الهی عرش آری! کردارید نیکو تان کدامین که

 نه قرآنند مخاطبان که آدمیان زیست که چرا! هدایت آب هم و مادی
 مقصود سرمنزل به هدایت آبِ بدون نه و یابد می جریان مادی آبِ بدون
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 الْمَوْتِ بَعْدِ مِن مَّبْعُوثُونَ إِنَّکُم قُلْتَ وَلَئِن» فرماید می ادامه در. رسد می
 شما همانا گویی اگر و ،«مُّبِینٌ سِحْرٌ إلَّا هَذا إنْ کَفَرُوا الَّذِینَ لَیَقُولَنَّ

 مردگی چه و مادی مردگی چه مردگی، هر پس از شوید می برانگیخته
 آشکارا معنوی، بخشی حیات این گویند می همواره پوشان حق معنوی،
 اهللُ: »است مفاهیم همین گویای نیز رعد 6 آیه! نیست بیش جادویی

 وَسَخَّرَ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ تَرَوْنَها عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّماواتِ رَفَعَ الَّذی
 لَعَلَّکُم الْآیاتِ یُفَصِِّلُ الْأمْرَ یُدَبِِّرُ مُّسَمًّى لِأجَلٍ یَجْری کُلٌّ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ

: فرماید می اینکه چرایی که امید توضیحات؛ این با. «تُوقِنُونَ رَبِِّکُمْ بِلِقاءِ
 رَبُّ هُوَ إلِّا» ،(31 مرمنون ،60 نمل ،163 توبه) «الْعَظیمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ»

 ذِی» و( 10 بروج) «الْمَجیدُ الْعَرْشِ ذُو» ،(111 مؤمنون) «الْکَریمِ الْعَرْشِ
 نسبتاً عرش چرا اینکه نیز و شود  روشن( 63 تکویر) «مَکینٍ الْعَرْشِ
 عرش که هنگام آن ،(60 نمل ـ عَظِیمٌ عَرْشٌ وَلَهَا) سبا ملکه عظیم

: گفت «عَرْشُکِ؟ أَهَکَذَا» پرسیدند او از و دادند نشانش را سلیمانی
)آیاتی از  (.06 نمل) «مُسْلِمِینَ وَکُنَّا قَبْلِهَا مِن الْعِلْمَ وَأُوتِینَا هُوَ کَأَنَّهُ قَالَتْ»

 (1033تیر ـ  10قرآن 
 

 اهلل و یوم اآلخر
. است آخرت و خدا به ایمان قرآن؛ در اعتقادی ارکان ترین اساسی

 اسماء و صفات از که هستی مندی نظام به ایمان یعنی خدا؛ به ایمان
 و مستمر بقاء ضامن الهی اسماء و صفات این و است برآمده الهی

 هدفمندی آخرت؛ به ایمان و. باشد می هستی بر حاکم قوانین الیتغیر
. زد خواهد رقم حقمدار اخالق و خوبی و خیر جهت در را آدمی زیست

 اول رکن به ایمان( اذهان در نه و) واقع در چند هر امروز؛ دنیای در اما
 آخرت به ایمان که دوم رکن اما است شده تقویت بعضاً علم گسترش با

 بد که اثر بی بعضاً را تقویت آن مثبت آثار تنها نه و شده تضعیف است
 را حقمدار اخالق افول معادی؛ اندیشه تضعیف که چرا است کرده هم اثر
 در نه را آدمیان توان خدا؛ به ایمان رکن تقویت و داشته پی در

 داده، فزونی را تخریب و است کرده بیشتر قدرتمداری در که حقمداری
 آدمیان؛ زیست بهبود بنابراین. دهد می تغییر بد زیستگاهی به را زمین

 نمی دومی بدون اولی و است آخرت و خدا به توأمان ایمان گرو در
 لسانی خدا به ایمانشان که دیندارانی دیگر؛ سوی باشد. از ضامن تواند
 در و نهند نمی وقعی هستی نظامات به عمل در یعنی حقیقی، نه و است
 برای یکی شفاعت نظیر خرافی اعتقادات با پرستند، نمی را خدا واقع

 تنها نه عمالً را معادی اندیشه امثالهم، و متوفی برای خیرات یا دیگری
 بسیاری سوء آثار و کرده مبدل ضدش به را آن که انداخته کارکرد از

 بر تباهی برده خردی بی محاق در را حقمدار اخالق و اند آورده ببار
 گرو در تنها آدمیان زیست بهبود اوصاف؛ این با. افزایند می تباهی
 قرآن تأکید چرایی این و است آخرت و خدا به تؤامان و درست ایمان

 یاد باشد. )به می قرآن آیات بسیاری در آخرت و خدا به ایمان بر
آخرت و خدا؛ تنها هدف بعثت »کتاب بازرگان صاحب  مهندس مرحوم

 (1033ـ اسفند  13)آیاتی از قرآن  «(انبیاء
 

 اهللُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ
در برنامه پرتو نور با موضوعی تحت عنوان خداوند در پرسش: 

به تعبیر محی الدین عربی »آینه عارفان، آقای حمید انتظام فرمودند: 
نیست بلکه فاصله علمی  زمانیفاصله ما با خداوند فاصله مکانی ـ 

دانیم که با او هستیم. از همین روست  است )از جنس آگاهی(. ما نمی
«. ای نیست دهند که بین شما و خدا فاصلهکه مرتباً باید تذکر ب

 دیدگاه جنابعالی پیرامون ذکر و یادآوری چیست؟ 
های پیشین  یادآوری اصول و قوائد و نیز تجربه« ذکر»پاسخ:  

توجه به نسبت میان آدمی با خدا، یعنی « ذکر اهلل»است و منظور از 
ت نسبت آدمی با سایر آدمیان، نسبت آدمی با طبیعت، و حتی نسب

راهنمای عمل و تعامل آدمی « ذکر اهلل»باشد.  آدمی با خودش می
است در مواجه با آنچه در زیستنش باید بدان تصمیم بگیرد و اقدام 

الهی را در نظر  مقدراتای باید  کند، بدین معنا که او در هر مواجهه
گیرد و در چهارچوب آن عمل نماید. خداوند گشاینده و گسترش 

دگانش می باشد و اندازه گذارنده بر آن )اهللُ دهنده روزی بر بن
و  36و قصص  03و اسراء  61یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ( )رعد 

(، و 16و شوری  06و زمر  03و  01و سبأ  01و روم  16عنکبوت 
توجه به آن گشودگی و گستردگی و اندازه های مترتب « ذکر اهلل»

ساب و کتاب نیست، و اگر آدمی خواهان بر آن است که هستی بی ح
ها  ها و گستردگی ها در گشودگی رشد و تعالی است باید ذاکر اندازه

  (1031ـ تابستان  1)آیاتی از قرآن باشد. 
 

 احَ عَلَیْکُمْال جُن
در «. جواز»و یا « توصیه»هستند، یا « امر»آیات احکام قرآن، یا 

شود، و در  ، بهتر است انجام«توصیه»، حکم باید اجراء شود، در «امر»
، ایرادی ندارد اگر انجام شود، یا بهتر است انجام نشود ولی اگر «جواز»

فَلَا جُنَاحَ »هم انجام شد، متضمن گناهکاری نیست. مشابه عبارت 
« جواز»در چندین آیه آمده است که همگی متضمن معنای « عَلَیْکُمْ

، 601 ،600، 600، 603، 663، 133، 103هستند، که عبارتند از: بقره 
، 63، نور 30، مائده 163و  136، 131، 60، 60، نساء 636و  603
 (1030ـ مهر  زنان بیوه). 13، ممتحنه 00و  01، 0، احزاب 11و  13، 03

 

 لبث
توقف، مکث، درنگ و ماندن در حال »در لغت به معنای « بثل»
سوره یوسف، توقف و ماندن و محبوس  06باشد. در آیه  می« انتظار

فَلَبِثَ فِى »بودن حضرت یوسف در زندان با این واژه بیان گردیده است: 
زندانی شدن حضرت یونس در شکم ماهی، که «. السِِّجْنِ بِضْعَ سِنین

گرفتار شدن و سلب آزادی و مصلوب االراده شدن در بیانی نمادین از 
دل امواج مصیبت و سختی و رنج، به جهت غفلت از هدایت الهی و در 

و  106باشد نیز با این واژه بیان شده است )صافات  نتیجه گمراهی می
(. دوران کودکی حضرت موسی نیز که در کاخ فرعون طی شده با 100
(، چرا که مجال چندانی در آن 13شعراء بیان گردیده است )« لُبث»واژه 

محیط، برای رشد معنوی وی و رهنمون شدن به هدایت الهی فراهم 
نبوده است و به نوعی متضمن انتظار کشیدن برای رهایی از آن بوده 
است. زیر پوشش استتار در آمدن اصحاب کهف به جهت وضعیت و 

. قرآن برای بیان بیان شده است« لُبث»شرایط منفی محیطی نیز با واژه 
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حالت و روحیه کسانی که اکراه دارند به جبهه جنگ و جهاد بروند نیز 
(. شرایط و وضعیت و حاالت 10از این واژه استفاده کرده است )احزاب 

افراد وارد شده در جهنم هم با واژه لبث بیان شده که قطعاً در جهنم و در 
در شرایط منفی  دل آتش بودن و عذاب کشیدن، متضمن انتظار کشیدن

قرار »در آیات مذکور، « لُبث»نتیجه اینکه بار معنایی واژه  1است.
را در « گرفتن در وضعیت نامناسب و انتظار کشیدن برای رهایی

 (1030فروردین  )عمر نوح ـ گیرد. برمی
 

 آمنوا نیالذ هایا ای
 نیالذ هایا ای»ی تحت الفظ یمعنا نکهیاند به ا توجهم داده شیسالها پ

 مانیآنان که ا یبلکه ا ست،ین دیا آورده مانیکه ا یکسان یا 6«آمنوا
قرار دادن قرآن فکر مرا  بسبک مخاط نیا ییاند است، و چرا آورده

 یحاصل شد؛ قرآن میبرا یافتیدر نکهیبارها به خود مشغول کرده بود تا ا
 امیشود و او ابالغ پ ینازل م امبرشیبر پ یتعال یکه از جانب خدا

و  دیها را مخاطب قرار دهد، نبا آورده مانیخواهد ا یم یکند، وقت یم
اند و  آورده مانیا مالًع یکه برخ امبریمخاطبان پ یرو در رو دینشا
مشرکانه جلو  ایکافرانه  ایهم منافقانه  یلساناً و برخ یقلباً و برخ یبرخ

خطاب کند،  دیا آورده مانیکه ا یکسان یرا با ا یاند، همگ ستادهیا امبریپ
 غهیمخاطب ص غهیص یبه جا دیو شا دیبا ق،یم دقبلکه به اقتضاء کال

از  یاحد یآورندگ مانیابر  یدییبکار برد تا خطابش تأ بیغا
 امبریکه از زبان پ یخطاب اله نیبا ا یمخاطبانش قلمداد نشود و کس

 نینتواند ا ایغره نشود  مانشیشود گمراه نگردد و بر ا یم یخدا جار
. دیشرک خود نما ایکفر  ایکتمان نفاق  ای هیانتساب را مستمسک توج

موجبات  نکهیا دونب ابندیاوصاف مؤمنان را در دی! همه مخاطبان بایآر
 مانیاز ا یاحد ینیو خودبرترب یفخرفروش ای یو گمراه یبدفهم

 جادیو عنادورزان ا شانیکج اند یبرا یزیدستاو ای دیآورندگان فراهم آ
 (1031ـ بهار  0)آیاتی از قرآن گردد. 

 

 حروف مقطعه 
ها و در کل زبان بین خدا  پرسش: حروف )واحدهای نوشتاری(، واژه

هایی که با  اند. سوره چنان بین انسان و انسان مشترک و انسان و هم
ترین  شوند، تفسیرهای چندبعدی دارند که روشن مقطعات شروع می

گیری مشترک خدا و انسان را از این واحدهای نوشتاری  تفسیر آن، بهره
دهد. به زبان دیگر، وقتی خدا با این حروف، نوعی نگاه خود را  نشان می

ای از قدرت آن ذات به او  سازد، چرا انسانی که پاره می  از زندگی قرآن

                                                 

، 10، سبأ 01و  00، روم 110تا  116، مؤمنون 130و  130، طه 06ـ اسراء1
 00و یونس  60نبأ 

، 03، 01، 3، احزاب 633و  101، 103، 103، 113، 136، 133عمران  ـ آل6
، 116، 100، 130، بقره 00و  63، 61، 60، 63، 10، انفال 13و 13، 01، 00

، 10، تغابن 3و  1، تحریم 636و  613، 611، 610، 600، 633، 130، 113
 11، 1، 6، 1، حجرات 11، حج 3، جمعه 160و  113، 03، 00، 63، 60توبه 

، 00، 11، 3، 1، 6، 1، مائده 10و  13، 6، صف 13، حشر 63، حدید 16و 
، 16و  11، 3، مجادله 131، 130، 131، 30، 30، 33، 31، 01، 00، 01

، 11، 03، 00، 63، 13، نساء 3، منافقون 10و  13، 1، ممتحنه 00و  1محمد 
 .03و  61، 61، نور 100و  101، 100، 30

ها بزند؟! تا  تفویض گردیده است، نتواند دست به آفرینش زیبایی
 سخنش جاویدان گردد.

تماعی پاسخ: زبان و فرهنگ واژگان ماحصل تجربه زیست اج
بشری است که بواسطه بکارگیری استعدادهای خدادادیش شکل گرفته 
و نهادینه شده است. بنابراین زبان و فرهنگ واژگان؛ الهی نیست حتی 
اگر خدا بدان تکلم کند بلکه خدای تعالی چون علم و توانایی و دیگر 

ای  تواند به ابزار واژگان بشری بگونه اسماء و صفاتش مطلق است می
ره امور مستمر واقع بشری تکلم کند که همه زمانی و همه مکانی دربا

داللتش صادق باشد. و حال آنکه علم و توانایی بشری محدود و دچار 
تواند باشد. بعبارت  نقصان است و از این رو جاودانگی در کالم او نمی

دیگر؛ اصالت با زبان و فرهنگ واژگان نیست که سخنی جاودانه در 
گیرد بلکه اصالت با علم و توانایی و دیگر صفات و  یبستر آن شکل م

اسماء متکلم است. مضافاً زبان و فرهنگ واژگان فی نفسه دچار 
محدودیت در بیان اوصاف عالم تکوین است و از این رو خدای تعالی 

دهد تا آنها را شهوداً  آدمیان را به نشانه های آفاقی هستی نیز توجه می
 نیز آگاهی بخشد. 

ام یک مقدار  چه من مطرح کرده امه پرسش و پاسخ پیشین: آندر اد
تر از زاویه دید شماست. منظور من این است که انسان با توجه  متفاوت
هایش سخن را به  ها و آیه کریم که ذکر سوره های صریح قرآن به آیه

کشاند، خلیفه خدا در روی زمین است. به نظر این حقیر خلیفه  درازا می
ای از  که پاره تواند حمل کند مگر این نای را نمیشدن، هیچ مع

های خداوندی که شامل نیروی بخشندگی، ایجادگری و  صالحیت
که  هایی خالقیت به او )انسان( واگذار شود. از سوی دیگر، مجموع سوره

ترین تفسیرهایش  شوند، یکی از روشن با حروف مقطعات شروع می
و با زبان ویژه )عربی( بین تواند بکارگیری مشترک این حروف ول می

که به  انسان و خدا و انسان و انسان باشد. دعوت پروردگار از گروهی
سری و سماجت ناشیانه ایرادی  کالم ثابت و جاویدان او از سر خیره

گیری مشترک از زبان  اند، برای آوردن یک آیه مماثل دال بر بهره داشته
 است.

در خصوص جعل خالفت در  پاسخ: با سالم و درود. با نظرگاه شما
به طور کلی دو بار معنایی برای »ام:  زمین موافقم و پیش از این نگاشته

توان در نظر گرفت: اول؛ جانشینی به معنای یکی جای  می« جانشین»
دیگر را بگیرد، دوم یکی صفاتی از دیگری را احراز کند تا بتوانند به 

اغ آیات برویم، خداوند جای او عمل کند. حال با این تفکیک اگر به سر
شامل اسماء حسنای « الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا»و « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا»فرموده: 

شود، پس اگر انسان این قابلیت را دارد که کل اسماء را  الهی نیز می
ای ذی اراده  بیاموزد و بکارگیرد، و نیز با توجه به اینکه انسان پدیده

کند و اوست که زمین را تدبیر  بیعت دخل و تصرف میاست، پس در ط
توان نوع انسان را به تعبیری جانشین خدا بر روی  کند، پس می می

 « زمین دانست...
( ]ادامه پاسخ 11اما در خصوص حروف مقطعه... )آیاتی از قرآن 

نقل شده است، از این رو به « حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی»در مقاله 
 [ ◄کرار از اینجا حذف گردیده است جهت پرهیز از ت
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 متن کامل مقاله
 حروف مقطعه؛ کدهای تدوینی

 
پیش از این در پاسخ به پرسشی مربوط به حروف مقطعه 
توضیحاتی ارائه داده بودم که آن را خواهم آورد، اما متعاقب آن 

قلمتان را زمین »ای به انذار خطابم داد  توضیحات، دوست فرزانه
ده ارائه توضیحات بیشتر دادم و اینک پس از آوردن که وع« بگذارید

پردازم. ابتدا مرقومه آن  آن دو متن مذکور، بیشتر به حروف مقطعه می
 دوست فرزانه:

با تحیّت و احترام. چند سال پیش پستی از شما حاوی نام آقای »
شریعت سنگلجی و اشاره به آثار او دیدم. گفتم در این غریبستان این 

خدا دارد و اهتمامش به فهم قرآن است و آثار آقای  کیست که درد
شریعت را چراغ راهش قرار داده؟ جمالتی هم برایتان نوشتم. مدتی 

شود که اطمینان یا امید دارم که  است که یادداشتهایی از شما دیده می
تنها سهو قلمتان باشد نه قلبتان. از همه بدتر آخرین اظهار نظرتان در 

بندی و چیدمان آیات، کدگذاری؟؟! جایگری  سوره مورد غیرالهی بودن
ها است. مراقب باشید؛ قرآن  غلط دو آیه در ابتدای دو سوره و امثال این

اسباب بازی و محل آزمون و خطا و پلکان شهرت و جذب مخاطب 
نیست. لم تقولون ما ال...، قولوا قوالً سدیدا، فااسئلوا اهل الذکر ان کنتم... 

شروع « هرچه آن خسرو کند شیرین بود»روش از بیچاره تهی دست س
کرد و به انذارنامه و مغشوش بودن قرآن خاتمه داد. آن یکی از 
هرمونتیک بودن اندیشه خود گفت و لزوم رجوع به متن مقدس و در 

ای و نه تقدسی و به نقل از  آخر نه معنی باقی گذاشت و نه وحی
ویای ایمان گم شده خودش ایمان هم از کفش پرید و فعال طالب و ج

است. تمام ترتیب آیات و چیدمان آنها فوق بشری است. جبرئیل به 
فرمود که این آیه ذیل آن و فوق این باشد. بسیاری از حروف  پیامبر می

دانیم. هیچ  مقطعه نامهای رسول بزرگوار است و بعضی را هم نمی
الش جهل انسان بسیار زیاد است. ت«. ندانیم»اشکالی هم ندارد که 

کنیم که آن را کاهش دهیم. قلمتان را زمین بگذارید. آثار آقای  می
ی آثار سیوطی را  شریعت و محمد سنگلجی و اتقان و المتوکلی و بقیه

با دقت مطالعه فرمائید. از تفاسیر حداقل کشِّاف را آموخته و تفسیر کبیر 
ها  ، لبنانیامام فخر را هم ببینید. اگر تمایل بدیدن تفاسیر متأخرین داشتید

ترند. متأسفانه هموطنان قدیم و جدید ما آثار گذشتگان را بدون  مناسب
اند. بسم اهلل الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ نُنَبِِّئُکُم  ذکر نامشان، تکرار نموده

بِالْأخْسَرینَ أعْماَل الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِى الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنَّهُمْ 
 «حْسِنُونَ صُنْعًایُ

نقد برخی از مدعاهای مطروحه مرقومه فوق درباره حروف مقطعه 
آورم که آن  نهم و حال توضیحات اولیه خود را می را به بعد وامی

 دوست فرزانه را بر آن داشت که انذارم دهد.
اما در خصوص حروف مقطعه که در ابتدای برخی از سور قرآن »

ای که برای آن متصور  عی ندارم، اما فرضیهاند؛ بنده نظری قط درج شده
است که در زمان تدوین قرآن بکار گرفته شده « کدینگ»ام نوعی  شده

« کتاب مجلد»باشد. توضیحاً عرض کنم که تدوین قرآن به شکل 
گذاری آیات،  تدوینی بشری بوده است و نه الهی، بدین معنا که شماره

تها و سور در کنار هم و نیز اسم گذاری سور و چیدمان ترتیب گروه آیا
در ابتدای سور شأنیت وحیانی ندارد، « بسم اهلل الرحمن الرحیم»درج 

یعنی نحوه انجام آنها به پیامبر اسالم وحی نشده است، بلکه توسط 
شخص پیامبر یا صحابه او شکل گرفته است، از این رو دقت الهی 

باشد. مثالً  مینداشته و در برخی موارد دچار اشتباه یا عدم کیفیت 
سوره روم قطعاً اشتباه  0عمران، یا آیه  سوره آل 0گذاری آیه  شماره

در ابتدای سوره توبه از چه « بسم اهلل الرحمن الرحیم»است. یا عدم درج 
رو بوده است؟! مگر محتویات سوره توبه با صفات و اسماء الهی بویژه 

آن ماهیت بشری رحمت خدای تعالی مغایرت دارد؟! بنابراین تدوین قر
داشته و مصون از خطاء نبوده است. حال با این اوصاف؛ در خصوص 

بودن آن « کدینگ»حروف مقطعه، با توجه به موارد زیر، فرضیه نوعی 
 شود:  تقویت می

 اند.  ـ همه حروف مقطعه در اول سور درج شده

سوره  1در « حم»ـ تکرار حروف مقطعه بویژه در سور متوالی: 
سوره تقریباً متوالی  0در « الر»)با درج شماره آیه(،  01ا ت 03متوالی 

« المر»)بدون درج شماره آیه( که در میان آن یک سوره با  10تا  13
سوره )با درج شماره آیه( که دو مورد اول  1در « الم»آغاز شده، 

(، 06تا  63( و چهار مورد دوم هم متوالیند )سور 0و  6متوالیند )سوره 
که فقط در یک حرف تفاوت دارند در سه سوره  «طس»و « طسم»

 . 63تا  61متوالی 
 های طه و یس و ص و ق با نام سور.  ـ برابری حروف مقطعه سوره

ـ شباهت برخی حروف مقطعه با هم و تفاوت تنها در یک حرف 
 10این چهار مورد در اول «. المص»با « المر»با « الم»با « الر»مانند 

 اند. اند آمده که با حروف مقطعه آغاز شدهای  سوره 63سوره از 
 ـ حروف مقطعه شامل همه حروف لسان قرآن نیستند. 

تواند بسیار طبیعی باشد که هیأت  با توجه به موارد فوق می
گردآورنده نسخه نهایی قرآن از حروف مقطعه برای کدگذاری نسخ 

مطابق مرجعی که در دست داشتند بهره برده باشند، یا برای توالی سور 
خواست پیامبر در نسخه نهایی یا به تشخیص خودشان یا هر دلیل 
دیگری که کدگذاری را نیازمند بوده باشد. مضافاً این بدیهی بوده است 

اند مانند واژگان هر  که کلمات قرآن از ترکیب حروف تشکیل شده
زبانی، و بنابراین این محل اعتنا نبوده که واژگان بکار رفته در قرآن از 

کرده است  مان حروفی ساخته شدند که بشر عرب زبان با آن تکلم میه
اند چه برسد به  که حتی خود واژگان هم بن مایه مشترک داشته

 « حروف.
خواهم به توضیحات بیشتری پیرامون حروف مقطعه  حال می

بپردازم. اما از نظر بنده؛ پرداختن به چند موضوع مرتبط دیگر الزامی 
رباره حروف مقطعه را روا دارد. یکی از آن است تا اظهارنظر د

موضوعات؛ حدود و ثغور محدوده وحیی است که بر پیامبر اسالم فرود 
 آمده که پیشتر بدان پرداخته بودم: 

در خصوص گستره وحی نبوی باید گفت که محدود است به نص »
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کتاب منزل، چرا که اگر بگوییم چنین محدودیتی نیست و گستره آن 
ها و رهنمونهایی وجود داشته که مختص پیامبر  اشد و آگاهیب فراتر می

مندی از آنها بشوند، و پیامبر  توانستند مشمول بهره بوده و دیگران نمی
فهمیده و داللتشان را  به مدد آنها آیات الهی را در نهایت فهم می

یافته، با این ادعا در واقع کارآمدی آیات الهی را مخدوش فرض  درمی
چون در این صورت؛ آیات الهی منزل، از منظر هدایت، کافی نماییم  می

اند که حتی بتوانند مهبط و واسطه ارسال خود را هدایت  و وافی نبوده
نمایند و به سرمنزل مقصود برسانند، چه رسد به دیگر مخاطبان! از این 
رو باید گفت که آنچه بر پیامبر اسالم نازل گشته، منحصر در نص 

است و الغیر و آنهم تنها به صورت شنیداری، چرا که آیات قرآن بوده 
در غیر این صورت، از منظر هدایت الهی، بین او و سایرین تبعیض 
وجود داشته و دیگر او نمی توانسته اسوه و الگو قرار گیرد چون 

بنابراین اگر قرآن را  امکانات فهمی بیشتری شامل حالش بوده است.
و به هدف هدایت مخاطبانش؛ دیگر الهی بدانیم یعنی از جانب خدا 

تفکیک کالم نفسانی از نص قرآن و قائل شدن به اینکه آیات به 
شده و او خود خالق نص متناظر  صورت کالم نفسانی بر پیامبر وحی می

آن بوده و نیز نظریه رویاهای رسوالنه، محلی از اعراب نخواهند 
ا فقط از درون و افزایم؛ نه تنها پیامبر نص آیات قرآن ر داشت... می

شنیده است بلکه با طنین صدای خود نیز آیات  توسط گوش جانش می
کرده و الغیر، گویی که خود برای خویش آیات را  را استماع می

خوانده است، چرا که در غیر این صورت، در هدایت پیامبر توسط  می
وحی با هدایت دیگر مخاطبان وحی، تمایز و تبعیض اجتناب پذیری 

داشته است، حال آنکه اقتضای توانمندی هدایت الهی از طریق  وجود می
اند این است که خود پیامبری هم که  بازگویی پیامبران از آنچه شنیده

الگو و امام بوده باید از همین طریق و حداکثر از راه استماع آیات الهی 
گشته است تا از این منظر بین سایر  با صدای خویش هدایت می

ا پیامبر در برخورداری از امکان حداکثری هدایت الهی مخاطبان وحی ب
تفاوتی وجود نداشته باشد و همین آیاتی که با صدای پیامبر بر آنها 

شده است،  شود بر خود او هم با صدای خودش خوانده می خوانده می
شود دریافتن جان کالم الهی است چه  پس آنچه موجب هدایت می

 «مخاطبان.پیامبر مستمع آن باشد چه دیگر 
با این توضیحات این مدعایی که آن دوست فرزانه مرقوم نمودند 

تمام ترتیب آیات و چیدمان آنها فوق بشری است. »روا نیست که 
چرا « فرمود که این آیه ذیل آن و فوق این باشد جبرئیل به پیامبر می

روا نیست؟ چون این امر فقط در صورتی ممکن بوده که در معیت و 
مخصوص نص آیات قرآن، وحی مخصوصی هم برای دیگر مالزم وحی 

راهنماییهای الزم از قبیل اعالم پایان هر آیه، یا هر سوره یا جایگاه هر 
داشته است و  یک در میان کل متن قرآن یا اسامی سور و ... وجود می

باید در زمان حیات پیامبر اسالم تمام  حال آنکه اگر چنین بود قرآن می
یافت و حال  گشت و هیچ اختالفی در آن راه نمی و کمال تدوین می

آنکه به گواهی تاریخ قرآن چنین نبوده و مصاحف متعدد متفاوتی 
توسط برخی اصحاب گردآوری شده بوده که حتی در ترتیب سور 
همخوانی نداشتند. بنابراین اراده الهی بر آن نبوده که تدوین قرآن مانند 

هم به دست صحابه پیامبر و حتی نص آن صرفاً الهی باشد بلکه این م
متأخرین سپرده شد تا خود گواهی باشد بر خودگویایی و خود 
روشنگری قرآن که یکی از وجوه اصلی تمایز کتاب الهی از کتاب 

باشد بنحوی که با تمسک به انسجام و ماهیت پازلی آیات  بشری می
قرآن، تشخیص محدوده وحی منزل همواره امری ممکن است. )رجوع 

 از نگارنده(« عربیت لسان قرآن به چه معناست؟»نید به مقاله ک
گشت و صورت  دیگر اینکه؛ اگر در زمان پیامبر قرآن تدوین می

یافت، ترتیب و توالی سور و نیز چیدمان گروه آیاتی که مجزا  نهایی می
شدند، اصالت  نازل شده بودند و در تدوین در یک سوره قرار داده می

ات و سور مدون حاکی از نظم خطی معنایی و یافت و سیر آی می
شد که بعضاً با مصادیق واقعی آنها در زیست  محتوایی آیات کتاب می

یافت و دیگر قرآن را از داللت همه  فردی و جمعی بشری مغایرت می
نمود چرا که  زمانی و همه مکانی آیاتش بر زیست بشری ساقط می

غیرخطی ذاتی زیست بشریند. نوسان و جابجایی تقدمها و تأخرها و سیر 
اگر این گونه نبود پیامبر را، و به طریق اولی، خدای تعالی را، نباید و 
نشاید که به امر مهم تدوین قرآن نپردازند. این عدم پرداختن حاکی از 
آن است که محتویات قرآن دارای سیر خطی نیستند که بشود آن را 

ر خطی، آن را خواند و یکبار و برای همیشه تدوین کرد و بنا بر سی
آموخت و بکار بست چرا که مفاهیم و مضامین هدایتی ذاتاً تو در تو و 

باشند بلکه ماهیتی چند بعدی  در هم تنیده و پیچیده و فاقد سیر خطی می
 و ذومراتب دارند.

با این توضیحات از نظر نگارنده روشن است که شماره گذاری 
بدست گردآورندگان مصاحف اند بلکه  آیات و سور اصالتی نداشته

نوشته دکتر محمود رامیار « تاریخ قرآن»اند. کتاب  قرآن رقم خورده
اند: علت این اختالف  گفته»نویسد:  درباره اختالف در شماره آیات می
کرد تا یارانش  ای اندک توقفی می آن بود که نبی اکرم بر سر هر آیه

ی از مردم چنان گمان ا بدانند که پایان و آغاز آیه کجاست. ولی پاره
بردند که محل وقف پیامبر اکرم فاصله میان دو آیه نیست و آن آیه  می

کردند. دسته دیگر آن وقف را خاتمه آیه تلقی  را به مابعد آن وصل می
کردند. چنین بود که در شمارش آیات در  کرده و به دنباله آن وصل نمی

ت اختالف در شماره مصاحف مختلف اختالفی پیش آمد و یا ... شاید عل
آیات این باشد که در مصاحف مختلفی که عثمان به اطراف فرستاد 
هیچگونه عالمتی بکار نرفته بود و در شهرهای مختلف به قرائتهای 

شد و آن اختالف قبلی در مصاحف به اینجا نیز رخنه  مختلف اتکاء می
 «کرد.

ف اما موضوع دیگری که پرداختن بدان الزمه بحث درباره حرو
« تاریخ جمع قرآن»باشد. کتاب  مقطعه است بسمله اول سور می

ای است از سوره فاتحه، و در  جمعی برآنند که بسمله آیه»نویسد:  می
ای  ها برای فصل آمده است... و گروهی دیگر بسمله را آیه سایر سوره
شمرند، و  ای نمی ها و از هیچ سوره دانند بر اوایل سوره مستقل می

ر آن در اول سوره فاتحه جهت میمنت است، و در مبادی گویند ذک می
های دیگر برای فصل بین السورتین است. و در تفسیر وسیط از  سوره

ابن عباس روایت شده که اختتام بر حضرت پیامبر به نزول بسمله ظاهر 
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آمد، فتح سوره الحق و ختم سوره سابق  شد، و تا بسمله فرود نمی می
 «گشت. معلوم نمی

شود سطور فوق حاکی از عدم اتفاق نظر  همان طور که مالحظه می
حتی در مورد بسمله اول سور است. از نظر نگارنده توجه به معنا و 

در این میان راهگشاست که پیش از « بسم اهلل الرحمن الرحیم»مفهوم 
قرآن در خصوص نامه سلیمان از قول ملکه »این بدان پرداخته است: 

، و به استناد «هُ مِن سُلَیْمانَ وَإنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِإنَ»سبا فرموده: 
آغاز گردیده بوده و از این « بسم اهلل»اند که نامه سلیمان با  آن پنداشته

رو شایسته است که مدخل هر امری با ذکر بسم اهلل باشد. اما اگر به 
بینیم که  کنیم میداستان سلیمان و ملکه سبا در آیات سوره نمل توجه 

در وصف تمامیت محتوای نامه سلیمان « إنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ»
است و نه اینکه صرفاً آن نامه با بسم اهلل آغاز شده باشد چرا که ابتدا 

، آن زن گفت: «قالَتْ یاأیُّهَا الْمَلَؤُا إنِّى ألْقِىَ إلَىَّ کِتَابٌ کَریمٌ»فرماید:  می
إنَهُ مِن »ام،  ای بزرگوارانه قرار گرفته گان همانا من خطاب نامهای بزر
وَإنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ »، همانا آن نامه از جانب سلیمان است، «سُلَیْمانَ
، و همانا آن نامه بسم اهلل الرحمن الرحیم است. پیش از این «الرَّحیمِ

ده صفات و اسماء کنن در زبان عربی بیان« اسم»ام که  توضیح داده
ای.  مسمی است و نه صرفاً نامی اعتباری جهت اشاره یا صدا زدن پدیده

وجود « رحیم»و « رحمان»حال باید ببینیم چه تفاوتی در بار معنایی 
را دریابیم. همانطور که « بسم اهلل الرحمن الرحیم»دارد تا معنا و مفهوم 

ر مرتبه خلق الهی گویای رحمت عام الهی است که د« رحمان»اند  گفته
گویای رحمت خاص الهی « رحیم»شود و  ها می شامل حال همه آفریده

ها شامل  است که در مرتبه جعل الهی متعاقب رویکرد و عملکرد آفریده
یعنی با « بسم اهلل الرحمن الرحیم»شود. با این اوصاف؛  حال آنها می

 تمسک به صفات و اسماء الهی در بستر رحمت عام الهی مشمول
رحمت خاصش بشویم. آنچه از داستان سلیمان و ملکه سبا مشهود است 

باشد که ملکه از تبیین و دعوت حکیمانه سلیمان در شگفت شده  این می
اش ملحوظ  گردد چرا که حجیت حقانیت مدعای او در نامه متأثر می

، همانا آن «إنَّهُ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ»گوید:  بوده است و از این رو می
نامه بر اساس ماهیت حقیقی جهان هستی نگاشته شده و سیر علیّ 
معلولی مدعاهای آن مشهود است. نگارنده نافی این نیست که ذکر 

تواند اعمال آدمی را تبرک  در مدخل امور می« بسم اهلل الرحمن الرحیم»
کرداری  پنداری و راست بخشد البته به شرط اینکه او را در راست

ی باشد و این منوط است به اینکه معنا و مفهوم این ذکر را بداند، تذکار
نه اینکه صرفاً بر زبان آورد در حالی که در عالم واقع به من دون اهلل 

آیت اول آن « بسم اهلل»متمسک است! و این معنا در سوره فاتحه که 
اهْدِنا  إیّاکَ نَعْبُدُ وَإیّاکَ نَسْتَعینُ»فرماید:  باشد که می است مؤید می

نیز پیشتر « صراط مستقیم»پیرامون معنا و مفهوم «. الصِِّراطَ الْمُسْتَقیمَ...
 «ام. توضیح داده

افزایم: آیه  بر سطور فوق که از کوتاه نگاریهای نگارنده بوده می
وَقالَ »فرماید:  سوره هود از قول نوح پس از ساختن کشتی می 01

، و نوح گفت در آن سوار شوید «ا وَمُرْساهَآارْکَبُوا فیهَا بِسْمِ اهللِ مَجْراهَ
که به اسم خدای است روان شدنش و لنگر انداختنش، و این شاهد 

دیگری است که معنای بسم اهلل ناظر بر نظام اسباب و مسببات حاکم بر 
باشد و نه صرفاً لفظی که باید در مدخل امور گفت، بلکه در  هستی می

حقیقت آن باید دمادم بر اساس  سرتاسر هر امری جهت محقق ساختن
 یعنی با تمسک بر صفات و اسماء مطلق الهی پیش رفت. « بسم اهلل»

با این توضیحات نگارنده بر آن است که بسمله اول سور اصالت 
وحیانی ندارند، هرچند که پیامبر عظیم الشأن اسالم متبرکاً بدان توصیه 

گردد و آنها را متذکر نموده باشند تا همواره در اذهان مؤمنان تکرار 
 شود به صفات و اسماء الهی.
توان حروف مقطعه اول سور را جزء نص  با این توضیحات؛ می

وحیانی سور در نظر نگرفت چرا که بسمله مقدم بر آنها دیگر به عنوان 
گردد که حروف مقطعه ما بین دو  نص وحیانی آغازین سوره قلمداد نمی

را جزء آیات سور بحساب نیاورد.  نص وحیانی بوده باشد و نتوان آن
تواند عبارت متأخر از حروف  بدین ترتیب آیه آغازین هر سوره می

 مقطعه محسوب گردد.
پس از توضیح چیدمان سوری که « درآمدی بر تاریخ قرآن»کتاب 

در مجموع، این »نویسد:  اند می در ابتدای آنها حروف مقطعه آمده
هایی که عالیم و نشانهای مشابه  هآید که گروه سور استنباط به ذهن می

اند، در  کرده اش تدوین می اند، هنگامی که قرآن را به هیئت فعلی داشته
ها مؤید این نظر است... در  اند. مالحظه طول سوره کنار هم گذاشته شده

ماند که  ها از زیاد به کم است و این امر به اصلی می مجموع طول سوره
ردیده است. همچنین همین قدر آشکار ها بر مبنای آن مرتب گ سوره

است که از نظر نظم طولی دقیق، بارها عدول شده است... به نظر 
رسد بعضی از این عدولها از قاعده طولی )از زیاد به کم(، مربوط به  می

های  های دارای حروف مقطعه است. مثالً اگر گروه سوره این گروه سوره
ید که اولین آنها اندکی بلندتر از را در نظر بگیریم، خواهیم د 01تا  03

 00و به ویژه سوره شماره  00است، حال آنکه سوره شماره  03سوره 
رسد که نظم طولی )از زیاد  نسبت به جایشان کوتاهند چنین به نظر می

های حوامیم  به کم( کنار گزارده شده تا قبل از تدوین نهایی، گروه سوره
های  ونه دیگر اینکه اگر گروه سورهدر موقعیت کنونیشان قرار گیرند. نم

تقریباً از  16، 11، 13های  بینیم که سوره دار را در نظر بگیریم می« الر»
 10، 10، 10های  اند اما سوره نظر طول در موضع مناسبشان قرار گرفته

دوباره به طولی برابر با  11)نسبت به جایشان( کوتاهند. و در سوره 
رسد که این گروه به عنوان یک  ظر میرسیم. چنین به ن می 13سوره 

اند. از سوی  شان گنجانیده شده مجموعه منسجم و مرتبط درجای فعلی
دار در موقعیتها و جاهای مختلف قرار داده « الم»های  دیگر سوره

که بلندترین آنهایند در آغاز این گروه و  0و  6اند. سوره  شده
ارند چنانکه گویی در گروهی بس دورتر قرار د 06تا  63های  سوره

عدول از این قاعده طولی فوق العاده زیاد بوده است و لذا این گروه به 
اند. این واقعیت مؤید این فرضیه است که هنگامی  دو بخش تقسیم شده

های دارای حروف  ها تثبیت شد گروه سوره که نظم و ترتیب فعلی سوره
 «مقطعه مرموز مشخصاً وجود داشت.

گفته نگارنده؛ جمله اخیر کتاب مذکور که  بنا بر توضیحات پیش
این واقعیت مؤید این فرضیه است که هنگامی که نظم و »گوید:  می
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های دارای حروف مقطعه  ها تثبیت شد گروه سوره ترتیب فعلی سوره
تواند صحیح نباشد چرا که ممکن  می« مرموز مشخصاً وجود داشت

جع نسخه نهایی نسخ مر  است که آن حروف مقطعه به عنوان مشخصه
هایی  در حین تدوین قرآن کتابت شده باشند که فالن سوره از چه نسخه

بعضی »نویسد:  اخذ گردیده است. جالب اینجاست که همین کتاب می
محققان اروپایی این حروف را به مثابه حروف اختصاری نامهای 

هایی چند را برای خود جمع، یا حفظ یا  اند که سوره اشخاصی تلقی کرده
این مالحظات این استنباط را »نویسد:  و نیز می« مکتوب کرده بودند

آورد که حروف مقطعه متعلق به جمع و تدوین قرآن، و  پیش می
اند که در ابتدای آنهایند. و فرق و تفاوت واقعی  بنابراین متأخر از متونی

اند که حضرت رسول یا  ندارد اگر فرض کنیم که آنها عالیمی بوده
اما شگفت « اند. ها بکار برده بندی سوره برای بازشناسی یا ردهکاتبان او 

آیند و این خود  این حروف همواره پس از بسمله می»دهد  که ادامه می
دلیلی است بر اینکه فکر کنیم بسمله متعلق به متن است، نه جمع و 

رسد که این حروف هم متعلق به  تدوین. بنایراین تقریباً قطعی به نظر می
لی بوده، و عالیم خارجی نیستند که در زمان حضرت رسول یا متن اص

گویاست که سطور فوق که « گردآورندگان بعدی افزوده شده باشند.
گویی  باشند ضد و نقیض می« درآمدی بر تاریخ قرآن»منقول از کتاب 

 است! 
نوشته دکتر جاللی نائینی « تاریخ جمع قرآن کریم»اما کتاب 

سوره قرآن مصدر به حروف مقطعه است  110سوره از  63»نویسد:  می
که از جهت علمی و تاریخی بحث پیرامون آنها از مسائل غامض و 
دشوار باشد و مفسران در حل این رموز هر یک به اندازه اطالع خود 

اند؛ لیکن از مجموع اخبار و احادیثی که درین باب به  چیزی گفته
ر نمایند و بیشتر به تأویل اند منجزاً اظهارنظ دستشان رسیده، نتوانسته

دور از ذهن یا تعبیرات بر مبنای تخیالت و احتماالت این حروف 
 «اند تا تفسیر روائی آنها. پرداخته

بنا بر مندرجات تاریخ جمع قرآن کریم در مورد حروف مقطعه 
 اند: موارد زیر را گفته

 باشند. ـ فواتح سور می

 باشند. ـ اسم مقطع می
 باشند. ره سابق میـ حاکی از اتمام سو

 ـ حروف مقطعه برای ابتدای کالم و انتهای آن است.
داند  باشند و هیچ کس تأویل آنها را نمی ـ از متشابهات قرآن می

 مگر خدای تعالی.
ـ سخن گفتن در باب حروف مقطه شایسته نیست چون از اسرار و 

 باشند. رموز الهی می

ه حقایق این کتاب ـ جهت تعجیز خلق است تا دانند که کسی را ب
 راه نیست.

