


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 آشنایی با علوم قرآنی

  محمد کاظم شاکر :مدرس 

  אیازی :یابیאرز 

  روح אهللا ناظمی/ سلیمی زאرعمصطفی  :تدوین 

 عرفان حایری :شیرאیو 

  نرجس حسنلو/ محمد جوאد جهانی/ نرجس حسنلو :آرאیی صفحه چینی و حروف 

 ۸۵ـ  ۸۶تحصیلی  سال אول سال نیم

   ۸۶ مهر ,אول ویرאست



  
  
  
  
  

  صفحه  فهرست
  

  אول ۀجلس
  ٢  .........................................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢  ...................................................................................................................................................................................  مقدمه
  ٢  ..........................................................................................................................  آن منابع و قرآن علوم در یمقدمات مباحث
  ٢  .....................................................................................................................................  یقرآن علوم یאصطالح یمعنا) אلف
  ٥  ...................................................................................................................................................  یقرآن علوم یها شاخه) ب
  ٨  ......................................................................................................................................................  قرآن علوم منابع אهمّ) ج

  ١٠  ..................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  دوم ۀجلس
  ١٢  ....................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٢  .......................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٢  .................................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٣  .................................................................................................................................................................  یوح یمعناشناس

  ١٣  ..............................................................................................................................................................  لغت در  یوح) אلف

  ١٥  .......................................................................................................................................  یאله אدیان אصطالح در یوح) ب

  ٢٢  ..................................................................................................................................................................  ۀجینت و خالصه

  ٢٣  ................................................................................................................................................................................مهیضم

  ٢٨  ...........................................................................................................................................یروح مکاشفات به دنیرس رאه

  ٣٠  ..............................................................................................................................  یماریب مثل خاص حاالت در اتیکشف

  ٣١  ...........................................................................................................................................  مکاشفه در مرده روح با אرتباط

  ٣٥  ..............................................................................................................................................  אنجام نیح در حوאدث کشف

  ٣٧  ..........................................................................................................................................................  دאرد؟ قتیحق ایرؤ ایآ

  ٣٧  ............................................................................................................................................  د؟یگو یم چه باره نیא در قرآن

  ٣٨  ...............................................................................................................................................  دאرد؟ אتصال ایرؤ با نفس ایآ

  ٣٩  .................................................................................................................................................  حیصر ریغ و حیصر یایرؤ
  سوم ۀجلس
  ٤٢  ....................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٤٢  .......................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٢  .................................................................................................................................................................................  مقدمه



 صفحه  فهرست

  ب 

  ٤٢  .................................................................................................................................................................  یوح یکاربردها

  ٤٢  .............................................................................................................................................................  آنقر در یوح) אلف

  ٥١  ...........................................................................................................................................................  ثیאحاد در یوح) ب

  ٥٣  ...........................................................................................................................................  متقدمان قاتیتحق در یوح) ج

  ٥٤  ........................................................................................................................  معاصرאن و متأخرאن قاتیتحق در یوح) د

  ٥٦  .................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  چهارم ۀجلس
  ٥٨  ....................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٥٨  .......................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٨  .................................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٥٨  .......................................................................................................................................  یوح نییتب در اتینظر نیتر مهم

  ٥٩  ..............................................................................................................................  لفظ یאمال ای یگفتار فعل یۀنظر) אلف

  ٦٠  ..............................................................................................................................................  )گزאره( معنا یאلقا یۀنظر) ب

  ٦١  ........................................................................................................................................................  ینید ۀتجرب یۀنظر) ج

  ٦٤  .................................................................................................................  )تجربه؟ ای یمعن لفظ،( یمحمد یوح سرشت

  ٦٥  .........................................................................................................................................................  خدא کالم نیع قرآن،

  ٦٧  .........................................................................................................................  )وآله هیعل אهللا یصل( امبریپ بر یوح طرق

  ٦٨  .......................................................................................................................................................  ایرؤ حال در یوح) אلف

  ٦٩  ........................................................................................................................  )باطن حوאس با( یدאریب حال در یوح) ب

  ٧٠  .....................................................................................................................  )یظاهر حوאس با( یدאریب حال در یوح) ج

  ٧١  .....................................................................................................................................................  یرسال یوح یهایژگیو

  ٧١  ..................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  پنجم ۀجلس
  ٧٤  ....................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٧٤  .......................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٤  .................................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٧٥  ..........................................................................................................................................................................  قرآن نزول

  ٧٥  ........................................................................................................................  نزول به مربوط אصطالحات یمعناشناس. ۱

  ٧٧  ..................................................................................................................................  قرآن در قرآن نزول بحث گاهیجا. ۲

  ٨٠  ...............................................................................................................................  اتیروא در قرآن نزول بحث گاهیجا. ۳

  ٨٥  ............................................................................................................................................  متقدمان یعلم یهاتالش. ۴

  ٨٥  .......................................................................................................................................  معاصرאن و متأخرאن قاتیتحق. ۵

  ٨٨  .......................................................................................................................  موضوع نیא در زیبرאنگ بحث مسائل אهم. ۶

  ٨٨  ..................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  ششم ۀجلس
  ٩٠  ....................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور



 صفحه  فهرست

 ج 

  ٩٠  .......................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٩٠  .................................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٩٠  ....................................................................................................................................................  قرآن نزول زمان و بعثت

  ٩٤  .................................................................................................................................................................  قرآن نزول אنوאع

  ١٠٠  .......................................................................................................................................................................  یوح فترت

  ١٠٢  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  هفتم ۀجلس
  ١٠٦  .................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٠٦  ....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠٦  ..............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٠٦  ........................................................................................................................................................  یمدن و یمکّ فیتعر

  ١٠٨  .................................................................................................................................  قرآن در یمدن و یمکّ بحث گاهیجا

  ١٠٩  ..............................................................................................................................  اتیروא در یمدن و یمکّ بحث گاهیجا

  ١١١  ...........................................................................................................................  یمدن و یکّم ۀدربار متقدمان قاتیتحق

  ١١٣  ....................................................................................................................................  معاصرאن و متأخرאن یهاپژوهش

  ١١٥  .........................................................................................................................................................  زیبرאنگبحث مسائل

  ١١٥  ...............................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  هشتم ۀجلس
  ١١٨  ..................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١١٨  .....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١١٨  ...............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١١٨  ........................................................................................................................................  یمدن و یمک یوح یهایژگیو

  ١٢١  ...............................................................  یمدن و یمک اتیآ ضتعار رאمونیپ شده مطرح شبهات אز یبرخ نقد و یبررس

  ١٢٤  ......................................................................................................................................................................  אستثنا اتیآ

  ١٢٧  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  نهم ۀجلس
  ١٣٠  ..................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٣٠  .....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٣٠  ...............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٣٠  .........................................................................  نزول جوّ و نزول یفضا نزول، شأن نزول، سبب אصطالحات با ییآشنا

  ١٣٣  ...................................................................................................................................  قرآن اتیآ در نزول אسباب گاهیجا

  ١٣٤  ........................................................................................................................................  اتیروא در نزول بابאس گاهیجا

  ١٣٤  ...................................................................................................................  نزول אسباب ۀنیزم در متقدمان یهاکوشش

  ١٣٥  ................................................................................................  نزول אسباب ۀنیزم در معاصرאن و متأخرאن یهاکوشش

  ١٣٨  ...............................................................................................................  نزول אسباب در زیبرאنگ  بحث مسائل نیتر مهم

  ١٣٨  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه



 صفحه  فهرست

  د 

  دهم ۀجلس
  ١٤٠  .................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٤٠  ....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٤٠  ..............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٤٠  ................................................................................................................  »سب خصوص« ای» لفظ عموم« אعتبار) אلف

  ١٤٥  ............................................................................................................................  قرآن ریتفس در نزول אسباب نقش) ب

  ١٤٨  ................................................................................................................................  نازل وحدت و نزول אسباب تعدّد) ج

  ١٥٠  ..................................................................................................................................  نازل تعدّد و نزول سبب وحدت) د

  ١٥١  ..........................................................................................................................................  نزول אسباب اتیروא אعتبار) ه

  ١٥٢  ...............................................................................................................................................................   جهینت و خالصه
  ازدهمی ۀجلس
  ١٥٦  .................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٥٦  ....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٥٦  ..............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٥٧  .......................................................................................................................................  متشابه و محكم یمعنا یبررس

  ١٦٤  ...........................................................................................................................  قرآن در متشابه و محكم بحث گاهیجا

  ١٦٦  ........................................................................................................................  اتیروא در متشابه و محكم بحث گاهیجا

  ١٦٨  ...............................................................................................................  متشابه و محكم ۀنیزم در متقدّمان یهاتالش

  ١٧٠  .............................................................................................  متشابه و محكم ۀنیزم در معاصرאن و متأخرאن یهاتالش

  ١٧٠  ..........................................................................................................................................................  زیبرאنگبحث مسائل

  ١٧٠  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  دوאزدهم ۀجلس
  ١٧٤  .................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٧٤  ....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٧٤  ..............................................................................................................................................................................  دمهمق

  ١٧٤  ....................................................................................................................................  قرآن در متشابهات وجود حکمت

  ١٧٥  ......................................................................................  قرآن در متشابهات وجود حکمت رאمونیپ مختلف یهادگاهید

  ١٧٦  ..............................................................  قرآن در متشابهات وجود حکمت ۀبار در) אهللا رحمه( ییطباطبا  عالمه دگاهید

  ١٧٧  ............................................................................................................................................  متشابه و محکم بودن ینسب

  ١٧٩  ...............................................................................................................................................................  متشابهات ریتفس

  ١٧٩  ..................................................................................................  متشابه اتیآ ریتفس ۀبار در مختلف یدگاههاید یبررس

  ١٨٢  .......................................................................................................................................................................  قرآن لیتأو

  ١٨٢  ........................................................................................................................................................  لیتأو ییمعنا یبررس

  ١٨٧  ....................................................................................................................................  لیتأو یאصطالح یمعان نیتر مهم

  ١٨٨  ...............................................................................................................................................................  لیتأو به عالمان

  ١٨٩  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه



 صفحه  فهرست

 ه 

  زدهمیس ۀجلس
  ١٩٢  ..................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٩٢  .....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٩٢  ...............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٩٣  ...........................................................................................................................................................  نسخ یمعنا یبررس

  ١٩٨  ............................................................................................................................................  رآنق در نسخ مبحث گاهیجا

  ٢٠٤  ........................................................................................................................................  اتیروא در نسخ مبحث گاهیجا

  ٢٠٧  ..................................................................................................................  منسوخ و ناسخ رאمونیپ انینیشیپ یهاتالش

  ٢٠٩  ................................................................................................  منسوخ و ناسخ رאمونیپ معاصرאن و متأخرאن یهاتالش

  ٢١٠  ................................................................................................................................................................  جهینت و خالصه
  چهاردهم ۀجلس
  ٢١٤  .................................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٢١٤  ....................................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢١٥  ..............................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٢١٥  ........................................................................................................................................................................  نسخ אنوאع

  ٢١٥  .........................................................................................................................................آن حکم و هیآ متن نسخ) אلف

  ٢١٦  .................................................................................................................................  حکم نسخ بدون هیآ متن نسخ) ب

  ٢١٨  ...................................................................................................................................  متن نسخ بدون هیآ حکم نسخ) ج

  ٢١٩  .....................................................................................................................................................................  نسخ حکمت

  ٢٢١  .........................................................................................................................................................  نسخ شبهات یبررس

  ٢٢١  .......................................................................................................................  منسوخ و ناسخ اتیآ אز ییها نمونه یبررس

  ٢٢٣  ................................................................................................................................................................امبریپ با نجوא. ۱

  ٢٢٣  ........................................................................................................................................................  وفات ۀعدّ و אمتاع. ۲

  ٢٢٤  .......................................................................................................................................  אنصار و مهاجر انیم در אرث. ۳

  ٢٢٥  ....................................................................................................................................  دشمن برאبر در مقاومت زאنیم. ۴

  ٢٢٦  ...............................................................................................................................................................  جهینت و خالصه

  





  
  
  

  אول ۀجلس

  
  
  
  
  

  مباحث مقدماتی در علوم قرآن و منابع آن
  
  

 ۲ ...................................................... درس אهدאف
 ۲ ............................................................. مقدمه
 ۲ ......................... آن منابع و قرآن علوم در یمقدمات مباحث
 ۲ .............................. یقرآن علوم یאصطالح یمعنا) אلف

 ۲ ........................... )قرآن معارف( אلقرآن یفِ علومٌ. ۱
 ۳ .............................................. لِلقرآن علومٌ. ۲
 ۴ ......................................... אلقرآن حولَ علومٌ .۳
 ۵ ........................................ یقرآن علوم یها شاخه) ب

 ۵ ............................................... قرآن خیتار. ۱
 ۶ ................... )قرآن یانیب یهاאسلوب( قرآن اتیאدب. ۲
 ۷ ..................................... قرآن تالوت و قرאئت. ۳
 ۷ ......................................... قرאئات אختالف) אلف
 ۷ ....................................... قرآن قرאئت فنون) ب
 ۷ ...................................... قرآن لیتأو و ریتفس. ۴
 ۸ ............................................... قرآن אعجاز. ۵
 ۸ .......................................... متشابه و محکم. ۶
 ۸ .......................................... قرآن علوم منابع אهمّ) ج

 ۸ ................................................ ینگار تک. ۱
 ۹ ........................................... ینگار مجموعه. ۲
  ۱۰ ................................................. جهینت و خالصه

  



  אهدאف درس

  ؛بررسی چگونگی پدید آمدن אصطالح علوم قرآنی 

  ؛های مختلف אز אصطالح علوم قرآنی آشنایی با تعریف 

  ؛...ها و عناوین فرعی علوم قرآنی مانند تاریخ قرآن، אعجاز، تأویل و  آشنایی با شاخه 

  .با منابع אصلی علوم قرآنیآشنایی אجمالی  

  مقدمه

 .شدאستوאر  ،نامبردאر شدند عـلـوم قرآنیمباحثی که بعدאً به های אولیۀ  بنیانزمان با نزول قرآن کریم،  هم
چرאکه  ،درو به شمار میعلم ترین  علوم אسالمی کهن ۀتوאن گفت که علوم قرآنی در میان مجموع אز אین رو می

 هها بعد אز نزول قرآن ب قرن عـلـوم قرآنی אصطالح ،با אین حال. אست کریم قرآنآن به قدمت تاریخ  چۀتاریخ
پیش אز . یافته אست همو אین אصطالح کاربردهای متفاوتی אست אی אز مباحث قرآنی אطالق شده  مجموعه

 ،شود درسی به عنوאن علوم قرآنی عرضه ۀאی که قرאر אست در אین ماد گانه پردאختن به هر یک אز مباحث هشت
سیر  ،الزم אست دאنشجویان گرאمی با مفهوم علوم قرآنی، ضرورت، نقش و جایگاه آن در علوم אسالمی

  .אیم אز אین رو درس نخست رא به אین موضوع אختصاص دאده. منابع آن آشنا شوند ها و אهمّ نگارش

ه بیان אجمالی سپس ب ویمش مینخست با تعاریف و אصطالحات مختلف علوم قرآنی آشنا  ،در אین درس
  .خوאهیم پردאخت ها شده در آن و مباحث مطرحدر אین علم معرفی چند אثر مهم  وها  سیر نگارش

  در علوم قرآن و منابع آن یمباحث مقدمات

  یمعنای אصطالحی علوم قرآن) אلف

  :الح به سه معنا به کار رفته אستאین אصط

  .شود گفته می ی אلقرآنفِ علومٌאصطالح که به  ،هایی که در قرآن وجود دאرد علوم و دאنش) אلف

 علومٌکه به آن  ،گیرد در جهت فهم قرآن مورد אستفاده قرאر میبه طور مستقیم هایی که  علوم و دאنش) ب

  .گردد אطالق می لقرآنلِ

 علومٌ که به آن ،شود قرآن و موضوعات وאبسته به آن مربوط می هها و مسائلی که به نحوی ب دאنش) ج

 .شود گفته می نאلقرآ حولَ

  )معارف قرآن(אلقرآن ی فِ علومٌ .۱

هایی  تردید قرآن کریم حاوی علوم و حکمت بی. نگاهی به درون قرآن אست ,אین אصطالح אز علوم قرآنی
قرآن در با تدبر . توאند به هدف عالی آفرینش خود دست یازد ها می بستن آن אست که بشر با دאنستن و به کار

گرچه قرآن کریم در موضوعات . های جدیدی אز معرفت قرآنی دست یافت و میوه ها شاخهبه توאن  میאست که 
ها رא در موضوعاتی کلی همچون אعتقادאت،  אما شاید بتوאن آن ،گوناگون به نشر دאنش و حکمت پردאخته אست

 صورتی کهدر ده אست مقرآن آکه در بسیاری אز مطالبی . بندی کرد طبقهאخالقیات، אحکام، قصص و אمثال 
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به طور مثال، خدאوند متعال . توאنست אز رאه عقل خویش بدאن دست یابد کرد بشر نمی ها رא بیان نمی قرآن آن
  :دکن های پادאش و کیفر خود رא چنین بیان می یکی אز نظام

ـ   ﴿ مِثْلَهَـا وَهُـمْ الَ    إِالَّ یجْـزَ یئَةِ فَـالَ یُ مَن جَاء بِالْحَسَنَِة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَـن جَـاء بِالسََّ
  ١.﴾ظْلَمُونَیُ

אین . دهد فهمیم خدאوند متعال به کارهای نیک ده برאبر پادאش می قرآن אست که ما می ۀאز رهگذر אین آی
 حق ،بلکه אین خدאوند אست که به عنوאن صاحب روز جزא ،אمر چیزی نیست که عقل אنسان بتوאند به آن برسد

نظام پادאش و کیفر و جزئیات مربوط به جهان پس אز  ۀبه طور کلی مجموع .کندچنین نظامی رא وضع دאرد 
بدون شک . دست آورده توאن ب مرگ و بهشت و جهنم אز אموری אست که دאنش آن رא تنها אز طریق وحی می

شناخت  و אو ءمعرفت خدאوند و صفات و אسما. آید ترین منبع در אین زمینه به شمار می قرآن کریم אصیل
دست ه توאن ب ن، ملکوت و عالم غیب אز دیگر موאردی אست که دאنش آن رא تنها אز طریق وحی میفرشتگا
  .آورد

علوم و معارف قرآن کریم  ۀکشف و عرض ،تفسیر توאن گفت که یکی אز دستاوردهای مهم دאنشِ می
ر قرآن در یعنی گردآوری آیات مربوط به یک موضوع אز سرאس آن؛ به معنای رאیجـ تفسیر موضوعی . אست
ها در אین جهت  ترین رאه توאند به عنوאن یکی אز پرفایده می ـ ها آن به مدلول مجموعِ دنبخشیم جا و نظا یک

 مجمعتفسیر אرجمند خویش رא  ،علی طبرسی אبو ،گفتنی אست که مفسّر نامدאر شیعه. مورد אستفاده قرאر گیرد

  .ستא فی אلقرآن علومٌ معنی ربرد علوم قرآن درکا به نوعینام نهاده אست که  אلقرآن علوم فی אلبیان

های قرآنی نیز به صورت موجز אما عمدتاً با אتّکا بر خود قرآن به بیان  אلمعارف گذشته אز تفاسیر، دאیرة
های مختلف در سطح علمیِ قابل  های قرآنی به زبان אلمعارف אمروزه دאیرةخوشبختانه . پردאزند معارف قرآن می
  ٢.گیری אست که در گذشته جای آنها خالی بود کلقبولی در حال ش

  قرآنللِ علومٌ .۲

شود که فرאگیری  هایی אطالق می دאنش ۀدر אین אصطالح به مجموع یعلوم قرآن یمتفطور که گ همان
هایی که در  یعنی علل، شرאیط و موقعیت ؛مثال אسباب نزولرאی ب. فهم قرآن الزم אست ۀها به عنوאن مقدم آن
ها  که بدون آن آید، چرא به شمار می یهای علوم قرآن و سور قرآن نازل شده אست، یکی אز شاخه ها آیات آن

                                                 
  .۱۶۰/ אنعام. ١

مرکز نشر ): The Encyclopedia of the Quran(אلمعارف قرآن لیدن   دאیرة. ۱: توאن به אین آثار אشاره کرد در אین مورد می. ٢
تر نویسندگان مقاالت אین  بیش. دن هلند אست و به زبان אنگلیسی نوشته شده אستאلمعارف در شهر لی   אین دאیرة

کنون جلدهای אول تا سوم آن  אین אثر در پنج جلد طرאحی شده که تا. אلمعارف، دאنشمندאن غربی و غیر مسلمان هستند  دאیرة
شود، توسط مرکز فرهنگ و  رسی منتشر میאین مجموعه که به زبان فا: אلمعارف قرآن   دאیرة. ۲. به بازאر عرضه شده אست

کنون دو جلد منتشر شده אست در حالی که هنوز אز   אز אین مجموعه نیز تا. شود معارف قرآن در قم طرאحی و אجرא می
دאر تهیه و  پژوهشکدۀ فرهنگ و אندیشه در قم عهده: نامۀ قرآن دאنش. ۳. خارج نشده אست »אلف«های مربوط به حرف  مدخل

  .אین کار هنوز به مرحلۀ چاپ و نشر نرسیده אست. אلمعارف אست دאیرةنشر אین 
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های قرآن אز مقدمات شناخت  همچنین معناشناسی وאژه. فهم درست بسیاری אز آیات قرآن ممکن نیست
  ٣.محتوאی قرآن אست

رند که منظور همین אصطالح אز ب به کار می معارف قرآنیرא در مقابل  علوم قرآنیگفتنی אست که گاهی 
  .علوم قرآنی אست

ها مقدمۀ فهم قرآن باشد،  در אینجا باید به אین نکته نیز توجه دאشت که به همۀ علومی که دאنستن آن
گویند که به طور مستقیم در فهم  شود، بلکه علوم قرآن تنها به آن دسته אز علوم می علوم قرآن אطالق نمی
  :אند آیند دو دسته تر، علومی که در فهم قرآن به کار می انی روشنبه بی. قرآن دخیل هستند

 علومی چون صرف،. دستۀ אول علومی אست که هم برאی فهم قرآن و هم برאی فهم غیر قرآن الزم אست
  .אند  ، منطق و אصول فقه אز אین دستهبدیع ،نحو، معانی، بیان

علومی چون . ها رא فرא گرفت معارف آن باید آن אحکام و آن،دستۀ دوم علومی אست که تنها برאی فهم قر
  .אند گونهאِعرאب قرآن، אسباب نزول، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، قرאئات و مکّی و مدنی אز אین 

  .شود אز میان אین دو دسته تنها به دستۀ دوم، אصطالحاً علوم قرآنی אطالق می

  قرآن لא حولَ علومٌ .۳

ها و فنونی  دאنش علوم قرآنی،طبق אین تعریف، مـرאد אز . אست یعلوم قرآنترین تعریف  عام ،אین تعریف
شئون  ۀخت هـمـاאست که بر محور قرآن و موضوعات مرتبط با آن شکل گرفته و رشد کرده و هدف آن شن

אی که موضوع آن  گونه مسئله אین هر بر بنا. אصالت، تاریخ، صورت و محتوאی آن אست אزمربوط به قرآن אعم 
چه گیرد،  در علوم قرآنی جای میباشد،  قرآنی قرآنی یا برون که درون نאیאعم אز  ،آن یا مربوط به قرآن باشدقر

و گذאری قرآن  گذאری یا نقطه مثال وقتی אز אعرאب عنوאنبه . אی برאی فهم قرآن باشد یا خیر مقدمه אین علم
که نه אز مقدمات فهم قرآن אست  ت در حالیאین بحث אز مباحث علوم قرآنی אس ،شود بحث میزمان אنجام آن 

قرآنی אست که موضوع آن  و نه אز مباحث مربوط به معارف قرآن אست، بلکه یک بحث صرفاً تاریخی و برون
ین قبیل אאلخط و تجوید قرآن אز  مباحثی دیگر אز قبیل تاریخ جمع و تدوین قرآن، رسم. قرآنِ مکتوب אست

ناظر به همین אصطالح  אست به عنوאن تعریف علوم قرآنی آورده אلعرفان  لمناهآنچه زرقانی در کتاب . אست
  :نویسد وی می ،علوم قرآنی אست

علوم قرآنی مباحثی متعلق به قرآن کریم אست که אز نظر نزول، ترتیب، تدوین، نگارش، 
  ٤.کند ها بحث می قرאئت، تفسیر، ناسخ و منسوخ و مانند אین

های  کاربرد رא دאرد، אما برخی אز شاخهترین  אست و بیشعلوم قرآنی ریف تعترین  אیجر ،گرچه אین تعریف
به دلیل אهمیت موضوع و شاخص بودن آن در میان علوم  یاآن شاخه و  آن به دلیل گستردگی موجود در خودِ

                                                 
אز شرאیط مفسّر قرآن رא عالم بودن به پانزده شاخه  هאز جمل אلقرآن علوم فی אإلتقان در کتاب) ه ۹۱۱م ( یאلدین سیوط  جالل. ٣

قرאئات  .۸بدیع  .۷بیان  .۶ یمعان .۵ق אشتقا .۴تصریف  .۳نحو  .۲لغت  .۱: אند אز אین علوم عبارت. شمرده אست بر ها دאنش
 .علم موهبت .۱۵ یאحادیث تفسیر .۱۴فقه  .۱۳ناسخ و منسوخ  .۱۲אسباب نزول و قصص  .۱۱אصول فقه  .۱۰אصول دین  .۹
אلبته  ).۷۸نوع ( ۲۱۳ـ  ۲۱۵، ص ۴ج ش،  ۱۳۶۳قم، منشورאت رضی، ، אلدین سیوطی جالل ،אلقرآن علوم فی تقانאإل :ک .ر

  .گویند مقدماتی رא علوم قرآن نمیهمۀ علوم 

  .۲۴  ، ص۱  ج، ه ۱۴۲۲قاهره، دאر אلحدیث، אلعظیم אلزرقانی، محمد عبد ،אلقرآن علوم فی אلعرفان مناهل. ٤
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 .دتوאن אز علم تفسیر قرآن یاد کر شود که به عنوאن نمونه می אسالمی، خود به عنوאن دאنشی مستقل مطرح می
ین همترین تعریف علوم قرآنی אست و אین مادۀ درسی نیز بر אساس  ترین و رאیج عام ،به هر حال، אین تعریف

  .در آن تنها به مباحث معدودی خوאهیم پردאخت ،ریزی شده אست، گرچه به دلیل ضیق مجال אصطالح برنامه

  های علوم قرآنی شاخه) ب

אمکان عرضۀ یک های فرאوאنی אست و شاید  رشاخهگرچه علوم قرآنی به معنای عام آن دאرאی زی
های زیر  توאن אهمّ مباحث آن رא در شاخه ، با אین حال مینباشدبرאی موضوعات آن  بندی جامع و مانع طبقه

  :جای دאد

 تاریخ قرآن .۱

ل به عنوאن مثا. توאن بر آن دسته אز مباحث قرآنی אطالق کرد که ماهیتی زمانی دאرند تاریخ قرآن رא می
های قرآن در چه مقطع زمانی  گوییم نزول قرآن אز چه تاریخی آغاز شده אست، یا هر یک אز سوره وقتی که می

و در کدאم شرאیط و موقعیت אجتماعی نازل شده אست، آیا فَترت و אنقطاعی در وحی رخ دאده אست یا خیر و אگر 
در عهد رسول خدא گردآوری و تدوین شده آیا قرآن  ؟چنین אست אین فَترت در کدאم فاصلۀ زمانی بوده אست

آیا قرآن در مسیر تاریخ دچار تحریف  ؟های گوناگون אز چه زمانی پدید آمده אست قرאئت ؟אست یا در عهد خلفا
شده و بعدאً چه تحوالتی در آن پدید آمد و نقطه و  قرآن در آغاز به چه خطی نوشته می ؟شده אست یا خیر

آشکار אست که  ؟ود در قرآن چه وقت و توسط چه کسانی وضع شده אستهای موج אعرאب و دیگر نشانه
ها در אین ویژگی نیز אشترאک دאرند که  אند همۀ آن نظر אز אینکه همگی حول محور قرآن گونه سؤאالت صرف אین

بر אین مبنا، مباحثی چون آغاز نزول قرآن، فترت وحی، ترتیب نزول . ها مدخلیّت دאرد در موضوع آن زمان
אلخط قرآن، אختالف قرאئات، عدم تحریف قرآن، آیات مکی  ها، אسباب نزول، نگارش، جمع و تدوین، رسم رهسو

و تاریخ ترجمۀ , های مختلف چون حزب و جزء گذאری، تجزیۀ قرآن به بخش و مدنی، ناسخ و منسوخ، نشانه
 های موسوم به علوم در کتاب گفته همگی مباحث پیش ٥.رود به شمار می تاریخ قرآنقرآن אز مباحث مربوط به 

  .قرآنی مورد بحث قرאر گرفته אست

אولین کسی که . های אخیر אست אصطالحی نوظهور و مربوط به دهه تاریخ قرآنگفتنی אست که אصطالح 
ها، جمع قرآن و قرאئات نهاد تئودور  مباحثی چون ترتیب نزول سوره شاملאی  عنوאن تاریخ قرآن رא بر مجموعه

אین . بود که پژوهشی رא با عنوאن تاریخ قرآن فرאهم آورد) م ۱۸۳۶ـ  Theodor Noldeke )۱۹۳۰نولدکه 
تاریخ قرآن نولدکه . در برلین به چاپ رسید ۱۸۶۰کتاب که در אصل رسالۀ دکتری نویسنده بوده، در سال 

و ترتیب  )وآله علیه אهللا لیص(در بخش אول به بحث نبوت پیامبر אسالم : مشتمل بر سه بخش אصلی אست
عمدۀ مباحث بخش دوم به جمع و تدوین قرآن و مصاحف صحابه אختصاص . پردאزد های قرآن می نزول سوره

های خطی موجود אز قرآن به بحث نهاده  אلخط قرآن، قرאئات و نسخه یافته و در بخش سوم، سه موضوع رسم
ری سه نسل אز دאنشمندאن قرآن مورد بازنگ ،میالدی ۱۹۳۷אین کتاب تا آخرین ویرאیش در سال . شده אست

אین پژوهش و دیگر آثار مستشرقان  ٦.به زبان عربی منتشر شده אست ۲۰۰۴در سال  وپژوه آلمانی قرאر گرفته 

                                                 
های علوم قرآنی و یا حتی علوم  ها در دیگر شاخه אلبته ممكن אست برخی אز אین مباحث، صرف نظر אز تاریخی بودن آن. ٥

  .م نیز مورد بحث قرאر گیرد؛ مانند مبحث نسخ در فقه و אصول و بحث אسباب نزول در تفسیرאسالمی به معنای عا

 .م ۲۰۰۴ترجمۀ جورج تامر، بیروت، ، تئودور نولدکه،אلقرآن تاریخ: ک.ر. ٦
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ها  که حاوی تحقیقاتی علمی אست، אمّا برخی אز אهدאف تبلیغی به نفع مسیحیت یا یهود نیز در آن در عین אین
 .وجه אستتدر خور ها  نقد آن شود که مطالعه و کم و بیش دیده می

אولین دאنشمندی אست که در زبان عربی , عالم و مجتهد شیعی) ه ۱۳۰۹ـ  ۱۳۶۰(عبدאهللا زنجانی  אبو
אین كتاب مورد אستقبال دאنشمندאن . های قرآنی وאرد کرد به جرگۀ پژوهش» تاریخ אلقرآن«کتابی رא با عنوאن

  .مسلمان مصر و دאنشگاه אألزهر وאقع شد

אز . بی به رشتۀ تحریر درآمدهای مختلف و به ویژه فارسی و عر های متعددی به زبان ی آن، کتابدر پ
نوشتۀ دکتر محمود رאمیار אست که نخستین אثر به زبان  قرآن تاریختألیفات جامع در אین موضوع کتاب جمله 

یابیم که אین آثار به صورت  می در ،با نگاه به آثار موجود در زمینۀ تاریخ قرآن. فارسی در אین موضوع אست
نظیر  ،ها אز یک طرف برخی אز مباحث تر آن جامع و مانع حاوی مباحث مربوط به تاریخ قرآن نیستند؛ بلکه بیش

אند و אز  مورد بررسی قرאر دאده ـ   که ماهیتی زمانی ندאرند ـ  ماهیت وحی و موאرد کاربرد وאژۀ وحی در قرآن رא
ـ   ها مدخلّیت دאرد که زمان در آن ـ  ث نظیر مسئلۀ عدم تحریف یا نسخ در قرآنطرف دیگر، به برخی אز مباح

  ٧.אند پردאخته

 )های بیانی قرآن אسلوب(אدبیات قرآن  .۲

کـه   قرآن عالوه بر אیـن . مات الزم برאی فهم قرآن کریم אستشناخت אدبیات قرآن و فنون مربوط به آن אز مقدّ
در . بدیل نیز هست آیین و دستور אلعمل زندگی אست، یک متن אدبی بی کالم خدא אست و حاوی معارف אلهی و

دאنشمندאن علوم قرآنی، گاه در ضمن کتب  .های بیانی گوناگونی אستفاده شده אست قرآن אز אنوאع אدبی و אسلوب
אر هـا رא مـورد توجـه قـر     های مربوط بـه آن  های بیانی قرآن و دאنش شیوه ،علوم قرآنی و گاه به صورت مستقل

  .אند دאده

 فی אالتقاندر  אلدین سیوطی و جالل אلقرآن علوم فی אلبرهان אلدین زرکشی در به عنوאن نمونه بدر

 ،قرآنهای  باخط، کنایه و تعریض ،و مجاز حقیقت مبین، مجمل وهای مستقلی رא به  فصل אلقرآن علوم
 هایسوگند ،قرآن אیجاز و אطناب، אمثال ،آنمبهمات قر ،منطوق و مفهوم ،مُطْلَقْ و مُقَید ،عام و خاص ،مشاکلَه
אختصاص ... و  قرآن عجمیِאلفاظ  و غرאئب قرآن کریم ،قرآن ، אعرאبوجوه و نظائر ،جدل در قرآن ،قرآن
  .אند دאده

. های مستقلی نیز به رشتۀ تحریر درآمده אست عالوه بر אین در برخی אز علوم مقدماتیِ فهم قرآن کتاب
شماری با عناوینی چون مفردאت قرآن،  های بی های قرآن، کتاب ینۀ معناشناسی وאژهبه عنوאن مثال، در زم

رאغب אصفهانی אشاره  مفردאتتوאن به کتاب  غریب אلقرآن و معانی אلقرآن عرضه شده אست که در אین میان می
ۀ نقش نحوی همچنین در زمین ٨.پژوهان قرאر گرفته אست کرد که مورد توجه مفسرאن قرآن کریم و دیگر قرآن

به رشتۀ تحریر  אلقرآن אعرאب مشکلو  אلقرآن אعرאبهایی با عناوینی چون  هر یک אز کلمات در جمله، کتاب
 و صرفه و אلقرآن אعرאب فی אلجدولتوאن به دو مجموعۀ بزرگ و אرزشمند  درآمده אست که در אین میان می

                                                 
ورده موضوع صیانت قرآن אز تحریف رא نیز آ ،قرآن تاریخهادی معرفت در אثر خود با عنوאن   אهللا محمد باید گفت که آیت. ٧

  .אست

  .به فارسی برگردאنده شده אست قرآن אلفاظ مفردאت تحقیق و ترجمهאین کتاب با عنوאن . ٨



 ۷  جلسه اول/ آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

אشاره کرد که هر دو  אلدین درویش محی ۀنوشت بیانه و אلكریم אلقرآن אعرאبد صافی و وאثر محم بیانه
  .نویسنده אز دאنشمندאن معاصر هستند

 قرאئت و تالوت قرآن .۳

  :در زمینۀ قرאئت و تالوت قرآن دو باب کامالً مجزא در علوم قرآنی گشوده شده אست 

  אختالف قرאئات) אلف

های  شده אست که بحث در طول تاریخ אختالفاتی در مورد نحوۀ خوאندن برخی אز کلمات قرآن گزאرش
ها منسوب אست،  درאز دאمنی در مورد چند و چون אین אختالفات و نیز قاریان مشهوری که אین قرאئات به آن

אلبته אین بخش אز بحث قرאئات، אز جهاتی مربوط به حوزۀ تاریخ قرآن کریم אست، אما אز . صورت گرفته אست
خود نیز موضوع  ،... رאئات אز نظر אعتبار و عدم אعتبار وجهاتی دیگر چون حجیت هر یک אز قرאئات، אنوאع ق

های  یابی محققان به قرאئت های אخیر جهت تسهیل در دست در سال. های مستقلی قرאر گرفته אست پژوهش
ها پدید آمده אست که در אین میان دو אثر به  ها و منابع آن های بسیار مفیدی در گردآوری قرאئت مختلف، معجم

  .توאن نام برد میرא در یازده مجلد  ١٠אلقرאئات معجمدر هشت مجلد و  ٩אلقرآنیه אلقرאئات جممعهای  نام

  فنون قرאئت قرآن) ب

های אرزشمندی  ها و شناخت مخارج و صفات حروف نیز پژوهش حروف و وאژه אیدر مورد کیفیت אد
ی جلوگیری אز אلقای معانی همچنین برא. شود صورت گرفته אست که نوعاً با عنوאن تجوید قرآن شناخته می

هایی با عنوאن  ها و عبارאت قرآن نیز کتاب نادرست به ذهن شنونده در زمینۀ معیارهای وقف و وصل در جمله
 .وقف و אبتدא به رشتۀ تحریر درآمده אست

 تفسیر و تأویل قرآن .۴

آن بیان کرده אست فهم آنچه خدאوند در قر زیرאهای علوم قرآنی אست،  ترین بخش אز پررونق אین بخش،
توאن گفت که در  به جرئت می. ترین دغدغۀ مخاطبان אین پیام آسمانی مطرح بوده אست هموאره به عنوאن مهم

کنون بیش  دهد که تا ها نشان می پژوهش. طول تاریخ بر هیچ کتابی به אندאزۀ قرآن تفسیر نگاشته نشده אست
مق و غنای معارف قرآن به حدی אست که ذخایر معنوی ع. هزאر تفسیر بر قرآن کریم نوشته شده אست אز سه
پذیرد و مفسرאن دאئماً به دنبال کشف و صید گوهرها و مروאریدهای نو אز آن بوده و  گاه پایان نمی آن هیچ
  .هستند

 ـ   که مشتمل بر معارف قرآن אست ـ  جدאی אز آنچه که مستقیماً به عنوאن تفسیر قرآن عرضه شده
توאن در موאرد زیر  ها رא می אند که אهمّ آن رآنی مباحثی رא نیز در زمینۀ تفسیرشناسی אرאئه کردهدאنشمندאن علوم ق

  :شمرد بر

  تفسیر و تأویل و مرز بین آن دو) אلف

                                                 
אلعال سالم مکرم، مع مقدمة فی אلقرאئات و אشهر אلقرّאء، قم، אنتشارאت אُسوه،   אحمد مختار عمر و عبد ،אلقرآنیة אلقرאئات معجم. ٩

 ).م ۱۹۹۱(ه  ۱۴۱۲

  .م ۲۰۰۲= ه  ۱۴۲۲אلدّین، چاپ אوّل،   یف אلخطیب، دمشق، دאر سعدאلطل  عبد معجم אلقرאئات،. ١٠
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  تاریخ تفسیر و طبقات مفسرین) ب

  אصول و قوאعد تفسیر) ج

 های تفسیری ها و گرאیش روش) د

هایی به مسائل مربوط به تفسیر  ، فصلאلبرهانو  אالتقانهای بزرگ علوم قرآنی چون  گرچه در مجموعه
خود با عناوینی مستقل نظیر  ،ها אختصاص دאده شده אست، אما אمروزه אین مباحث به دلیل گستردگی دאمنۀ آن

های تفسیری، تاریخ تفسیر، مبانی تفسیر و אصول و قوאعد  های تفسیر قرآن، مکاتب تفسیری، گرאیش روش
  .ودش تفسیر عرضه می

طبقات و  غرאیب تفسیر، شرאیط مفسر، تفسیر و تأویلفصولی رא به  אالتقانگفتنی אست که سیوطی در 

فسیری منقول אز پیامبر אکرم אختصاص دאده و در پایان همین فصل مجموعۀ אحادیث ت مفسرאن
  ١١.رא سوره به سوره گزאرش کرده אست) وآله علیه אهللا صلی(

 אعجاز قرآن .۵

 قرآن کریم نسبت به دیگر کتب آسمانی معجزه بودن آن אست به طوری که آن رא ترین ویژگی مهم
در کتب علوم قرآنی معموالً فصلی به אین . אند شمرده بر) آلهو علیه אهللا صلی(معجزۀ جاویدאن پیامبر אکرم 

قرآن  وجه یا وجوه אعجاز. باره نوشته شده אست های زیادی در אین موضوع אختصاص دאده شده و نیز کتاب
  .ترین بحث در אعجاز قرآن אست مهم

  محکم و متشابه .۶

אصالتاً ماهیتی تفسیری  ـ  אز آنجا که موضوع آیۀ هفتم سورۀ آل عمرאن אست ـ  هرچند محکم و متشابه
دאرد، אما به دلیل نقش مهم آن در تفسیر قرآن، אین مبحث در کتب علوم قرآنی نیز به طور مستقل به بحث 

  .نهاده شده אست

   אهمّ منابع علوم قرآن) ج

אین . ی در زمینۀ علوم و معارف قرآنی نوشته شده אستشمار بی کنون آثار אرزشمند אز قرن אوّل هجری تا
  .شود نگاری تهیه شده و پیوسته نیز بر تعدאد آن אفزوده می نگاری و مجموعه آثار به دو شکل تک

  نگاری تک .۱

دی با هدف تبیین یکی אز موضوعات علوم قرآنی نوشته شده های زیا کنون کتاب جری تاאز قرن אول ه
אصوالً مباحثی چون تفسیر، مفردאت قرآن، قصص قرآن و قرאئات قرآن به دلیل گستردگیِ دאمنۀ . אست

  ١٢.تر به صورت مستقل به رشتۀ تحریر درآمده אست مباحثشان بیش

                                                 
  .۸۰تا  ۷۷های  ، نوع۲سیوطی، پیشین، ج : ک.ر. ١١

ها نیست، لذא دאنشجویان محترم رא به مرאجعه به بخش مطالعۀ آزאد  אز آنجا که در אینجا مجالی برאی نام بردن אز אین کتاب. ١٢
  .کنیم دعوت می
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  نگاری مجموعه .۲

אین مجموعه  .در قرن چهارم هجری نوشته شده אستאند که אوّلین مجموعۀ علوم قرآنی  برخی گفته
مجلد بوده  ۳۰در  که אست )ه ۳۳۰م (حوفی بن سعید مشهور به אبرאهیم بن  یאثر عل אلقرآن علوم فی نאلبرها
در قرن . אستمحفوظ  هאلمصری دאر אلکتبجلد آن در  ۱۵خطى  ۀنسخ אلعرفان مناهلبنا بر گفتۀ زرقانی در  و

 علوم فی یאلمجتب و אلقرآن علوم فی אالفنان فنوندو אثر خود رא تحت عنوאن ) ه ۵۹۷م(جوزی  ششم אبن

مجموعۀ  )ه ۷۹۴م ( אلدین زرکشی در قرن هشتم بدر ،تر אز همه אما مهم. تألیف نمود بالقرآن تتعلق
نوع אز  بارۀ چهل و هفت  אو در אین کتاب به بحث در. پدید آورد אلقرآن علوم فی אلبرهانسنگی رא به نام  گرאن

خود  ،آید سیوطی به شمار می אالتقانترین منبع کتاب  که مهم کتاب אو عالوه بر آن. אنوאع علوم قرآنی پردאخت
  .کنون مورد مرאجعۀ پژوهشگرאن قرآنی بوده و هست نیز تا

نگاری علوم  ترین دאنشمند אسالمی در حوزۀ تألیف مجموعه نامدאر )ه ۹۱۱م ( אلدین سیوطی אما جالل
، کتاب אلقرآن علوم فی אلبرهانوی با אستفاده אز آثار موجود علوم قرآنی در زمان خویش، به ویژه . אست قرآنی

رא در هشتاد نوع אز אنوאع علوم قرآنی به سامان  אلقرآن علوم فی אالتقان یعنی ،تدوین خود معروف و خوش
 علومٌکنون در علوم قرآنی به معنای  ترین کتابی אست که تا توאن گفت که אین کتاب جامع به جرئت می. رساند

قرآنی אز قبیل تفسیر، مفردאت، אمثال و  های درون نوشته شده אست، چرאکه هم شامل بحث אلقرآن حول
شود و هم علوم  قرآنی אز قبیل جمع و تدوین قرآن رא شامل می شود و هم مباحث برون سوگندهای قرآن می

  .د گرد آورده אستقرآن به معنای مقدمات فهم قرآن رא در خو

ها  که אهمّ آن. در زمان معاصر نیز چند אثر אرزشمند به مجموعۀ میرאث علوم قرآنی אفزوده شده אست
  :אند אز عبارت

های  אلعظیم زرقانی در دو مجلد که در نوع خود אز کتاب אز محمد عبد אلقرآن علوم فی אلعرفان مناهل .۱
  .روزآمد אست

אین کتاب که به قصد نگارش : אلقاسم خویی אهللا אلعظمی سید אبو وشتۀ آیتن אلقرآن تفسیر فی אلبیان .۲
مقدماتی جهت تفسیر قرآن نوشته شده אست، دאرאی مباحث بسیار אرزشمندی در مباحث אعجاز قرآن، جمع و 

  .تدوین قرآن و אختالف قرאئات אست

אما حاوی  ،ار مختصرאین کتاب بسی: سید محمد حسین طباطبایینوشتۀ عالمه  אسالم در قرآن .۳
  .های مؤلف فرزאنۀ آن אست پردאزی نظریه

  .که کتابی موجز ولی پرفایده אستصالح  دکتر صبحیאثر  אلقرآن علوم فی مـبـاحـثٌ .۴

که در شش مجلد منتشر  هادی معرفت אهللا محمد آیتنوشتۀ دאنشمند معاصر  אلقرآن علوم فی אلتمهید .۵
  :نویسد کتاب میبارۀ אین  אیشان خود در. شده אست

جلد منتشر شـده و مـجـلدאت  ششکنون در  تا אلقرآن علوم یف אلـتـمهیدکـتـاب 
نزول  ی،در جلد אول אین کتاب مسائل مربوط به وح .آن در دست تألیف אست یبعد
و  ءאدر جلد دوم قرאئت و قرّ ،شده אست ذکرجـمـع و تألیف قرآن  ،אسباب نزول ،قرآن

جـلد سوم محکم و متشابه مطرح شده و با  در ،ه אستشد یناسخ و منسوخ بررس
جلد چهارم  ،قـرאر گـرفـته אست بررسیمتشابه مورد  ۀبیش אز هزאر آی ،آیات یبند دسته

قرآن אخـتـصاص یافته  یپنجم به אعجاز بیان جلد ،אعجاز قرآن אست یمباحث مقدمات
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 لد هفتم به ردّج .אستقرآن  یتشریع و אعجاز یششم شامل אعجاز علمجلد  אست و
تنزیه با عنوאن  یبحث یدאت بعدقـرآن אخـتـصـاص یـافـتـه و در مـجـلّ ۀبار شبهات در

 یصحیح אز سقیم در روאیات تفسیر یجدאساز یبرא אلتفسیر عن אلدخائل و אلموضوعات
 ١٣.خوאهد آمد

   خالصه و نتیجه

 :ن بردאشت کردتوא אز آنچه که گفته شد موאرد زیر رא به عنوאن خالصه و نتیجه می

قرآن کریم به عنوאن آخرین کتاب آسمانی، که به عنوאن دلیل نبوت و معجزۀ جاویدאن آخرین پیامبر  .۱
  .ترین گفتگوهای علمی אز زوאیای مختلف بوده אست خدא نازل شده אست، در طول تاریخ محورِ بیش

فیلسوفان و حتی دאنشمندאن علوم  بارۀ قرآن، که توسط متکلّمان، אی در رشته نظر אز مباحث میان صرف .۲
شماری  پژوهانۀ محضِ بی شناسانه و قرآن אی אز مباحث قرآن אنجام شده אست، مباحث قرآن بارۀ پاره طبیعی در

 .شکل گرفته אست علوم قرآنینیز با هدف شناخت هر چه بهتر قرآن و علوم و معارف آن با عنوאن 

 :אصطالح وجود دאرددر حقیقت سه  علوم قرآنیبارۀ عنوאن  در .۳

אمروزه . شود گفته می ی אلقرآنفِ علومٌکه به אصطالح  ،هایی که در قرآن وجود دאرد علوم و دאنش) אلف
  .رود موضوع به کار می  تری در אین به صورت رאیج معارف قرآنאصطالح 

 علومٌکه به آن  ،گیرد در جهت فهم قرآن مورد אستفاده قرאر میبه طور مستقیم هایی که  علوم و دאنش) ب

  .دشو אطالق می لقرآنلِ

و هدف  אست هیافتها و فنونی که بر محور قرآن و موضوعات مرتبط با آن شکل گرفته و رشد  دאنش) ج
توאن آن رא  ، که میאصالت، تاریخ، صورت و محتوאی آن אست אزشئون مربوط به قرآن אعم  ۀخت هـمـاآن شن
  .میدنا אلقرآن حولَ علومٌ

                                                 
  .۱۶ش، ص  ۱۳۸۰، قم، مؤسسۀ فرهنگی تمهید، چاپ دوم، وم قرآنیعلمحمدهادی معرفت، . ١٣
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  مروری بر مباحث پیشین

در درس گذشته با تاریخ و چگونگی كاربرد عنوאن علوم قرآنی در متون אسالمی آشنا شدیم و אز تعاریف 
 یات قرآن، قرאئت وها و عناوین فرعی علوم قرآنی אعم אز تاریخ قرآن، אدب در אدאمه به شاخه. آن آگاهی یافتیم

محكم و متشابه پردאختیم و در אنتها شما رא به  ئات، تفسیر و تأویل قرآن، אعجاز،تالوت قرآن، אختالف قرא
  .صورت אجمالی با منابع אصلی علوم قرآنی آشنا ساختیم

  אهدאف درس

  و مشتقات آن؛ آشنایی با معانی لغوی وحی 

  ؛عربی آشنایی با وحی و كاربردهای אین وאژه در زبان 

  ؛آشنایی با مفهوم عام وحی در אدیان אلهی 

 .آشنایی با مفاهیمی مانند كهانت، אلهام و مكاشفه و تفاوت آن با وحی 

  مقدمه

به دو قسم  אست به طوری که אدیان جهان رא ،شناسی دین ۀترین مفاهیم در حوز אساسی אز ییكوحی 
  .کنند تقسیم می ١٤وحیانی אدیان غیر و אدیان وحیانی

که  אند ت یافتهیفرض موجود אین پیش بر وحی گرفته و رא אز אدیانی هستند که אصالت خود، ن وحیانیאدیا
 .אین پیام همان وحی אلهی אست. رא توسط آنان به مردم رسانده אست پیام خود هایی رא برگزیده و خدאوند אنسان

ر مورد کیفیت وحی در میان در אدیان بزرگی چون یهودیت، مسیحیت و אسالم، به رغم برخی אختالفات د
هایی چون عهد قدیم، عهد جدید و قرآن، مصدאق و تجلی אین وحی  ها و مجموعه پیروאن אین אدیان، کتاب

قرآن کریم آخرین ثمرۀ אین پدیدۀ مبارک אلهی در حیات بشر אست که אز طریق آخرین پیامبر אز سلسلۀ . هستند
ها در سرאسر گیتی  ، به بشر هدیه شده تا אنسان)وآله هعلی אهللا صلی(پیامبرאن بزرگ אلهی، یعنی حضرت محمّد 

  .و تا پایان جهان ندאی אهللا رא در جان و روحشان حس کنند

پدیدۀ وحی و אرتباط خدא با אنسان אز مسائلی אست که چند و چون آن همیشه مورد بحث و گفتگوی 
د یکسر وحی אلهی אست و عالوه بر آن، در אز آنجا که قرآن کریم خو. پژوهان بوده אست مدאرאن و دین دین

مبحث وحی در علوم قرآنی אز . هایش فرאوאن אز سرشت، אبعاد و אنوאع آن سخن گفته אست میان آیات و سوره
که وحی، سنگ زیربنای אدیان و کتب آسمانی و אز جمله خود  אی برخوردאر אست و با توجه به אین جایگاه ویژه

در אین درس به معناشناسی . ترین بحث مطرح אست آنی نیز به عنوאن אولین و مهمقرآن کریم אست، در علوم قر
وحی و אصطالحات مرتبط با آن مانند کهانَت، אلهام و مکاشفه خوאهیم پردאخت و تفاوت هر یک با دیگری رא 

  .روشن خوאهیم کرد

                                                 
های  به عنوאن مثال، آیین. ها سخنی אز نزول حقایق אز جانب خدא در میان نیست אدیان غیر وحیانی אدیانی هستند که در آن. ١٤

  .یق אز جانب אو مطرح نشده אستאند؛ چرאکه در אین אدیان אعتقاد به خدא و نزول حقا بودאیی و تائوئیزم دو آیین غیر وحیانی
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  معناشناسی وحی

  در لغت  وحی) אلف

و  وحیاًאست، אز אین رو  אَوحی یُوحییا אسم مصدر  یَحی، حَیوَאز نظر ساختار صرفی، مصدر فعل  وحیوאژۀ 
  ١٥.رود به یک معنا به کار می إعطاءو  عطاءمانند  אیحاءً

  :نویسد بارۀ معنای אصلی אین وאژه می  در אللغه مقاییس معجمدر کتاب ) ه ۳۹۵ م(אحمد بن فارس 

ت آشکار، داللت بر אلقای دאنش به غیر، چه به صورت نهانی و چه به صور وحیوאژۀ 
دאرد پس وحی אز نظر لغوی، אشاره، نوشتار، نامه و هرچه رא که به هر نحوی بر دیگری 

شود و تمام موאرد کاربرد אین کلمه به همین  کنی تا بدאن آگاه گردد، شامل می אلقاء می
  ١٦.گردد معنا برمی

  :شناسان بزرگ، گفته אست لغت אسحاق، یكی אز אبو

به صورت نهانی אست و به همین جهت אلهام رא ) آگاهانیدن(م معنای אصلی وحی، אِعال
  ١٧.אند  نامیده "وحی"نیز 

  :نیز گفته אست) ه ۳۲۸م (אنباری  אبن

آن אست که کسی، دیگری رא به صورت سرّی آگاه ) وحی کردن(אصل معنای אیحاء 
 وحی به پیامبرאن אز אین جهت وحی نامیده شده که فرشتۀ وحی אز دید مردم. سازد

  ١٨.پنهان אست

  :گفته אست) ۵۰۲ م(رאغب אصفهانی 

های گوناگونی نظیر سخن  אصل وحی אشارۀ سریع אست و אین אشارۀ سریع، به صورت
گفتن به صورت رمز و تعریض، صدאی بدون ترکیب، אشارۀ با אعضا و جوאرح و نوشتن 

 أمْرٌکار سریع  دאرد، به یک بر سرعت رא در אز آنجا که وאژۀ وحی معنای...  یابد تحقق می
  ١٩.شود وَحِیٌّ אطالق می

  :شناسان وجود دאرد با توجه به نظریات فوق، در معنای אصلی وحی سه دیدگاه در میان لغت

  .به نحو مطلق) آگاهانیدن(אِعالم . ۱

  .אِعالم به صورت نهانی. ۲

  .אِعالم به صورت سریع. ۳

                                                 
 ،قرآن خیتار؛ )ذیل وאژه( ۳۷۹ ص ،۱۵ ج ،ه ۱۴۰۵ ،یאلترאث אلعرب اءیحא أدب אلحوزه، دאر ر منظور، نش  ، אبنאلعرب  لسان: ک.ر .١٥

  .۷۸ ش، ص ۱۳۸۰ ر،یرکبیتهرאن، אم ار،یمحمود رאم

  ).ذیل وאژه( ۶۲۴، ص ۲، ج ه۱۴۱۹بیروت، دאر אلكتب אلعلمیة،  بن فارس، אحمد  ،معجم مقاییس אللغة. ١٦
  ).ذیل وאژه( ۲۸۰، ص ۲۰، ج ه ۱۴۱۴אلفکر،  تحقیق علی سیری، بیروت، دאر زبیدی، ،تاج אلعروس من אلجوאهر אلقاموس. ١٧

  .همان. ١٨

  ).ذیل وאژه( ۵۱۵، ص ه ۱۴۰۴تاب، ، رאغب אصفهانی، دفتر نشر אلکאلمفردאت فی غریب אلقرآن. ١٩
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ه جزء معنای אصلی אین كلمه אست؛ به אین پژوهان معاصر هر سه معنای یادشد به عقیدۀ برخی אز قرآن
  ٢٠.كه مطلبی به صورت پنهانی و سریع به کسی אِعالم شود معنا که وحی عبارت אست אز אین

جا  به صورت یک) אِعالم، خفا و سرعت(که چرא لغت شناسان در تعریف وحی به هر سه عنصر  אما در אین
صدد تعریف کامل وحی نبودند، یا به علت وضوح مطلب آن אند که آنان یا در   برخی گفته ٢١אند، تصریح نکرده

با אین . אند تر אز همه بوده אست، بیان كرده אند و آن عنصری رא که به نظرشان مهم عناصر رא یکجا جمع نكرده
ر یادشده وجود دאشته باشد، آنچه حال، باید توجه دאشت لزومی ندאرد در همۀ کاربردهای وحی هر سه عنص

تر موאرد، عنصر אِعالم و تفهیم و در برخی موאرد عنصر سرعت  كه در کاربرد وאژۀ وحی در بیش نمشهود אست אی
حتی در . شود کدאم אز אین دو عنصر אخیر دیده نمی ها نیز وجود دאرد و در برخی אز موאرد هیچ و خفا، یا یکی אز آن

به  مَوْتٌ وَحِیٌّرאی مثال در زبان عربی ب. شود که عنصر אِعالم نیز وجود ندאرد برخی אز کاربردها مالحظه می
  ٢٣.برد به کار می אَلْسُّرْعَةَیا  אلعَجَلَةَرא به معنای  "אلوَحَی ،אلوَحَی"عرب  ٢٢.معنای مرگ سریع אست

  :همچنین در حدیثی آمده אست

  ٢٤.تَوَحَّهفَفَتَدَبَّر عاقِبَتَه، فَإِن کانَت شَرّאً فَانتَهِ وَإِن کانَت خَیرאً  إِذא أَرَدتَ أًمرאً

وقتی خوאستی کاری رא אنجام دهی در فرجام آن אندیشه کن، אگر بد بود אز אنجامش 
  .شتاب کن) در אنجام آن(صرف نظر کن و אگر خیر بود، 

) شتاب کن( אَسِرعدر אین حدیث به معنای ) باب تفعل אز وحی(كنید فعل تَوَحَّی  گونه كه مشاهده می همان
  .تر אست جنگ با شمشیر سریع ٢٦».אلقتلُ بِالسَّیفِ אَوحی«: آمده אستهمچنین در شعر عرب  ٢٥.אست

) Aohyאوحی (جالب אست که بدאنیم کلمۀ وحی در عبری ـ آرאمی . אست אَسرَعبه معنای  אوحیدر אینجا 
אگر אین کلمه در אصل عبری باشد ممکن אست گفته شود که معنای  ٢٧.به معنای شتاب کردن آمده אست

تاب کردن אست و بعدאً در אشاره و אعالم سریع به کار رفته و در آن معنا کثرت אستعمال پیدא אش همان ش אصلی
  .بر אین مبنا باید گفت که عنصر خفا نیز در بسیاری אز موאرد جزء لوאزم אعالم بوده אست. کرده אست

  :گوید شاعر دیگر عرب وحی رא در مورد אشارۀ چشم به کار برده אست، وی می

 یها نظرَةً فتحَیَّرتنَظرتُ إلَ
  

 دَقائقُ فِکری فی بَدیع صِفَاتِها  
  

 فأوحی אِلَیها אلطَّرفُ ِאنّی אُحِبُّها
  

 ٢٨فَاثر ذَאک אلوحی فی وَجَناتِها  
  

                                                 
  )۷م، ص ۱۹۸۸، قاهره، אلزهرאء لالعالم אلعربی، אلوحی אلمحمدیאز محمد رشید رضا، به نقل . (رאمیار، پیشین ٢٠.

אی  אخباری به عنصر سرعت אشاره אبن. تأکید کرده אست אعالمفارس در بیان معنای אصلی فقط بر عنصر   به طور مثال، אبن ٢١.
  .نکرده אست

  ).  ذیل وאژه( 2520، ص 6م، ج ، چاپ سوه ۱۴۰۴،جوهری، بیروت، دאر אلعلم للمالیین، אلصحاح. ٢٢

  .280، ص  20منظور، پیشین؛ زَبیدی، پیشین ج אبن. ٢٣

  .منظور، پیشین אبن. ٢٤

  .همان. ٢٥

  ).مادۀ وحی( ۹۶۱ص  ، بطرس אلبستانی،)قاموس مطول للّغة אلعربیة(محیط אلمحیط . ٢٦

  .۷۹رאمیار، پیشین، ص . ٢٧

  .۷۷همان، ص . ٢٨
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אم در صفات زیبای אو آشفته  گاه تار و پود אندیشه با نگاهی خاص بر אو نظر אفکندم، آن
آثار خود رא در ) وحی(אین پیام . وست دאرمگوشۀ چشمم به אو پیام دאد که من אو رא د. شد
  .هایش نمایان ساخت گونه

نیز عالوه بر אین  ٢٩.ها אست ؛ یعنی؛ אشارۀ چشمان، سخن آنوَحْیُ אلعُیُونِ کَالمُهاهمچنین آمده אست که 
  :در شعر عرب آمده אست. אشاره با دست نیز وحی نامیده شده אست

با توجه به آنچه  ٣٠.پس به ما אشاره کرد و سر אنگشتان رسوالن אو بودند» فاَوحَت אِلَینا وאالنامِلُ رُسلُها«
گفته شد روشن אست كه אین کاربرد شایع אز وحی در معنای אشاره و אعالم خفی אست که باعث شده אست 

با سخنی پوشیده אز با אو  ٣١؛»کَلَّمَهُ بکالمٍ یُخْفِیهِ عَنْ غَیرِه«رא به  وَحَی إلَیْهِ و أوْحَیشناسان عبارت  אغلب لغت
  .كنند دیگرאن سخن گفت، تعبیر 

گاه در عملِ אشاره كردن به  توאن گفت كه معنای אولیۀ وحی، شتاب و سرعت بوده אست، آن אین می بر بنا
عنوאن مصدאقِ یک فعل سریع به کار رفته که عنصر خِفا نیز אز لوאزم آن אست، سپس در مطلق אِعالم 

 .אستکاربرد یافته ) آگاهانیدن(

شود، بلکه אهل زبان دאمنۀ  باید توجه دאشت که کاربرد یک لفظ صرفآً به معنای אصلی آن محدود نمی
. برند کاربرد رא گسترش دאده، یک لغت رא در لوאزم معنای אصلی و دیگر موאردی که با آن אرتباط دאرد به کار می

گاه אین کلمه در אبزאرهای אین عمل  د آنبه عنوאن مثال وقتی وحی به معنای אعالم و یک عمل אرتباطی باش
אلقرآنُ «: که در سخنی אز حارث אعور آمده אست که گفت چنان. رود אرتباطی، نظیر خط و کتابت نیز به کار می

در אین سخن، قرآن به معنای مهارت . تر אست خوאندن آسان אست، نوشتن אز آن سخت »یَّنٌ وَ אلوَْحیُ أشَدُّ مِنْهُهَ
  ٣٢.نوشتن و خط אستمهارت ی به معنای خوאندن و وح

 وحی در אصطالح אدیان אلهی) ب

وحی در فرهنگ אدیان אلهی، مفهومی خاص دאرد و وحی در אین حوزه به عمل אرتباطی بین خدאوند و 
به بیان دیگر، وحی پیامی אست که پیامبرאن אز . شود که حاصل آن، نبوت אست אشخاص برگزیده گفته می

  :توאن گفت که وحی در אصطالح אدیان אلهی سه رکن دאرد אین می بر بنا. کنند خدאوند دریافت می
  .فرستندۀ پیام که خدאوند אست .۱
  .گیرندۀ پیام که پیامبرאن هستند .۲
  .خود پیام، که سخن خدא אست .۳

م نبوت، تنها متکی بر אین تعریف אز وحی אست و نباید با مفهوم عام وحی که شامل کهانت، وسوسه، אلها
  ٣٣.و مکاشفه אست، אشتباه گرفته شود

                                                 
  )۵۲۰ ص ،۳، ج حموی یاقوتبه نقل אز ( .همان. ٢٩

  .منظور، پیشین אبن. ٣٠

  .همان؛ زبیدی، پیشین؛ جوهری، پیشین. ٣١

  ).ذیل وאژه( ۲۷۹زبیدی، پیشین، ص . ٣٢

های سوم و  ـ كم سخن گفتیم آن אست كه در درس  به معنای معروف و مصطلحش  كه در אین درس אز وحی ـ علت אین. ٣٣
  .چهارم مفصل به אین موضوع خوאهیم پردאخت
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  کهانَت .۱

  چیستی كهانت  .۱ـ۱

دאنستند که ریشه در عالمی دیگر،  های شعری رא אموری می ها کهانت و پدیده پیش אز ظهور אسالم، عرب
کند که قرآن نه سخن شاعر و نه  خدאوند در قرآن کریم تأکید می. در ورאی אین عالمِ محسوس و مرئی دאرد

سازد كه در عصر نزول قرآن و پیش אز آن، کسانی با عنوאن کاهن  אین تأکید روشن می. هن אستسخن کا
  .אند אدعای אرتباط با عالم غیب دאشته

گویی در مورد حوאدث گذشته و آینده אست؛ کاهنان کسانی بودند که אفرאد برאی کسـب   کهانت אدعای غیب
אسـتنباط  . کردنـد  ها رجـوع مـی   ها به آن و אز بین بردن دشمنی אطالع אز حوאدث آینده، تعبیر رؤیاها، شفا گرفتن

عمومی אز کاهن אین بود که شخص کاهن با فردی אز جنّ سر و کار دאرد و آن جنّ به وسیلۀ אسـترאق سـمع، אز   
همچنین سـخنان  . های آن بود کاهنان معموالً زبان خاصی دאشتند که سجع אز ویژگی. شود אخبار غیبی آگاه می

  ٣٤.تافت می آلود بود به طوری که تأویالت گوناگونی رא بر بهامها א آن

  :کند که قرآن سخن کاهن نیست تا مبادא مردم وحی رא با کهانت אشتباه بگیرند خدאوند تأکید می

وَال بِقَولِ کاهِنٍ قَلیالً ما  * إنَِّه لَقولُ رَسولٍ کَریمٍ وَما هو بِقَولِ شاعرٍ قَلیالً ما تُؤمِنونَ﴿
  ٣٥.﴾تَنزیلٌ مِن رَّبِّ אلعَالََمینَ* رونَ تَذَکََّ

  :گوید و نیز می

  ٣٦.﴾ال مَجنونٍبِنعِمَةِِ رَبِّکَ بِکاهنٍ وَ فَمَا אَنتَ﴿

دאشت تا  مردم رא אز تصدیق کاهنان بر حذر می) آلهو علیه אهللا صلی(مطابق برخی אحادیث، پیامبر אکرم 
هایش تصدیق کند، به آنچه بر محمد  אو رא در گفتههر کس نزد کاهن و ساحری رود و «: جایی که فرمودند

  ٣٧».نازل شده، کافر شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(

  אقسام كهانت .۲ـ۱

  .نوع אول غیر אکتسابی و نوع دوم אکتسابی אست: فخر رאزی گفته אست که کهانت دو نوع אست

. ر אز خوאص برخی אز نفوس אستت نوع אوّل در برخی אز نفوس به صورت ذאتی وجود دאرد و به بیان روشن
شود که  אز سخنان فخر رאزی אستفاده می ٣٨.אما نوع دوم با אشتغال به برخی אمور مانند نجوم قابل کسب אست

  .نهی در אحادیث ناظر به گونۀ دوم کهانت אست

نی، سحر بی אند که شامل کهانت، فال אی تعریف کرده های غربی نیز وحی رא به گونه אلمعارف برخی אز دאیرة

                                                 
موسوعة مصطلحات مفتاح אلسادة و زאده، אحمد بن مصطفی،  ؛ طاش کبری420، صوعة אالدیان אلمیسرةموس: ک. ر. ٣٤

  .۵۲۸ـ  ۵۳۰و  ۴ـ  ۷۵۳ص   م،۱۹۹۸، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، مصباح אلسیادة فی موضوعات אلعلوم
  .۴۰ـ  ۴۳/ حاقّه. ٣٥
  .۲۹/ طور. ٣٦

  .۴۲۹، ص ۱۲ تا، ج  אلعربی، بی، אحمد بن حنبل، بیروت، دאر אحیاء אلترאث مسند. ٣٧

؛ אلسرّ אلمکتوم فی مخاطبة אلشمس و אلقمر و אلنجومبه نقل אز فخر رאزی، ( ۷۵۳زאده، پیشین، ص  طاش کبری: ک. ر. ٣٨
  .)989، ص   ۲؛ ج کشف אلظنون
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باید گفت كه אگر منظورشان معنای عامّ لغوی وحی אست، در آن سخنی نیست، אما אگر  ٣٩.شود  و جادو نیز می
ها و  توאن گفت که قصه می. مرאدشان وحی به عنوאن مصطلح دینی אست، אین אمر یک خلط آشکار אست

هایی אز وحی شده  ین تعریفهای کتاب مقدس موجود یهودی ـ مسیحی، سبب عرضۀ چن ها و آموزه אفسانه
אی که کاهنان برאی به دست آوردن אمور غیبی در پیش گرفته بودند، با رאه پیامبرאن  به هر حال، طریقه. אست

یکی אز . شدند که به هیچ روی، صادق نبود هایی متوسل می אلهی کامالً متفاوت بود؛ کاهنان به روش
ولی آیا جنّیان همیشه رאست  ٤٠.ی، توسل به جنِّیان بودهای کاهنان برאی به دست آوردن אخبار غیب روش
אین، אخبار  بر شوند، بنا ها، به صالح و غیر صالح تقسیم می ها نیز مانند אنسان گویند؟ مطابق قرآن، آن می

אی که بین  بارۀ موאجهه ، درمقدمهخلدون در کتاب خود،  אبن. کاهنان معجونی אز אخبار رאست و دروغ אست
  :نویسد صیّاد، אتفاق אفتاده אست می و یکی אز کاهنان عصر خویش، به نام אبن) وآله علیه אهللا یصل(پیامبر 

گفت אز وی پرسید چگونه אین خبرها به  بارۀ אخباری که باز می صیّاد در پیامبر به منظور کشف حال אبن
אمر بر تو : فرمودند) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر . رسد אخبار رאست و دروغ هر دو به من می: رسد؟ אو گفت تو می

یابد،  مشتبه شده אست؛ یعنی یكی אز خوאص نبوت، رאستی و صدאقت אست و به هیچ حال دروغ بدאن رאه نمی
آنکه محرک و مشوقی در کار باشد  אست بی) جهان برین(زیرא مسئلۀ نبوت پیوستگی ذאت پیامبر به مأل אعلی 

ولی کاهن به سبب عجز خویش، ناگزیر אست به تصورאت بیگانه אز . دو به אمور بیگانه אز ذאت خود یاری جوی
کند مشتبه  کند و با אدرאکی که بدאن توجه می ذאت خود یاری جوید، و אین تصورאت در אدرאک وی نفوذ می

یابد و به همین سبب ممکن نیست  آمیزد و אز אین رو دروغ به آن رאه می می ها در شود و در نتیجه با آن می
سنگ وحی نبوتی نیست،  وزن و هم که، کهانت به هیچ روی هم نتیجه آن ٤١».ویی אو رא نبوت نامیدپیشگ

چرאکه طریق آن אز صدق و אمن الزم برخوردאر نیست و تنها خدאوند אست که کالمش صدق و طریق کالمش 
  .٤٣﴾وَتَمَّت کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدقاً﴿ ٤٢؛﴾نَزَلَ بِهِ אلرُّوحُ אألمینُ﴿: אمن אست

 אلهام .۲

 بررسى معناى אلهام .۱ـ۲

אلهام ـ در معنای معروفش ـ אز آن جهت بدین نام نامیده  ٤٤.אست بلعیدنبه معنای  لهمאلهام אز ریشۀ 
گویند، אز آن جهت  لهیمدوزخ رא نیز . یابد می شود و قلب آن رא در شده אست که گویی چیزی به قلب אلقاء می

فألْهَمَها فُجُورَها ﴿: بار به کار رفته אست אین وאژه در قرآن کریم یک ٤٥.بلعد که هرچه در אو אفکنند، فرو می
طلبم که  ؛ אز تو رحمتی می»אَسْأَلُکَ رَحْمَةً مِن عِنْدِکَ تُلْهِمُنِی بِهَا رٌشْدی«: در حدیث آمده אست. ٤٦﴾تَقوَیهاوَ

                                                 
٣٩.Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion  ۱۵۶، ص ۱۲، ج.  

  .۶/ قرآن کریم، جن: ک. ر. ٤٠
  .۶ـ  ۱۸۵، ص ۱ش، ج ۱۳۷۵، אبن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهرאن، شركت אنتشارאت علمی و فرهنگی، همقدم. ٤١
 .۱۹۳/ شعرאء. ٤٢
 .۱۱۵/ אنعام. ٤٣
  ).ذیل وאژه( ۴۶۳، ص ۲فارس، پیشین، ج  אبن. ٤٤
  .همان. ٤٥
  .۸/ شمس. ٤٦
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یعنی خدאوند خیر و » ه אهللاُ אلخیرَألهَمَ«: شود وقتی گفته می ٤٧.هدאیت به رאه رشد و کمال رא به من אلهام بخشد
אند אلهام به موאردی אختصاص دאرد که فیوضاتی אز جانب خدא و مأل אعلی بر  گفته ٤٨.خوبی رא در قلب אو قرאر دאد

  ٤٩.قلب אلقا شود

وسوسه قرאر دאرد و آن وאردאت قلبی אست که خیری در آن نیست، بلکه  ،که منشأ خیر دאرد،در مقابل אلهام
  ٥٠.کند به אنجام کارهای ناپسند تحریک می אنسان رא

  :گوید می אلکلیات אلبقاء در אبو

کند  شود و אنسان رא به کاری دعوت می شود که در قلب وאقع می אلهام به علمی گفته می
אین . که אنسان آن رא אز رאه אستدالل عقلی یا حجت شرعی به دست آورده باشد بدون آن

ه خدאوند، بدون وאسطۀ فرشته به وجه خاصی به אمر گاهی אز طریق کشف אست و گا
گاهی هم مرאد אز אلهام . کند، در حالی که وحی به وאسطۀ فرشته אست אنسان אلقا می

  ٥١.٥٢﴾قویهاجورَها وَتَفألهَمَها فُ﴿: فرماید ور که خدאوند میط  تعلیم אست همان

  تفاوت وحى و אلهام .۲ـ۲

  :دگوی אلبقاء در فرق بین وحی و אلهام می אبو

אلهام نوعی کشف معنوی אست، در حالی که وحی، کشف شهودی אست که متضمن 
. شود کشف معنوی אست؛ چرאکه وحی با مشاهدۀ فرشته و شنیدن سخن אو حاصل می

  ٥٣.وحی אز خوאص نبوت אست در حالی که אلهام אعم אست
یعنی وحی عـام و אلهـام    آن ـ عام و خاص مطلق אست؛   باید گفت که رאبطۀ אلهام و وحی ـ به معنای لغوی 

אمـا وحـی و אلهـام    . خاص אست، به عبارت دیگر אلهام به وحیی אختصاص دאرد که به صورت אلقاء در قلب אست
. دو چیـزِ متفـاوت هسـتند   ) شـود  آنچه كه به عنوאن وحی نبوت بر אنبیاء نازل مـی (نسبت به معانی خاص وحی 

گونه אبهامی توسط فرشتۀ وحـی   م خدא אست که بدون هیچکه وحی کال אلهام אلقای معنا در قلب אست و حال آن
  .شود به شخص پیامبر אبالغ می

  :گوید شهید مطهری در بیان عدم شفافیت אلهام و فرق بین אلهام و وحی می

אنسان . که خود فرد هم علتش رא بفهمد شود بدون آن گاهی אلهاماتی به אفرאد می
کند یک چیزی رא  فهمد، אحساس می ی رא میدفعه در دلش چیز بیند که یک قدر می همین

                                                 
  ).ذیل وאژه( ۳۴۶، ص ۱۲منظور، پیشین، ج  אبن. ٤٧
  .۵۷۷خشری، ص ، زمאساس אلبالغه. ٤٨
  ).ذیل وאژه( ۲۷۰ زبیدی، پیشین، ص. ٤٩
تصحیح عدنان درویش و محمد אلمصری، بیروت، مؤسسة אلرسالة،  ،)אلبقاء אبو(، אیوب بن موسی אلحسینی אلكفوی אلکلیات. ٥٠

  .۲ـ  ۹۴۱م، ص  ۱۹۹۲
 .۸/ شمس. ٥١
  .۱۷۳همان، ص . ٥٢
، جوאد نوربخش، تهرאن »אصطالحات تصوف«فرهنگ نوربخش ؛ ۱۸۱، ص ۳، ج אهللا ولی  رسائل شاه نعمت: ک.همان؛ نیز ر. ٥٣

 .۲۲۲، ص ۴، ج  ش۱۳۷۲، چاپ دوم، )مؤلف: ناشر(
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که بفهمد آن چیست، אین خودش یک نوع אلقاء و یک نوع אلهام  درک کرد بدون آن
گویند فرق لغوی אلهام با وحی در אین אست که אنسان در אلهام مستشعر به  می. אست

  ٥٤.مَبدئش نیست

ف אلهام گفته شده אست که منشأ אلهی نکتۀ دیگری که نباید אز نظر دور دאشت آن אست که گرچه در تعری
کند ـ در مقابل وسوسه که אز אلقائات شیطانی אست و אنسان رא به شر  دאرد و אنسان رא به کار خیر دعوت می

کند ـ אما گاهی ما در خیر یا شر بودن عمل یا نظری که به ما אلقا شده אست تردید دאریم؛ یعنی در  دعوت می
شود كه  به دیگر سخن، گاه به قلب ما אلقا می. ب ما אلقا شده אلهام אست یا وسوسهدאنیم آنچه به قل وאقع نمی

ناگهان به . אی رא بپذیریم در حالی که به درستی یا نادرستی آن علم و یقین ندאریم عملی رא אنجام دهیم یا אیده
توאن گفت که آیا  نمیشود که به آن عمل دست بزنیم یا نظری رא بپذیریم، در چنین صورتی  قلب ما אلقا می

אِنَّ «: طور که در متون دینی هم آمده אست همان. אی نفسانی و شیطانی אین אلقا، אلهامی אلهی אست یا وسوسه
  ٥٥.»للشیطان لَمَّةلِلمَلَک لَمَّة و

אلبته אین در جایی . (توאند منشأ אلهی یا نفسانی و یا حتی منشأ شیطانی دאشته باشد אین אلهام می بر بنا
با אین همه برאی .) که کار در حقیقت شرّ אست ولی ما به خیر یا شرّ بودن آن آگاهی کامل ندאریم אست

در . توאند کارساز باشد های شیطانی معیارهای عقلی و شرعی نیز می تشخیص אلهامات رحمانی אز وسوسه
  :هجویری آمده אست که אلمحجوب  كشف

אندر آن عقبه، سخت سرد بود و  سعید אز نیشابور قصد طوس دאشت و وقتی شیخ אبو
به دو نیم  ٥٦من אندیشه کردم که אین فوطه: فسرد، درویشی گفت پایش אندر موزه می

چون به طوس آمدیم אندر . کنم و در پایش پیچم، دلم ندאد که فوطه سخت نیکو بود
مجلس אز وی سؤאل کردم که شیخ ما رא فرقی کند میان وسوאس شیطانی و אلهام حق، 

هام آن بُوَد که تو رא گفتند فوطه پاره کن تا پای بوسعید سردی نیابد، وسوאس אل: گفت
  ٥٧.آن که تو رא منع کرد

  )مکاشفه(کشف  .۳

  بررسی معنای مكاشفه .۱ـ۳

رسانی بر ماورאی حجاب אز  کشف در لغت به معنی رفع حجاب و در אصطالح عارفان و صوفیان، אطالع
  :گوید عطّار می ٥٨.معانی غیبی و حقیقی אست

                                                 
  . ۶ـ  ۴۰۵، ص ۴، ج  قم، صدرא ، مرتضی مطهری،آثار مجموعۀ. ٥٤
  .رאغب אصفهانی، پیشین، مادۀ دهم. ٥٥

معین، تهرאن، مؤسسۀ אنتشارאت   محمد ،فرهنگ فارسی: ک.ر. باشد فوطه، معرب فوته אست و فوته به معنای دستار می. ٥٦
، علی אكبر دهخدא، مؤسسۀ אنتشارאت دאنشگاه تهرאن، نامۀ دهخدא لغت؛ ۲۵۸۳، ص ۲ش، چاپ سیزدهم، ج ۱۳۷۸אمیركبیر، 
  .۱۷۲۳۳، ص ۱۱ش، چاپ دوم، ج  ۱۳۷۷

  )۲۰۷، ص کشف אلمحجوببه نقل אز هجویری، ( ۲۲۵، ص ۴نوربخش، پیشین، ج . ٥٧

  .۲۳۷ص جرجانی، پیشین، . ٥٨
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 کشف چیست אز خاک در خون جستن אست
  

 ٥٩وز درون پرده بیرون جستن אست  
  

نفس خویش رא جال دאده و پرده אز روی دیدۀ , אند که بر אثر ریاضت و مجاهدت صوفیان و عارفان مدعی
ماده و  אند به مشاهدۀ آنچه ماورאی حجاب אند تا جایی که به قدر رفع حجاب و صفای دل توאنسته قلب برگرفته

قلمرو آن نیز گسترش , אین مکاشفه دאرאی مرאتب و درجاتی אست که به حسب مرتبۀ آن. جسم אست بنشینند
کنند که אز کشف عوאلم وجود  عارفان به آیاتی אز قرآن و אحادیثی אز پیامبر و אوصیا نیز אستشهاد می. یابد می

و אولیایی چون ) אلسالم علیه(رت موسی و حض) آلهو علیه אهللا صلی(برאی پیامبرאنی چون حضرت محمد 
  .حکایت دאرد) אلسالم علیه(حضرت علی 

  :گوید شیخ روزبهانی بقلی می

 ٦١﴾فَلَمَّا تَجَلَّی رَبَّه لِلجَبَلِ﴿ :و فرمود ٦٠﴾عَلَّمَ آدَمَ אألَسْماءَ کُلََّهاو﴿ :خدאی تعالی فرمود
و هرکه رא אین مقامات باشد با قلب  ٦٢﴾نیدَنَی فَتَدَلّّی فَکانَ قابَ قَوسَیْنِ أَوْ أدْ﴿ :و گفت

چیزی رא אز غیب بنگرد و به حقیقت ببیند و شک رא در آن رאهی نباشد و چنان باشد که 
؛ אگر »لو کُشِفَ אلغِطارُ ما אزدَدتُ یَقیناً«: گفت) אلسالم علیه(אمام علی . در ظاهر ببیند

ما کَذَبَ אلفُؤאدُ ﴿: عالی فرمودخدאی ت. پرده بردאشته شود بر یقین من אفزوده نخوאهد شد
  ٦٣.٦٤﴾ما رَأی

توאن به موאرد  אی گزאرش شده אست که אز آن میان می در مصادیق مکاشفات عارفان و אولیا موאرد عدیده
  : ذیل אشاره کرد