 ـ این حروف رمزی است میان خدای و رسولش.
 از الر، حم و ن.« الرحمن»ـ مراد ترکیب اسماء حسنی است مانند 

 ـ اختصار از کلماتی هستند که داللت بر صفات الهی کنند.
 ـ نام سوره هستند.

 باشند. ـ خالصه قرآن می
ها بعد از این حروف  سورهـ اسامی قرآنند و از این رو در اغلب 

 ذکر قرآن آمده است.
اند چون پیامبر به  ـ حروف مقطعه جهت تسکین کفار است. گفته

زندند و دست به دست  نماز ایستادی، آنها از روی عناد صفیر می
کوفتند تا آن حضرت بر اشتباه افتد و خدای تعالی این حروف را  می

متفکر شوند  و از تغلیظ باز  فرستاد تا کفار پس از استماع آن متأمل و
 مانند.

ـ حروف مقطعه برای تنبیه و اعالم است تا شنونده را از خواب 
 غفلت برانگیزاند. حروف تهجی برای ادای تبیه آید.

 
حال ابتدا مختصراً به نقد موارد فوق و عدم روا بودن آنها 

پردازم، سپس دلیل دیگری در راستای نوعی کدینگ بودن حروف  می
 نمایم. ام، اقامه می ه، مضاف بر آنچه تاکنون آوردهمقطع

اند حروف مقطعه فواتح سور یا اسم مقطع یا حاکی از  اینکه گفته
باشند یا برای ابتدای و انتهای کالم است روا  اتمام سوره سابق می

اند نه همه  سوره آمده 110سوره از  63نیست چون که فقط در مدخل 
ی سوره شوری دو گروه حروف مقطعه مجزا سور، مضافاً اینکه در ابتدا

با ذکر شماره آیه برای هر یک آمده است که ناقض موارد مذکور است. 
باشند و هیچ کس  اند حروف مقطعه از متشابهات قرآن می اینکه گفته

داند مگر خدای تعالی، یا سخن گفتن در باب حروف  تأویل آنها را نمی
باشند، یا جهت  وز الهی میمقطه شایسته نیست چون از اسرار و رم

تعجیز خلق است تا دانند که کسی را به حقایق این کتاب راه نیست، 
اینها همه متناقض کتاب هدایت بودن قرآن برای بشریت است که 

« پیرامون محکم و متشابه در قرآن»توضیحات مربوطه را در مقاله 
بهات آگاهی ام که مخاطبان قرآن باید بتوانند به تأویل آیات متشا داده

اند این حروف رمزی است میان خدای و رسولش نیز  یابند. اینکه گفته
صحیح نیست چون ناقض محدود بودن گستره وحی به نص آیات قرآن 

اند مراد ترکیب  باشد که در همین مقال توضیح آن آمد. اینکه گفته می
 یا اختصار از« ن»و « حم»، «الر»از « الرحمن»اسماء حسنی است مانند 

کلماتی هستند که داللت بر صفات الهی کنند نیز صحیح نیست چرا که 
توان کلمات دیگری ساخت و با برخی  با ترکیب برخی از این حروف می

ای گویای صفات الهی سامان داد مانند  شود واژه هم اصالً نمی
اند حروف مقطعه نام سوره هستند جایز نیست  اینکه گفته«. کهیعص»

 1« حم»اند مثالً  نها با تکرار یا حتی پرتکرار آمدهچرا که برخی از آ
باشند که مدعایی بس  اند حروف مقطعه خالصه قرآن می بار. اینکه گفته

اند  بی راه است و متضمن نقض محدوده گستره وحی. اما اینکه گفته
ها بعد از این  حروف مقطعه اسامی قرآنند و از این رو در اغلب سوره

است نیز نارواست چون در بسیاری دیگر از حروف ذکر قرآن آمده 
سور ذکر قرآن و امثالهم هست و ابتدای آن حروف مقطعه نیامده. 

اند حروف مقطعه جهت تسکین کفار است که چون پیامبر به نماز  گفته
کوفتند  زندند و دست به دست می ایستادی، آنها از روی عناد صفیر می

لی این حروف را فرستاد تا کفار تا آن حضرت بر اشتباه افتد و خدای تعا
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پس از استماع آن متأمل و متفکر شوند و از تغلیظ باز مانند یا اینکه 
اند حروف مقطعه برای تنبیه و اعالم است تا شنونده را از خواب  گفته

غفلت برانگیزاند چرا که حروف تهجی برای ادای تبیه آید، نیز ناصحیح 
م بعضاً مکرر و فقط هم در ابتدا است چرا که این حروف هم متفاوتند ه

گردیده و  اند و حال آنکه قرآن گروه آیه گروه آیه نازل می سور آمده
نه سوره سوره به شکل تدوین شده متأخر، تازه آیات ابتدا بر پیامبر 

شده، و بعد بارها و بارها در میان جمعهای متفاوت از لحاظ  نازل می
شده و روا نبوده است که مثالً  یترکیب مؤمن و کافر و امثالهم قرائت م

شده برای مؤمنان نیز ادا  آن حروفی که برای ساکت کردن کافران ادا می
 شود.

حال پس از نشان دادن ناروایی نظریات پیرامون حروف مقطعه به 
پردازم: ابتدا همه  دلیل دیگری ناظر به نوعی کد بودن این حروف می

، طس،  م، المر، المص، حم، صنمایم: الر، ال حروف مقطعه را ردیف می
طسم، طه، عسق، ق، کهیعص، ن، یس. اگر دقت کنیم حروف سازنده 
حروف مقطعه عبارتند از: ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، هـ ، 

باشند. و جالب  حرف حروف الفباء می 63حرف از  10ی که تنها 
اند  و  ودهاینجاست که از میان حروفی که لحاظ رسم الخطی مشابه هم ب

احتمال اشتباهی گرفتن آنها با یکدیگر وجود داشته، تنها از یک حرف 
ر، »از میان « ر»، «ح، ج، خ»از میان « ح»آنها استفاده شده است: حرف 

از « ط»، «ص، ض»از میان « ص»، «س، ش»از میان « س»، «ز، د، ذ
و این «. ف، ق»از میان « ق»، «ع، غ»از میان « ع»، «ط، ظ»میان 

گذاری  کته با در نظر داشتن اینکه رسم الخط اولیه قرآن فاقد نقطهن
شود چرا که دیگر هیأت یک واژه در  حروف بوده است، شایان توجه می

میان واژگان دیگر مطرح نبوده که بتوان تلفظ صحیح آن را با توجه به 
اند که از روی  معنا بوده معنای عبارت تشخیص داد بلکه حروفی بی

توان فهمید که مراد کدام حرف از حروف الفباء بوده  ا نمیسیاهه آنه
است. بنابراین اینکه از شکل ساده و بی نقطه رسم الخط را همواره 

تواند  اند، می گذاری شده اند، حتی زمانی که حروف نقطه استفاده نموده
اند که با توجه به  گویای این باشد که این حروف نوعی کدگذاری بوده

 شود.  ی آنها در نسخه نهایی قرآن این فرضیه تقویت میتکرار و توال

دهم این است که  نکته دیگری که مخاطبان گرامی را بدان توجه می
اند در زمره سور مکی  اکثر سوری که با حروف مقطعه آغاز گردیده

باشند که محتمالً در دوران اقامت پیامبر در مکه و پیش از هجرت  می
ند و بعدها به طریقی به مدینه منتقل شد توسط کاتبانی نوشته می

اند، شاید میان این حروف و نسخ مکتوب از قرآن که در مکه  گشته
 نگاشته شدند ارتباطی باشد. 

اما نکته پایانی و دلیل اقوا اینکه اگر حروف مقطعه را جزء نص 
وحیانی قرآن ندانیم و آنها را حذف نماییم، هیچ خلل و خدشه و نقصانی 

مفاهیم و مضامینی که آیات قرآن در راستای هدایت بشر بر بر معانی و 
آید و  توانند بدان معرفت یابند وارد نمی آنها داللت دارد و بشریت می

های مندرج در قرآن دچار  انسجام و الزم و ملزوم بودن عبارتها و گزاره
شوند. البته این سخن تنها و تنها در اثبات  بهم ریختگی و بی ربطی نمی

شود و نه  حیانی بودن حروف مقطعه از سوی نگارنده رانده میعدم و

دعوت به حذف این حروف از سیاهه قرآن، که اگر چنین شود راه برای 
ماند که خودگویایی و  شود و از قرآن قرآنی نمی حذف و تغییر باز می

 خودروشنگری داشته باشد و خود حقانیت خویش را اثبات نماید.
 

 منابع و مآخذ:
تاریخ جمع قرآن کریم، سید محمدرضا جاللی نائینی، انتشارات ـ 

 1031سخن، چاپ دوم 
ـ تاریخ قرآن، محمود رامیار، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ 

 1030هفتم 
ـ تاریخ قرآن، محمدهادی معرفت، سازمان مطالعه و تدوین کتب 

  1030علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، چاپ پانزدهم 
تاریخ قرآن، نوشته ریچارد بل، بازنگری و بازنگاری: ـ درآمدی بر 

و. مونتگمری وات، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، مرکز ترجمه قرآن 
 1036مجید به زبانهای خارجی، چاپ اول 

 

 «راستی و درستی و سزاواری»در بار معنایی « حق»
راستی و درستی و »در بسیاری از آیات قرآن به معنای « حق»

باشند چرا  ها می بکار رفته است که ناظر به حقوق ذاتی پدیده« سزاواری
که حیاتمندی و رشد و تعالی در گرو راستی و درستی و سزاواری و 

باشد. از این رو هرگاه این بارمعانی در خصوص امور مرتبط  امثالهم می
باشد. حتی  می« حقوق بشر»با آدمیان در قرآن بکار رفته باشد حاکی از 

ر معانی درباره طبیعت و سایر موجودات هم بکار رفته باشد، اگر این با
« هم ایجابی»چون حقوق ماهیت مجموعه وار و « ویژگیهای حق»بنا بر 

« حقوق بشر»دارند باز هم آن حقوق به طور غیرمستقیم ناظر بر 
راستی و درستی و »باشد. چند مورد از آن آیات در بار معانی  می

 نیم:را از نظر بگذرا« سزاواری
 عمران آل نیز و 06 بقره) الْحَقَّ وَتَکْتُمُواْ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُواْ ـ واَلَ

، دانستن و آگاهی حقیقت امور واقع از حقوق (101 بقره همچنین و 11
 هر انسانی است.

 إاِلَّ الْحُکْمُ إِنِ ،(61 ص) الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ ـ فَاحْکُم
 فَاحْکُم(  116 انبیاء) بِالْحَقِِّ احْکُم رَبِِّ قَالَ ،(01 انعام) الْحَقَّ یَقُصُّ لِلِّهِ

. داوری به راستی و درستی و سزاواری در (66 ص) بِالْحَقِّ بَیْنَنَا
 نزاعهای اجتماعی از حقوق هر بشری است.

 مُّسَمًّى وَأَجَلٍ بِالْحَقِّ إِلَّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ اهللُ خَلَقَ ـ مَا
 ،0 نحل ،30 حجر ،13 ابراهیم ،10 انعام نیز و 0 احقاف و 3 روم)

. این (03 دخان ،0 یونس ،0 تغابن ،66 جاثیه ،0 زمر ،00 عنکبوت
باشند چرا که به  های هستی می آیات حاکی از حقوق ذاتی همه پدیده

اند و حیات و بقاء آنها  جا آفریده شدهراستی و درستی و سزاواری و ب
 دارد و تا آن موقع حق حیاتمندی و رشد دارند.« اجل مسمی»

و  00 اسراء ،101 انعام) بِالْحَقِّ إاِلَّ اهللُ حَرَّمَ الَّتی النَّفْسَ تَقْتُلوا ـ وال
یابد  کشتن؛ تنها و تنها در مقام قصاص یا دفاع جواز می .(13نیز فرقان 

بحث آزاد در باره »)رجوع کنید به   صورت سزاواری.آن هم در 
 (1033)حقوق بشر ـ تیر   صدر( ما بین نگارنده و آقای بنی« قصاص
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 «تکلیف»و « وظیفه»در بار معنایی  «حق»
را نیز در بر « تکلیف»و « وظیفه»حق در برخی آیات بار معنایی 

لْوَصِیَّةُ الْمَوْتُ إن تَرَکَ خَیْرًا اکُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أحَدَکُمُ »دارد: 
(، 133)بقره « لْمُتَّقِینَٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْأَقْرَبِینَ بِالِدَیْنِ وَالِلْوَ
(. حتی خدای 601)بقره « ینَلْمُتَّقٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اعٌ بِاتِ مَتاوَلِلْمُطَلَّق»

ری دهد و رهایی بخشد: تعالی بر خود فرض دانسته که مؤمنان را یا
 نَصْرُ عَلَیْنَا حَقًّا وَکَانَ» ،(130 یونس) «الْمُؤْمِنِینَ نُنجِ عَلَیْنَا حَقًّا کَذَلِکَ»

 (1033)حقوق بشر ـ تیر  .(01 روم) «الْمُؤْمِنِینَ
 

 «سهم»و « نصیب»در بار معنایی « حق»
نیز در قرآن بکار رفته « سهم»و « نصیب»در بار معنایی « حق»

وَالَّذِینَ »باشد، مانند  می« حقوق بشر»است که آن موارد نیز حاکی از 
و نیز  60و  60)معارج « فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

و  03)روم « سْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِفَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِ»(، 13ذاریات 
(. 101(، کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ )انعام 61نیز اسراء 

این آیات ناظر است بر اینکه تمامی ابناء بشر سهم و نصیب دارند از 
مواهب مادی در دسترس آدمیان، بویژه اگر در تأمین معاش خود 

 (1031)حقوق بشر ـ تیر درمانده باشند. 
 

 «مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»
نیز ناظر به « مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق»

، آل 11)بقره « وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»باشد. مانند:  می« حقوق  بشر»
(، کشتن و توقیف و توقف پیامبران 100و نساء  131، 116، 61عمران 

که مرام و  که رسالتشان تبلیغ و تبیین بوده است و نیز هر آن کس
باشد و  نماید، مجاز نمی مسلک و راه و روشی را تبلیغ و تبیین می

حیاتمندی ایشان و آزادی بیان و آزادی پس از بیان آنها نیز هم از 
سوره  03باشد و هم از حقوق جوامع مخاطب آنها. آیه  حقوق ایشان می

، یعنی بیرون راندن «حَقٍِّالَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِم بِغَیْرِ »فرماید:  حج می
هیچ یک از آحاد بشری از خانه و دیار و سرزمینش مجاز نیست و هیچ 
حقی در آن برای عامالنش نیست )مگر اینکه مخل حیاتمندی و رشد آن 

مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی »جامعه باشند. )رجوع کنید به مقاله 
 101احقاف،  63ت در آیا« حق»از نگارنده(( « مجازات آن در قرآن

قصص نیز دربردارنده همین بار معنایی  03فصلت و  10اعراف، 
 60باشد. )بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ( و نیز آیات  می

)حقوق بشر ـ تیر شوری )یَبْغُونَ فِی األَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ(.  06یونس و 
1033) 

 

 ربّ
در « رب»برای واژه «: رب»ل مناقشه در معنای کوششی برای ح

و دوم « پروردگار»های فارسی قرآن دو معنا رایج است؛ یکی  ترجمه
« ر ب ب»حال جدای از اینکه ریشه این واژه از «. صاحب اختیار»

و « پروردگار»خواهم نشان دهم که هر دو معنای  می« ر ب و»است یا 
باشند چرا که ترکیب  واجد یک بار معنایی می« صاحب اختیار»
دارای دو بار معنایی است؛ یکی معنای ذاتی و دیگری « صاحب اختیار»

عرضی. معنای عرضی آن که در فارسی به اشتباه متداول است مفهوماً 
باشد چون اختیار،  است که ترکیبی متناقض می« مالک اختیار»به معنای 

الکیت دیگری مالکیت بردار نیست، به عبارت دیگر؛ اختیاری که به م
درآید، اختیار نیست، بلکه اختیار قابل هدایت است به سمت و سویی. 

مؤید همین قابلیت است چرا که « صاحب اختیار»دقیقا معنای ذاتی 
همنشین و هم سخن و همیار و »در فارسی؛ « صاحب»معادل مفهومی 
می باشد، و از این رو؛ آنکه صاحب اختیار باشد، در « همسفر و امثالهم

توان گفت  بنابراین می قیقت هدایتگر و مربی و پروردگار اختیار است.ح
واجد « رب»برای واژه « صاحب اختیار»و « پروردگار»هر دو معنای 

 (1یک بار معنایی می باشند. )آیاتی از قرآن 
 

 سرزنش پیامبر از جانب خدا
باید توجه کنیم که پیامبر هم، پای به پای جریان وحی متعالی گشته 

تر. در قرآن مواردی هست که پیامبر  و روز به روز از خطاء مصون
شود، مانند سوره  شود و اشتباه او به وی خاطر نشان می سرزنش می
)ملک . 10و زمر  00، توبه 1سوره اسراء، تحریم  10و  16عبس، آیات 

 (1030ور ـ شهری 1یمین 
*** 

در سوره عبس خطای پیامبر صورت گرفت و پیش از عمل یا حین 
آن تصحیح نشد، چرا که افعال ماضی هستند و پس از واقع او سرزنش 

توبه هم خطای پیامبر در حین عمل تصحیح نشد چرا که  00شد. در آیه 
کند  خدا پیامبر را سرزنش می«. للَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْاعَفَا »فرماید:  می

لَئِنْ أَشْرَکْتَ »... فرماید:  زمر هم می 10که چرا اذن دادی. در آیه 
، ای پیامبر اگر شرک ورزی «سِرِینَلْخَاٱلَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ 

دهد به  شوی، پس خدا هشدار می شود و زیانکار می عملت حبط می
شوی، خدا  ر هم اگر دچار شرک شوی زیانکار میپیامبر که توی پیامب

 (1030ـ مهر  3)ملک یمین  گذارم شرک ورزی. گوید من نمی نمی
*** 

 160رک بقره در خصوص معنای امامت و عصمت  ◄
 

 للعالمین
اگر قرآن الهی باشد یعنی منتج از صفات مطلق اهلل باشد، و 

های انسانی در کمیت و کیفیت نزول آن دخل و تصرف نکرده  اراده
های آن هم مطلق و همه مکانی و همه  باشد، پس صحت و دقت گزاره

زمانی است. چرا همه زمانی و همه مکانی؟ زیرا خداوند علیم است و 
کند، و پیامبر آن را  این وقتی قرآن را نازل میحکیم و قدیر و ...، بنابر

آنچه را  6داند، و قرآن را برای جهانیان می 1کند خاتم انبیاء معرفی می
باشد، یعنی آیات قرآن را با  گوید ناظر به همه زمانها و مکانها می می

های  کند که صحت و دقت گزاره توجه به بستر نزول، طوری خلق می
مکانی باشد و خاتمیت و للعالمین بودن آن نقض آن، همه زمانی و همه 

 (1030)مخاطبان قرآن ـ مهرنشود. 

                                                 

 03ـ احزاب 1

ـ  131و   31،  11ـ انبیاء  06ـ قلم  31ـ ص  61ـ تکویر  1ـ فرقان 6
 33ـ انعام  66ـ روم  133و  31ـ آل عمران  130ـ یوسف  10عنکبوت 
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 مَا خَلَقَ اهللُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
مَا خَلَقَ اهللُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى 

، 0، نحل 30، حجر 13، ابراهیم 10و نیز انعام  0و احقاف  3)روم 
(. این 03، دخان 0، یونس 0، تغابن 66، جاثیه 0، زمر 00عنکبوت 

باشند چرا که به  تی میهای هس آیات حاکی از حقوق ذاتی همه پدیده
اند و حیات و بقاء آنها  راستی و درستی و سزاواری و بجا آفریده شده

)حقوق دارد و تا آن موقع حق حیاتمندی و رشد دارند. « اجل مسمی»
 (1031بشر ـ تیر 

 

 مبین
است، در برخی « روشن»در برخی از آیات قرآن به معنای « مبین»

اهلل نور السماوات و »را که است چ« روشنگر»آیات هم به معنای 
(، اما روشن بودن به معنای ساده بودن نیست و فهم 00نور «)االرض

بسیاری از آیات قرآن سهل و ساده نیست، و البته پیچیدگی کالم الزاماً 
هم هست زیرا « روشنگر»، «روشنی»مالزم اعوجاج آن نیست. هر 

هم « کننده روشن»است، پس معنای « بیان کننده»، در اصل، «مبین»
یَا أَیُّهَا »صحیح است. معنای روشنگر در آیات زیر صادق است مانند 

( و 110نساء «)النَّاسُ قَدْ جَاءَکُم بُرْهَانٌ مِِّن رَّبِِّکُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورًا مُّبِینًا
مِِّمَّا کُنتُمْ تُخْفُونَ  یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا»نیز 

مائده «)مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُم مِِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُّبِینٌ
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ »( و همچنین 10

وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ »(، 36مائده «)لَاغُ الْمُبِینُفَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَ
 ( و...130اعراف «)إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ»(، 03انعام «)إِلَّا فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ

 (1030ـ مهر  3)ملک یمین 
*** 

 «مبین» در قرآن ای که افزایم که هر پدیده بر این توضیحات می
باشد، الزاماً روشنی و « آشکار»و « روشن»یعنی  باشد، خوانده شده

نمایانی ظاهری آن مراد نیست بلکه روشنی و نمایانی آن به زبان 
وال تَتَّبِعُوا »گوید:  باشد. مثالً وقتی قرآن می صفات و اسماء و پیامدها می

ان (، یعنی دشمنی شیط113)بقره « خُطُواتِ الشَّیْطانِ إنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبینٌ
های شیطانی و آثار مخرب آن آشکار و  از صفات و پیامدهای وسوسه

« وإن کانُوا مِن قَبْلُ لَفی ضاَللٍ مُّبینٍ»گوید  روشن است. یا وقتی می
(، یعنی گمراهی آن از پیامدهای مخربی که دچارش شده 110عمران  )آل

بلسان عربی »برای توضیح در خصوص ).. است آشکار و روشن است.
 (1031ـ شهریور  عربیترک « مبین

 

 ملت ابراهیم
سالم جناب آقای حق پور، آقای دکتر جواد کاشی با طرح پرسش: 

اند:  فرموده« گرایی یک انتخاب نیست ملی»یک دیدگاه پیرامون 
گرایی لزوماً یک خبر خوب نیست. میدانی تازه از  سیطره ملی»

آن توجه کرد منازعات گفتمانی گشوده شده است. حال باید به صفوف 
رسد. باید تالش کنیم در  و به صداهای مختلفی که از آن به گوش می

ای امن و مطمئن از این میدان بایستیم. به گمانم دو صدا از میدان  گوشه

گرایی بلند شده است. نخست صدایی که از ملت ایران سخن  ملی
ی گوید و مفهوم ملت را با مفاهیم اقتدار و قدرت و نیروی زورآور می

کند. موتور اصلی به حرکت درآوردن آن خصومت و ستیز با  همراه می
اند. قهر و خشونت  شیاطینی است که هستی ملی را به مخاطره انداخته

زند. این صدا علی االصول لباس فاخر ملی را در قامت  در آن موج می
پوشاند که اهل زورآوری و نزاعند. دوم صدایی که از سوی  کسانی می
رسد. آنها که به شمار  به حاشیه پرتاب شدگان به گوش می محرومان و
اند. رساترین صدای آن را باید به آن گورخوابی نسبت داد  آورده نشده

که در مقابل میکروفون خبرنگار گفت: ما اهل این کشور نیستیم؟! مگر 
ما ایرانی نیستیم؟! در این صدای دوم اثر از نزاع و زورآوری نیست. 

ن است. خواست همزیستی همگان در یک مناسبات خواست دیده شد
گرایی جویای قدرت و اقتدار همه امور را به یک  عادالنه است. ملی

دهد. همه ساکنان این سرزمین را از یک خون  هسته واحد نسبت می
گوید گویی از اعضای  داند و وقتی از ملت ایران سخن می مشترک می

شمارآورده نشدگان اما  گرایی به گوید. ملی یک خانواده سخن می
« گرا است. در طبیعت خود دموکراتیک و جویای عدالت است. کثرت

دانید؟ آیا علم توحید پاسخی  گرایی را چه می شما محدوده دفاع از ملی
  گرایی طرح کرده است؟ برای واقعیتهای پیچیده ملی

تواند دو خواستگاه داشته  گرایی می با سالم و درود. ملیپاسخ: 
یکی به پیشینه تاریخی تمدنی یا نژادی یا مرزهای جغرافیایی باشد. 

دهد و دیگری به عدالت محوری و استقالل و آزادی آحاد  اصالت می
داند و دومی  یک ملت. اولی ملیت را مقدم بر دین و آیین و مرام می

دهد. از نظر بنده؛  انسانیت و حقمداری را اصل االساس قرار می
استقالل و آزادی همه مردمانی باشد که تشکیل گرایی باید متضمن  ملی

گرا هستم که  دهند، بدین معنا که من وقتی ملی جامعه جغرافیایی می
خواهان تشریک عادالنه مواهب مادی و فرصتهای رشد و تعالی برای 
هموطنانم باشم جدای از اینکه آنها از چه نژادی هستند یا چه مرامی 

زیستند. این نکته مهم است  تر در کجا میدارند یا آباء و اجداد آنها پیش
گرا نه تنها در گرو  که در اندیشه توحیدی هویت یک ملی

ورزی او با دیگر ملیتها نیست بلکه هویت او اساساً در تفاوت  خصومت
شود، بلکه در تعامل او با  و تمایز از ملیتهای دیگر تعریف نمی
صورت؛ مرزهای  شود. در این هموطنانش در زیست عادالنه تعریف می

شوند و دیگر توسط  های اجتماعی محاطی خود می جغرافیایی تابع اراده
تعادل قوا یا تفوق در جنگها یا پیشینه تاریخی تمدنی یا تفکیک نژادی 

گرایی مانند یک انسان مستقل  گردند. ملی یا قومیتی یا آیینی تعیین نمی
عملکرد خود و آزاد و خودانگیخته که هویتش را از روش و منش و 

گیرد و نه تفاوت و تمایزش با دیگران، باید به ویژگیهای  می
اش تعریف شود و هویت یابد. از نظر بنده، قرآن وقتی  خویشتنی

رساند. هجرت پیامبر اسالم  چنین مفهومی را می« ملت ابراهیم»گوید  می
ای با ملیت ابراهیمی بسازد.  هم بر چنین مبنایی صورت گرفت تا جامعه

 (1031ـ پاییز  3اتی از قرآن )آی
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 مپنجفصل 

 در قرآن بررسی موضوعی
 

 
 متن کامل مقاله

 «حقوق بشر»قرآن با « حقِ»نسبت 
 

و محسن کدیور با عنوان صدر  در بحث آزاد آقایان ابوالحسن بنی
که چندی پیش برگزار گردید، « دین، قدرت سیاسی و حقوق انسان»

در آیات قرآن ارتباطی با « حق»جناب کدیور مدعی گشتند که معانی 
عصر حاضر ندارد. از این رو نگارنده بر آن شد نسبت « حقوق بشر»
آیات را بررسی نماید. اما پیش از بررسی « حقوق بشر»قرآن با « حقِ»

و مشتقات « حق»نمایم بر آنچه در معانی واژه  مربوطه، ابتدا مروری می
 اند: آن در آیات قرآن نوشته

ـ حق: ثابت. ضد باطل. راغب گوید: اصل حق بمعنی مطابقت و 
موافقت است. در قاموس ضد باطل، صدق، وجود ثابت و غیره گفته 

است که شیء  از سوره انفال گوید: حق آن 7است. در مجمع ذیل آیه 
در موقع خود واقع شود. سخن مجمع عبارت اخرای قول راغب است 
پس معنای حق مطابقت و وقوع شیء در محل خویش است و آن در 

از اسماء حسنی است، المیزان « حق»تمام مصادیق قابل تطبیق است... 
گوید: چون خدا بذاته و صفاته غیر قابل زوال است لذا حق از اسماء 

کند علت این تسمیه آن است که امر  . در مجمع نقل میحسنای اوست
خدا همه حق است و باطل در آن نیست./ بهتر است گفته شود که: ذات 
و افعال و صفات خدا حق است یعنی همه آنها مطابق واقع و در جای و 
موقع خویش است و معنی حق چنانکه گفته شد مطابقت است. )قاموس 

 (6931دارالکتب اسالمیه، چاپ چهاردهم  قرآن، سید علی اکبر قَرَشی،
است و به همین « مطابقت و هماهنگی»ـ حق: در اصل به معنی 

شود و این  کند، حق گفته می دلیل به آنچه با واقعیت موجود تطبیق می
گویند برای آن است که ذات مقدس او  می« حق»که به خداوند 

« حق»وشنتر: بزرگترین واقعیت غیر قابل انکار است و به عبارت ر
یعنی موضوع ثابت و پابرجایی که باطل در آن راه ندارد. )صاحب 

آن است که به حکم عقل و برهان در « حق»گوید:  می« مجمع البیان»
جای خود استعمال شود و حق مطابقت و وقوع شیء در محل خویش 
است و آن در تمام مصادیق قابل تطبیق است( گاهی حق به کاری گفته 

بر وفق حکمت و از روی حساب و نظم آفریده شده است شود که  می
« حق»( و گاه به شخصی که چنین کاری را انجام داده است 5)یونس 

شود، همانگونه که بر خداوند این کلمه اطالق شده است  گفته می
شود  گفته می« حق»( و گاه به اعتقادی که مطابق واقع است 93)یونس 

شود که به اندازه الزم و در  لی گفته می( و گاه به گفتار و عم369)بقره 
( و به هر حال نقطه مقابل آن؛ 69وقت لزومش انجام گرفته است )سجده 

و مانند اینهاست. )شرح و « بیهوده»و « لعب»، و «ضالل»، «باطل»
تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، جعغر شریعتمداری، مؤسسه 

 (6937چاپ آستان قدس رضوی، چاپ چهارم 

مصدر است از: حقَّ األمرَ حقّة، و حقوقا )آن کار یا امر « حق»ـ 
درست است و محقق است و راست است(. حق در اصطالح عبارت 
است از: واقع هر چیزی به اعتبار مطابقت آن با خبر. )أن قَدْ وَجَدْنا ما 

مصدر است از: صدق فالن فی « صدق( »44وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا ـ اعراف 
صدقا )حقیقت را گفت( و صدق فالنا )به فالنی راست گفت(.  الحدیث

صدق در اصطالح عبارت است از: خبری که مطابق با واقع باشد. )هَذَا 
( چنان که از تعریف هر یک 53ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ـ یس 

 از این دو معلوم شد در نسبت مطابقت خبر با واقع اگر واقع در نظر
شود و گویند این امر حق است و اگر  گرفته شود، به آن اطالق حق می

گویند: این  شود و می خود خبر در نظر گرفته شود، به آن صدق گفته می
خبر صادق است. )ترادف در قرآن کریم، سید علی میرلوحی، پژوهشگاه 

 (6933علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول 
« وقوع و واقعیت»به را « حق»شود  همانطور که مالحظه می

اند، که از نظر نگارنده؛ خبط و خطای فاحشی است  تعریف و معنا کرده
پردازم. اما این  از منظر فلسفی و نیز آیات قرآن که متعاقباً بدان می

توضیح ضروری است که بار معنایی برخی از واژگان عربیِ کهنی که 
آنها متفاوت روند با اصل  امروزه به ویژه در زبان فارسی بکار می

باشد و مضاف بر آن؛ حتی بار معنایی آن واژگان کهن، بعضاً در  می
قرآن دچار دگردیسی و حامل بار معنایی جدیدی گشته تا مراد الهی را 

زبان هر قومی به »بتوانند در راستای هدایت آدمی ممکن سازند چرا که 
نی، فرهنگ نهادینه آن قوم بسیار وابستگی دارد بنحوی که جهان بی

اعتقادات، آداب و رسوم آنها در لسانشان نمود یافته، آن لسان، آیینه 
شود. از این رو لسان حجاز دوران جاهلی نیز متناسب  نمایان آنها می

داشته است، بنابراین نزول قرآن  فرهنگ مشرکانه و کافرانه گویایی می
انه باید لسان مورد نیازش برای بیان مفاهیم توحیدی و فرهنگ موحد می

ساخته است تا بتواند کتاب هدایت شود. در این راستا؛ قرآن  را برمی
های آنها در لسان حجاز  کند که بن مایه هرچند از واژگانی استفاده می

وجود داشته است، اما با نحوه بکارگیری آن واژگان در ساختار متنی 
هان خود، بار معنایی مورد نظرش را بر آنها سوار کرده، به تدریج در اذ

سازد. و از این منظر ما بین عربیت لسان قرآن با  مخاطبانش استوار می
)برگرفته از مقاله « داشته است.  عربیت لسان حجاز تفاوتهایی وجود می

 از نگارنده( « عربیت لسان قرآن به چه معناست؟»
در آیات قرآن، « حق»با این توضیحات منقول؛ برای دریافت معانی 

؛ انسجام معنایی و مفهومی خود آیات قرآن است و معیار و مبنای اصلی
و « حق»نه فرهنگهای لغت و دیگر متون. اما حال؛ بررسی موارد کاربرد 

مشتقات آن در آیات قرآن را کمی به تأخیر انداخته و پیش از آن به 
 پردازم:  می« واقعیت»و نسبت آن با « حق»تعریف خود از 
را اینگونه « حق»، «حق ویژگیهای قدرت، ویژگیهای»در مقاله 
یعنی آنچه که درست است و باید باشد و اراده « حق»»تعریف نمودم: 

گیرد. خدا حق مطلق است، و از  الهی بر خلق یا بقاء آن قرار گرفته و می
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شود. بنابراین هر آنچه را که خدا برای  حق مطلق جز حق صادر نمی
ای  رت دیگر؛ هر پدیدهاست. به عبا« حق»کند،  خلقت یا بقاء آن اراده می

« که در راستای فلسفه وجودیش و منطبق با نظام هستی باشد، حق است.
اما در این »و میان حقیقت و واقعیت تفکیک و تمایز قائل شده بودم: 

ها توجه نمود. درست  پدیده« حقیقت»و « واقعیت»میان باید به تفاوت 
های  یی که ارادهها است حق است، اما در پدیده« هستی»است که هر چه 

کنند و با تبدیل روابط توحیدی  به  انسانی در آنها دخل و تصرف می
ها از ادامه بقاء  گردند، آن پدیده ها می روابط قوا باعث تخریب آن پدیده

در راستای هدف غایی و فلسفه وجودیشان باز مانده و از حقیقتشان 
شوند. در چنین  شوند و به جای اینکه مفید باشند، مضر می بیگانه می

آن یکی نیست و « واقعیت»پدیده با « حقیقت»هایی دیگر  پدیده
آنچه بوده »آن، « حقیقت»است، اما « است آنچه شده »پدیده، « واقعیت»

هر پدیده وضع موجود آن « واقعیت»، به عبارت دیگر؛ «و باید باشد
 «آن وجود فطری آن است.« حقیقت»است، و 

 663حقیقت نسبت به واقعیت با آیه  این مدعای نگارنده در تقدم
، حق «فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ»سوره اعراف مطابقت دارد: 

واقع شدنی است نه اینکه مطابق واقع شود، بلکه این واقع است که 
شود و حق به تمامی در  بعضاً محل ظهور و بروز حق به هویدایی می

و « حق»دد. نکته دیگر در این آیه تناظر گر عالم واقع نمودار می
است، بدین معنا که هرگاه حقی محقق شود، یعنی حقیقت فطری « باطل»

ای واقع شود و راستی و درستی و کمال وجودی آن به منصه  پدیده
فرماید:  گردد که می ظهور رسد، بطالن غیر آن معلوم و مشهود می

(. آیه پیشین این 3)انفال « وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْباطِلَ»
« اراده الهی»با « حق»آیه نیز مؤید مدعای نگارنده مبنی بر تناظر 

«. وَیُرِیدُ اهللُ أن یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکافِرینَ»باشد:  می
که در هستی کلمات الهی چیزی جز سخن تکوینی خدای تعالی نیست 

کند که با سخنان تکوینی  یابند. بنابراین خدای تعالی اراده می کیان می
خود حقیقت هستی را در عالم واقع محقق نماید و عمر و استمرار آنچه 
نمودار غیر حق است را قطع کند و پایان دهد و این معنا و مشابه آن در 

وَیُحِقُّ الْحَقَّ  وَیَمْحُ اهللُ الْباطِلَ»آیات دیگری نیز آمده است: 
 (.1، غافر 31و  33، 99و نیز یونس  34)شوری  «بِکَلِماتِهِ

وقتی کلمات الهی سخنان تکوینی خدای تعالی باشد که در هستی 
( 7شوند، اراده او بر محقق ساختن حق توسط کلماتش )انفال  رانده می

باشد که  مندها می گویای اراده الهی به تحقق حقوق ذاتی همه هستی
در آیات مذکور، حداقل « حق»شوند. بنابراین  آدمیان نیز مشمول آن می

باشد و البته مقتضی است که  می« حقوق بشر»ت، ناظر بر از منظر کلیا
از منظر مصادیق و احکام نیز آیات قرآن مورد بررسی قرار گیرد که آن 

نمایم که اگر  گذارم، و حال تنها به این اکتفا می را به مجال دیگری وامی
نسبت اعالمیه حقوق بشر به آیات قرآن، انطباق و همسانی کامل نیست، 

قرآن با « حقِ»اک آنها هم کم نیست و روا نیست که بگوییم وجوه اشتر
انسان، حق، »صدر در کتاب  نسبتی ندارند. )آقای بنی« حقوق بشر»

اند.(  به نوبه خود بدین مهم پرداخته« قضات و حقوق انسان در قرآن
مضافاً اینکه؛ حقانیت مفاد اعالمیه حقوق بشر خود نیازمند اثبات است و 

را مبنا و معیار گردانیم و قرآن را با آن بسنجیم بلکه  روا نیست که آن
بسنجیم که آن هم مبتنی « حق»ناچاریم هر دو را به ویژگیهای فلسفی 
دهیم. )رجوع کنید  ارائه می« حق»است بر جهان بینی ما و تعریفی که از 

 از نگارنده(« ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»به مقاله 
راستی و درستی و »آن به معنای در بسیاری از آیات قر« حق»

باشند چرا  ها می بکار رفته است که ناظر به حقوق ذاتی پدیده« سزاواری
که حیاتمندی و رشد و تعالی در گرو راستی و درستی و سزاواری و 

باشد. از این رو هرگاه این بارمعانی در خصوص امور مرتبط  امثالهم می
باشد. حتی  می« حقوق بشر»از  با آدمیان در قرآن بکار رفته باشد حاکی

اگر این بار معانی درباره طبیعت و سایر موجودات هم بکار رفته باشد، 
« هم ایجابی»چون حقوق ماهیت مجموعه وار و « ویژگیهای حق»بنا بر 

« حقوق بشر»دارند باز هم آن حقوق به طور غیرمستقیم ناظر بر 
ستی و درستی و را»باشد. چند مورد از آن آیات در بار معانی  می

 را از نظر بگذرانیم:« سزاواری
و نیز آل عمران  43ـ واَلَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ )بقره 

(، دانستن و آگاهی حقیقت امور واقع از حقوق 641و همچنین بقره  76
 هر انسانی است.