 .مشاهدۀ אلوאح مکتوبـ 

 .شنیدن صدא אز غیبـ 

 ها در لحظۀ אنجام آن مشاهدۀ אفرאد غایب و دیدن کارهای آنـ 

 ها کار و گناهکار و خبر دאدن אز אعمال گذشته و آیندۀ آن اهدۀ حاالت و صفات אفرאد نیکومشـ 

 .آشکار شدن حقیقت אشیاء همرאه با منافع و مضرّאتشانـ 

 .مشاهدۀ تسبیح موجودאت مادیـ 

 ٦٥.ها در عالم برزخ مشاهدۀ אروאح مردگان و حاالت آنـ 

                                                 
  )۴۵ص , نامه مصیبت, به نقل אز عطار( ۳۵پیشین، ص , نوربخش. ٥٩
 .۳۰/ بقره. ٦٠
  .۱۴۳/ אعرאف. ٦١
 .۸ـ  ۹/ نجم. ٦٢
 .۱۱/ نجم. ٦٣
  )۱۴۲ص , مشرب אالروאح, به نقل אز روزبهانی بقلی شیرאزی( ۳۸ص , پیشین, نوربخش. ٦٤
  .۹ـ  ۹۲۸ص  م،۱۹۹۹مكتبة لبنان ناشرون،  بیروت، ,رفیق אلعجم, موسوعة مصطلحات אلتصوف אالسالمی: ک. ر. ٦٥
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  منشأ مکاشفه .۲ـ۳

کند که אصل مشاهدۀ غیب  های مختلف رא مطالعه کند، یقین پیدא می مسلککسی که حاالت אهل عرفانِ 
های مختلفی  ها و تحلیل گرچه در مورد منشأ و عامل آن ممکن אست فرضیه, و مغیبات אز אمور אنکارناپذیر אست

أ گویند مکاشفه منش אند و گاهی می شود که منشأ مکاشفه، جن و شیاطین گاهی گفته می. وجود دאشته باشد
: شود چند چیز دیده می, אند که در همۀ کسانی که به چنین مقاماتی رسیده آنچه مسلم אست אین. ربانی دאرد

  ٦٦.های نفسانی های مجاهدت و ریاضت و ترک تعلقات مادی و لذت אجرאی برنامه

آن אست که  ی،های אلقای معان فرق אساسی وحی به معنای مصطلح دینی با دیگر رאه :توضیح پاسخ
آید که אلقائات رحمانی با אلقائات نفسانی و  برخوردאر نیستند و چه بسیار پیش می یشفاف مبدأهای دیگر אز  رאه

  .شود شیطانی خلط می

  رאبطه مكاشفه با رؤیا .۳ـ  ۳

در حال رؤیا حوאس ظاهری אنسان אز کار . شاید بتوאن کشف و مکاشفه رא نوعی رؤیا در بیدאری دאنست
אز طریق حوאس , کنیم ه ما در حال رؤیا با چشم یا گوش یا دیگر אعضا و جوאرح אحساس میאفتد و آنچه رא ک می

  .باطن روح و نفسمان אست

با حوאس دیگری غیر אز حوאس ظاهری مادی، אموری رא مشاهده , אهل مکاشفه نیز در هنگام کشف
ن مکاشفات با چشم و گوش مادی کنند؛ چرאکه אگر אی شنوند و یا אشیائی رא لمس می کنند یا مطالبی رא می می
  .در حالی که چنین نیست, ها رא ببینند و بشنوند ها هستند آن باید کسانی که در مجاورت آن  ,بود

گرچه ممکن אست که صاحب کشف گمان کند و حتی یقین دאشته باشد که وی אین مکاشفات رא با چشم 
طور که در رؤیا نیز نوعاً אفرאد توجه  همان ,و گوش ظاهر دیده یا شنیده אست אما حقیقت چیز دیگری אست

אفتد، ولی وقتی بیدאر  پندאرند که همۀ אمور در زندگی عادی אتفاق می ندאرند که در حال رؤیا هستند و چنین می
  .فهمند که مشاهدאتشان وאقعیت ندאشته אست شوند می می

ظاهری تعطیل و حوאس حوאس , که ماهیت و سرشت کشف با رؤیا یکی אست و در هر دو نتیجه آن
. توאنیم به אرزیابی میزאن אعتبار مکاشفات بنشینیم فرض می حال با אین پیش. شود باطنی نفس، فعال می

شاید همۀ ما אنوאع . توאنند صادق و یا کاذب باشند مکاشفات هم می, طور که رؤیاها همگی صادق نیستند همان
رؤیاها مربوط به حوאدث گذشته هستند که عیناً אتفاق אفتاده  مختلفی אز رؤیاها رא تجربه کرده باشیم؛ برخی אز

אفتد، برخی אز رؤیاها به صورت نمادی אز  אست، برخی مربوط به حوאدث آینده هستند که بعدאً عیناً אتفاق می
هم در قرآن کریم و هم در روאیات . وאقعیت هستند و باالخره برخی אز رؤیاها عاری אز هرگونه وאقعیتی هستند

) אلسالم علیه(در قرآن کریم رؤیای حضرت אبرאهیم . توאنند صادق یا کاذب باشند أیید شده אست که رؤیاها میت
همچنین رؤیای  ٦٧.به عنوאن رؤیاهای صادق گزאرش شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(و نیز رؤیای پیامبر אکرم 

رאدر خود رא به صورت خورشید و ماه و در حال کودکی، که پدر و مادر و یازده ب) אلسالم علیه(حضرت یوسف 
ها بعد به شکلی، که تفصیل آن در دאستان حضرت  אز رؤیاهای نمادین و صادق אست که سال. یازده ستاره دید

                                                 
, ؛ مرتضی مطهری)سورۀ مائده ۱۰۵ذیل آیۀ . (۱۷۷ص , ۶ج , محمد حسین طباطبایی, אلمیزאن فی تفسیر אلقرآن: ک. ر. ٦٦

 .۴۳۷ص , ۴ج , پیشین

  . ۲۷/ ؛ فتح۱۰۲ـ  ۱۰۵/ صافات, قرآن کریم: ک. ر. ٦٧
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אضغاث אحالم אما با אین همه در قرآن تصریح شده אست که برخی אز رؤیاها  ٦٨.یوسف آمده אست، تحقّق یافت

  ٦٩.هستند

برخی אز , برخی אز جانب خدא אست, אند برخی حدیث نفس: אند که رؤیاها چند گونه در روאیات نیز آمده אست
  .جانب فرشتگان و برخی نیز אز جانب شیطان אست

فارغ אز حوאس , نفس אنسان. طور که گذشت مکاشفات نیز در سرشت و ماهیت همانند رؤیا هستند همان
ها אز قدرت خلّاق خود نفس و قوۀ خیال  אز آنولی ممکن אست برخی , پردאزد ظاهری به مشاهدۀ אموری می

شده אز  کسی که مکاشفات نقل. ناشی شده باشد و برخی کامالً وאقعی باشد و برخی אز جانب شیطان باشد
در برאبر مکاشفات وאقعی که , به بیان دیگر. توאند به אین نتیجه برسد به خوبی می, عارفان بزرگ رא مطالعه کند

کشف و شهودهای خیالی و پندאری نیز فرאوאن אست که بر , و یقین و مجاهدت نفس אست تقوא, ناشی אز אیمان
: אلدین بن عربی گفته אست محی, برאی مثال. آید های شیطانی پدید می אنحرאف فکر و وسوسه, אثر تلقین مکرر

  ٧٠»!رؤیت رאفضیان به صورت خوک در مکاشفه אست, رجبیون رא ریاضتی אست که אز آثار آن«

אین אمر به هیچ وجه , که مدعیان کشف و شهود در אدعاهایشان نیز صادق باشند אین بر فرض آن بر بنا
  .אیشان نیست  دلیل بر حقانیت پیام مکاشفۀ

  خالصه و نتیجۀ

پژوهی و  های دین وحی در אدیان אلهی אز جایگاه אساسی برخوردאر אست و سنگ زیربنای بحث .۱
 .پژوهی אست قرآن

به معنای אلقای معنا به دیگرאن אست که نوعاً אز طریق رمز و אشاره و پنهان אز چشم وحی در لغت  .۲
گیرد و אلهام یکی אز  عام بوده و هرگونه אلقای معنایی رא در بر می, אین معنای لغوی. گیرد دیگرאن صورت می
 .مصادیق بارز آن אست

و برگزیدگانش אست که حاصل آن  אرتباط کالمی بین خدא, وحی به معنای مصطلح در فرهنگ אدیان .۳
  .نبوت אست

های ربّانی به אهل مکاشفه و  گیرد و بسیاری אز موאرد پیام در אلهام و مکاشفه نیز، אلقای معنا صورت می .۴
شود که پاکی نفس و جالی روح و خموشی زبان و رهایی אز تعلقات مادی شرط شنیدن نوאهای  אلهام אلقاء می
  : نابه قول موال. وحیانی אست

  های حق شنوی          که صد هزאر حیات אست وحی گویا رא که تا وحی باش خموش

های دیگر אز مَبدأ  های אلقای معنا آن אست که رאه فرق אساسی وحی به معنای مصطلح دینی با دیگر رאه .۵
  .شود شیطانی خلط میآید که אلقائات رحمانی با אلقائات نفسانی و  شفافی برخوردאر نیستند و چه بسیار پیش می

                                                 
  .۱۰۰و  ۴ـ  ۵, یوسف, قرآن کریم:  ک. ر. ٦٨

  .۴۴, یوسف, قرآن کریم: ک .ر. ٦٩

، محمد كاظم شاكر، تهرאن، هستی نما، قرآن در آینۀ پژوهش؛ ۲۸ص  , אلدین آشتیانی جالل, شرح مقدّمۀ قیصری. ٧٠
  .۱۱۲ص , ۲ج , ش ۱۳۸۰
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  ضمیمه

  شناسی با رویکرد کالمی وحی

  وحی یا شعور مرموز 

  .کشد אنوאع رא به سوی کمال می, دستگاه آفرینش. ۱

شک  کند، بی شروع به روئیدن می دאنۀ گندمی که بر زمین אفتاده و با شرאیط مساعدی شکافته شده و
رشد خود رא تکمیل نموده و سنبل دאده و  متوجه آخرین مرحلۀ حرکت خود، یعنی بوتۀ گندمی אست که

אی که در شکم خاک پنهان شده و سپس پوست خود رא  همچنین هستۀ میوه. آورد های زیادی به بار می دאنه
دهد، אز همان دم آغازین، عازم آخرین درجۀ کمال و برومندی خودش אست  شکافته و نوک سبزی بیرون می

אی که در میان تخم یا صورت جنین אنسان که در  و نیز شکل جوجه. شدکه درختی سرسبز و پر אز میوه خوאهد 
אز همان وقت به سوی یک مرغ کامل یا یک אنسان کاملی رهسپار אست، که אز , شود رحم مادر بسته می
  .مند بوده و آثار وجودی خود رא خوאهد بخشید مزאیای وجود بهره

یابیم که دستگاه آفرینش با تربیت  به وضوح در می, گرهای بارز و صدها و هزאرها موאرد دی אز אین نمونه
دهد و אگرچه در میان אین  تکوینی خود هر نوعی אز אنوאع خارجیه رא به سوی کمال مناسب خودش سوق می

אنوאع، אفرאدی در مسیر تکوینی خود گرفتار یک سلسله آفات و صدمات شده و אز رאه باز مانده و به طریق 
کشد و همچنان به کار خود  با אین حال دستگاه آفرینش هرگز אز پیشۀ خود دست نمی אفتند، ولی نیستی می

אز آنجا که אنسان نیز یکی . کند אدאمه دאده و کاروאن هستی رא پیوسته به سوی مقاصد ویژۀ خودشان هدאیت می
  .شود אز אین אنوאع אست، لذא به ناچار אز طریق آفرینش  به سوی مقصد کمالی خود هدאیت می

 .آورد אنسان به وسیلۀ אستخدאم دیگرאن مدنیت رא به وجود می. ۲

. در אین حقیقت تردیدی نیست که אنسان نوعی אست که در همۀ شئون زندگی خود، مدنی و אجتماعی אست
אین حقیقتی אست که ساختمان وجودی سرאسر אحتیاجِ אنسان و نیز آنچه که אز تاریخ گذشتگان به دست ما 

  .دهند چنین آزمایش אفرאد و طبقات نسل حاضر به آن گوאهی میرسیده אست و هم

ولی نکتۀ مهم אین אست که אین نوع، به حسب آفرینش، طوری ساخته شده אست که هر چیز رא برאی 
  .کند خوאهد و אز نیروی طبیعت و אز همۀ فوאئد وجودی بسایط و عناصر به نفع خود אستفاده می خودش می

برאی رفع نیازهای ) گیاه و درخت(برگ و ریشه و چوب و هیزم همۀ نباتات אنسان אز میوه و شاخ و 
אنسان אز . دهد ها رא برאی رسیدن به مقاصد دوردست خود وسیله قرאر می کند و آن زندگی خود אستفاده می

ر ها رא تربیت کرده و د برد و آن گوشت، پوست، پشم، خون، شیر، شاخ و حتی مدفوعات אنوאع حیوאنات نفع می
  .کند مقاصد حیاتی خود אستخدאم می

نوعان خود  برد، در هم حال سؤאل אین אست که آیا אنسانی که אین غریزه فطری رא در همه چیز به کار می
رא برאی تمتع و ) زناشویی(کند؟ و آیا אنسان אجتماع خانوאدگی  به کار نبرده و آنان رא אز אین کلیت אستثناء می

خوאهد؟ و آیا אنسان אجتماع مدنی رא برאی אین  خوאهد یا لذت خود رא برאی منزل می لذت بردن אز همسر خود می
خوאهد؟ و אگر  אی برאی تأمین אحتیاجات زندگی אو אست یا خود رא برאی مدنیت می خوאهد که بهترین وسیله می

ن אجتماع رא خوאهد אنسان برאی خود هیچ سعادتی رא در אجتماع خانوאدگی یا אجتماع مدنی نبیند، آیا باز هم آ
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روشن אست که אنسان همان غریزه .) ها مربوط به تطبیق منفعت فرد و جامعه نیست אلبته אین پرسش(طلبید؟ 
  .نوعان خود نیز به کار خوאهد بست بندد، در هم رא که در همۀ موجودאت به کار می) غریزۀ אستخدאم(

. رא برאی تکمیل אستخدאم אنتخاب کرده אستطلب بوده و אجتماع  که אنسان موجودی אستخدאم نتیجه אین
  )۳(و ) ۲(

  אجتماع تعاونی אنسان. ۳

که روشن شد אنسان אز אین رو به אجتماع تعاونی تن  زیرא چنان. شود جا אجتماع تعاونی منعقد می אز همین
توאند  ر نمیبیند و אز سوی دیگ دهد که אز طرفی به تنهایی خود رא در تأمین لوאزم زندگی خودش ناتوאن می می

زیرא دیگرאن نیز مثل אو אنسان بوده و همان . کار و کوشش دیگرאن رא بالعوض و به طور رאیگان تملک کند
پس به ناچار אجتماع تعاونی رא بهترین وسیله . خوאهند خوאهد، آنان نیز אز وی می چیزی رא که وی אز دیگرאن می

אری אز نتایج کار و کوشش خود رא به دیگرאن دאده و در کند و در نتیجه مقد تشخیص دאده و آن رא אنتخاب می
شود و بدین ترتیب همۀ אفرאد مجموع محصوالت کار خود رא روی هم  ها برخوردאر می برאبر אز نتایج کار آن

  )۴. (کنند ریخته و سپس برحسب وزن אجتماع خود رفع نیاز می

  بروز אختالف אفرאد . ۴

آید، ولی אز آنجا که אنسان אز  گفته شد در میان אفرאد ضرورتاً به وجود می אگرچه אجتماع تعاونی با عوאملی که
آید، تن دאده، لذא پیوسته אز ته دل در  سیر ناچاری به אین אجتماع تعاونی و عدאلت אجتماعی، که به دنبالش می

و قدرتی در خود  گسیختگی אست و אز אین رو هر وقت نیرویی پیدא کند، فکر پاره کردن אین بند و خوאهان لگام
  )۵. (کند یابد، אز پایمال کردن حقوق دیگرאن مضایقه نمی

کند که پیوسته אقویا به ضعفا تاخته و  تاریخ אنسان، تا آنجایی که در دست אست، אین حقیقت رא تأیید می
زیر یوغ بندگی אند و همیشه אفرאد نیرومند، אفرאد ناتوאن رא زبون ساخته و  ها رא به غارت و چپاول برده هستی آن

قید و  جان مورد אستفادۀ بی خویش کشیده و به نفع خود به کار אندאخته و همانند سایر موجودאت جاندאر و بی
  .אند شرط خود قرאر دאده

و אین چیزی אست که در سرאسر تاریخ تا به אمروز حاکم بوده و هست، با אین تفاوت که در گذشتۀ تاریخ، 
به طور אنفرאدی و میان אفرאد قوی و ضعیف یا אفرאد قوی و جوאمع ضعیف بود ولی گیری،  אقسام تعدیات و برده
  )۶!! (شود های قوی و جوאمع ضعیف אنجام می אمروز میان جامعه

کند که بدون قانونی حکمفرما، که حقوق אفرאد رא تأمین نماید،  جا אست که אنسان حس می و אز همین
های אنسانی  پذیر نیست و پیوسته قوאنین مختلفی در جامعه بشر אمکانزندگی אنسان و بقای جامعه و حیات نوع 

مانده قوאنین جامعه در میان زد و خوردها، خود به خود به نفع אقویا  که در جوאمع عقب نهایت אین. دאیر بوده אست
شده  فکر وضع کند و جوאمع مترقی אز روی رویه و تعیّن پیدא کرده و به طور غیر منظم در جامعه جریان پیدא می

شود و در عین حال تعدیاتی که سابقاً در میان אفرאد قوی  به مردم تحمیل گردیده و نسبتاً به طور منظم אجرא می
های نیرومند و  های ضعیف دאئر بود، فعالً در میان جامعه و אفرאد ضعیف یا در میان אفرאد قوی و جامعه

  .אفتاده در جریان אست عقب
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  چارۀ אختالف. ۵

  کند، رفع نماید؟ توאند אین אختالف رא אز رאه قوאنینی که وضع می نسان میآیا א

شود روزی رא فرض کرد که אنسان غریزۀ אستخدאم رא رها کرده و אجتماع تعاونی رא، نه אز برאی  و آیا می
  خویش بلکه אز برאی خود אجتماع و عدאلت، بخوאهد؟

ع رא با غریزۀ فطری و شعور درونی خود برאی خود چه گفته شد، אنسان אجتما زیرא چنان) ۷(אلبته نه 
خوאهد و هرگز شعور خود، یا همان معنی معنی אحساسات ویژۀ خود رא که محصول ساختمان ویژۀ אو אست،  می

آزمایشی که هزאرها سال در طول عمر . که אنسانیت خود رא אز دست بدهد אز دست نخوאهد دאد، مگر אین
אنسان هرچه . نماید شود، אین مطلب رא تأیید می تر אز آن پیدא نمی آزمایشی وسیعאنسانیت אنجام یافته אست و 

אنسانی که در אدوאر . شود بند می تر پای زند که אز چالۀ אین אختالف بیرون بجهد، بیش تر بال و پر می بیش
شهـری  کشــت، אکنون با پـرتـاپ کردن یک بـمـب، یک گذشته با پرتاب کردن یک سنگ یک نفـر رא می

کند، אنسانی که یک روز، یک אنسان ناتوאن رא אسیر گرفته و بردۀ خود قرאر دאده و  مثل هیروشیما رא نابود می
کند  ها برده و میلیاردها لیره و دالر قناعت نمی آورد، אکنون به میلیون رنج אو به دست می پشیزی چند אز دست

  ... . و

، که خود منشأ بروز אختالف و فساد אست، خود منشأ رفع אساساً چگونه ممکن אست شعور غریزی אنسان
که ما در صحنۀ آفرینش عاملی ندאریم که به אثری دعوت  אختالف و عامل אز میان بردن فساد شود، در صورتی

  .کند و به نابود کردن אثر خودش نیز دعوت کند

نه بر شعور درونی و אحساسات  .گذشته אز אین، אین قوאنین بر אفعال و אعمال אجتماعی مردم نظارت دאرد
  )۸. (گیرد که אختالف אز شعور درونی خودخوאهی و אحساسات نهانی سرچشمه می نهانی אنسان، در حالی

شود که طریق رفع אین אختالف، אصالح אحساسات درونی אنسان אست، نه تأکید و  אز אین بیان روشن می
  .ها و حک و אصالح متولی قوאنین تشدید آن

  :ی در میان بشر سه روش אجتماعی بوده و هستبه طور کل

دهد و هرچه دلخوאه אو باشد بر مردم  که مقدאرאت مردم رא به دست یک אرאدۀ گزאفی می ،روش אستبدאد .۱
  .کند تحمیل می

شود و یک فرد یا یک  که در آن אدאرۀ אمور مردم به دست قانون سپرده می ،روش حکومت אجتماعی .۲
  .شوند می هیئت مسئول אجرאی آن

که در آن אرאدۀ تشریعی خدאی جهان به دست همۀ مردم بر مردم حکومت کرده و אصل  ،روش دینی .۳
  .کند توحید و אخالق فاضله و عدאلت אجتماعی رא تضمین می

ها אنسان  אند و کاری با אعتقاد و אخالق ندאرند و به مقتضای آن دو روش אول و دوم تنها مرאقب אفعال مردم
. ی موאد قانونی، یعنی در אعتقاد و אخالق، آزאد אست، زیرא ماورאی قوאنین אجتماعی ضمانت אجرאیی ندאرددر ماورא

توאند صفات درونی אنسان و אعتقادאت אو رא ضمانت نموده و אصالح کند، روش دین אست که  تنها روشی که می
  .کند به هر سه جهت אعتقاد אخالق و אعمال رسیدگی می

  .אست و بس روش دینفع حقیقی אختالفات אجتماعی تنها که رא نتیجه אین
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  گیرد نه אز عقل و خرد دین אز وحی آسمانی سرچشمه می. ۶

که אرتفاع אختالفات אز جامعۀ אنسانی، بدون تردید صالح نوع و کمال אنسانی אست و אز طرف  نظر به אین
ینش هر نوع رא به سوی کمال حقیقی وی دیگر، אین تنها رאه رفع אختالفات אست و אز سوی دیگر، دستگاه آفر

دهد، پس ناچار دستگاه آفرینش دین حق و سزאوאری رא باید برאی אنسانیت تعیین کرده  هدאیت کرده و سوق می
  .و به عالم אنسانی وحی کند و אین همان دین حقی אست که باید در جامعه حضور دאشته باشد

الفات باید با دین אنجام گیرد، ولی دستگاه آفرینش با نباید چنین تصور شود که درست אست که رفع אخت
دهد تا مردم رא  کند، אفرאد نابغه و خیرخوאهی پرورش می אلهامی، که به وאسطۀ عقل אجتماعی به مردم אنتقال می

ها همان کسانی هستند که پیامبرאن  به سوی عقائد حق و אخالق شایسته و אعمال نیک دعوت نمایند و אین
که گفته شد، همان عقل אجتماعی אنسان אست که به אتکای אحساسات درونی و  زیرא چنان) ۹. (شوند نامیده می

توאند باشد، و אز  کند و אلبته چنین عاملی وسیلۀ رفع אختالف نمی نیروی فکری خود به سوی אختالف دعوت می
کند،  یق אلهام دریافت میאینجا روشن אست که אین شعور אنسانی، که אصل دین رא אز دستگاه آفرینش אز طر

سنخ دیگری אز شعور אست، غیر אز شعور فکری که در همۀ אفرאد موجود אست و אین شعورِ مخصوص، همان 
  .شود نامیده می وحیאست که 

بایست در جمیع אفرאد بوده و  همچنین نباید چنین پندאشت که אگر چنین شعوری در אنسان نهفته بود، می
دیگر وقف عدۀ مخصوصی به نام אنبیا نشود، زیرא هر مزیتی و کمالی که در نهاد همۀ همه אز آن مطلع باشند و 

که شهوت و میل جنسی در  אفرאد نهفته אست، لزومی ندאرد که در همۀ אفرאد بروز کرده و به فعلیت برسد، چنان
  .کند نه در אفرאد دیگر همۀ אفرאد نهفته אست، با אین همه تنها در אفرאد بالغ به ظهور رسیده و فعلیت پیدא می

شناسی خود تصریح  شناسان جدید، مانند جیمز אنگلیسی در کتاب روאن که قدما و برخی אز روאن و چنان
אی  در پس پردۀ אین نفس دאرد که אگر روزنه) یا مرتبۀ دیگری אز مرאتب نفس(אند که אنسان نفس دیگری  کرده

אفتد، بسیاری אز אسرאر غیبی که אز دیگرאن پنهان אست،  ق میکه در אهل ریاضات אتفا به سوی آن باز کند، چنان
  .گردد بر وی مکشوف می

  کند سخنان אنبیاء نظریۀ وحی رא تأیید می. ۷

آید אین אست که باید در میان بشر غیر אز شعور فکری شعور باطنی  آنچه אز رאه אستدالل به دست می
  .אی رא بپرورאند ف و کشمکش نجات دهد و אفرאد شایستهدیگری بوده باشد که بتوאند جامعۀ بشری رא אز אختال

و وقتی ما به سخنانی که אز אنبیا منقول אست و אکنون به دست ما رسیده אست، رجوع کنیم متوجه 
رسانند که نبوت یک  ها نیز همین نظریه رא تأیید کرده و با بیانی وאضح אین مطلب رא می شویم که آن می

خصوص אست که در אنبیا وجود دאشته و آنان به وאسطۀ אین موهبت معارف دینی موهبت مرموز و یک شعور م
عالوه بر אین توאفق دلیل مذکور با دعوی אنبیا، صحت אصل . کردند و شرאیع آسمانی رא אز ناحیۀ حق دریافت می

  )۱۰. (رساند ها رא به ثبوت می دعوی آن

زنند، یک نوع نبوغ فکری  سان حدس میشنا אین روشن אست که نبوت به نحوی که جامعه بر و بنا
که گفته شد، نبوت یک شعور مرموز غیر  אجتماعی و وحی אفکار پاک یک نابغۀ אجتماعی نیست، بلکه چنان

  .آید مطالب حقی אست که به وאسطۀ אین شعور به دست می) یعنی وحی(فکری אست و محتوאی آن 
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  אشکال

رساند، אز אین  ریق وحی و طریق عقل رא به ثبوت میممکن אست بگویند که نظریۀ گذشته که مغایرت ط
رאه به دست آمد که دستگاه آفرینش طبق روشی که در همۀ אنوאع دאرد، باید نوع אنسان رא به کمالش که رفع 

بینیم که دین و نبوت نیز در אین مدت مدید، که در میان بشر عمر  אختالفات אجتماعی אست، برساند، ولی ما می
אثر  فق به رفع אختالفات نشده و אگر چنانچه گفته شد، یک موهبت تکوینی بود، هرگز بیکرده אست، مو

تر  تر برود، دین بیش پذیرد و هرچه مدنیت پیش אین אساساً دنیای متمدن אمروز دین رא نمی بر بنا. ماند نمی
  )۱۱. (نماید نشینی می عقب

  جوאب

آفرینش به אصالح جامعۀ אنسانی برאی אفرאد אنسان אوالً عنایت دستگاه : در پاسخ אین אشکال باید گفت
אست تا پرورش یابند و دین نیز در سیر ممتد خود هزאرאن هزאر אفرאد صالح رא تربیت کرده و به جامعه تحویل 

ثانیاً ظهور دین و زندگی مردאن دینی در جامعه אز رאه سرאیت אخالقی و توאرث אخالقی به همۀ . دאده אست
عۀ אنسانی سر زده و آثار جمیله و אخالق شایستۀ אنسانی אز قبیل شجاعت، شهامت، مروت، گوشه و کنار جام

دین אز  ها کاشته و هنوز هم بشر אعم אز دیندאر و بی شفقت، عفت، سخاوت، حکمت و عدאلت رא در زمین دل
  .ها برخوردאر אست های شیرین آن میوه

وسته زنده و سرپا אست، در میان جامعه خالی אز تأثیر ترین אدوאر אنسانیت، پی و אلبته دعوتی که אز قدیم
های دیگری جز دین در میان بشر אخالق حمیده رא ضمانت نکرده که אین  אخالقی نخوאهد بود و هرگز روش

توאند אخالق فاضله رא حفظ کند، به دلیل  ها دאده شود و هرگز بشر אز غیر رאه دین نمی אخالق نسبت به آن
تر אز نیم قرن همۀ صفات حمیده مانند شفقت،  אند در کم ه روش خود رא ضد دینی قرאر دאدههایی ک که ملت אین

پس در هر حال وجود אخالق فاضله رא در میان بشر باید אز آثار دعوت . אند رא אز دست دאده... رحم، عدאلت و 
ی دین حق روی زمین فرאگیر دینی دאنست، ثالثاً هنوز عمر دنیا به پایان نرسیده אست و אز کجا معلوم که روز

  نشود و بشر در حال صدق و صفا زندگی نکند؟

پذیرد باید گفت که بشر، عدאلت אجتماعی و صلح و  אما در پاسخ אین אشکال که جهان אمروز دین رא نمی
ورۀ پذیرد و אز אول د کوشد، نمی که دنیا شب و روز برאی אستقرאر آن می صفا و אجتماع صالح رא نیز، علیرغم אین

تردید אجتماع صالح אز مقاصد دستگاه  که بی کنون به مقصد خود نائل نشده אست، در صورتی  אنسانیت تا
  .شبهه تأمین شود آفرینش אست و אگر אز رאه نبوت نیز تأمین نشود، باید אز رאه فکر، بی

  وحی و نبوت موهبتی אست خدאئی نه אمری אکتسابی. ۸

های بسیار قدیم، که אبتدאی آن  که بشر אز زمان جایی که نظر به אینممکن אست چنین تصور شود که אز آن
های مخصوص، رאهی به غیب  های بدنی و فکری و مجاهدت زیاد روشن نیست، توאنسته אست در אثر ریاضت

باز کند؛ یعنی چیزهایی برאی وی روشن شود، یا کارهایی אنجام دهد که אز رאه تعلیم و تربیت عادی دستگیر 
های سیّاحان آمده אست و  نامه های بسیاری אز אین دست در تألیفات گذشتگان و در سیاحت و نمونه شود نمی

ها در אین زمینه  حتی אمروزه نیز در مجالت و جرאئد پیوسته وقایعی אز مرتاضان هند و آفریقا و אروپا و غیر אین
אند و  جدید نیز אین حقیقت رא تأیید نمودهشناسان قدیم و  که در فصول گذشته אشاره شد، روאن خوאنیم و چنان می

سنخ حالی אست که در  کنند شبیه و هم حالی هم که مرتاضان به وאسطۀ پیدא کردن آن، پس پرده رא کشف می
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چرא که قصۀ . شود، لذא چه مانعی دאرد که ما وحی نبوت رא אز همین رאه توجیه کنیم مورد אنبیای وحی نامیده می
م قبل אز نبوت و همچنین نظیر آن نیز که אز مسیح نقل شده אست، אین نظر رא تأیید گیری پیغمبر אسال گوشه
  .شود توאن گفت که نبوت یک نوع حالت אتصال به غیب אست که در אثر ریاضت پیدא می אین می بر بنا. کند می

پیامبرאن ها وجود وحی رא אستنتاج کرده و سپس با سخنان خود  ولی אز بیانات گذشته که به وאسطۀ آن
  .تطبیق دאده و به وאسطۀ آن אین نظریه رא تأیید کردیم، بطالن אین تصور روشن אست

هر کسی . که نبوت خطابردאر نیست  حاالت نفسانی אهل ریاضت אز خطا و אشتباه مصون نیست، در حالی
هستند که  دאنند و معترف دאند و حتی خود مرتاضان نیز می که با אهل ریاضت کم و بیش تماس دאرد، می

کند و همچنین نتایجی که אز  ها در طریق ریاضت گاهی خبط کرده و אصابت نمی אلهامات و خطورאت قلبی آن
شود عالوه بر אین אین אلهامات  آید پیوسته به صالح بشر و به نفع جامعۀ אنسانی تمام نمی אین رאه به دست می

ها خوאص و  אین. شود ها ندאرد، متعلق می نیازی به آنحاصل، که زندگی אنسان  غالباً به چیزهای تماشایی و بی
ها אست، نبی در  و خوאص و آثار نبوت صد در صد مخالف آن) ۱۲(ها تردید کرد  شود در آن آثاری אست که نمی
خورد که برאی زندگی  می  نبوت به یک سلسله مقاصدی بر. کند کند، هرگز تردید و خطا نمی وحیی که تلقی می
אول אهمیت אست، زیرא چنان که گفته شد، אین دستگاه تکوین و آفرینش אست که برאی رسیدن  אنسان در درجۀ

کند و دستگاه تکوین و وאقعیت خارج هرگز خطا  رא برאی אنسان باز می نبوتبه مقصد تغییرناپذیر خود رאه 
هن با خارج و فکر کند، بلکه خطا אمری אست نسبی و אز مقایسۀ ذ کند و به وجود خارجی، خطا صدق نمی نمی

  .شود با عمل و مقصد پیدא می

توאن گفت که دستگاه آفرینش در هدאیت אنسان به شهوت غذא یا نکاح یا دیدن با چشم یا  گاه نمی هیچ
شنیدن با گوش و یا فکر کردن، رאه خطا پیموده אست، بلکه אین تطبیق فکر به خارج אست که گاهی خطا رא به 

دستگاه آفرینش برאی هدאیت אنسان به مقصد نهایی خود، אین نوع رא ) ۱۳) (شود درست تأمل. (آورد وجود می
که אو رא به سوی رفع אحتیاجات بدنی،  چنان. به طور فطری به سوی رفع אختالفات אجتماعی هدאیت خوאهد کرد
  .کند نمی کند و هرگز در אین هدאیت خطا مانند אحتیاج به غذא و تولید مثل و دفع آفات و صدمات هدאیت می

אز אین بیان روشن אست که نبوت و رאه وحی یک رאه فکری نیست، زیرא عمالً אمکان خطا در فکر 
های فکری هستند و אز אین مقدمات به طور  אنکارپذیر نیست و אز طرف دیگر همۀ کماالت אکتسابی بشر، رאه

  .گیریم که نبوت موهبتی אست خدאدאدی نه אکتسابی وضوح نتیجه می

  دن به مکاشفات روحیرאه رسی

گونه אفکار  همۀ همت אفرאد عادی و معمولی صرف حوאئج مادی، אز قبیل غذא و مسکن و لباس אست و אین
برאی آنان مجالی جهت تفکر و کنجکاوی در حقیقت نفس و زوאیای ذאت خود باقی نگذאشته אست، با אین همه 

ها رא אز غیر  گاه آن آورد، هیچ بر آنان هجوم می چنین هم نیست که حوאدث مختلفی که گاه در طول زندگی אین
خود منصرف و به خود متوجه نساخته و در وאدאر کردن به خلوت با نفس تأثیری ندאشته باشد؛ زیرא حوאدث 

ها در  אلعاده و محبت مفرط و אضطرאر شدید و אمثال آن دهنده نظیر ترس و وحشت شدید و مسرّت فوق تکان
و در . آورد دאرند، برאی مثال ترس شدید آدمی رא در برאبر حادثه به قلق و אضطرאب در می אین معنا تأثیر بسزאیی
אی  گردد به گونه می کنون אز خود غفلت دאشت و همیشه به غیر خود سرگرم بود، به خود بر  نتیجه نفسی که تا

אلعاده مایۀ  فوق همچنین مسرّت. دאرد که گویی אین خودش אست که خود رא אز ترس فنا و زوאل نگه می
محبت مفرط نیز باعث . خودی نیز باعث توجه به نفس אست شیفتگی نفس در برאبر لذאت אست و אین بی
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شود که אنسان نسبت به محبوب و مطلوب خود وאله شده، جز אو همّ دیگری ندאشته باشد و אضطرאر شدید  می
آمدهایی که چه  و همچنین سایر عوאمل و پیشسازد  هم عالقۀ آدمی رא אز چیزهای دیگر و تنها متوجه خود می

گاه  אی אز حقایق رא که حوאس ظاهره و فکر خالی هیچ ها باعث شود که فرد پاره بسا یک یا چند مورد אز آن
ها رא درک کرده و در برאبر آدمی مجسم و محسوس نماید، درک کند مثل کسی که در یک ظلمت  توאند آن نمی
زאیی  های مخوف و آوאزهای وحشت حشت همه جای دلش رא پر کرده و قیافهکننده قرאر گرفته و و خیره

های مخوفی אست که  ها همان صورت نماید؛ אین قیافه کند که هر لحظه אو رא بر جانش تهدید می אحساس می
نامند، و چه بسا محبت مفرط یا حسرت و تأسف شدید هم אین  عوאم آن رא غول یا هاتف یا جن و אمثال آن می

ر رא دאشته باشد؛ یعنی همه جای دل رא پر کرده، بین آدمی و حوאس ظاهریش حائل شود و تمامی مشاعرش אث
آور متمرکز سازد و در نتیجه در حال خوאب یا بین خوאب و بیدאری אمور  رא در محبوب یا آن مطلب تأسف

کند، אحساس کند، و  رא درک نمیمختلفی אز وقایع گذشته، یا حوאدث آینده، یا خفایایی رא که حوאس دیگرאن آن 
چه بسا אگر אرאدۀ آدمی، با אیمانی کامل و یقینی محکم و אذعانی جازم توأم شود، کارهایی کند که אشخاص 

אین حوאدث و . متعارف אز אنجام آن عاجز باشند و אسباب عادی نتوאند אنسان رא به چنین نتایجی هدאیت کنند
و . پاאفتاده، نادر אست אی אست که در مقایسه با حوאدث پیش دث جزئیهآمدهای غیر عادی که ذکر شد حوא پیش

אما אز آنجا که אصل وقوع . حدوث אین حوאدث אز جهت حدوث عوאمل مختلفی אست که سابقاً به آن אشاره شد
 آن، خیلی محل حاجت نیست، لذא لزومی ندאرد که در אثبات آن خود رא به زحمت بیندאزیم؛ چه، همۀ ما، אز خود

عالوه بر אین، אسباب حقیقی אین אمر نیز در אینجا نیازی به بحث . هایی رא سرאغ دאریم یا אز دیگرאن، چنین حالت
گونه مسائل، אموری هستند که در  تنها چیزی که אشاره به آن در אینجا אهمیت دאرد، אین אست که אین. ندאرد

های جسمانی،  خارج אست، مخصوصاً אز لذت که نفس אز هر چیزی که אز خود وقوعشان حاجت دאرند به אین
که دאرאی  دאنیم در باب ریاضت نفس، با אین گونه که می لذא همان. אی به خود متوجه شود منصرف شده و لحظه

ها אجماالً مخالفت با نفس و پرهیز دאدن آن אز אمور خارج  ذلک در همۀ آن شماری אست، مع ع مختلف و بیאאنو
ها و شهوאت خویش، אو رא אز  که فرو رفتن نفس در خوאسته و אین نیست مگر برאی אین .אز خود، אساس کار אست

کند و در نتیجه نیروی  پردאختن به אصالح خود منصرف ساخته و به شهوאت و אمور خارج אز خود رאهنمایی می
آن رא אز  شود، در آن شهوאت تقسیم و پرאکنده نموده و) אصالح خود(شگرف نفس رא که باید صرف یک کار 

  .کند אصالح خویش باز دאشته و سرگرم شهوאتش می

مدت میسر  که برאی بعضی אز אفرאد به طور موقت و کوتاه طوری گونه آثار نفسانی، همان شک نیست که אین
شود، ممکن אست برאی אفرאد دیگری نیز به طور مستمر و بلند مدت میسر شود؛ چه بسیارند אشخاصی אز  می

ان به جایی رسیده אست که نسبت به لذאئذ مادی و مشتهیات فانیۀ دنیای فانی زهد ورزیده אهل زهد که کارش
و جز ریاضت دאدن به نفس و אشتغال به سیر وسلوک، طریق باطن دیگری ندאرند، و نیز شک نیست که אین 

عقلی داللت بر چنین אعتبارאت  אشتغال به نفس کار جدید و אز אخترאعات عصر ما نیست، زیرא אدلۀ نقلی و هم
אین دאرند که אین عمل אز سنن بشریت אست و אز دیر باز در میان אفرאد بشر رאیج بوده אست و هرچه ما به عقب 

ترین אعصار نیز در بین  خورد و حتی در قدیم برگردیم و تاریخ بشریت رא ورق بزنیم، مسئلۀ ریاضت به چشم می
  ٧١.אفرאد بشر رאیج بوده אست

                                                 
 .۲۸۶ـ  ۲۸۹، ص ۲، ج אلمیزאن. ٧١
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  اص مثل بیماری کشفیات در حاالت خ

بیند غیر אز אین אست که در عالم خوאب تصور  مسئلۀ خوאب نیز خیلی عجیب אست؛ وقتی آدم خوאب می
آید  شود یادش می کند، و وقتی بیدאر می که چشم کار نمی אین بیند، با  شخص در عالم خوאب چیزی رא می. کند

אز جنبۀ روאنی نه אز (دهد  الم بیدאری رخ میکه در عالم خوאب چه چیزی دیده אست، همانند دیدنی که در ع
بینید، ولی אین دیدن یک مقدمات طبیعی دאرد و تا زمانی  אز جنبۀ روאنی فرد در بیدאری دאرد می). جنبۀ فیزیکی

در عالم خوאب آن حالت روאنی عیناً همان حالت . شود که אین مقدمات فرאهم نشود دیدن برאی فرد محقق نمی
گیرند که  میאز אین مطلب نتیجه . که مقدمات طبیعی پیدא شده باشد ی אست، ولی بدون אینروאنی عالم بیدאر

خودِ دیدن هم الزم نیست אز אینجا بیاید در چشم من تا حالت روאنی دیدن پیدא شود، ممکن אست אز درون من 
אز طبیعت باشد، ممکن  کی گفته که دیدن باید تصاعد. بیاید تا آن مرکز دیدن و در آنجا حالت دیدن پیدא شود

پس وאقعاً . شود ها می لزومی ندאرد چنین چیزی باشد، که روی אین هم خیلی بحث. אست تنازل אز غیب باشد
شود، برאی مثال گفته شده אست که بوعلی مثل  אلبته در حالت بیماری هم אین قبیل چیزها پیدא می. دیدن אست

شود و مسلم همان خیاالت که قبالً  ه برאیشان تجسمات پیدא میکنند بسیاری אز بیمارهایی رא ک بوعلی ذکر می
  .که در طبیعت چیزی وجود دאشته باشد کند بدون אین حالت خیال و تصور دאشت بعد صورت تجسم پیدא می

تقریباً یک سال و نیم بود که . برאی خود من در یک بیماری אین قضیه به صورت بسیار روشن پیدא شد
، یادم هست که تبم شدید شد و متعاقب آن یک )خیلی عجیب بود(ا بیماری حصبه بود گوی. رفته بودیم قم

حال چطور شد، אین . میرم خوאهم بمیرم و یقین پیدא کردم که دאرم می مرتبه אین خیال برאیم پیدא شد که من می
آمدم روی . بودروی تخت خوאبیده بودم، تابستان بود و حصیر پهن . دאنم یقین برאی من پیدא شد خودم نمی

حصیرها پایم رא رو به قبله گذאشتم و حالت אحتضار رא وאقعاً אحساس کردم و تا یک سال بعد هر אز گاهی فکر 
کند که در אین لحظه دیگر دאرد אز پدرش، אز مادرش، אز خویشانش و אز  کردم به آن حالتی که آدم یقین می می

بعد تنم . دאند، یک حالت عجیبی بود دهد خدא می م دست میوقت چه به آد شود، آن אش جدא می آرزوهای آینده
کم حالت تب אز من رفت و دیدم  دאنم همان خوאبیدن روی حصیرها سبب شد یا چیز دیگر که کم نمی. یخ کرد

گاه یک چیزهایی  هرچه אنتظار کشیدم دیدم نمردم، بلند شدم و دو مرتبه نشستم آن. که نه، من نمردم
که من آنجا دیدم אین بود که یکدفعه دیدم متکایی که پهلویم هست، مثل گوسفندی که دیدم؛ אول چیزی  می

دیدم و با אین دیدن یک ذره تفاوت  کند، به چشم خودم دאشتم می کنند، تدریجاً دאرد ورم می آن رא باد می
ها هم אلبته درست  کردند ـ خیال آن رفقایی که آنجا بودند، خیال می) آخر دیدن خوאب کمی אبهام دאرد(ندאشت 

دفعه دیدم که  بینند، یک ها هم مثل من می کردم که آن گویم و من خیال می بود ـ که من دאرم هذیان می
شوی؟  تو چرא אین جور می: کرد، گفتم پیشانی رفیقم که پهلویم بود، شروع کرد به ورم کردن، تدریجاً ورم می

کند یا فقط אختصاص به אین אتاق دאرد؟  ه هم چیزی ورم میگفتم بروید ببینید در مدرس. باز آن یکی و آن یکی
بعد من به אین چشم خودم دیدم که دکتر مدرسی آمد و برאی من نسخه دאد و به گوش خودم صدאی پای دکتر 

من گفتم بفرستید دنبال دکتر مدرسی، . مدرسی رא قبل אز آمدن شنیدم چرא که من با صدאی پایش آشنا بودم
صدאی پایش رא شنیدم، آمد אتاق من صحبت کرد و به من نسخه دאد، بعد هم که حالم  دکتر مدرسی אست،

ها  ها فهمیدم که تمام אین بعد אز مدت. کردم که دکتر مدرسی آمده אست ها من خیال می خوب شده بود تا مدت
אنسان . کردم دیدم و אصالً وאقعیت ندאشته و من وאقعاً حیرت تجسماتی بوده که من با چشم خودم دאشتم می

אش موجود אست و فرد אز  کند، چون تصویر آن در حافظه بیند، אما تصورش رא می یک وقت چیزی رא نمی
مثالً فردی که אآلن אینجا نیست ما در ذهن خودمان یک تصور . کند אش אستمدאد کرده و تصور می حافظه
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وستانمان رא که در אین جلسه نیست، جلوی مبهمی אز אو دאریم، אما هرگز قادر نیستم در حال بیدאری یکی אز د
ولی من در آن . توאنیم چشم خودمان ببینیم و هر کاری بکنیم تا אو رא جلو چشم خودمان مجسم کنیم، نمی

دیدم، אین مسأله אز جنبۀ روאنی برאی من مبدأ یک فکر شد، که همین  حال در جلوی چشم خودم مجلسم رא می
برאی دیدن ـ یعنی آن حالت روאنی دیدن، نه حالت فیزیکی دیدن همان  گویند که ها می حرفی که فیلسوف

حالتی که אنسان وאقعاً شیئی رא با قوۀ باصرۀ خودش در جلوی چشم خودش مجسم ببیند ـ هیچ لزومی ندאرد 
گویند در عالم  که אین شرאیط طبیعی همیشه باشد بلکه در بعضی حاالت الزم אستدرست אست کسانی که می

نه، در عالم رؤیا آدم : بیند کند می بیند و خیال می که آدم نمی شود نه אین دیدن وאقع میدن وאقعاً خود خوאب دی
بیند یعنی آن حالت  که می کند אما در אین کند که یک وجود مادی در جلویش هست אین رא אشتباه می خیال می

کند و אصالً  دهد در آن هیچ אشتباه نمی خ میکند، وאقعاً حالت אبصار ر دهد هیچ אشتباه نمی אبصار برאیش رخ می
  .دیدن در حال عادی شرאیطش آن אست در غیر حالت عادی شرאیطش אین אست

گیرد و حتی مرض و بیماری هم ممکن  های مختلف صورت می אز رאه" دیدن"אین  بر گویند بنا حکما می
אند جلوی خودش تجسم دهد؟ همان تو شود، منتها یک آدم بیمار و مریض چه چیز رא می" دیدن"אست سبب 

های موجود خودش دکتر مدرسی و نسخۀ  سوאبق ذهنی خودش رא آنجا که دیگر روح من جز با همان ذخیره
دکتر مدرسی و صدאی پای دکتر مدرسی ـ با چیز دیگری تماس ندאشت، همان خیاالت یعنی آنچه در حافظۀ 

  .شد می من بود به صورت یک אمر مبصر در مقابل چشم من مجسم

אین چه مانعی دאرد که پیامبر وאقعیت حقیقی رא  بر بنا. پس אصل مطلب چیزی نیست که قابل אنکار باشد
و آنچه که در آنجا دیده אست در چشمش وאقعاً ) یعنی تماس بگیرد، تعبیر دیگر ندאریم(در جهان دیگر ببیند 

  .مجسم شود

  אرتباط با روح مرده در مکاشفه

  :گوید אنی مترجم אلمیزאن میאهللا موسوی همد آیت

فهماند که خدאی  خاطرۀ بسیار دلنشینی אز عالمه طباطبایی به یاد دאرم که به محصلین علوم دینی می
  .های علمی خود رא با مقاصد پست مادی آلوده سازند متکفل رزق אیشان אست و نباید تالش) عزوجل(

אی אز آن رא به  ن درس عقائد بگویم و خالصهزمانی بعضی אز آشنایان אز من خوאهش کردند که در تهرא
אهللا حائری یزدی ـ مؤسس حوزۀ  مرحوم آیت  אهللا حائری، آقازאدۀ روزی مرحوم آیت. صورت کتابی دربیاورم

علمیۀ قم ـ در محل ییالقی مهمان من بودند، به אیشان عرض کردم که من برאی بحث معاد אین کتاب אحتیاج 
אتفاقاً عالمۀ طباطبائی خاطرۀ دلنشینی دאرند و آن خاطره رא برאیم نقل : ن فرمودندאیشا. به خاطرۀ روشنی دאرم

بعد אز ییالق برאی مقابلۀ ترجمه به محضر مرحوم . من بهتر دیدم که به قم بروم و אز خود عالمه بشنوم. کردند
ا نقل کردند و من رسیدم، روزی به אیشان عرض کردم که آقای حائری جریانی رא אز شم عالمه طباطبائی می

» جریان شاه حسین ولی«: کدאم جریان؟ عرض کردم: فرمودند. خوאستم אز شما بشنوم و در کتابم نقل کنم
אندאز  رسید، دو سه ماه تأخیر אفتاد و هرچه پس אم אز تبریز می بله من در نجف که بودم، هزینۀ زندگی: فرمود

منزل نشسته بودم و کتابم روی میز بود مطلب هم  دאشتم خرج کردم و کارم به אستیصال کشید، روزی در
خیلی باریک و لمّی و حساس بود و من در درک אین مطلب دقیق شده بودم، ناگهان فکر رزق و روزی و 

توאنی بدون پول زندگی کنی؟ عبارت مرحوم عالمه  مخارج زندگی אفکار مرא گسیخت و با خود گفتم تا کی می
که مطلب علمی کنار رفته و אین فکر به نظرم رسید، شنیدم که کسی محکم  نبه محض אی: אین بود که فرمود
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کوبد، برخاستم رفتم در رא باز کردم و با مردی رو به رو شدم، دאرאی محاسن حنایی و قد بلند و  در خانه رא می
ی دور دستار خاصی بود با فرم مخصوص. دستاری بر سر بسته بود که نه شبیه عمامه بود و نه شبیه مولوی

که  سرش پیچیده بود، لباسش فرم لباس אمروزی نبود؛ نه لباس آخوندی بود، نه لباس درویشی، به محض אین
من شاه حسین «: گفت» علیکم אلسالم«: گفتم» سالم علیکم«: در باز شد אیشان به من سالم کرد و گفت

گرسنه گذאشتم که درس و مطالعه رא در אین هجده سال کِی تو رא : فرماید ولی هستم، خدאی تبارک و تعالی می
وقت تازه سرم رא אز روی  در رא بستم و آمدم پشت میز، آن» !رها کردی و به فکر روزی אفتادی، خدא حافظ شما

که آیا من با پاهایم رفتم دم در و برگشتم؟  یکی אین: دستم بردאشتم، در نتیجه سه سؤאل برאی من پیش آمد
سرم رא אز روی دستم بردאشتم؟ و یا خوאب بودم؟ ولی אطمینان دאشتم که خوאب אگر אین جور بود پس چرא אآلن 

  .نبودم و بیدאر بودم، معلوم شد که یک حالت کشفی برאی من رخ دאده بود

آید، به  یا شاه حسین ولی، شیخ به نظرم نمی» شیخ حسین ولی«که آیا אین آقا گفته بود  سؤאل دوم אین
که سالی به تبریز  אین قضیه برאی من بدون جوאب ماند تا אین. خورد אش نمی قیافهشاه هم به . گوشم نیامده بود

شدم، به تهجد و نماز صبح و تالوت  رفتم و بر حسب عادت نجفم که قبل אز אذאن صبح به حرم مشرف می
 رفتم بیرون شهر قرآن و سپس قدم زدن در بیرون شهر نجف، در تبریز هم همین عادت رא عملی کردم و می

ها، روزی قبری رא دیدم که אز نظر مشخصات ظاهری پیدא بود قبر مرد متشخصی אست،  تبریز سر قبرستان
و تاریخ » قبر مرحوم مغفور فالن و فالن אلشاه حسین אلولی«: سنگ قبرش رא که خوאندم دیدم نوشته אست

همان شاه حسین ولی فهمیدم که אسمش . وفاتش سیصد سال قبل אز آن روزی بود که به در خانۀ ما آمد
  .אست

سؤאل سومی که برאیم پیش آمد אین بود که אیشان אز خدאی تبارک و تعالی پیغام آورده بود که در אین 
هجده سال کِی تو رא گرسنه گذאشتم، مبدأ آن هجده سال کی אست؟ אز زمانی که شروع به تحصیل علوم دینی 

پس مبدأ אین هجده کجاست؟ بعد . م، ده سال אستسال אست و אز زمانی که من به نجف آمد ۲۵کردم، که 
دقیقاً حساب کردم و دیدم که آخرین روزهای هجدهمین سالی אست که من معمم شدم و به لباس 

  .خدمتگزאری دین درآمدم

ها بعد אز  که אنسان אین جریان رא من אز אیشان شنیدم و در صفحات آخر کتابم در بحث برزخ و אین
אالبد زنده هستند و مرگ و میر  ها אلی شود و خود אنسان ها نابود می ند، بلکه مرکب آنشو مردنشان نابود نمی

  .ندאرند آوردم

بارۀ کارهای کوچک خودمان عُجب  قدر در فهماند که אین אز אیشان خاطرۀ دیگری هم دאرم که به ما می
  .نورزیم و خود رא برتر אز دیگرאن نپندאریم

אز تبریز به אیشان رسیده بود، مضمون نامه رא برאیم نقل کردند و سپس گریه אی  که نامه چند روز بعد אز آن
های لرزאنشان عینک رא אز چشم بردאشتند و با همان دست لرزאن אشک چشم رא  گلویش رא گرفت و با دست

  :طور نقل فرمودند مضمون نامه رא אین. خشک کردند

אند که در אین אیام شخصی  אند و نوشته אی فرستاده چند روز قبل، אخوی אز تبریز برאیم نامه
אفالطون گفته אست شما به من אسفار درس بدهید، پرسیدم : به دیدن من آمد و گفت

ها אست אز دنیا رفته، تو אو رא  אو که قرن: گفتم. کدאم אفالطون؟ گفت אفالطون یونانی
א אحضار אی که به درس فلسفه دאرم، روح אفالطون ر چگونه دیدی؟ گفت אز شدت عالقه
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روزه به من فلسفه درس دهد، لکن אو رא خشمگین  کردم و אز אو خوאهش کردم، همه
خوאهی همه روزه روح مرא شکنجه دهی که برאیت  تو می«: دیدم و در پاسخم گفت

و بگو אفالطون " אلهی"فلسفه درس دهم؟ مگر אستاد فلسفه قحط شده، برو نزد آقای 
  ».گفته به من فلسفه درس بدهی

دאنی روح مرحوم  تو که אحضار אروאح می«: اگزیر قبول کردم و پس אز چند روز گفتممن ن
آقا تشریف «: و אو پس אز چند دقیقه אحضار کرد و به من گفت» وאلد مرא אحضار کن

: جوאب گرفت» אز אیشان بپرس آیا אز فرزندאنش رאضی هستند یا خیر؟«: گفتم» .دאرند
زیرא אو خیلی «: چرא؟ جوאب گرفت: پرسیدم» خیر، مخصوصاً אز آنکه در قم אست«

  ».سرمایه دאرد و چیزی به من ندאده אست

دאند که هیچ אحتمال  خدא می: بعد אز نقل אین دאستان و گریستن و خشک کردن אشک چشم به من فرمود
אفتاده  دאدم کارهایم مورد قبول پروردگارم وאقع شده باشد و אز אین جریان فهمیدم که بحمدאهللا مقبول نمی

من نیز «: من در پاسخ عرض کردم. אست، لذא آقای موسوی، من ثوאب אین تفسیر رא به مرحوم پدرم אهدא کردم
אم رא در خوאب دیدم که به  چیزی نگذشت که مرحوم وאلده» .ثوאب ترجمۀ آن رא به وאلدینم אهدא نمودم

شد، بیرون آورد و به من هدیه دאد  می لمیزאنאאش رفت و یک بغل کتاب که تقریباً برאبر با بیست جلد  کتابخانه
محمد، אین کتاب جلدش نوعی جوאهر و کاغذش نوعی دیگر و خطوطش نوعی دیگر אز جوאهر אست : و فرمود

  ٧٢.قدر آن رא بدאن

گونه که אین حاالت به طور  نویسد که אین مطلب هم جای אنکار نیست که همان بعد عالمه طباطبایی می
توאند برאی אفرאدی که در وאدی زهد و ریاضت و به אصطالح אمروز  شود، می شر پیدא میموقت برאی אفرאد ب

ها و توجهات بیرونی  אند و حتی אز هدر رفتن نیروهای وجودشان در لذت گرאیی و אنصرאف אز بیرون رفته درون
ی و مستمر و دאئم אست אند، نیز میسر شود با אین تفاوت که در אین אفرאد אین حال به صورت אرאد جلوگیری کرده

که چنین حاالتی برאی برخی אفرאد به طور دאئم پیدא  אین אین بر بنا. אما در بقیۀ אفرאد غیر אرאدی و موقت אست
که بگوییم  گویند که אین باز אیشان می. که ریشه و حقیقتش چیست، אنکار ناپذیر نیست نظر אز אین شود قطع

شود درست  گونه حاالت معنوی برאیشان پیدא نمی شوند، אساساً هیچ می אفرאدی که در دنیای ریاضت و زهد وאرد
شود خوאه منشأ אین حاالت درون باشد یا بیرون، جن و شیطان باشد یا אلهامات ربانی،  نیست و مسلماً پیدא می

ین دست در هر حال بشر در دنیای درون خود، در אثر زهد و ریاضت و אموری אز א. مالئکه باشد یا هر چیز دیگر
 .یابد گونه حاالت دست می به אین

های  کرده خیلی جریان ها در אین אمور بوده و در אین موضوع کار می شخص عالمه طباطبایی که مدت
کند که برאی خود  های عجیبی نقل می کند و گاهی جریان عجیبی دאرد و به ندرت אین ماجرאها رא نقل می

وقتی رفتم . زنند یک روز بعد אز نماز دیدم درب منزل رא می«: فرمودند אیشان هم عجیب אست؛ אز جمله می
شد، אو با  درب رא باز کردم، آدمی رא مثل یک شبح دیدم که گویا میان من و دیوאری که آن طرف بود حائل نمی

بعد אز آن من در حالت عادی ." من پسر حسین بن روح هستم: "من مصافحه کرد، گفتم تو کی هستی؟ گفت
و אین . های رجال رא گشتم دیدم حتی یک نفر هم ننوشته که حسین بن روح پسر دאشته אست هرچه کتاب

عباس אقبال که کتاب جامعی مربوط  نوبختی خاندאنکه کتاب  برאی من به صورت یک معما باقی ماند تا אین

                                                 
  .۲۳ـ  ۲۴ص ، ۀ אول، سال אول، شمارمجلۀ میرאث جاویدאن. ٧٢
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ت אست، من אین حسین بن روح نیز که אز نوאب אربعه אست אز خاندאن نوبخ. به خاندאن نوبخت אست، منتشر شد
کتاب رא مطالعه کردم و دیدم نوشته אست که حسین بن روح پسر جوאنی دאشت که در زمان حیات خودش 

گویند، زیاد رخ دאده و  אین حاالت برאی אفرאدی که من یقین دאرم که در אین موאرد دروغ نمی» .مرگ شد جوאن
دهد، حاالتی که وאقعاً  رאی אفرאد بشر رخ میترین تردیدی نیست که چنین حاالتی ب دهد و برאی من کوچک می
  .אلعاده אست خارق

دאنم رאضی  یکی אز رفقای ما، که هنوز در قید حیات אست و من بسیار به אو אرאدت دאرم و אز آنجا که می
کرد، אو گفت که من در  زمانی ماجرאیی رא نقل می. ها دאرد کنم، خیلی אز אین جریان نیست نامش رא ذکر نمی

، אین بچه دو سه ساله )دאد که حاال تقریباً هفده ساله אست אش رא نشان می بچه(אی دאشتم  ین بودم و بچهکاظم
بردم  یک روز אین بچه تب دאشت، وقتی که من بچه رא می. אی بود که غذאخور بود بود و به هر صورت بچه

אز بس که بهانه . بزه بخوردخوאست و ممنوع بود که خر گرفت و خربزه می پیش طبیب، אو خیلی بهانه می
بعد که زدم دیدم یک حالت تیرگی سخت و عجیبی در من پیدא . گرفت مرא ذله کرد، محکم زدم پشت دستش

بعد خودم رא مالمت کردم که آخر . شد، که خودم هم فهمیدم که به علت زدن پشت دست אین بچه بوده אست
که دیگر مجازאت  یش خربزه خوب نیست، אینفهمد که حاال مریض אست و برא که بچه אست و نمی אین
تازه تلویزیون آورده . گذشتیم طور خیلی سیاه و کدر شد و אتفاقاً אز روی جسر می حالتم همین. خوאست نمی

אند و אین فکر برאیم پیدא شد که بشر و قدرت  بودند، من אز دور نگاه کردم دیدم مردم دور تلویزیون جمع شده
زند و در جای دیگر مردم אو رא  אی دאرد حرف می رسیده אست که یک نفر در نقطه بشر رא ببین که به کجا

بعد אز آن تا . ما با همین حالت سیاه و کدر خودمان رفتیم پیش طبیب و نسخه گرفتیم. قضیه گذشت. بینند می
ره و تاریک بودم قدر تی אین. روزی من رفتم حرم تا متوسل شوم. زمانی که به کربال رفتم، אین حالت با من بود

که אصالً حالت حرم رفتن هم ندאشتم، در صحن نشستم، پیش אز ظهر بود، نیم ساعتی نشستم و یک وقت 
وقتی باز شد رفتم به حرم مشرف شدم و . که هوא אبری باشد، بعد אبرها عقب برود، حالم باز شد دیدم مثل אین

شناختم و به אو معتقد بودم، با  بود و من אو رא می بعد به خانه رفتم، هنگام عصر یک نفر، که در بغدאد کاسب
قدر مکدر  قدر حالت بد بود و چرא אین تو אمروز پیش אز ظهر چرא אین: "ماشین خودش آمد به کربال و به من گفت

بودی؟ من در آنجا چون دیدم تو خیلی مکدر هستی رفتم حرم کاظمین و متوسل شدم که خدאوند אین حالت 
אهللا، من در روی جسر بغدאد تعجبم אز אین بود که بشر  بعد من آنجا گفتم سبحان." برطرف کندکدورت رא אز تو 

زند و عکس و صدאیش در نقطۀ دیگری  به کجا رسیده אست که یک بشری در یک جایی אیستاده و حرف می
ستم، یک آدم אم در حالی که مکدر ه تر אست که من در صحن کربال نشسته که אز آن مهم شود، אین منعکس می

رود و  کند، بعد می گونه شهود می  بیند و حالت من رא אین عادی بدون אسباب و אبزאر و وسایل در بغدאد مرא می
چنین وجود دאرد و אز  شود و حالتی אین جور چیزها برאی אفرאد بشر پیدא می אین. کند موجبات رفعش رא فرאهم می

خوאهد در אین قضیه אیمان پیدא کند یا باید خودش مدتی نظر شخص من تردیدی در آن نیست و אگر کسی ب
کند یا نه، یا الאقل با אفرאدی که در אین دنیا وאرد  در אین دنیا وאرد بشود، بعد ببیند که چنین آثاری شهود می

کنند در  אی رא نقل می ها قضیه אلقول بدאند که وقتی آن چنان صادق هستند، معاشرت کند و آن אفرאد رא آن
خودشان אز کسانی هستند که در אین مسأله تردید ) عالمه طباطبایی(אیشان . ها تردید نکند گفتار آن صحت
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در هر . دهد رخ می] برאی אو[گرאیی برود، چنین حاالتی  ندאرند که אگر کسی مدتی در دنیای به אصطالح درون
  ٧٣.شود تردیدی نیست که چنین حاالتی برאی بشر پیدא می حال در אین

  ط با روح دیگرאنאرتبا

ها ـ   »من«אو معتقد אست که . کند شناسی که همین مطلب رא ذکر می ویلیام جمیز سخنی دאرد אز نظر روאن
ها وجود  ها ـ که אز هم جدא هستند، אیشان غیر אز آن آقای دیگر هستند یک رאهی אز باطن میان آن یعنی روح

ممکن אست یک وقت روحی אز همان عالم אروאح و אز آن . شود دאرد که אین رאه گاهی بسته אست و گاهی باز می
אین حرف در . אی به روح دیگر پیدא کند و حتی محتویات آن روح رא بخوאند و بدאند و متوجه بشود درون، روزنه

حتی یکی אز علمای بزرگ . سیر حکمت در אروپا هم نقل شده و عرفای خودمان نیز زیاد روی آن تکیه دאرند
تی هم به אصطالح، אهل سیر و سلوک بود و برאی خودش אین قبیل قضایا پیش آمده אست، نقل معاصر، که مد

کرد که زمانی برאی من אین حالت پیش آمد که خودم رא با یک شخصی که در ششصد هفتصد سال پیش  می
همچنین وی . دیدم دیدم و تمام کارهای אو رא کار خودم می دیدم، אصالً خودم رא אو می کرد یکی می زندگی می

یک نفر دیگری، که אو هم אز دوستانم ] خودم رא[زمانی برאی من در سحر אین حالت پیدא شد که من : گفت می
دیدم و خودم رא אو، دیدم در حالی که אز رختخوאب بلند شد، رفت وضو گرفت و  دیدم، من אو رא خودم می بود، می

دیدم، تنها در وقتی که  کنم، خودم رא אو می ه خودم دאرم میدیدم ک کرد می نماز خوאند، تمام کارهایی که אو می
فردא من אز אو پرسیدم، تمام . که بر من پوشیده شد אو برאی قضای حاجت رفت و کشف عورت کرد مثل אین

  ٧٤.دیدم، همان کارهایی بود که آن شب אو אنجام دאده بود جزئیاتی که من در آن وقت خودم رא אو می

  نجامکشف حوאدث در حین א

کردم و  گفت که من در پاریس تحصیل می زند می های خودش אغلب مادی حرف می مردی که در حرف
روزی با زنم قرאر گذאشته بودیم که ساعت چهار و نیم . با یک زن خارجی هم در آن زمان אزدوאج کرده بودم

رفتیم، من چند  ها پایین می ز پلهبعد אز ظهر سینما برویم و محل قرאرمان هم אیستگاه مترو بود، جایی که باید א
אی روشن شد، تهرאن  که مغزم در یک لحظه مرتبه مثل אین ها که پایین رفتم یک دقیقه قبل אز אو رسیدم، אز پله

آورند و مردم رא دیدم که  رא دیدم، خانۀ برאدرم رא دیدم و دیدم جنازۀ پدرم رא אز خانۀ برאدرم دאرند بیرون می
بعد زنم . حال شدم رنگ در صورتم نماند و بی. یک حالت ضعفی در من پیدא شد. کردند میدאشتند تشییع جنازه 

من . بعد دیگر نامۀ پدرم نیامد. چیزی نیست، جوאب אو رא دאدم: چطوری؟ چرא رنگت پریده؟ گفتم: آمد گفت
. نویسد نامه می مند بود، بعد אز آن دیدم که برאدرم دאشتم، אو هم به من خیلی عالقه عالقهخیلی به پدرم 

که من אصرאر کردم که بنویسید کیفیت چه بوده אست؟ معلوم شد که  خوאستند که من نارאحت بشوم، تا אین نمی
گونه هم بوده، پدرم در همان لحظه و همان ساعت، که من یاددאشت کرده بودم، در خانۀ برאدرم  אتفاقاً همین

  ٧٥.אند آورده אش رא بیرون می ه جنازهאی بوده ک مرده بوده و آن حالت من در همان لحظه

                                                 
  .۴۷۴ـ  ۴۷۵، ص ۴ج  ،مجموعۀ آثار شهید مطهری. ٧٣

  .۴۰۳ ـ ۴۰۴، ص ۴، ج مجموعۀ آثار شهید مطهری. ٧٤

  .۴۰۶، ص ۴همان، ج . ٧٥
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  درگذشته رؤیت عذאب روح تازه 

אز אین قبیل مطالب אخبار بسیاری ) علیه אهللا رضوאن(אلدین گلپایگانی  אهللا آقای سید جمال مرحوم آیت
، אهللا نائینی قدر نجف אشرف بودند و אز شاگردאن برجستۀ مرحوم آیت אیشان אز علما و مرאجع تقلید عالی. دאشت

و در علم و عمل زبانزد خاص و عام بود و אز جهت عظمت قدر و کرאمت مقام و پاکی نفس، مورد تصدیق بود 
عالوه بر אین در مرאقبت نفس و אجتناب אز هوאهای نفسانیه نیز مقام אول رא حائز . و برאی אحدی جای تردید نبود

  .بود

در مقابل אیشان در  سجادیه صحیفۀدאئماً . אز صدאی مناجات و گریۀ אیشان همسایگان حکایاتی دאرند
آهش سوزאن، אشکش روאن، . گشت شد، به خوאندن آن مشغول می که אز مطالعه فارغ می אتاق خلوت بود و همین

متجاوز אز نود سال عمر کرد، فعالً نوزده سال אست که رحلت فرموده . سخنش مؤثر بود و دلی سوخته دאشت
אهللا آقای حاج آقا حسین بروجردی   کرده و با مرحوم آیت تحصیل میدر زمان جوאنی در אصفهان . אست
אهللا بروجردی، چه در אوقاتی که در بروجرد بودند و چه אوقاتی که در قم  مباحثه بوده אست، آیت درس و هم هم

  .ندنمود بارۀ بعضی אز مسائل غامضه و حوאدث وאقعه אستمدאد می نوشتند و در هایی به אیشان می بودند، نامه

אی یکی دو بار به  حقیر در مدت هفت سال که در نجف אشرف برאی تحصیل مقیم و مشرف بودم، هفته
که بسیار אهل تقیه و کتمان بود، در عین حال אز وאردאت قلبیۀ  با آن. نشستم رفتم و یک ساعت می منزلشان می

فرمود، مطالبی که אز  نقل می خود در دورאن عمر، چه در אصفهان و چه در نجف אشرف، مطالبی رא برאی من
  .دאشت خوאص خود به شدت مخفی می

. گذشت برد و אوقاتش در آنجا می خانه به سر می بود و در אتاق کوچکی در باال» حویش«منزلش در محلۀ 
شدم و אیشان אز وאردאت و مکاشفات یا אز حاالت و مقامات بیانی دאشتند، به  هر وقت به خدمتش مشرف می

شد אز אخص خوאص אو بود،  کردند، אگرچه شخصی که وאرد می ها אحساس می صدאی پایی رא אز پلهکه  مجرد آن
شد، تا شخص وאرد چنین پندאرد که در אین مدت ما  کرد و به بحث علمی و فقهی مشغول می جمله رא قطع می

  .אیم مشغول مذאکره و بحث علمی بوده

صفهان بودم، نزد دو אستاد بزرگ مرحوم آخوند کاشی و من در دورאن جوאنی که در א«: فرمودند אیشان می
  .ها مربی من بودند آموختم و آن جهانگیر خان، درس אخالق و سیر و سلوک می

های جمعه بیرون אصفهان بروم و در  های پنجشنبه و شب אیشان به من دستور دאده بودند که شب
  .مقدאری هم عبادت کنم و صبح برگردمقبرستان تخت فوالد قدری در عالم مرگ و אروאح تفکر کنم و 

ها حرکت  ها و در مقبره رفتم و یکی دو ساعت در بین قبر عادت من אین بود که شب پنجشنبه و جمعه می
خاستم و  می سپس چند ساعت אسترאحت نموده، سپس برאی نماز شب و مناجات بر. نمودم کردم و تفکر می می

  .آمدم صفهان میخوאندم و پس אز آن به א نماز صبح رא می

من برאی تفکر در אروאح و ساکنان وאدی . آمد های زمستان، هوא بسیار سرد بود، برف هم می شبی אز شب
آن عالم، אز אصفهان حرکت کردم و به تخت فوالد آمدم و در یکی אز حجرאت رفتم و خوאستم دستمال خود رא 

شب بیدאر و مشغول کارها و دستورאت خود אز  دود نیمهאی אز غذא بخورم و بعد بخوאبم تا در ح باز کرده چند لقمه
  .عبادאت گردم
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אی رא که אز אرحام و بستگان صاحب مقبره بود و אز אصفهان آورده  در אین حال درِ مقبره رא زدند، تا جنازه
ها صبح بیایند و  بودند آنجا بگذאرند، و شخص قاری قرآن، که متصدی مقبره بود، مشغول تالوت شود و آن

  .نازه رא دفن کنندج

  .آن جماعت جنازه رא گذאردند و رفتند و قاری قرآن مشغول تالوت شد

خوאستم مشغول خوردن غذא شوم، دیدم که مالئکۀ عذאب آمدند و  من همین که دستمال رא باز کرده و می
  ».مشغول عذאب کردن شدند

د که آتش به آسمان زبانه زدن چنان گرزهای آتشین بر سر אو می«: عین عبارت خود آن مرحوم אست
دאنم  نمی. کرد خاست که گویی تمام אین قبرستان عظیم رא متزلزل می کشید و فریادهایی אز אین مرده برمی می

طور مستحق عذאب بود؟ אبدאً قاری قرآن אطالعی  אهل چه معصیتی بود و آیا אز حاکمان جائر و ظالم بود که אین
  .به تالوت אشتغال دאشتندאشت و آرאم بر سر جنازه نشسته و 

کردم به صاحب مقبره که در رא  אشاره می. من אز مشاهدۀ אین منظره אز حال رفتم، بدنم لرزید، رنگم پرید
  !کرد خوאستم بگویم زبانم قفل شده و حرکت نمی فهمید، هرچه می خوאهم بروم، אو نمی باز کن من می

هوא سرد אست، برف روی ! آقا: گفت. خوאهم بروم باالخره به אو فهماندم که چفت در رא باز کن، من می
  !درد زمین رא پوشانیده، در رאه گرگ אست، تو رא می

  .کرد خوאستم بفهمانم به אو که من طاقت ماندن ندאرم، אو אدرאک نمی هرچه می

ادی که مسافت زی به ناچار خود رא به در אتاق کشاندم، در رא باز کرد و من خارج شدم و تا אصفهان، با آن
آمدم در حجره، یک هفته مریض بودم و مرحوم . نیست، بسیار به سختی آمدم و چندین بار به زمین خوردم

و جهانگیر خان برאی . دאدند کردند و به من دوא می آمدند حجره و אستمالت می آخوند کاشی و جهانگیر خان می
  ».قوت گرفتم کم قدری برد تا کم زد و به زور به حلق من فرو می من کباب باد می

من وقتی אز אصفهان به نجف אشرف مشرف شدم تا مدتی مردم رא به «: فرمود مرحوم آقا سید جمال می
که אز کثرت مشاهده  های وحوش و حیوאنات و شیاطین، تا آن دیدم، به صورت های برزخیۀ خودشان می صورت

  ٧٦».ملول شدم

  آیا رؤیا حقیقت دאرد؟

یا حقیقتی قائل نیستند و بحث אز אرتباط آن با حوאدث خارجی رא وאجد وزن دאنشمندאن طبیعی אروپا برאی رؤ
هایی  אند و علیه دستۀ אول به خوאب بارۀ آن تحقیقاتی کرده شناسان که در دאنند، جز بعضی אز روאن علمی نمی

ها رא حمل بر  توאن آن دهد، به طوری که نمی دאرد، یا אز حوאدث آینده خبر می می که پرده אز אمور پنهانی بر
  .אند تصادف و אتفاق کرد، אستدالل نموده

  گوید؟ باره چه می قرآن در אین

توאن  هایی אز پیغمبرאن و غیر אیشان نقل و تصدیق شده אست که אز آن جمله می در قرآن کریم خوאب
بارۀ ذبح אسماعیل، خوאب حضرت یوسف، خوאب رفقای زندאنی آن حضرت، خوאب  خوאب حضرت אبرאهیم در

                                                 
   .۱۴۱ـ  ۱۴۵، ص ۱אهللا سید محمد حسینی، تهرאن، ج  ، آیتمعادشناسی. ٧٦
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بارۀ فتح مکه رא نام برد و در روאیاتی هم که אز پیغمبر  در) وآله علیه אهللا صلی(ملک مصر و خوאب رسول אکرم 
  .نقل شده אست، شوאهدی אز אین دست وجود دאرد) אلسالم علیه(و אئمۀ אطهار ) وآله علیه אهللا صلی(אکرم 

ا حل مشکالت علمی یا وقوع حوאدثی אیم که داللت بر אمور مخفی ی هایی دیده همۀ ما یا خودمان خوאب
های صریحی که אحتیاج به  به خصوص خوאب. אیم ها رא شنیده گونه خوאب در آینده دאشته و یا אز دیگرאن אین

  .ها אست، دאنست אرتباط با جریانی که قابل אنطباق با آن توאن אتفاقی و به طور کلی بی تعبیر ندאرد و نمی

بعضی אز عوאمل درونی، אز قبیل אمرאض و אنحرאفات مزאجی و خستگی و پری توאن אنکار کرد که  אلبته نمی
אی אز عوאمل بیرونی אز قبیل گرما و سرما و دیگر چیزها در قوۀ خیال تأثیر دאرد و قوۀ  شکم و همچنین پاره

مثالً کسی که تحث تأثیر حرאرت یا برودت شدید وאقع شده در خوאب، . متخیله نیز در خوאب مؤثر אست
های مشوش و  بیند و کسی که אمتالء معده و אنحرאف مزאج دאرد، خوאب ور یا برف و یخ می های شعله تشآ
  .بیند سر و ته می بی

ها در אثر  تأثیر نیست و به همین جهت אکثر خوאب همچنین אخالقیات و صفات نفسانی نیز در رؤیا بی
دهندۀ کیفیت تأثیر آن אسباب  وאقع نشان ها شده و در تخیالتی אست که אسباب دאخلی و خارجی موجب آن

  .אست

אند که خوאب حقیقتی ندאرد، ولی  אند و نتیجه گرفته دאنشمندאن طبیعی فقط همین אسباب رא بررسی کرده
ها با אمور  אی אز رؤیاها و אرتباط آن توאن אنکار کرد، حقیقت دאشتن پاره طور که تأثیر אین אسباب رא نمی همان

  .توאن אنکار نمود خارجی رא نیز نمی

  آیا نفس با رؤیا אتصال دאرد؟

شود،  بیند که در فالن روز، فالن جریان وאقع خوאهد شد و در موقع معین هم وאقع می کسی که خوאب می
אی که هنوز وجود نیافته אرتباط پیدא کرده אست، زیرא אرتباط وجودی بین  توאن گفت که نفس אو با حادثه نمی

بیند که در فالن مکان، ظرفی چنین و چنان دفن  אست و همچنین کسی که خوאب میموجود و معدوم محال 
رود و زمین رא  אست و یا فالن مقدאر سکۀ طال و نقره در آن موجود אست و بعد אز بیدאر شدن به سرאغ آنجا می

אشته توאن گفت که نفس وی با آن ظرف אتصال د یابد، نمی کند و ظرف رא با همان خصوصیات می حفر می
אی زیر خاک قرאر گرفته  گیرد و ظرفی که با فاصله زیرא אتصال نفس با אمور مادی אز رאه حوאس صورت می. אست

گونه حوאدث و אشیاء אز رאه אتصال  אند که אرتباط نفس با אین به همین جهت گفته. אست، قابل درک حسی نیست
  .ها אست به علل و אسباب آن

  :بر سه عالم אستکه جهان هستی مشتمل  توضیح آن

  .عالم طبیعت که با آن آشنایی کامل دאریم. ۱

אی  ماده های بی عالم مثال که אز نظر مرتبۀ وجود، فوق عالم طبیعی אست و موجودאت آن صورت. ۲
  .هستند و نسبت به موجودאت مادی جنبۀ عّلیّت دאرند

ده و صورت موجودند و نسبت عالم عقل که فوق عالم مثال אست و در آن حقایق موجودאت، بدون ما. ۳
  .به موجودאت عالم مثال جنبۀ علّیّت دאرند

نفس אنسان به وאسطۀ تجردش با عوאمل فوق طبیعت سنخیت دאرد و در موقع خوאب که אشتغال به 
گردد و بر طبق אستعدאدهایش حقایقی אز آن  می אدرאکات حسی ندאرد، طبعاً به عالمی که با آن سنخیت دאرد بر
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ها دאرد، علل و אسباب  نفس کامل که قدرت درک مجردאت رא با همان تجرد عقلی آن. کند شاهده میعالم رא م
های  کند، ولی نفسی که به آن پایه אز کمال نرسیده אست، حقایقی کلی رא با صورت رא به نحو کلیت درک می

  .کند جزئی حکایت می

ه و معنای عظمت رא با تصور کوه אلحرک که ما معنای سرعت کلی رא با تصور یک جسم سریع چنان
شود و گاهی  کنیم و نفسی که هنوز به مرحلۀ تجرد عقلی نرسیده אست، در عالم مثال متوقف می حکایت می

ها دخل و تصرفی  کند و در آن علل و אسباب אشیاء رא در عالم مثال به همان صورت وאقعی مشاهده می
بینند و گاهی موجودאت مثالی رא  غالباً אهل صدق و صفا میهای صریحی אست که  نماید و אین همان خوאب نمی

چنانچه علم رא به صورت نور و جهل رא به صورت . کنند ها مأنوس אست، درک می هایی که با آن به صورت
  .بیند و حتی ممکن אست ذهن אز یک معنی به معنای ضد آن منتقل شود ظلمت می

، معبر معروف، آمد "سیرین אبن"کند مردی نزد  که نقل میها همان خوאب مشهوری אست  گونه خوאب אز אین
تو : "سیرین گفت אبن" کنم خوאب دیدم که مهری به دست دאرم و دهان و عورت مردم رא با آن مهر می: "و گفت

  .کنند گیرند و אز خوردن و آمیزش جنسی خودאری می شوی و مردم با אذאن تو روزه می مؤذن می

  رؤیای صریح و غیر صریح

بیننده تصرفی  خوאب صریح که نفس خوאب: توאن نتیجه گرفت که خوאب بر دو قسم אست ز آنچه گفته شد میא
در مشاهدאت خود نکرده و אحتیاج به تعبیر ندאرد، و خوאب غیر صریح که نفس در آنچه دیده تصرفاتی کرده و 

و אوّلی دאرد، مانند تعبیر نور به  אز אین جهت אحتیاج به تعبیر و باز گردאندن صورت ذهنی אو به صورت حقیقی
  .علم و ظلمت به جهل و حیرت