(، إِنِ الْحُکْمُ إاِلَّ 31بِعِ الْهَوَى )ص ـ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّ
(  فَاحْکُم 663(، قَالَ رَبِّ احْکُم بِالْحَقِّ )انبیاء 57لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ )انعام 

(. داوری به راستی و درستی و سزاواری در 33بَیْنَنَا بِالْحَقِّ )ص 
 نزاعهای اجتماعی از حقوق هر بشری است.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ـ مَا خَلَقَ اهللُ 
، 9، نحل 35، حجر 63، ابراهیم 79و نیز انعام  9و احقاف  3)روم 

(. این 93، دخان 5، یونس 9، تغابن 33، جاثیه 5، زمر 44عنکبوت 
ه به باشند چرا ک های هستی می آیات حاکی از حقوق ذاتی همه پدیده

اند و حیات و بقاء آنها  راستی و درستی و سزاواری و بجا آفریده شده
 دارد و تا آن موقع حق حیاتمندی و رشد دارند.« اجل مسمی»

و  99، اسراء 656ـ وال تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اهللُ إاِلَّ بِالْحَقِّ )انعام 
یابد  یا دفاع جواز می (. کشتن؛ تنها و تنها در مقام قصاص13نیز فرقان 

بحث آزاد در باره »)رجوع کنید به   آن هم در صورت سزاواری.
 صدر( ما بین نگارنده و آقای بنی« قصاص

 
نیز در قرآن بکار رفته « سهم»و « نصیب»در بار معنایی « حق»

وَالَّذِینَ »باشد، مانند  می« حقوق بشر»است که آن موارد نیز حاکی از 
و نیز  35و  34)معارج « حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فِی أَمْوَالِهِمْ

و  93)روم « فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ»(، 63ذاریات 
(. 646(، کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ )انعام 31نیز اسراء 

آیات ناظر است بر اینکه تمامی ابناء بشر سهم و نصیب دارند از  این
مواهب مادی در دسترس آدمیان، بویژه اگر در تأمین معاش خود 

 درمانده باشند. 
نیز ناظر به « مجاز به انجام کاری بودن»در بار معنایی « حق» 

، آل 16)بقره « الْحَقِّوَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ »باشد. مانند:  می« حقوق  بشر»
(، کشتن و توقیف و توقف پیامبران 655و نساء  636، 663، 36عمران 
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که رسالتشان تبلیغ و تبیین بوده است و نیز هر آن کس که مرام و 
باشد و  نماید، مجاز نمی مسلک و راه و روشی را تبلیغ و تبیین می

نیز هم از  حیاتمندی ایشان و آزادی بیان و آزادی پس از بیان آنها
سوره  44باشد و هم از حقوق جوامع مخاطب آنها. آیه  حقوق ایشان می

، یعنی بیرون راندن «الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِم بِغَیْرِ حَقٍّ»فرماید:  حج می
هیچ یک از آحاد بشری از خانه و دیار و سرزمینش مجاز نیست و هیچ 

ه مخل حیاتمندی و رشد آن حقی در آن برای عامالنش نیست )مگر اینک
مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی »جامعه باشند. )رجوع کنید به مقاله 

 641احقاف،  34در آیات « حق»از نگارنده(( « مجازات آن در قرآن
قصص نیز دربردارنده همین بار معنایی  93فصلت و  65اعراف، 

 39بِغَیْرِ الْحَقِّ( و نیز آیات  باشد. )بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ می
 شوری )یَبْغُونَ فِی األَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ(. 43یونس و 

را نیز در بر « تکلیف»و « وظیفه»حق در برخی آیات بار معنایی 
کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أحَدَکُمُ الْمَوْتُ إن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ »دارد: 

وَلِلْمُطَلَّقاتِ »(، 634)بقره « لْمُتَّقِینَٱوَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  لِلْوَالِدَیْنِ
(. حتی خدای تعالی بر خود 346)بقره « لْمُتَّقینَٱمَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى 

کَذَلِکَ حَقًّا »فرض دانسته که مؤمنان را یاری دهد و رهایی بخشد: 
« وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ»(، 649)یونس « لْمُؤْمِنِینَعَلَیْنَا نُنجِ ا

 (.47)روم 
اما ناگفته نماند که هیچ یک از معانی مذکور برای واژه حق دقیقاً 
معادل آن نیستند و بهترین معادل برای آن در اکثر آیات قرآن خود واژه 

ند که در آیات قرآن رسا است که در فارسی همان معنایی را می« حق»
ریشه در ذات باری تعالی دارد و از او « حق»بدان اراده شده است. 

گیرد و گویای مطلقیت صفات و اسماء الهی و حقیقت هستی  نشأت می
باشد. خدا حقِ مطلق است و از این رو او  و حقانیت آفرینش الهی می

فعل او هم  است چرا که باطلی در او راه ندارد و در نتیجه« حی القیوم»
حق است چون از حق جز حق ممکن نیست صادر شود. برخی آیات را 

 نمایم: در این راستا مرور می
ذَلِکَ بِأنَّ »باشند؛  بودن خدای تعالی می« حق»ـ آیاتی که گویای 

« فَذَلِکُمُ اهللُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ»(، 94، لقمان 35، نور 13، 1)حج « اهللَ هُوَ الْحَقّ
 (93)یونس 

الْحَقُّ مِن »ـ آیاتی که گویای این است که حق از جانب خداست؛ 
، یونس 93، انفال 14، آل عمران 643و  647، 644، 31)بقره « رَّبِّهِمْ
، 59، 43، قصص 54، حج 33، کهف 63و  6، رعد 67، هود 34، 71

 (3،  محمد 35، غافر 1، سبأ9سجده 
« وَعْدَ اهللِ حَقٌّ إنَّ»شود؛  ـ وعده خدا حق است و یقیناً محقق می

 14، روم 55، غافر 55، یونس 67، احقاف 99، لقمان 93، جاثیه 5)فاطر 
و  3، لقمان 633)نساء « وَعْدَ اهللِ حَقًّا( »33، ابراهیم 45، هود 77و غافر 
( 33، کهف 44)اعراف « أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً( »4یونس 

 (69، قصص 36)کهف « وَعْدَ اهللِ حَقٌّ لِیَعْلَمُوا أنَّ»
هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ »کند؛  ـ خدا به حق و به سوی حق هدایت می

یَهْدِی إلَى الْحَقِّ »(، 3و صف  33، فتح 99)توبه « بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ
 (95، یونس 94)احقاف « وَإلَى طَریقٍ مُّسْتَقیمٍ

تی آنچه را که مورد نیاز بشر بوده به حق ـ خدا از کتاب حقایق هس
، نساء 67)شوری « اهللُ الَّذِی أَنزَلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ»فرو فرستاده است؛ 

 (43، مائده 369، بقره 9، آل عمران 671، بقره 46، 3، زمر 645
 

مورد در آیات قرآن بکار رفته است که  337و مشتقاتش « حقّ»از 
بی « حقوق بشر»قرآن با « حقِ»در این مقال که بر آن بود نشان دهد 

نسبت نیست و حتی ارتباطی مبناییِ وثیق دارد، برخی موارد آن بقدر 
)تیر کفایت ذکر گردید و از مابقی صرفنظر شد تا اطاله کالم نشود. 

6933) 
 

 نیست!( عادل تفاوت قسط و عدل )خدادر 
 برای! چرا؟ ندارد، تعالی خدای بودن عادل بر داللت قرآن آیات

 قرآن آیات در را «عدل» مشتقات معنایی بار اگر چرایی، این دریافتن
 از: عبارتند ریشه این مشتقات معنای که یابیم درمی کنیم، بررسی
 (6) منصفانه داوری یا دادگری یا عدالت ـ
 (3) متناسب میزان یا معادل ـ
 (9) بهینه تناسب یا تعدیل ـ
 (4) شدن خارج حق از یا عدول ـ
 
 این دادگری، یا عدالت معنایی بار مشمول آیات از یک هیچ در

 حالی در این و ندارد او بودن عادل به تعالی خدای وصف بر داللت معنا
 ای ذره تعالی خدای اینکه بر دارد داللت قرآن از بسیاری آیات که است
 نیست ظالم خدا اگر پس است، عدل ضد ظلم واژه و( 5) کند نمی ظلم
 واژه که است بهتر پرسش این به پاسخ در! نیست؟ هم عادل چرا

. نماییم بررسی قرآن آیات در نیز را است «عدل» مترادف که «قسط»
 داللت، یک به نه البته هم، کنار در قسط و عدالت چند؛ آیاتی در( 1)

 اما مترادفند واژه دو این گرچه که است آن نشانگر این و( 7) اند   آمده
 معنایی بار در تفاوت دریافتن برای. نیستند همسان معنایی بار دارای

 معنایی بار که یابیم درمی کنیم دقت آنها شامل آیات به اگر واژه دو این
 و محسوس و آشکار که است مادی وجه از دادگری بر ناظر «قسط»

 هم یعنی است آن از اعم «عدل» و باشد می گیری اندازه و شمارش قابل
 و آشکار آن معنوی وجه طبیعتاً و معنوی وجه هم دارد مادی وجه

 امری عدالت رو این از نیست گیری اندازه و شمارش قابل و محسوس
 جانب از مطلق صورت به تواند می قسط آنکه حال و است نسبی

 در چه باشد؛ عادل خدا اگر توضیحات؛ این با( 3. )شود رعایت آدمیان
 حال و کند عقوبت اندازه همان به باید بدیها جزاء در چه و نیکیها پاداش
 را نیکیها اما دهد می جزاء کمتر یا میزان همان به را بدیها فقط خدا آنکه

 بلکه نیست عادل خدا پس( 3) دهد می پاداش مضاعف یا حساب بی
 یا آمرزد می را باشند جبران قابل که بدیهایی و است رحیم و غفور
 باشد داشته تداوم آن خیر هرجا تا هم را نیکیها و دهد می جزاء کمتر

 .دهد می مضاعف پاداش
 آوردن به تنها آمد متن اینجای تا که هایی شماره با مطابق ادامه در
 که چرا پردازم، می منابعی از توضیحاتی یا مربوطه آیات نص از بخشی
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 :باشد نمی وی جانب از بیشتر توضیحات به نیازی نگارنده نظر از
 یا دادگری یا عدالت» بارمعنایی در «عدل» آنها در که آیاتی ـ6
 حَکَمْتُم إذا...  یَأْمُرُکُمْ اهللَ إنَّ: »از عبارتند است آمده «منصفانه داوری

 بِالْعَدْلِ یَأمُرُ اهللَ إنَّ» ،(53 نساء) «بِالْعَدْلِ تَحْکُموا أن النّاسِ بَیْنَ
 وَلَن» ،(65 شورى) «بَیْنَکُمُ لِأَعْدِلَ وَأُمِرْتُ»...  ،(34 نحل...« )وَالْإحْسانِ
 فَتَذَرُوهَا الْمَیْلِ کُلَّ تَمیلُوا فاَل حَرَصْتُمْ وَلَوْ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أن تَسْتَطیعُوا
 وَبِهِ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ اُمَّةٌ مُوسَى قَوْمِ وَمِن» ،(633 نساء) «کَالْمُعَلَّقَةِ
 یَأمُرُ وَمَن هُوَ یَسْتَوِی هَلْ»...  ،(636 نیز و 653 اعراف) «یَعْدِلُونَ
 ،(665 انعام) «وَعَدْلًا صِدْقًا رَبِّکَ کَلِمَتُ وَتَمَّتْ» ،(71 نحل...« )بِالْعَدْلِ

 انعام آیات در البته(. 3 طالق ،641 و 35 مائده) «مِّنکُمْ عَدْلٍ ذَوَا»... 
 در «عدل» نیز 333 بقره و 3 حجرات ،695 و 9 نساء ،3 مائده ،653

 چون که است آمده «منصفانه داوری یا دادگری یا عدالت» معنایی بار
 پرداخته بدانها هفتم شماره در است آمده آیات همین در هم «قسط»

 .شود می
 میزان یا معادل» بارمعنایی در «عدل» آنها در که آیاتی ـ3

 نَّفْسٍ عَن نَفْسٌ تَجْزِی لَّا یَوْمًا وَاتَّقُوا: »از عبارتند است آمده «متناسب
 بقره) «یُنصَرونَ هُمْ وال عَدْلٌ مِنْها یُؤْخَذُ وال شَفاعَةٌ مِنْها یُقْبَلُ وال شَیْئًا
 تَعْدِلْ وَإِن شَفِیعٌ وَلَا وَلِیٌّ اللَّهِ دُونِ مِن لَهَا لَیْسَ»...  ،(639 بقره نیز و 43
 الصَّیْدَ تَقْتُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أیُّهَا یا» ،(74 انعام...« )مِنْهَا یُؤْخَذْ لَّا عَدْلٍ کُلَّ

 کَفَّارَةٌ أوْ...  النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ مَا مِّثْلُ فَجَزَاءٌ مُّتَعَمِّدًا مِنکُم قَتَلَهُ وَمَن حُرُمٌ وأنتُمْ
  (35 مائده...« )صِیامًا ذَلِکَ عَدْلُ أوْ مَسَاکینَ طَعامُ

 یا تعدیل» معنایی بار در «عدل» آن در که ای آیه تنها قرآن در ـ9
 فَسَوّاکَ خَلَقَکَ الَّذی: »است انفطار سوره 7 آیه آمده «بهینه تناسب
 .ساخت معتدلت پس آوردت راست پس آفریدت آنکه ،«فَعَدَلَکَ
 خارج حق از یا عدول» بارمعنایی در «عدل» آنها در که آیاتی ـ4
 بِآیاتِنا کَذَّبُوا الَّذینَ أهْواءَ تَتَّبِعْ وال: »... از عبارتند است آمده «شدن

 ثُمَّ» ...  ،(654 انعام) «یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ وهُم بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنونَ ال والَّذینَ
 وَالْأرْضَ السَّماواتِ خَلَقَ أمَّنْ» ،(6 انعام) «یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ کَفَرُوا الَّذِینَ
 أن لَکُمْ کانَ مَّا بَهْجَةٍ ذاتَ حَدائِقَ بِهِ فَأنبَتْنا ماءً السَّمَاءِ مِّنَ لَکُم وَأنزَلَ
 و شرح» کتاب(. 14 نمل) «یَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اهللِ مَّعَ أإلَهٌ شَجَرَها تُنبِتُوا
 به که( کذب وزن بر) «عِدل» واژه: »نویسد می «قرآن لغات تفسیر
 قائل شبیه و شریک معنی به گاهی است «هموزن و مساوی» معنی
 خدای به شرک بر ناظر را «یَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ» برخی رو این از «است شدن
 .اند کرده قلمداد تعالی
 نظام و خدا جانب از ظلم عدم بر داللت که آیاتی از برخی ـ 5
 یُظْلَمونَ وال»... ،(44 یونس) «شَیْئًا النّاسَ یَظْلِمُ ال اهللَ إنَّ: »دارد هستی

 ظَلَمَهُمُ وما»... ،(43 کهف) «أحَدًا رَبُّکَ یَظْلِمُ وال» ،(14 مریم) «شَیْئًا
 ،(3 روم ،44 عنکبوت) «لِیَظْلِمَهُمْ اهللُ کانَ وما»... ،(99 نحل...« )اهللُ
 و 47 یونس ،616 و 35 عمران آل, 336 بقره) «یُظْلَمونَ ال وهُمْ»...
 وال»... ،(63 احقاف ،33 جاثیه ،13 زمر ،13 مؤمنون ،666 نحل ،54

 نساء) «نَقیرًا یُظْلَمونَ وال»... ،(76 اسراء و 43 نساء) «فَتیال یُظْلَمونَ
634) 

 تُخْسِرُوا وال بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وأقیمُوا: »از عبارتند «قسط» آیات ـ 1

 واَل بِالْقِسْطِ وَالْمیزانَ الْمِکْیالَ أوْفُوا قَوْمِ ویا» ،(3 الرحمن) «الْمیزانَ
 لِیَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوَازِینَ وَنَضَعُ»  ،(35 هود) «أشْیاءَهُمْ النَّاسَ تَبْخَسُوا
 «الْمُسْتَقیمِ بِالْقِسْطاسِ وَزِنُوا کِلْتُمْ إذَا الْکَیْلَ وَأوْفُوا» ،(47 انبیاء) «الْقِیَامَةِ

 وتُقْسِطُوا»...  ،(633 شعراء) «الْمُسْتَقِیمِ بِالْقِسْطَاسِ وَزِنُوا» ،(95 اسراء)
 الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلْنَا»... ،(3 ممتحنه) «الْمُقْسِطینَ یُحِبُّ اهللَ إنَّ إلَیْهِمْ

 یَأْمُرُونَ الَّذِینَ وَیَقْتُلُونَ»... ،(35 حدید) «بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ وَالْمِیزَانَ
 «بِالْقِسْطِ قَائِمًا الْعِلْمِ وَأُولُو»... ،(36 عمران آل) «النَّاسِ مِنَ بِالْقِسْطِ

 وَإنْ»... ،(637 نساء) «بِالْقِسْطِ لِلْیَتامَى تَقُومُوا وأن»... ،(63 عمران آل)
 أَمَرَ قُلْ ،(43 مائده) «الْمُقْسِطینَ یُحِبُّ اهللَ إنَّ بِالْقِسْطِ بَیْنَهُم فَاحْکُم حَکَمْتَ

 «بِالْقِسْطِ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ»...  ،(33 اعراف) بِالْقِسْطِ رَبِّی
 «بِالْقِسْطِ بَیْنَهُم قُضِیَ رَسُولُهُمْ جَاءَ فَإذَا رَّسُولٌ أُمَّةٍ وَلِکُلِّ» ،(4 یونس)
(. 5 احزاب) «اهللِ عِندَ أقْسَطُ هُوَ لِآبائِهِمْ ادْعُوهُمْ» ،(54 نیز و 47 یونس)
 بقره و 3 حجرات ،695 و 9 نساء ،3 مائده ،653 انعام آیات در البته)

 بار در هم «عدل» آیات این در چون که رفته بکار «قسط» نیز 333
 شماره در است آمده «منصفانه داوری یا دادگری یا عدالت» معنایی

 .شود می پرداخته بدانها هفتم
 ،«قسط» هم و است رفته بکار «عدل» هم آنها در که آیاتی ـ7

 أشُدَّهُ یَبْلُغَ حَتَّى أحْسَنُ هِیَ بِالَّتی إلّا الْیَتیمِ مالَ تَقْرَبوا وال: »از عبارتند
 فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ وإذا وُسْعَها إلّا نَفْسًا نُکَلِّفُ ال بِالْقِسْطِ والْمیزانَ الْکَیْلَ وأوْفوا

 لِلَّهِ قَوّامینَ کونوا آمَنوا الَّذینَ أیُّهَا یا» ،(653 انعام...« )قُرْبَى ذا کانَ وَلَوْ
 أقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا ألَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وال بِالْقِسْطِ شُهَداءَ
 شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوّامینَ کونوا آمَنوا ذینَالَّ أیُّهَا یا» ،(3 مائده...« )لِلتَّقْوَى

 فَاللَّهُ فَقیرًا أوْ غَنیًّا یَکُنْ إن والْأقْرَبینَ الْوالِدَیْنِ أوِ أنفُسِکُمْ عَلَى وَلَوْ لِلَّهِ
 مِنَ طائِفَتانِ وإن»  ،(695 نساء...« )تَعْدِلُوا أن الْهَوَى تَتَّبِعُوا فاَل بِهِمَا أَوْلَى

 فَقاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إحْداهُمَا بَغَتْ فَإن بَیْنَهُمَا فَأصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنینَ
 بِالْعَدْلِ بَیْنَهُما فَأصْلِحوا فاءَتْ فَإن اهللِ أمْرِ إلَى تَفِیءَ حَتَّى تَبْغِی الَّتِی

 تُقْسِطوا ألّا خِفْتُمْ وإنْ» ،(3 حجرات) «الْمُقْسِطینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأقْسِطوا
 خِفْتُمْ فَإنْ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى النِّساءِ مِّنَ لَکُم طابَ ما فَانکِحُوا الْیَتامَى فِی
 فَإن... بِالْعَدْلِ کَاتِبٌ بَّیْنَکُمْ وَلْیَکْتُب»... ،(9 نساء...« )فَوَاحِدَةً تَعْدِلوا ألّا

 فَلْیُمْلِلْ هُوَ یُمِلَّ أن یَسْتَطِیعُ لَا أوْ ضَعیفًا أوْ سَفِیها الْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذِی کانَ
 صَغیرًا تَکْتُبُوهُ أن تَسْأمُوا وال دُعُوا ما إذَا الشُّهَداءُ یَأْبَ وال... بِالْعَدْلِ وَلِیُّهُ

  (333 بقره...« )اهللِ عِندَ أقْسَطُ ذَلِکُمْ أجَلِهِ إلَى کَبیرًا أوْ
. عدل: قسط: »نویسد می «قرآن از هایی واژه مفهوم» کتاب ـ 3
 آن خور فرا و نهادن خود جای به و مرتبه در را هرچه یعنی قسط

 تدریجی عدالت اجرای قسط،. دادن و کردن عمل موهبت، و استعداد
 و. است افراد حقوق دیگر و مالی حق رسانیدن و انجام قسط،. است
 و عملی عدالت قسط،. افراد بین در اعتدال نگهداری و روی میانه عدل،
 تحکیم و احکام اجراء بنای زیر که است حق رساندن و عادالنه توزیع

 ذیل و.« باشد می کمال وسیله و اخالق و ایمان رشد و الهی نظام
. بودن میزان و سنگ هم مساوات، برابری،: عدل: »نویسد می «عدل»

 جای در اگر چیزی هر یعنی؛ «موضعه فی شیء وضع: »گوید راغب
 گیرد قرار خودش جای غیر در چنانچه و است عدل گرفت قرار خویش

 «.است ظلم
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 مفهوم عدالت: »نویسد می «قرآن لغات تفسیر و شرح» کتاب
 عدالت حقیقت زیرا گیرد، برمی در را نیک اعمال همه که دارد وسیعی

. نهند خود جای به و برند بکار خود مورد در را هرچیز که است آن
 گفته این به عدالت دارد، وجود تفاوتی «قسط» و «عدالت» میان گرچه

 که است آن مقابلش، نقطه و بپردازد را کسی هر حق انسان که شود می
 مفهومش قسط ولی دارد، دریغ آنها از را افراد حقوق و کند ستم و ظلم
 روا «تبعیض» دیگر تعبیر به و ندهد دیگری به را کسی حق که است آن

 یَبْدَؤُا إنَّهُ» فرماید می که یونس سوره 4 آیه درباره کتاب همین.« ندارد
 «بِالْقِسْطِ الصّالِحاتِ وَعَمِلُوا آمَنوا الَّذینَ لِیَجْزِىَ یُعیدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ

 صالح عمل که کسانی مورد در تنها کلمه این فوق آیه در: »نویسد می
 کیفر مورد در ولی شده، گفته کنند می دریافت نیک پاداش و دارند

 مجازات که است آن خاطر به این. شود نمی عنوان چیزی چنین بدکاران
 تنها «قسط» کلمه دیگر تعبیر به و ندارد سهمیه و درآمد شکل کیفر و

 «.مجازات نه و است نیک پاداش متناسب
 روی از که است نصیبی قسط: »نویسد می «قرآن قاموس» کتاب

 «عِدل: »نویسد می مجمع قول از.« است اقساط آن جمع باشد، عدالت
 غیر از چند هر است آن بدل «عَدل» و آن، جنس از است شیء مثل

 در صید کفاره را روزه تعدادی که مائده 35 آیه مانند) باشد آن جنس
 اولی: »نویسد می هم راغب قول از قرآن قاموس(. داند می احرام موعد

 در دومی معدود، و مکیل و موزون مثل است محاسّه محسوس در
 «.است بصیرت به محسوس

 قسط و عدل میان فرق در «کریم قرآن در ترادف» کتاب
 و ظاهر که بالسویّه تقسیط و عدالت از است عبارت قسط: »نویسد می

 شده نامیده قسط وزن و کیل رو این از باشد؛ محسوس و آشکار
 کار به پنهان چه و آشکار چه بالسویه تقسیط مطلق در عدل... است
 است، مطلق خصوص و عموم واژه این میان نسبت بنابراین. رود می

 .«نیست قسط عدلی هر ولی است، عدل قسطی هر یعنی
 به را بدیها فقط خدا اینکه بر دارد داللت که آیاتی از برخی ـ3
 مضاعف یا حساب بی را نیکیها اما دهد می جزاء کمتر یا میزان همان

 حَسَنَةً تَکُ وإن ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَظْلِمُ ال اهللَ إنَّ: »از عبارتند دهد، می پاداش
 فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَن» ،(44 نساء) «عَظیما أجْرًا لَّدُنْهُ مِن ویُؤْتِ یُضاعِفْها

 انعام) «یُظْلَمونَ ال وهُمْ مِثْلَها إلّا یُجْزَى فَلَا بِالسَّیِّئَةِ جاءَ وَمَن أمْثالِها عَشْرُ
 (6933)دی ( 64 زمر) «حِسابٍ بِغَیْرِ أجْرَهُم الصّابِرونَ یُوَفَّى إنَّما» ،(614

 
 قرآن در شفاعت مفهوم

 یا خدا، اذن به را شفاعت که دارد وجود قرآن در آیاتی: پرسش
 :از عبارتند که. دهد می ارجاع خدا از عهدی دریافت یا و او رضای

 بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِى ذَا مَنْ ـ355 بقره
 ... إِذْنِهِ بَعْدِ مِنْ إِلَّا شَفِیعٍ مِنْ ما...  ـ9 یونس

 لَهُ وَرَضِى الرَّحْمَانُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا الشَّفَاعَةُ تَنْفَعُ لَا یَوْمَئِذٍ ـ643طه
 قَوْلًا

  ...لَهُ أَذِنَ لِمَنْ إِلَّا عِنْدَهُ الشَّفَاعَةُ تَنْفَعُ وَلَا ـ39سبا
 مِنْ إِلَّا شَیْئًا شَفَاعَتُهُمْ تُغْنِى لَا السَّمَاوَاتِ فِى مَلَکٍ مِنْ وَکَمْ ـ31نجم

 وَیَرْضَى یَشَاءُ لِمَنْ اللَّهُ یَأْذَنَ أَنْ بَعْدِ
 عَهْدًا الرَّحْمَانِ عِنْدَ اتَّخَذَ مَنِ إِلَّا الشَّفَاعَةَ یَمْلِکُونَ ال ـ 37مریم

 آیا چیست؟ شروط این از خداوند منظور: بفرمایید کنم می خواهش
 بر تاییدی آیات این آیا هستند؟ شفاعت برای مجوزی شروط این احراز
 هستند؟ شفاعت اصل

 اذن» مفهوم به توجه قرآن در «شفاعت» آیات خصوص در: پاسخ
 اذن آنکه که دارد موضوعیت زمانی اجازه یا اذن. است کلیدی «الهی
 را خود توانایی اما کند عمل هستی نظام چارچوب در بخواهد خواهد؛ می

 که را هستی نظام تعالی خدای که است بدیهی وگرنه بیند نمی کافی
 شفیع طلب. کند نمی نقض است الهی مطلق اسماء و صفات از برآمده
 مثالً. بودن خواستار را کسی با شدن ملحق و شدن جفت یعنی کردن
 کسی با کند سعی باید بگیرد، بهتری نمره خواهد می که آموزی دانش

. شفاعت یعنی این و بیاموزد تا شود جفت است آموخته او از بهتر که
 دیگری بر یکی یعنی است، «سازی جفت» نیز شفاعت لغوی معنای

 چارچوب در فقط این البته و. ببرد باال را خود مقام بتواند تا شود متوسل
 «ایمانی» مقوالت در هم «الهی عهد. »الغیر و است ممکن هستی نظام

 علم خود ما که دارد موضوعیت وقتی «ایمان» و دارد موضوعیت
 قرار سرلوحه را او گفته و کنیم می اعتماد علم منبع یک به اما نداریم

 است بسته عهودی آدمیان با هم تعالی خدای. رسیم نتیجه به تا دهیم می
 و رساند می شده داده وعده نتایج به را آنها کنند چنان و چنین اگر که
 طرق از یکی یافتن را مناسب جفت یعنی خواستن؛ «شفیع» میان این در

 آفرین جان به جان آدمی که ای لحظه از: نمود توجه باید اما. است تعالی
 پس! خدایش و اوست فقط دیگر و شود می بسته حسابش کند می تسلیم
 آنها از نه و رسد می بدانها شما از نه که دریابید را خود کارنامه! ها زنده

 در کس هر ،(93 مدثر) «ٌرَهِینَة ْ کَسَبَت بِمَا ٍ نَفْس ُّ کُل» که چرا شما به
 (6933ـ زمستان  67)آیاتی از قرآن  .است خویش دستاورد گروه

 
 قرآن در تبعیض روایی درباره مباحثه یک از بخشی
 و نژادی طبقاتی، جنسیتی، تبعیض تاریخی؛ ادوار در اینکه در
 پنداشته مشروع و بوده جاری و ساری زمانه اخالق و عرف در امثالهم

 محل قرآن آیات در تبعیضات این وجود اما نیست ای مناقشه شده می
 :است تبعیضاتی چنین نافی که آورم می را آیه چند. است بحث
 انسانی کرامت در را قومیت و نژاد و جنسیت در تفاوت قرآن ـ

 وَ  اُنْثَی وَ ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْناکُمْ إنّا ُ النّاس أیُّهَا یا»: داند نمی دخیل انسانها
 حجرات) ْ« أتْقَاکُم ِ اهلل عِنْدَ ْ أکْرَمَکُم َّ إن لِتَعارَفوا َ قَبائِل وَ شُعُوبَاً ْ جَعَلْناکُم

69) 
 هم برای را طرف دو بلکه داند نمی مردان برای را زنان قرآن ـ

 بقره...« ) َّ لَهُن ٌ لِباس ْ أنْتُم وَ ْ لَکُم ٌ لِباس َّ هُن: »... گوید می که چرا داند می
637) 

 ایشان حقوق از زنان برای هم و مردان برای هم را ازدواج ـ قرآن
ْ  مِنْکُم  الْأیَامَی أنْکِحُوا وَ: »باشند فقیر و خدمتکار اگر حتی داند می

ِ  فَضْلِه  مِنْ ُ اهلل ُ یُغْنِهِم فُقَراءَ یَکونوا  إنْ ْ إمَائِکُم وَ ْ عِبادِکُم ْ مِن َ وَالصّالِحین
  (93 نور)
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 مرد اهل جانب از هم زناشویی اختالفات در را حکمیت قرآن ـ
 أهْلِهِ مِنْ حَکَمًا فَابْعَثُوا بَیْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ وَإنْ: »زن اهل هم داند می

 (95 نساء) «أهْلِها مِنْ وَحَکَمًا
 مطرح هم کنار در زنان و مردان قرآن آیات از بسیاری در ـ

َ  الْمُسْلِمین َّ إن: »مانند شود، می تلقی ارج هم ایشان تعالی و شوند می
َ  وَالصّادِقین ِ وَالْقانِتات َ وَالْقانِتین ِ وَالْمُؤْمِنات َ وَالْمُؤْمِنین ِ وَالْمُسْلِمات
َ  وَالْمُتَصَدِّقین ِ وَالْخاشِعات َ وَالْخاشِعین ِ وَالصّابِرات َ وَالصّابِرین ِ وَالصّادِقات

ِ  وَالْحافِظات ْ فُرُوجَهُم َ وَالْحافِظین ِ وَالصّائِمات َ وَالصّائِمین ِ وَالْمُتَصَدِّقات
 احزاب) «عَظیمَاً أجْرَاً وًَ  مَغْفِرَةْ  لَهُمُ  اله أعَدَِّ  وَالذّاکِرات کَثیرَاًَ  اهللَ  وَالذّاکِرین

95) 
 همگان برخورداری حق و داند می همه به متعلق را مادیات قرآن ـ

 ذاتی حقوق احقاق در اینکه مضافاً کند، می گوشزد را الهی مواهب از
َ  یَبْتَغُونَ  وَالَّذین: »داند نمی دخیل را مأمور و آمر نسبت و طبقاتی اختالف
  مِنْ  آتُوهُمْ وَ خَیْرَاً ْ فِیهِم ْ عَلِمْتُم ْ إن ْ فَکاتِبُوهُم ْ أیْمانُکُم ْ مَلَکَت مِمّا َ الْکِتاب

 تَحَصُّنَاً َ أرَدْن ْ إِن الْبِغاءِ  عَلَی ْ فَتَیاتِکُم تُکْرِهُوا ال وَ ْ آتاکُم  الَّذِی ِ اهلل ِ مال
 (99 نور) «الدُّنْیاِ  الْحَیاةَ  عَرَض لِتَبْتَغُوا

 ویژه اجتماعی موقعیت که آنهایی که هست قرآن در نیز آیاتی
 مستحق را هستند دست فرو که آنهایی و داند می تر مکلف را دارند

 :مانند تخفیف،
: داند می دوچندان فحشا ارتکاب در را پیامبر زنان عذاب قرآن ـ

 ِ« ضِعْفَینُ  الْعَذاب لَهاْ  یُضاعَفٍ  مُبَیِّنَةٍ  بِفاحِشَة َّ مِنْکُنِ  یَأت  مَنْ ِّ النَّبِی نِساءَ یا»
 (94 احزاب)

 نصف فحشا به ارتکاب در را بضاعت بی خدمتکاران عذاب قرآن -
 عَلَى ما نِصْفُ فَعَلَیْهِنَّ بِفاحِشَةٍ أتَیْنَ فَإنْ أحْصِنَّ فَإذَا: »... داند می

  (35 نساء...« )الْعَذابِ مِنَ الْمُحْصَناتِ
 انتساب قرآن، در دیگر آیاتی البته و مذکور آیات به توجه با
 مناقشه محل قرآن منظر از نژادی و طبقاتی جنسیتی، تبعیضات روایی
 که راند یونانی فلسفه چوب همان به را قرآن آیات توان نمی و است

 با قرآن حق نسبت» مقاله در. دانستند می عدل و حق عین را تبعیضات
 امروزی بشر حقوق با قرآن آیات حداقل که ام داده نشان «بشر حقوق

 چرا اصال مضافاً و ندارد هم اساسی منافات ندارد تمام و تام تطابق اگر
! شود؟ زده محک آن با قرآن و باشد مبنا امروزی بشر حقوق باید

 بین ما و شوند سنجیده حق ویژگیهای به دو هر که است این صواب
 (6933ـ مهر  65)آیاتی از قرآن  .نگردد برقرار محوری تک ثنویت آنها

 
 شماره گذاری آیات قرآنوجود اشتباه در 

تدوین قرآن )چیدمان سور، چیدمان گروه آیاتها، چیدمان برخی 
توان آن را  تک آیاتها، شماره گذاری آیات( امری بشری بوده و نمی

خالی از خطا فرض نمود. )شواهدی در قرآن هست که نشانگر صحت 
سوره آل  9باشد یک نمونه آن خطا در شماره آیه  مدعای بنده می

( 9) لْإنجِیلَاةَ وَالتَّوْرَاوَأنزَلَ »باشد.( )قصاص( ]چرا که عبارت  عمران می
 باشد و تفکیک آن روا نبوده است.[ یکپارچه می« مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنّاسِ

*** 

« کتاب مجلد»قرآن به شکل  نیعرض کنم که تدو حاًیتوض
 ات،یآ یگذار معنا که شماره نیبد ،یبوده است و نه اله یبشر ینیتدو

 زیو سور در کنار هم و ن اتهایگروه آ بیترت دمانیسور و چ یاسم گذار
ندارد،  یانیوح تیسور شأن یدر ابتدا «میبسم اهلل الرحمن الرح»درج 

نشده است، بلکه توسط  یاسالم وح امبرینحوه انجام آنها به پ یعنی
 یرو دقت اله نیا صحابه او شکل گرفته است، از ای امبریشخص پ

. مثالً باشد یم تیفیعدم ک ایموارد دچار اشتباه  ینداشته و در برخ
سوره  54]یا  سوره روم 9 هیآ ایعمران،  سوره آل 9 هیآ یگذار شماره
 (6937ـ فروردین  )حروف مقطعه قطعاً اشتباه است.هود[ 

*** 
ةَ یلتَّوْرَاوَأنزَلَ »آل عمران در میان عبارت  9شماره گذاری آیه 

احتمال بشری بودن جمع آوری قرآن « مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنّاسِ( 9)لْإنجیلَ او
نماید که بنا به مقتضیات زمان جمع آوری و تدوین قرآن،  را تقویت می

کارانه از جانب  دچار خطاها و عدم دقتهایی یا مالحظاتی محافظه
 9و  3گردآوردندگان و ناظران ایشان گشته است. شماره گذاری آیات 

وَهُم مِّن الْأَرْضِ  أدْنَىفِى ( 3الرُّومُ )غُلِبَتِ »سوره روم نیز اینچنین است: 
 (6931ـ پاییز  )مِن بَعد«. فِى بِضْعِ سِنینَ( 9) بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ

*** 
سوره روم  4و  9 اتیسوره آل عمران و آ 4و  9 اتیبر آ عالوه

 اتیآ کیبودن تفک یعدم اله بر گرید یتر شاهد آوردم، گواه شیکه پ
من »سوره هود است که  55و  54 اتیشده، آ یدر قرآن گردآور

با  «ونَشْهِدُ اهللَ وَاشْهَدُوا أنِّی بَریءٌ مِمّا تُشْرِکُاُإنِّی »به اشتباه از  «دونه
أنِّی بَریءٌ مِمّا تُشْرِکُونَ »که  یجدا شده است، در حال هیآ یشماره گذار

)آیاتی  آن حفظ شود. یکپارچگی دیباشد و با یعبارت م کی «مِن دونه
 (6933ـ بهار  63از قرآن 
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 مششفصل 

 دــنق چنــد
 

 متن کامل مقاله
 دکتر سروش« قرآن؛ رویاهای رسوالنه»در رد نظریه 

 
های الهی و  خدا و نسبت اراده زمان، علم»پیش از این، در مقاله 

قرآن؛ کالم »، به نادرستی یکی از پیش فرضهای کلیدی نظریه «انسانی
ام و حال بر آنم که در رد  جناب دکتر سروش پرداخته« محمد

استدالالت ایشان در مناظره با جناب عبدالعلی بازرگان در خصوص 
 . توضیحاتی را ارائه دهم 1«قرآن؛ رویاهای رسوالنه»نظریه 

در ابتدا به اختصار بگویم که استدالالت جناب دکتر سروش در پی 
تواند لفظاً کالم الهی بوده و پیامبر فقط  اثبات این است که؛ قرآن نمی

آن را بازگو کرده باشد، چون مکانیزمی برای آن در عالم هستی وجود 
است و منشأ سمعی « رویاهای رسوالنه»ندارد. بلکه قرآن، حاصل 

حتی ذوقی، شمّی، لمسی داشته است، و از این رو است که در بصری، و 
شود، چرا که چنین مکانیزمی متضمن  آن اختالفها و تناقضاتی یافت می

خطاپذیری پدیده وحی بوده و در نتیجه نباید انتظار داشت که قرآن 
یک کل منسجم و بدون خطا باشد. حال در مقام رد نظریه ایشان موارد 

 رم:شما می زیر را بر
، باید بپذیریم که آن «رویاهای رسوالنه»ـ با فرض صحت نظریه 1

چرا که اگر رویاهای پیامبر صادقه نباشد و  2رویاها صادقه بوده است
یابد  مراتبی از عدم صدق در آن باشد، دیگر پیامبری پیامبر اعتبار نمی

شود که به اعتبار آن،  چرا که وجه تمایزی بین او و دیگران یافت نمی
تواند  محمد بن عبداهلل را پیامبر بخوانیم، چون رویاهای هر کسی می

مراتبی از صدق را دربرداشته باشد. بدیهی است کثرت رویاها نیز 
 تواند داللت کند بر حقانیت ادعاء پیامبری. نمی

شود یا رویای  ـ از سوی دیگر؛ وقتی به انسان چیزی الهام می2
نیست بلکه از بیرون او به وی القاء بیند، فاعلیت با خود او  صادقه می

خود انسان باشد، دیگر  شود. چرا که اگر منبع الهام یا رویای صادقه می
شود که  حال این پرسش مطرح می د.نموضوعیتی ندارها  له اینگونه مقو

منبع این القاءها چیست و مکانیزم آن چگونه است؟! بدیهی است که 
، نه الهام درست است و نه رویا منبع آنها باید ذی علم باشد و گرنه

صادق. اما آن منبعی که ذی علم باشد و توانایی القاءات درونی را به 
انسان داشته باشد، جز اهلل نیست. با این اوصاف، وقتی منبع القاءات 

کند که پیامبر رویای صادقه ببیند یا  درونی، اهلل است، دیگر فرقی نمی
صات آن در ضمیر او نقش بندد. ندایی را با گوش جان بشنود و منصو

بنابراین شبهه جناب سروش در خصوص مکانیزم وحی، وقتی قرآن 
قرآن؛ رویاهای »کالم الهی باشد، اگر وارد باشد، در مورد نظریه 

نماید چرا که هر دو شق،  نیز وارد است و آن را مخدوش می« رسوالنه
 باشند. نیازمند فاعلیت الهی می

                                                 

 59اردیبهشت  11ـ برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی فارسی، مورخ 1

اند؛ اگر وحی  گویند که در جواب منتقدان گفته جناب دکتر سروش خود می ـ2
 دانید، رویای او را نیز حجت بدانید. پیامبر را حجت می

نیست چون که اگر در خصوص وحی و قرآن ـ اما این شبهه وارد 3
تواند خدا باشد، چرا در مورد سایر آفرینشها  قائل باشیم که فاعل آن نمی

قائل هستیم که خدا خالق است؟! در حالی که اگر استدالل دکتر سروش 
شود که خداوند خالق هیچ پدیده مادی  را تعمیم دهیم، نتیجه این می

تواند از طریق مکانیزمهای  یست و نمینیست زیرا او دارای بعد مادی ن
 های مادی بپردازد!  مادی به خلق پدیده

ای در هستی، یا تنها بعد معنوی دارد، یا واجد هر دو  ـ هر پدیده1
بعد معنوی و مادی است که بعد معنوی آن الزاماً بر بعد مادی، دارای 

عد ای از لحاظ ب تقدم وجودی در ذات است، به بیان دیگر؛ تا پدیده
گیرد. به عنوان مثال؛ تا مفهوم  معنوی ایجاد نگردد، مادیت آن شکل نمی

انسان یا حیوان یا نبات یا جماد به حوزه وجود پا نگذارد، خلق مادیت 
آنها بالمحل است و ممکن نیست. تا ساختمانی طراحی نشود، ساخته 

واند ت شود. بنابراین پدیده وحی لزوماً نیازمند بعد مادی نیست و می نمی
استعدادهای به اصطالح روحی روانی پیامبر و با فاعلیت   تنها به واسطه

 الهی صورت پذیرد.
ـ جناب دکتر سروش خود بنا به گواهی تاریخ قبول دارند که در  9

شده  زمان وقوع پدیده وحی، حاالت خاصی بر پیامبر اسالم مستولی می
او نبوده است  است و این خود شاهد این است که فاعلیت وحی با خود

 .کرده است چرا که زمان وقوع آن را خود تعیین نمی
شوند که وحی  ـ ایشان در جای دیگری از سخنانشان قائل می 6
دهد و  ای بی صورت بوده و این پیامبر است که به آن صورت می پدیده

کند. خوب اگر وحی در مکانیزم رویا و به  در نتیجه آن را تاریخمند می
ی و ... بر پیامبر نازل گشته و فاقد نص قرآن بوده صورت سمعی بصر

است، جای این پرسش است که شخصی مانند محمد بن عبداهلل که نه 
ادیب بوده و نه شاعر، چگونه آن رویاها را به صورت چنین کالمی 
درآورد و با مخاطبانش در میان گذارده است؟! او چطور به این امر 

گر جناب سروش قبول ندارند که توانا شده است؟! جدای از این، م
وحی، عالوه به وجه بصری، واجد وجه سمعی هم بوده است، با این 
اوصاف چه ایرادی دارد که بگوییم پیامبر نص آیات را لفظ به لفظ 

بسته است؟! این امر هیچ تزاحمی هم با  شنیده و در ضمیرش نقش می می
تواند کل قرآن  وجه بصری پدیده وحی ندارد و حتی دامنه شمول آن می
توان به تمامی  را دربرگیرد در صورتی که وجه بصری وحی را نمی

گنجند، مانند آیاتی  آیات تعمیم داد چرا که برخی از آنها در تصور نمی
 پردازند. که به صفات و اسماء الهی می

ـ ایشان در رد اینکه قرآن کالم الهی باشد، دعاهای قرآن را مثال 7
های قرآن «قل»ه جناب سروش وقتی به زنند. جالب است ک می
دهند و با اشعار حافظ و دیگر شعراء  رسند آن را به پیامبر نسبت می می

پذیرند  کنند، اما این سبک سخن گفتن را برای خداوند نمی مقایسه می
که او از زبان بندگانش این دعاها را به پیامبرش جهت آموزش یا بیان 

 حقایقی وحی کرده باشد!
زنند که در آن مثالً قرآن گفته دریاها آتش  ی را مثال میـ آیات 8
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دانند،  دانند و دلیل بر صحت نظریه رویا می گیرند و آن را تناقض می می
هایی در ادبیات و شعر فراوان استفاده  حال آنکه از چنین تصویرسازی

شود، بدون اینکه مؤلف یا شاعر تصاویر آنها را در رویا دیده  شده و می
بنابراین ایرادی ندارد که خداوند هم برای بیان آیاتش از صنایع باشد. 