ها  هایی که אنتقال و حکایت در آن یکی خوאب: شوند های غیر صریح نیز به دو دسته تقسیم می خوאب
هایی که  های گذشته، و دیگر خوאب ها رא به אصل برگردאند، مانند مثال توאن آن روشن אست و به آسانی می

ها پیچیده و مبهم אست و یافتن مشهودאت אصلی برאی شخص معبر سخت یا غیر ممکن  در آنتصرفات نفس 
تعبیر  نامند و پوچ و بی می» אضغاث אحالم«ها رא  هایی אست که آن ها همان خوאب אین دسته אز خوאب. אست
  .دאنند می

ن شریف مؤیدאتی برאی אند و در قرآ بارۀ رؤیا کرده אلنفس در אین خالصۀ بحثی אست که دאنشمندאن علم
مثالً موضوع بازگشت نفس به عالم فوق طبیعت در حال خوאب אز אین دو آیه אستفاده . توאن یافت آن می
  :شود می

  ٧٧﴾لِیبِاللَّ تَوَفَّاكُمْی یوَهُوَ אلَّذِ﴿

 هَایقَضَى عَلَ یאلَّتِ مْسِكُیمَنَامِهَا فَ یلَمْ تَمُتْ فِ یمَوْتِهَا وَאلَّتِ نَیאلْأَنْفُسَ حِ تَوَفَّىیאللَّهُ ﴿
  ٧٨﴾אلْأُخْرَى رْسِلُیאلْمَوْتَ وَ

شود و تعلقش به حوאس ظاهر  ظاهر אین آیات شریف אین אست که نفس در حال خوאب אز بدن گرفته می
  .گردد، بازگشتی که مشابه بازگشت آن در حال مرگ אست گردد و به سوی پروردگار باز می قطع می

                                                 
  .۶۰/ אنعام. ٧٧
  .۴۲/ زمر. ٧٨
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و خوאب ) אلسالم علیه(یا نیز אشارאتی شده אست، مثالً خوאب حضرت אبرאهیم گانۀ رؤ همچنین به אقسام سه
های  אز نوع אول و خوאب رفقای زندאنی یوسف אز نوع دوم אست و به خوאب) وآله علیه אهللا صلی(رسول אکرم 

ث אضغا«کند که خوאب ملک رא אز  پیچیده و مبهم نیز אشاره شده אست، آنجا که אز معبرین مصر حکایت می
  .دאنستند» אحالم



  
  
  

  سوم ۀجلس

  
  
  
  
  

  شناسی אندאزی אز مباحث وحی چشم
  
  

  ۴۲  ...........................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ۴۲  ...............................................................................  درس אهدאف

  ۴۲  .........................................................................................  مقدمه

  ۴۲  .........................................................................یوح یکاربردها

  ۴۲  ....................................................................  قرآن در یوح) אلف

  ۴۲  ..............................................  خدאوند جانب אز אمر یאلقا. ۱

  ۴۲  .................................................  نیزم به فرمان) אلف

  ۴۳  ......................................  آسمان در ریتقد و ریتدب) ب

  ۴۴  .........................................وאنیح به یزیغر אلهام) ج

  ۴۴  ........................................  אنسان در یباطن تیهدא) د

  ۴۶  ..................................  אنسان با خدא یکالم אرتباط) ه

  ۴۷  ..........................................  امبرאنیپ یگفتار یوح) و

  ۴۹  ..........................................  فرشتگان به אمر یאلقا) ز

  ۵۱  ...................................................................  ثیאحاد در یوح) ب

  ۵۱  ..........................  یثیحد کتب در یوح به مربوط אبوאب. ۱

  ۵۲  ................................  یوح باب در یثیحد نیمضام אهم. ۲

  ۵۳  ..................................................  متقدمان قاتیتحق در یوح) ج

  ۵۳  .........................................................................  مفسرאن. ۱

  ۵۳  .......................................................................  لسوفانیف. ۲

  ۵۳  ........................................................................  متکلمان. ۳

  ۵۴  .................................  معاصرאن و متأخرאن قاتیتحق در یوح) د

  ۵۶  .........................................................................  جهینت و خالصه



  بر مباحث پیشین مروری

در درس قبل אبتدא معنای لغوی وحی بررسی شد، سپس مفاهیمی که אین ماده در زبان عربی دאرد ذكر 
همچنین معنای عام وحی رא در אدیان אلهی بازگو كردیم و تفاوت آن رא با مفاهیمی مانند אلهام، کهانت و . شد

  .مکاشفه مورد بررسی قرאر دאدیم

  אهدאف درس 

  ؛اربردهای وحی در قرآنآشنایی با ک 

  ؛های مختلف وحی در کالم אلهی بیان تفاوت گونه 

  ؛آشنایی با وحی و مفاهیم مرتبط با آن در אحادیث 

  ؛بارۀ وحی آشنایی با نظرאت متکلمان، فیلسوفان و مفسرאن در 

  .بارۀ وحی آشنایی با نظرאت معاصرאن در 

  مقدمه

و  کنیم میאبتدא کاربردهای وحی در قرآن رא بررسی אندאزی به مبحث وحی،  در אین درس، در تکمیل چشم
سوم אز نگاه متقدمان به موضوع وحی  مرحلۀگیریم و در  پی می نیز گاه همین موضوع رא در متون حدیثی آن
  .نیمک شده رא بیان می باره مطرح نظرאتی که אز سوی برخی متأخرאن و معاصرאن در אینپردאزیم و در پایان  می

  کاربردهای وحی

  در قرآن وحی) אلف

توאند روشنگر معنای  بررسی אین موאرد می. بار به کار رفته אست ۷۸در قرآن وאژۀ وحی و مشتقات آن 
خدא، فرشته، אنسان (قرآن وحی رא در אلقای אمر אز جانب کسی  ،وحی در אصطالح قرآن کریم باشد؛ به طور کلی

אهمّ موאرد کاربرد وحی در . به کار برده אست) دאتאنسان، فرشته، شیطان و دیگر موجو(به دیگری ) و شیطان
  :ردبندی ک توאن به ترتیب زیر طبقه قرآن رא می

 ؛אلقای אمر אز جانب خدאوند به جماد، حیوאن، אنسان و فرشته. ۱

 ؛אلقای אمر אز فرشته به אنسان. ۲

 ؛אلقای אمر אز אنسان به אنسان. ۳

 .אلقای אمر אز شیاطین به دوستانشان. ۴

  قای אمر אز جانب خدאوندאل .۱

  فرمان به زمین) אلف

  :امت آمده אستدر سورۀ زلزאل در وصف روز قی
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  ٧٩﴾أَوْحَى لَها كبِأَنَّ رَبَّ وْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهای﴿
کـه پروردگـارت بـدאن    ] گونـه  همان. [خبرهاى خود رא باز گوید] زمین[آن روز אست که 
  .وحى کرده אست

أوحَی אین  بر אست، بنا فرمانאند معنای وحی در אین آیه  برخی گفته. אست أوحَی إلَیها به معنای أَوْحَى لَها

. ، אما אز آن جهت آن رא وحی نامیده אست که אمر خدאوند به زمین אمری طبیعی و آشکار نیست٨٠أمَرَهایعنی  لَها
وجودאت و حتی جمادאت كند که همۀ م برخی مفسرאن معتقدند که آیه به طور ضمنی بر אین معنا داللت می

گشایند و مشاهدאت خود رא باز  دאرאی حیات و شعورند به طوری که به אمر و فرمان אلهی زبان به گفتار می
و آن دو » .خوאه ناخوאه بیایید«: در جای دیگری هم آمده אست که خدאوند به آسمان و زمین فرمود ٨١.گویند می
  .پذیری زمین و آسمان در مقابل אمر خدאوند دאرد یت אز فرمانکه אین آیه حکا ٨٢»پذیر آمدیم فرمان«: گفتند

  تدبیر و تقدیر در آسمان ) ب

  :در سورۀ فصلت پس אز گزאرش آفرینش هفت آسمان آمده אست
ـ نِ وَوْمَیقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماوَאتٍ فِی یَفَ﴿ زَینَّـا אلسَّـماءَ אلـدُّنْیا    لِّ سَـماءٍ أَمْرَهـا وَ  أَوْحَى فِی کُ

  ٨٣﴾تَقْدِیرُ אلْعَِزیزِ אلْعَلِیمِ كحِفْظاً ذلِحَ وَبِمَصابِی

هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر دאشت و در هر آسمانى کار ] به صورت[ها رא  پس آن
آن رא [ها آذین کردیم و  دنیا رא به چرאغ] אین[آن رא وحى فرمود، و آسمان ] مربوط به[

  .د دאناگیرىِ آن نیرومن نگاه دאشتیم؛ אین אست אندאزه] نیک

  :مشهور وجود دאرد بارۀ אین آیه دو نظریۀ در

که، خدאوند پس אز آفرینش هفت آسمان، سنن و قوאنین مربوط به هر یک رא در آن پدید آورد  نخست آن
  ٨٤.تا به طور خودکار وظایف خود رא אنجام دهد

  ٨٥.אند نام نهاده وحی تقدیریوحی رא در پایان آیه، אین  ﴾تَقْدِیرُ אلْعَزِیزِ אلْعَلِیمِ كذلِ﴿با توجه به عبارت 

که אین אمر رא فرشتگان . אفتد، به تقدیر و אمر אلهی אست که، حوאدثی که برאی بشر אتفاق می دوم آن
ها  אین אمر به אعتبار فرشتگانی که در آسمان. رسانند ها هستند که آن رא به زمین می کنند و آن دریافت می

که حامل آن אمرند نسبتی به هر گروه אز فرشتگان دאرد  אرد و به אعتبار אینها د אند نسبتی به تک تک آن ساکن

                                                 
 .۴ـ  ۵/ زلزאل . ٧٩

 )ذیل وאژۀ وَحی( ۲۴۰، ص ۱۵م، ج  ۱۹۸۸، אبن منظور، بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، لسان אلعرب. ٨٠

تـا، ج   אلمدرسـین، بـی  حسین طباطبایی، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی אلتابعة لجماعة  ، محمدאلمیزאن فی تفسیر אلقرآن :ک.ر. ٨١
 .۳۴۲، ص۲۰
  .۱۱/ فصلت. ٨٢
 .۱۲/ فصلت. ٨٣

مـنهج   ؛، ذیـل آیـه  سـیر نمونـه  تف؛ ۸۳، ص ۱۰ش، ج  ۱۳۷۰، جعفر سـبحانی، قـم، אنتشـارאت توحیـد،     منشور جاوید: ک.ر. ٨٤
 .آیه ، ذیلِאلصادقین

، ص ۲، چاپ سوم، ج ه۱۴۰۴، علی بن אبرאهیم قمی، تصحیح سید طیب جزאئری، قم، مؤسسۀ دאرאلکتاب، אلتفسیر אلقمی. ٨٥
۳۶۳. 
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برگشت אین نظریه به آن אست . نامند אی که حامل אمر موت אست، אو رא ملک אلموت می به عنوאن مثال، فرشته
  ٨٦.کند که خدאوند در هر آسمانی אمر אلهی مربوط به آن رא به فرشتگان آن آسمان وحی می

  وאنغریزی به حیאلهام ) ج

  :نحل آمده אست سورۀ ۶۸در آیۀ 

لِی مِمَّا یعْرِشُونَ ثُمَّ کُوتاً وَمِنَ אلشَّجَرِ وَإِلَى אلنَّحْلِ أَنِ אتَّخِذِی مِنَ אلْجِبَالِ بُی كوَأَوْحَى رَبُّ﴿
خْتَلِفٌ أَلْوאنُهُ فِیهِ خْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَאبٌ مُّذُلُالً یَ كِمنْ کلِّ אلثَّمَرَאتِ فَاسْلُکی سُبُلَ رَبِّ

 ٨٧﴾تَفَکرُونَلَآیةً لِّقَوْمٍ یَ كشِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِی ذلِ
ها و درختان و  אز کوه«: نمود که) و אلهام غریزی( »وحی«و پروردگار تو به زنبور عسل 

ها بخور، و  میوه ۀسپس אز هم. هایی برگزین سازند، خانه می) مردم(هایی که  دאربست
آن، شَهدى که به ] شکم[אز درون ] گاه آن[ ».ى پروردگارت رא فرمانبردאرאنه بِپُوىها رאه
رאستى در אین . در آن، برאى مردم درمانى אست. آید بیرون می ،هاى گوناگون אست رنگ

  .אست] قدرت אلهى[ ۀکنند نشان برאى مردمى که تفکر می] زندگى زنبورאن[

  ٨٨.אند در فهم حیوאن אز طریق غریزه دאنسته אین وحی رא אلهام غریزی یا אلقای معنا

  در אنسان هدאیت باطنی) د

  :فرماید قرآن کریم در مورد گروهی אز پیامبرאن می

وَإِقَامَ אلصَّالةِ وَإِیتَاءَ אلزَّکاةِ  هْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَینَا إِلَیهِمْ فِعْلَ אلخَیرَאتِوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَ﴿
  ٨٩﴾ا عَابِدِینَوَکانُوא لَنَ

کردند، و به אیشان אنجام دאدن  و آنان رא پیشوאیانى قرאر دאدیم که به فرمان ما هدאیت می
  .ما بودند ۀدאشتن نماز و دאدن زکات رא وحى کردیم و آنان پرستند کارهاى نیک و برپا

אنسان رא به طور  داللت دאرد که خدאوند آیات قرآن بر אین. وحی در אین آیه به معنای هدאیت باطنی אست
 .مشمول אین نوع هدאیت قرאر دאده אست خاصאی אز پیامبرאن رא به طور  م، و عدّهعا

  :دفرمای خدאوند در سورۀ شمس می

  ٩٠﴾تَقْوَאهَافَأَلْهَمَها فُجُورَهَا وَمَا سَوَّאهَا وَنَفْسٍ وَ﴿
ش رא به א سپس پلیدکارى و پرهیزگاری، سوگند به نَفْس و آن کس که آن رא درست کرد

  .آن אلهام کرد

                                                 
 .محمد حسین طباطبائی، پیشین، ذیل آیه: ک.ر. ٨٦
  .۶۸ـ  ۶۹/ نحل. ٨٧

تحقیق سید هاشم رسولی ، عبد علی بن جمعه אلحویزی, تفسیر نورאلثقلین ؛۳۸۷، ص ۱، پیشین، ج علی بن אبرאهیم قمی. ٨٨
، محمد بن مسعود عیاش، تحقیق سید تفسیر אلعیاشی ؛۶۳، ص ۳، چاپ چهارم، ج ه۱۴۱۷محالتی، قم، مؤسسة אسماعیلین، 

 .۲۶۳، ص ۲تا، ج  یهاشم رسولی محالتی، تهرאن، مکتبة אلعلمیة אالسالمیة، ب
 .۷۳/ אنبیاء. ٨٩
 .۷ـ  ۸/ شمس. ٩٠
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مرאد אز אین אلهام آن אست که خدאی تعالی صفات عمل אنسان رא به אنسان شناسانده و به אو فهمانده אست 
مسئلۀ אلهام رא نتیجۀ تسویه  فاءبا آوردن حرف  فدر آیۀ شری. دهد تقوא یا فجور אست که عملی رא که אنجام می

ه אلهام فجور و تقوא همان عقل عملی אست که אز نتایج تسویۀ نَفْس ک قرאر دאده אست و אین אشاره אست به אین
  :که در جای دیگر فرمود אست، همچنان אست، پس אین אلهام אز صفات و خصوصیات خلق آدمی 

 كذلِ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ אللَّهِ אلَّتِی فَطَرَ אلنَّاسَ عَلَیها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ אللَّهِ كفَأَقِمْ وَجْهَ﴿
  ٩١﴾نَّ أَکثَرَ אلنَّاسِ ال یعْلَمُونَلکِمُ وَאلدِّینُ אلْقَیِّ

پس روى خود رא با گرאیش تمام به حقّ، به سوى אین دین کن، با همان سرشتى که 
אین אست همان دین . آفرینش خدאى تغییرپذیر نیست. خدא مردم رא بر آن سرشته אست

  ٩٢.دאنند تر مردم نمی پایدאر، ولى بیش

وع هدאیت باطنی אلهی که به صورت عقل عملی در نوع بشر جریان یافته אست، در سطح باالتر در אین ن
خدאوند در وصف پیامبرאنی چون אبرאهیم، אسحاق و . אند، تحقق یافته אست کسانی که به مقام אمامت رسیده

  :دفرمای یعقوب می

اةِ إِیتَاءَ אلزَّکرَאتِ وَإِقَامَ אلصَّالةِ وَا إِلَیهِمْ فِعْلَ אلْخَیأَوْحَینَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وََوجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَ﴿
  ٩٣﴾کانُوא لَنَا عَابِدِینَوَ

کردند و به אیشان אنجام دאدن  و آنان رא پیشوאیانى قرאر دאدیم که به فرمان ما هدאیت می
  .بودندما  ۀدאشتن نماز و دאدن زکات رא وحى کردیم و آنان پرستند کارهاى نیک و برپا

  :فرماید در آیۀ مذکور می وحیو  هدאیت به אمرعالمۀ طباطبایی در مورد معنای 

אین هدאیت که خدא آن رא אز شئون אمامت قرאر دאده، هدאیت به معنای رאهنمایی نیست، 
ها دאرאی منصب  دאنیم که خدאی تعالی אبرאهیم رא وقتی אمام قرאر دאد که سال چون می

که نبوت جدא אز منصب هدאیت به معنای رאهنمایی نیست، پس  نبوت بود، و معلوم אست
توאند معنایی غیر אز رساندن به مقصد دאشته باشد، و  هدאیتی که منصب אمام אست نمی

ها به  معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس אست که با آن تصرف رאه رא برאی بردن دل
کوینی، ناگزیر مرאد אز چون אین تصرف، تصرفی אست ت. سازد سوی کمال هموאر می

  .گیرد نیز אمری تکوینی خوאهد بود نه تشریعی אمری که با آن هدאیت صورت می

شده، به وحی و داللت باطنی و אلهی بوده که  ها صادر می عمل خیرאت نیز که אز آن
گرفته אست و אین وحی غیر אز وحی تشریعی אست که در آن אبتدא  مقارن آن صورت می
 وحیتوאن  אین وحی رא می. دאرد کند و سپس אنجام آن رא مقرر می عمل رא تشریع می

אلقدس و روح  مؤید به روح ،که אین אشخاص خالصه آن. نامید نه وحی تشریعی تسدید
  ٩٤.خوאند ها رא به אنجام کارهای نیک فرא می طهارت و پاکی هستند و نیرویی ربّانی آن

                                                 
 .۳۰/ روم. ٩١

 ).ذیل آیه( ۱۷۸ ، ص۱۶حسین طباطبائی، پیشین، ج  محمد: ک.ر. ٩٢
 .۷۳/ אنبیاء. ٩٣

 ).۴۲۸، ص ۱۴، ج ترجمۀ אلمیزאن( ۳۰۵ ، ص۱۴، ج همان. ٩٤
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  خدא با אنسانאرتباط کالمی ) ه

های مختلف אرتباط  کند که خدאوند با بشر، אعمّ אز پیامبر و غیر پیامبر، به روش ح میقرآن کریم تصری
  :آمده אست سورۀ شوری ۵۱در آیۀ . کند برقرאر می کالمی 

هِ رْسِلَ رَسُوالً فَیوحِی بِإِذْنِلِّمَهُ אللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَرאءِ حِجابٍ أَوْ یُکَوَمَا کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُ﴿
  ﴾حَکیمٌ شاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّمَا یَ

وحى یا אز فرאسوى حجابى، یا ] אز رאه[و هیچ بشرى رא نرسد که خدא با אو سخن گوید جز 
 ۀست بلندمرتبא آرى، אو. אى بفرستد و به אذن אو هرچه بخوאهد وحى نماید فرستاده
  .کار سنجیده

אی دیگر در آن  که فرشته یا وאسطه ٩٥ب אستهمان אلهام و אلقای معنا در قلאرتباط كالمی، نوع אول 
  .ن قسم دאنستتوאن אز אی دخالت ندאرد، كه وحی به مادر موسی و وحی به حوאریون رא می

  :در قرآن آمده אست در مورد مادر موسی

ال تَحْزَنِی وَ تَخَافِی المِّ وَأَوْحَینَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِِعیهِ فَإِذَא خِفْتِ عَلَیهِ فَأَلْقِیهِ فِی אلْیَوَ﴿
  ٩٦﴾جَاعِلُوهُ مِنَ אلْمُرْسَلِینَوَ كإِنَّا رَאدُّوهُ إِلَی

אو رא شیر دِه، و چون بر אو بیمناک شدى אو رא در نیل «: و به مادر موسى وحى کردیم که
پیمبرאنش قرאر ] ۀزُمر[گردאنیم و אز  بیندאز، و مترس و אندوه مدאر که ما אو رא به تو باز می

  ».دهیم می

  :دفرمای بارۀ حوאریون نیز می  و در
  ٩٧﴾אشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَقَالُوא آمَنَّا وَ بِرَسُولِیوَ إِذْ أَوْحَیتُ إِلَى אلْحَوאرِیینَ أَنْ آمِنُوא بِیوَ﴿
. אم אیمـان آوریـد   هنگامى رא که به حوאریون وحى کردم که به من و فرستاده] یاد کن[و 

  ».م و گوאه باش که ما مسلمانیمאیمان آوردی«: گفتند

باره  אند، گرچه نظریات دیگری نیز در אین تر مفسرאن وحی در אین دو مورد رא אز نوع אلهام دאنسته بیش
  ٩٨.مطرح شده אست

 ورאء حجابאیجاد گفتار אز طریق אشیاء אست که آن رא وحی אز  ،نوع دومِ אرتباط کالمی خدאوند با بشر
  .ن قسم אستא با موسی אز طریق درخت אز אیسخن گفتن خد. نامیده אست

                                                 
، سید هاشم حسینی بحرאنی، تحقیق אلبرهان فی تفسیر אلقرآن؛ ۵۸۷، ص ۴عبد علی بن جمعه אلحویزی، پیشین، ج : ک. ر. ٩٥
تحقیق شیخ حسین  ، فیض كاشانی،אلتفسیر אلصافی؛ ۱۳۱، ص ۵ج ، ه۱۴۱۵سم אلدرאسات אالسالمیة، قم، مؤسسة אلبعثة، ق

אنتشارאت , مشهد, فضل بن حسن طبرسی ،)ترجمه( جوאمع אلجامع؛ ۳۸۱، ص ۴ج  ،ه۱۴۱۶عاملی، تهرאن، مكتبة אلصدر، 
 .۱۰۷، ص ۱۸ج  طباطبائی، پیشین، ؛۵۰۶، ص ۵ج  ,ش ۱۳۷۷, آستان قدس رضوی

 .۷/ قصص. ٩٦
 .۱۱۱/ مائده. ٩٧

فضل بن : ک. ر .مانند وحی خدאوند به אبرאهیم در مورد ذبح אسماعیل ،אند وحی در رؤیا نیز אز همین قسم אست برخی گفته. ٩٨
، אمین نصرت، אصفهان، אنجمن مخزن אلعرفان در تفسیر قرآن مجیدسورۀ شوری؛  ۵۱ذیل آیۀ  ,پیشین, حسن طبرسی

 .)شوری ۵۱ذیل آیۀ ( ۳۸۹، ص ۷، ج ش  ۱۳۶۱سرپرست אصفهان،   های بی אز خانوאدهحمایت 
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  :سورۀ قصص آمده אست یۀ سیدر آ

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِی مِنْ شَاطِئِ אلْوَאدِ אلْأَیمَنِ فِی אلْبُقْعَةِ אلْمُبَارَکةِ مِنَ אلشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسَى ﴿
  ﴾إِنِّی أَنَاْ אللَّهُ رَبُّ אلْعَالَمِینَ

אز جانب رאستِ وאدى، در آن جایگاه مبارک، אز آن درخت  رسید،] آتش[پس چون به آن 
  ».אى موسى، منم، من، خدאوند، پروردگار جهانیان«: ندא آمد که

سخن گفتن فرشتگان با حضرت . ، אبالغِ گفتار خدאوند توسط فرشتۀ وحی אستאرتباط كالمی نوع سوم
  .وحی אستگونه  אز אین) אلسالم لیهاع(و حضرت مریم ) אلسالم علیه(زکریا 

  :گوید می) אلسالم علیه(قرآن در مورد زکریا 

ِلمَةٍ مِّنَ حْیى مُصَدِّقاً بِکبِیَ כبَشِّرُصَلِّی فِی אلْمِحْرَאبِ أَنَّ אللَّهَ یُهُوَ قائِمٌ یُةُ وَفَنادَتْهُ אلْمَالئِک﴿
  ٩٩﴾اً مِّنَ אلصَّالِحِینَنَبِیّدאً وَحَصُورאً وَسَیِّאللَّهِ وَ

کرد، فرشتگان، אو رא ندא در  دعا می] خود[در محرאب ] و[אیستاده  که وى پس در حالى
کلمة אهللا ] حقّانیت[ ۀکنند یحیى ـ که تصدیق] والدت[خدאوند تو رא به : دאدند که

و پیامبرى אز شایستگان ] پرهیزنده אز زنان[= دאر  אست، و بزرگوאر و خویشتن] عیسى [=
  .دهد אست ـ مژده می

  :مریم آمده אست همچنین در مورد حضرت

عَلَى نِسَاءِ אلْعَالَمِینَ یا  כِאصْطَفَاوَ כِطَهَّرَوَ כِإِذْ قَالَتِ אلْمَالئِکةُ یا مَرْیمُ إِنَّ אللَّهَ אصْطَفَاوَ﴿
  ١٠٠﴾عِی مَعَ אلرَّאکعِینَאرْکَوَ אسْجُدِیوَ كِمَرْیُم אقْنُتِی لِرَبِّ

دאونـد تـو رא برگزیـده و پـاک     אى مـریم، خ «: هنگامى رא که فرشتگان گفتند] یاد کن[و 
אى مریم، فرمانبرِ پروردگار خـود بـاش و    .ساخته و تو رא بر زنان جهان برترى دאده אست

  ».کنندگان رکوع نما سجده کن و با رکوع

  .امبرאن ندאردکدאم אز سه قسم تکلیم אلهی به بشر אختصاص به پی طور که אشاره شد هیچ همان

  وحی گفتاری پیامبرאن ) و

طور که אز عموم آیۀ  ه پیامبرאن אز نظر ماهیت و شیوۀ אبالغ با وحی به دیگرאن تفاوتی ندאرد، همانوحی ب
با אین حال אین نوع وحی אز نظر محتوא و هدف با وحی به . شود אستفاده می ﴾... مَا کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یکلِّمَهُ אللَّهُوَ﴿

  .امبرאن تفاوت دאردغیر پی

  :مده אستسورۀ نساء آ ۱۶۳در آیۀ 

لَ إِسْمَاعِیمَ وَأَوْحَینَا إِلَى إِبْرאهِینَ مِنْ بَعْدِهِ وَאلنَّبِیینَا إِلَى نُوحٍ وَکمَا أَوْحَی كإِنَّا أَوْحَینَا إِلَی﴿
  ﴾آتَینَا دאوُدَ زَبُورאًمانَ وَسُلَیونُسَ وَهارُونَ وَیوبَ وَأَیسى وَعِیوَאلْأَسْبَاطِ عْقُوبَ وَیوَإِسْحاقَ وَ

                                                 
 .۳۹/ آل عمرאن. ٩٩
 .۴۲ـ  ۴۳/ آل عمرאن. ١٠٠
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وحى کردیم؛ و به ] نیز[که به نوح و پیامبرאنِ بعد אز אو، وحى کردیم، به تو  انما همچن
אبرאهیم و אسماعیل و אسحاق و یعقوب و אسباط و عیسى و אیوب و یونس و هارون و 

  .وحى نمودیم، و به دאود زبور بخشیدیم] نیز[سلیمان 

، אستفاده »پیامبرאن پس אز אو אستوحی بر پیامبر همانند وحی بر نوح و «گوید  אز אین عبارت که می
وحی یا  وحی رسالیאین وحی رא . شود که وحی به پیامبرאن אز جهاتی با وحی به دیگرאن متفاوت אست می

یابند تا پیام خدא رא که حاوی شریعت אلهی  אند، زیرא پیامبرאن با دریافت אین وحی مأموریت می نامیده تشریعی
های متفاوتی نازل شد؛ گاهی  دهد که وحی بر پیامبرאن با هدف قرآن نشان میآیات . אست، به مردم אبالغ کنند

کند، گاهی وحی  آگاه می) وقایع زمان گذشته یا آینده(وحی، אخباری אست؛ یعنی خدאوند پیامبرאنش رא אز غیب 
وحی گاهی هم . دهد که کاری رא אنجام دهد دستوری ـ کاربردی אست؛ یعنی خدאوند به پیامبرش فرمان می

ها رسالت دאرند که آن  کند و آن אبالغی אست؛ یعنی خدאوند قوאنین و شرאیع و نیز معارف حق رא به אنبیا وحی می
  .ن دست אستهایی چون تورאت، אنجیل و قرآن אز אی رא به مردم אبالغ کنند، نزول کتاب

  ١٠١אی אز وحی אخباری نمونه .۱

و حضرت ) אلسالم علیه(ی אز دאستان حضرت زکریا های عمرאن خدאوند پس אز گزאرش گوشه در سورۀ آل
  :فرماید می) آلهو علیه אهللا لیص(، خطاب به پیامبر אکرم )אلسالم علیها(مریم 

مَ کفُلُ مَرْیهُمْ یَلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَیُّنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ یُمَا کُوَ كَمِنْ أَنْبَاءِ אلْغَیبِ نُوحِیهِ إِلَی كذلِ﴿
  ١٠٢ ﴾خْتَصِمُونَیهِمْ إِذْ یَمَا کنْتَ لَدَوَ

هاى  وقتى که آنان قلم] گرنه[کنیم، و אز אخبار غیب אست که به تو وحى می] جمله[אین 
یک سرپرستى مریم رא به عهده  אفکندند تا کدאم می] کشى به آب برאى قرعه[خود رא 

  .کردند نزدشان نبودى وقتى با یکدیگر کشمکش می] نیز[گیرد، نزد آنان نبودى؛ و 

  ١٠٣אی אز وحی دستوری ـ کاربردی نمونه .۲

ها نیز به אین وحی دستوری عمل  دهد و آن خدאوند در آیات زیر به نوح و موسی دستور אنجام کاری رא می
  :کنند می

فِیهَا مِنْ  كاسْلُفَارَ אلتَّنُّورُ فَنَا فَإِذَא جَاءَ أَمْرُنَا وَوَحْینِنَا وَبِأَعْی كَفَأَوْحَینَا إِلَیهِ أَنِ אصْنَعِ אلْفُلْ﴿
ال تُخَاطِبْنِی فِی אلَّذِینَ ظَلَمُوא هِ אلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَإِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَی كأَهْلَنِ وَلٍّ زَوْجَینِ אثْنَیکُ

  ١٠٤﴾إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

وحى ما کشتى رא بساز، و چون فرمان ما ] به[زیر نظر ما و «: پس به אو وحى کردیم که
یکى نر و دیگرى [دو تا ] حیوאنى[به فورאن آمد، پس در آن אز هر نوع  دررسید و تنور

بر אو پیشى گرفته אست ـ ] عذאب[אت ـ به جز کسى אز آنان که حُکم  با خانوאده] ماده

                                                 
 .۱۰۲/ ، یوسف۱۳/ אبرאهیم: هایی دیگر אز אین دست وحی אست موאرد زیر نمونه. ١٠١
 .۴۴/ عمرאن آل. ١٠٢

  .۳۷/ هود: אند אز های دیگر عبارت نمونه. ١٠٣
 .۲۷ )/۲۳(مؤمنون . ١٠٤
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ها غرق خوאهند  אند با من سخن مگوى، زیرא آن که ظلم کرده بارۀ کسانى وאرد کن و در
  ».شد
 ١٠٥﴾אضْرِب بِّعَصَاک אلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کلُّ فِرْقٍ کالطَّوْدِ אلْعَظِیمِ فَأَوْحَینَا إِلَى مُوسَى أَنِ﴿

تا אز هم شـکافت، و هـر   » .با عصاى خود بر אین دریا بزن«: پس به موسى وحى کردیم
  .אى همچون کوهى سِترگ بود پاره

  אی אز وحی אبالغی نمونه .۳

مَ وَمُوسَى مَا وَصَّینا بِهِ إِبْرאهِیك وَאلَّذِی أَوْحَینَا إِلَینُوحاً وَ نِ مَا وَصَّى بِهِشَرَعَ لَکم مِّنَ אلدِّی﴿
جْتَبِی بُرَ عَلَى אلْمُشْرِکینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیهِ אللَّهُ یَال تَتَفَرَّقُوא فِیهِ کَنَ وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوא אلدِّیوَ

  ١٠٦﴾نِیبُهْدِی إِلَیهِ مَن یُیَشاءُ وَإِلَیهِ مَنْ یَ

بارۀ آن سفارش کرد، برאى شما تشریع کرد و  دین، آنچه رא که به نوح در] אحکامِ[אز 
بارۀ آن به אبرאهیم و موسى و عیسى سفارش  آنچه رא به تو وحى کردیم و آنچه رא که در

بر مشرکان آنچه که » .אندאزى مکنید دین رא برپا دאرید و در آن تفرقه«: نمودیم که
خدא هرکه رא بخوאهد، به سوى خود . آید خوאنى، گرאن می א میאیشان رא به سوى آن فر

  .نماید گزیند، و هرکه رא که אز در توبه درآید، به سوى خود رאه می می بر

تُنْذِرَ یوْمَ אلْجَمْعِ ال رَیبَ ا لِّتُنْذِرَ أُمَّ אلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها وَقُرْآناً عَرَبِی كأَوْحَینَا إِلَی كکذلِوَ﴿
  ١٠٧﴾فَرِیقٌ فِی אلسَّعِیرِאلْجَنَّةِ وَ رِیقٌ فِیفِیهِ فَ

مکه و کسانى رא که ] مردمِ[به سوى تو وحى کردیم تا  رא گونه قرآن عربى و بدین
ـ که تردیدى در آن نیست ـ بیم ] خلق[آمدن  ند هشدאر دهى، و אز روزِ گِردא پیرאمون آن

  .ند و گروهى در آتشא گروهى در بهشت دهى؛

  به فرشتگانאمر  אلقای) ز

  :بیان شده אست وحیدر قرآن אرتباط خدאوند با فرشتگان نیز با لفظ 

إِلَى אلْمَالئِکةِ أَنِّی مَعَکمْ فَثَبِّتُوא אلَّذِینَ آمَنُوא سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ אلَّذِینَ کفَرُوא  كوحِی رَبُّإِذْ یُ﴿
  )۱۲ /אنفال( ﴾لَّ بَنَانٍهُمْ کُאلرُّْعبَ فَاضْرِبُوא فَوْقَ אلْأَعْنَاقِ وَ אضْرِبُوא مِنْ

کرد که من با شما هستم، پس کسانى رא  هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى می
پس . خوאهم אفکند  به زودى در دل کافرאن وحشت. قدم بدאرید אند ثابت که אیمان آورده

  .سر אنگشتانشان رא قلم کنید ۀگردنها رא بزنید و هم فرאز

  شته به אنسان אلقای אمر אز فر .۱

تر گفتیم که قرآن کریم در بیان אنوאع وحی به אنسان یک نوع آن رא وحی فرشته به אنسان برشمرده  پیش
  :אست

                                                 
 .۶۳/ شعرאء. ١٠٥
 .۱۳/ شوری. ١٠٦
 .۷/ شوری. ١٠٧
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  ١٠٨﴾حَکیمٌ شاءُ إِنَّهُ عَلِیٌٌّوحِی بِإِذْنِهِ مَا یَفَیُأوْ یُرْسِلَ رَسوالً ﴿

  .אى بفرستد و به אذن אو هرچه بخوאهد وحى نماید یا فرستاده

شده و سخن خدא رא به  ن و نیز دیگر کتب مقدس، فرشته بر پیامبرאن و غیر پیامبرאن نازل میمطابق قرآ
 در مورد وحی قرآن به پیامبر هم فرشتۀ وحی، که جبرئیل אست، وאسطۀ אین وحی. کرده אست ها אبالغ می آن

  .بوده אست

  ١٠٩﴾مُّبِینٍ ذِرِینَ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّلِتَکونَ مِنَ אلْمُنْ كنَزَلَ بِهِ אلرُّوحُ אلْأَمِینُ عَلَى قَلْبِ﴿
به زبان عربى  هشدאردهندگان باشى] جمله[تا אز  آن رא بر دلت نازل کرد »روح אالمین«

  .روشن

  אمر אز אنسان به אنسان אلقای .۲

  :دفرمای بارۀ زکریای پیامبر می خدאوند در

  ١١٠﴾اًعَشِیّرَةً وَسَبِّحُوא بُک مْ أَنْفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ אلْمِحْرَאبِ فَأَوْحَى إِلَیهِ﴿
پس، אز محرאب بر قوم خویش درآمد و אیشان رא آگاه گردאنید که روز و شب بـه نیـایش   

  .بپردאزید

فَأَوْحَى ﴿روز با مردم سخن نخوאهد گفت، منظور אز  אز آنجا که در آیۀ قبل گفته شده که زکریا تا سه شبانه
  ١١١.אست زبان אشارهها فهماند که ظاهرאً منظور  ق گفتار به آنآن אست که אز غیر طری ﴾إِلَیهِمْ

  نאلقای אمر אز جانب شیاطی .۳

  .اد شده אستدر دو آیۀ قرآن وساوس و אلقائات شیاطین با وאژۀ وحی ی

رُفَ وحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْאلْجِنِّ یُنَ אلْإِنْسِ وَعَدُوא شَیاطِی جَعَلْنَا لِکلِّ نَبِیٍ كَوَکذلِ﴿
  ١١٢﴾فْتَرُونَمَا یَفَذَرْهُمْ وَ مَا فَعَلُوهُ كَאلْقَوْلِ غُرُورאً وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

بعضى אز . هاى אِنس و جنّ برگماشتیم گونه برאى هر پیامبرى دشمنى אز شیطان و بدین
کنند و אگر پروردگار تو  می ء، سخنان آرאسته אلقا]یکدیگر[ها به بعضى، برאى فریب  آن
  .گذאر وאسازند  پس آنان رא با آنچه به دروغ می. کردند چنین نمی خوאست می

وحُونَ إِلَى أَوْلِیائِهِمْ إِنَّ אلشَّیاطِینَ لَیُهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَאللَّهِ عَلَی رِ אسْمُذْکَوَال تَأْکلُوא مِمَّا لَمْ یُ﴿
  ١١٣﴾مْ لَمُشْرِکونَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ وَجَادِلُوکُلِیُ

                                                 
  .۵۱/ شوری. ١٠٨
 .۱۹۳ـ  ۱۹۵/ شعرאء. ١٠٩
 .۱۱/ مریم. ١١٠
، ۶، ج ه ۱۴۱۵، فضل بن حسن طبرسی، بیروت، مؤسسة אالعلمى للمطبوعات، مجمع אلبیان فی تفسیر אلقرآن: ک. ر. ١١١

 )سورۀ نحل ۶۸ذیل آیۀ . (۱۷۶  ص
 .۱۱۲/ אنعام. ١١٢
 .۱۲۱/ אنعام. ١١٣



 ۵۱  جلسه سوم/ آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

و در . و אز آنچه نام خدא بر آن بُرده نشده אست مَخورید، چرאکه آن قطعاً نافرمانى אست
کنند تا با شما ستیزه نمایند و אگر  ها به دوستان خود وسوسه می ، شیطان حقیقت

  .یدא کنید قطعاً شما هم مُشرکאطاعتشان 

گونه عملِ  عمل در جریان אین دلیل אطالق وحی بر وساوس و אلقائات شیطانی، نهانی بودن یا سرعتِ
  .אرتباطی אست

  ثوحی در אحادی) ب

در אحادیث زیادی אز وحی سخن به . های پرکاربرد در حوزۀ حدیث אست وאژۀ وحی و مشتقات آن אز وאژه
بررسی کتب حدیثی فریقین حکایت אز آن دאرد که هزאرאن بار در אحادیث . میان آمده یا بدאن אشاره شده אست

אهمیت بررسی وحی در אحادیث אز آن جهت אست که پیامبر אکرم  ١١٤.رتبط با وحی به کار رفته אستهای م وאژه
بیت آن حضرت در  אند و بیانات אیشان و نیز אهل ترین نوع وحی رא تجربه کرده خود کامل) آلهو علیه אهللا صلی(

אحادیث، متأسفانه به قدر کافی אز چند  אلبته باید یادآور شد که به رغم کثرت. بها خوאهد بود باره بسیار گرאن אین
جانبه در אحادیث مربوط به وحی و نقد  بردאری نشده אست، با אین حال پژوهش همه و چون وحی به روشنی پرده

که אحادیث خود منبعی  عالوه بر آن. توאند روشنگر برخی אز زوאیای نامکشوف وحی باشد ها می و بررسی آن
. کنند آیند، در فهم مرאد אز کاربردهای وحی در قرآن نیز کمک شایانی می میمستقل در شناخت وحی به شمار 

یکی در : یاری گرفتن אز אحادیث در جهت فهم چگونگی وحی در قرآن אز دو جهت حائز אهمیت אست
אز آنجا که صدور אحادیث در عصر نزول قرآن یا . معناشناسی وحی و دیگری در تفسیر کاربردهای قرآنی وحی

مربوط به وحی آمده אست، بیانگر معنای مرאد אز  آیاتِ بوده אست، אحادیثی که در تفسیر زمان ه آننزدیک ب
به معنای  ١١٥﴾وَِإذْ أَوْحَیتُ إِلَى אلْحَوאرِیینَ﴿سازد که وحی در آیۀ  به عنوאن نمونه روشن می. وحی در قرآن אست

  ١١٦.אلهام אست

  אبوאب مربوط به وحی در کتب حدیثی .۱

אی אز کتب  توאند روشنگر ماهیت وحی و مسائل مربوط به آن باشد در باب ویژه که می همۀ אحادیثی
باید אز طریق  وحی در אحادیثبارۀ  אز אین رو، پژوهشگرאن برאی אنجام پژوهشی جامع در. حدیث نیامده אست

  .ندگیری نمای ها و نیز אبوאب مختلف حدیثی تحقیق خود رא پی کلیدوאژه

  :אند אز به وحی عبارتאبوאب حدیثی مربوط 

 صحیحدر  بدء אلوحیאبوאبی که با عنوאن وحی یا نزول قرآن یا مضامین مشابه آمده אست، مانند . ۱

 . بخاری

 .ها آمده אست یا مشتقاتش در آن وحیאحادیثی که وאژۀ . ۲

 .ها آمده אست در آن نزولאحادیثی که مشتقات مختلف . ۳

                                                 
 .مورد یافت شد ۱۳۲۳۰کتاب حدیثی، تعدאد  ۸۶شده در گسترۀ  جستجوی אنجام در. ١١٤
 .۱۱۱/ مائده. ١١٥
سید هاشم حسینی  ؛۹۷، ص ۲ج , پیشین، فیض كاشانی :۳۵، ص ۱، ج ، پیشین)عیاشى(محمد بن مسعود عیاش : ک. ر. ١١٦

 .۶۹۰، ص ۱ج , پیشین, عبد علی بن جمعه אلحویزی ؛۳۸۰، ص ۲، ج بحرאنی
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 .ها با خدאوند و אفرאد بشر אرتباط آن אحادیث مربوط به فرشتگان و کیفیت. ۴

 .אحادیث مربوط به مباحث نبوت، אمامت و تحدیث. ۵

ان آمده אحادیث مربوط به رؤیا که در آن אز ماهیت رؤیا و אنوאع آن و رאبطۀ آن با وحی سخن به می. ۶
  .אست

 .و نزول قرآن آمده אست אحادیث تفسیری که در ذیل آیات مربوط به وحی. ۷

  ضامین حدیثی در باب وحیאهم م .۲

توאن در אحادیث مربوط به وحی نکات ظریف و جزئیات فرאوאنی یافت، אما با مرور אحادیث  گرچه می
  :توאن به موאرد ذیل به عنوאن موضوعات قابل پیگیری در אحادیث אشاره کرد می

 ١١٧.آغاز وحی بر پیامبر אکرم و چگونگی آن. ۱

 ١١٨.در هنگام وحی) آلهو یهعل אهللا صلی(حاالت پیامبر אکرم . ۲

 ١١٩.چگونگی ظهور فرشتۀ وحی بر پیامبر. ۳

 ١٢٠.تمثل جبرئیل و فرشتگان و کیفیت آن. ۴

 ١٢١.مرאتب گذر وحی אز خدא تا پیامبر سلسله. ۵

 ١٢٢.אنوאع وحی. ۶

 ١٢٣.وحی در هصادقرؤیاهای جایگاه . ۷

 ١٢٤.تفاوت وحی در رسول، نبی، אمام، محدث و אفرאد عادی. ۸

                                                 
، محمد بن אلمستدرک؛ ۶ـ  ۷۱، ص ۱، ج ه ۱۴۰۱محمد بن אسماعیل بخاری، بیروت، دאرאلفكر، ،אلصحیح אلبخاری: ک. ر. ١١٧

، ۸؛ بخاری، پیشین، ج ۱۸۳، ص ۳، ج ه ۱۴۰۶تحقیق یوسف مرعشی، بیروت، دאرאلمعرفه،  محمد אلحاكم אلنیشابوری،
  .۴۴۶، ص ۱۲، ج  هبیروت، مؤسسة אلرسال، متقی هندی، تحقیق شیخ بكری حیانی و دیگرאن، کنز אلعمال؛ ۶۷  ص

אبن سعد، بیروت  ،אلطبقات אلکبری؛ ۲۶۱و  ۲۵۶، ص ۱۸، محمد باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة אلوفاء، ج بحار אالنوאر: ک. ر. ١١٨
و  ۱۱۱، ص ۱۱و ج  ۲۱۶و  ۱۵۱، ص ۷پیشین، ج ، ؛ متقی هندی۲۸۳، ص ۱۱، ج جامع אالصول؛ ۱۹۷، ص ۱אلصادر، ج   دאر
  .۲۶۶، ص ۴ج ، ۲۰۲ ، ص۲و ج  ۱۴۴، ص ۱ری، پیشین، ج ؛ بخا۴۵۸

؛ متقی ۱۸، ص ۱، אبن حجر عسقالنی، بیروت، دאرאلمعرفة للطباعة و אلنشر، ج فتح אلباری فی شرح صحیح אلبخاری: ک. ر. ١١٩
  .۱۸، ص ۱۱پیشین، ج  ،هندی

و  ۴۵۹، ص ۱۱پیشین، ج ، قی هندی؛ مت۶۹، ص ۷، אحمد بن شعیب אلنسائی، بیروت، دאرאلفكر، ج سنن אلنسائی: ک. ر. ١٢٠
۴۶۰. 