  1ادبی  استفاده کند.
ـ یکی دیگر از شواهد دکتر سروش برای صحت نظریه خود، این 5

نامیده حال آنکه در حین وقوع وحی « کتاب»است که قرآن خود را 
آن کتاب نبوده است، و از این رو کتاب نامیده شده که پیامبر در رویا 

دیده است. جدای از اینکه بار معنایی واژه کتاب  را کتاب وار می
توان به  را می« کتاب»منحصر در تعداد صفحات جلد شده نیست، بلکه 

هر آن چیزی اطالق نمود که مکتوب است در لوحی، چه بر روی 
صفحات کاغذی نوشته شده باشد، چه در لوح ضمیر آدمی نقش بندد. 

را در بردارد. هر کتابی، « نامه»قت مفهوم در حقی« کتاب»چرا که 
در قرآن در « کتاب»ای از نویسنده است به خواننده.  بنابراین  نامه

ای است از سوی پروردگار جهانیان به انسانها. جدای از  حقیقت نامه
کند، در آغاز  ای وقتی اقدام به نگارش کتابی می اینها؛ هر نویسنده

احصل نگارش خود را کتابی متصور کتابش پیش روی او نیست بلکه م
شود و این امری بدیهی است. قرآن هم از همان ابتدا خود را کتاب  می
خواند تا تکلیف مخاطبان باورمند به حقانیت خود را در خصوص  می

جمع آوری و کتابت و حفظ آن مشخص کند و این موضوع ربطی به 
یا کالم الهی باشد  این ندارد که قرآن، کالم محمد باشد، یا رویای او، و

 که بر او فرود آمده است. 
بحث در خصوص اینکه قرآن متن است یا گفتار، متأخر است از 
اینکه آن را کالم الهی بدانیم یا نه، اگر آن را کالم الهی بدانیم حتی اگر 
ماهیتاً گفتار باشد، چون گفتار الهی است و برآمده از صفات مطلق الهی، 

و اگر هم کالم شخص  2با متن الهی تفاوتی ندارد،از نظر دقت و انسجام 
پیامبر باشد، چه متن باشد چه گفتار، از دقت و انسجام مطلق برخوردار 

 باشد.  نخواهد بود چرا صفات وی مطلق نمی
در پایان نظر خود را نیز در خصوص قدیم و حادث بودن قرآن بیان 

که بیان سنن الیتغیر نمایم. قرآن از نظر محتوا و معنا قدیم است چرا  می
مخلوق الهی و حادث بوده  اما شکل کالمی آن، باشد حاکم بر هستی می

که با توجه به بستر نزول خلق گردیده و در برخی آیات ظاهری 
باشد،  تاریخمند دارد، ولی چون برآمده از صفات و اسماء الهی می

همه  ای از تاریخ نبوده، بلکه همه زمانی و داللت آن محصور در برهه
تر و تشخیص مصادیق  باشد و باید همواره در فهم متعالی مکانی می

روزآمد آن کوشید. یکی از روشهای کارآمد برای این مهم از نظر 
باشد که تاکنون در چهار مقاله  می« فهم قرآن به روش پازل»نگارنده، 

 1 (59شت ه)اردیب 3ام. به آن پرداخته
                                                 

 ، مجلد اول، تألیف سید محمد جواد غروی.«آدم از نظر قرآن»رک کتاب  ـ1

 از نگارنده.« مخاطبان قرآن و صفات اهلل»رک به مقاله  ـ2

، بخش «مجازات آن در قرآنمفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی »بخش اول:  ـ3
بخش  ، «برخی نامحرمان  حضور در  زنان   و آسودگی  پوشش جواز تخفیف »دوم: 
جواز عدم مسؤولیت »بخش چهارم: ، و «مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن» :سوم

  «.پذیری در قبال برخی از زنان بیوه

شود  یبه او الهام م ای ندیب یصادقه م یایرو یشخص یکه وقت دییفرما یمناقد:  ـ1

 

                                                                              

وجود  رونیقرار دارد...از نظر سروش درون ب یاز و رونیمنبع الهام,ب نیا
از  یالهامات ناش نیا دیآ یشخص به وجود م یبرا یالهام ای یخواب یندارد,وقت

وجود انسان  میدان یاست چون م گرید یاز وجود او بر سطح ینظر کردن سطح
مثال  ستیمشخص ن زیخود انسان ن یدارد که برا ی...سطوحستین هیال کی

آورد...در ضمن رابطه خداوند با  یم انیاز آن سخن به م دیکه فرو یناخودآگاه
انسان خداوند  یدر تمام سطوح وجود یعنیاست  یموع رابطه وجود کیجهان 

ها خداوند  دهیپد ریمورد سا در دییفرما یحضور دارد همان طور که خودتان هم م
داده است  وهیخدا م نکهیداده نه ا وهیفالن درخت م مییگو یخالق است اما فرضا م

 نیدر هم یعنی...میفرض گرفت شیدادن پ وهیم نیخدا را در ا تیمدخل شیشاپیاما پ
محمد,کالم محمد و...چون  یایرو مییگو یم یالهامات هم خدا حضور دارد و وقت

منبع  نیاز ا مییگو یو م میدان یم یپس کالم او را هم اله میدان یم یاو را اله
شده است...اما در هر صورت از دهان محمد خارج شده است,از ذهن محمد  یناش

ضمن بحث اصال سر  در. شود یبر آن وارد م یگذشته است و...پس حدود بشر
ا را آن است...شما چگونه حرف زدن خد زمی...بحث سر مکانستیالهامات ن نیمنشا ا

 یکه ب ییاست که خدا نیبحث ا ...د؟ییفرما یم هیتوج یخداشناس یبا اصول فلسف
صورت است نه دهان دارد نه حلق دارد نه زبان دارد نه جهت دارد چگونه سخن 

فرستد  یم یبا ما ندارد چگونه فرشته ا یوجود یا هکه فاصل یی...خداد؟؟یگو یم
قبول دارند که در زمان وقوع  خیتار یبنا به گواه دیفرمود گر؟ید یبه جا ییاز جا

خود شاهد  نیاست و ا شده یم یاسالم مستول امبریبر پ یحاالت خاص ،یوح دهیپد
با خود او نبوده است چرا که زمان وقوع آن را خود  یوح تیاست که فاعل نیا

او زمان مند و مکان  یبرا یهنرمند هم الهام هنر کی یبرا است. کرده ینم نییتع
 نیخب پس هنر را هم بد شود... یاو آشکار م یبرا یزیناگهان چ یعنی ...ستیمند ن

به او الهام شده و  یو او هم از منبع ستیبا هنرمند ن یهنر تیلعفا دییصورت بگو
خود محمد از  نکهیدهد آنجه به او الهام شده...ا یکند و نشان م یم انیاو فقط ب

همان طور که شما  وجود ندارد... اهایرو هیگفته باشد در نظررا  یخودش کالم
اما  ...دیده ینم بیو ترتب ینیب شیخوابتان را پ شیشاپیپ دینیب یخواب هم م یوقت

 هیدر نظر دهیشن یرا نص به نص م اتیمحمد نص آ نکهیا .باالخره خواب شماست
 ریشده در ضم یم دهیاست که همه آنچه که شن نیموجود است اما بحث ا شانیا

ها و  دهیشن نیا ...دیبگو یزیبه او چ رونیاز ب یکس نکهیخود محمد بوده است نه ا
 وجوداست )بنا به فرض مومنان( که در درون خود  یاله یاز مبع یها ناش دهید
از وجود او با  یفعال شده است و سخنگو و شنونده خود اوست...مرتبه ا امبریپ

قبض و  یقرآن بنا به تئور اتیکردن به آ استناد .دیگو یسخن م گرید یمرتبه ا
تواند در  ینم یمتن چیهمراه است...ه یفرض ها و سواالت و انتظارت شیبسط با پ

سخن خداست...همان طور که مثال  نیا دیمثال بگو دیمورد خودش نظر بدهد و بگو
را گفت  نیفالن کس به من ا دیگو یم ندیرا بب یگریدر خواب شخص د یاگر کس

آن سخنگو در  مییگو یم دهیکه او خواب د میرا دار نیفرض ا شیچون ما پ ماا
 یاما به صورت آن شخص در آمده است برا دهیبوده که خواب د یاصل خود کس

با  یتناقض نیا دیخودش در خواب...و با خودش صحبت کرده...توجه داشته باش
ها و  دهیبودن د یستعاراز ا یبحث اهایرو یندارد...چون در تئور امبریصادق بودن پ

است که  نیگفته است بلکه تمام حرف ا یکذب م امبریپ نکهیا ای ستیها ن دهیشن
است اما همه  دهیشن یرا م ییها زیچ نیو هم چن دهید یرا م ییصحنه ها امبریبله پ

 یسهرورد ریهشتم به تعب میهمان اقل ای ایاز جنس خواب و رو یعالم کیها در  نیا
گذاشته...اما همان  انیبا ما در م دهیو شن دهید امبریداده است و هر آنچه که پ یرو

تو در خواب فالن شخص را  مییگو یم ندیب یکه خواب م یطور که در مورد کس
هم روح  امبریاز وجود خودت بوده...در مورد پ یو آن شخص در اصل ناش یدید

 نیا بحثو ...  امبریپ تی,شخصامبری...ذهن پمیده یم تیمدخل یاو در وح یاله
 امبریندارد از متن که مثال پ یهم خوان اهایرو یکه ظاهرا با تئور ییاست جاها

 یقابل پوشش هست...اما نکته اساس یتئور نیو ...با ا ردیگ یمورد خطاب قرار م
 یفرض ها شیاصول و پ ریبا سا یانگاشتن وح ایفرض رو شیپ نیاست که ا نیا

 .ریدارد اما سخن گفتن خدا خ یهم خوان ینیبرون د

http://www.neeloofar.org/critic/124-article/881-280893.html
http://www.neeloofar.org/critic/124-article/921-piramon-aye-60-noor.html
http://www.neeloofar.org/critic/124-article/1042-220294.html
http://www.neeloofar.org/critic/124-article/1042-220294.html
http://www.neeloofar.org/critic/124-article/1137-220794.html
http://www.neeloofar.org/critic/124-article/1137-220794.html
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*** 
اند:  مدعی شده های مستقیم صراطکتاب جناب دکتر سروش در 

شد و یا وقایع تاریخی مهم  تر می آیا اگر حیات مبارک پیامبر، طوالنی»
داد، حجم قرآن از اینکه هست بسی  دیگری در طول عمر ایشان رخ می

های روشنگر  گشت؟ و کتاب مرجع مسلمانان واجد نکته افزونتر نمی
انه رشد نیافته و پیش پای حوادث زم شد؟ مگر قرآن پابه بیشتری نمی

شود  دهد که دین وقتی وارد تاریخ می نیامده است؟ اینها همه نشان می
شود و تا کجا تحت تصرفات ذهنی و  تا چه حد تاریخی و بشری می

نشیند و چه  گیرد، و چه غبارها و حجابها بر آن می عملی آدمیان قرار می
ماند حداقل الزم  نچه میشود. و آ ها از آن بریده یا بر آن افزوده می قطعه

شود. و همین  معنویت و هدایتی است که به آدمیان عرضه و اعطا می
است معنی دقیق تَنزیل کتاب که در قرآن کریم بدان اشارت رفته است. 
و این سرنوشت هر دینی و هر مسلکی است. بل سرنوشت هر موجودی 

بشریت و ی  نهد و جامه آباد تاریخ و طبیعت می است که پا به خراب
یونانی( بر دین، ـ  عبریـ  پوشد. تحمیل زبان قوم )عربی مادیت می

فشان  اولین و آشکارترین تحمیل و تنزیل است و پس از آن امواج خون
کند  کشد و آشکار می خیزد و دین را در کام می بسیاری است که بر می

 ««که دین آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها»
فلسفه وجودی قرآن به عنوان کتاب این مدعای جناب سروش 

تر شدن حیات  برد چرا که اگر با طوالنی ال میؤهدایت را بکل زیر س
شد، چرا در ادوار آتی آن نیاز به  پیامبر بر حجم قرآن افزوده می

قرآنهای جدیدتر نباشد؟! این ادعا متضمن نفی فلسفه وجودی قرآن 
طلق، چرا که اگر پای نقشی اهلل واجد صفات م است و از آن مهمتر؛ بی

دانست که قرآنی اینچنین چندان نیرزد و  او بمیان بود خود خوب می
 بکار عالمیان نیاید که مدام نیازمند به روز شدن و کامل شدن باشد.

*** 
 ند؛یگو یم یسوره شور 91 هیجناب دکتر سروش در خصوص آ

به  ایسه قسم دارد،  یاند وح و... گفته ییو مرحوم طباطبا دیابوز یآقا»
از پشت  ای د،یگو یسخن م اًیوح ای: خدا رسد یم انیبه آدم وهیسه ش
دو روش  یاز وح ریکه غ ییگو یعنیفرستاده.  کیبا فرستادن  ایپرده، 

جناب دکتر سروش « فرستادن فرستاده. ای: از پشت پرده میهم دار گرید
 یبزرگان متأسفانه در معنا نیهمه ا میبگو خواهم یم: »دهند یادامه م

طور معنا کرد: خداوند  نیا دیبا ایرا گو هیآ نیاند. ا اشتباه کرده هیآ نیا
به دو صورت  یوح نیو ا اً،یمگر وح دیگو یسخن نم یانسان چیبا ه

 دیرا با هیدر واقع آ یعنیبا فرستادن فرستاده.  ایپرده  تاز پش ایاست: 
اِمّا مِن وَراء  اً،یَاهللُ ااِلَّ وَح کلَِّمَهُیُطور خواند: وَ مَا کانَ اهللُ لِبَشَرٍ اَنََّ  نیا

از  یوح میبگو دیبِاِذنِهِ. ... حال با یوحیرَسوالً فَ رسَلُیُحِجابٍ وَ اِمّا اَن 
 ای شود یم دهید یدر آن صورت کهاست  ییایرؤ ییپشت پرده وح

است که فرستادگان به مردم  یامیبا فرستاده، پ یو وح شود ینم
وما کانَ لِبَشَرٍ أن : »دیفرما یم هیآ نکهیاما از نظر نگارنده ا.« رسانند یم

معناست  نیبد« یُکَلَِّمَهُ اهللُ إلََّا وَحْیًا أوْ مِن وَراء حِجابٍ أوْ یُرْسِلَ رَسُوال
با  شود یم دهیکه با گوش جان شن میکالم مستق قیا از طریکه خدا 

 انیآدم ایاست و خاص مقام نبوت،  یوح نیکه ا دیگو یانسانها سخن م

 ده،یرا شن یاله ینیاز پس ظاهر محسوسات واقع، سخن تکو توانند یم
طرق  قیکه از طر یا بواسطه فرستاده ایو  ابند،یرا در ها دهیپد قیحقا

شده و رسول اهلل گشته و سخن خدا را به گوش  یهفوق حامل کالم ال
 (58ـ اسفند  18)آیاتی از قرآن  .رساند یم انیآدم

*** 
به زنبور عسل و به مادر  یممکن است در مورد وحپرسش: 

 دو از چه نوع بودند؟ نیکه ا دییبفرما حیتوض یموس
به مخاطب  میخدا که مستق یاست از سو یسخن گفتن یوح: پاسخ

 یتعال یاز پس شواهد و قرائن. هرگاه خدا ایبرسد و نه با واسطه 
. حال کند یم یبه او وح یعنیخطاب قرار دهد  ماًیمخلوق خود را مستق

انسان  کی: اگر مخاطب ابدی یم یمخاطب حاالت تیبنا به ماه یوح نیا
به  ای شنود یلفظاً با گوش جان )و نه گوش جسم( م اسخن خدا ر ایباشد 

و و نبات  وانیانسان باشد، اعم از ح ری. اگر مخاطب غابدی یالهام در م
. ابدی یدر م زهیخدا را به غر میسخن مستق ،ینوزاد آدم یحت ایجماد، 

 نیممکن است. در ا زین واناتیح یبرا زیالبته الهامات عالوه بر غرا
محتمالً از جنس الهام بوده است چرا که  یموس دربه ما یصورت؛ وح

 یبه مادر موس یبه شکل کالم لفظ یبر وح یدر قرآن مبن یشواهد
 18)آیاتی از قرآن  است. زهیبه زنبور عسل هم از جنس غر ی. وحستین

 (58ـ اسفند 
 

 متن کامل
 صفات اهلل و مخاطبان قرآن

 به قلم ابوالفضل ارجمند« مخاطبان قرآن»  نقدی بر مقاله
 

امروزه بحث بر سر قرآن، الهی بودن یا نبودن، عصری بودن یا 
نبودن و ... آن بسیار است. نبودن، بی نقص بودن یا نبودن، گویا بودن یا 

اما تمامی این بحثها، منوط است به نگرش ما به صفات اهلل که بعضی 
کنند. اگر قرآن الهی باشد،  پردازند و برخی از آن غفلت می بدان می

یعنی از جانب اهلل بر پیامبر نازل شده باشد و او نقشی به جز مهبط آن 
ن بدون در نظر گرفتن نداشته باشد، دیگر سخن راندن در مورد قرآ

ای با عنوان  صفات اهلل صواب نیست. جناب ابوالفضل ارجمند در مقاله
 اند: ، مدعی شده«مخاطبان قرآن»

ای  زمان و مکان در قرآن نسبی است. مرجع زمان و مکان نقطه»
گوید، مخاطبانی که در نزدیکی  است که پیامبر با مخاطبانش سخن می

های صحیح قرآن را از زمان و مکان  ر گزارهاگ ..کنند. پیامبر زندگی می
تمام آیات  د...شون هایی غلط تبدیل می نزولشان خارج کنیم، به گزاره

قرآن، بدون هیچ استثنایی، به زمان و مکانی که مخاطبان این آیات در 
توانند قرآن را  اگرچه سایر مردم جهان هم می ..اند. آن قرار دارند وابسته
ی ترجمه و مطالعه کنند و از مطالب آن بهره ببرند، مانند هر کتاب دیگر

دشواری فهم قرآن فقط ناشی از ابهام  ..اما آنان مخاطب قرآن نیستند.
آیاتی از قرآن متناسب  .در معنی بعضی از کلمات و اصطالحات نیست

با فرهنگ خاص مخاطبان قرآن نازل شده است و به اتفاقاتی وابسته 
توانست  هیچ پیامبری نمی ..ی داده است.است که در زمان پیامبر رو
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رسالت جهانی داشته باشد. برای اینکه پیامبری رسالت جهانی داشته 
باشد باید تمام جهان را بگردد و پیام خدا را با زبان روشن محلی به 

زبانانی که در زمان  قرآن برای عرب... مردم اقوام گوناگون ابالغ کند
روشن بوده است و برای خوانندگانی کردند ساده و  پیامبر زندگی می

مردم   همه... است ۀکنند مبهم و ظنی الدالل که امروزه آن را مطالعه می
توانند قرآن را مانند هر کتاب  جهان در هر زمان و مکانی که باشند می

دیگری به زبان خود ترجمه کنند و در حدی که از طریق ترجمه و 
کلی آن استفاده کنند، اما ملزم برداشتهای ظنی امکان دارد از مطالب 

نیستند احکام فقهی قرآن را اجرا کنند، به این دلیل ساده که مخاطب این 
توان دید  احکام نیستند. با مرور مختصری بر تورات و انجیل و قرآن می

که احکام فقهی پیامبران از قومی به قومی دیگر و از زمانی به زمانی 
حتی با این فرض که متخصصان  دیگر تغییر کرده است. از این رو

مذهبی بتوانند روشن کنند که خدا در احکام قرآن قطعا چه گفته است و 
چه منظوری داشته است، باز هم معلوم نیست حکمی که زمانی برای 
قومی خاص نازل شده است در زمانی دیگر و برای قومی دیگر معتبر 

 ..«باشد.
دانند یا  آن را الهی میجناب ارجمند ابتداء باید مشخص کنند که قر

نه؟ یعنی آیا قائل هستند به اینکه قرآن از جانب اهلل بر پیامبر نازل گشته 
است و پیامبر در نزول آن فقط مهبط بوده است یا نه؟ ایشان اگر قرآن 

دانند، دیگر بحثی نیست، چرا که مدعیاتشان متناسب  را غیر الهی می
دانم، در  نده چون قرآن را الهی میاست با اینکه قرآن غیر الهی باشد. و ب

کنم. اما  مورد مدعیاتی که پیامد غیر الهی بودن قرآن است، بحثی نمی
 دانند، در نقد مدعیات ایشان باید گفت: اگر الهی می

صفات اهلل مطلق است، یعنی در علم او، توانایی او، حکمت او و 
فعل او نیز دیگر صفات او نقصانی نیست. وقتی صفات اهلل مطلق باشد، 

خالی از نقصان است و در نتیجه هیچگاه نیازی به اصالح یا تغییر آنها 
نخواهد بود و از این رو است که در سنن الهی، تبدیل و تحویلی رخ 

فاطر «)فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا»دهد:  نمی
های انسانی در  هایی که اراده دسته از آفریده (. در این صورت آن13

کند، در کمال صحت و دقت خلق  آفرینش آنها دخل و تصرف نمی
نهایت عمر خواهند کرد، چرا که آنچه موجب تباهی و  شوند و تا بی می

موجود در آن  های شود، نقصانها و ناهماهنگی نابودی یک پدیده می
 1های دیگر است. دیدهپدیده، یا تعارضها و تضادهای آن با پ

حال با این اوصاف، اگر قرآن الهی باشد یعنی منتج از صفات مطلق 
های انسانی در کمیت و کیفیت نزول آن دخل و تصرف  اهلل باشد، و اراده

های آن هم مطلق و همه مکانی و  نکرده باشد، پس صحت و دقت گزاره
ند علیم است همه زمانی است. چرا همه زمانی و همه مکانی؟ زیرا خداو

کند، و پیامبر آن را  و حکیم و قدیر و ...، بنابراین وقتی قرآن را نازل می
آنچه را  3داند، و قرآن را برای جهانیان می 2کند خاتم انبیاء معرفی می

                                                 

توحید، »و « های الهی و انسانی زمان، علم خدا و نسبت اراده»های  رک به مقاله ـ1
 « ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق»و « ها روابط قوا، ثنویتها و موازنه

 14احزاب  ـ2

ـ  147و   51،  71 اءیـ انب 92ـ قلم  87ـ ص  27 ریـ تکو 1فرقان  ـ3

باشد، یعنی آیات قرآن را با  گوید ناظر به همه زمانها و مکانها می می
های  ت و دقت گزارهکند که صح توجه به بستر نزول، طوری خلق می

آن، همه زمانی و همه مکانی باشد و خاتمیت و للعالمین بودن آن نقض 
 نشود. 

از این رو برای فهم قرآن )از منظر الهی بودن آن(، اولین پیش 
های قرآن در همه زمانها و  فرض این است که صحت و دقت گزاره

مستمر واقع های قرآن، بیان امور  شود، یعنی گزاره مکانها نقض نمی
یابند و باید  هستند که در گذر زمان و جابجایی مکان مصداق می

کوشش نمود مصادیق آنها را به درستی تشخیص داد و از هدایت الهی 
فهم قرآن به روش »بهره برد. برای این مهم، از نظر بنده بهترین روش، 

مفهوم محاربه با خدا و فهم »است که مبانی آن را در مقاله « پازل
ام و تاکنون در سه مقاله دیگر  توضیح داده« رایی مجازات آن در قرآنچ

سوره نور،  64به روش مذکور، به استخراج معنای صحیح آیات  1نیز،
ام که احکام مندرج در این  ام و نشان داده بقره پرداخته 231نساء و  31

آیات، اگر درست فهم شوند، امروزه نیز مصداق دارند و قابل اجراء و 
ید فایده هستند، البته اثربخشی آنها منوط به اختیار عامالن است و نه مف

ال إکْرَاهَ فِی الدّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ »به اکراه و اجبار ایشان، 
 (1351( )مهر 296بقره «)الْغَیّ

*** 
را  ریشما، موارد ز ییجناب ارجمند، با سالم و سپاس از پاسخگو

 :شمارم یبرم
 یاله یها دهیاز آفر کیچیسخنان شما در مورد ه» دیا دهـ فرمو1

. ستین یهم در خلقت اله ینقص چیاز جمله خود شما. ه کند، یصدق نم
 یا خدشه یدر صفات مطلق اله دیهست یفان ای دیکن یم رییشما تغ نکهیا

 چیکرده است و ه رییتغ یامبریبه پ یامبری. احکام خدا از پکند یوارد نم
 «ستین رییتغ نیهم در ا یرادیا

مانند  ستند،ین یفان ،یموجود در هست یها دهیاز پد یبخش اوالً؛
(، ی)از جمله اصل بقاء ماده و انرژ یسنن حاکم بر هست ،ینفوس انسان

 و... و از نظر من؛ قرآن.
 یانسان یها که اراده ییها دهیآن دسته از آفر»کردم  دیبنده تأک اً؛یثان
حال آنکه شما خود بنده را  ،«کند یآنها دخل و تصرف نم نشیدر آفر

تحت  ،یاست که خلقت هر انسان یدر حال نیو ا دیآور یمثل نقض م
 قاءدر ب زیاراده خود او ن زی. و نباشد یاز او م شیپ یانسانها  الشعاع اراده

 دارد. ینقش اساس یو فناء و
نباشد، پس چه  یشما متضمن نقص در خلقت اله یاگر مدعا ثالثاً؛

نباشد،  ی! اگر در خلقت نقصگردد؟ یم ها دهیو فناء پد رییباعث تغ زیچ
 ای کنم یم رییاگر بنده تغ یو فناء شود؟! آر ابدی شیفرسا یچرا موجود
بلکه  ست،ین یبه جهت نقصان در صفات مطلق اله شود یم یجسمم فان

تا امروز  خیدر طول تار یانسان یها اراده ریخود بنده و سا ادهبه جهت ار

                                                                              

 54ـ انعام  22ـ روم  148و  56ـ آل عمران  141 وسفیـ  19 عنکبوت

، «نامحرمان یزنان در حضور برخ یپوشش و آسودگ فیجواز تخف» یها مقاله ـ1
 یدر قبال برخ یریپذ تیجواز عدم مسؤول»و « مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن»

 «وهیاز زنان ب
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 .باشد یم ندهیو آ
از مهر کردن  یهدف اصل»درست است که  ت،یـ در مورد خاتم2

مندرجات  یاما با مهر کردن نامه در انتها« اصالت آن است قینامه تصد
 یاعتبار گریو خارج از آن د شود یآن حدود و ثغور آن هم مشخص م

 ستهیدر آن زمان بود، شا امبریپ نیاگر مراد آخر نیندارد. مضاف بر ا
 .نیاستفاده شود، مثالً از آخر گریبود که از واژه د

نه؟ اگر  ای دیدان یم یکه قرآن را اله دیا پاسخ نداده یـ جنابعال3
مخاطبان قرآن  یداشته است وقت یاز نظر شما چه ضرورت د،یدان یم یاله

نازل شود؟! در  یاله یاسالم بودند، کتاب امبریمحدود به زمان و مکان پ
صائب  ایآ« قرآن؛ کالم محمد»بر  یدکتر سروش مبن هیصورت نظر نیا
 زیو ن دینما یمعرف «نیللعالم»چرا قرآن خود را  نی! مضاف بر است؟ین

؟! حفظ قرآن، «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»در آن درج گردد 
 یباشد، چه ضرورت امبرشیو مکان پ اگر مخاطبانش محدود به زمان

 (1351مهر  28داشته است؟! )
*** 

کردم آن  دیبنده تأک»که  دیفرمود ،یحق پور گرام یآقا جناب
آنها دخل و  نشیدر آفر یانسان یکه اراده ها ییها دهیدسته از آفر

هستند. همه مخلوق  نیو ماه و ستارگان چن دی، خورش«کند یتصرف نم
 .کند ینم رییو سنت خدا هم تغ کنند، یم رییخدا هستند و همه هم تغ

در  رییعدم تغ دیتوان یدر سنت خدا نم رییاز عدم تغ بیترت نیهم به
و  لیاحکام خدا در تورات و انج ریی. تغدیریبگ جهیرا نت یاحکام فقه

 یکه قرآن را اله دیپاسخ نداده ا یجنابعال(»دیا قرآن محرز است. )گفته
داشته است  یاز نظر شما چه ضرورت د،یدان یم ینه؟ اگر اله ای دیدان یم

 یاسالم بودند، کتاب امبریمخاطبان قرآن محدود به زمان و مکان پ یوقت
 کنم یمن ربط سخنان شما را درک نم ،یگرام یماین« نازل شود؟! یاله

اگر عذاب فقط قرار  چرا مییبگو نکهیاشکال از من باشد. مثل ا دیکه شا
اگر عذاب بخواهد  اینازل شد! آ یبود بر قوم لوط نازل شود، عذاب اله

که  دییباشد؟ بفرما یمحدود به زمان و مکان خاص تواند یباشد نم یاله
 ست؟یچ یمنظور شما از کتاب اله

*** 
 دیخورش راتیی. تغیمجدد جنابعال ییسالم و سپاس از پاسخ گو با

و مطابق سنن حاکم بر  دهد یرخ م عتیو ماه و ستارگان در چرخه طب
و امثالهم  یاشاره کردم که اصل بقاء ماده و انرژ یدر پاسخ قبل ،یهست

 نی. قوانچرخد یهمواره م عتیرو چرخه طب نیاز ا شود، یتا ابد نقض نم
 رییبه تغ یازین چگاهیچرا که ه مانند یم رییتا ابد بدون تغ ازلاز  عتیطب

 ،یبدان جهت است که از علم مطلق اله نیو ا د،یآ یآنها بوجود نم
هستند که  یسنن اله نیمطلق او و ... نشأت گرفته است. ا ییتوانا

 یزمان نیو نه بعکس. بنابرا رد،یگ یمطابق آنها شکل م ست،یز یبسترها
 یدر خصوص احکام فقه یسنتها باشد. بنده بحث رییبه تغ ازیکه ن دیآ ینم

 یاست که تا ابد برا یام، بلکه سخن من ناظر بر احکام قرآن نکرده
خداوند  یشنهادیپ نهیاسالم قابل االجراء است و گز امبریمؤمنان به پ

مثل حکم ارث، حکم محاربه، جواز برخورد کردن با زنان  باشد، یم
 ینینچنیبود که زمان و مکان احکام ا نیبر ا قرارناشزه، و... . اگر 

احکام در قرآن ذکر نشوند و فقط  نیبود که ا نیا ستهیباشد، شامحدود 
 ،یدر قرآن، به مثابه کالم اله یحکم یگردند. وقت یجار امبریدر سنت پ

است که اجراء آن حکم از جانب خداوند  نیاز ا یحاک گردد یدرج م
 یاحکام ضامن رشد و تعال نیشده است. ا هیوصتا ابد ت تیعالم به بشر
جامعه صدر اسالم. اگر  یازهایهستند و نه تنها پاسخ به ن یجوامع انسان

مفهوم آن را  ای م،یپندار ینم یاز احکام قرآن را عقالن یما امروز حکم
و  میدان یمنافع خود را در گرو اجراء آن نم ایو  میا دهیدرست نفهم

در  یاریبس یخسارتها ها ی. بدفهممیکن یم تمصلح یرا قربان قتیحق
اگر  ها، یبدفهم نیاز ا زیگر یاسالم وارد کرده است. برا خیطول تار

پازل  کیآن را به مثابه  دیبا م،یدان یاهلل م یقرآن را نازل شده از سو
دو قطعه آن با هم  چیکه ه مینیبچ یکرده و فهم خود را جور یتلق

صورت مراد از  نینداشته باشند. در ا متناقض و تضاد و تعارض و تزاح
نظر  زی. نظر شما و نمیا رفته راههیوگرنه به ب میا افتهیدررا  اتینزول آ

است در جهت تبرئه  یکوشش رسد یدکتر سروش و امثالهم، به نظر م
 شمارند یقرآن برم یبرا ریکه در دوران اخ ییکردن خداوند از نقصانها

هم  ریبنده و سا ی. اما مدعادانند یمن یو آن را متناسب جوامع امروز
 ایدو حالت دارد،  شود، یم دهید یتیاست که اگر عدم سنخ نینظران ا

 حیمنافع خود را ترج ای میا دهیاست نفهم ستهیقرآن را آن طور که شا
 (1351مهر  25. )یاله تیبه هدا میده یم

*** 
 ی. براشود یدر قرآن نقض م یشما به سادگ شاتی)ارجمند: ( فرما

 هیمثال در قرآن به مخاطبان امر شده است که در برابر دشمنان اسب ته
 نیشما ا ای. آلیکنند: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخ

 د؟یدان یاست تا ابد الزم االجرا م یاله یحکم نکهیحکم را به سبب ا
*** 

صرفاً جمع  هیبه نظر شما حکم مندرج در آ ایارجمند، آ جناب
داللت عام  هیاست که آ اتیهیاز بد گرید نیاسب بوده است؟! ا یآور

. اسب در آن دوران از یدفاع زاتیو تجه روهاین یدارد بر جمع آور
است، و  شده یم دهیتدارک د دیبا یو م شده یمحسوب م یادوات جنگ

بدان  یشتریب لیتر بوده، مردمان تما چون شتر در دسترس دیالبته شا
آنچه که مناسب  دیبگو خواهد یبر اسب، م دیبا تأک هیاند و آ داشته

شما دشوارتر باشد، چرا که  یهرچند برا دیجنگ است فراهم آور
 یاست، در نظام هست ینظام هست نیقوان تیشما در گرو رعا یروزیپ

سپاه شما باشد، اگر  انیخدا در م امبریو پ دیاگر شما مؤمن باش یحت
 دیخور یشکست م د،یو مطابق آن عمل نکن دیسنن عالم را نکن تیرعا

 ستیمعنا ن نیبد نیشیپ یبنده در پاسخها اتی. مدعدیشو یو هالک م
مسلم و  نیشود، ا تیکه در ظاهر احکام هم، از دوران صدر اسالم تبع

 ستیز بستراست، چرا که  یعمل ریغ یو حت یرمنطقیاست که غ یهیبد
 اتیست که احکام مندرج در آا نیکرده است. ادعا بنده ا رییتغ انیآدم
روست که در  نیاست و از ا یابد ،ینه در شکل که در محتو ،یاله
بسنده  اتیذکر نشده است و به کل یمشخص قیاحکام چندان مصاد اتیآ

 یبر جنبه خاص دیآمده است، در جهت تأک یشده است، و اگر هم مصداق
مصداق به مخاطب واگذار  صیتشخ یحکم دارد. اما بطور کل داللتاز 
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با  هیصفات و حاالت مندرج در آ قیبا تطب دیبا یاست که م دهیگرد
ارث هم که  رینظ یاتی. آردیروز، صورت پذ قیصفات و حاالت مصاد

در آن مشخص شده است، فصل الخطاب اختالفها است، البته در  تیکم
 «.النساء یالرجال قوامون عل»از جمله  اتیگر آیبا د یانسجام و هماهنگ

 
 متن کامل مقاله

 تاریخ صدر اسالم 
 در منگنه بی خردی موافقان و بی انصافی مخالفان

 ای در رادیو کوچه نقدی بر مقاله
 «نگاهی به فیلم محمد ساخته مجید مجیدی»با عنوان 

 

به پیشنهاد یکی از دوستان گرانقدرم، سطور پسینی را در نقد 
نگاهی به فیلم محمد ساخته مجید »در رادیو کوچه با عنوان  ای همقال

نگارم. در مقاله مذکور، مدعیاتی در باره تاریخ صدر  می« مجیدی
اسالم مطرح گشته است که برخی خالف واقع بوده و برخی توضیح 

طلبند. پیش از ورود به بحث، باید اذعان نمایم که این مقاله در  می
باشد، و بنده بعضاً وقایع به تصویر  نمی جیدیآقای م دفاع از فیلمجهت 

دانم و با نگارنده  کشیده شده زندگانی پیامبر اسالم را قرین صحت نمی
مقاله مذکور در اینکه بسیاری از فیلمهای مبتنی بر داستان زندگانی 

ها و خرافات است، موافق هستم. اما ایشان  پیامبران، مملو از ذکر افسانه
 نویسند:  می در مدخل مقاله خود

بررسی کردن فیلمنامه و مناسبات پیچیده داستان و شخصیتها و  »...
ها و  رفتارشان بیهوده است، چون سازندگان این آثار تو را به قصه

دهند و از پاسخ دادن منطقی فرار  هایی که باور دارند رجوع می افسانه
 ..« کنند. می

م که ناقد فیلم آقای بنده با خواندن این سطور، انتظار این را داشت
مجیدی خود به نقدی منطقی دست زده باشد، اما هر چه پیش رفتم 
خالف آن را یافتم. اگر برخی موافقان اسالم، در تبیین و تمجید متن و 

نهند و هر چه در منقوالت و مکتوبات  تاریخ آن، خرد را به کناری می
راستی آزمایی  یابند، بدون تعقل و پیشینیان و اذهان هم باورانشان می

کنند، از سوی دیگر؛ مخالفان اسالم هم انصاف را  پذیرند و تبلیغ می می
نهند و حقیقت وقایع را با تحریفات و خرافات آمیخته شده  به کناری می

توسط مغرضان و جاهالن در طول تاریخ، یکی پنداشته، همه را به یک 
نقوالت مسلمانان رانند. وقتی مخالفان اسالم قائلند به اینکه م چوب می

هاست و از این جهت آنها را  ها و افسانه در دفاع از دین خود حاوی قصه
پذیرند، با چه منطقی، هرآنچه در تاریخ اسالم، به ضد اسالم و  نمی

گذارند؟! چرا  پذیرند و بر وقوع آن صحه می یابند، می مسلمانی می
الم و به دهند که شق دوم هم در اثر جهالت پیروان اس احتمال نمی

تحریف مغرضان و منفعت طلبان، به تاریخ اسالم، بویژه تاریخ صدر 
انصافی نیست؟! )با این اوصاف،  اسالم، تحمیل شده باشد؟! آیا این بی

تاریخ صدر اسالم در منگنه بی خردی موافقان و بی انصافی »عنوان 
 رسد.(   برای این مقاله مناسب به نظر می« مخالفان

 مورد نقد در ادامه مدعیات متعددی را در خصوصنگارنده مقاله 
کنم  کنند که پس از ذکر آنها کوشش می تاریخ صدر اسالم مطرح می

یک به یک مورد نقد قرار دهم یا توضیحاتی در راستای روشن شدن 
اصل قضیه ارائه دهم، البته به اختصار و به حد ضرورت، چرا که 

و  ای مفصل یات، خود مقالهپرداختن تمام و کمال به هریک از این مدع
طلبد، که در حال حاضر مجال آن نیست. اما  حتی کتابی قطور، می

 مدعیات ایشان:

ما اگر بنا را بر داستانهای مذهبی که خود مذهبیان با روایتهای »
کنند هم بگذاریم، فیلم محمد در جاهایی امانتداری را  گوناگون بیان می

ست برای تطهیر کردن دینی که رعایت نکرده و روایت آقای مجیدی ا
با زور شمشیر قبایل مختلف آن دوران را مجبور به پذیرشش کرد و بعد 

گشایی به آن سوی مرزها گشود و به طور حتم دینی که  هم بنا بر کشور
اش را که جا به  توانست ادیان دیگر را تاب بیاورد و خدای بخشنده نمی

در فیلم آقای  ،داد را می (نانمسلما جای قرآن فرمان کشتار کافرین )غیر
های مذهبی را هم  اگر برخی از همین قصه یحت ..مجیدی نخواهید دید.

بپذیریم باز جای سوالهای بسیاری وجود دارد که مسلمانان به طور 
  معمول پاسخهای درخوری برای آنها ندارند. سواالتی چون ازدواج

ساله(، مجاز بودن  5ساله )در برخی روایات  6ساله با عایشه  91محمد 
گی در  کنیزی زنان و خوابیدن با آنها برای مسلمانان، مجاز بودن برد
گردانند  اسالم، مجازات مرگ برای کسانی که از اسالم روی برمی

مسلمانان و جنگ با آنان برای پذیرش اسالم که در  )ارتداد(، کشتار غیر
آنها در صورت بسیاری از آیات قرآن آمده، برخورد با زنان و مجازات 

رحمانه مخالفین که یکی از آنها  نافرمانی از مردانشان و کشتار بی
ه با دستور محمد و اسیر ظقری کشتن ششصد تا نهصد نفر از مردان بنی

های کوچکی است از  تنها نمونه 1کردن زنان و دختران آنها بود،
سواالتی که اغلب مسلمانان جوابهای منطقی و مستدلی برای آنها 

  ..«ندارند.

دارند که نه تمامی  شود ایشان اذعان می همانطور که مالحظه می
آنها جوابهای منطقی و مستدلی برای این « اغلب»مسلمانان، بلکه 

جوابهای منطقی و شبهات  ندارند، خوب اگر برخی از مسلمانان 
انصافی نیست که آن  اند، آیا این بی مستدلی به این شبهات ارائه داده

 جوابها را نادیده بگیریم؟! 
اما مدعیات ایشان در خصوص تاریخ صدر اسالم به مواردی که 

دکتر انصاری در نگاهی نو به شود، در ادامه به نقل از  گذشت تمام نمی
 : نویسند می ،اسالم

گرایی که پیش از این در شبه جزیره عربستان حاکم بود نیز در  خرافه»
چون جن،   موجودات خیالی و واهی همد. تاثیر نبو طرز فکر محمد بی

شیطان، فرشته، یاجوج و ماجوج و غیره که در آن زمان در میان مردم 
بساطی را مهیا کرد تا همین مسایل در آینده به عنوان  ،مطرح بود
 « د.هی در قرآن و اسالم آورده شوالهامات ال

مضاف بر اینها، ایشان بشارت حضرت عیسی مبنی بر مبعوث شدن 
را ادعای بی پایۀ مسلمانان برای اثبات حقانیت « احمد»پیامبری به اسم 

 کنند که پس از سازند و پیامبر اسالم را محکوم می خودشان مطرح می
تا اهداف خود را به  گفت میهایی را به نفع خود  قبوالندن پیغمبریش آیه

                                                 
 یمهربان مییگو ی)نمعدم خشونت : »سندینو یاز مقاله م یگرید یدر جا شانیا ـ1

او را  نید گرانیکه د شد یانجام م یعدم خشونت( محمد فقط زمان مییگو یو م
 یها هیبا فرمان خداوند )طبق آ دیهمه مشرکان با صورت نیا ری. در غرفتندیپذ یم

 بستند ینم مانیبا او پ گرانیکه د ییااو در جاه یتوز نهی... کرفتند یم نیقرآن( از ب
 غیو آنها را از لب ت داد یبه آنها نم یفرصت چیه لهیبود که با فتح آن قب یبه حد

 (.«ظهیقر ی)کشتار بن گذراند یم
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 سازد ازدواج با زینب است: ای را هم که مطرح می . نمونهپیش ببرد
کنند و در خود  داستان زینب را که همه روایات معتبر آن را تاکید می»

قرآن هم آمده نمونه بسیار واضحی است که محمد چگونه برای اهداف 
خت تا هیچ مشکلی سر سا هایی را به اسم خداوند و حکم او می خود آیه

بار که محمد  راهش نباشد. زینب زن پسرخوانده محمد زید بود و یک
جا تصمیم  بیند و همان شده زینب را بدون حجاب می از خانه زید رد می

اش که در گذشته برده بوده را  گیرد که با او ازدواج کند. پسرخوانده می
های  جا هم آیه همان کند و کند و با زینب ازدواج می مجبور به طالق می

هنگامی که زید از آن زن جدا شد، ما او را به : شود قرآن نازل می
 همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران

  ...«هنگامی که طالق گیرند( نباشد) هایشان خوانده پسر

حال در مقام نقادی موارد مطروحه و پاسخگویی به آنها و ارائه 
 شمارم:  توضیحات ضروری، موارد زیر را به اختصار برمی

ـ این ادعاء که اسالم در زمان پیامبر آن با زور شمشیر گسترش 1
یافته ادعائی است که با کمی دقت در وقایع صدر اسالم بطالن آن ثابت 

سال آن در  13سال بوده که  23امبر اسالم شود. کل دوران بعثت پی می
سال اول که پیامبر  13سال آن در مدینه بوده است. در  14مکه و 

توانسته با زور شمشیر دین  اسالم زیر فشار مکیان بوده و عمالً نمی
سال اول دوران مدینه هم که مسلمانان  8خود را گسترش دهد. در 

از جمله در جنگهای بدر، احد و  اند، همواره مورد هجوم مخالفانشان بوده
احزاب، و در موارد دیگر هم به جهت شیطنتها و آزار و اذیتی که بر 

آمدند، مانند  شد ایشان به طبع در مقام واکنش برمی مسلمانان وارد می
مصطلق و خیبر. در سال ششم هجری  قریظه، بنی نضیر، بنی غزوه بنی

را داشتند با آنها در حدیبیه  مسلمانان با اینکه توانایی غلبه بر مکیان
صلح کردند. در سال هشتم هم که مسلمانان بدون جنگی مکه را فتح 

 21کردند و بزرگترین مخالفان خود را امان دادند. تا اینجا شد حدود 
ماند. حال در  سال، و تا زمان فوت پیامبر اسالم فقط حدود دو سال می

فت و شرایط سفر، مدت این دو سال و با در نظر گرفتن بعد مسا
توانستند دین خود را به زور  خواستند، چقدر می مسلمانان اگر هم می

شمشیر گسترش دهند؟! بنابراین پر واضح است که در زمان پیامبر 
اسالم، گسترش این دین به جهت زور شمشیر نبوده است. البته در بعد 

ل خالف از پیامبر اسالم، پای شمشیر در گسترش دین بمیان آمده و اعما
توان گفت که این اعمال  بسیاری تا امروز واقع گردیده است، اما نمی

های اصیل اسالم است، چرا که شاهدی در این خصوص  ناشی از آموزه
شود و تمام آیاتی  ترین متن اسالم است، یافت نمی در قرآن، که اصیل

نماید، از موضع دفاع است و نه  که مسلمانان را به قتال دعوت می
 م. تهاج

ـ خدای اسالم جای جای قرآن، فرمان کشتار غیرمسلمانان را داده 2
است، ادعاء دومی است که مطرح گردیده است. متأسفانه نگارنده مقاله 

اند که این جای جای قرآن کدام آیات هستند که در  مورد نقد ذکر نکرده
، به آنها خدای اسالم فرمان کشتار غیرمسلمانها را داده است. البته ایشان

کنند که خطائی بس  را غیرمسلمانها قلمداد می« کافران»عمد یا به سهو، 
اهل »، «مشرک»، «کافر»فاحش است، چرا که هر یک از واژگان 

توان  و ... بار معنایی مخصوص به خود را در قرآن دارند و نمی« کتاب
 هتوان گفت که هم گفت که همۀ غیرمسلمانها کافرند و حتی نمی

فر نیستند. زیرا کفر، پوشاندن حقیقت است و این از مسلمانها کا
مسلمانان نیز به دور نبوده و نیست. چه بسیار از مسلمانها در طول 

اند.  اند و در آن مصادیق، مصداق کافر گردیده تاریخ حقایق را پوشانده
همانطور که پیش از این ذکر شد در قرآن هر جا که مسلمانان دعوت به 

در مقام دفاع بوده و نه تهاجم و معنای قتال منحصر در اند،  قتال گردیده
« نبرد کردن و مبارزه کردن»کشتن نیست، بلکه بار معنایی آن مطلق 

 است.
ـ هر چند اینکه عایشه در موعد ازدواج خردسال بوده یا نوجوان، 3

محل تردید است، اما حتی اگر عایشه خردسال بوده باشد، این ازدواج 
بوده است و با رضایت عایشه بوده، و حتی شاید با مغایر عرف زمانه ن

پیشنهاد خود اوصورت گرفته باشد. ازدواج مشروط است به بلوغ 
جسمی و رشد فکری. بلوغ جسمی در برخی مناطق جغرافیایی در سنین 

یابد و رشد فکری هم نسبی بوده و متناسب توانایی  خردسالی وقوع می
و به اقتضاء شرایط خانوادگی و رو  فرد در رویارویی با مسائل پیش 

 یابد.  اجتماعی موضوعیت می
داری در اسالم باید گفت که  ـ در مورد مجاز بودن برده1
گیری آیات قرآن در این خصوص در آزاد سازی بردگان توسط  جهت 

داری به  مسلمانان بوده است و نه برده گرفتن. اسالم با مسأله برده
رخورد نکرده و دستور نداده که هم اقتضاء شرایط آن زمان، ضربتی ب

هایشان را آزاد  گروند باید برده اکنون همۀ آنهایی که به اسالم می
سازند، بلکه تشویق نموده تا به تدریج این ساخت اجتماعی دگرگون 

ها آزاد گردند. اگر اسالم ضربتی با این مسأله برخورد  شده، همه برده
ان بردگان آزاد شده بودند که نمود چه بسا بیشترین قربانی آن، هم می

 توانستند معاش و امنیت خود را تأمین نمایند. دیگر حتی نمی
ـ مجاز بودن کنیز گرفتن برای مسلمانها و آمیزش جنسی با آنها  9

نیز از دیگر ادعاهای مطرح شده است. اول باید مشخص نمود که کنیزان 
بردگان قلمداد شوند شوند یا نه. اگر در زمره  در زمره بردگان قلمداد می

که قرآن جواز برده گرفتن نداده است، بلکه تشویق به آزادسازی 
بردگان نموده است. اما اگر کنیزان به معنای خدمتکارانی باشند که به 

کنند، در این صورت باید گفت که  جهت فقر اقدام به خدمتکاری می
یاد « مینملک ی»دهد و از این دسته به عنوان  قرآن چنین جوازی را می

کسی، در  اند که به جهت فقر یا بی کند. ملک یمین کسانی بوده می
آمدند و بعضاً حتی در خلوت او راه  پیمان خدمتکاری دیگری در می

کردند، اما این به معنای جواز  یافتند و امور شخصی او را تصدی می می
را آمیزش جنسی خارج از ازدواج با آنها نبوده است، بلکه قرآن مؤمنان 

کند که با ملک یمین خود ازدواج کنند و نسبت آقا و کنیز  تشویق می
را به نسبت شوهر و همسر تبدیل نمایند. در اسالم، آمیزش جنسی 
خارج از ازدواج، مصداق زناکاری است و اگر به خواست یک نفر و به 

 باشد.   اجبار باشد، مصداق تجاوز به حقوق انسانی می
ه آیات قرآن جواز مجازات مرگ مرتدان ـ در مورد اثبات اینک 6

کشتن مرتد؛ »دهم به مقاله  دهد، مخاطبان گرامی را احاله می را نمی
از دکتر سید علی اصغر غروی و در اینجا به نقل از « حکمی مغایر قرآن

مقاله مذکور، فقط به یک آیه در رد چنین مجازاتی در قرآن اشاره 
ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ کَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کُفْرا لَّمْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ »کنم:  می
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همانا کسانی که (، 137نساء «)یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ واَلَ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیال
ایمان آوردند و بعد کافر شدند و دوباره ایمان آوردند و باز هم کافر 

آمرزد و آنها را  ودند، قطعاً خدا آنها را نمیافز شدند، سپس به کفر خود 
بناءبراین قرآن مجازاتی برای باالترین مرحله . کند به راهی هدایت نمی

ارتداد که مدام اظهار ایمان کردن و کافر شدن و در کفر ماندن است، 
 د. آمرز خداوند آنها را نمی ؛گوید قائل نیست و فقط می

زات آنها در صورت نافرمانی از برخورد با زنان و مجاـ در مورد 7
به « برخورد»، خوشحالم که نگارنده مقاله مورد نقد از واژه مردانشان

مفهوم »استفاده کرده است، چرا که بنده در مقاله « کتک زدن»جای 
ام که اثبات نمایم معنای ضرب در  کوشیده« ضرب زنان ناشزه در قرآن

ردن و نه موارد دیگر، سوره نساء نه کتک زدن است، نه ترک ک 31آیه 
است، البته نه برخورد فیزیکی بلکه برخورد « برخورد کردن»بلکه 

متناسب با نشوز واقع شده. در آن مقاله در مورد معنای نشوز هم بحث 
است، « ناسازگاری و سرکشی»شده و اثبات شده که بار معنایی آن 

شی کند و سرک ناسازگاری با چارچوبی که حقوق همسر را تضمین می
از مراعات رفتارهای مالزم این چارچوب. از آنجایی که در مقاله 

ام، در  مذکور مفصالً به موضوع ضرب زنان ناشزه در قرآن پرداخته
پردازم و مخاطبان گرامی را به آن  اینجا به ارائه توضیحات بیشتر نمی

 دهم. مقاله احاله می
رویارویی رحمانه بنی قریظه؛ واقعۀ  ـ اما در مورد کشتار بی 8

قریظه که از قبایل یهود ساکن در قسمتی از مدینه  مسلمانان با بنی
بودند، بالفاصله بعد از جنگ احزاب روی داد. مسلمانان با این قبیله در 
راستای حفظ امنیت پیمان بسته بودند و هنگامی که جنگ احزاب روی 

ق دور توانند از خند دهد و سپاه مکه با وجود لشکریان فراوان نمی می
برند، سران بنی قریظه به تحریک  مدینه عبور کنند و راه به جایی نمی

یکی از سران قبایل دیگر یهود که پیش از آن از مدینه به جهت پیمان 
شکنی رانده شده بودند، از پایبندی به پیمان خود با مسلمانان سر باز 

الع ایشان شود که راه ورود سپاه مکیان به مدینه از ق زنند و قرار می می
میسر شود. این پیمان شکنی که در حکم مرگ و زندگی تمامی 

آشوبد و پس از مراجعت  مسلمانان مدینه بود، آنها را به شدت برمی
 های سپاه مکه به جهت شرایط بد جوی و کمبود آذوقه، مسلمانان قلعه

کنند که در نهایت به روایت قرآن برخی از  قریظه را محاصره می بنی 
توان  می 1شوند و برخی اسیر. قریظه در رویارویی کشته می افراد بنی

گفت آنهایی که اسیر شدند، قطعاً در حین اسارت کشته نشدند و با 
شرایطی آزاد گشتند، مثالً اسارت خود را خریدند یا به شرطی که مدینه 

رک کنند آزاد شدند، یا مورد بخشش قرار گرفتند، چرا که کشتن را ت
های قرآن نبوده است. داستان حکمیت سعد بن  اسیر مورد تأیید آموزه

معاذ و داوری او مبنی بر کشتار اسراء، از آنجایی که مملو از دروغ 
باشد، روشن است که از اسرائیلیات منقول  پردازیها و ضد و نقیضها می

 گنجد.  یخی است که پرداختن بدان در حوصله این مقال نمیدر کتب تار

                                                 

عْبَ  وهُم مَِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِن صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّ وَأَنزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُ» ـ1
ضًا لَّمْ تَطَئُوهَا  هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْ ضَهُمْ وَدِیَارَ ثَکُمْ أَرْ یقًا، وَأَوْرَ فَرِونَ  یقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُ فَرِ

 (27و  26احزاب «)ا  عَلَك کُلَِّ شَیْءق قَدِیرًوَکَانَ اهللُ

چون جن، شیطان، فرشته،   موجودات خیالی و واهی همـ در مورد 5
بدفهمی زبان قرآن در  در قرآن باید بگویم که یاجوج و ماجوج و غیره

ای  طول تاریخ اسالم بسیار به مسلمانان زیان وارد کرده است، به گونه
م عمیق مندرج در آیات الهی غافل مانده، ظواهر که ایشان از مفاهی

اند که برای بیان  اند. آنها متوجه نبوده کالمی آن را مراد پنداشته
ای جز تعبیر آنها به محسوسات و استفاده از ضرب المثلها  معقوالت چاره

و استعارات و کنایات و دیگر صنایع ادبی رایج در زبان عربی وجود 
عنای جن در قرآن، مخاطبان گرامی را احاله نداشته است. در مورد م

دهم به جلد دوم کتاب آدم از نظر قرآن تألیف حکیم سید محمد جواد  می
کنم مقاله  غروی، و در مورد شیطان و فرشته از ایشان دعوت می

« ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، شیطان؛ زادة روابط قوا»اینجانب با عنوان 
ن مقاله را مطالعه بفرمایند. بحث و نیز پاسخ به پرسشهایی در خصوص آ

 باشد. در مورد بقیه موارد اینچنینی هم در این مقال مقدور نمی
ـ اما در مورد بشارت حضرت عیسی مبنی بر مبعوث شدن 14

همانطور که در ابتدای مقاله توضیح دادم «. احمد»پیامبری به اسم 
ی خردی تاریخ صدر اسالم در منگنه ب»عنوان این مقاله را از وجهی 
قرار دادم چرا که بسیاری از موافقان « موافقان و بی انصافی مخالفان

نهند  پردازند، خرد را به کناری می اسالم وقتی به تاریخ صدر اسالم می
یابند، بر دیده  و هرچه را در کتب پر از تحریف و خرافه پیشینیان می

کنند و  اد میپذیرند و در دفاع از اسالم به همانها استن گذارند و می می
ای که این دفاع بد موافقان، بیشتر  کنند، به گونه به اصطالح بد دفاع می

از هجوم مخالفان به فهم واقعیت تاریخ صدر اسالم ضربه زده است. 
شود، بلکه با  شوند که پیامبر، پیامبر متولد نمی وقتی موافقان غافل می

ضای نیاز تزکیه خود و کوشش در جهت رشد انسانی خویش و به اقت
شود، پیامبران را  به پیامبری مبعوث می 2بشریت به خواست و اراده الهی

از مرتبه رفیع انسانی به موجوداتی بی اختیار و مجبور به خیر و خوبی 
آورند. هیچ پیامبری پیامبر متولد نشده است و در خردسالی  پایین می

رسد  ای می رتبهپیامبر نبوده است بلکه با مجاهدتهایش در راه تعالی به م
که خدای او را برای هدایت بیشتر خود او و نیز هدایت مردمان 

گرداند. مگر پیامبر اسالم  پیرامونش و حتی جهانیان مبعوث می
(، 6و فصلت  114کهف «)مَِّثْلُکُمْ یُوحَك إِلَیَّ  إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»گوید  نمی

حدود چهل سالگی او مسلمانان هم که قائلند آغاز وحی به پیامبرشان از 
بوده است و از آن زمان به پیامبری مبعوث گشته است، پس چرا 

تبیین و ترسیم  ای زندگانی پیامبر را در مدت این چهل سال به گونه
نمایند که گویا او از کودکی و حتی از بدو تولد و حتی قرنها پیش  می

کسی از تولدش پیامبر بوده است! حضرت عیسی بشریت را به پیامبری 
دهد که صفتش احمد یعنی پسندیده است نه نام و عنوانش.  بشارت می

ائِیلَ إِنَِّی  یَمَ یَا بَنِی إِسْرَ وَإِذْ قَالَ عِیسَك ابْنُ مَرْ»فرماید:  وقتی قرآن می
هِ إِلَیْکُم مُّصَدَِّقًا لَِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَ رَ لٍ یَأْتِی سُو ا بِرَ اةِ وَمُبَشَِّرً سُولُ اللَـّ

در زبان « اسم»(، باید توجه نمود که 6صف «)مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ

                                                 
زمان، علم »به مقاله  دیرجوع کن ،یو انسان یاله یها اطالع از نسبت اراده یبرا ـ2

و  تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»مقاله  زیو ن «یو انسان یاله یها خدا و نسبت اراده
 حق پور. مایاز ن« ها موازنه
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عربی به معنای صرفاً نام و عنوان نیست، بلکه مبین صفات صاحب آن 
یعنی صفتش پسندیدگی « اسمه احمد»گوید  عنوان است، پس وقتی می

ده است و بو« محمد»دانند که نام و عنوان پیامبر اسالم  است. همگان می
، نام و عنوان پیامبر اسالم بود و یا «اسم»پس اگر مراد از «. احمد»نه 

اسمه »اگر قرار بر جعل این آیه توسط پیامبر اسالم بود، چرا نگفت 
 ؟!«محمد

ـ و اما در مورد ازدواج پیامبر اسالم با زینب. زینب دختر عمۀ 11
مند  به او عالقهداشته و پیامبر نیز  او بوده و بسیار وی را دوست می
اش  دهد که به ازدواج پسر خوانده بوده است با این وجود پیشنهاد می

پذیرد. اما عالقه زینب به پیامبر و نیز فاصله طبقاتی  درآید و زینب می
رغم مخالفت پیامبر، زید از زینب  علیشود که  او با شوهرش، منجر می

ازدواج ناموفق بوده  جدا شود. پس از جدایی، پیامبر از اینکه واسطه این
مند بوده اما به جهت  رغم اینکه به خود پیامبر عالقه و زینب علی

کند، در دل خواهان جبران ما  اش ازدواج می پیشنهاد او با پسر خوانده
شود اما چون ازدواج با همسر پسر خوانده در  وقع و ازدواج با زینب می

دارد، اما  نوان نمیگنجیده، پیامبر این خواست را ع عرف آن زمان نمی
هُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ »کند:  خدای به او وحی می وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَـّ

هُ مُبْدِیهِ  هَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللَـّ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اللَـّ
هُ أَحَقُّ أَن تَخْشَا ا زَوَّجْنَاکَهَا  هُ فَلَمَّا قَضَك زَیْدٌ مَِّنْهَا وَطَرًوَتَخْشَك النَّاسَ وَاللَـّ

جٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَك الْمُؤْمِنِینَ حَرَ
هِ مَفْعُولًا  ا وَکَانَ أَمْرُ وَطَرً و آنگاه که به کسك که خدا »(، 37احزاب «)اللَـّ

رزانك داشته بود و تو ]نیز[ به او نعمت داده بودى، بر او نعمت ا
و آنچه « همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار»گفتك:  مك

کردى و از مردم  را که خدا آشکارکننده آن بود، در دل خود نهان مك
ترسیدى، با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسك. پس چون زید  مك

[ وى را به نکاح تو  رفت ]و او را ترک گفت[ کام برگ از آن ]زن
[ در مورد ازدواج مؤمنان با زنان  درآوردیم تا ]در آینده

گناهك نباشد، و فرمان  ـ چون آنان را طالق گفتندـ پسرخواندگانشان 
ترجمه فوالدوند( همانطور که در آیه و .«)خدا صورت اجرا پذیرد
نده مقاله مورد نقد، شود، بر خالف گفتۀ نگار ترجمه آن مالحظه می

کند، بلکه از  پیامبر اسالم نه تنها زید را مجبور به جدایی از زینب نمی
خواهد که همسرش را نگاه دارد و از او جدا نشود. وقتی که  او می

روایات »نگارنده مذکور، داستان جعلی ازدواج با زینب را متکی بر 
دارد، و  آن عنوان میداند و حتی آن را به ناروا مندرج در قر می« معتبر

نمونه بسیار واضحی است که »زند که این  به پیامبر اسالم افتراء می
هایی را به اسم خداوند و حکم او  محمد چگونه برای اهداف خود آیه

، آیا نباید این قیبل مخالفتها «ساخت تا هیچ مشکلی سر راهش نباشد می
نقد فیلم آقای  با اسالم را مصداق بی انصافی تلقی کرد؟! ایشان در

 گویند: مجیدی بدرستی می

نکته مهم تاریخی دیگری که در فیلم رعایت نشده است حجاب زنان »
دانیم حجاب در ایران ضروری است اما اگر فیلمی با این  می .فیلم است

شود در  هزینه هنگفت که ادعای وفاداری به تاریخ را دارد ساخته می
 ..«واقعیت فاصله بگیرد.پوشش بازیگرانش نباید این همه از 

آیات حجاب سال پنجم بعد از هجرت »کنند که  و بعد اضافه می

نازل شده و زمانی بوده که محمد با زینب، زن طالق گرفته 
جدای از اینکه این ادعاء در مورد آیات «. کند اش ازدواج می پسرخوانده

  کنم به تناقض حجاب درست است یا نادرست، توجه ایشان را جلب می
این مدعاء با روایت جعلی مربوط به چرایی ازدواج پیامبر با زینب؛ 

شده  بار که محمد از خانه زید رد می  یک»گویند  ایشان در آنجا می
گیرد که با او ازدواج  جا تصمیم می بیند و همان زینب را بدون حجاب می

، خوب اگرقبل از این ازدواج حکم حجاب نبوده است، پس پیامبر «کند
حجاب دیده بوده است،  م، پیش از آن، زینب را بارها و بارها بیاسال

توانسته دلیل عالقه پیامبر  حجابی نمی بنابراین رؤیت زینب در هنگام بی
 و ازدواج او با زینب باشد.

پردازم تا با در  در پایان به ذکر فراز دیگری از مقاله مورد نقد می
گوشۀ دیگری از بی انصافی  ام نظر گرفتن آنچه که در این مقاله نگاشته

مخالفان اسالم در مواجهه با قرآن و پیامبرش و قیاس مع الفارق آنها با 
خورد  تاریخ سیاهی که به اسم اسالم و مسلمانی رقم خورده و می

 آشکار گردد: 

نمونه بارز اسالمی که محمد به وجود آورد را در دوران کنونی ایران »
ه اسالم سیاسی و شعار سیاست ما عین توانیم ببینیم ک داعش می یو حت

کنند. بر همین اساس است که بسیاری قوانین  دیانت ما است را دنبال می
ها  بینی بدوی دوران اسالم در دنیای کنونی که بسیاری از روشن

صورت گرفته و دستورات دینی بسیاری زیر سوال رفته است هنوز در 
وی از قرآن صورت ایران و داعش و عربستان سعودی به دنباله ر

شماری به  بر همین اساس است که اعدامهای بی پذیرد و مجاز است. می
انسانها هنوز در  1مسلمان بودن و محارب اسالم و خدا بودن جرم غیر

گیرد و حکم شرعی بسیاری از آنها  ایران و سایر کشورها صورت می
در دوران مسلمانان( است که  های قرآن و از بین بردن کفار )غیر هم آیه

 .«گرفت خود محمد هم صورت می

 
 نبودن آن یو عقل مانیبودن ا یبر دل ینقد

 

شانس  امبرانیپ ایآ»تحت عنوان  یپورفرج در مطلب جناب
مبعوث  لسوفانیدر جمعِ ف امبرانیپ اگر» اند: نگاشته« آوردند؟!

 اءیاندک بود. چه بسا انب اریمؤمنان بس تیبه گمان من جمع شدند، یم
 ایپرست  بت کی  مانی... من باور دارم که احتمالِ اماندند یناکام درم

 زیشکاک ن لسوفیف مچهین کی مانیحتا از احتمال ا شهیمشرک دوآت
دو  نیدر زبانِ متفاوت ا: چرا؟! پاسخ دیاست. ممکن است بپرس شتریب

. اگر یشان، دل زبان اءیو انب ست یشان عقل زبان لسوفانیدارد. ف یقوم جا
از مخاطبانِ  یاریبس خت،یانگ یبرم لسوفانیرا در جمعِ ف اءیخداوند انب

و چون با  آوردند یسردرنم یفرستادگان اله نیا یها از آموزه شانیا
ممکن  پرداختند، یم شانیا اتیعکردن مد نیمحک عقل به سبک ـ سنگ

 چگاهیکه ه یلیاز دال یکی دیبپندارند. شا یرا موهن و خراف یبود جملگ
محورانه باشد.  نگاهِ عقل نیمبعوث نشد، نفوذ هم یامبریپ ونانیمثالً در 

اند و در کتاب  نبوده لسوفیف چگاهیه امبرانیمن باور دارم که پ ن،یبنابرا

                                                 
مفهوم »مقاله  مینما یرا دعوت م یدر خصوص حکم محاربه، مخاطبان گرام ـ1

 .ندیحق پور مطالعه نما مایاز ن« مجازات آن در قرآن ییمحاربه با خدا و فهم چرا
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 نیود ندارد. من معتقدم که اوج «یاطروش سقر» یامبریپ چیمقدس ه
پاسکال:  ی گفته نیو ا« چه کار؟! میآتن را با اورشل: »انیکالم ترتول

، هر دو ناظر بر «که عقل از درک آن ناتوان است... دیگو یم یزیدل چ»
شکاف را  نیاست و لذا، ا گریکدیبا  لسوفانیو ف اءیانب یِتفاوتِ زبان

 نجایدانست. البته در ا تیدو جمع نیمربوط به جهانِ خاص ا دیبا یم
 ایکه  ستیمعنا ن نیسخن به ا نیبود. ا شیاند مطلق دیبا یهرگز نم

 نیا ی. هر دولسوفانیف ی به دسته ای وستیپ امبرانیپ تیبه جمع دیبا یم
حرف خود را  دیبا یو م اند یخود درست و برگرفتن یجماعت در جا

را باطل  یهست یو استدالل یعقل ورام مانیا ی به بهانه توان یبزنند. نه م
و دالنه را  یمانیامور ا ،یتوهم عقل ـ پادشاه یدانست، و نه از رو

 «و ششم مهرماه نودوهشت( ستیپورفرج ب نیو مطروط. )حس یخراف

 تیاست که به جهت اهم ییها یجناب پورفرج دچار ناصواب نگاره
 لسوفانیدر جمعِ ف امبرانیاگر پ: »سندینو ی. مپردازم یموضوع بدانها م

اندک بود. چه بسا  اریمؤمنان بس تیبه گمان من جمع شدند، یمبعوث م
که  دیگو یدرست، و قرآن هم خود م نجایتا ا «ماندند یناکام درم اءیانب
کتب  میغرض از مفاه یگان ب بهره ی)ب ونیام انیاسالم را از م امبریپ

کتاب خاتم مقدور باشد.  غیکند و تبل تیرا هدا شانیتا ا ختهی( برانگیاله
 مایاز ن «یسواد یب ینه به معنا امبریبودن پ یام»به مقاله  دی)رجوع کن
 حق پور(. 

 کی  مانیمن باور دارم که احتمالِ ا: »دهند یپورفرج ادامه م جناب
 لسوفیف مچهین کی مانیحتا از احتمال ا شهیمشرک دوآت ایپرست  بت

: چرا؟! پاسخ در زبانِ دیاست. ممکن است بپرس شتریب زیشکاک ن
 اءیو انب ست یشان عقل زبان لسوفانیدارد. ف یدو قوم جا نیمتفاوت ا

 لسوفانیمنحصر در ف یزبان عقل ایآ پرسم یم شانیاز ا «.یشان، دل زبان
بکار  یآن را روزمره حداقل در موارد یآحاد بشر گریاست و د

 ایخود هستند  یورز تابع منافع شرک شتریمشرکان ب ای! آبندند؟ ینم
 ای! آد؟یا قلمداد نموده یعواطف و احساسات خود که زبانشان را دل

 ای! آد؟یدان ینم یرا عقل شانیزبان ا کهبودند  یبر تیمشرکان از شکاک
و  یاحساس امبرانیپ غیتبل ایاست؟! آ تیثمره عقالن تیاصوالً شکاک

اساساً  !آوردند؟ یم مانیبوده که مخاطبانشان ا استدالل یو ب یعاطف
به منبع علم است آنگاه که دچار  نانیاطم ریغ ایآ ست؟یچ مانیا تیماه

 بیتا به جهت آنچه از غ میآور ینم مانی! مگر ام؟یهست یخأل علم
و علم در کنار هم ما را به حسن و  مانی! اگر ام؟ینیخسران نب میدان ینم

اعتماد  مانیچه سود؟! هرگاه ا مانینبخشند، از ا یآگاه ها دهیپد یقبح ذات
 یکی مانیبه منبع علم باشد، مانند رجوع به پزشک، جنس علم و ا

به تجربه ما  مان؛یاست و ا ینظر یتفاوت که علم؛ آگاه نیبا ا شود یم
 مانیصورت؛ تعقل هم که به واسطه علم و ا نی. در ابخشد یم یرا آگاه

 نانیاطمکه  مانیشده و ا همراستا  مانیبا ا شود یم میمنجر به اتخاذ تصم
دل را با تعقل به هم  کند، یما را پر م یاست که خأل علم یبه منبع یقلب
هر  دیاست. اساساً در توح یناگسستن دیحدر تو وندیپ نیو ا ونددیپ یم

و  کنند یم جابیرا ا گریهمد ی! بلکه همگزند یساز خود را نم یا مقوله
هم دچار نقصان  یغفلت، مابق زانیغفلت شود متناسب آن م کیاز هر 

 قیاز طر امبریآوردن مخاطبان پ مانی. اافتند یم ییو از کارآ شوند یم

 یبوده است و نه صرفاً هم دل امبریپ یمحتمل ادعا یتعقل آنها به درست
را دوست  امبریاز مخاطبان که پ یچه بسا آحاد امبر،یبا پ شانیا
نگشتند چرا که تعقل  رایرا حداقل در ابتدا پذ یاما دعوت و داشتند یم

 امبریپ تیمیو چه بسا صفا و صم دید یراه نم نیآنها صالحشان را در ا
. تعقل افتی یم نیرا راست امبریپ یعابودند اما تعقلشان مد افتهیرا درن

 ایحقمدار باشد  تواند یکه م هاست دهیدر قبال پد یریگ میتصم ندیفرآ
 زیو ن« بت آن با تعقلو نس یآزاد»به مقاالت  دیقدرتمدار )رجوع کن

 حق پور(. مایاز ن« تعقل قدرتمدار، تعقل حقمدار»

 انینیشیپ یها قرآن را همان افسانه اتیاتفاق؛ مشرکان آ از
دعوت  نکهیا نی! بنابراپنداشتند یخرافه و موهن م یعنی خواندند، یم
. و ستین لسوفانهیموهن به نظر برسد مختص نگاه ف ای یخراف امبرانیپ

توجه نمود که هدف  دی؛ با«اند نبوده لسوفیف چگاهیه امبرانیپ» نکهیاما ا
 «یفلسف»هم هست و جنس حکمت « حکمت» میتعل یاله اتیآ لاز انزا

و هم  داشتند یشدن هم خود گام برم میحک یبسو امبرانیهم هست و پ
 رامونیبه جهان پ یو قطعاً نگاه فلسف کردند یم بیرا ترغ روانشانیپ

ندارد.  ییجدا دنی. اساساً ذهن همه آحاد بشر از فلسفافتندی یخود م
در کتاب مقدس »که چون  ستین «یسقراط وشر»منحصر در  دنیفلسف

را از ساحت  یامبری، پ«وجود ندارد «یروش سقراط» یامبریپ چیه
هم  دنینبودند از فلسف لسوفیف امبرانیاگر پ نی. بنابرامینیفلسفه بدور بب

نبودن و توجه دادن مخاطبان به خدا، آخرت، فرشتگان، کتاب و  گانهیب
 دیبا تیداشته است. در نها یفلسف هیبن ما ی( همگ177)بقره  امبرانیپ

 یدارا مینام یم مانیکه آن را ا یقلب نانیتعقل و اطم یگفت که ساحتها
بر هم منطبق شوند  شتریساحتها ب نیکه ا یزانیکه به م ندیحوزه اشتراک

 .دیآ ینائل م یهست قیبه شهود حقا شتریب یآدم

 مانیا ی به بهانه توان ینه م: »سندینو یپورفرج در انتها م جناب
توهم عقل ـ  یرا باطل دانست، و نه از رو یهست یو استدالل یامور عقل

، حال اگر «و مطروط یو دالنه را خراف یمانیامور ا ،یپادشاه
ذاتاً همراستا  مانینوشتار صواب نبوده و تعقل و ا نیبنده در ا حاتیتوض

و  یپرسش مقدر پاسخ داد که هرگاه امور عقل نیبه ا دیبانباشند، 
و دالنه در تضاد و تناقض و تعارض و تزاحم  یمانیبا امور ا یاستدالل
وجود  نیجز ا یراه ایبا کدام است؟! آ تیکرد و حج دیچه با رندیقرار گ

را که  ییآنها مداقه کرد و عوامل ناهمراستا یدر هر دو دیدارد که با
 برداشت؟ انیاز م دقطعاً ناحقن
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 مهفتفصل 

 امهـن یداـخ
 نقرآ اتیآزاد از آ یبرداشت

 

 بخش اول 
 د؛یا شده دهیآفر یشما از دو ساحت وجود کیکایانسانها!  یا

است که در همه شما همانند است  تان یشما سرشت باطن نیساحت نخست
هستند در آغوش  یزوج ییاز آن برآمده، گو تان یو ساحت ظاهر

از آن پس؛  کنند، یرا رها نم گریکدیهم که تا هنگامه مرگ  دهیکش
 هیشب ؛یدیجد یگر زندگ تجربه یگریدو  شود یبه خاک سپرده م یکی

. از آن دو میپَرسان... بگذر ییاهایو در رو دیکه در خواب یآن حاالت
پس، چون با هم  انیتا سال شیپ انیاز سال د،ییاز شما کیکه هر  یساحت

. شوند یو م  شده دهیآفر یاریمانند شما، زنان و مردان بس د،یا ختهیآم در
کند  ییجو یبرتر یگریاز آنکه بر د شیپ تان، کیکایهست که  ادتانی

بود، اما هر بار  یا دغدغه یاز حقش بخواهد، در چه بهشت ب تر ادهیو ز
 ندوزد،یبخواهد و ب شتریب یکه وسوسه شد و گمان برد که اگر به نحو

 یینهایهمه ا سوخت؟ یو م گرفت یتر خواهد شد، دلش آتش م جاودانه
و  اهایها و در و دمن تا کوه دشتاز درخت و گل و  ند،یشما رامونیکه پ

خود  اریبه اخت دیتوان یخود را، همه و همه را م کینزد یآسمانها یحت
و  دییاسایو ب دیاشامیو ب دیبخور شان یاز همگ تان یو همگ دیدرآور

آنگاه  د،یباش یفخرفروش یدر پ ای دیکن یچشم تنگ نکهیمگر ا د،یببال
هاتان  و هم خون تن شود، یم هبه خونهاتان آلود یاست که دستانتان حت

 مانیکه پش دینکن د،یساز یهاتان را تباه م و هم جان دیزیر یرا م
 یکه شرارتها دیکابوس شود! گمان نکن اهاتانیمبادا که رو د،یشو یم

به خودتان  ندیشما کردیتان دارد، نه! آنها ماحصل رو در ذات شهیشما ر
 یبد د،یکن یبد د،ینیب یم یخوب دیکن یاست، خوب رامونتانیو هر آنچه پ

 یچون بد شود یبد م شود، ینم دهیاز شما بد آفر کی چیه د،ینیب یم
باشد که آنهم  یاگر از بدو تولد، در تن و ذهنتان نقصان یحت کند، یم

شما به  فیکه تکل دیشماست، باز هم بدان انینیشیپ یهایدستاورد بد
آنها و آنچه  نیب بخود شماست، و به تناس ییاندازه استعداد و توانا

جزا  ای دیریگ یو پاداش م دیشو یم ینها، داوراز آ دیساز یدستاورد م
 تیشما را ترب ،یاگر آنها که در کودک ی. و باز حتدیشو یداده م

 یبد یرا بجا یخوب دیتوان یکه م دییشما نیبدسگال باشد، ا کنند، یم
بخشد اگر  یم یچرا که وجدان شما همواره شما را آگاه د،یانتخاب کن

 شگامیپ میاز شما مانند ابراه یاریعالوه بر آن؛ بس د،یسرکوبش نکن
شما را شنوا گردانند و  یگوشها نکهیا یند تا انتخاب شدند برا شد

و  ریشما را به خ تیانسانها! ما سفره هدا ی. پس انایرا ب دگانتانید
 میمر دمانن خواهد یسفره، هر که م نیشما و ا نیا م،یا دهیگستران یخوب

تباهش کند و  خواهد یو شکرش بجا آورد، هر که هم م ردیطعام برگ
 (6931)بهمن گمراه شود. 

 

 دومبخش 
که چه  دیا دهید د؟یا خود نگاه کرده نشیانسانها! به آفر یا

اگر در آن  ز،یهمه چ د،ینیرا بب رامونتانیپ عتیطب نشیآفر د؟یهماهنگ
هرچند که  شود، یو م ماند یو م چرخد یم د،ینکرده باش یدخل و تصرف
خود شما هم  رد،یم یم ای آورد یسربرم یا از درون مرده یا همواره زنده

از  دیکن یآنگاه که فراموش م دیریم یم د،یشو یو زنده م دیریم یدمادم م
هرگاه غبار از چشمانتان  دیشو یو زنده م دیا و چرا آمده دیا کجا آمده

 یانفس یهایو کژ دیآور یرا با من در نظر م تانیشاوندیو خو دییزدا یم
و  ام دهیافریرا کژ ن یزیچرا که من چ دیرهان یم یرا از کژ یو آفاق

 دییبه نور درآ ها یکیاز تار ییگو دیشو یهر بار که زنده م نم،یآفر ینم
  یکیتار یها سر در پرده ییگو دیریم یو هر بار که م دیشو نایو ب

 دیریم ی! شما همواره می! آردیا دهیکه ند دیو بهانه کن دینیتا نب دیبر یم
 تانیتا زندگ دیکاش که در لحظه مرگ زنده باش یو ا دیشو یو زنده م

 دی. گمان نکنشود یتان به خاک سپرده م دو چندان شود، هر چند که تن
مدفون خاک شود و بپوسد و بپاشد، پس  دیکه آخر با یزوج نیکه ا

نه! اگر او در  ست،یبه مالطفت با او ن یازیارزش و ن یپست است و ب
 دیداد یخود را رشد م نیهمسرتان نبود، شما چگونه جن ،یپهنه خاک نیا

 د،یپندار که هرچه او را آزار ده نیبه ا دشیازارید؟ مبادا بییتا بزا
من بر  نشی! نه! آفرشود یم دهییو پروارتر زا شود یتر م تنومند تان نیجن

و در کنار هم، و نه  دیاست، پس دوست باش یکدلیو  یگانگیاساس 
در خود  دیانسانها! همانطور که با ی. و ادیدشمن و در برابر هم، تا ببال

 ازمندین یچرا که شما گروه د،یبساز دیبا زین گریکدید با یبساز
با هم نخواند،  هاتان قهیهرچند که سل دیا شده دهیهم آفر یستیهمز

متعارض  یآمال داشته باشند و دل درگرو یسر به راه کیسوداهاتان هر
و هرگاه  د،یکن یبا هم سازگار دیاحوال؛ با نیبا تمام ا د،یهم داشته باش

 میها و نامه دمیبرگز انتانیکه در م ییبه سراغ آنها دیبرو د؛یناساز شد
را بدستشان سپردم تا بخوانندشان هم بر خود و هم بر شما، باشد که پند 

از شما که  ییبه حال آنها یپند دهندگان هستم. وا نیکه من بهتر دیریگ
 ییبه حال آنها یو وا د،یدیبر آنها برکش غیت یوحت د،یرا برنتافت میکهایپ

 یا و پاره دیرا برگرفت یا و پاره د،یرا پاره پاره کرد میها شما که نامه از
را قدر  یو چه گوهر دیکه خود را تباه کرد یوا د،یرا به دور انداخت

 دینیرا بب میو اشارتها دیبرون آور یکیتار یها ! اگر سر از پردهدیندانست
 ارید یسو بهتا  شناسمتان یراه از چاه م د،ییمایرا بپ میها و نشانه

 (6931)اسفند . دیسرفرازان، رستگار شو
  

 سومبخش 
 دیکه بشنو دهد یم تانیندا یکیو  دیانسانها! هرگاه که جمع یا
از  یبراست شیکه خبرها دیافتیو اگر در دیرا از ما، پس بشنو شیخبرها

و از غفلت  دیکه مبادا غافل شو دیگوشهاتان کن زهیما بود، آنها را آو
و آنگاه راه از  بندد یغفلت شما گوشها و چشمهاتان را م انکار،یخود ز

 انکاریکه چقدر ز دییآ یو سر در چاه به خود م دیشناس ینم بازچاه 
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 دیبلکه شما با ست،ین یو ستاندن یدادن زیانسانها همه چ ی! ادیا بوده
پس آن هنگام که خبرها آورده  د،یتا بمان دیو باز بشو دیتا بمان دیبشو

تا  دیو سراپا گوش شو دیرا رها کن  داد و ستد روزمره یلخت شود، یم
 دیافتیو آنگاه که حرف گفته شد و در د،یباش دیو کجا با دییکجا دیابیدر

آن را  ای دیگر آن نباش پس فقط نظاره ست،یمنحرف ن یکه از راست
است نه  ستنیز یکه آن حرف برا دییبلکه با آن بز دیخود نکن نتیز
که  دیابیو در دیاست که در آن ببال یستنیز یآن! برا یبرا ستنیز

 نگونهیو ا د،ییفزایو ثمر بر ثمر ب د،یهاتان را چگونه به ثمر بنشان شکوفه
کرد!  دیخواه ادیهمواره مرا  دیپس اگر بدان م،یکن یم بتانیما ثمرها را نص
را از دست  ینفع نکهیا میاز ب دهد، یم یو درست یراست یمباد آنکه ندا

 دیخود شو  یگ و باز سرگرم روزمره دیکن شیبه پا تنها ستادهیا د،یبده
و نه او چرا که ما به  دیشو یما م نیبهتر یاز روز بینص یخود ب که
تا اقبال ما  دیپس شما هم به او اقبال کن میا او اقبال کرده یستگیشا

 (6931)اسفند شامل حالتان شود. 
 