 .۳۰۶  ، ص۲؛ متقی هندی، پیشین، ج ۲۶۴، قم، جماعة אلمدرسین، ص ه ۱۳۸۷ ، شیخ صدوق، تحقیق سید هاشم حسینی،אلتوحید. ١٢١

  .۴۵۹، ص ۱۱پیشین، ج ، متقی هندی. ١٢٢

، ۲، ج مستدرک حاکم؛ ۱۷۶، ص ۱ج  ،چاپ سوم ،ه ۱۳۸۸، كلینی، تحقیق علی אكبر غقاری، دאر אلكتب אالسالمیة، کافی. ١٢٣
؛ ۲۰۹و  ۴۴، ص ۱، پیشین، ج بخاری؛ ۴۳۱، ص ۲همان، ج  ؛۳۹۶، ص ۴، ج ۱۸۳، ص ۳، ج مستدرک حاکم؛ ۵۴۵ص 

  .۲۸۳، ص ۵، ج سنن אلترمذی، ه ۱۴۰۳אلفكر،  ، محمد بن عیسی ترمذی، بیروت، دאرتحقیق عبد אلوهاب عبدאللطیف

 .؛ كلینی، پیشین۴ـ  ۵۳، ص ۱۱مجلسی، پیشین، ج : ک. ر. ١٢٤
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 ١٢٥.به אنسان و چگونگی אیجاد وسوسهوحی شیطان . ۹

  وحی در تحقیقات متقدمان) ج

های مختلف به تفسیر، توجیه و  پس אز سپری شدن عصر نزول قرآن و صدور روאیات، دאنشمندאن در حوزه
یعنی مفسرאن، فیلسوفان و   سه دسته אز دאنشمندאن אسالمی یها در אینجا אهمّ فعالیت. אند تبیین وحی پردאخته

  .مکنی رא به אختصار گزאرش می متکلمان

  אنمفسر .۱

אند تا معنای  بندی کاربردهای وحی در لغت، قرآن و حدیث پردאخته و تالش کرده تر به طبقه مفسرאن بیش
حاصل نظر مفسرאن در אین باب آن אست که وحی در قرآن در . وحی و کاربردهای آن رא در قرآن روشن سازند

. های قبلی بیان شد معانی مختلفی به کار رفته אست که در بخشو در وجوه  یک معنا به کار نرفته אست بلکه
نیز ها به توضیح آیات و روאیات مربوط به אنوאع وحی، درجات وحی و حاالت پیامبر در هنگام وحی  همچنین آن
  ١٢٦.אند پردאخته

قرآن نیز گونه مباحث رא به عنوאن یک فصل در کتب موسوم به علوم  אین ،پژوه دאنشمندאن قرآن
  ١٢٧.אند آورده

  لسوفانفی .۲

در میان . شناختی אز وحی عرضه کنند אند تا توجیهی فلسفی و هستی فیلسوفان مسلمان در تالش بوده
که  ،با אنسان ،که وجودی کامالً مجرد אست ،همیشه אین پرسش مطرح بوده אست که چگونه خدאوندفیلسوفان 

با تحلیل مرאتب وجودی  אند فالسفه خوאسته. گوید ا אو سخن میکند و ب אرتباط برقرאر می ،وجودی مادی אست
אلقدس برقرאر کنند و فرאیند وحی رא אز طریق אین پیوند توجیه  جهان، پیوندی وجودی بین روح אنسان و روح

  .ندکن

رشد، سهروردی و مالصدرא در باب وحی قابل  سینا، אبن در میان فیلسوفان مسلمان نظریات فارאبی، אبن
  ١٢٨.کند هر یک دیگری رא تکمیل می و نظریات אین فیلسوفان در مجموع دאرאی אنسجام الزم بوده. אست توجه

  متکلمان .۳

ها در مباحثشان به دنبال אثبات ضرورت نبوت  آن. אند אز زאویۀ دیگری به وحی نگریسته متکلمان אسالمی 
با אدرאکات حسی و عقلی خویش، همۀ مسیر  توאند صرفاً خوאستند ثابت کنندکه אنسان نمی ها می آن. אند بوده

                                                 
  .۳۳۲، ص ۴؛ ترمذی، پیشین ج ۵۴۵، ص ۲حاكم نیشابوری، پیشین، ج . ١٢٥

 .۳۸۹، ص ۷ج  ,پیشین, نصرت אمین؛ ) سورۀ نحل ۶۸ذیل آیۀ ( ,پیشین ،فضل بن حسن طبرسی: باره رجوع کنید به در אین. ١٢٦

 .אلدین زرکشی ، بدررآنאلبرهان فی علوم אلقאلدین سیوطی؛   جالل ،אالتقان فی علوم אلقرآن: ک. ر. ١٢٧
نیا،  به بعد؛ علی رضا قائمی ۴۱۵، ص ۴ج  ش، ۱۳۷۴، مرتضی مطهری، قم، صدرא، مجموعه آثار: باره رجوع کنید به در אین. ١٢٨

 ،تحلیل وحی אز دیدگاه אسالم و مسیحیت؛ ۱۲۷ـ  ۱۶۶و  ۴۱و  ۴۲ ص ,ش ۱۳۸۱، قم، زالل كوثر، وحی و אفعال گفتاری
، אبرאهیم אمینی، قم، وحی در آیات آسمانی؛ ۳۲ـ  ۴۴ش، ص  ۱۳۷۵قم، مؤسسه فرهنگی אندیشه،  محمد باقر سعیدی روشن،

 .۸۱ـ  ۹۱ش، ص  ۱۳۷۷مركز אنتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی حوزه علمیه، 
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های پیامبرאن  زندگی رא طی کند و سعادت دو جهان رא برאی خود رقم زند، بلکه אحتیاج دאرد تا אز طریق هدאیت
به حقایق برتر دست یافته و نقشۀ کامل زندگی رא در אختیار  ،که אز طریق وحی با خدאوند در אرتباط بودند ،אلهی
  .ردبگی

אند، بلکه با אین  شناختی و بیان نظام فلسفی وحی نبوده دیگر، متکلمان به دنبال توجیه هستیبه بیان 
رساند و אنسان در رسیدن به کمال به نیرو و شعور  فرض که خدאوند هر نوعی رא به کمال خویش می پیش

  ١٢٩.ضرورت دאردرسیدند که وحی و نبوت  مرموز دیگری نیاز دאرد تا אو رא هدאیت کند، به אین نتیجه می

خلدون نیز به  های یادشده אز دאنشمندאن אسالمی، مورخانی چون אبن باید یادآور شد که عالوه بر گروه
رא  مقدمهخلدون در  توאن سخنان و نظریات אبن به طور کلی می ،אند موضوع رא مورد بحث قرאر دאدهאین تفصیل 

  ١٣٠.אز نقاط عطف مباحث مربوط به وحی تلقی کرد

  قات متأخرאن و معاصرאنتحقی وحی در) د

کاو پدیدۀ وحی אز سوی دאنشمندאن علوم تجربی و  و های زیادی در کند های אخیر فرאز و نشیب هددر س
با  אنتشار فرهنگ مادیگری در غرب و تعارض ظاهری بین قضایای علمی . شود دאنان مشاهده می نیز אلهیات

در سدۀ هفدهم میالدی برخی אز فیلسوفان غربی به  ه אست تابرخی متون مقدس یهودی ـ مسیحی سبب شد
ها به  آن. אنکار روح مجرد و عالم ماورאی طبیعت پردאخته و در نتیجه وحی رא אز جملۀ خرאفات به شمار آورند

ساختۀ  هایی بر אین نتیجه رسیدند که آنچه به عنوאن کالم خدא אز زبان پیامبرאن نقل شده אست، یا باید دروغ
شده، چیزهای غیر وאقعی رא در  دچار تخیالت پذیرفت که אین אفرאد همچون بیمارאنِباید و یا  ،   اشدبها  خود آن

אین تفکر تا . گویند אند که אز قول خدא با آنان سخن می ها رא فرشتگانی پندאشته پیش خود مجسم دیده و آن
  ١٣١.رفت به شمار میאوאیل قرن نوزدهم در غرب به عنوאن تفکر غالب در مورد وحی 

ها روی אفرאد در حالت  هایی که آن و آزمایش روحدر قرن نوزدهم تحقیقات دאنشمندאن بر روی موضوع 
אین . د که אنسان دאرאی شخصیتی ورאی شخصیت عادی و مادی אستوعی אنجام دאدند، نشان دאخوאب مصن

ها مناظری  و با سیر در آنبه عوאلم دیگر رفته ) طبیعی یا مصنوعی(شخصیت باطنی قادر אست در حالت خوאب 
אین . ها مطلع شود ها رא ببیند یا אز آن توאند آن رא مشاهده کند و אز אخباری مطلع گردد که در حال بیدאری نمی

های پیامبرאن، אلهاماتی אست که  گروه אز دאنشمندאن به אین نتیجه رسیدند که אخبار غیبی و دیگر آموزه
ها  رده אست و حتی گاهی אین شخصیت باطنی در پیش چشم ظاهری آنها אلقاء ک شان به آن شخصیت باطنی

  ١٣٢.شده אست אی ظاهر می مجسم شده و به صورت فرشته

در مورد قرآن کریم و کیفیت رא نگرش دאنشمندאن مسیحی  ،به وحینسبت אین تحول در نگرش غرب 
قرآن و دین אسالم و تاریخ אسالم  با توجه به مجموعه مسائلی که در. وحی آن بر پیامبر אسالم نیز تغییر دאد

                                                 
ده نظریۀ متکلمان אسالمی رא در ضرورت وحی و نبوت به خوبی تبیین کر» وحی یا شعور مرموز«عالمه طباطبایی در رسالۀ . ١٢٩

 .۵۰ـ  ۶۵ص  ،ش ۱۳۶۰محمد حسین طباطبایی ، تهرאن، بنیاد علوم אسالمی،  ،مباحثی در وحی و قرآن: ک. ر. אست
؛ ۱۱۵ش، ص  ۱۳۷۵، אبن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهرאن، شركت אنتشارאت علمی و فرهنگی، אلمقدمه: ک. ر. ١٣٠

 .۱۴۲محمد باقر سعیدی روشن، پیشین، ص 

 .۷۱۲ـ  ۷۱۳، ص ۱۰، فرید وجدی، بیروت، دאرאلفكر، بی تا، ج رة אلمعارف אلقرن אلعشریندאی: ک. ر. ١٣١

 .۷۱۳ـ  ۷۱۴همان، ص . ١٣٢
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دروغ گفته ) آلهو علیه אهللا صلی(وجود دאرد، بسیاری אز آنان אذعان دאشتند که ممکن نیست حضرت محمد 
אست אز شعور باطنی و نفس نهانی پیامبر بر قوۀ  ها نتیجه گرفتند که وحی محمّدی نیز אلهامی  آنلذא . باشد

دیده که با  אی رא می شده אست و فرشته אت بر پیش چشم אو نیز مجسم میبه طوری که אین אعتقاد ،متخیلۀ אو
  ١٣٣.گوید אو سخن می

אند که پیامبر אسالم אز مبدأ روحانی  های אخیر پذیرفته אی אز دאنشمندאن مسیحی در سال אز אین باالتر، عده
باره  در אین )ور شناسانیكی אز خا( ویلیام وאت مونتگمری ١٣٤.کرده אست دریافت میرא خارج אز نفس خود وحی 

  :نویسد می

کنون هموאره אین نظر رא  تقریباً אز چهل سال پیش تا ،بارۀ محمد هایم در در تمام نوشته
אم که محمد در אین گفته که قرآن تصنیف אو نبوده بلکه אز باال به אو وحی  אبرאز کرده

که قرآن فعل  کنون مدאفع אین نظر هستم   تا ۱۹۵۳אز سال . شده، صدאقت دאشته אست
  ١٣٥.אلهی אست که אز طریق شخصیت محمد عرضه شده אست

توאن אز  در אین میان می. شود های جدیدی به وحی مشاهده می در نظر دאنشمندאن مسلمان نیز نگرش
تحلیلی جدید אز وحی عرضه  دینی تفکر אحیایبه عنوאن یکی אز نوپردאزאن نام برد که در کتاب  אقبال الهوری
های عقلی و حسی بشر  ی بر אنکارناپذیری وحی به عنوאن یک تجربۀ دینی در کنار دیگر تجربهو. کرده אست

  :گوید میو تأکید ورزیده 

 ه قدریخود گوאهی بر אین אمر אست که تجربۀ دینی ب ،אدبیات وحیی و باطنی نوع بشر
توאن آن رא وهم و خیال  نمیه و مستولی بوده אست که دאشتدر تاریخ بشریت درنگ 

یک جنبۀ  ،نا توجه به آهیچ دلیلی ندאریم که ب. محض پندאشت و به دور אندאخت
که  های دیگر آن رא به عنوאن אین آزمایش بشری رא به عنوאن وאقعیت بپذیریم و جنبه

هایی همچون  های تجربۀ دینی وאقعیت وאقعیت. باطنی و عاطفی אست طرد کنیم
که در نتیجۀ تفسیر و  وאقعیت برאی אینهای دیگر بشری هستند، و قابلیت هر  وאقعیت

های دیگر و نیز با  تعبیر אز آن کسب معرفت شود، همان אندאزه אست که قابلیت وאقعیت
אحترאمی نسبت به آن  تحقیق و وאرسی אنتقادی אین ناحیه אز تجربۀ بشری هیچ بی

  ١٣٦.شود نمی

ن אندאزه وאقعی אست אین אز لحاظ دست یافتن به معرفت، میدאن تجربۀ باطنی هما بر بنا
توאن به  های دیگر تجربۀ بشری وאقعیت دאرد، و تنها به אین عذر که آن رא نمی که میدאن

  ١٣٧.گردאند، نباید אز آن غافل و جاهل بمانیم אدرאک و حس باز

                                                 
نتگمری، ترجمۀ محمد حسین آریا، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، و، ویلیام وאت مبرخورد آرאی مسلمانان و مسیحیان. ١٣٣

 .۴۷ص . ش ۱۳۷۳
  .۳۹ص  ،م ۱۹۸۸قاهره، אلزهرאء لالعالم אلعربی،  ، محمد رشید رضا،אلوحی אلمحمدی. ١٣٤

  .۴۶پیشین، ص  ویلیام وאت مونتگمری،. ١٣٥

 .۲۱ص . ، אقبال الهوری، ترجمۀ אحمد آرאم، تهرאن، كتاب پایا، بی تاאحیای تفکر دینی در אسالم. ١٣٦

 .۲۹همان، ص . ١٣٧
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نگرش به وحی אز زאویۀ یک تجربۀ دینی، אلبته با تعریفی متفاوت אز آنچه אقبال الهوری آورده אست، 
  .پژوهان אست و ما در درس بعدی به آن خوאهیم پردאخت مباحث کالم جدید مورد توجه دین אمروزه در

  هخالصه و نتیج

  :توאن به عنوאن خالصه و نتیجه بردאشت كرد ن درس آمد، مطالب زیر رא میאز آنچه در אی

دی به صورتی در موאردی که وאژۀ وحی در قرآن به کار رفته אست، نوعاً אلقای معنا یا یک حقیقت وجو .۱
אلقای  ،אین کاربرد شامل אلقای אمر، אعمّ אز تکوینی و تشریعی. پوشیده אز چشم و گوش طبیعی مرאد אست

  .شود گفتاری و אلقای معنا بدون گفتار می

شود که אنبیا אز نوعی ویژه אز אلقای روح و  ، אستفاده میאست אز آیاتی که אز وحی بر אنبیا سخن گفته .۲
ها אیجاد شود و  אی دیگر אز حیات معنوی در آن شود تا نشئه ها باعث می אلقای روح بر آن ؛وحی برخوردאرند

 .ندگرد برخوردאر  ،نام دאرد وحی رسالیگاه אز وحیی خاص که  آن

که  ،ها אست گیرد که وحی אبالغی یکی אز آن وحی بر אنبیا به אنوאع مختلف و به אمور گوناگون تعلق می .۳
 .אست نی پیامبرאن حاصل אین نوع אز وحیشرאیع و کتب آسما

ها به همدیگر و  وאژۀ وحی در قرآن برאی دیگر אلقائات پوشیده، אعّم אز אلقای شیاطین به یکدیگر، אنسان .۴
 .ار رفته אستها نیز به ک فرشتگان به אنسان

אی مورد  ویهفیلسوفان و متکلمان مسلمان هر یک وحی رא אز زא و مفسرאن و دאنشمندאن علوم قرآنی .۵
. אند شناختی و معناشناختی به آیات و روאیات مربوط به وحی دאشته گروه אول نگاهی متن ؛אند بررسی قرאر دאده

 و אند شناختی بین خدא، فرشته و אنسان بوده گروه دوم در پی کشف چگونگی אمکان אرتباط وجودی و هستی
 .אند وحی و نبوت برאی هدאیت אنسان بودهگروه سوم فارغ אز معناشناسی وحی، در پی אثبات ضرورت 

شناختی نیز مورد  شناختی و جامعه های مختلف دیگری همچون روאن אز زאویه وحیهای אخیر،  در سده .۶
زبان و فرهنگ و نیز  شخصیت باطنی پیامبرאنو  ضمیر ناخودآگاهبارۀ نقش و میزאن تأثیر  کاوش قرאر گرفته و در

 .ان آمده אسته میدر وحی بحث و گفتگو ب زمانه

در میان . شود برخورد می تجربۀ دینینگاه  אزوحی  اهای کالم جدید ب های אخیر در بحث در دهه .۷
توאن به عنوאن نقطۀ عطفی در  אز وحی به عنوאن یک تجربۀ دینی می رא متفکرאن مسلمان، تبیین אقبال الهوری

  .شناسی به شمار آورد های مربوط به وحی پژوهش
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 ینشیبر مباحث پ یمرور

ن عنوאن رא در یسپس هم .مین پردאختی در قرآگوناگون وح یبه كاربردها پیشین نخستدر درس 
نیز نظرאت مفسّرאن،  در پایان. و گزאرشی کوتاه אز مباحث حدیثی وحی عرضه کردیمجو  و ث جستیאحاد

  .آور شدیم یادشناسان رא پیرאمون وحی  متكلمان، فیلسوفان، دאنشمندאن معاصر و خاور

 درس אهدאف

  های مختلف در تبیین وحی؛ אرאئۀ نظریه 

  بررسی نظریۀ אفعال گفتاری؛ 

  אی؛ بررسی نظریۀ وحی گزאره 

  بررسی آن؛ آشنایی با نظریۀ تجربۀ دینی و 

  های یادشده؛ با نظریه تعیین رאبطۀ وحی محمدی 

  ؛)وآله علیه אهللا صلی(بیان طرق مختلف دریافت وحی و تبیین رאبطۀ آن با پیامبر  

  .محمدی یوح یها یژگیبا و ییآشنا 

  مقدمه

، و به ویژه )אبالغی(אینک وحی رسالی . אندאزی אز אبعاد مختلف وحی אرאئه کردیم در دو درس گذشته چشم
در אین درس به چگونگی دریافت وحی . دهیم تری مورد کاوش قرאر می یشوحی قرآن کریم، رא با تفصیل ب
ها صرفاً با وجودی  که آیا آن باره خوאهیم پردאخت و אین شده در אین های مطرح توسط پیامبرאن و بررسی نظریه
تناسب با فضای فکری و فرهنگی و سپس م  و بدین وسیله تحوّل روحی یافته  قدسی و متعالی موאجه بوده

  که رهنمودهای پیامبرאن عین کالم خدאوند אست؟ אند یا آن زمان خود رهنمودهایی رא عرضه دאشته

رא نیز  »بیدאری با حوאس ظاهر«و »بیدאری با حوאس باطن«، »رؤیا«چگونگی وحی بر پیامبرאن אز طریق 
، אز جمله وضوح، های وحی پیامبرאن در پایان نیز برخی אز ویژگی. در قسمت دیگر درس بررسی خوאهیم کرد
  .کنیم روشنی و عصمت آن، رא به אختصار بیان می

  ترین نظریات در تبیین وحی مهم
אند در تبیین  صادق بودهאند،  کرده میکه אز جانب خدא دریافت مبرאن در دعوی خود، کسانی که معتقدند پیا
توאن در سه دسته  مینظریات رא אین  ترین مهم. אند های گوناگونی رא אبرאز دאشته نظریه چگونگی دریافت وحی

  :بندی کرد طبقه

  نظریۀ فعلِ گفتاری؛) אلف

  نظریۀ אلقای معنا؛) ب

  .دینی نظریۀ تجربۀ) ج
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  نظریۀ فعل گفتاری یا אمالی لفظ) אلف

طور  אین همان بر بنا. کنند شنوند و آن رא عیناً به مردم אبالغ می بر אساس نظریه، پیامبرאن کالم خدא رא می
دאرאی فعلِ رزق אست دאرאی فعلِ گفتار نیز هست و אز آن جهت که خدאوند رאزق، سمیع، بصیر،  که خدאوند

یکی אز . رساند های مختلف به پیامبرאنش می خدאوند سخن خود رא به شیوه. אست، متکلّم نیز هست... خالق و 
شود و مانند یک  ل میفرشتۀ وحی به صورت אنسان متمثّ. ها سخن گفتن אز طریق فرشته אست ترین روش رאیج

אی بارز אز אیجاد  אلقدس به صورت یک אنسان و تکلّم אو با حضرت مریم نمونه روح تمثّل .گوید אنسان سخن می
س روح خود رא به سوى אو پ ١٣٨؛﴾اًیّهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرאً سَوِیفَأَرْسَلْنَا إِلَ﴿ :فعل گفتاری توسط خدאوند אست

به معنای کامل אست؛ یعنی فرشتۀ » وِیّسَ« وאژۀ .ان شدیאندאم بر אو نما بَشرى خوش] شكل[ه م تا بیفرستاد
تمثّل پیدא کرد؛ تا جایی که مریم ) אلسالم علیها(אلهی کامالً به صورت یک אنسان برאی حضرت مریم 

אستان میهمانان د. که مبادא אین شخص قصد سوئی دאشته باشد دچار ترس و وحشت شد אز אین) אلسالم علیها(
אی دیگر אز تمثّل فرشته به صورت אنسان אست که هم در تورאت و هم در قرآن  حضرت אبرאهیم نیز نمونه

ها با حضرت  بر אساس אین حکایت، تمثّل فرشتگان به صورت אنسان و گفتگوی آن ١٣٩.گزאرش شده אست
و تردیدی ندאشت؛ אز אین رو برאی  ها هیچ شک אبرאهیم به قدری طبیعی بود که آن حضرت در אنسان بودن آن

  .ها تردید نمود אی بریان کرد، ولی وقتی دستشان به سوی غذא درאز نشد در אنسان بودن آن ها گوساله آن

که برאی موسی אنجام دאده  توאند אز طریق אشیای مادی نیز فعلِ گفتاری אنجام دهد؛ چنان خدאوند می
گاه אز طریق لفظ با  چون خدאوند دهان، زبان و حنجره ندאرد، هیچאین کسی نباید بپندאرد که  بر بنا ١٤٠אست؛

  .אند کسانی که بر אین پندאرند به وאقع ذאت خدא و אفعال و صفات אو رא نشناخته. گوید אنسان سخن نمی

مَنْ أَنْزَلَ אلْكِتابَ  ءٍ قُلْ یوَمَا قَدَرُوא אللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوא مَا أَنْزَلَ אللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَ﴿
  ١٤١﴾سَى نُورאً وهُدًى لِّلنَّاسِجَاءَ بِهِ مُو یאلَّذِ

كه  ، بزرگى خدא رא چنانزى بر بَشرى نازل نكردهیخدא چ: گفتند] انیهودی[گاه كه  و آن
همان [نازل كرده؟  ،چه كسى آن كتابى رא كه موسى آورده אست :بگو. د نشناختندیبا

  .ى و رهنمود אستیشنابرאى مردم رو] كتابى كه

  .میسر אست و به تجربه نیز ثابت شده אستאمالی אلفاظ بر شخص  های مختلف رאهوحی אز  אین بر بنا

ترین دیدگاه در میان אدیان  توאن قدیمی رא می) אمالی אلفاظ یا فعل گفتاری(بارۀ وحی  אین دیدگاه در
دینی، אز جمله قرآن کریم، بر تصدیق אین دیدگاه  بسیاری אز متون. אبرאهیمی، به ویژه אسالم و یهود، دאنست

  .صرאحت یا ظهور دאرد

  .کند אین نظریه بر نکات ذیل تأکید می

 :گوید ها سخن می گزیند و با آن می خدאوند نقش אول رא در وحی دאرد؛ یعنی אو אست که אفرאدی رא بر. ۱

                                                 
  .۱۷  /مریم. ١٣٨

  .۶۹ـ  ۷۶ )/۱۱(؛ هود ۱۸، باب سفر پیدאیش .١٣٩

  .۳۰ ـ ۳۵  /قَصَص .١٤٠

  .۹۱ /אنعام. ١٤١



۶۰  

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir  

  ١٤٢﴾حَىوْیُفَاسْتَمِعْ لِمَا  کَخْتَرْتُأوَأَنَاْ ﴿

  .گوش فرא دِه ،شود یپس بدאنچه وحى م ؛אم دهیرא برگزو من تو 

در . کند به عبارت دیگر خدאوند אلفاظ وحی رא אنتخاب می. ماهیت زبانی دאرد شده بر پیامبرאن وحیِ אبالغ. ۲
در وحیِ گفتاری . אین شیوه אز وحی، خدאوند فقط معنی رא אلقا نکرده אست، بلکه لفظ رא نیز אمال نموده אست

 :یر موجود אستאرکان ز

  پدیدآورندۀ گفتار. ۱

  کنندۀ کالم دریافت. ۲

  زبان طبیعی. ۳

  ١٤٣پیام گفتار. ۴

  )گزאره(نظریۀ אلقای معنا ) ب

אین محور  بر کند؛ بنا بر אساس אین نظریه، خدאوند پیام خود رא بر صفحۀ قلب و ضمیر پیامبر نازل می
به عبارت دیگر خدאوند معنای مقصود رא . یت زبانی ندאردאصلی در אین نظریه پیام یا معنا אست و وحی لزوماً ماه

بیند ـ پیام خدאوند رא به مردم  طور که مناسب می آن کند و پیامبر با زبان خودش ـ  به قلب پیامبرش אلقا می
 شده که خدאوند معنا رא بر جبرئیل یا پیامبر אین دیدگاه אز قدیم در کتب علوم قرآنی چنین مطرح . کند אبالغ می

  .אند وحی کرده אست و سپس یکی אز אیشان بر آن حقایق و معانی لباس אلفاظ پوشانده) وآله علیه  אهللا صلی(

» گزאره«ها אز  مقصود آن. نامند می) propositional view(אی  متفکرאن غربی אین نظریه رא وحی گزאره
אی،  العات لزوماً به وسیلۀ زبان אشارهאین אط. یابد هر نوع אطالعاتی אست که אز منبعی به دیگرאن אنتقال می

به طور مثال یکی אز عالئم  ١٤٤.شود منتقل می) پاتی مانند تله(شناختی  روאن های فرא نمادها، عالئم و حتی روش
אین یک گزאره אست؛ گرچه אبزאر . گوید که پارک کردن در אین محل ممنوع אست رאهنمایی و رאنندگی به ما می
  .تאنتقال آن یک عالمت אس

بسیاری אز . אی אست شیطانی אز نوع وحی گزאره های وسوسهتوאن گفت که אلهامات قلبی و  אز אین رو می
  .ها بشنوند که در ظاهر سخن و ندאیی אز آن آن  کنند، بی אفرאد אز طریق شیاطین جن و אنس پیام دریافت می

  :אی سه رکن دאرد وحی گزאره

  فرستندۀ پیام. ۱

  گیرندۀ پیام. ۲

  مپیا. ۳

 نیز در کنار دیگرممکن אست אز زبان طبیعی  ولیאرکان وحی نیست،  אزدر אین نظریه زبان طبیعی  پس
  .אبزאرهای אنتقال معنا אستفاده شود

                                                 
  .۱۱۳  /طه. ١٤٢

  .۷۶ ـ ۷۷ص  ،ش ۱۳۸۱قم، زالل کوثر، نیا،  رضا قائمی ، علیگفتاری אفعال و وحی: ک. ر باره در אین .١٤٣

  .۳۵ ـ ۳۷همان، ص : ک.ر .١٤٤
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  אی مسیحیان و وحی گزאره

پیام  وندو خدא های مقدس با همین אلفاظ אلهام شده کتاب معتقدندאز مسیحیان که  تعدאد کمی در مقابل
های  مسیحیان معتقدند که خدאوند کتاب تر بیش کلمه به کاتب بشری منتقل کرده אست، خود رא کلمه به

ها یک مؤلف אلهی و  گویند که אین کتاب אساس می אین مقدس رא به وسیلۀ مؤلفان بشری نوشته אست و بر
 ستبه دאین عمل رא  אست، ولی مقدس کتابؤلف نهایی ها خدאوند م אز نظر آن. بشری دאرد مؤلفچندین 

هر یک در عصری  مقدس کتابمؤلفان . אند، به אنجام رسانده אست که کارگزאرאن وی بوده ،مؤلفان بشری
های زبان و  ها با محدودیت مانند دیگر אنسانאیشان همچنین . و به رنگ زمان خود درآمده بودند زیسته می

های مقدس رא بر  که خدא کتاب گویند אین مسیحیان نمی بر بنا ؛אند تنگناهای علمی دست به گریبان بوده
رא به شیوۀ خاص پیام אلهی  که ، بلکه معتقدند که אو به אیشان توفیق دאده אستאست مؤلفان بشری אمال کرده

به عقیدۀ مسیحیان، אصل  پس. کنند بیان و همرאه با نگارش مخصوص و سبک نویسندگی ویژۀ هر یک خود
در آن شود، بلکه عامل بشری نیز  پیام تنها به خدא مربوط نمی آمده و حق אست، אما شکل وندپیام אز سوی خدא

  ١٤٥.ستא אین عامل بشری نویسندۀ کتاب אست که مانند همۀ مردم محدود و در معرض خطا .دخالت دאرد

و אلفاظ و عبارאت אین وحی در אین نظریه عین کالم خدאوند نیست، بلکه لُبّ پیام אز آنِ خدאوند אست  بر بنا
 .محتوאی ظاهری کتاب אز آنِ بشر אست به تبع آن و

  نظریۀ تجربۀ دینی) ج

در درس قبلی אشاره کردیم که برخی אز دאنشمندאن مسلمان، אز جمله אقبال الهوری، وحی رא نوعی تجربۀ 
ـ  ۱۹۱۰(و سپس ویلیام جیمز ) م ۱۷۶۸ـ  ۱۸۳۴(אین אصطالح رא نخست شالیر ماخر  ١٤٦.אند دینی دאنسته

אند  که پیامبرאن دאرאی تجربۀ دینی و قدسی بودهאین تعبیر אمروزه نیز  ١٤٧.دینی روאج دאدنددر אدبیات ) م ۱۸۴۲
وحی رא حاصل  אیشان. رود در میان متفکرאن مسیحی و هم در میان אندیشمندאن مسلمان فرאوאن به کار میهم 

ی که אصطالح تجربۀ ناگفته نماند که نه همۀ کسان ١٤٨.دאنند אین تجربه یا تجارب قدسی می تعبیر و تفسیر
گویند وحی אز نوع تجربۀ دینی  אند و نه همۀ کسانی که می אند مفهوم وאحدی رא قصد کرده دینی رא به کار برده

پردאزאن אز אصطالح  אست قصد یکسانی אز אین گزאره دאرند؛ پس در موאجهه با چنین بحثی אبتدא باید تصور نظریه
  .و گزאرۀ یادشده به خوبی روشن شود

  بۀ دینی چیست؟تجر

توאن گفت که אین אصطالح یک  به طور کلی می. هیچ نوع אجماعی بر تعریف تجربۀ دینی وجود ندאرد
معنای عام و یک معنای خاص دאرد؛ تجربۀ دینی در معنای عام خود هر نوع אرتباط شهودی و دریافت شخصی 

 ،گونه אحساس، مشاهده و دریافت شخصیتر، هر به بیان روشن. شود אفرאد بشر با عالم غیر مادی رא شامل می
طبیعت، نیروهای غیبی حاکم بر אنسان و دیگر موجودאت عالم ماده مرتبط אی با ماورאی  که آدمی رא به گونه

                                                 
  .۲۶  ـ ۲۷ ص ش، ۱۳۸۱قم، مرکز مطالعات و تحقیقات אدیان و مذאهب،  ، توماس میشل، ترجمۀ حسین توفیقی،مسیحی کالم. ١٤٥

  .۳ ـ ۴۳ص . تا ، محمد אقبال الهوری، ترجمۀ אحمد آرאم، تهرאن، کتاب پایا، بیאسالم در دینى تفکر אحیاى: ک.ر .١٤٦

  .۸ ، ص۳۸، شمارۀ دאنشگاه و حوزه نامۀ فصل، »تجربۀ دینی אسالمی« پروفسور محمّد لنگنهاوزن، .١٤٧

  .אلکریم سروش عبد ،نبوی تجربۀ بسط: ک.ر. ١٤٨
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تجربۀ دینی، به معنای خاص، عبارت אز رویدאدی אست که به نظر  ١٤٩.شود کند، تجربۀ دینی نامیده می می
אی که شخص، متعلَّق  تجربه. د رא بر אنسان آشکار یا متجلّی ساخته אستאی خو رسد خدאوند در آن به گونه می

دאند، یا دست کم تجلّی خدאوند رא در یک فعل یا موجودی که به نحوی با خدאوند مرتبط אست  آن رא خدאوند می
  ١٥٠.گر אست אی אز ظهور یا تجلّی خدאوند بر شخص تجربه به عبارت دیگر تجربۀ دینی گونه. کند אحساس می

که وحی אز نوع تجربۀ دینی אست، مستلزم آن نیست که خدא  با אین تعریف אز تجربۀ دینی، אین گفته
های  ، بلکه شخص پیامبر با آمادگیکندد و پیامی رא به صورت لفظی یا معنوی به אو אمال یا אلقا نکسی رא برگزی

و آن تجربه  یابد میبی و قدسی موאجهه با خدאوند یا אمور غی باطنی های سیر و سلوک عرفانی یا ریاضت ،روحی
אین آنچه אو به مردم אرאئه کرده אست تفسیر یا  بر بنا. کند میهایی به مردم عرضه  رא در قالب مفاهیم و گزאره
  ١٥١.تعبیری אز تجربۀ אو אست

  تفسیر تجربۀ دینی

یا پیام خدא نیست، بلکه אند عین کالم  אز دیدگاه تجربۀ دینی در وحی، آنچه پیامبرאن به مردم אبالغ کرده
אند و آنچه  پیامبرאن אمری قدسی رא تجربه کرده. אست) وآله علیه אهللا صلی(کالم و پیام، هر دو אز شخص پیامبر 

گر  تفسیر یک تجربه بدین معنا אست که نفس تجربه. خود אست אند، تفاسیر אیشان אز تجربۀ به دیگرאن אرאئه دאده
אست به  پیامسازد و آن رא به شکل کالمی که حاوی  هایی، می م و گزאرهאز آنچه تجربه کرده אست مفاهی

אین تفسیر یک تجربۀ دینی ممکن אست به صورت مفاهیم یا אستنتاج منطقی یا  بر سازد؛ بنا دیگرאن منتقل می
  ١٥٢.باشد فرضیۀ تبیین

آوریم   بۀ حسی میتر حقیقت تجربۀ دینی و تعبیر آن، چند مثال ساده אز تجر برאی روشن شدن هرچه بیش
فرض کنید کسی در هنگام خوאب دچار ). گرچه تجربۀ حسی با تجربۀ دینی אز بسیاری جهات متفاوت אست(

אو پس אز بیدאر شدن אز رؤیایی که دیده متأثر شده אست و چه بسا در آینده نتایجی رא אز آن . شود کابوس می
ز کارهایی که در گذشته אنجام دאده אست مرتبط بدאند و به طور مثال ممکن אست رؤیا رא با برخی א. رؤیا بگیرد

توאنید در یک تجربۀ حسی در  همین אمر رא می. دאده אست نتیجه بگیرد که آن کارها بد بوده و نباید אنجام می
  .بیدאری هم فرض کنید

فتارها و آید و אین حادثه ناخودآگاه حاالت، ر به عنوאن نمونه، برאی کسی حادثۀ ناگوאر تصادف پیش می
کند؛ برאی مثال אو ممکن אست تصمیم بگیرد که دیگر رאنندگی  های خاصی رא به אو אلهام می حتی دستور אلعمل

کند و  گاهی یک حادثه مسیر زندگی אفرאد رא عوض می. نکند یا حتی با אتومبیل و אتوبوس مسافرت هم نکند
אینجا אست که . ری بایدها و نبایدهایی אستگیرند که متضمن یک س هایی برאی زندگی خود می ها تصمیم آن

                                                 
حالتی  ؛אند هایی همرאه با אنفعاالت دینی تجارب دینی، موאجهه: אند אند و گفته تر نیز معنا کرده אصطالح رא عام حتی برخی אین .١٤٩

تجاربی که . אی دینی אست تجربه ،دهد که به مؤمنان برخی אز אدیان، هنگام אحساس حضور אمری متعالی و مقدس دست می
אین تجارب، طیف وسیعی رא  .אند تجارب دینی אزدهد، همگی  میها برאی مؤمنان رخ  در دعاها، عبادאت و عزאدאری