 چهارمبخش 
 ،ییدارد و آسمانها ینیدارد، زم یرشد ییانسانها! هر آنچه توانا یا

اش سر برون  تا تنه اشامندیاز آن بخورند و ب شیها شهیدارد که ر ینیزم
و تنومند شود، تا شاخها و برگها بگستراند و بار  ردیآورد، تا جان بگ

 نیو بر زم ردیبار برگ یگریگذارد، تا د یآسمان نیو بر زم ردیبرگ
دگر  یآسمان نیو بر زم ردیبار برگ یگریگذارد، تا آن د گرید یسمانآ

که در آن  ینیبه سان آن زم دیدار ینیانسانها! شما هم زم یگذارد... ا
تا  کشد یکه بارانها را در خود فرو م ینیزم د،یچشم بر جهان گشود

 لرزد یم یکه گاه ینیزم ندگانتان،یبجوشاند و روان کند بر رو یینهرها
خود را در  دیتوان یکه م ینیو زم تان،یها از آن گدازه دیآ یم رونو ب

بر  یکیشما،  ی! آسمانهایآر د،یپرواز نکن شیو در آسمانها دیدفن کن
در  یکیدر آنها و دمادم سر از  دیاند تا ببال فراخ گسترده ،یگریفراز د

 یو در آسمانها دیابیدر آن ب تان نیاز زم یدورتر یو افقها دیکن یگرید
 (6931)فروردین  !دیپرواز کن یباالتر

 

 پنجمبخش 
اند  گرد آمده یهستند که حول کسان ییها انسانها! از شما گروه یا
نسل اندر نسل  یو هر گروه آوردند یمرا م یها نامه نیاز ا شیکه پ
 یخود را بر رو االتیو غبار خ کردند یم تیخود را روا یها نامه

خود  دگانیرا کنار گذارده از د یبرخ ایو  نشاندند یآنها م ییروشنا
در بوق و  خواستند یدگر را آن گونه که م یو برخ کردند یکتمان م

انسانها!  یرا عَلَم! اما ا دگر یبرخ آمد یم شینو پ یحاجت یکرنا! و وقت
پاره پاره  یها با آنها تکه یکه وقت فرستم یم تان یبرا ییها من باز نامه

همان است در رخت  ییگو دیگذار یرا کنار هم م نیشیپ یها شده نامه
نو را  یها نامه دیگرفتار آمد یآمد شی! پس هرگاه در پتر نو و مرغوب

 هاتان دهیزنگارِ د الهاتانیغبار خ ای نیشیپ یها نامه یتا پارگ دیداور کن
به نهر مهر  تان کیهر  یانسانها! برا ی! ادینیبب دیآنچه با دینینباشد و بب

 دشییو اگر باز بجو شود یباز م دشییهست که گر بجو یمن راه

که دمادم دو  دیاست پس شما هم بخواه یبازتر! و نهر مهر من که جار
انسانها! اگر شما را در  یرا. و ا شیخو دیو بنوشان دیدست در آن زن

 یرا پ کدگریاست که چشم بسته  نینه ا دمیکنار هم محتاج هم آفر
 هاتان دهینه! هم د د،یبر هم برکش ییجدا غیت یهر دم نکهیو نه ا دیریبگ

حسابتان را از هم جدا  شود یو هم تا آنجا که م دییبجو مراباز باشد و 
 شتریهر چه ب دیتا بتوان دمیج هم آفرکه شما را در کنار هم محتا دینکن
 ییجدا دیشما را آن طور که با انیهاتان عاقبت، م و البته کارنامه دیببال

! دیو طعم خود را بچش دیبز شیخو شانیبا خو کیتا هر  کشد یم
  (6931)اردیبهشت 

 

 آزاد از قرآن یبر برداشتها یبه نقد پاسخ
جناب حق پور، همواره از مطالب کانال شما استفاده  سالمناقد: 

 ینقد ای. سوال دیادامه ده شیو مانا به کار خو ایپا دوارمیام کنم، یم
اکثراً متن قرآن را  ات،یبرداشت آزاد از آ ای ریتفس ایو  لیدارم: در تحل

تا  دیبرآن شیاز پ ییالواقع گو یف د،یکن یجدا م یخیتار ی نهیاز زم
با  زیو ن تهیمدرن یو معرفت یاخالق یها منطبق بر آموزه اقرآن ر

 یلذا بعد از خواندن برداشتها د،یمدرن همگون ساز یایدن یدستاوردها
که احکام و  کند یمسلمان احساس م ندارید کیاز قرآن،  یآزاد جنابعال

!!! میا بوده است و ما خبر نداشته شرفتهیقرآن چقدر مدرن و پ یها آموزه
قرآن با  یو کانتکس و ساحت فکر یخیتار نهیکرد که زم هتوج دیبا

منبعث از ساحت  یکیمتفاوت است،  باًیتقر تهیعصر مدرن یساحت فکر
منبعث از عقل  یگری( و دخی)البته در تار یخیو فراتار یو قدس یوجود

ما را  جتاًینت یگریبر د یکیلذا انطباق  ،یدکارت یو کانت یحسابگر
 م،یمفاه د؛یدان یخواهد کرد چرا که شما بهتر م یشیزمان پر یدچار خطا

 ته،یمواجه با سنت و مدرن یبرا رسد یهستند، لذا به نظر م یخیتار
است،  دهیدو پد نیا نیب الوگیو د کیالکتید ؛یشنهادیراه پ نیبهتر

متفکرانه  یکار رد،یانجام پذ دارشناسانهیکه متفکرانه و پد یکیالکتید
 کیشما در  یلهای. غالباً تحلدیآ یاز پس آن بر م لیکه تنها متفکر اص

 یخیتار ی نهیصورت گرفته است که از زم یو انتزاع یآرمان یفضا
منبعث از  امبر،یالخصوص پ یمنفصل گشته است. حال آنکه قرآن و عل

( یو نه انتزاع ی)و نه آرمان یخیفراتار یو البته ساحت یخیتار یآن فضا
ما هم امروزه  دیرقم زد. شا تیعرب جاهل یایشگرف را در دن یتحول

 .کران ی. سپاس بمیهست امبرانهیمحتاج همان جهد پ
و لطف شما. بنده  تیبا سالم و درود و سپاس از عناپور:  حق

 شود یم دیآنها ق لیکه در ذ ها«نامه یخدا»اقدام نمودم به نگارش  راًیاخ
از مقاالت  کی چیو به جز آنها تاکنون ه« قرآن اتیآزاد از آ یبرداشت»

و مباحث بنده در خصوص قرآن، برداشت آزاد نبوده، بلکه استوار بوده 
 نیتمام کوششم بر ا یدر فهم قرآن و در روش پازل یپازل شبر رو

را استخراج و  یاله اتیمفهوم و داللت آ ق،یاست که روشمند و دق
در : »دییفرما یداند. م یحال چقدر موفق بوده باشم خدا م،یاستنباط نما

اکثراً متن قرآن را از  ات،یبرداشت آزاد از آ ای ریتفس ایو  لیتحل
تا قرآن  دیبرآن شیاز پ ییالواقع گو یف د،یکن یم جدا یخیتار ی نهیزم

 یبا دستاوردها زیو ن تهیمدرن یو معرفت یاخالق یها را منطبق بر آموزه
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زمان  یخی. درست است که قرآن در بستر تار«دیمدرن همگون ساز ایدن
 یاله اتیداللت آ ایاما آ ست،ینزول نازل شده است و منتزع از آن ن

مصداق داشته  دیاز زمان نزول تا ابد با ایمحدود به آن دوران است 
 امبریقرآن در دوران پ یو مصداق یمفهوم یتهایظرف یتمام ایباشد؟ آ

نزول کتاب، خالق عالم را دچار  یخیبستر تار ایواقع شده است؟ آ
و متن قرآن  ستین نگونهینموده است؟ از نظر من ا انیدر ب تیمحدود
است و همواره مصداق دارد.  یو همه مکان یدقت، همه زمان تیدر نها
واقع شده،  امبریکف فهم قرآن در دوران پ میینباشد که بگو ستهیاگر شا

سقف فهم در آن دوران محقق نشده است چرا  مییاست که بگو ستهیبا
 فتهیش یرو چیاست. بنده به ه یقاعده رشد جار زیدر فهم قرآن ن

جلوه دهم، بلکه برآنم با  نکه بخواهم قرآن را منطبق با آ ستمین تهیمدرن
آن  یشنهادیپ ستیو روش ز یاله اتیدرست از آ ینیجهان ب افتیدر

نه  تهیاصول حاکم بر مدرن ی. برخمیدر بهبود جهان امروز کوشش نما
 یبر تباه یرو تباه نیبرآمده از حق، که برآمده از قدرت است و از ا

 تیقرآن در نها یها ! احکام و آموزهیافزوده است و خواهد افزود. آر
و اگر  باشند یاو م ستیبا فطرت بشر و سرشت عالم ز تیدقت و سنخ
توسط  یگرید یایفهم شوند و بکار گرفته شوند، دن قیدرست و دق

. بنده در فهم شود یساخته م یهم راستا با اراده اله یِانسان یها اراده
 خودچرا که برآنم اعجاز قرآن در  روم ینم رونیقرآن از خود قرآن ب

 نیرو در مقاالت و مباحثم ا نیو دقت و انسجام آن است، از ا ینییتب
که  ها«نامه یخدا»در  یام. حت گرفته جهیرا عمالً بکار بسته و نت کردیرو

 نیچن کردمیباز رو شود، یم دیدر آنها ق« برداشت آزاد» اطیاز سر احت
 اهدافآنها به جهت ساختار متن و  یو مستندها ها نهیاست اما چون قر

، و گرنه «برداشت آزاد» کنم یم دیق اطاًیاحت شود، ینگارش آن درج نم
 فهم پژوهشگرانه و متأمالنه بنده از یایدر واقع گو ها«نامه یخدا»
 شود یبلکه کوشش م ق،یو نادق مبنا یب یقرآن است، نه فهم اتیآ

 باشد. قیسراسر دق
سالم... جوابتان را خواندم و استفاده کردم. درست است شما  باناقد: 

 د؟یکارتان اگاه هست جیبه لوازم و نتا ایاما آ دیستیعقل مدرن ن ی فتهیش
عقل در  نیو ا د؟یرو یفرضها به سراغ قرآن م شیشما با کدام عقل و پ
 ی و از آن متأثر است؟ درباره کند یم ستیز تیکدام ساحت و عالم

دو سه دهه کم نوشته نشده است، اما چرا کارکرد الزم را  نیاقرآن در 
لب مطلب  دینی... ببگرید ینیاز کتب د یاریبس نینداشته است؟ و همچن

قرآن استدالل  اتیتک تک آ یبرا دیتوان یاست، شما م نیبنده ا
اما ما با چه  د،یابیدست  یو معرفت یاخالق جیو روشمند به نتا دیاوریب

گفت  دیمسلماً خواه ؟یانیوح ای یعقالن یبا کتاب م؟یتمواجه هس یکتاب
 یرا صرفاً به کتاب یانیکتاب وح نیتا ا میتالش کن دیچرا با ،یانیوح

دوران معاصر  نیچرا در ا م؟یده لی)حسابگر دودوتا چهارتا( تقل یعقالن
 نیسوال بنده ا م؟یبگذار« چرا» کی هیتا بعد از هر آ میکن یتالش م

قرآن را آورد؟ نسبت آن ساحت و  امبریپ یتیاست؛ در چه ساحت و عالم
 تیساحت و عالم ست؟یدوران مدرن چ تیبا ساحت و عالم ت،یعالم
 ی)ذهنما را در برگرفته است  یگفت هست دیکه بدون شک با یمدرن

چه  ست؟یقرآن به چ تیفضا رشد کرده است(. اصوالً قدس نیکه در ا

 یاعراب را به تحد امبریپ نکهصرف آ کند؟ یم یمتن، آنرا قدس نیا زیچ
به  آورد یبه مانند قرآن م یا هیاز اعراب آ یکیاگر  یعنی د؟یطلب

 نیلذا بحث بر سر ا شد؟ یوارد م یا خدشه امبریپ ی و معجزه تیقدس
... کرد، یفلسف ،یمعرفت ،یعقالن ی استفاده توان یکه از قرآن نم ستین

 یایامروز در دن نداریبشر د یقرآن برا نیکه کارکرد ا نجاستیبحث ا
نجات  تواند یم یو معرفت یعقالن یقرآن به متن لیتقل ایآ ست؟یمدرن چ

مراجعه به  یما به جا رسد یامروز باشد؟ لذا به نظر م نداریبخش بشر د
کالن(،  یفرض شیو درک و فهم آن )به عنوان پ تیآن ساحت و عالم

 یتا به نحو میتهس اتیو روشمند آ یعقالن هیدائماً در حال توج ییگو
را با عقل  شیها یدگیچیو پ ها یتناقضات، آشفتگ ای میقرآن را تبرئه کن

 م،یبخش یعقالن ی آنرا توسعه ای م،یکن حیبر طرف و تنق یدکارت یکانت
 تیکه ما اکنون در کدام ساحت و عالم میا برده ادیاز  ییحال آنکه گو

و به  امبریپ فاز طر تیو قرآن در کدام ساحت و عالم میکن یم ستیز
 یوجودشناسانه و هست یساحت یکیخلق شد،  امبریپ یتبع آن، خدا
. سپاس یدکارت یکانت ای یمنطق ،یعقالن یساحت یگریشناسانه و د

 .کران یب
به  دهم یم حیبا سالم و درود و سپاس از لطف شما. ترجپور:  حق

آن را در مقاله  ییاستفاده کنم و چرا« تعقل»از « عقل»واژه  یجا
تعقل »ام، و در مقاله  داده حیتوض« و نسبت آن با تعقل یآزاد»

است در  ستهیو شا ستهیبا یکه آدم یآن ساحت« قدرتمدار، تعقل حقمدار
به قرآن  ادیپرداختن ز رغم یعل نکهیام. اما ا نموده نییبآن تعقل کند را ت

حاصل نشده،  یچندان کارکرد ریاخ یها آن در دهه یرامونیو مباحث پ
آلود متفکران و  تناقض یاز نظر بنده مشکل در دستگاه فکر میبگو دیبا

 ونانی یتیمتأثر از فلسفه ثنو شتریعرصه بوده است که ب نیفعاالن ا
 تیو ثنو دیقرآن که در خصوص توح یدیتوح ینیب هانباستان بوده تا ج

ام. اما  داده حیتوض« ها و موازنه تهایروابط قوا، ثنو د،یتوح»هم در مقاله 
گفت از آنجا  دیبا ،یعقالن ایاست  یانیوح یقرآن کتاب نکهیدر مورد ا

اند پس خود حقند چرا که بنابر  قرآن از حق مطلق صادر شده اتیکه آ
به مقاله  دی)رجوع کن شود یم شیحق، حق زا ازحق،  یهایژگیو
هرگاه تعقل  گرید یو از سو«( حق یهایژگیقدرت، و یهایژگیو»

 یتضاد و تناقض یبا تعقل حقمدار بشر یانیقرآن وح نیحقمدار باشد ب
است هم سنخ تعقل حقمدار که با  یتابقرآن ک نیبنابرا شود، ینم افتی

 نیقرآن در هم تی. حال قدستاس دهیبه دست بشر رس یانیوح زمیمکان
و هم  گرداند یم یدیرا توح یانسان یها است که اراده یتعقل حقمدار

 یدیرا توح انیآدم ینی. قرآن آمده است جهان بیراستا با اراده اله
همنوا  یبتوانند با خالق هست یدیتوح ینیب  گرداند تا بر اساس جهان

 یمتن شیظاهر یهایواردش رغم ی. قرآن علندیفزایشوند و رشد بر رشد ب
آنرا  دیحق با یهایژگیکامالً و مطلقاً منسجم است که بر اساس و

مقاالت فهم قرآن به روش پازل(.  یبه سر دی)رجوع کن دیوار فهم پازل
که قرآن در  دیو ارجاعات مذکور روشن نما حاتیتوض نیا دوارمیام

 (6931)اسفند  .ستیقرار دارد و نسبت آن با تعقل چ یچه ساحت
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 فصل هشتم

 کوتاه  چند نگاره
 

 خدا تیشخص
است که  تیشخص یآنگونه دارا یمیابراه انیاد یخدا ندیگو یم

در  نیساخته و پرداخته است و ا شیصفات خو بسانآن را  یآدم ییگو
که  انیبودائ یوجه مثالً خدا نیو از ا ستیروا ن تیساحت الوه

با مفهوم خدا سازگارتر  شمارند یبرنم شیبرا یوار انسان تیشخص
فلسفه  نکهیبس مخرب است: و آن ا یاز غفلت یمدعا ناش نیاست. اما ا

رو  نیاست، و از ا یبا هست ناز نسبت انسا ییابهام زدا ن؛ید یوجود
مورد سوء  اریبلکه بس د،یآ یبشر نم یمبهم نه تنها بکار تعال یخدا

بدو نسبت داد و از جانب  توان یرا م یزیو هر چ ردیگ یاستفاده قرار م
اند که نقش  از اتفاق آمده یمیابراه انیراستا؛ اد نیاو پنداشت. در ا

نسبت  انیان بردارند تا آدمیاز م تیبشر یکاذب را در زندگان تیالوه
در  یو بتوانند در چارچوب نظام هست ابندیرا در یخود با خدا و هست

خود  دیبا یاز آنجا که هر بخشنده ا گر؛ید یخود بکوشند. از سو یتعال
صفات و  یدارا یبخشد باشد تا بتواند ببخشد، اگر آدم یدارنده آنچه م

 یهمان صفات و اسماء ذات واجد دیبا زیاست پس خالق او ن یذات یاسمائ
دارد  یتر. مثالً اگر انسان استعداد علم آموز یمتعال یباشد البته در شأن
بوده که او  ریقد شیقادر است خدا یاگر آدم ایاست  میخالق او حتماً عل

بدون واجد بودن محال است.  ضیباشد. افاضه ف نینچنیا تواندیم زین
 نیگونه ندارد بلکه ا انسان یتیشخص یمیابراه انیاد یخدا نیبنابرا
است  یعیو طب ندیخداگونه احراز نما تیتوانند شخص یکه م انندیآدم

نه از آن  دیکه خالق در مقام سخن با مخلوق از اشتراکاتش با او بگو
 نهای. بنابر اابدی یاز آن را در نم یکه مخلوق در خود شأن ییزهایچ

 یهست یخدا از یجامع تر و کامل تر تیشخص یایگو نید کیهرچه 
و ناقض  یتر است چرا که ابهام؛ ناف یسالم تر و هاد نیباشد، آن د

  (7931ـ تیر  6)آیاتی از قرآن است.  تیهدا
 

 مبدأ یکی است و معاد نه!
آیا سرشت یک خصلت درونی است که قابلیت تغییر پرسش: 
توان انسانها را به سرشت پذیر و سرشت ناپذیر تقسیم  ندارد؟ آیا می

توان ادعا  آیا می... البته از وجه آموختن و دگرگون پذیری بیشتر کرد؟
شود در حالی  کرد نیکوکاری به طور قطع به سرشت کسی تبدیل نمی
تواند سرشت  که کنش زشت در صورت تداوم در جهت غایتی معین می

 آدم بشود؟
آفریند و از اوست، اما آدمی  سرشت را خدای خالق میپاسخ: 

تواند  ویش را به خوبی یا بدی بارور نماید. میتواند سرشت خ می
تواند تخریبش کند. پس مبدا یکی است و معاد نه.  رشدش دهد می

مضاف بر این؛ در خالقیت اهلل، آدمیان هم در روی زمین مشارکت دارند 
ابلیس؛ آتش قدرت طلبی، »در مقاله . و در سرشت پسینیان خود دخیلند

ام که سرشت توحیدی آدمی وقتی  دادهتوضیح  «شیطان؛ زاده روابط قوا
کند به  اش روابط قوا برقرار می در تعامالت خویش با محیط پیرامونی

کند. سرشت آدمیان به خودی خود پاک است  جای رشد تخریب می

 کنند. بقول چون توحیدی است اما آن را در روابط قوا از خود بیگانه می
)آیاتی از قرآن  .شود د میب ،شود هیچ کس بد متولد نمی ؛صدر بنی جناب

 (7931ـ فروردین  4
 

 تکثر توحیدی ذات اهلل است
پرسش و پاسخهای خود  یکی ازاستاد حسینی طباطبایی در پرسش: 

فرمودند از منظر عقلی چیزی از خداوند صادر  «تکثر»له أدر رد مس
ای بیان کننده خروج است. شما گفته استاد  شود چون صدور به گونه نمی
 کنید؟ چگونه تعبیر میرا 

سخن گفتن در خصوص نسبت خدا با هستی بسیار حساس پاسخ: 
بازنشسته نباشد که نیست  خدا اگر معمار .است و باید محتاطانه باشد

تواند قلمداد شود،  آنچنان با هستی درهم آمیخته است که جان هستی می
باشند، خدا توانند از هم جدایی داشته  خدا و فعل خدا و خلق خدا نمی

کند به مخلوقاتش همچنین اراده  شئونی که خود واجد است را افاضه می
های غیر الهی بمیان آید هستی از وجوه خداییش  را، حال وقتی پای اراده

های غیر الهی در غیر راستای اراده  گیرد و به میزانی که اراده فاصله می
ا را گفتم که بگویم شود. اینه الهی عمل کنند این جدایی از هم بیشتر می

 یوم.قَ تکثر توحیدی ذات اهلل است، چرا که خدا دمادم خالق است و حیّ
 (7931ـ فروردین  4)آیاتی از قرآن 

 

 است یاعتماد به منبع علم و آگاه «مانیا»
 رادیبا ا نیحق پور، محمد جواد اکبر یسالم جناب آقاپرسش: 

 یکیپرداختند  یارائه مسائل «گفت و گو با قرآن»تحت عنوان  یسخنران
 لیاز فا یدر بخش شانیبود. ا مانیشده مسئله ا مطرح یاز موارد اصل

به  شتریبه استدالل و تعقل ندارد و ب یازین مانیخود فرمودند: ا یصوت
 یدارد. نظر جنابعال یجیحصول اعتماد به صورت تدر یگفت و گو برا

 ست؟یچ شانیا یگفته ها رامونیپ
است با  یاهاعتماد به منبع علم و آگ «مانیا»سالم و درود. پاسخ: 

نبوده به او  نیاسالم محمد ام امبریاحتساب شواهد و قرائن صدق. اگر پ
از اعتماد را در خود دارد  یآن حد مانیآوردند. ا ینم مانیو دعوتش ا

 یازین مانیا» نکهیکند. اما ا یم جادیآورنده ا مانیا یبرا یذهن تیکه امن
چرا که هم  ستیناز نظر بنده  یحیسخن صح «به استدالل و تعقل ندارد

و اعتماد به منبع علم  رشیآوردن استدالل و تعقل در پذ مانیدر وحله ا
و عمل به  مانیا طهیاست هم در ماندن در ح ریاجتناب ناپذ یو آگاه

را ارضاء  یو تعقل آدم یاستدالل خواه یآن چون اگر آن دعاو یدعاو
به  دنشآور مانیا یاو کورکورانه عامل باشد با فلسفه وجود نکند و

 یاو آمده بود آگاه رایز ردیگ یدر تناقض قرار م یمنبع علم و آگاه
)آیاتی از قرآن بوده است.  نیاساس دعوت ا د،یو عالمانه بز ابدی یشتریب

 (7931ـ بهار  5
 

 خداوند کمال و کامل مطلق است
در پاسخ به پرسشی: خداوند کمال و کامل مطلق است و منزه است 
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از هر نقصان و نوسانی. افعال او که آفریدگاری )اهلل( و پروردگاری 
)رب( اوست، به مثابه همواره کامل شدن او نیست، بلکه به جهت زنده 

 پایدار )حی قیوم( بودن اوست. تغییر در ذات الهی راه ندارد. 
 

 نسبت شر با خدا

علم مطلق و قدرت  یخداوند را دارا نکهیبا توجه به اپرسش: 
 نیبا ا یمسئله شر را چگونه با خدا میکن یم فیمطلق تعر ریمطلق و خ
کرد؟ خداناباوران با توجه به وجود شر  ریو تفس لیتحل توان یصفات م

با وجود شر به  توان یو معتقدند نم کنند یدر جهان وجود خدا را رد م
وجود  ایآ دییبفرما حیتوض کنم یبود؟ از شما خواهش م ئلوجود خدا قا

و  لیچه دل ستیاگر ن  شر با وجود خدا در تضاد و تناقص است؟ و
 یو به طور مشخص قرآن چه موضع ینیو متون د م؟یبر آن دار یبرهان
 ارتباط دارد؟  نیدر ا

و شهود، کراهت و  بیو شر، غ ریمانند خ یمقوالت: پاسخ
معنا که محدوده  نیهستند بد «ینسب»و امثالهم از مقوالت  یندیخوشا

 تیاز آحاد انسانها متفاوت است و نسبت به وضع کیآنها نسبت به هر 
 یم یتلق بیشر، غ ایشود  یم ریاو خ یآمال و آرزو یو حت تیو موقع
. مثالً زلزله نسبت به انسانها ریدلپذ ایشود  یم هیشهادت، کر ایشود 

است پس نسبت به  عتیطب اتیالزمه ح یباشد ولممکن است مخرب 
 ایاست  ریخ عتیو حال آنکه نسبت به طب شود یم یانسان شر تلق

 نیعلوم مرتبط با ا لیبا تحص انیکوهها و... آدم یآتشفشان ایطوفان، 
 لیتبد یبه خود بکاهند و حت سبتاز شر بودن آنها ن توانند یم ها دهیپد

 نیبنابرا ندیآفر یو م دهیرا هستنده آفر یهست یتعال یکنند. خدا ریبه خ
وجود ندارد بلکه همه  یاکراه ای یبیغ ای یشر ،یهست ایاز منظر خدا 

. البته ناگفته نماند که دخل و تصرف ندیهست اتیالزمه تداوم چرخه ح
را دستخوش  یعیطب یادلهاتع یبرخ عتیدر طب یانسان یها اراده

است و از  دهیبه شر دگرگون گرد ریخ هیرو ما نیکرده و از ا ینابسامان
 (7931ـ تابستان  74)آیاتی از قرآن  ماست که بر ماست.

 

 خدا به انسان یارینسبت 
است  یمواقع نسبت دو دست یاریخدا به انسان در بس یارینسبت 

دست خدا را محکم  زیو اگر کمک خواهنده ن فشارند یرا م گریکه همد
. حال و کند یسقوط م یجدا شده، آدم گرید کینفشرد؛ دو دست از 

و در  میا است چون نسل اندر نسل لساناً خداپرست بوده نگونهیروز  ما ا
کورکورانه  ای میا ساز خود را زده شیخو یدخواهبه خو کیعمل هر 

و بر  میا حداقل سکوت کرده ای میا گرفته شیرا پ گرانید یحماقتها
! میا دست خدا را رها وانهاده !ی. آرمیا بوده تفاوت یب گرانیمصائب د

 نیا یما، اعتبار ما و به طور کل عتیحال و روز امروز مردمان ما، طب
را سخت گرفته  بانمانیکه گر یبار اجعهف ینابسامان و حت تیوضع

نسل اندر نسل ما است تا امروز که اگر از آن  یهایماحصل ندانم کار
در فالکت  شتریهمچنان روز به روز ب مینکن شهیپ یو حقمدار مییایبدر ن
 (7931ـ اسفند  71)آیاتی از قرآن  .میرو یفرو م

 

 فعالیت خدا در خداپرستی
 «خدا» یکی از دوستان بنده می فرمود: خداپرستی فقطپرسش: 

ی پرستش هست.  پرستی نیست. خدا چیزی است که تَه و هدفِ رابطه

یعنی آن رابطه، خدا را بما نشان می دهد، نه خدا آن رابطه را. چه 
 پاسخی برای این دوست دارید؟ 

سخنی صواب  «خدا تَه و هدف رابطه پرستش است» اینکهپاسخ: 
آن رابطه، خدا را بما نشان می دهد، نه خدا آن رابطه » است اما اینکه

مند است تا  ینیازمند حداقل دو هست «رابطه»نارواست چرا که  «را
تواند در خأل  مند منفرداً نمی امکان برقراری بیابد وگرنه یک هستی

ای برقرار کند. بنابراین شناختی که آدمی از خدای هستی بر  رابطه
سازد.  یابد کیفیت رابطه پرستش او را می اساس صفات و اسماء او می

ی مضافاً خدا در این رابطه پرستش، منفعل نیست که فعال است یعن
کند. در این چارچوب؛ پرستش خدای هستی،  دمادم با پرستنده تعامل می

یعنی انطباق و همراستایی و توحید با اراده و مشیت الهی در بستر 
زیست که هستی مخلوق خداست. اراده و مشیت الهی جریانی ازلی و 

)آیاتی  ابدی است و پرستش آدمی؛ شناوری اراده او در آن جریان است.
 (7931ـ تابستان  1از قرآن 

 

 ماهیت فرشتگان
وجودش  نکهیا یبرا رویبرقرار در نظام عالمند. ن یروهایمالئکه ن

 نکهیا یرابطه ما به ازاء است و رابطه برا کی ازمندین ابدی تیموجود
وجود است که بنا به  یذ ایمند  یحداقل دو هست ازمندیبرقرار شود ن

 نی. با اابدی تیشود و موجود ریرابطه شان ناگز تشان،یذات و ماه
 3)آیاتی از قرآن . ندیها بلکه تابع رابطه ستندین اریاخت یاوصاف مالئکه ذ

 (7931ـ پاییز 
 

 خواهد یواسطه نم یکتاپرستی
 انیدر م یا واسطه یخواهد، اصالً اگر پا یواسطه نم یکتاپرستی

اگر در پرستش  یشود و نه خدا! حت یم دهیدر واقع اوست که پرست د،یآ
بواسطه  یهم وجود داشته باشد، و آدم امبرگونهیپ یا خدا، حب واسطه

 ااش ر اراده یغافل شود و خودآگاه یآن از چشم و گوش و دلش کم
 نینشده است! از ا دهیهرچند اندک از دست بدهد، خدا به خلوص پرست

 کتایتر شده،  ختهیتر شود، خودانگ هر چه آزادتر و مستقل یرو؛ آدم
 (7931ـ پاییز  1)آیاتی از قرآن شود.  یتر م خالص شیپرست

 

 ! نکنیم بت را خدا
 بت را او بپرستیم؛ هستی بر حاکم نظام و نظم از منتزع را خدا اگر

 به بلکه نیست الهی اسماء و صفات به ما پرستیدن که چرا! ایم کرده
 یعنی است پرستی بت این و! ایم ساخته خدا از خود که است ذهنیتی
 تأثیری که ایم پنداشته دخیل هستی مسببات و اسباب نظام در را چیزی
 پرستی بت معرفت بدون دینداری رو؛ این از. ندارد ما پندار با مطابق
 به مگر نیست مقدور این که چرا برد نمی موحدانه زیست به ره و است

 به مگر نیاید حاصل مهم این و هستی های پدیده حقیقت به معرفت
 و تام تجلیِ هستی در که الهی اسماء و صفات بر مبتنی ها پدیده شناخت

)آیاتی  .اند زده رقم را آن استمرار و استقرار و قرار و قاعده و دارند تمام
  (7931ـ تیر  79از قرآن 

 

 آرزوست! میخدا
اوست، حسن و قبح اعمال  یبه اندازه حقمدار یهر کس یخداپرست

 شیب یا چهیخودساخته؛ باز یپس خدا ،یاست و نه اعتبار یهم ذات
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)آیاتی از قرآن  آرزوست! می! خدامیو بدان دلگرم میکه سرگرم آن ست،ین
  (7931 زمستانـ  71

 

 «اهلل انا» یا «حق انا» نقد ادعای
 تواند می نه آدمی که چرا است گزافه «اهلل انا» یا «حق انا» ادعای

 حقه حقیقت با انطباقش که کند احراز را الهی مطلق اسماء و صفات
 انفعال که چرا شود اراده بی الهی اراده به نسبت تواند می نه و شود مطلق

 پس! او به اراده افاضه به است آدم آدمی اساساً و است ارادی نیز او
 بکار الهی اراده راستای در را اش اراده آدمی که است شایسته و بایسته

 نبود روا توانست می هم اگر که گرداند محل بی را آن تواند نمی و گیرد
 های اراده. الغیر و اوست دستاورد گرو در او تعالی و رشد که چرا

 قرار «اهلل» ذیل البته روند بکار الهی اراده راستای در که انسانی
 نیست صادق آن عکس ولی آیند می بحساب او جنود از و گیرند می

 اما یابد می و یافته نمود مراتبی در هرچند آدمی منِ در« اهلل» یعنی
 «اهلل الی» با تنها بلکه است گزافه «اهلل انا» رو این از و شود نمی محاط

 نه اوست جانب از معیت که «اهلل مع» حتی نه و شد «اهلل فی» توان می
)آیاتی از . بالعکس نه و است متقین و مومنین و صابرین با که اوست ما،

  (7931ـ تیر  79قرآن 
 

 نسبت نفس و روح

 یخدا یانسان نفس است و تن )آدم و زوجش( و روح؛ تجل تیماه
در  دنیکه با دم یناگریشود مانند م یم دهیاست در آدم که در آن دم

است  دهیدم ینفس آدم ینایدر م یکند. خدا یم نشیبلور یجام یینایم
 دیاست که نفس با یتیشود. روح آن غا نیاگر او مجال دهد که بلور

 ریپروردگارند بر ضم یِآن تجل نیو روح االم سبدان رسد. روح القد
بواسطه  یخداست و آدم ییِ. روح از جنس خداتندیکه واسطه هدا یآدم

 یقرآن قیبه تحق ازیفوق ن انیب قیتدق ی. )البته براشود یم ییروح خدا
 پاییزـ  76)آیاتی از قرآن  (دیآ شیکه مجالش پ دیباشد ام یپازل وار م

7931)  
 

 روح و طبیعتنسبت 
انسان  ،یعیطب تیوضعدر »گفت:  یهگل در نظرات خود م. پرسش:

 ش،یاز خو یفرا ریمانع روح در س نیاست. دشوارتر عتیتحت سلطه طب
 ،یعدالت یسرشار از ب یجهان یعنی ،یعیطب تیاست. وضع عتیطب

 نیگذار از ا ،یجهان خی. تاریانسانریو اعمال غ انهیوحش الیخشونت، ام
 نیگردد و بد یدور خود م عتیطب .نستآشدن بر رهیو چ تیوضع

. ابدی یروح تکامل م نکهآبه دور خود، تا ابد، گرفتار است. حال  گردش
 یزادآ افتنیباز انیکند و در جر یعبور م گریبه تمدن د یروح از تمدن

 . لذا، شرقردیگ یدر مدارج تکامل را به فراز رفتن، شتاب م ش،یخو
 یباق یعیطب تیرود و لذا در وضع یتواند روح را در پ ینم ستا،یا
شرط الزم  شیوجود ندارد. اما پ یزیروح و جهان تما انی. مدمان یم

کنترل کننده  یبمثابه قدرت خیو تار یکه روح در جامعه انسان نیا یبرا
 ن،آاست که در  یطوالن یا شدن دوره یبه سپر ازیمتحقق بگردد، ن

 رامونیپ یحضرتعال دگاهی. د«دیبجو یانسان، تعال لودآادراک وهم 
  ست؟یروح چ یکیالکتید عودص ایفرآورده حرکت 

نسبت روح و انسان  دیابتدا با عت،یروح و طب انیدر نسبت مپاسخ: 
روح  انیبه نسبت م عت،ینسبت انسان و طب قیکرد و بعد از طر نییرا تب
وجه  «روح»ظاهراً مراد از  دیکه نقل نمود یدگاهی. در ددیرس عتیو طب
 دیبا «روح»وجه با  نیا انیقرآن م دراست.  یآدم یو نفسان یروان
است و از جانب خدا  یاله یامر «روح»که  یقائل شد به نحو کیتفک

نفس  یو تعال تیروح، غا نیشود بنابرا یم دهیدم یدر نفس و روان آدم
آنهاست.  ریوجدان و نظاکند و منبع الهام و  یم یرا تداع یروان آدم ای

روح را در نقل قول مذکور همان روان  ک،یتفک نیحال ضمن توجه به ا
پردازم.  یم عتیآن با طب انیو به نسبت م مینما یم یتلق ینفس آدم ای

کند:  یخود همواره چهار نوع رابطه را برقرار م ستیدر ز یهر انسان
 گر،ید یانسانها(، رابطه با ستیز طی)مح یرامونیپ عتیرابطه با طب
که  ینشیو آفر یهست مثابهخودش، و رابطه با خدا به  شتنیرابطه با خو

در  یآدم یصورت؛ وقت نیاست. در ا یحاصل خلق و جعل و فعل اله
ها هم هست و وجه  رابطه گریاست، همزمان واجد د عتیرابطه با طب

 یحتو  شیرامونیپ طیاو همواره در تعامل با خود و مح ینفسان ای یروان
نحوه  ی. حتیباهت ایاست  یتعال ریدر ص ای نیباشد و بنابرا یم یکل هست

اوصاف  نی. با استین رورتیص نیخارج از ا زین عتیتعامل او با طب
وجود ندارد بلکه  عتیروح بر طب الءیاست ای یتعال انیم یتقدم و تأخر

است  نیا دیآ یکه از قول منقول مذکور برم یگریتالزم است. وجه د
با  نآ انیباشد که باز هم م «تیانسان»و  «اخالق»که مراد از روح، 

فرض  شیپ کی. اما ستین یفوق تقدم و تأخر حاتیبنا بر توض عتیطب
 نکهیبرده است و آن ا راههیمنقول راه را به ب دگاهیدر د قتیاز حق یخال
 الیخشونت، ام ،یعدالت یسرشار از ب یجهان یعنی ،یعیطب تیوضع»

 یداور نیکه ا مینیب یم میبنگر کین ؛«یانسانریو اعمال غ انهیوحش
 زیچرا که غرا یآدم یختگیاز غفلت از استعداد خودانگ استمتأخر 

 یبا وجه معنو تیرا همواره حاکم بر اراده او و در ضد یآدم یعیطب
مطلوب پنداشته شده  ،ینظام اخالق کی نکه؛یپنداشته است و دوم ا یو

بودن  یعیطب یاست نظر را به سمت و سو افتهیکه چون ظهور و بروز ن
 یتیماه عتیطب یاست و حال آنکه وقت ردهو خشونت ب یعدالت یب

است  یورز و خشونت یعدالت یاز ب ینفسه خال یف یعنیوار دارد  چرخه
آمده  انیبم یوانیو ح یاعم از انسان یاله ریغ یها اراده یپا نکهیمگر ا

 (7931ـ پاییز  1)آیاتی از قرآن باشد که آمده است. 
 

 توبه و خواست الهی
در مجموعه  یاعیمسعود ر یآقا ز،یحق پور عز یسالم جناب آقا

 نیخود از قرآن فرمودند: توبه فقط در انحصار خدا است. ا ریتفاس
تو نظر  بر دیخداست که با نیتو بازگردد. ا یبه سو دیخداست که با

. توبه از آن اندازدیتوبه را بر دل و جانت ب دیخداست که با نیافکند. ا
بدون  یبرگرد یخدا یبه سو یکه تو بتوان ستیطور ن نیخداست. ا
 نیدر مورد ا یجنابعال دگاهیتو باز گشته باشد.د یبه سو یآنکه خدا

 ست؟یگفته چ
توجه  دیبا میشیاند یدرباره فعل خدا م یسالم و درود. وقتپاسخ: 

صورت  نیمطلق است. در ا یکه اسماء و صفات حضرت بار میکن
که  یبندگانش گشاده است به شرط یپناهندگ یآغوش خدا همواره برا
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است که همواره  یتوبه خواست اله یسو کیبه او پناه ببرند. پس 
بر  یاست که اگر مبن یخواست انسان گرید یبرقرار است و سو

به  یتوسط دستان انسان ید آنگاه دستان الهباش خدا یبازگشت به سو
بکشد و  رونیتواند ب یو خسران م یهم جفت شده خدا او را از تباه

 (7931ـ بهار  5)آیاتی از قرآن  .کشد قطعاً یم
 

 سزای توهین به مقدسات

 سپس کند زندگی و زیست اسالمی کشور در که کسی: پرسش
 شخص مورد در دین حکم بگوید، ناسزا و فحش مقدسات و دین به

 چیست؟ مذکور

 و اسالمی کشور یعنی گیرد نمی تعلق «کشور» به اسالمیت: پاسخ
 یک به که است کشور کشور؛ بلکه ندارد، معنا غیراسالمی کشور

 اطالق باشد واحد حکومت دارای که مشخص جغرافیایی محدوده
 ایشان و شود اداره مسلمانان توسط تواند می کشور این حال. گردد می
 در کنند گزاری قانون مبنای را قرآن اگر و کنند گزاری قانون آن در

 الفاظ بردن بکار و فحاشی اما است برقرار آن بیان و عقیده آزادی قرآن
 گیرد نمی قرار بیان آزادی ذیل و است دیگران حقوق به تعرض رکیک
 تعیین مجازات و شود گزاری قانون آن مورد در است شایسته بنابراین

 برای دین. دینی نه و است قانونی و عرفی مجازات این البته و گردد
 چیزی چنین اساساً و است نکرده تعیین مجازاتی مخالفانش فحاشی
 اجتماعی سیاسی قدرت دارای ظهور موقع در ادیان که چرا نبوده مقدور
 پیامبر که هم مدینه دوران در. کنند وضع مجازات بتوانند که اند نبوده

 ابالغ را مجازاتی چنین قرآن هم باز گیرد، می قرار امور رأس در
 عذاب این. داند می الهی عذاب مشمول را آنها نهایتاً بلکه نماید نمی

 شود، می محقق دنیا این در الهی جنود جانب از یا است اخروی یا الهی؛
 دین که نیست طور این اما. جامعه در عادالنه گزاری قانون توسط مثالً

 به این بلکه باشد کرده تعیین اعمالی چنین برای مجازاتی مستقیماً
ـ مهر  75)آیاتی از قرآن  .است شده واگذار جامعه توسط گزاری قانون
7931) 

 

 این را بپذیریم یا آن را؟!