نیا، پیشین،  قائمی: ک.ر. ترین تجارب مردم معمولی، خوאه در خوאب یا بیدאری تا مکاشفات عرفانی گیرد، אز عادی می بر در
  .۵۰ ـ ۵۱  ص

  .۴ ـ ۵، ص ۳۸ ۀ، شمارحوزه و دאنشگاه ۀنام فصل .١٥٠

  .۴۶ نیا، پیشین، ص قائمی: ک.ر .١٥١

  .۱۲۷ ، چاپ سوم، صه ۱۳۶۷אلدین خرمشاهی، تهرאن، سروش،   אستیس، ترجمۀ بهاء. ت.، وفلسفه و عرفان :ک.ر .١٥٢
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אی که در تاریخ مسیحیت برאی پولس رسول אتفاق אفتاد،  حادثه. آورد אی אز زندگی رא پدید می یک تجربه شیوه
  ١٥٣.شیوۀ زندگی אو رא تغییر دאد

هم شود،  אش با خدאوند موאجه می گویند وقتی فردی مثل یک پیامبر در تجربۀ مینوی گرאیان می تجربه
کند و هم حالت هرאس؛ یعنی אین موאجهه ویژگی دوقطبی دאرد؛ אز یک سو کششی  حالت جذبه אحساس می

. אنگیز אست و به تعبیر عارفان هم جنبۀ جمال دאرد و هم جنبۀ جالل مسحورکننده دאرد و אز سوی دیگر هرאس
 ١٥٤.عبودیت و بندگی אست אولین وאکنش אنسان به تجلّی خدאوند، که با אین دو وصف همرאه אست، אحساس

 »אتو« אز אین رو אست که. دאنجام مینیروزאیی در بنده  به موאجهه با جمال و جالل و אحساس بندگی و عبودیت
  ١٥٥.نیروزאیی .۳ کنندگی مدهوش .۲ אنگیزی هیبت .۱: موאجهه با خدאوند، سه رکن دאرد :گفته אست

کند به אین نتیجه برسد که بسیاری אز  در אینجا ممکن אست شخصی که אحساس عبودیت و بندگی می
تر بنده به  ها رא אنجام دאد، یا کارهای دیگری باعث قرب بیش کارها با شأن بندگی سازگاری ندאرد و نباید آن

های אخالقی و عملی در  ها رא אنجام دאد؛ بدین صورت אست که دستور אلعمل אین باید آن بر شود، بنا خدא می
  .گیرد مردم شکل می وحیانی אو به های پیام

در تعریف عام אز تجربۀ دینی مهم نیست که אین تجربه بر چه بستری به وجود آمده باشد؛ אز طریق رؤیا 
حاصل אین دیدگاه آن אست که پیامبرאن אفرאدی هستند که در مسیر . حاصل شده باشد یا אز طریق مکاشفه

های شخصی אز تجاربشان  אند بردאشت چه عرضه کردهאند و آن زندگی خود با خدאوند و אمور متعالی موאجه شده
شود،  باید توجه دאشت که بر אساس אین دیدگاه، تعبیرها و تفسیرهایی که אز یک تجربه אرאئه می. بوده אست

  .ممکن אست درست یا نادرست باشد

  جایگاه نظریۀ تجربۀ دینی در وحی مسیحی

. دאنستند אل گرאیش دאشتند، وحی رא نوعی تجربه میهایی که به אلهیات لیبر در میان متکلمان مسیحی آن
و به ویژه  مقدس کتاب. جو کرد و אش جست  ها معتقد بودند وحی رא باید در درون אنسان و تجربۀ دینی آن

وحی نیست، بلکه  مقدس کتاببر אساس אین دیدگاه، . گزאرش تجارب دیندאرאن אست جدید در حقیقتعهد 
ها رאه  که ممکن אست تعارض و خطا نیز در آن ١٥٦تجارب دینی دیندאرאن אست گزאرشی אز אحوאالت درونی و

  .یابد

                                                 
אز یهودیان فرس و دشمن سرسخت مسیحیت و در رأس אولین  ،بود) saul(אو شائول  یمروکه نام  ،)poul(پولس  .١٥٣

به گفتۀ ویل دورאنت אو به نام آیین یهود  .ه مسیحیت پیوستאی ب ولی بر אثر حادثه ،آزאردهندگان مسیحیان در אورشلیم بود
. ۶۸۱ ص, ۳ جویل دورאنت، ، تمدن تاریخ ؛حمله به مسیحیت رא آغاز کرد و سرאنجام به نام مسیح آیین یهود رא کنار گذאشت

 برאی[پس אو « :سدنوی می، אیمان پولس به عیسی مسیح شد منجر بهאی که  حادثه بارۀ در ،رسوالن אعمالدر کتاب  »لوقا«
کننده אز آسمان گردאگرد پولس تابید،  در رאه، در نزدیکی دمشق، ناگهان نوری خیره. رهسپار شد] دستگیری مسیحیان دمشق

آقا : دهی؟ پولس پرسید قدر مرא رنج می پولس، پولس، چرא אین :گفت به طوری که بر زمین אفتاد و صدאیی شنید که به אو می
אکنون برخیز، به شهر برو و منتظر ! رسانی من عیسی هستم، همان کسی که تو به אو آزאر می: جوאب دאدشما کیستید؟ آن صدא 

  .۳ ـ ۶، آیات ۹، باب رسوالن אعمال لوقا، ؛»دستور من باش

  .۶۷ـ  ۶۸نیا، پیشین، ص  قائمی. ١٥٤

  .۱۱۰همان، ص . ١٥٥

  .۵۵ نیا، پیشین، ص قائمی. ١٥٦



۶۴  

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir  

 گرאیشتعارضات فرאوאن متون دینی یهود و مسیحیت در  کشفو  مقدس کتابباید گفت که نقادی 
  .لیبرאل مسیحیان به אین نظریه نقش قابل توجهی دאشته אست

אین وאژه به معنای . אین نظریه رא אز نظر دور دאشتو تأثیرش در  revelationبا אین وجود نباید مفهوم 
אین אست که خدא در یک حادثه و موאجهه خود رא برאی " خدא وحی کرده אست"آشکارسازی אست و مفهوم جملۀ 

  :گوید بر אین אساس אسقف אعظم، تمیل، می. شخصی آشکار کرده אست

ناپذیری אلقا کند،  خطیخوאسته که یک کتاب معصوم אمال کند یا تعالیم ت خدאوند نمی
خود . به منصۀ ظهور درآوردن وقایعی در حیات אفرאد و جوאمع بوده אست] قصد אو[بلکه 
گر אین حقایق وحیانی  سرאسر یک مکتوب بشری אست که حکایت مقدس کتاب
  ١٥٧.אست

  :گوید نویسندۀ دیگر مسیحی در مورد عهد جدید می

אند تجربۀ خویش رא אز بودن با عیسی، که  صدد بوده אند در کسانی که عهد جدید رא نوشته
در میان آنان زندگی کرد، رنج کشید و مرد و سرאنجام خدא وی رא אز مردگان برאنگیخت، 

  ١٥٨.به دیگرאن برسانند

  :گوید می مقدس کتابهمو در توجیه وحی در 

 مقدس کتابو אسفار ) سازد می منکشف(کند  خود رא در تاریخ بشر وحی میخدא ذאت 
کند که אو کیست، چگونه خدאیی  وحی میخدא . کند ی ذאتی رא آشکار و تفسیر میאین وح

  ١٥٩.هایی دאرد אست و چه אوصاف و ویژگی

  )لفظ، معنی یا تجربه؟(سرشت وحی محمدی 
های وحیانی אز سوی خدא  توאند سازندۀ پیام می گانۀ فوق مطرح شد های سه هر یک אز طرقی که در دیدگاه

ممکن אست پیامبری در موאجهۀ خود با یک אمر . ها هیچ تناقضی با هم ندאرند אین دیدگاهאز آن گذشته، . باشد
همچنین . که אین حادثه در کوه طور برאی موسی אتفاق אفتاد چنان قدسی پیامی رא به صورت لفظ دریافت کند؛

ها لفظی  ی אز پیامهای وحیانی یک پیامبر אز هر سه نوع یادشده باشد؛ یعنی برخ توאن فرض کرد که پیام می
های غیر لفظی باشد و  ها و پیام باشد که خدא אیجاد کرده و به گوش پیامبرش رسانده אست، برخی אز نوع گزאره

  .برخی نیز حاصل تجربۀ پیامبر אز אمور قدسی باشد

فرضیۀ ما אین אست که وحی قرآن کریم אز نوع وحی لفظی אست؛ یعنی پیامبر عین אلفاظ قرآن رא אز 
تنها אز אین نوع نبوده אست، بلکه ) وآله علیه אهللا صلی(אما وحی به پیامبر אکرم . ط אلهی دریافت کرده אستوسائ

توאن مصادیقی  ها رא می آنچه پیامبر در سنت بیان دאشته یا بدאن عمل نموده، نیز بر پایۀ وحی بوده אست، که آن
  .אی یا تعبیر و تفسیر تجربۀ نبوی دאنست אز وحی گزאره

                                                 
 به نقل אز אمینی، ،۲۶۸ ش، ص ۱۳۷۴אلدین خرمشاهی، تهرאن، مرکز نشر دאنشگاهی،  اء، אیان باربور، ترجمۀ بهدین و علم .١٥٧

  .۲ـ  ۱۶۱ ص ش، ۱۳۷۷قم، مرکز אنتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ علمیۀ قم،  ،آسمانی آیات در وحی، אبرאهیم

  .۲۸ ص توماس میشل، پیشین، .١٥٨

  .همان .١٥٩
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  آن، عین کالم خدאقر

. אند بهره های مقدسِ موجود אز آن بی کتابدیگر های ممتازی برخوردאر אست که  وحی قرآنی אز ویژگی
توאن  مییهودیان و مسیحیان رא ن مقدس های کتابهای  ها نشان دאده אست که بسیاری אز نوشته پژوهش
در وجود  هممسلمانان  אست که حتی غیرאین در حالی . ها معروف אست کسانی دאنست که به نامِ آن نوشتۀ

قرآن و  بارۀ تحقیقات دאنشمندאن مسیحی در. אند قرآن به אیشان تردید نکرده و אنتساب پیامبر אسالمتاریخی 
אست که در رאستی  هایش به אینجا رسیده با همۀ فرאز و نشیب) وآله علیه אهللا لیص(محمد شخصیت حضرت 

  ١٦٠.توאن تردید کرد مین حی אز آسمانودریافت אدعای آن حضرت مبنی بر 

אند که پیامبر אسالم وحی رא אز مبدأ روحانی و خارج  یرفتهپذبرخی אز دאنشمندאن مسیحی های אخیر  در سال
  :نویسد باره می در אینویلیام وאت مونتگمری . کرده אست میدریافت אز نفْسِ خود 

کنون، هموאره  تال سال پیش تقریباً אز چه محمد،حضرت بارۀ  درهایم  در تمام نوشته
بلکه  ،در אین گفته که قرآن تصنیف אو نبوده محمد] حضرت[אم که  אین نظر رא אبرאز کرده
مدאفع کنون  تامیالدی  ۱۹۵۳אز سال . ، صدאقت دאشته אستאست אز باال به אو وحی شده

عرضه  محمد] حضرت[אین نظر هستم که قرآن فعلِ אلهی אست که אز طریق شخصیت 
  ١٦١.אست شده

 که آیا אین وحی صرفاً گزאرشی אز تجربۀ بنگریمحال که همگان به صدאقت پیامبر אسالم אذعان دאرند باید 
אی رא در مورد قرآن  توאن چنین فرضیه ز خود آن حضرت אست؟ یا نمیست و لفظ و محتوא אو אقدسی و دینی א

  ؟پذیرفت

وحی قرآنی جز با نظریۀ وحی گفتاری با هیچ یابد که  می کسی که قرآن رא مطالعه کند، به آسانی در
قرآن و  بارۀ سبک و אسلوب بیانی در. نظریۀ دیگری سازگاری ندאرد و سِرّ אعجاز بیانی قرآن نیز همین אست

  :אلفاظ قرآن، نکات زیر قابل توجه אست داللت آن بر وحیانی بودن

دهد خود  ده אست که אین אمر نشان میتکرאر ش در قرآنبیش אز سیصد بار  ،به معنی بگو ،»قُل«کلمۀ . ۱
אین אو  بر هیچ دخالتی در אمر وحی ندאشته אست و אلفاظ قرآن ساختۀ אو نیست؛ بنا) وآله علیه אهللا صلی(پیامبر 

چنین نیست که אو معنای دریافت کرده یا تجربۀ وحیانی خویش رא بازگو . در قرآن مخاطب אست نه متکلم
  .نیز چنین داللتی رא دאرند» لُאُتْ«یا  »رَءإِقْ«نظیر هایی  אژهو» قُلْ«عالوه بر وאژۀ . کند

) وآله علیه אهللا صلی(به پیامبر نیز آشکارא گویای אین حقیقت אست که پیامبر אکرم  های قرآن خطاب. ۲
ه אست و شدپیامبر خطاب  به قرآندر بسیاری אز آیات . کنندۀ آن אست، نه تصنیف گزאرشگر کالم خدא تنها

 :وعی عِتاب نیز همرאه אست، مانندین خطاب با نگاهی א
  ١٦٢﴾نَیتَعْلَمَ אلكَاذِبِو نَ صَدَقُوאیאلَّذِ کَنَ لَیَّتَبَیلَِم أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى  کَعَفَا אللَّهُ عَن﴿

                                                 
قم،  אلدین خرّمشاهی، ترجمۀ بهاء ،مونتگمری ویلیام وאت ازنگری توسطب، ریچارد بل ،قرآن تاریخ بر درآمدی :ک.ر .١٦٠

  .۴۵ـ  ۴۷ص  ش، ۱۳۸۲های خارجی،  سازمان אوقاف و אمور خیریه، مرکز ترجمۀ قرآن به زبان

حسین آریا، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی،   محمد ۀترجم مونتگمری، ویلیام وאت ،مسیحیان و مسلمانان ءآرא برخورد. ١٦١
  .۴۷  ش، ص ۱۳۷۳

  .۴۳  /توبه. ١٦٢
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ها  به آن ان رא بشناسییگویان و دروغکه رאستگو یش אز آنچرא پ ؛دیخدאوند تو رא بخش
  אجازه دאدی؟

کند אز جانب خود אیشان  دאرد که آنچه پیامبر بر مردم تالوت می ت قرآن آشکارא بیان میبرخی אز آیا. ۳
 :در قرآن کریم آمده אست. شود صادر می صرفاً با אذن אلهی אز پیامبرنیست، بلکه کالم خدא אست و فعل تالوت 

رِ هَذא َأوْ بَدِّلْهُ قُلْ یئْتِ بِقُرْآنٍ غَإقاءَنَا رْجُونَ لِیَنَ ال یناتٍ قَالَ אلَّذِیِّاتُنا بَیهِمْ آیإِذא تُتْلَى عَلَوَ﴿
 یتُ رَبِّیأَخَافُ إِنْ عَصَ یإِنِّ یَّإِلَ ٰىوحَُیإِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا  یأَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ یكُونُ لِیَمَا 

كُمْ عُمُرאً مِّنْ قَبْلِهِ یال أَدْرَאكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِو كُمْیمٍ لَّوْ شَاءَ אللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَیوْمٍ عَظِیعَذَאبَ 
  ١٦٣﴾... أَفَال تَعْقِلُونَ

: ندیگو ید ندאرند میدאر ما אمیكه به د ات روشن ما بر آنان خوאنده شود، آنانیو چون آ
ش یمرא نرسد كه آن رא אز پ«: بگو .»یا آن رא عوض كناور، ین بیگرى جز אیقرآن د«

אگر پروردگارم رא . كنم یروى نمیشود پ یجز آنچه رא كه به من وحى م ،كنمخود عوض 
خوאست آن رא بر  یم وندאگر خدא« :بگو .»ترسم ینافرمانى كنم، אز عذאب روزى بزرگ م

آن، ] آوردن[ش אز یقطعاً پ. دیگردאن یشما رא بدאن آگاه نم] خدא[خوאندم و  یشما نم
  »د؟یكن یا فكر نمیآ. مא ان شما به سر بُردهیروزگارى در م

گوید که حق تبدیل در کالم خدאوند رא   دهد که حتی אین گزאره که پیامبر می אین آیه به خوبی نشان می
אی  همچنین در آیه. ﴾... یكُونُ لِیقُلْ مَا ﴿: گوید ندאرد، אز خود אیشان نیست، بلکه سخن خدא אست؛ چرא که می

  ١٦٤.خود کالمی رא به خدאوند نسبت دهد به شدت مجازאت خوאهد شددیگر آمده אست که אگر پیامبر אز جانب 

نه  אست، ،یعنی فرشتگان ،تالوت آیات قرآن، خدאوند یا وسائط وحی فاعلِ אصلیِ אفعالی نظیر قرאئت و. ۴
 :به آیات زیر توجه کنید .پیامبر

  ١٦٥﴾کَیاتُ אللَّهِ نَتْلُوها عَلَیآ کَتِلْ﴿

  .میخوאن یآن رא بر تو مات خدא كه به رאستى یست آ]ها[نیא

  ١٦٦﴾مِیאلذِّكْرِ אلْحَكِو اتِیمِنَ אلْآ کَینَتْلُوهُ عَلَ کَذلِ﴿

  .میخوאن یز بر تو میآم ات و قرآنِ حكمتیست كه ما آن رא אز آא ها نیא

  ١٦٧﴾ؤْمِنُونَیُفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ و مِن نَّبَإِ مُوسَى کَینَتْلُوא عَلَ﴿

آورند،  یمان میمردمى كه א] آگاهى[موسى و فرعون رא برאى  ]حال[אز گزאرش ] بخشى[
  .یمخوאن یبه درستى بر تو م

                                                 
  .۱۵ـ  ۱۶  /یونس. ١٦٣

  .۴۴ ـ ۴۶ /حاقه .١٦٤

  .۶  /؛ جاثیه۱۰۸  /عمرאن آل. ١٦٥

  .۵۸  /عمرאن آل. ١٦٦

  .۳  /قصص. ١٦٧



 ۶۷  چهارمجلسه / آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  ١٦٨﴾فَإِذא قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴿

  .خوאندن آن رא دنبال كن] گونه همان[ ،یمخوאندپس چون آن رא بر

له نکند، بلکه تا אتمام در آیاتی אز قرآن به پیامبر אسالم تذکر دאده شده אست که در گرفتن وحی عج. ۵
 :قرאئت وحی آرאم بگیرد؛ אین مسأله به روشنی بر گفتاری بودن وحی داللت دאرد

  ١٦٩﴾فَإِذא قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قُرْآنَهُو نَا جَمْعَهُیإِنَّ عَلَ لِتَعْجَلَ بِهِ كَلِسَانَبِهِ  כْتُحَرَّال ﴿

به  یزدگ شتاب] قرآن[تا در خوאندن  اورینزود به حرکت در] یدر هنگام وح[زبانت رא 
پس چون آن رא  .ستא ما] ۀعهد[گِرد آوردن و خوאندن آن بر  قتیدر حق .یخرج ده

  .خوאندن آن رא دنبال كن] گونه همان[یم خوאندبر

که پیامبر منتظر نزول وحی بود وحی نازل  آیاتی אز قرآن کریم حکایت אز آن دאرد که گاهی با وجود آن. ۶
جز به فرمان پروردگارت نازل ] ما فرشتگان[و  ١٧٠؛﴾كَرَبِّوَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ ﴿: فرماید قرآن کریم می. دش نمی
یک ماه אنتظار کشید تا وحی ) وآله علیه אهللا صلی(گفته شده אست که بعد אز حادثۀ אفک، پیامبر אکرم . میشو ینم

دאنست  ر نبود، بلکه در دست خدאوند بود و هرگاه אو صالح میאین نزول وحی به دست پیامب بر نازل شد؛ بنا
  ١٧١.کرد کالم خود رא بر پیامبر نازل می

به عبارت دیگر قرآن به عنوאن کالم خدא . در برخی آیات خدאوند قرآن رא کالم خود دאنسته אست. ۷
  ١٧٢﴾رهُ حَتّی یَسمَعَ کَالمَ אهللاِفَأَجِ כَوَإن أَحَدٌ مِنَ אلمُشرِکین إستَجارَ﴿ معرفی شده אست نه کالم پیامبر؛

  )وآله علیه  אهللا صلی(طرق وحی بر پیامبر 
بر پیامبر אین وحی  بر بنا ١٧٣تر گفتیم که خدאوند به سه نوع אرتباط کالمی با بشر אشاره کرده אست؛ پیش

گان وحی مشهورترین نوع وحی بر אنبیا، وحیی אست که فرشته یا فرشت. אکرم نیز אز אین سه نوع بیرون نیست
توאن به سه  حاالت فرد در هنگام وحی رא می. شود برאی אین نوع وحی نیز حاالت مختلفی فرض می. אند آورده

وحی در حال بیدאری ) وحی در حال بیدאری با حوאس باطن، ج) وحی در حال رؤیا، ب) אلف: صورت تصور کرد
  .با حوאس ظاهر

در وحی ) وآله علیه אهللا صلی(دشده، حالت پیامبر در אینجا ضمن توضیح مختصر هر یک אز سه حالت یا
  .قرآن رא مورد بررسی قرאر خوאهیم دאد

                                                 
  .۱۸  /قیامت. ١٦٨

  .۱۶ـ  ۱۸  /قیامت. ١٦٩

  .۶۴ /مریم. ١٧٠

نشر فرهنگ אسالمی،  ، صبحی صالح، ترجمۀ محمد مجتهد شبستری، تهرאن، دفتربارۀ قرآن و وحی  هایی در پژوهش: ک.ر .١٧١
  .۵۱و  ۵۰ ش، ص ۱۳۷۳

  .۱۵  /فتح. ١٧٢

  .۵۱  /شوری. ١٧٣
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  وحی در حال رؤیا) אلف

و نیز برخی אز پیامبرאن تنها در حال رؤیا وحی رא  ١٧٤در روאیات آمده אست که رؤیا جزئی אز نبوت אست
אبرאهیم، یوسف و حضرت محمد همچنین به گفتۀ قرآن، پیامبرאن بزرگی چون  ١٧٥.אند کرده دریافت می

 ها دستور یا در آنو کاشف حقیقت بود  یا ند کهאی دאشت رؤیاهای صادقه) אجمعین علیهم אهللا صلوאت(
تر توجه کنیم تا  אین شایسته אست که به אین موضوع بیش بر بنا. کردند هایی رא אز خدאوند دریافت می אلعمل

  .معلوم شود که رؤیا با وحی چه نسبتی دאرد

هایی  خوאبیا خود همچنین همۀ ما  .אند تجربه کردهאی آن رא  אصلِ رؤیا אمری אست که همگان به گونه
אیم که  بر אمور مخفی، حل مشکالت علمی یا وقوع حوאدثی در آینده داللت دאشته و یا شنیده אیم که دیده

  .אند هایی دیده دیگرאن چنین خوאب

های  אرتباط با جریان توאن אتفاقی و بی نیاز אز تعبیر باشد، نمی ها رא، به ویژه אگر صریح و بی אین خوאب
پایه و אساس אست و ریشه در عوאملی אز قبیل  אگرچه بسیاری אز رؤیاها نیز بی ١٧٦بیرونی قابل אنظباق دאنست؛

همچنین نیروی تخیّل، صفات نفسانی و אخالقیات . אمرאض، אنحرאفات مزאجی، خستگی یا پُر بودن شکم دאرد
توאن همیشه با رؤیا به مثابۀ یک אمر  با אین توضیح نمی. ز در پدید آمدن رؤیاها نقش قابل توجهی دאرندنی

سؤאل آن אست که در رؤیاهای صادقه . وאقعی برخورد کرد، אما وجود رؤیاهای صادقه نیز قابل אنکار نیست
که جهان هستی مشتمل بر سه عالم אند  یابد؟ برخی אین پدیده رא چنین تحلیل کرده چگونه حقایق אنتقال می

نفس אنسان به سبب تجرّدش در حال خوאب با عالم غیر طبیعی . عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل: אست
در قرآن نیز . نماید که با حقایق مادی و طبیعی رאبطۀ علیت دאرند  کند و حقایقی رא مشاهده می אرتباط برقرאر می

  : آمده אست

هَا یقَضَى عَلَ یאلَّتِ كُسِفَیُمْی مَنامِها لَمْ تَمُتْ فِ یאلَّتِو نَ مَوْتِهَایى אلْأَنْفُسَ حِتَوَفَّیَאللَّهُ ﴿
  ١٧٧﴾تَفَكَّرُونَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یلَآ كَذلِ یرْسِلُ אلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى إِنَّ فِویُ אلْمَوْتَ

] موقع[روحى رא كه در ] زین[ ستاند و یخدא روح مردم رא هنگام مرگشان به تمامى باز م
رא كه مرگ رא بر אو وאجب كرده ] نفسى[؛ پس آن ]كند یقبض م[خوאبش نَمُرده אست 

باز پس ] ایبه سوى زندگى دن[ن یرא تا هنگامى مع] ها نفس[گر یو آن د دאرد مینگاه 
 ]אز قدرت خدא[ى یها شند نشانهیאند یبرאى مردمى كه م] אمر[ن یقطعاً در א. فرستد یم
  .ستא

کند و در  کند با حالت אصلی مشاهده می ها אرتباط برقرאر می نفس گاهی حقایقی رא که در حال رؤیا با آن
کند و  گاهی نیز نفس در آن حقایق تصرف می. ها صادقه هستند گونه خوאب کند که אین ها هیچ تصرّفی نمی آن
به طور مثال علم رא به صورت نور و جهل رא . دکن ها مأنوس אست مشاهده می هایی که با آن ها رא به صورت آن

                                                 
 ،אلبخاری صحیح ؛۳۹۶ ص, ۴ و ج ۵۴۵ ص ,۲ ج ،ه ۱۴۰۶אلمعرفه،  دאر ت،محمد حاکم نیشابوری، بیرو ،کאلمستدر: ک.ر .١٧٤

  .۴۴ ص, ۱ ج ،ه ۱۴۰۱محمد بن אسماعیل بخاری، بیروت، دאر אلفکر، 

  .۱۷۶ ص, ۱ ج ،چاپ سوم ،ه ۱۳۸۸אکبر غفاری، دאر אلکتب אالسالمیه،   علی کلینی، تحقیق ،کافی :ک.ر .١٧٥

  .۴۵ ص ش، ۱۳۶۰تهرאن، بنیاد علوم אسالمی، حسین طباطبایی،  ، محمدقرآن و وحی در مباحثی .١٧٦

  .۴۲  /زمر. ١٧٧
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در ) אلسالم علیه(قرآن کریم به هر دو نوع رؤیا אشاره دאرد؛ خوאب אبرאهیم  ١٧٨.کند به صورت ظلمت مشاهده می
در مورد فتح مکه אز نوع אول אست و ) وآله علیه אهللا صلی(و خوאب رسول אکرم ) אلسالم علیه(مورد אسماعیل 

  .אش אز نوع دوم אست و نیز خوאب رفقای زندאنی) אلسالم هیعل(خوאب حضرت یوسف 

مانعی ندאرد که خدאوند אز طریق  و ق بر אفرאد بر شمردای وحی حقایه یکی אز رאهتوאن  رؤیا رא می אین بر بنا
ده אست یا بورؤیا  אز طریقیا حدאقل بخشی אز قرآن تمام אما آیا وحی . آن بر پیامبرאنش وحی فرستاده باشد

  ١٧٩.دאردنیاز به دلیل  مسألهאثبات یا نفی אین  ؟یرخ

هیچ منعی نیست که برخی אز آیات و سُوَر قرآن در حال رؤیا بر پیامبر אکرم نازل شده باشد، אما ظاهرאً 
) وآله علیه אهللا صلی(شاهد אین אدّعا آن אست که خدאوند رؤیای پیامبر אکرم . نزول قرآن در حال رؤیا نبوده אست

نبوده دهد که نزول آیات אز طریق رؤیا  تح مکه رא نیز در قرآن نقل کرده אست که אین אمر نشان میدر مورد ف
  .رؤیا در رؤیا معنا ندאرد حکایت چرא که ،אست

  )با حوאس باطن(وحی در حال بیدאری ) ب

نظرאن بر אین باورند که نزول جبرئیل و وحی در ظرف نفس پیامبر אکرم صورت  بسیاری אز صاحب
  :فرماید قرآن کریم نیز می. گیرد، نه در عالم ظاهر و حس می

  ١٨٠﴾نَیلِتَكُونَ مِنَ אلْمُنْذِرِ کَعَلَى قَلْبِ نُینَزَلَ بِهِ אلرُّوحُ אلْأَمِ﴿

  .دهندگان باشىهشدאر] ۀجمل[تا אز  ن آن رא بر دلت نازل كردیאالم  روح

  :گوید عالمه طباطبایی در تفسیر אین آیه می

دید و  کرد و אو رא می دی نفس شریف خود جبرئیل رא مالقات میپیامبر در ظرف وجو
شنید، نه با چشم و گوش مادی؛ אگر فرض کنیم که پیامبر با چشم و  سخن אو رא می

 نیز در حالت روحیشنید، باید دیگرאن  دید و سخن אو رא می گوش مادی جبرئیل رא می
حالی אست که نقل قطعی אین אمر  אین در. شنیدند دیدند و سخنان אو رא می جبرئیل رא می

אفتاد که پیامبر در بین مردم بود و حالت  بسیاری אز אوقات אتفاق می ١٨١.کند میرא تکذیب 
 گفت میدر حالی که مردم شخصی رא که با پیامبر سخن  ،دאد وحی به پیامبر دست می

  ١٨٢.دیدند نمی

  :وند رؤیت رא به قلب نسبت دאده אستبه آیات سورۀ نجم אشاره کرد که خدא توאن در تأیید אین سخن می

                                                 
  .۴۷ همان، ص: ک.ر .١٧٨

های قرآن رא بر پیامبر   شد و برخی אز سوره یجبرئیل در خوאب بر پیامبر نازل مکه אند  سیوطی آورده אست که برخی گفته .١٧٩
قم، منشورאت אلرضی، سیوطی،  ،אلقرآن علوم فی אإلتقان: ک.ر. אند ها دאنسته کرد و سورۀ کوثر رא نیز אز جملۀ آن قرאئت می
  ).ع شانزدهمنو( ۱۶۱ ص, ۱ ج ش، ۱۳۶۳

  .۱۹۳  /شعرאء. ١٨٠

  .۲۴۳ ص, ۱ ج کلینی، پیشین، :ک.ر. ١٨١

، ۱۵ ، جتا حسین طباطبایی، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی אلتابعة لجماعة אلمدرسین، بی ، محمدאلقرآن سیرتف فی אلمیزאن. ١٨٢
  .۳۱۸و  ۳۱۷  ص
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  ١٨٣﴾كَذَبَ אلْفُؤאدُ مَا رَأىما ﴿

  .نكرد] ش[آنچه رא دل دید אنكار

دهد که  همچنین نشان می. دهد که אنسان غیر אز رؤیت حسی، رؤیت شهودی هم دאرد אین آیه نشان می
  ١٨٤.پیامبر جبرئیل و آیات אلهی رא در ظرف وجودی قلب دیده אست

بر אین אعتقاد אست که حوאس ظاهری پیامبر در هنگام وحی تعطیل بوده אست، شهید مطهری نیز 
אما در هر حالت میان روح אنسان . طور که در رؤیاهای صادقه چشم و گوش و حوאس אنسان بسته אست همان

  ١٨٥.شود برقرאر میאی  و عالم غیب رאبطه

ترین  د بپذیریم، باید قبول کنیم که نزدیکאین אگر نزول وحی بر پیامبر رא به ترتیبی که در باال آم بر بنا
قالب برאی بیان ظرف وحی، حالت کشف و شهود אست؛ چرא که אز طرفی پیامبر در حال خوאب و رؤیا نیست و 

  .کند אش کار نمی אز طرف دیگر حوאس ظاهری

  )با حوאس ظاهری(وحی در حال بیدאری ) ج

شده و به  متمثل می ١٨٦ورت یک אنسان معمولیبرخی אز روאیات حاکی אز آن אست که فرشتۀ وحی به ص
אگر אین دسته אز روאیات صحیح باشد، . کرده אست رسیده و آیات قرآن رא برאی پیامبر تالوت می حضور پیامبر می

  .کرده אست همیشه وحی رא در حالت غیر عادی دریافت می) وآله علیه אهللا صلی(الزم نیست بگوییم که پیامبر 

ا نادرستی אین دسته אز روאیات، אین صورت אز وحی غیر ممکن یا دور אز ذهن صرف نظر אز درستی ی
توאند در صورت אنسان متمثل شود و با کسی سخن بگوید، چه لزومی دאرد  אگر بپذیریم که فرشته می. نیست

که אین تمثل در حالت غیر عادی باشد؟ باید گفت ظاهر آیاتی که به تمثل فرشته برאی حضرت مریم 
אشاره دאرد ) אلسالم علیه(و حضرت لوط ) אلسالم علیه(و تمثل فرشتگان برאی حضرت אبرאهیم ) علیها אهللا سالم(

ها گفتگو  فرشتگان رא در حالت عادی دیده و با آن) אلسالم علیهم(دهد که אبرאهیم، لوط و مریم  نشان می
  .אند کرده

شنیده نیز صدאی فرشتگان رא ) אلسالم علیه(م بینیم که همسر אبرאهی می) אلسالم علیه(در دאستان אبرאهیم 
هم به ) אلسالم علیه(حتی אگر فرض کنیم که همسر אبرאهیم  ١٨٧.אست אلعمل نشان دאده  و در برאبر آن عکس

ها رא با حوאس ظاهر نشنیده אست، بریان کردن گوساله و گذאشتن آن در  تحول روحی دچار شده و سخنان آن
. وجیه אست؟ אین אمر جز با فرض عادی بودن حالت و فضا قابل توجیه نیستبرאبر فرشتگان چگونه قابل ت

                                                 
  .۱۱  /نجم. ١٨٣

  .۲۹ ص, ۱۹ ج ,پیشین ،طباطبایی: ک.ر .١٨٤

  .۴۱۱ ص, ۴ جش،  ۱۳۷۴مرتضی مطهری، قم، صدرא،  ،آثار ۀمجموع .١٨٥

، ۱۹، ج אألنوאر بحار :ک.ر. אست شده ظاهر میکلبی  ۀبه صورت دحی) لسالمא علیه( در روאیات آمده אست که جبرئیل. ١٨٦
بیروت، دאر אلکتب אلعلمیه، אلدین هیثمی،   نور ،אلفوאئد منبع و אلزوאئد مجمع؛ ۱۴۹، ص ۵۶؛ ج ۲۱۰، ص ۲۰؛ ج ۲۳۸  ص
، ۸، ج ۱۳۴۸لفکر، אحمد بن شعیب نسائی، بیروت، دאر א ،אلنسائی سنن؛ ۵۸۷، ص ۲، ج کافی؛ ۲۳۷، ص ۸ق، ج  ۱۴۰۸
  .۱۰۷، ص ۲אحمد بن حنبل، بیروت، دאر صادر، ج  ،مسند؛ ۱۰۳  ص

  .۷۱ ـ ۷۳ /هود .١٨٧
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، بلکه قوم )אلسالم علیه(رفتند و نه فقط حضرت لوط ) אلسالم علیه(همچنین همین فرشتگان نزد قوم لوط 
  !ها پردאختند ها رא مشاهده کردند و بلکه به تعقیب آن خطاکار אو نیز آن

ها به شکل אنسان، هیچ  الب قرآن در مورد نزول فرشتگان و تمثل آننتیجه آن אست که با نظر به مط
کرده  همیشه وحی رא در حال غیر عادی دریافت می) وآله علیه אهللا صلی(لزومی ندאرد که بگوییم پیامبر אکرم 

  .אست، بلکه ممکن אست قرآن رא با گوش ظاهر אز فرشتۀ وحی شنیده باشد

  های وحی رسالی ویژگی
سازد وضوح پیام و مبدأ آن و  مبرאن رא אز دریافت دیگرאن אز אلهام و مکاشفه و رؤیا متمایز میآنچه وحی پیا

  .نیز مصون بودن محتوאی پیام אز خطا و نادرستی אست

بارۀ وحی، نبوت و عصمت  باره نیازمند مباحث مفصل کالمی در حقیقت آن אست که بحث کامل در אین
آنچه در אینجا . های علم کالم به אین مطالب خوאهند پردאخت در درس پژوهان محترم پیامبرאن אست که دאنش

گوییم אین אست که אز نظر همۀ مسلمانان پیامبرאن حدאقل در אخذ و אبالغ وحی אز هرگونه خطا  به אجمال می
یام אی رא به عنوאن فرستادۀ خود برگزیند و אیشان پ معصوم و مصون هستند؛ زیرא عاقالنه نیست که خدאوند عده

ها אتمام حجت کنند، در حالی که خود هنگام دریافت وحی ندאنند آنچه رא  אو رא به گوش مردم برسانند و بر آن
طور عاقالنه نیست  همین! אند אند همه אز جانب خدא אست یا شیاطین هم در آن دخل و تصرف کرده گرفته

به مردم برساند ولی دچار خطا و אشتباه شود  پیامبری که אز سوی خدאی قادر متعال برگزیده شود تا پیام خدא رא
  .و کالم خدא رא به طور کامل به مردم نرساند

که وحی אبالغی، و به ویژه وحی قرآنی، رא نوعی وحی گفتاری دאنستیم، روشن אست که  با توجه به אین
  .אست هم وضوح و روشنی پیام وحیانی و هم مصونیت آن אز خطا و אشتباه الزمۀ چنین شکلی אز وحی

  خالصه و نتیجه

  :توאن بر نکات زیر تأکید کرد אز آنچه گذشت می

ها سه نظریه  آن ترین هممאت مختلفی אظهار شده אست که پیامبرאن نظر سرشت وحیِ אبالغیِ بارۀ در .۱
  :אست

  אمالی אلفاظ) אلف

  אلقای معانی) ب

  گزאرش و تفسیر אز تجربۀ دینی) ج

ممکن אست بتوאن . ن نظریه در باب وحیِ אدیان אبرאهیمی אستتری ترین و متقن نظریۀ نخست قدیمی
های دوم و سوم رא به متن فعلی کتب مقدس یهودیان و مسیحیان نسبت دאد، ولی سبک و אسلوب بیانی  نظریه

  .אی אست که به هیچ وجه با نظریات یادشده אنطباقی ندאرد قرآن کریم به گونه

وحی در حال رؤیا، وحی : م بر پیامبر سه طریق قابل تصور אستبارۀ کیفیت و ظرف نزول قرآن کری در. ۲
  .در حال بیدאری با حوאس باطن، وحی در حال بیدאری با حوאس ظاهر
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ها وجود ندאرد، אما  گونه منع عقلی برאی آن گرچه وحی قرآن در همۀ صور فوق قابل فرض אست و هیچ
אز אین رو אست که رؤیاهای پیامبر نیز . یا نبوده אستאدلۀ قرآنی و روאیی حاکی אز آن אست که وحی قرآن در رؤ

  .در قرآن بیان شده אست

خطا و אشتباه و وقتی ثابت شود که وحی با אلفاظ بر پیامبر نازل شده אست، دیگر تصور پدید آمدن . ۳
  .خود به خود منتفی אست אبهام در گرفتن وحی
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 مروری بر مباحث پیشین

ۀ سرشت و بار گفتیم كه در. بارۀ آن بیان شد های مختلف در در درس گذشته سرشت وحی و دیدگاه
سپس رאبطۀ وحی . وجود دאرد »تجربۀ دینی«و  »אی وحی گزאره«، »אفعال گفتاری«ماهیت وحی سه دیدگاه 
אی אز  بر پیامبر عین كالم אلهی و گونهشده  نازله وحی ها بررسی کردیم و گفتیم ك محمدی رא با אین دیدگاه
های وحی بر پیامبرאن به  وحی بر پیامبر و ویژگینزول گوناگون  های شیوهدر אدאمه . نظریۀ אفعال گفتاری אست

  .گیریم موضوع نزول قرآن بر پیامبر אکرم و چند و چون آن رא پی می אینک در אین درس .אجمال گفته شد

  אهدאف درس

  ؛، تنزیل، אنزאل، ترتیب نزول و تقویم نزولنزول قرآن ، אز قبیلمبحثאین در  رאیجشنایی با אصطالحات آ 

  آن؛ گذאری های مختلف تعیین ترتیب آیات و سور و تقویم آشنایی با روش 

  ؛مرאحل نزول و فترت وحی אز قبیلمباحث مرتبط با نزول قرآن در قرآن،  ترین هممشناخت  

  ؛احث مربوط به نزول قرآن در אحادیثمب ترین هممشناخت  

  ؛بارۀ نزول قرآن אت متقدمان و متأخرאن درو نظرآشنایی با تحقیقات  

  ؛بحث نزول قرآن بارۀ  و نظرאت جدید در ها تألیف ترین هممآشنایی با  

  .مورد بحث آشنایی با مباحث مورد אختالف در موضوع 

  مقدمه

نازل ) آلهو علیه אهللا صلی(و سه سال بر حضرت محمد قرآن کریم کالم خدאوند אست که در طول بیست 
, »نزول«تعبیرهایی چون  אستفاده אز. ه אست که قرآن אز جانب خدא نازل شده אستبارها آمددر قرآن . شده אست

تا کسی نپندאرد که قرآن  אستوحیانی بودن אین کتاب  بر تأکید به سبببرאی قرآن شاید  »אنزאل«و  »تنزیل«
  .אست) آله و علیه אهللا صلی(هن و زبان شخص پیامبر اختۀ ذکالم بشر و س

  :سخن به میان آمده אستدو بحث عمده  אزحث نزول قرآن امبدر 

کیفیت نزول قرآن אز مبدأ قدسی، که ذאت باری تعالی אست، تا مهبط و مقصد آن، که قلب مبارک ) אلف
در  »אنوאع نزول«و  »مرאحل نزول«, »ی نزولمعنا«موضوعاتی چون . אست) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 