 احکام اینکه برای: گویند می شرعیات بزرگ استادانپرسش: 
 در اجتهاد، درجه به شناسی اسالم در باید کنی نقد را دین بشری حقوق
 یک سطح هم عربی زبان بر تسلط در و استادی درجه به دین فلسفه
 3 ـ 6 بچه دختر یک عقل اسالم کردن قبول برای اما باشی؛ زبان عرب
 چگونه را دومی این حاال کردیم قبول را اولی خوب است، کافی ساله

 کنیم؟ توجیه

 بر بنا تواند می آدمی. دومی نه و است درست اولی نه: پاسخ
 اگر و بسنجد نسبی، طور به هرچند را، ها پدیده حقانیت حق ویژگیهای

 للعالمین قرآن باشد، الزم شرط تواناییها این دین فهم برای بود قرار
 که آمده بوجود آنجایی از مشکل. آمد نمی همگان هدایت بکار و نبود

 و شد قرآن آیات نص جایگزین قرآن از تاریخی فهم و اسالم تاریخ
 به و کرد رجعت بدان باید و بوده اصیل دین از قدما فهم شد برده گمان
 کتابی اگر. نشد توجه ابدی هدایت کتاب عنوان به قرآن وجودی فلسفه

 اسالم پیامبر حتی کسی هیچ سخن با یعنی است ابدی داللتش شود ادعا
 در باید فقط و فقط بلکه نمود، دگرگون و زد حد را آن نشاید و نباید
 سن درباره اما. کوشید بشری زیست در مستمرش مصادیق بنابر آن فهم

 که شود می مکلف عقلیش و جسمی رشد تناسب به انسانی هر تکلیف؛
 طبیعی جغرافیای جمله از است وابسته بسیاری عوامل به رشد این

 و خانوادگی محیط و زمانه فرهنگ ژنتیکی، تواناییهای زیست، محیط
 او که است زمانی فردی هر شرعی تکلیف سن بنابراین... و اجتماعی

 تکلیف احساس میزان همان به ایمانیش مراتب متناسب که بیاورد ایمان
 تعیین جامعه عرف که است اجتماعی تکالیف سوای این و کرد خواهد
 (7931ـ مهر  75)آیاتی از قرآن  .است کننده

 

 فقه یبدکارگ
قرآن  دیفقه مبرا شود، با یآن گاه که دامن قرآن از بدکارگ دیبه ام

بودند  دهیاگر قرآن را فهم هانیکه فق دیفهم یرا به قرآن و اسماء اله
 زمستانـ  71)آیاتی از قرآن  !پروراندند یو مسأله نم کردند یفقاهت نم

7931)  
 

 بنیادگرایی مذهبی
سالم جناب حق پور. دیدگاه یا پاسختان در مورد گفته اخیر پرسش: 

ای مختص  گری پدیده بنیادگرایی و افراطی»خانم سارا شریعتی چیست؟ 
ی جدیدی از دین در دنیای امروز  توان گفت چهره به اسالم نیست و می

نظر  بینیم و به هایی از این گرایش را می ی ادیان نمونه است. در همه
ی اصالح دینی، لیبرالیسم االهیاتی و انطباق  یک دوره رسد پس از می

هایی روبرو هستیم که  دین با مدرنیته، در همه ادیان تاریخی با واکنش
گرا و  هر دو جریان معنویت .گرایانه نامید هایی هویت توان واکنش می

ی بحران اقتدار و اعتبار نهاد دین رشد کردند. هر دو  بنیادگرا، در زمینه
ز سنت دینی گسستند. هر دو در نسبتی که با دنیای مدرن جریان ا

گرایی واکنشی به  برقرار کرده بودند، گسترش پیدا کردند. اما معنویت
که بنیادگرایی واکنشی  باختگی معنا در جهان مدرن بود در حالی رنگ

زدایی  گرایی، سیاست دستی جهان. دام معنویت به تک الگویی و یک
داری خود.  کارانه برای حفظ خود و دین ظهمحاف است؛ واکنشی است

انگیزد. معنویتی جذاب و مطمئن است. مهاجم و  مخالفت برنمی
گرایی، خشونت است؛ برای تاکید بر  گر نیست. دام هویت مطالبه

 .«کند شود و مدام تکفیر می بار می های هویتی خود، مرگ شاخص
بنیادگرایی و »فرمایند  با سالم و درود. در مورد اینکه می پاسخ:

بحثی نیست، اما  «ای مختص به اسالم نیست گری پدیده افراطی
ای جدید از دین در دنیای امروز نیست، بلکه  بنیادگرایی مصطلح چهره

در سراسر تاریخ ادیان وجود داشته است، اما در دنیای امروز چون 
فردگرایی بارز شده است و چون برخی دینداری را رها کردند و چون 

دگر دینداری خود را در راستای مدرنیته متحول نموده اند، این به برخی 
اصطالح بنیادگرایی که حاصل دینداری قشری یا متحجرانه یا محافظه 
کارانه یا قدرتمدارانه است بیش از پیش نمودار گشته است و شاخصه 
هویتی یافته است و البته عالوه بر این سیر و صیر طبیعی، مستمسک 

جویان در فضای بین المللی نیز شده است. خشونت   سلطه قدرتمداران و
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روزافزون بنیادگرایی مصطلح نیز حاصل از خودبیگانگی تدریجی ادیان 
های  از حقیقت و فلسفه وجودیشان بوده است که در جهت منفعت طلبی

های حکومتهای قدرتمدار، همواره  متولیان آنها و نیز سوء استفاده
 (7936ـ مهر  2اتی از قرآن )آیتر شده است.  گسترده

 

 چیستی و چرایی شهادت
 در کتاب یعتیحق پور، دکتر سارا شر یسالم جناب آقاپرسش: 

 یکه و یا هیپردازد: نخست نظر یم هیبه طرح سه نظر «شهادت»
کند و  یم یابیارز تیحیمس نشیو ب انهیروح صوف ریو تحت تاث انهیعام

 نیکند که بزرگتر یم ینامگذار یحیمسی ـ صفوی ـ شهادت صوف
کشته  یبرا نیحس هینظر نیبر طبق ا عاشورا است. هیتوطئه دوستانه عل

 امت کند... یمبارزه با حکومت تا خود را فدا یکرد نه برا امیشدن ق
آدم را که پس از گناه  یها کرد تا خدا بچه یداد و قربان هیخونش را فد

وارد کند. از نظر اند ببخشد و به بهشت  آدم از بهشت طرد شده هیاول
 ن،یبا حفظ عظمت حس هاست ک یا لهیح نیتر ماهرانه هینظر نیا یعتیشر

و جهت  ... !چیو محتوا و... ه یاز معن یکند و خال یشهادت او را پوچ م
 چیه هیعل چیه یجور و غضب، به سو یشهادت را از مقابله با قدرتها

تر  مثبت یعتیدوم که از نظر شر هی. نظرکند یمنحرف م زیچ چیکس و ه
است که  یبادنجف آ یاثر صالح دیجاو دیشه هیتر است نظر یو مترق

 ریتفس یدیزینابود کردن نظام  یو جهاد برا امیرسالت عاشورا را ق
 یشکست خورده، همچون احد به رهبر یرا جهاد نیحس امیکند و ق یم
 یعتیشمارد. شر یم یحسن بن عل یبه رهبر هیجنگ با معاو ای غمبریپ

کند: شهادت  یم یمعرف نیچن لیبد هینظر کیخود را به عنوان  هینظر
حکم مستقل و بعد از جهاد است و  کیاخص آن در اسالم  یبه معن

 نیکه مجاهد شکست خورده است. بر ا دیآ یم دانیبه م یهنگام دیشه
و  ینیشهادت حس انیم دیمجاهد و شه انیم زیبا تما یعتیمبنا شر

 دیدر باره شه یدر بحث یعتیشود. شر یل مقائ کیتفک یا شهادت حمزه
نوع  انیرا م زیتما نیاست ا افتهی گارشپس از شهادت ن کسالیکه 

دهد و  یرا بسط م نیو نقش متفاوت حمزه و حس دیمجاهد و شه
. مجاهد مبارز ستین یکیبا هم  دیمجاهد و شه امی: فلسفه قسدینو یم

گسترش  یدر پ ای شیخو مانیاست که در راه دفاع از امت و ا یمخلص
که در  یرا در حال نتا دشم زدیخ یبه پا م شیو امت خو مانیو عزت ا

 یدر حال ایکرده  جادیامت مانع ا نیو رسالت ا مانیا نیبرابر دعوت ا
و  دینموده در هم شکند و نابود کند و بر او غلبه نما جادیکه خطر ا

 نیکشته شدن در ا نیشود. بنابر یکشته م زین ریمس نیدر ا احتماالً
است،  یبتیاست، مص یحالت یا در مقام رسالت حمزه یعنی نه،یزم

که غلبه کردن بر دشمن و  شیخو ریاست که مجاهد در مس یا ضربه
است که  یکشته شدن مرد ینیکشتن دشمن بوده است. اما شهادت حس

 کیکرده است. در آنجا شهادت  امیق شیکشته شدن خو یخود برا
و آگاهانه و  یهدف قطع کی نجایاست و در ا یمنف دادیحادثه و رو

 نجایراه است در ا ریدر مس یا شهادت حادثه نجاانتخاب شده است. در آ
 یا راه است. در آنجا کشته شدن حادثه یسر منزل در منتها کیشهادت 

 نیاست. طبق ا یدئولوژیآل است و ا دهیا کی نجایاست و در ا کیتراژ

 «شهادت» رامونیپ یا هیو نظر دگاهیچه د یموجود حضرتعال ریتفاس
 د؟یدار

 هیقض یخیبر وجه تار یتمرکز و تسلط بنده. درود و سالم باپاسخ: 
 شیپ (7. مینما یعرض م یمطالب یو فلسف یعیندارم اما از وجه طب

عصمت تام و تمام  ،یعتیفرض هر سه حالت منقول از کالم دکتر شر
 هیاند که حکمت قض بوده نیبدنبال ا یرو همگ نیاست، از ا نیامام حس

هم عصمت  امبریاز قرآن، پ چند یاتیو حال آنکه به استناد آ ابندیرا در
 کی میمنظر اگر به آن واقعه بنگر نینداشته است. حال از ا یتام و تمام

از اوضاع و  یعدم اطالع کاف طیشود که در شرا یم نیحالت هم ا
به ناچار  نیامام حس د،یاز ام یوئبا کورس عت،یفشار اخذ ب ریاحوال، ز

 انه،یاز او وجود دارد اما در م تیرهسپار شود که احتمال حما ییبه سو
منافقانه با رفتار مجاهدانه،  عتیب نیبندند و حال او ب یراه را بر او م

او  نکهیحالت ا نیشود. در ا یم یحقمدار یو الگو ندیگز یرا برم یدوم
خود قصد  تیبا مظلوم ایبر حاکمان بوده باشد  یرگیاز ابتداء خواهان چ

 ریشود بلکه ماجرا س یرا داشته باشد، کمرنگ م تیحاکم ییرسوا
کنند  یکوشش م یعیبه طور طب شانیا نکهیو با ا ابدی یخود را م یعیطب

که  یا برهانند، در مدار بسته تیرا از فشار حاکم شیخود و خاندان خو
کنند.  یم یحقمدار یفدا شیاند، جان خو آورده دیپد تیجامعه و حاکم

و آن را دشوارتر  باشندشده  یدچار اشتباهات ریمس نیدر ا نکهیالبته ا
 یواکاو ازمندیدر خصوص آن ن یکه داور ستیکرده باشند بالمحل ن

 زیاول منقول و ن هینظر (2باشد البته اگر مقدور باشد.  یم یقیدق یخیتار
د، هر نز یاول شانه به شانه م هیبا نظر آن یسوم که در واقع مبان هینظر

بستر وقوع. در قرآن  ادارند و نه ب ییخوانا یدو، نه با اصول قرآن
شوند با جان و مال خود در راه خدا کوشش کنند و  یمؤمنان دعوت م

 نکهیاند، نه ا افتهی یواالتر یزندگ قتیراه کشته شوند در حق نیاگر در ا
 یدوم البته دچار چالش اصول هینظر اتیبروند که کشته شوند! کل

وقوع آن  ترماجرا و بس ریهرچند که از نظر بنده چندان با س ستین
در  رییتغ یبرا نیامام حس یدواریاحتمال ام یندارد البته ناف ییخوانا
که  ییها هیاساساً نظر (9. نمیب یآن را پررنگ نم یول ستمین تیحاکم

هدف و  تیثنو ایماده و معنا،  تیثنو ای یفرم و محتو تیدچار ثنو
 تیاقعدر و یبوده محل یباشند انتزاع یو آخرت م ایدن تیثنو ایروش، 

 یزیچ تیشهادت در قرآن حقان (4اند.  نگونهیاول و سوم ا هیندارند. نظر
را به اصطالح با  تیآن حقان د،یکه شه یدادن است به نحو یرا گواه

صورت  نیباشد، در ا هافتیدرک کرده باشد و در شیتمام وجود خو
آن  تیبر حقان قیطر نیشود و از ا یم قتیآن حق انگرینما نهییرفتار او آ

 (7931ـ پاییز  1)آیاتی از قرآن  دهد. یم یگواه قتیحق
 

 آنچه از کربال مهم است
یکی از دوستان پیشنهاد نمودند در خصوص مطلب دکتر م.روشنگر 

بنده . توضیحی دهم «خیال ماهه؛ حقیقت یا 6علی اصغر طفل »با عنوان 
در این مسائل تاریخی اطالع چندانی ندارم و البته مهم هم نیست که 
بخواهیم چنین قضایایی را از درون منابع تاریخی واکاوی کنیم. اصال 

ای بوده و بر سر دستان حسین بن علی،  فرض کنیم که کودک شش ماهه
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دلیلی بر حقانیت آن بزرگمرد تاریخ اسالم، کشته شده باشد؛ آیا این 
اوست؟! مگر در طول تاریخ چنین جنایتهایی کم اتفاق افتاده است؟! آیا 

اند؟! آنچه در  اند خود ظالم نبوده همه آنهایی که مورد ظلم واقع شده
واقعه کربال مهم است رویکرد و روش حسین است در حقمداری که 

 (7936ـ مهر  2)آیاتی از قرآن امروز باید واکاوی شود... 
 

 کربال انیراه میعظ لیخروشنفکری و 
 انیاست که جر نینشانگر ا امیا نیکربال در ا انیراه میعظ لیخ

توده مردم موثر باشد.  دیافکار و عقا ریینتوانسته در تغ ینید یروشنفکر
 امبرانهیدراز، پ انیسال نیدر ا ق،یعدم توف نیا لیرسد دل یبه نظر م

مقدم  قتیمعنا که همواره مصلحت بر حق نیباشد بد انیجر نینبودن ا
 .نبوده است گریکدیبا  دیو پندار و گفتار و کردار در توح است شدهیم
 

 چرایی تربت پرستی
و روح  ،یبه روح بوده و معن هیتوجه صوف نکهیپرسش: از لحاظ ا

او  یو جسمان یانسان دانسته و به بعد ماد یذات و هست یرا جوهر اصل
اند،  آن پرداخته ریبه تحق ینداشته، بلکه گاه یتوجه چندان یدر زندگ

بزرگان پس از وفات و ساختن  یبه جسم خاک تیهمه عنا نیپس ا
کند؟ از موالنا نقل  یشان از کجا نشأت م ربتت یمجلل برو ییگنبدها

به گنبد ندارد،  یازیاست که پس از دفن سلطان العلما گفته بود، پدرم ن
 . ستیگاف شیگنبد آسمان برا

 یکیموضوع حداقل از دو وجه نشأت گرفته است:  نیپاسخ: ا
به ابراز وجود و  بیترغرا  یکه بستگان فرد متوف یمناسبات اجتماع

آرامگاهها  انیمتول یو اعتبار یمال دیکرده است. دوم؛ عوا یم ییخودنما
اند.  آورده یمردمان به شفاعت و امثالهم بدست م یکه از اعتقاد خراف

 نیاست که از آداب و مناسک نماد یجوامع یهم برا یوجه سوم کی
کردند  یم یساز سمجهت اقدام به مناسک و مرا نیکم بهره بودند و از ا

ارضاء شوند.  یجوامع به اصطالح عقب نمانده از لحظ روان گریتا از د
اگر مقبره  یمذموم است و مشرکانه، حت یاعمال نیدر هر صورت چن

 (7931ـ زمستان  77)آیاتی از قرآن  م باشد.مکرم اسال امبریپ
 

 منجی آفاقی
 ت،یمهدو یقرآن ریموضوع غ رامونیسالم جناب حق پور، پپرسش: 

 یغشا یآفاق یکنند که منج یم دیموضوع تاک نیبر ا هیاز امام یعده ا
  ست؟یمورد چ نیدر ا یاست. نظر جنابعال یانفس یبه منج یرونیب

 نیاست و ا یدرون امبریمحرک پ یآفاق امبریسالم و درود. پپاسخ : 
نارواست  تیآن به موضوع باصطالح مهدو میاما تعم استاز اصول 

 یلیو تحو لیتواناست که در سنن او تبد یخدا یچرا که ناظر برناتوان
 (7931ـ تیر  6)آیاتی از قرآن  .ستین
 

 هستند؟ بشریت منجی پیامبران آیا
. هستم شما تلگرامی کانال عضو من. پور حق آقای پرسش: سالم

 آنجایی تا. بفرمایید راهنمایی اگر شوم می ممنون. رسید ذهنم به سؤالی
 کرده معرفی مردم راهنمای را پیامبران خداوند ام، خوانده قرآن من که

 را ای آیه شما آیا و است درست مطلب این آیا. «منجی» نه و است

 من استنباط اگر باشد؟ مردم ناجی پیامبری آن در که دارید سراغ
 وجود به اعتقاد که گرفت نتیجه مطلب این از توان می آیا است، درست
 که فردی هر که گفت توان می حتی و است؟ اشتباه بشریت برای منجی

 کسانی تمام من گمان به خطاست؟ بر کند گری منجی احساس خود در
 اشتباهشان اولین اند شده شناخته جنایتکار و مستبد به تاریخ در که

. است کرده گمراه را آنها خطا فکر همین و است بوده بودن منجی تصور
 فراوان. سپاس با

 حقمداری گرو در آدمیان رستگاری و نجات. درود و سالم پاسخ: با
 بندگانش نیز تعالی خدای. حقمداری به هدایت واسطه پیامبران و است

 «منجی» معنایی بار بین بنابراین. دهد می نجات الهی هدایت طریق از را
 اما. هستند همراستا بلکه نیست تزاحمی و تعارض قرآن در «هادی» و

 تشیع و مسیحیت میان در رایج معنای «شفیع» یا «منجی» از مراد اگر
 هدایت از تبعیت گرو در فقط نجات که چرا است، بیراهه قطعاً باشد،
 زمان امام درباره آزاد بحث» به رجوع. الغیر و است حقمداری به الهی

 (7931ـ تیر  79)آیاتی از قرآن . بود خواهد مفید نیز «آرمانی جامعه و
 

 نحوه رشد پیامبران
چیزی که باعث سردرگمی بنده شده است نحوه رشد  پرسش:

آیا پیامبران از امتیازات خاصی در راه  ست.اپیامبران و اولیای الهی 
تالش و کوشش خود به  رشد معنوی خود برخوردار بودند یا اینکه با

تردیدی نیست که خداوند با رحمت وسیع  ؟شدند چنین مقامی نائل می
کند و در  خود همه انسانها را از هدایت تشریعی و تکوینی برخوردار می

اما عالوه براین آیا  د،دار نهایت هر کس به اندازه ظرف خود برمی
ف و موسی و یوس هدایت و حمایت خاصی برای افراد چون عیسی،

محمد از جانب خدا وجود داشته است؟ فارغ از اینکه عیسی چگونه 
ست.آیا هر انحوه رشدش استثنایی  متولد شد و چه نسبتی با مریم دارد،

کسی جای عیسی بود با توجه به چنین مواهبی، چون او مسیحا نفسی 
 خواهد می خدا اینکه گویند می تطهیر آیه تفسیر در شد؟ یا اینکه نمی
آیا دیگر ارزشی بر اعمال آن افراد وجود دارد؟ یا  کند، پاک را شما

به راستی چرا باید برادران یوسف را مالمت  امتیازات ویژه به یوسف،
کرد؟ همه چیز یک جا به یوسف داده شده بود از زیبایی و دلربایی تا 

پدر که خود پیامبر   بیند و در کودکی خواب می توجه ویژه دیگران...
رسی؟ چرا مگر یوسف چه کرده  کند که تو به پیامبری می یاست تعبیر م

بود که شایسته پوشیدن ردای پیامبری شده بود؟ عیسی چه کرده بود که 
در  چنین جایگاهی یافت؟ موسی چه کرده بود که چنین پرورانده شد؟

آیا این موارد خالف  !موسی که آن موقع طفلی بیش نبود !کاخ فرعون
موسی و  و عیسیاینکه چه ارزشی بر اعمال  عدالت خدا نیست؟ دیگر

 اند؟ یوسف بار است وقتی چنین ویژه پرورانده شده
ای که باید بدان توجه کرد این است که ابنای بشر  اول نکته پاسخ:

بنحوی ماحصل آباء خویشند، بدین معنی که دستاورد بشر در ابناء او 
شود، بنابراین یوسف و موسی و عیسی و امثالهم که از  متبلور می

اند، مراتبی از آن ویژگیها و  کودکی ویژگیهایی در امر هدایت داشته
دار تربیت  ون پیشینیان خود بوده و مراتبی را نیز واماستعدادها را مدی

خانواده خود. یعنی از کودکی هم شرط قابلیت قابل را داشته و هم شرط 
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اند و بعد با  تربیت صحیح را. از این رو از همان اوان کودکی بالیده
های بعث  زمینه و  های ارادی خود رشد بر رشد افزوده پرورش توانایی

اند. اما این یک روی  مهیا نمودهر از دیگر پیامبران زودترا در خود 
قضیه است، روی دیگر؛ مقتضیات زیست بشری بوده که بعث پیامبری 

نموده است. پس  را در جغرافیای زمانی و مکانیِ خاصی ضروری می
شرط الزم در برانگیختگی به پیامبری ویژگیهای شخصی آن پیامبر 

و. چه بسا در شرایطی از ادوار بوده و شرط کافی؛ مقتضیات محیطی ا
اند اما نیاز به  اند که زمینه پیامبری را داشته تاریخی فرهیختگانی بوده

بعث پیامبری نبوده است و حتی بالعکس. این را نیز بیفزایم که در برخی 
موارد نسبت نسبی یا سببی شخص پیامبر با پیامبران پیشین یا صاحبان 

برگزیده شدن او به پیامبری مؤثر بوده  شهرت و نفوذ یا حاکمان و... در
چرا که موفقیت در پیامبری به مقتضیات شخصی، خانوادگی و اجتماعی 
پیامبران نیز وابسته بوده است. در پایان باید به این نکته نیز توجه کرد 
که پیامبری امتیاز نیست، مأموریت و مسؤولیت است. بنابراین کسی 

میزانی که از حمایت الهی برخوردار  شود به که به پیامبری مبعوث می
ـ زمستان  71)آیاتی از قرآن  باشد. شود، در قبال آن پاسخگو نیز می می

7931) 
 

 میالد پیامبر 
مگر آنکه  ست،یخود مبارک ن یبه خود یشخص چیه الدیسالروز م

او  الدیباشد و سالروز م یمبارک هیما ستهیکه ز یانیکارنامه او در سال
باشد.  یو خوب ریدر خ شیمردیو پا یداریپا زانیم یادآوریبهانه 

متولد نشده است،  امبریپ یامبریپ چیو ه ستندین یمستثن زین امبرانیپ
 زیگشتن و ن یو متعال یاله تیاش با مش اراده ییبلکه به جهت همراستا

 یامبریبه پ یبه خواست اله ،یا در دوره تیبشر ازیبه ضرورت ن
 (7931 پاییزـ  3)آیاتی از قرآن مبعوث شده است. 

 

 رسالت! کیخوش  انیپا

او  یمنوط است که برا یهمدالنه با کس یخوشحال ای یهمدرد
منظر؛ رحلت  نیو برکت، از ا ریپرخ ایدردناک اتفاق افتاده  یا واقعه

بوده و  نییکه خاتم النب یاسالم، بعد از اتمام رسالتش به گونه ا امبریپ
آه و اندوه! اگر از منظر خود او در  یاز او خشنود، چه جا یتعال یخدا
را به  یامانت اله نیکه توانسته بار سنگ میبنگر شیخاک اتیح یانتها

 ای! آم؟یتصور کن میتوان یاو م یجز خشنود یزیچ ایمقصد برساند آ
 غامیکه توانسته پ میاو خوشحال باش یکه ما به خوشحال ستین ستهیشا

را به  یرسالت اله نیاو مهمتر یند که تا ابد بماند! آربرسا یرا به تمام
است از بابت او و آن رسالت،  ستهیپس شا دهیرسان انیپا هب یستگیشا

 (7931 مهرـ  75)آیاتی از قرآن  ! و البته مسؤول!میمسرور باش
 

 یک راه نجات مسلمانان
راه نجات مسلمانان یکی این است که تصور کنند مخاطب مستقیم 

باشند و هنوز روایتی روایت نشده  و آیات نازل شده بر او می پیامبر
است و فقیهی مسأله نپرورانده و فتوایی صادر نکرده است. پیامبر 

نماید و من تازه  خواند و دعوت می ایستاده است و آیات کتاب را می
اسالم آورده یا ایمان آورده مخاطب او هستم؛ باید کوشش کنم حجت 

المش بیابم و یا بمانم و عامل شوم و یا وانهم و کالمش را در خود ک
 (7936 مهرـ  2)آیاتی از قرآن فارغ شوم و رهنمونی دیگر بجویم. 

 

 !طلبند کار دستمان باشد پیامبران مزد نمیحساب 
در آیات بسیاری از قرآن کریم، پیامبران، شاهد صحت مدعای خود 
در دعوتگری به هدایت الهی را مزد نطلبیدن بیان میدارند و این از 
شروط بسیار مهم خلوص نیت دعوت کننده به دین و دینداری است، به 
عبارتی شرط الزم است هرچند کافی نیست اما نبود آن یعنی عدم 

ینداری! و این دقیقاً همان آفتی است که مبلغان اخالص داعی دین در د
رسمی دین را به مروجان بدعت و خرافه تبدیل کرده است! اگر به این 
اصل مهم دقت کرده بودیم که شرط الزم دعوتگری به دین الهی عدم 
مزد خواستن است، یعنی عدم امرار معاش بواسطه تبلیغ دین، آن وقت 

و مداح و متولی و روضه خوان و  حساب کار دستمان بود که روحانی
خادم و امثالهم؛ تا وقتی جیبشان بسته به دینشان است، دینشان هم بسته 

گیرند، حال چه  به جیبشان است! همه آنهایی که بنام تبلیغ دین پول می
بنام دستمزد، چه بنام هدیه، چه بنام تخصص، بنام هرچه که عوایدی 

و آنهایی هم که اسباب این مادی نصیبشان بشود، آتشگران دوزخند 
عایدیها و درآمدها را فراهم می کنند آتشبیاران دوزخند و مردمی هم 
که پای آنها می نشینند، هیزم خشک آتش، و آنهایی هم که آگاهند اما 
ساکت، هیزم تر آن، حال ببینیم که چطور خشک و تر، با هم، در جهنم 

 (7931 اسفندخود ساخته می سوزیم! )
 

 چیستی حالل و حرام
هر چیزی که به صورت طبیعی و تکوینی برای انسان و طبیعت 
مضر باشد، حرام است و هر چیزی که مضر نباشد حالل است. به عبارت 

ها  ل بودن وابسته به زیان یا عدم زیانمندی پدیدهدیگر؛ حرام یا حال
 برای انسانها و طبیعت است. 

 

 سقط جنین
سقط جنین عملی طبیعی نبوده و نیست، و تنها در صورتی از نظر 
بنده مجاز است که برای سالمتی حامل جنین ضروری باشد یا جنین 

انسانی بعد حداقل فاکتورهای سالمتی مورد نیاز را برای امکان زیست 
از تولد نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ آن معلولیتهایی که انسانیت را از 

 تواند باشد. جنین بعد از تولد سلب کند، جواز سقط جنین می
 

 همجنس گرایی
همجنس گرایی امری طبیعی و مراد باری تعالی نبوده است، بنابراین 

آن آن را تأیید عارضه و بیماری است و باید در درمان آن کوشید و قر
شناسد، بلکه در آیات سرگذشت قوم لوط آن  کند و به رسمیت نمی نمی

 داند. را گناه می
 

 خودارضائی
های باالی تشکیل  باتوجه به اینکه در حال حاضر هزینهپرسش: 

کند و از طرفی  زندگی برای پسرها آنها را از ازدواج منصرف می
پیشقدم باشند و باید در انتظار توانند  دخترها هم در امر ازدواج نمی

روزی بمانند که از سوی یکی از آنها انتخاب شوند و بسیاری مسائل 
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دیگر، و با توجه به حرام بودن برقراری رابطه نامشروع؛ نظر شما در 
مورد خودارضایی آنها چیست ؟ در قرآن چه حکمی دارد؟ آیا همیشه 

تر در مورد اینگونه وجود داشته یا در حال حاضر به خاطر آگاهی بیش
 مسائل و بلوغ زودرس نوجوانان بروز پیدا کرده؟

( 7شوم:  قبل از ورود به پاسخ سؤال، دو نکته را یادآور میپاسخ: 
های زائد حذف شود، مشکالت ازدواج تعدیل  اگر تشریفات و هزینه

( لزوماً نباید فقط مردها در امر ازدواج پیشقدم شوند و باید 2شود.  می
ر این فرهنگ کوشید. برخی زنان به پیامبر پیشنهاد ازدواج در تغیی

دادند. و اما خودارضایی؛ قرآن درباره خودارضایی ساکت است.  می
باشد  تواند به این دلیل  ای از سوی قرآن می سکوت درباره چنین مسأله

که خودارضایی به جهت سن پایین ازدواج در ادوار گذشته و نیز به 
برخی جوامع امروزی، معضلی همه مکانی و همه جهت روابط آزاد در 

ای متأخر بوده و   زمانی نبوده و امروزه تنها در برخی جوامع پدیده
موضوعیت جدی یافته است. مضاف بر این؛ به دلیل عدم حرمت مطلق 
آن، قرآن درباره آن سخن نگفته است. حال چون قرآن در این باره به 

رای دریافت پاسخ باید سراغ صورت مستقیم ساکت است، بنابراین ب
اصول قرآنی رفت و نیز ابزارهای مکمل نظیر علم پزشکی، 

پزشکی و... زیرا با خودارضایی ممکن است موارد زیر اتفاق بیفتد:  روان
( نارضایتی پس از 9( آسیبهای جسمی، 2( اعتیاد به خودارضایی، 7

خودارضایی شود گفت:  ( و... بنابراین در پاسخ سؤال شما می4ازدواج، 
روی  از نظر قرآن اگر منجر به آسیبهای جسمی نشود و در آن زیاده

 نگردد به خودی خود حرام نیست.     
 

 یچند همسر
 یزمان خاص شتریب کنم یفکر م یدر رابطه با چند همسر: پرسش

علم انتخاب  شرفتیمد نظر بوده چون در حال حاضر با توجه به پ
کالن کشور با توجه  تیرینوزاد دست پدر و مادر است لذا مد تیجنس

در جهت توازن زن ومرد عمل کند  تواند یبه اطالعات کامل که دارد م
 شتریوجود دارد که تعداد مردها از زنها ب کشور ازدهیاما در حال حاضر 

  ست؟یمورد چ نیکانادا، نروژ و... راه حل اسالم در ا ن،یاست مثل چ
 یا کننده نییتوازن تعداد کل زنان و مردان عامل چندان تع: پاسخ

 ،یا قهیسل ،یفرهنگ ،یسن تیسنخ ایچرا که عوامل تناسب  ستین
و  یعاطف ییطالق، جدا ر،یمرگ و م ،یندیخوشا ،یقوم ،یاعتقاد

خارج  کیبه  کیامثالهم مؤثرترند و مقوله ازدواج را از تناظر 
باشد، باز هم  کسانیکل زنان و مردان هم  اداگر تعد نی. بنابراسازند یم

رو اگر تعداد کل مردان هم در  نینخواهد بود. از ا یازدواج خط عیتوز
 کیبه  کیاز تعداد زنان باشد، باز به جهت عدم تناظر  شتریب یا منطقه
اما  شود، یعوامل مؤثر در ازدواج عامل تعداد کل کمرنگ م گریدر د

و کمبود زنان، حداقل راهکار  کیبه  کیتناظر  یبه فرض برقرار یحت
و در  یا در جامعه نکهیدنبال خواهند شد. البته ا یعیمهاجرت به طور طب

 یتعداد زنان و مردان دچار اختالف فاحش و چالش یخاص یایجغراف
 دیبا یبوده است که م لیدر آن دخ یعیطب ریغ یبشود حتماً عوامل

 توازن بوده است. یسبن یبر برقرار یاله تیبرطرف شود چرا که مش
  (7931پاییز ـ  76)آیاتی از قرآن 

 

 در مورد متعه یا صیغه
در قرآن فقط ازدواج دائم رسمیت دارد و نه ازدواج موقت که آن 

نامند. وقتی حق طالق برای زن و شوهر رسمیت  را متعه یا صیغه می
داشته باشد، ازدواج موقت دیگر معنایی ندارد و هر گاه یکی از طرفین 

شود.  نخواهند به زندگی مشترک ادامه دهند، پیمان ازدواج فسخ می
در چارچوب ازدواج در قرآن آزاد است و الغیر.  روابط جنسی فقط

شود روابط جنسی برقرار کرد، ناشی  گویند با ملک یمین می اینکه می
از بدفهمی آیات است که عدم حفظ عفت را با جواز مجامعت یکی 

اند. در حالی که مراد آیات ابتدائی سوره مؤمنون این است که  پنداشته
ای با  یمین، یعنی کسانی که به گونه نیازی به حفظ عفت در برابر ملک

آدمی پیمان نوعی خدمتکاری دارند، نیست، مانند اینکه کسی پرستار 
دائمی در خانه داشته باشد، حال نیازی نیست همیشه طرفین پوشش 
کامل و اجتماعی داشته باشند یا کسی برای قضای حاجت نیازمند 

عورت کند خدمتکار باشد، اگر در برابر چنین خدمتکاری کشف 
مرتکب گناه نشده. بنابراین در ارتباط با ملک یمین به تناسب نوع 
خدمتکاری، برخی مالحظات در گفتار و رفتار و کردار ضروری نیست، 
اما این به معنای آزادی ارتباط جنسی نیست. حفظ فروج در این آیات 
به معنای پوشیدن داشتن عورات، و نیز کنترل چشم و گوش و دهان 

باشد که  ا فروج جمع فرج به معنای هر گونه سوراخ و منفذ میاست چر
مصادیق آن در تن آدمی، عورات، چشم و گوش و دهان است. این را 
نیز بگویم که در پارادایم قرآنی به ازدواج با ملک یمین توصیه شده 
است چرا که معموالً قشری بسیار نیازمندند که تن به چنین مشاغلی 

 دهند.  می
 

 الغه و قبول ناسخ و منسوخ در قرآن نهج الب

 البالغه نهج در که علی حضرت از خطبه این مورد در: پرسش
 قرآن در امور برخی» :فرمایند می که دهید توضیح برایم است موجود
 شده نسخ( پیامبر) سنت در وجوب این که درحالی  اند شده شمرده واجب
 ترک قرآن در اما شده شمرده واجب سنت در اموری چنین هم  و است

 اما اند بوده واجب خود زمان در اموری نیز و. است شده شمرده مجاز آن
 ثابت علی امام صریح بیانات این آیا «اند شده منتفی و زایل آن از پس

 شرایط به توجه با را قرآن از خود فهم بایستی ما که مسأله این کننده
 !نیست؟ کنیم روز به

 دقت البالغه نهج اول خطبه محتوای و متن ساختار به اگر: پاسخ
 را خود دانش چکیده اسالم صدر از متأخر علمای از عالمی گویی کنیم

 از البالغه نهج اول خطبه بنده نظر به. است نگاشته الهی معارف درباره
 را آن اسالم صدر از متأخر علمای از یکی بلکه نیست ابیطالب بن علی

 صدر در شمارد برمی قرآن درباره که شقوقی آن اصال. است نگاشته
 محتمالً خطبه ابتدای فلسفی فرازهای! است نداشته موضوعیت اسالم

 و اشاعره که وقتی است اسالم صدر از متأخر های دوره به مربوط
 قرآن با خطبه محتویات از مواردی اساساً و. اند گرفته شکل معتزله

 و است اسالم دستی باال سند قرآن که کنیم توجه باید و ندارد خوانایی
 جالب. الغیر و است قرآن االساس اصل. دیگری منبع و متن هیچ نه
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 باز را قرآن انداختن اصالت از راه منسوب خطبه این در که اینجاست
 بود قرار اگر کنیم دقت! است منسوخ و ناسخ شقوق هم آن و اند کرده
 !بود؟ آن نزول به نیازی چه اصال باشد نداشته تمام و تام اصالت قرآن

  (7931مهر ـ  75)آیاتی از قرآن 
 

 فرا زمانی و فرا مکانی بودن داللت آیات قرآن

را  بودید نوشته «پازل روش به قرآن فهم» درباره که مطالبینقد: 
 قرآن های گزاره و آیات بودید فرموده که قسمت آن در و کردم مطالعه

 رویکرد تنها این آیا. دارم سوال هستند فرامکانی و فرازمانی
 از تفسیری کنند می تالش که( شماست خود منجمله) دینی روشنفکران

 قرآن آیات راستی به یا بشود فرامکانی و فرازمانی تا بدهند ارائه قرآن
 قسمتی در که بقره سوره 212 آیه اساس بر هستند؟ بسیاری چنین این
 معتقد گرفته نظر در مرد یک شهادت با مساوی را زن دو شهادت آن از

 اگر پس خوب است مرد شهادت نصف با مساوی زن شهادت که هستند
 باید نیز 27 قرن در گزاره این هستند فرامکانی و فرازمانی قرآن آیات
 مهندس شادروان از کالمی پیش سالها ولی دانم نمی. باشد اجرا قابل

 هستیم گرا آل ایده انسانها ما چون گفت می که خواندم بازرگان مهدی
 خداوند که صورتی در کنیم می فرض گرا آل ایده هم را خدا الجرم

 پیامبر جامعه اجتماعی موقعیت خداوند گرا، آل ایده نه است گرا واقعیت
 همسان امروزی واقعیتهای با لزوماً واقعیتها این و گرفته نظر در هم را

 یعنی هستند فرامکانی و فرازمانی آیات کنیم فرض ما اینکه. نیستند
 قطع مثل قرآن جزایی احکام بگوییم اینکه یا. گراست آل ایده خداوند

( ام خوانده را مورد این در جنابعالی تفسیر من البته) محاربه آیه یا دست
 تنها قرآن در «ید» که بگوییم هرچه حال هستند فرامکانی و زمانی فرا
 طور به یا دارد دیگری معنای «قطع»واژه  یا نرفته بکار دست معنی به

 جایز را غیبت زمان در احکام اینگونه اجرای مراجع از بعضی مثال
 پیامبر زمان در احکام این که کند نمی پنهان را حقیقت این باز دانند، نمی
 ارائه دیگری قرائت بخواهد امروزی مسلمان اینکه. است شده می اجرا
 آیات روح اسالمی گذاران قانون عبارتی به یا است فهم قابل قطعاً کند

 است صحیح بگذارند اجرا به دیگری قالب در را آنها و کنند درک را
 درست چندان نظرم به هستند فرامکانی و فرازمانی بگوییم اینکه ولی

 با منطبق جدیدی قالبهای در و کنیم درک را آیات روح اینکه. نیست
 .بود خواهد مفیدتر نظرم به کنیم تفسیر امروز اجتماعی واقعیت

 چون هستند مکانی همه و زمانی همه قرآن آیات بنده نظر ازپاسخ: 
 باید نباشد اینگونه اگر و اند گرفته نشأت الهی مطلق اسماء و صفات از
 بدان بشری کتاب یک دید به نهایتاً و وانهاد را قرآن که شاید و

 بر تاکنون ام تجربه به من اما. نبود قائل آن برای رجحانی و نگریست
 و تناقض و تضاد از خالی و دقیق متن و است الهی قرآن که نظرم این

 مهندس مرحوم نظر با .هستی با نه و خود در نه تعارض و تزاحم
 خدا خدایی که نیستم موافق خداوند بودن گرا واقعیت بر مبنی بازرگان
 مقاله به. )گرا واقعیت نه باشد گرا حقیقیت تعالی خدای کند می ایجاب
 تر پیش . اما(کنید مراجعه نگارنده از بشر حقوق با قرآن حق نسبت

 یک شهادت برابر را زن دو شهادت بقره، 212 آیه استناد به»: ام نگاشته
 شهادت امر در را زن دو به نیاز چرایی قرآن آنکه حال اند، دانسته مرد

 او به دیگری شد، گمراه دو آن از یکی اگر اینکه آن و کند می بیان خود
 کسی منطقاً و طبیعتاً چه؟ یادآوری و چه از گمراهی خوب. شود یادآور

 و شود نمی گمراه شهادت موضوع در شود، می حاضر شهادت برای که
 و شهادت اصول مورد در او گمراهی بلکه کند، نمی فراموش را آن

 مقام در بلکه نیست، شاهد مقام در دوم، زن. است نشدن احساسی
 و اضطراب دچار او اگر تا مردانه محیط یک در است شاهد زن پشتیبان

 در. بدهد بنفس اعتماد و دلگرمی او به حامی یک شد، احساسات
 دوم زن یادآوری نشود، احساسات و اضطراب دچار زنی که صورتی

 دهد، می شهادت که است زن یک حال هر در. داشت نخواهد موضوعیت
 پیشین نوشته این بر و «.است برابر مرد با زن شهادت جهت این از و

 نه است شاهدگیری مقام در بقره سوره 212 آیه که افزایم می خود
 ممکن که امری بر خواهید می اگر گوید می قرآن یعنی دادن، شهادت

 خود میان از را مرد دو بگیرید، شاهد باشد اختالف محل بعدها است
 یادآور یکی که زن دو و مرد یک نیافتید مرد دو اگر و بگیرید شاهد

 زنان المقدور حتی خواهد می قرآن. شد گمراهی دچار اگر باشد دیگری
 نکند خانوادگی حتی و اجتماعی مناقشات درگیر روحیاتشان سبب به را
 خود کنار در خود جنس هم یک حداقل دهنده شهادت زن اینکه نیز و

  ...باشد داشته
 دست پیامبر که است شده مسلم شما بر کجا از اوالً آخر در و

 واقعه از قرآنی بیان هرگاه» ثانیاً! است؟ کرده می قطع را دزدان جسمانی
 اصیل مختلط بیان آن و درآمیزد بهم آن تاریخی بیان با ای پدیده یا

پیرامون  رککه... ) چرا! آید می ببار فاجعه قرآن فهم در شود، دانسته
  (7931ـ مهر  75)آیاتی از قرآن  (/ بیان سیزدهممبانی فهم پازلی قرآن

 

 کلی گویی در قرآن
مفهوم محاربه با خدا و چرایی  مقاله شما را با عنوانپرسش: 

شما  .مدآم پیش یالی براؤاما س، جالب بود ،ندماخو مجازات آن در قرآن
که برای بریدن دست اندازه مشخص نکرده  دن مقاله اشاره فرمودیآدر 

لب قرآن ال اینجاست که خیلی از مطاؤاما س؟ که از کجا و به چه مقدار
روزی چند رکعت نماز خوانده  آیا گفته ،بصورت کلی گفته شده است

بح ذوره بقره هست در مورد سن داستان بنی اسرائیل که در آو  !شود؟
بار از حضرت موسی خصوصیات گاو را خواستند. آیا  ینگاو که چند

به نحوی بیان نفرموده که دستوراتی که  در این داستان خداوند خودش
پیگیر جزییات نشوید چون  راحت انجام بدهید و خیلی ود راش داده می

 شده؟ اگر همان دستور کلی انجام شود خواسته خداوند اجرا
نچه آ قرآن متن دقیقی است به هدف هدایت آدمیان پسپاسخ: 

گوید از جنس هدایت است و حق و از ویژگیهای حق همه مکانی  می
ام پس  قاالتم توضیح دادهزمانی بودن است که در دیگر م بودن و همه

مستمر واقع فهم کرد. نماز در قرآن دو رکعت  ن را بیان امرآباید قر
در  چهبه خود گرفته است. آن  است و در سنت پیامبر شکل امروزی را

طور کلی  نماز اصل است اقامه آن یعنی برپاداری مفاهیم آن و به
 از این .دنرویکردن به سوی خداست و او را در زندگی اصل قرار دا

نماز چندان نیازمند دقت نیست مگر برای وحدت رویه. اما بقره  رو فرم
نفس آدمی است نه گاوی که حیوان است. چرا  ن وصف صفاتآدر قر
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به زندگی دنیوی و  طرتعلق خا که در حقیقت تعلق خاطر به گاو نتیجه
هوای نفسش  ی نفس است که باید ذبح شوند. آدمی بایدامادیات و هو

در راه خدا ذبح کند یعنی در جهت خشنودی او گام بردارد. توضیح را 
طلبد اما امیدوارم این پاسخ مجمل راهگشا  مطالب مجال بیشتری می این

 . باشید باشد. در پناه حق
 

 ون قرآن باید بیرون را نگریست!دراز 
 هیتوص کی»نوشت:  میها از نگاشته یکیدر واکنش به  یدوست

چرا از  دانم یاما نم دیینما یم یحق پور شما آدم متفکر یدوستانه. آقا
خواهد  دیمف تانیبرا یلیخ دی. باور کندییایب رونیب دیتوان یچاه قرآن نم
 کیبعنوان  و دیمنتقل کن رونینگاهتان را از درون، به ب هیبود اگر زاو

از »نوشتم:  شانیدر پاسخ ا.« دیبه درون قرآن نگاه کن رونیناظر از ب
درون را، چرا که قرآن  رون؛ینه از ب د،یآن را د رونیب دیدرون قرآن با

درون آن قرار است از  شود یکه نوشته م یاست. هر کتاب تیکتاب هدا
 نیا کتابهدف از نگاشتن  چگاهیو ه دیو فهم ستیرا نگر رونیب یایدن
از درون قرآن به  یشود. وقت ستهیبه درون آن نگر رونیکه از ب ستین
کنارش  دینه؛ اگر نه که با ای میریپذ یآن را م نییتب ای م؛ینگر یم رونیب

چون خود  میقرار ده ستشیآن را سرلوحه ز دیبا یو اگر آر میگذار
ـ  71)آیاتی از قرآن  «است. «ءیلکل ش انیتب»دارد که  ییادعا نیچن

 (7931زمستان 
 

 یر بودن قرآنتأویل و تفسیر پذ

 که خود شناسی روش درس طی صدر بنی آقای جنابپرسش: 
 اظهار قرآن تعبیر و تفسیر با رابطه در شد می پخش تصویری بصورت
 فهم تواند نمی متعین چون ندارد تعبیر و تفسیر به نیاز قرآن که فرمودند

 مطرح مفسران که چیزی آن و است بوده چه نامتعین نظر که کند
 کنم خواهش می. کنند می بیان خدا نظر بجای را خود نظر کنند می

 . کنید بیان مورد این در را نظرتان

 با «قرآن در یمین ملک معنای درباره آزاد بحث» در بندهپاسخ: 
 یا داند می را آیات تأویل خدا فقط اینکه خصوص در صدر بنی استاد

 من نظر از. نمودم مباحثه یابند دست بدان توانند می علم در راسخان
 آیات اصوالً و دریابند را آیات تأویل بکوشند باید می علم در راسخان

 به کنید رجوع) محکمات آیات اساس بر تأویلند نیازمند متشابهات
 را قرآن آیات بنده بنابراین. «(قرآن در متشابه و محکم پیرامون» مقاله

 و مخاطب و گوینده فراخور به متنی هر اما و. دانم می پذیر تأویل
 به «فسر» ماده. باشد هم تفسیر نیازمند که است ممکن آن موضوع

 که «تفسیر» و است غیرمحسوس مفاهیم و معقول معنای اظهار معنای
 یا دشوار و مشکل لفظ از ابهام زدودن معنای به است ماده این از

 لفظ آن بردن بکار از گوینده مراد که است کالم داللت در ابهام زدودن
 به بعضاً قرآن فهم بنده نظر از توضیحات این با. است بوده چه دقیقاً

 تفسیر، و تأویل خالف بر قرآن آیات اما. است نیازمند هم تفسیر
 بکار دیدن خواب مقوله در اصطالحاً تعبیر که چرا نیستند تعبیرپذیر

 به است رؤیایی مشاهدات ظاهری معنای از کردن عبور آن و رود می
 دیگر معنای آن و ظاهری معنای بین هم سنخیتی بعضاً که دیگر معنایی

 این با بنده اما و. ندارد وجود صفات منظر از شود می بیان رؤیا تعبیر که

 نیستم موافق دریابد را نامتعین منظور و مراد تواند نمی متعین که مدعا
 چارچوب در تواند می و دارد متعین تعیّن به اشراف نامتعین که چرا

 قابل او منظور و مراد همه که بگوید سخن ای بگونه او محدودیتهای
 قرآن وجودی فلسفه اساساً. باشد او متعین مخاطب سوی از دریافتن
 یافتن که نیست منطقی روی هیچ به و خداست جانب از آدمی هدایت
 هرچند بنده که نماند ناگفته. نباشد مقدور آدمی برای آن آیات داللت
 در اما نیستم موافق صدر بنی استاد آراء با قرآن فهم خصوص در بعضاً
 فلسفی فکری منظومه مدیون «پازل روش به قرآن فهم» نظری مبانی
 . موحدند فیلسوفی بواقع که هستم ایشان

 

 هرمنوتیک و قرآن
 ایدر قضاوت نسبت به متن  فیتلط یعنی کیهرمنوت ایآپرسش: 

و قضاوتها  یموضوع؟ ما تا چه حد و اندازه، صفت تند به داور ایسند 
اشتباه بودن  ایبرخورد ما نسبت به درست و  یروشها م؟یبده میتوان یم
ما  نکهیا یعنیمنعکس کننده نظر باشد؟  تواند یم ینظر، تا چه حد کی

( را کیآن نظر )منظورم هرمنوت طیو شرا تیموقع میتوان یم یتا چه حد
 یهر نظر ایآ م؟یداشته باش یانصاف در داور یو نوع میریدر نظر بگ

کند؛  ایو آن نظر چه تند  کند؟ یرا با خود حمل نم یهمراه خود روش
 دهد؟ یاز خود ارائه نم یتناسب

با  ی. مثالً برخستین یدر داور گر فیالزاماً تلط کیهرمنوت: پاسخ
 یو یبارگ  از زن یرا ناش امبریپ یازدواجها ؛یکیهرمنوت کردیرو

آن ازدواجها  یکیهرمنوت کردیباز هم با رو گرید یو برخ کنند یقلمداد م
 یکیهرمنوت کردی. رودانند یاو م یورز استیس ایرا اقتضاء عرف زمانه 

خود متن است که معموالً  یورا ییاشرافها ازمندین یبشر نبه متو
 یرآن بنحورو؛ ساختار ق نیدشوار است و محتمل الخطاء. از ا یکار

نباشد و  یکیهرمنوت کردیبه رو ازیفهم آن ن یاست که برا افتهیسامان 
به  میشو یکیاز نظر بنده اگر در فهم قرآن متوسل به مباحث هرمنوت

است.  نیهم قاًیاست و اعجاز آن دق قیقرآن متن دق نچو میا رفته راههیب
در فهم  تواند یکه م زانیبه همان م ؛یکیهرمنوت کردیاز قرآن، رو یجدا

گمراه کننده هم باشد چرا که خود فهمنده هم  تواند یرساند م یاریمتون 
 اریممکن نباشد بس ریاگر غ یو خودفهم شود یم کیمشمول هرمنوت

در  یفرضها، اهداف، و ابزارها شیپ ها، نهیزم شیدشوار است چرا که پ
 یکیهرمنوت کردیدر رو یفهمنده خود شق مهم یها ییتوانا زیو ن اریاخت

فهم متن  یمتن که برا یرونیب یاست و چه بسا مهم تر از شواهد و قرائن
 ک؛یهرمنوت یابیرو همانگونه که کام نی. از امیشو یبدانها متوسل م

 .ردیصورت گ ینسب دیدر خصوص آن هم با یاست داور ینسب
 یعنی زیچ کیاز  ریشما با وجود انبوه تفاس دگاهیاز د: دوم پرسش

 قت؛یحق یعنی ز؛یخود آن چ ز؛یچ کیگوناگون از  یدر انبوه فهمها
 دنیفهم را در مقابل فهم یخصلت ذات تواند یم یچگونه و با چه متدلوژ

دهد؟ و شما در فهم  هارائ یرونیب یها دهیبه پد ط؛یفهم مشروط به شرا
متن عمل  ایآ د؟یده یرابطه کلمه با متن را چگونه ارائه م انهیادگرایبن
 کلمه؟ ایکننده دارد  نییتع

که بنده فهم  میجا دارد بگو نیشیابتدا در ادامه پاسخ پ: پاسخ
 شوم، یبعضاً بدان متوسل م زیو خود ن کنم ینم یو نه یرا نف یکیهرمنوت
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سازنده باشد و هم  تواند یابزار هم م نیاست که ا نیاما سخن بر سر ا
نکته دقت کرد که  نیبه ا دی. و اما باخواهد یم یاریمخرب و هوش

حتماً  یقتیو هر حق واسطه، یو نه ب شود یفهم م تیواقع پساز  قتیحق
رو؛  نیمحض و مجرد فقط خداست. از ا قتیدارد، حق تیدر واقع ینمود

فهم همواره مشروط است، هم از منظر بستر وقوع و هم از منظر فهمنده. 
. ستیمطلق ن قتید حقاست که خو یا فاعل فهم؛ فهمنده میباز دقت کن

در  هاست دهیصفات و اسماء پد افتنی دن؛یراه فهم اتنه ان؛یم نیدر ا
فهم صائب؛ عدم دچار تضاد و  صیو تنها راه تشخ یمعلول یروابط علّ

حق است. در متون بشر  یهایژگیتناقض و تزاحم بودن آن است که از و
 یشتریب ییایکلمات گو ندیاصالت با متن است و نه کلمه چرا که برآ

توجه  نیدارند با ا کیبه  کیتناظر  ماتدارد. اما در قرآن متن و کل
در کاربرد و  ازشیمورد ن ییواژگان را در بار معنا یکه قرآن برخ

. افتیبدانها دست  توان یبرساخته است که از خود قرآن م دیمفهوم جد
  از کلمات است. تر لیگفت متن اص توان یوجه؛ در قرآن هم م نیاز ا

 یپ یعنی کیباورند هرمنوت نیبر ا نهایکسیهرمنوتسوم:  پرسش
وگرنه ما »که  هیتوج نی)با ا گرانیفهم د قیبردن به فهم خود از طر

 کیهرمنوت»مطرح است به عنوان  یریدر فضا(. تعب میا لهی ؛یچونان خس
 یریگ کناره گرانیسرنوشت د یکه از نقش خود چونان قاض« فهم باور

اگر ذات  یحت نجاستی. حال سؤال ایمداراگر یانیو به ب کند یم
را  ینوع مداراگر نیا ایآ میریدر نظر بگ یرا مداراگر کیهرمنوت

تعقل  یاز استعدادها یکیکه « انس»مفهوم  یهمان نیا ینوع توان یم
 شده )در کتاب عقل آزاد( در نظر گرفت؟ ادی

در فهم  یکیفهم هرمنوت کیبه نظرم خلط اتفاق افتاده، پاسخ:  
 یدادهایدر رو کیفهم هرمنوت کیدارد و  تیمتون کهن موضوع

 یدهد و البته در موارد شیافزا دیرا شا یمداراگر یروزمره. البته دوم
فهم است  یختم ماجرا یدر پ شتریب کیهرمنوت ؛یهم کاهش. اما در اول

 دینی. ببستیکه مطلوبش ن یجیو نه فهم را ستکه مطلوبش ا یبه نحو
است که  نیهم گرید لیاست دل راههیقرآن ب یکیفهم هرمنوتگفتم که 

آن  یداللت و ماجرا یعنی میبه سراغ قرآن برو کیاگر به ابزار هرمنوت
 کردیهمچنان زنده. با رو یو نه متن میکرده ا یتلق افتهیرا خاتمه 

 گریبود و چه شد و چرا شد و د چه میببر یپ میخواه یم یکیهرمنوت
 یوقت ی. در دومشود یو چه م باشد یکه چه م ستیمطرح ن نیا مانیبرا

 .شود یم شتریهم ب« انس»البته  ابدی شیافزا یمداراگر
بر  یستادگیباورند که ا نیبر ا نهایکسیهرمنوتچهارم:  پرسش

باشد و به  یمبتن یاست که بر اصل تفاهم ارتباط لتیفض یوقت ده؛یعق
در هر  یعنی وهیو فراتر از ش وهیراه نبرد. اساساً در هر ش ییانحصارگرا

 دیگو یم کی. چون هرمنوتدیجو یراه م یلتیبه فض ؛یستادگیا ؛یمکتب
 میچگونه تفاوت به وجود آور ؛یتفاوت یدر جهان ب د؛یجددر درک فهم 

 ای ییدوران را اعتالء دهد(. حال؛ ارزش زدا لتیکه فض ی)البته تفاوت
 یلتیباشد؟ فرق فض دیچگونه با یطیشرا نیدر چن لتیفض یارزش گزار
خودساخته )نه آمرانه(  یلتهایبا فض ردیگ ینشأت م یلیتأو میکه از مفاه

 ست؟یدر چ
در  شهیگونه طرح بحثها ر نیبه نظر بنده سرمنشأ ا دینیبب: پاسخ

 م؛یرا متکثر ندان قتیدارد، وگرنه اگر حق قتیمتکثر دانستن حق
که باشد. بعد در  یقیحال از هر طر قت،یبه حق یابیره شود یم «لتیفض»
با اجماع  قتیتفاهم اصالت ندارد و اساساً کشف حق ایصورت اجماع  نیا

 یذومراتب است و وجه شهود قتیبه حق یابیکه ره چرا ستیمقدور ن
قائله را خاتمه  خواهد یم کیتجربه کرد.گفتم هرمنوت دیبا یعنیهم دارد، 

بلکه  ستین ریه پذقائله خاتم نیا یعنی ستین نیچن نیدهد و حال آنکه ا
شد  ابیره قتیبه حق دیهر روز تعامل کرد و دمادم کوش میبا مفاه دیبا
در معرض  اریبس یکیهرمنوت کردیرفت. رو شیپ ندر مراتب آ ای

تا فهم  کند یرا محور م یزیاست چون باألخره چ یتک محور تیثنو
 (7931ند فـ اس 71)آیاتی از قرآن  خود را حول آن سامان دهد.

 

 ترجیح رمان بر فلسفهنقد 
له أمس رامونیپ ابدر گفت و گو با الف انیملک یمصطف یآقاپرسش: 

کرد. اما  یم ییگو یکل هم مثل فلسفه بود، نید» رمان فرموده بودند:
هوگو، ژان والژان را  کتوریو انینوایکند. شما در ب ینم ییگو یرمان کل

چقدر  میمفه یامر عام را. ما در رمان است که م کینه  دیشناس یم
 نگونهیا نی. در فلسفه و دمیهست یمنحصر به فرد یایاز ما دن یکهر

: خلق االنسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و دیگو یقرآن م ی. وقتستین
 یاگر هم حکم درست نیاست. ا یکل تیواقع نیمنوعا... ا ریاذا مسه الخ

نشان  گریکدیاست درباره انسانها اما تفاوت ما را با  یباشد حکم عام
رغم وجود  یانسانها عل مینیب یم م،ینیب یدهد. ما در رمان تفاوت را م ینم

منحصر به  یایدارند هر کدام دن گریکدیکه با  یشیاشتراک کم و ب
که  ینظر خدمت نی. از استین یساز هیو نظر ریدارند که قابل تنظ یفرد

از  ناسمرا بش گرانیمن خودم را بشناسم و د نکهیکند در ا یرمان م
 یتر است. ما برخالف قرصها عیکند به مراتب وس یکه فلسفه م یخدمت
مثل هم است، مثل  دیایب رونیهم از دستگاه ب اردشیلیم کیکه  نیآسپر
از شناخت  میگمان بکند ما انسانها مثل هم هست یو اگر کس میستیهم ن

علم.  هغافل افتاده و جهل مرکب نسبت به انسانها دارد ن انسانها واقعاً
و  مییایها ب ییگو یاز کل دیبه علم شود با لیجهل مرکب تبد میاگر بخواه
 نکهیا نیسرنوشت خاص خودش را دارد در ع یکه هر انسان مینشان بده

 یحضرتعال دگاهید «...میانسانها دار گریهم با د یسرنوشت مشترک
 ست؟یچ گفته نیا رامونیپ

چه در زمان حال، و چه در  تیبشر دادبه تع میفرض کنپاسخ: 
است که  یهیوجود داشته باشد، اما بد یزیافراد متما نده،یگذشته و آ

نمود و مرتبه به مرتبه  یبند دسته یتوان آنها را بر اساس اشتراکات یم
و  نیاست که د یکار قاًیدق نیدر نظر گرفت، و ا یبزرگتر یها دسته

و تفاوتها را  زاتیو فلسفه تما نیکه د ستین نیا یعنیکند،  یفلسفه م
 یزیکنند تا بتوانند شناخت حاصل کنند و گر یم یبند بلکه دسته نند،ینب

 میبده میرا بخواه ییهر جا یندارند چون ما نشان یبند دسته نیهم از ا
پس . ستیو بالعکس آن معقول ن میکن ریس اتیبه جزئ اتیاز کل دیبا

ات است بر اساس اشتراکات و یجزئ یبند شناخت دسته یعیطب ندیفرآ
 ییتا بتوان دانش و تجربه شناسا اتیبه جزئ اتیدادن از کل یبعد نشان

ما به  قاًیرمانها دق یهایپرداز تیشخص نکهیشده را انتقال داد. نکته دوم ا
 نگونهیاگر هم ا یبدهند، حت یقیندارند که بتوانند شناخت دق یازاء واقع
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است، مقدور  گرانیخود و د ییشناساکه خواهان  یکس یبرا ایباشد، آ
برسد؟! او چقدر رمان بخواند  ییشناسا نیرمانها به ا قیاست که از طر

رمان هم بخواند خودش  یکند؟ و تازه اگر به تعداد کاف تیکه کفا
رمان  نکه؛ی. نکته بعد ادیکند تا بکارش آ یبند شود دسته یم ریناگز

حاصل  ییشناسا یواقع یتهایشخص اتیبه درون یقیاز چه طر سهاینو
آنها معتبر است؟  ییکنند؟ چقدر شناسا یم یپرداز تیاند که شخص کرده

شان  یو فلسف ینیآنها خود متأثر از نگرش د یپرداز تیشخص ایآ
 گرانید ییبا شناسا تیشخص کیآنها از  کیهر  ییشناسا ایآ ست؟ین

و کالً علوم  یانطباق دارد؟ در رمانها، در روانشناس تیاز همان شخص
. و اما نکته یبند دسته یعنی نیاست و ا تهایشخص پیسخن از ت ،یانسان

کند بلکه  ینم تیانسانها کفا یانسان یتهایفقط دانستن واقع نکهیا گرید
ضرورت دارد.  زین تهایتا واقع تهایاز قابل یو معلول ینظام عل ییشناسا

 یاست و سو یشناخت انسان یسو کی یانفس ینیب جهان نهایافزون بر ا
ـ  1)آیاتی از قرآن  از آن غافل شد. دیاست که نبا یآفاقی نیب جهان گرید

 (7931 پاییز
 

 مطالعه؛ شرط الزم، تأمل و تعمق و تدقیق؛ شرط کافی
خواستم فهرستی از  یک خواهش از شما داشتم میپرسش: 

های  دانید معرفی نمایید. در زمینه مفید میکتابهایی که مطالعه آنان را 
هایی که مفید  الهیات، فلسفه و ادبیات و علوم انسانی و دیگر زمینه

 .دانید می
امروزه در هر زمینه تخصصی آنقدر عناوین زیادی کتاب و پاسخ: 

مقاله و امثالهم وجود دارد که اگر بخواهیم تمام منابع مرتبط با یک 
شویم!  کنیم، دچار چالش کوتاهی عمر می زمینه تخصصی را مطالعه

بنابراین باید به دنبال حد کفایت باشیم، که تشخیص این حد کفایت هم 
خود چالشی سترگ است! اما نکته مهم در این میان این است که 

درصد آن تأمل و تعمق و تدقیق  11درصد قضیه است و  21مطالعه؛ 
ت. اگر نسبت مطالعه به در موارد مطالعه و حتی بعضاً تجربه آنها اس

شود که آدمی  تأمل و تفکر زیاد باشد، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی
شود. مضافاً  دچار سرگشتگی و عدم انسجام بیشتر در ساحت اندیشه می

اینکه هر طالب فهمی باید طریق کارآمد برای خودش را بیابد و 
ببرد. در زمینه  های کارآمد برای دیگران چندان بهره تواند از نسخه نمی

علوم انسانی آنچه اولویت دارد، جهان بینی است بدین معنا که آدمی 
ابتدا باید جهان بینی خود را از لحاظ انسجام و تطابق با نظام هستی 

به  .بسنجد و بکوشد واجد فهم توحیدی از هستی و نظاماتش شود
ازد ای بسامان س عبارت دیگر باید بکوشد دستگاه فکری خود را بگونه

که در مواجهه با مسائل و چالشهای گوناگون دچار ناکارآمدی دستگاه 
فکری نشود، و این مهم کمتر به مطالعه و بیشتر به تأمل و تعمق و 
تدقیق نیاز دارد. این روشی بوده است که نگارنده کوشیده سرلوحه 

های شخصیتهای  روش خود قرار دهد. در این راستا مطالعه زندگینامه
فی و سیر تفکر فلسفی آنها و چالشهایی که با آنها مواجه فکری فلس

تواند بسیار راهگشا باشد. اگر بتوانید بر اندیشه و سیر  اند می گشته
تواند شما را نسبت  اندیشه چند شخصیت برجسته مسلط شوید، این می

به سیر اندیشه خود و هدایت آن خودآگاهی دهد. اما در راستای 

نمایم  بر مقاالت و مباحث خودم، توصیه میمطالعات قرآنی، عالوه 
 :کتابهای زیر را حتماً مطالعه نمایید

ـ معنای متن، از نصر حامد ابوزید )هرچند که خود وی در اواخر  
 ...(گذاشت عمر بر نظرات سابق خود صحه نمی

 ـ خدا و انسان در قرآن، از توشیهیکو ایزوتسو 
 غروی ، از محمدجواد 7ـ آدم از نظر قرآن، جلد 

 ـ متدلوژی تدبر در قرآن، از عبدالعلی بازرگان 
 ـ از چه وقت حجاب وارد اسالم شد و چرا؟، از محمد جعفری 

ـ بیان استقالل و آزادی؛ مطالعه قرآن بر مبنای اندیشه موازنه 
 صدر  عدمی، از ابوالحسن بنی

 ـ کلید فهم قرآن، از شریعت سنگلجی 
 ـ مقدمه تفسیر نوین، از محمدتقی شریعتی 

ـ جریانهای تفسیری معاصر و مسئله آزادی، از محسن آرمین 
 (7931ـ تیر  79)آیاتی از قرآن 
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 فصل نهم

 پیرامون فعالیت نیما حق پور
 

 نیما حق پور مقاالت و مباحثدعوت به نشر 
کوشم و  یم نیاز د یقرآن و دفاع عقالن حیدر فهم صح سالهاست

 ندیخوشا یام که برخ دهیمواجه گرد یگوناگون یبا واکنشها انیم نیدر ا
 یعیطب یامر یندیناخوشا یشتریبوده است و البته ب ندیناخوشا شتریو ب

در  یایکه گو نهیرید دیدر آراء و عقا رییو تغ یبوده چرا که بازنگر
باشد.  یم ندیناخوشا یاست ذاتاً امر نیشیعمر پ یهودگیو ب ودنب راههیب

است و  یآن طلب بهروز یحال در آستانه نوروز که فلسفه وجود
مگر به بهبود منش و روش و کنش، دوستان و  دیایهم حاصل ن یبهروز

 ینداریرا که دغدغه د یمخاطبان یصاحبنظران ارجمند را و به طور کل
و ضمن  فکنندیحث بنده ببر مقاالت و مبا یظرن مینما یدارند دعوت م

کشف و  یسازند در راستا یمند م مرا از نقدها و نظرات خود بهره نکهیا
که  یبه بهروز دیبکوشند. ام ابندی یدرم دیآنچه مف غیدر تبل قتینشر حق
 (2931ـ بهار  21)آیاتی از قرآن مگر در پناهش.  دیایحاصل ن

 

 نیما حق پور مقاالت و مباحثاز  استقبال عدم
قرآن و جهان  رامونیاز مقاالت و مباحث بنده پ یاستقبال کاف عدم

هر چند که برآنم  شم،یندیب یکمتر بنگارم و حت راًیباعث شده که اخ ینیب
در فهم  رینظ یب دیبس سترگ و شا یکار ،یتاکنون به لطف و مدد اله

مؤثر باشد.  ینید شهیاند یدر تعال اریتواند بس یام که م قرآن انجام داده
کم اثر  قیعدم توف نیدر ا زین یرامونیپ یتهایالبته سانسورها و محدود

 یمدعا نیهرآن کس که ا میکردم که بگو یدرد دل را علن نیاند. ا نبوده
 نینرساند که ا یارینکند و  یو همت ابدیدر یمرا در صدق و راست

عرصه  نیصاحبنظران و فعاالن و عالقمندان ا انیدر م زیروش فهم ن
مسؤول  یاله شگاهیحداقل به قدر شناخت مطرح شود، بنوبه خود در پ

 (2931ـ بهار  21)آیاتی از قرآن است. 
 

  نیست؟ کافی خدا پاسخ به نیما حق پور: مگر
 را تلگرام در شما پیام آخرین. احترام و ادب عرض با ناقد: سالم،

 و ناامیدانه چنین چرا که برآشفتم سخت هم و شدم ناراحت هم خواندم
 کمتر هم استقبال، عدم دلیل به اید نوشته. کنید می برخورد مستأصل

 یا خدا کسی؛ چه استقبال پرسم می بنده اندیشم! می کمتر هم و نگارم می
 اندیشید می و نویسید می خدا استقبال برای اگر دهم می جواب خدا؟ خلق
 دیگر لطفاً نویسید می خدا خلق استقبال برای اگر اما دهید ادامه پس

 که شد پذیرفته راحت امین محمد مثل شخصیتی مگر بعد ندهید! ادامه
 رضای برای مگر صبرید؟ بی چنین چرا بشوند پذیرفته راحت دیگران

 موحد یک مگر پرسم می! کردم درددل اید فرموده کنید؟! نمی کار خدا
 راه این عزیزم نیمای کند؟ می درددل غیر با اهلل موالیش و رب با جز

 این به کاری و برو جلو خدا بر توکل با است دشوار و سخت بس راهی
 اهلل به عشق با را هایت تحقیق و ها اندیشه باش! نداشته حدیثها و حرف
 داند می خدا او بسپار جهان جان به و کن مکتوب را آنها و باش پیگیر

 اهلل. پناه در قوت خدا. کند چه

 مدد و لطف اگر. شما عنایت از سپاس و درود و سالم حق پور:
 برداشته قدمی که چرا یافت نمی موضوعیتی دل درد آن که نبود الهی
 خود مانند است تعاملی و دیالوگی روش بنده روش ببینید. بود نشده
 تا گرفت بازخورد باید بلکه رفت پیش مخاطب از منتزع توان نمی. قرآن

 اگر. نمود تعیین را راه دادن ادامه چگونگی هم کرد تصحیح بتوان هم
 ماحصل هم جا همین تا. رفت پیش شود نمی چندان نشود سازی زمینه

 باب که دارد فاصله است رایج آنچه از آنقدر بنده تأمالت و پژوهشها
 مکرم پیامبر. است بسته هدف مخاطبان اکثر با را تعامل و دیالوگ

 تمام. یافت نمی توفیقی نبود پیروانش مجاهدت و یاری اگر هم اسالم
 دارند جویانه حقیقت دینداری دغدغه که آنها اگر که است این حرف
 ما دینداری ندهند نشر را هادیانه معارف و ننهند هم دست در دست
 بدفهمی و جهل آتش در همچنان و نهند نمی درستی و راستی به روی

 . رود نمی پیش آن نشر و بدان عمل با جز حقیقت کشف. سوزیم می
 ندارد دلیلی است چنین که حال اما فرمایید، می درست کامالًناقد: 

 اخالقی به کدام هر اخالق فیلسوفان. بردارید جهاد و تالش از دست
... گرا فضیلت برخی و گرا نتیجه برخی گرایند، وظیفه برخی دارند، باور
. دارند معنا خود جای در اخالق سطوح این از یک هر معتقدم اما بنده

 گاهی و گرا نتیجه گاهی باشد، گرا وظیفه باید انسان وقتها گاهی
 است این اینک شما وظیفه باورم به... هم با هرسه گاهی و گرا فضیلت

 نتایج به تمام دقت با و بنویسید و بیندیشید امور این به توجه که بدون
 مجاهدت و تالش از که است این در شما فضیلت و باشد حساس آن

 را خود نقش باید ما است، محدود دنیا این در ما وقت. برندارید دست
 صادقانه داریم وجودمان در آنچه و کنیم بازی تر تمام چه هر زیبایی به
 را ما زحمات عالم رب که نیست تردیدی و بدهیم جهان به متواضعانه و

 پس سالها بزرگان از بسیاری آثار بینیم می چنانچه. گذارد نمی پاسخ بی
 خدمات و تحوالت منشا و گرفت قرار توجه مورد آنان حیات از

 (2931ـ تیر  29)آیاتی از قرآن  العالمین. رب پناه در. شد بسیاری
 

 پور حق نیما مباحث و مقاالت پیرامون انتقادی نقل نظری
 هم ایشون رهیافتهای از داشتم عالقه خیلی ابتداء در من. سالم

 تالشم بار هر خوندم ازشون مطالبی که باری چند این ولی کنم استفاده
 و نیست نافذ چندان قلمشون. انجامیده دلزدگی نوعی و نومیدی به

 حدّاقل یا رسند می نظر به نامیزان و آشفته هم ایرادشده افکارِ از خیلی
 اگر آراء نظرم به. کنند می نامیزان و آشفته تر بیش رو یکی من ذهنِ

 واقع در—موند  خواهند تازه باز بشند تکرار هم چقدر هر باشند، صائب
 و حقیقت بلکه کنه می جذب رو مخاطب که نیست تازگی صرفِ
 برای فرصتی و برون به ای روزنه رأی اون طریقِ از که است معنایی

 زدن «تازگی برای تازه» حرفِ( مثالً) دغدغه اگر ولی کرده؛ پیدا بروز
 که جا اون از. است بیراهگی پایانش بلکه بره نمی جایی به راه باشه،

 این بتونید شاید گفتم کنند، می استقبال پیشنهاد و نقد از اند کرده مرقوم
 . باشند موفّق شاءاهلل ان. برسونید گوششون به هم رو مورد
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 ینیب  پازل قرآن و جهانعدم استقبال روشنفکران دینی از 
شواهد و قرائن گذشته و حال در »خود نگاشتم:  یدر کانال تلگرام

 نیا یایگو شوند یکه مقاالت و مباحث بنده منتشر م یچند سال نیا
از  یدر زمانه خود با اقبال مؤثر «ینیب  پازل قرآن و جهان»که  باشند یم

 نیا یمواجه نخواهد شد و تعداد اعضا ینید یجامعه روشنفکر یسو
مقاالت  تیکه از نظر نگارنده حق اهم میگو یپرده م یگواه آن! ب کانال

حق پور از جانب مخاطبان آن بجا آورده نشده  مایو مباحث منتشر شده ن
 است. افتهیخود را ن گاهیجا« قرآن یفهم پازل»است و همچنان 

خطاب به بنده  یاز دوستان گرام یکینگارنده،  هیگال نیا یپ در
از علتها که باعث  یکیبا سالم و احترام جناب حق پور،  »نگاشتند: 
بودن و متفاوت بودن  زیاستقبال نکند متما یه روشنفکرشده جامع

از تفکرات منجمد شده و پر تناقض  ستندیتفکرات شماست که حاضر ن
از خودشان را  ریاست که تفکرات غ نیهم بخاطرخودشان عبور کنند و 

و  دینو درانداخت یشما طرح نکهی. ادهند یو بها نم کنند یسانسور م
 افتیحق  یهایژگیو یکه در آن تمام دیوار ارائه داد پازل یریتفس

در آن نبوده و  یاز تناقض است شک یوخال تیشفاف یو دارا شود یم
استوار است  یحقمدار صلروش شما که بر ا نیکه ا دیام ست،ین

. من خودم به ردیقرار گ یسرلوحه مردمان بخصوص جامعه روشنفکر
بابت درود  نیو از ا دمیهنم بود رسکه در ذ یاز سؤاالت یلیشخصه به خ

بخش روح و روانم  ییبه شما و استقامتتان که همواره روشنا فرستم یم
 (2931 تابستانـ  24)آیاتی از قرآن  .دیشاد باش شهیبوده. هم

 
 عدم قبول انتشار مقاالت و مباحث نیما حق پور

و بعضاً مسائل  ینیقرآن و جهان ب رامونیچند سال که پ نیا یدر ط
که متعلق به « در هجرت یانقالب اسالم» تیام، بجز وبسا روز نگاشته

و همواره از سر لطف مقاالت و  باشد یو همفکرانشان م صدر یبن یآقا
 یتهایوبسا کنند، ینم شهیاند و سانسور پ مباحث بنده را منتشر نموده

 یوقع شترشانیب کردم یارسال م شانیرا برا میها که نوشته یگرید
مانند  ساختند، یاز آنها را منتشر م یکه برخ یتیو چند وبسا نهادند ینم
منتشر  گریامتناع کرده و د یپس از مدت ان،یصدانت و ب 2لوفر،ین

دارد و تنها  یانحصار یهم که مش تونیز تی. وبساسازند ینم اینساخته 
منتشر نشده  گرید یتهایمنتشر کند که در وبسا سترا ممکن ا یمطالب

 زین هایاز کانال سخنران یاز مخاطبان گرام یکی شنهادیبه پ راًیباشند. اخ
بنده  یها نوشته یبرا ییجا ایدرخواست انتشار کردم که آنجا هم گو

مداوم اکنون حدود  تیبنده هم بعد از چهار سال فعال ینبود. کانال اصل
مطالب )و نه  دنیهم در د شانینرخ مشارکت ا همشترک دارد ک 122

بوده است که اکثر  یهمه در حال نهایاست. ا 212تا  12 نیمطالعه( ب
و هم از منظر آراء ماحصل  یمقاالت و مباحث بنده هم از منظر روش

 رفت یمنحصر بفرد بوده است و حداقل انتظار م باًیو تقر نیادیبن شتریب
را نگاشتم  سطور نی. حال ازاندیرا برانگ شکه واکنش مخالفان و منتقدان

                                                 

ت ارسالی ، مقاالنیلوفر ـ چندی بعد متوجه شدم که به جهت بازسازی وبسایت2
  نشده بود.منتشر بنده 

 بهبود آن بدانم.  یو راهکارها تیوضع نیا لیتا نظر مخاطبانم را در تعل

 نیحق پور در ا ماین»نگاشته بودم:  زیتر ن  شیخصوص پ نیا در
کوشش کرده و  یفهم قرآن یمبان یدر بازنگر نیادیسالها به صورت بن

 جینه تنها با آنچه را یاله اتیو آراء او در فهم آ یفکر یدستاوردها
هم  یقرآن مشابه ریتفس خیاست افتراق گسترده دارد که اکثراً در تار

 ینموده؛ کور سوئ بیسطور ترغ نیکه او را بر نگارش ا آنچهندارد، اما 
 یاریرا در نشر مقاالت و مباحثش  یاست که مخاطبان آن و دیاز ام

خود را  گاهیگرفته جاکنند تا آراء و آثار او در معرض نقد و نظر قرار 
بر  یندارید ریباشد به بهبود تأث یافتیباشد که ره ابد،یب یقرآن شهیدر اند

 .«یشرب ستیز

سالم. با عرض ادب »نوشت:  میبرا یها دوست نوشته نیآمد ا یپ در
و درود. جناب حق پور در چند مورد در مورد بازخورد مطالب خود در 

مورد  نیبنده هم از ا نکهی. ضمن ادیکرد انیرا ب ینکات شهیاهل اند نیب
 نکهیخدمت شما ارائه کنم. اول ا ینکات خواستم یمتأسف هستم م قاًیعم

چرا که بنده به  دیانداز یخودتان را به زحمت م دیش از اندازه داریشما ب
بازتابش  ایدر دن میده یکه ما انجام م یدارم، هر فعل مانیبازتاب اعمال ا

اما پرودگار ما زحمت  میدان یچگونه، ما نم قاًیدق نکهیرا خواهد داشت، ا
که شما به دنبال پاداش  دانم یم کی. نگذارد یپاداش نم یکس را ب چیه
 دیشا میدان ی. ما که نمدییجو یپروردگارتان را م یو رضا دیستین

اما  ستمیمعنا ن نیجبگرا به ا کیاست. البته بنده  نیاو در ا یرضا
 میگو یم یاست. به دور از هرگونه تملق و چاپلوس نیچن مانیا یاقتضا

خود  دیو بر عمق د کنم یاز مطالب شما م یاریکه بنده استفاده بس
. از شما کند یم باتری. مطالعه مطالب شما جهانم را فراغ تر و زمیافزا یم

 تیفیبر ک دیو روز به روز بکوش دینباش تیبه دنبال کم خواهم یم زیعز
شدن جهان  باتری. اگر حاصل کار شما فراغ تر و زدییفزایمطالب خود ب

 شمابه  انی. در پادیا که کار خود را کرده دینکن دینفر باشد ترد کیفقط 
 یمطالب خود را در قالب کتاب گردآور نکهیدارم: اول ا شنهادیدو پ

قرآن  یموضوع ریتفس نکهیدارد و دوم ا یچون کتاب ثمرات بهتر دیکن
تر  تر و منقح تا مطالب شما منسجم دیرا در دستور کار خود قرار ده

را  رهیو عدالت و غ تیامن ،یآزاد د،یچون توح یشوند مثالً موضوعات
 «. با تشکر.دیکن یقرآن موشکاف میمفاه سبر اسا

و  تیسالم و درود و سپاس از عنا»در پاسخ نگاشتم:  زین بنده
سانسور را کنار بگذارند! حجت را  دیگفت شا دیشما. اما با یدلگرم

! متفکران معموال دییبگو دیخواست یم ندیگفت تا نگو دیتمام کرد! با دیبا
 یاما بنده رو باز دانند یشأن خود را باالتر از درخواست انتشار کردن م

 شانیمردمان، منش و روش ا یندارید خواهم یچون م میگو یم کنم یم
که  دهم یو البته به دوستانم هم هشدار م دابیبهبود  ستشانیدر ز

 ییکه اصل طال پسندند یکردن از آنچه را م تیفراموش نکنند حما
 زین گرانید یبرا یپسند یخود م یهر آنچه را برا» دیگو یاخالق م

 (2931ـ زمستان  21)آیاتی از قرآن  «و اکراه. ارالبته نه به اجب« بپسند
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