  .אین بحث قرאر دאرد

 ؛)آلهو علیه אهللا صلی(رسالت پیامبر אکرم  ۀگذאری نزول قرآن در بستر دورۀ بیست و سه سال تاریخ) ب
ترتیب آیات و سور אز نظر نزول و تعیین «, »شده نازل ۀو سور آیه و آخرینאولین «, »زمان آغاز نزول قرآن«

  .אز موضوعات بحث تاریخ گذאری نزول قرآن אست »ها زمانی آن محدودۀ
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  نزول قرآن

  معناشناسی אصطالحات مربوط به نزول .۱

  معنای نزول .۱ـ۱

אز ) آلهو علیه אهللا صلی(طور که אشاره شد، قرآن کریم در بیان چگونگی אنتقال پیام אلهی به پیامبر  همان
  در مورد قرآن به چه معنا אست؟ نزولؤאل אین אست که س. و مشتقات آن بهره گرفته אست »نزل«مادۀ 

אین کلمه بر «: نویسد می »نزل«معنای אصلی مادۀ  بارۀ در אللغه مقاییس معجمدر  )ه ۳۹۵م (فارس  אبن
אمر بر אین داللت دאرد که آن אمر אز جایگاه بلندی فرود یک نزول  پس ١٨٨؛»هبوط و وقوع چیزی داللت دאرد

ـ در   کالم خدאوند אست אین حقیقت و אصل قرآن کریم ـ که  بر بنا ؛تری قرאر گرفته אست آمده و در جای پایین
  :مرتبه دאرد אلکتاب نزد خدאوند אست که جایگاهی بس بلند و عالی אمّ

  ١٨٩﴾حَكِیمٌ אلْكِتابِ لَدَینَا لَعَلِیٌّ  إِنَّهُ فِی أُمِّوَ﴿

  .ا سخت وאال و پُرحكمت אستبه نزد م] لوح محفوظ [=و همانا كه آن در كتاب אصلى 

 حقایق نאیگوید فرאتر אز لفظ و معنا אست؛ خدאوند خوאسته אست با نزول  حقایقی که قرآن אز آن سخن می
پیروی אز دستورאتش به با و رא درک کند معارف آن  کند کهبرאی אنسان فرאهم  رא אین אمکان, به صورت قرآن

אست که در  »تیسیر قرآن«گفت که تنزیل قرآن در وאقع همان توאن  می بر אین אساس ؛آن حقایق نایل شود
  :برخی אز آیات بیان شده אست

  ١٩٠﴾لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لَقَدْ یسَّرْنَا אلْقرآنَوَ﴿

  אى هست؟ אیم؛ پس آیا پندگیرنده و قطعاً قرآن رא برאى پندآموزى آسان كرده

  :تا برאی אو قابل فهم باشدآورد خدאوند منویّات خود رא به زبان بشر در

  ١٩١﴾لَعَلَّهُمْ یتَذَكَّرُونَ کَسَّرْناهُ بِلِسانِفَإِنَّما یَ﴿

  .رא بر زبان تو آسان گردאنیدیم، אمید كه پند پذیرند] قرآن[در حقیقت 

خدאوند نور  ١٩٢.آمده אست که خدאوند در قرآن تجلّی کرده אست) אلسالم علیه(در سخنی אز אمام علی 
هایی אز אسماء  همگی جلوه, ها و زمین ظاهر شده אست که آنچه در آسمان این معنبد ١٩٣ین אست؛ها و زم آسمان

 در حقیقت پس قرآن کریم. אی אز אسماء و صفات خدאوند אست قرآن کریم نیز جلوه. تعالی אست و صفات باری

                                                 
  .۴۱۷، ص ۵ج , ه ۱۴۱۹فارس، بیروت، دאر אلكتب אلعلمیه،  אحمد بن ،אللغه مقاییس معجم. ١٨٨

  .۴ /زخرف. ١٨٩

  .۱۷ /قمر. ١٩٠

  .۵۸ /دخان. ١٩١

ش، چاپ  ۱۳۷۸سید جعفر شهیدی، تهرאن، אنتشارאت علمی و فرهنگی،  ، ترجمۀ)אهللا رحمه(سید رضی ، אلبالغه نهج: ک.ر. ١٩٢
  .۱۴۷، خطبۀ ۱۴۲پانزدهم، ص 

  .۳۵  /نور. ١٩٣
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, یلی אز خدאی رحمندر خود قرآن هم تصریح شده אست که אین کتاب تنز. ستאو אאی אز אسماء و صفات  نازله
  ١٩٤.و ربُّ אلعالمین אست, علیم, عزیز, حمید, حکیم, رحیم

فرض کنید אدאرۀ یک آموزشگاه کودکان رא به یک مربی . دشو می تر אین معنا با یک مثال ساده روشن
 אست برאی آنאی که در زمینۀ تعلیم و تربیت کودک אندوخته  אو با دאنش و تجربه. بسپارند تجربهمتخصص و با
, نقاشی, אعم אز بازی ـ دهد ها قرאر می آنچه אو در برنامه. کند تهیه میآموزشی و پرورشی برنامۀ  آموزشگاه
نوآموزאن نیز . ستאوو نازلۀ علم و تجربۀ אست همگی אز منبع دאنش و تجربۀ אو منشـأ گرفته  ـ ...شعر و , قصه

  .אف אو دست یابندتوאنند به אهد ریزی کرده אست می با אنجام آنچه אو برنامه

حکمت و جمال خدאوندی ناشی شده  ،قرآن کریم هم نازلۀ خدאوند حکیم و علیم و حمید אست و אز علم
... אمر و نهی و  ،قصّه ،در قالب مَثَل ،که دوست دאرد بندگانش به آن برسند ،خدאوند حقایق متعالی رא. אست

  :آمده אست) אلسالم علیه( در حدیثی אز علی. نازل کرد تا مردم در آن אندیشه کنند

 هِیَ אَمرٌٌو تَعالی أنزَلَ אلقرآنَ عَلَی سَبعةِ أَقسامٍ کُلُّ قِسمٍ مِنها کافٍ شافٍو إِنّ אهللا تَبارَک
  ١٩٥.قَصَصٌو مَثَلٌو جَدَلٌو تَرهیبٌو تَرغیبٌو زَجرٌو

خدאوند قرآن رא بر هفت قسم نازل کرده אست که هر قسمی به نوع خود کامل אست و 
  .אَمثال و قصّه, جَدَل, אندرز, بشارت, نهی, אمر: אزאست   ا عبارته آن

אند که چون قرآن אز  برخی پندאشته. که مرאد אز نزول قرآن، نزول مکانی نیست دאنستیمאز آنچه گفته شد 
  ١٩٦.آسمان به زمین نازل شده، אین نزول، نزول مکانی אست

 تفاوت אنزאل با تنزیل .۲ـ۱

های إفعال و  های ثالثی مجرد و باب صیغه ؛بیان شده אست یهای مختلف صیغه در قرآن مفهوم نزول با
های إنزאل و  אز آنجا که در بحث تعدد نزول قرآن به تفاوت صیغه ١٩٧.אز آن جمله אست »لنز« تفعیل אز مادۀ
  .باره گزאرش کنیم پژوهان رא در אین אت لغتکه نظرشده، مناسب אست  نادتنزیل אست

به یک معنا  »إستَنزَلَه«و  »אَنْزَلَهُ«و  »نَزَّلّهُ«: نویسد می אلمحیط אلقاموس، در )ه ۷۲۹ـ  ۸۱۷(فیروزآبادی 
  ١٩٨.رود نزول تدریجی به کار می برאی »تَنَزَّلَ«אست، אما 

 .به یک معنا אست »نَزَّلَه«و  »אَنْزَله«و  »تَنَزَّله«: نویسد می אلعرب لساندر  )ه ۶۳۰ـ  ۷۱۱(منظور  אبن
אما  .کرد گذאشت، אما وجه אین فرق رא بیان نمی فرق می »نْزَلَأََ«و  »لَزَّنَ«عمرو بین  אبو :گوید سیبویه می

صیغۀ تکثیر  »نَزَّلَ«كه  جز آن ،وجود ندאرد »أَنْزَلَ«و  »لَنَزَّ«אز نظر من فرقی بین «: گوید אلحسن می אبو
  ١٩٩».אست

                                                 
  .۴۳  /؛ حاقه۸۰  /؛ وאقعه۲  /؛ غافر۱  /؛ زمر۴۲  /؛ فصلت۲  /؛ אحقاف۲  /؛ جاثیه۲  /فصلت: ک.ر. ١٩٤

  .۵۹ص , ۱مولی محسن فیض کاشانی، تهرאن، مکتبة אلصدر، ج , אلصافی אلتفسیر. ١٩٥

، ص ۵فخر رאزی، ج  ،אلکبیر אلتفسیر: به نقل אز. (۴۰ش، ص  ۱۳۷۵هادی معرفت، تهرאن، سمت،  محمد ،قرآن تاریخ. ١٩٦
۸۵ (.  

  .۲/ ؛ طه۱۰۵و  ۸۲/ אسرאء: ک.برאی مثال، ر. ١٩٧

  .۷۶، ص ۴، ج ه ۱۴۱۲محمد بن یعقوب فیروزآبادی، بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی،  ،אلمحیط אلقاموس. ١٩٨

  .۶۸۶، ص ۱۱م، ج  ۱۹۸۸بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، منظور،  ، אبنאلعرب لسان. ١٩٩
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 אللغات فروقهللا جزאیری در א אلدین بن نعمة نور ؛אند تصریح کردهإنزאل و تنزیل  به فرقدر مقابل، برخی 
אند که אنزאل برאی نزول دفعی و تنزیل برאی نزول تدریجی به کار  برخی אز مفسّرאن گفته«: نویسد می
  ٢٠٠.»رود می

إنزאل دفعی אست و تنزیل به معنای ترتیب و نیز تقریب به فهم به «: نیز آمده אست אللغه متن معجمدر 
  ٢٠١.»نحو تفصیل אست

  :گوید وی می. نظر دیگری دאردباره אین در  ،شناس شهیر پژوه و قرآن لغت, رאغب אصفهانی

تنزیل به موאردی  ؛تفاوت بین إنزאل و تنزیل در وصف قرآن و فرشتگان آن אست
ولی إنزאل عام , אختصاص دאرد که نزول به صورت تدریجی و یکی پس אز دیگری אست

ی به صورت تدریجی و هم به صورت دفعی قابل یعنی هم بر فرود آمدن چیز. [אست
  ٢٠٢.]אطالق אست

باره رא در אین تر در  کنیم و تفصیل بیش شناسان و برخی مفسّرאن אکتفا می در אینجا به نقل אقوאل لغت
  .درس بعدی مطرح خوאهیم كرد

 ترتیب و تقویم نزول .۳ـ۱

مرאد אز تقویم . ه تا آخرین آیات אستشد ازلאز אولین آیات ن ،ترتیب آیات و سور قرآن, مرאد אز ترتیب نزول
به طور مثال تقسیم آیات و سور قرآن به مکّی و  ؛ه در مقاطع زمانی אستشد بندی آیات و سور نازل زمان, نزول
  .بیان نوعی تقویم نزول אست, مدنی

  :אستبه طور کلی تعیین ترتیب نزول آیات و سور قرآن دو شیوه 

ها سوره های قرآن به ترتیب نزول ذکر شده  به روאیاتی مستند אست که در آنאین شیوه  :شیوۀ روאیی) אلف
 .אست

و نیز  ها شده در آن و موضوعات مطرحآیات قرآن عمدتاً بر אسلوب بیان אین شیوه  :شیوۀ אجتهادی) ب
  .تطبیق آیات قرآن بر حوאدث تاریخی אستوאر אست

 جایگاه بحث نزول قرآن در قرآن .۲

در אینجا تنها . قرآنی אست درون سخن به میان آمده אستنزول قرآن  موضوعدر  אز آن هتر مطالبی ک بیش
  .کنیم ، אشاره میشده אستאستناد  بدאنبه אهم آیاتی که 

 مرאحل نزول قرآن .۱ـ۲

  :אند شمرده عالمان با אستفاده אز آیات قرآن، مرאحل زیر رא برאی نزول قرآن برאز برخی 

                                                 
ش، چاپ سوم،  ۱۳۷۳، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، )جزאئری  אبن(אهللا אلجزאئری   אلدین بن نعمت ، نورאللغات فروق. ٢٠٠

  .۵۷  ص

  .۴۴۱ص , ۵ج ، ه ۱۳۷۸ ،مكتبة אلحیاة دאر ،یروتب ،אحمد رضا، هאللغ متن معجم .٢٠١

  .۴۸۹، ص ه ۱۴۰۴رאغب אصفهانی، دفتر نشر אلکتاب،  ،אلقرآن غریب فی אلمفردאت. ٢٠٢
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  ثبوت در لوح محفوظ) אلف

  :بروج آمده אست ۀدر سور

  ٢٠٣﴾لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ فِی مَّجِیدٌ رآنٌبَلْ هُوَ قُ﴿

  .لوحى محفوظ در قرآن مجید אست، ،حق אین אست كه آن

شود که  אز روאیات אستفاده می ، ولیدر قرآن نیامده אست یتوضیح لوح محفوظ بارۀ در
 و تنها ده אستبوده و خوאهد بود در آن نوشته شکه آنچه  آن لوحی آسمانی אست
رد بُ كه אز دست ه אستشدنامیده محفوظ  אز آن رو אین لوح. دאرند فرشتگان אز آن آگاهى

همه چیز رא  ،אفزאیش و كاهش محفوظ אست و خدאوند با قلم سرنوشت خطر شیاطین و
ده نوشته شحقایق و معارف قرآن نیز در آن لوح  بر אساس אین آیه ٢٠٤.در آن نوشته אست

دیگری هم آمده אست که حقیقت  ۀدر آی. به عوאلمِ بعدی نازل شده אستو אز آن مقام 
  :אلکتاب نازل شده אست مّאز אُ قرآن

 عَلِیٌّلَدَینَا لَ אلكتابِ إِنَّهُ فِی אُمّو تَعْقِلُون لَّعَلَّكُمْ اًعَرَبِیّ رآناًإِنَّا جََعلْنَاهُ قُ وَאلْكِتَابِ אلْمُبِینِ﴿
  ٢٠٥﴾حَكِیمٌ

، شاید  ما آن رא قرآنى فصیح و عربى قرאر دאدیم كه ،]و روشنگر[سوگند به كتاب مبین 
نزد ما بلندپایه و אستوאر ] لوح محفوظ[=   אُمّ אلكتابآن در  و !درک كنید] آن رא[شما 
  ! אست

 ۀدر سور »کتاب مکنون«د אز אحتماالً مرא ٢٠٦.אند אلکتاب دאنسته مّمفسّرאن معموالً لوح محفوظ رא همان אُ
  : אلکتاب باشد مّوאقعه نیز همان אُ

  ٢٠٧﴾تَنزِیلٌ مِّن رَّبِّ אلْعَالَمِینَ مَسُّهُ إِلَّا אلْمُطَهَّرُونَلَّا یَ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ فِی إِنَّهُ لَقرآن كَرِیمٌ﴿

ن توאنند به آ ن نمىجز پاكا و در كتاب محفوظى جاى دאرد، كه  م אستكری یقرآن  آن
  .אست  ان نازل شدهאز سوى پروردگار عالمی نآ .)ابنددست ی( دست زنند

  .هستند اتدر אین آی یادشده ماً فرشتگان אلهی אز پاکانِمسلّ

  نزول بر عالم فرشتگان) ب

  :ده אستعبس چنین وصف ش قرآن کریم در سورۀ

                                                 
  .۲۱ـ  ۲۲ /بروج .٢٠٣

تی، قم، مؤسسۀ אسماعیلیان، אلحویزی، تحقیق سید هاشم رسولی محال ةعلی بن جمع ، عبدאلثقلین  نور تفسیر: ک.ر. ٢٠٤
  .۳۳۲۹، ص ۴قم، دאر אلحدیث، ج شهری،  ، محمد محمدی ریאلحكمه میزאن؛ ۵۴۸، ص ۵، ج ه ۱۴۱۲

  .۲ـ  ۴  /زخرف. ٢٠٥

، ۹، ج ه ۱۴۱۵علمی للمطبوعات، فضل بن حسن طبرسی، بیروت، مؤسسة אأل ،אلقرآن تفسیر فی אلبیان مجمع: ک.ر. ٢٠٦
تا،  تابعة لجماعة אلمدرسین، بیحسین طباطبایی، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی אل ، محمدאلقرآن تفسیر فی אلمیزאن؛ ۶۷  ص
  .۱۲۷ـ  ۱۲۸، ص ۷  ج

  .۷۷ـ  ۸۰  /وאقعه. ٢٠٧
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كِرَאمٍ  بِأَیدِی سَفَرَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ةٍصُحُفٍ مُّكَرَّمَ فِیهُ فَمَن شَاء ذَكَرَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴿
  ٢٠٨﴾بَرَرَةٍ

هر كس  و  تذكر و یادآورى אست] قرآن[پندאرند؛ אین  ها مى هرگز چنین نیست كه آن
 به، אلوאحى وאالقدر و پاكیزه، אلوאح پرאرزشى ثبت אست در! گیرد بخوאهد אز آن پند مى
  !אر و نیكوكاروאالمقام و فرمانبرد دست سفیرאنى אست

شاید منظور אز آنچه  ٢٠٩.אین آیات، فرشتگان אلهی هستند در» سَفَرَة«تر مفسّرאن، مرאد אز  بنا بر نظر بیش
  .آمده אست، همان عالَمِ فرشتگان باشد »نزول قرآن در شب قدر بر آسمان دنیا«عنوאن  بادر روאیات 

 )وآله  علیه אهللا صلی(نزول بر قلب پیامبر אکرم ) ج

که אز فرشتگان بزرگ אلهی אست، قرآن رא بر قلب پیامبر אکرم نازل کرده  ،قرآن جبرئیل ه گفتۀبنا ب
  :یاد شده אست »روح אالمین«در آیۀ زیر אز אو با وصف  ٢١٠.אست

بِلِسَانٍ  ینَאلْمُنذِرِ لِتَكُونَ مِنَ کَعَلَى قَلْبِ نَزَلَ بِهِ אلرُّوحُ אلْأَمِینُ وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ אلْعَالَمِینَ﴿
  ٢١١﴾مُّبِینٍ عَرَبِیٍّ

روح אالمین آن رא نازل !  אز سوى پروردگار جهانیان نازل شده אست]  قرآن[مسلّماً אین 
نازل [آن رא به زبان عربى آشكار  .تو، تا אز אنذאركنندگان باشى]  کپا[قلب بر  ،كرده אست

  ].دكر

 فترت وحی .۲ـ۲

 ۶۴آیۀ  ،ها آیات سورۀ ضحی ترین آن شهاد شده אست که مهمدر بحث فترت وحی به آیاتی אز قرآن אست
  .سورۀ کهف אست ۲۴و  ۲۳سورۀ مریم و آیات 

 نزول دفعی و تدریجی .۳ـ۲

و نیز به  ٢١٢نازل شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(آیات قرآن تصریح دאرد که قرآن به تدریج بر پیامبر אکرم 
که قرآن  برخی אز آیات تصریح دאرددر عین حال  ٢١٣.ه אستهای אین شیوه אز نزول אشاره کرد برخی אز حکمت
به نزول  معتقدند אین آیاتکه برخی אز مفسّرאن  ٢١٤ماه رمضان نازل شده אست אز) لیلة אلقدر(در شبی مبارک 

  .دאشاره دאر دفعی قرآن

                                                 
  .۱۱ـ  ۱۶/ عبس. ٢٠٨

شیخ طوسی، قم،  ،אلقرآن تفسیر فی אلتبیان؛ ۱۹۲، ص ۳؛ طباطبایی، پیشین، ج ۲۶۷، ص ۱۰طبرسی، پیشین، ج : ک.ر. ٢٠٩
املی، محسن فیض كاشانی، تحقیق شیخ حسین ع ،אلصافی אلتفسیر ؛۲۷۱، ص ۱۰، ج ه ۱۴۰۹مكتبة אالعالم אالسالمی، 

  .۲۸۵، ص ۵، ج ه ۱۴۱۶تهرאن، مكتبة אلصدر، 

  .۹۷ /بقره. ٢١٠

  .۱۹۲ـ  ۱۹۵ /شعرאء. ٢١١

  .۱۰۶ /אسرאء. ٢١٢

  .۳۲ /فرقان. ٢١٣

  .۱۸۵ /؛ بقره۱ /دخان؛ قدر. ٢١٤
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  ترتیب و تقویم نزول .۴ـ۲

نزول یافته، یا فالن سوره چندمین  אی در چه زمانی گرچه در قرآن به صرאحت نیامده אست که آیه یا سوره
، مانند به حوאدث تاریخیآیات قرآن برخی אز אما در  نازل شده אست،אی  بعد אز چه سوره وسورۀ قرآن אست 

توאن  همچنین אز مضامین و محتوאی بسیاری אز آیات می. אشاره شده אست ٢١٦و جنگ بدر ٢١٥شکست روم
  .אشاره دאرندفهمید که به کدאم دورۀ تاریخی אز عصر رسالت 

 جایگاه بحث نزول قرآن در روאیات .۳

، אختصاصاً در در آیات آمدهکه  آنچهبرخی אز به حتی , دאردبسیاری אز مباحث نزول قرآن منبع روאیی 
  .یمآور رא می ط با نزول قرآنمرتبهای روאیی  ی אز بحثهای نمونهدر אینجا . شده אست پردאختهروאیات 

 مرאحل نزول قرآن .۱ـ۳

ب قدر به صورت یکجا که قرآن در شخوאنیم  میسنت وאرد شده אست  تر در کتب אهل روאیاتی که بیشدر 
تا  ؛אین دسته אز אحادیث کم و بیش در منابع شیعی هم وجود دאرد ٢١٧אلمعمور نازل شده אست؛ و دفعی אز بیت

  :گفته אست אعتقادאت جایی که شیخ صدوق در کتاب

در شب  ـ ت که همۀ قرآن به طور دفعی در ماه رمضانبارۀ قرآن אین אس אعتقاد ما در
و سپس در مدت بیست سال تدریجاً بر رسول خدא  هאلمعمور نازل شد به بیت ـ قدر

  ٢١٨.אسته فرود آمد) آلهو علیه אهللا صلی(

خبر وאحد אست , کرده אستنادبدאن  که شیخ صدوق یحدیث :گوید شیخ مفید در نقد سخن شیخ صدوق می
  ٢١٩.توאن به آن אستناد کرد ه نمیبارאین که در 

 ٢٢٠.شده אست אستفادهنیز به عنوאن جایگاه نزول قرآن  »آسمان دنیا«و  »ةאلعز بیت«تعابیر  אز در روאیات
  ٢٢١.אحادیث رא به طور کامل صحیح دאنسته אستאین سیوطی אسناد برخی אز 

                                                 
  .۲ /روم. ٢١٥

  .۱۲۳ /آل عمرאن. ٢١٦

  .در درس بعدی אز אین موضوع به تفصیل بحث به میان خوאهد آمد. ٢١٧

  .۸۲تا، ص  عصام عبد אلسید، بی شیخ صدوق، تحقیق ،אالعتقادאت. ٢١٨

  .۲۵۳، ص ۱۸م، ج  ۱۹۸۳باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة אلوفاء،  ، محمدאالنوאر بحار :ک.ر. ٢١٩

אلدین هیثمی،  ، نورאلزوאئد مجمع؛ ۶۱۱و  ۲۲۳، ص ۲، ج ه ۱۴۰۶حاکم نیشابوری، بیروت، دאر אلمعرفه،  ،אلمستدرک: ک.ر. ٢٢٠
بیروت، حجر عسقالنی،   ، אبنאلبخاری صحیح شرح فی אلباری فتح؛ ۱۴۰، ص ۷ ، جه ۱۴۰۸بیروت، دאر אلکتب אلعلمیه، 

شبیه، تحقیق سعید  ، אبن אبیאلمصنف کتاب؛ ۴۱۴، ص ۱۳و ج  ۳، ص ۹تا، ج  אلمعرفة للطباعة و אلنشر، چاپ دوم، بی  دאر
بیروت، دאر אلکتب אلعلمیه،  ی،، אحمد بن شعیب نسائאلکبری אلسنن؛ ۱۹۱، ص ۷، ج ه ۱۴۰۹محمد אللحام، بیروت، دאر אلفکر، 

  .۲۶، ص ۱۲تا، ج  طبرאنی، بیروت، دאر אحیاء אلترאث אلعربی، بی ،אلکبیر אلمعجم؛ ۷، ص ۵، ج ه ۱۴۱۱

  .، نوع شانزدهم۱۱۴، ص ۱ش، ج  ۱۳۶۳قم، منشورאت אلرضی،  אلدین سیوطی،  جالل ،אلقرآن علوم فی אالتقان. ٢٢١
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 فترت وحی .۲ـ۳

گونه  אلبته شمار אین ٢٢٢.شده אست ارא אشارهآشکدر برخی אز روאیات به مسئلۀ فترت وحی و مدت زمان آن 
  .ها אستناد کرد روאیات بسیار אندک אست و در حدی نیست که بتوאن به آن

 ترتیب و تقویم نزول .۳ـ۳

آیات در طول دورۀ رسالت پیامبر אکرم  نزول گذאری که در تاریخ אستروאیات אز دو دسته 
אول روאیات ترتیب نزول و دستۀ دیگر روאیات אسباب نزول  دستۀ. آید به کار میبسیار ) آلهو علیه אهللا صلی(

אین روאیات . ها ترتیب سور قرآن بر حسب نزول آمده אست אست که در آن روאیاتیروאیات ترتیب نزول . אست
  ٢٢٣.رسد به چهارده تن אز صحابه و تابعان می

تصحیح אز روى  با ٢٢٤ن زیدب روאیت جابر بر אساسعباس و تكمیل آن  طبق روאیت אبن ،ها تـرتـیـب سوره
  ٢٢٥:אست به شرح زیر ،אعتمادهاى متعدد قابل  نسخه

  )سوره ۸۶(های مکی  سوره
 ترتیب نزول  ترتیب موجود  אسم سوره
 ۱  ۹۶  علق
 ۲  ۶۸  قلم
 ۳  ۷۳  مزّمّل
 ۴  ۷۴ مدّثّر
 ۵ ۱ فاتحه
 ۶ ۱۱۱ مسد 
 ۷ ۸۱ تكویر
 ۸ ۸۷ أعلى
 ۹ ۹۲ لیل
 ۱۰ ۸۹ فجر
 ۱۱ ۹۳ ضحى

                                                 
 مناقب؛ ۳۲، ص ۱، ج ه ۱۳۱۲אلکوفی، قم، مجمع אحیاء אلثقافة אالسالمیه،  ، محمد بن سلیمانאلمؤمنین  אمیر مناقب. ٢٢٢

حجر،   ؛ אبن۱۹۷، ص ۱۸؛ مجلسی، پیشین، ج ۴۴، ص ۱، ج ه ۱۳۷۶אبن شهرآشوب، نجف، مطبعة אلحیدریه،  ،طالب  אبی آل
، دאر אلکتب אلعلمیه، ، مبارکفوری، بیروتאلترمذی شرح فی אالحوذی تحفة؛ ۳۷، ۴، ۳، ص ۹و نیز ج  ۵۴۵، ص ۸پیشین، ج 
بیروت، دאر אلحدیث،  دאود طیالسی،  ، אبوطیالسی دאود אبی مسند؛ ۵۱۲، ص ۶؛ نسائی، پیشین، ج ۱۲۲، ص ۹، ج ه ۱۴۱۰
؛ حاكم نیشابوری، پیشین، ج ۶۸، ص ۸، ج ه ۱۴۰۱، بیروت، دאر אلفكر، אلصحیح אلبخاریمحمد بن אسماعیل بخاری، . ۲۳۶ص
  .۲۵۱، ص ۲

نما،  تهرאن، نشر هستى, گذאری قرآن درآمدی بر تاریخ, جعفر نکونام: ک.بیشتر אز کم و کیف אین روאیات ربرאی آگاهی . ٢٢٣
  .۱۲۸ـ  ۱۴۷، ص ش ۱۳۸۰

بـر אسـاس    در جـدول فـوق   لـذא , عباس نیامده אست فاتحه در روאیت אبن ۀسور )۲۵ص , ۱ ج، אالتقان(در نـقـل سـیـوطى . ٢٢٤
محمـدهادی  : بـه نقـل אز  . (شـده אسـت   تصـحیح  )۲۶ص , ۲ ج( تاریخ یعقـوبى مذكور در  طبق نصّ بـن زید و نیز روאیت جـابـر

   .)۹۰ش، چاپ چهارم، ص  ۱۳۸۱، قم، مؤسسۀ فرهنگی אلتمهید، علوم قرآنیمعرفت، 
  .، אثر محمدهادی معرفت، אقتباس شده אستعلوم قرآنیאین جدول אز کتاب . ٢٢٥
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 ۱۲ ۹۴ رحش
 ۱۳ ۱۰۳ عصر
 ۱۴ ۱۰۰ عادیات
 ۱۵  ۱۰۸ كوثر
 ۱۶ ۱۰۲ تكاثر
 ۱۷ ۱۰۷ ماعون
 ۱۸ ۱۰۹ كافرون
 ۱۹ ۱۰۵ فیل
 ۲۰ ۱۱۳ فلق
 ۲۱ ۱۱۴ ناس
 ۲۲ ۱۱۲ אخالص
 ۲۳ ۵۳ نجم
 ۲۴ ۸۰ عبس
 ۲۵ ۹۷ قدر
 ۲۶ ۹۱ شمس
 ۲۷ ۸۵ بروج
 ۲۸ ۹۵ تین
 ۲۹ ۱۰۶ قریش
 ۳۰ ۱۰۱ قارعه
 ۳۱ ۷۵ قیامه
 ۳۲ ۱۰۴ همزه
 ۳۳ ۷۷ مرسالت
 ۳۴ ۵۰ ق
 ۳۵ ۹۰ بلد
 ۳۶ ۸۶ طارق
 ۳۷ ۵۴ قمر
 ۳۸ ۳۸ ص
 ۴۰ ۷۲ جن
 ۴۱ ۳۶ یس
 ۴۲ ۲۵ فرقان
 ۴۳ ۳۵ فاطر
 ۴۴ ۱۹ مریم
 ۴۵ ۲۰ طه
 ۴۶ ۵۶ وאقعه
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 ۴۷ ۲۶ شعرא
 ۴۸ ۲۷ نمل
 ۴۹ ۲۸ قصص
 ۵۰ ۱۷ אسرאء
  ۵۱ ۱۰ یونس
 ۵۲ ۱۱ هود
 ۵۳ ۱۲ یوسف
 ۵۴ ۱۵ حجر
 ۵۵ ۶ אنعام
 ۵۶ ۳۷ صافات
 ۵۷ ۳۱ لقمان
 ۵۸ ۳۴ سبا
 ۵۹ ۳۹ زمر

 ۶۰ ۴۰ غافر 
 ۶۱ ۴۱ فصلت
 ۶۲ ۴۲ شورى
 ۶۳ ۴۳ زخرف
 ۶۴ ۴۴ دخان
 ۶۵ ۴۵ جاثیه
 ۶۶ ۴۶ אحقاف
 ۶۷ ۵۱ ذאریات
 ۶۸ ۸۸ غاشیه
 ۶۹ ۱۸ كهف
 ۷۰ ۱۶ نحل
 ۷۱ ۷۱ نوح
 ۷۲ ۱۴ אبرאهیم
 ۷۳ ۲۱ אنبیاء
 ۷۴ ۲۳ مؤمنون
 ۷۵ ۳۲ سجده
 ۷۶ ۵۲ طور
 ۷۷ ۶۷ ملک
 ۷۸ ۶۹ حاقّه
 ۷۹ ۷۰ معارج
 ۸۰ ۷۸ نبأ



۸۴  

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir  

 ۸۱ ۷۹ نازعات
 ۸۲ ۸۲ אنفطار
 ۸۳ ۸۴ אنشقاق
  ۸۴ ۳۰  روم
  ۸۵ ۲۹  عنكبوت
  ۸۶ ۸۳  مطفّفین

  
  )سوره ۲۸(ى مدنى ها سوره

  ترتیب نزول  ترتیب موجود אسم سوره
 ۸۷ ۲ بقره
 ۸۸  ۸ أنفال
 ۸۹ ۳ عمرאنآل

 ۹۰ ۳۳ אحزאب
 ۹۱ ۶۰ ممتحنه
 ۹۲ ۴ نساء
 ۹۳ ۹۹ زلزאل
 ۹۴ ۵۷ حدید
 ۹۵ ۴۷ محمد
 ۹۶ ۱۳ رعد
 ۹۷ ۵۵ رحمان
 ۹۸ ۷۶ אنسان 
 ۹۹ ۶۵ طالق
 ۱۰۰ ۹۷ بیّنه
 ۱۰۱ ۵۹ حشر
 ۱۰۲ ۱۱۰ نصر
 ۱۰۳ ۲۴ نور
 ۱۰۴ ۲۲ حج
 ۱۰۵ ۶۳ منافقون
 ۱۰۶ ۵۸ مجادله
 ۱۰۷ ۴۹ حجرאت
 ۱۰۸ ۶۶ تحریم
 ۱۰۹ ۶۲ جمعه
 ۱۱۰ ۶۴ تغابن
 ۱۱۱ ۶۱ صف
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 ۱۱۲ ۴۸ فتح
 ۱۱۳ ۵ مائده

אی به تفصیل  پردאزد که در درس جدאگانه روאیات אسباب نزول به אرتباط آیات قرآن و حوאدث تاریخی می
  .ها سخن خوאهیم گفت نאز آ

 های علمی متقدمان تالش .۴

  :ه אستشدموضوعات زیر توجه  به علوم قرآنی متقدمدر آثار دאنشمندאن 

 ؛و مرאحل אین نزولکیفیت نزول قرآن . ۱

 ؛)آلهو علیه אهللا صلی(شده بر پیامبر  אولین آیه و سورۀ نازل. ۲

 ؛)آلهو علیه אهللا صلی(شده بر پیامبر  آخرین آیه و سورۀ نازل. ۳

 .چگونگی توجیه אختالف تاریخ بعثت با تاریخ نزول قرآن. ۴

رא به بحث شناخت אولین و  نאلقرآ علوم فی אالتقانکتاب אز لدین سیوطی نوع هفتم و هشتم א جالل
وی همچنین در نوع شانزدهم به بیان کیفیت إنزאل قرآن  ٢٢٦.آخرین وאحد نزول بر پیامبر אختصاص دאده אست

 علوم فی אلبرهانهای دهم و دوאزدهم  אلدین زرکشی در نوع قبل אز وی بدر ٢٢٧.و مرאحل آن پردאخته אست

ند א آورده و تالش کرده رא روאیات نزول قرآن یادشدهشمند هر دو دאن ٢٢٨.به همین مباحث پردאخته אست אلقرآن
  .رא حل کنند ها میان آنتا אختالف 

به صورت دفعی بر  و سنت آن אست که قرآن در شب قدر نظریۀ غالب در میان دאنشمندאن אهل
دریجی قرآن های نزول ت حکمت. به تدریج بر پیامبر אکرم نازل شده אست אز آنجاאلمعمور یا آسمان دنیا و  بیت

  ٢٢٩.شده אست بیانهای متقدمان  رّ نزول دفعی تورאت و אنجیل در کتابو نیز سِ

 تحقیقات متأخرאن و معاصرאن .۵

אنجام های علمی نسبتاً مفصلی در زمینۀ تاریخ و کیفیت نزول قرآن  های אخیر تالش دאنشمندאن در دهه
אند که אهم אین آثار رא به  یز آثاری رא عرضه کردهعالوه بر علمای אسالمی مستشرقان ن در אین میان. אند دאده

  :کنیم  אختصار گزאرش می

  ها در مصحف אزهر ثبت ترتیب نزول سوره) אلف

אصالح عالئم وقف و אبتدא در مصحف  در رאستایگروهی אز دאنشمندאن مصر هجری  ۱۳۳۷در سال 
های אین  אز ویژگی ٢٣٠.شر ساختندعالئم منت آن و مصحف خود رא بر אساس کردندعالئم جدیدی وضع , شریف

                                                 
  .۷۱ـ  ۸۲، ص ۱سیوطی، پیشین، ج : ک.ر. ٢٢٦

  .۱۱۴ـ  ۱۳۶، ص ۱ن، ج هما. ٢٢٧

  .۲۸۹ـ  ۲۹۴و ص  ۲۶۳ـ  ۲۶۸، ص ۱م، ج  ۱۹۹۴אلمعرفه،  بیروت، دאر אلدین زركشی، بدر ،אلقرآن علوم فی אلبرهان. ٢٢٨

  .۲۹۲ـ  ۲۹۳همان، ص : ک.ر. ٢٢٩

  ).ۀ کتابخاتم( ۵۷۲ـ  ۵۷۶، چاپ دوم، ص ه ۱۴۱۰אهللا شبّر، مؤسسۀ دאر אلهجره، قم،   سید عبد ،אلکریم אلقرآن تفسیر: ک.ر. ٢٣٠
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 ،אین ترتیب نزول. ترتیب نزول و آیات مکی و مدنی آن ذکر شده אست مصحف آن אست که در صدر هر سوره
  .های ترتیب نزول سازگاری دאرد با یکی אز روאیت ،با کمی تفاوت

  ها تفسیر قرآن بر אساس ترتیب نزول سوره) ب

کنون دو  تا ند؛ها نوشت ب نزول سورهیر قرآن بر אساس ترتیبرخی אز دאنشمندאن مسلمان یک دوره تفس
  :دورۀ کامل تفسیر قرآن אز אین نوع منتشر شده

رא ها  که سوره ٢٣١حویشالّنوشتۀ سید عبدאلقادر مُ ،אلنزول ترتیب حسب علی אلمعانی بیان تفسیر .۱
  .ه אستشد هجری تدوین ۱۳۵۵אین אثر در سال . ه אستتفسیر کردمطابق ترتیب مصحف אالزهر 

 خالف مفسر بر ویکه  ٢٣٢نوشتۀ محمد عزّة دروزه אلنزول حسب אلسور ترتیب אلحدیث، אلتفسیر .۲
هجری منتشر  ۱۳۸۰אین تفسیر در سال . ، در ترتیب نزول مصحف אالزهر تغییرאتی אیجاد کرده אستپیشین

  .אستאطالعی ندאشته  אلمعانی بیانتفسیر  وجود ظاهرאً نویسندۀ کتاب אز و شده אست

  بر אساس ترتیب نزولتاریخ אسالم و سیرۀ پیامبر ) ج

ها  برخی אز پژوهشگرאن مسلمان سیرۀ پیامبر و نیز تاریخ אسالم رא بر אساس آیات قرآن و ترتیب نزول آن
تألیف کرده  אلکریم אلقرآن من مقتبسةٌ صورٌ ,אلرّسول سیرةکتابی رא به نام  دروزه ةمحمد عزّ. אند گرد آورده

و تشریع אحکام אسالم رא ) آلهو علیه אهللا صلی(ی در אین کتاب موضوعات مربوط به زندگی پیامبر אکرم و .אست
شمسی آقای  ۱۳۶۱در سال  ٢٣٣.ده אستنموها رא بیان  به ترتیب نزول بررسی کرده و سیر تاریخی آن

, אنقالب و پیامبریین جلدی אز سیرۀ پیامبر אکرم و تاریخ אسالم رא با عناو אی سه אلدین فارسی دوره جالل
ها، که در تفسیر  אین کتاب بر אساس ترتیب نزول سوره. منتشر ساخت حکومت و پیامبریو  جهاد و پیامبری

کامل אز אین ترتیب پیروی وی به طور . ه شده אستنوشت, آمده) אلسالم علیه(شهرستانی אز قول אمام صادق 
  ٢٣٤.تبلکه تغییرאتی رא در آن به وجود آورده אس, نکرده

  پردאزی در مورد تعدد نزول قرآن نظریه) د

نزول دفعی قرآن بر  تر אز بیشאما روאیات , گردد می گرچه سابقۀ بحث تعدد نزول قرآن به روאیات بر
دفعی (گانگی به بیان مدلّل نظریۀ دو אلمیزאنعلّامه طباطبایی در تفسیر . אند سخن گفتهאلمعمور یا آسمان  بیت

  :مشابه دو ویژگی مهم دאرد های هنظری در مقایسه بامباحث אیشان . پردאخته אستنزول ) بودن و تدریجی
  .ددאن می) آلهو علیه هللاא صلی(אیشان هر دو نوع نزول رא نزول بر پیامبر אکرم  .۱
  ٢٣٥.אست دهشبحث אز خود قرآن عرضه  دالیل .۲

                                                 
  . ه ۱۳۸۲دمشق، مطبعة אلشرقی،  حویش،الّאلقادر مُ  عبد ،אلمعانی بیان تفسیر: ک.ر. ٢٣١

  .۲ج ، ه ۱۴۱۲محمد عزّة دروزه، دאر אلغرب אالسالمی،  ،אلحدیث אلتفسیر: ک.ر. ٢٣٢

  .ا، دو جلدت محمد عزّة دروزه، بیروت، אلمکتبة אلعصریه، بی ،אلکریم אلقرآن من مقتبسة صور אلرسل، سیرة: ک.ر. ٢٣٣

  .ش ۱۳۶۳، تهرאن، אنجام کتاب، אنقالب و پیامبری: ک.ر. ٢٣٤

  .۴۶۹، ص ۲۰و ج  ۱۸و  ۱۷، ص ۲حسین طباطبائی، پیشین، ج  محمد: ک.ر. ٢٣٥
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  אرتباط مبعث با نزول قرآن بارۀ  پردאزی در نظریه) ه

تاریخ آغاز نزول قرآن نظریۀ جدیدی رא אبرאز  بارۀ هادی معرفت در אهللا محمد آیت, معاصر אز عالمان
سه سال پس אز مبعث پیامبر , به عنوאن کتاب آسمانی ،אست که نزول قرآن بر אین باوردאشته אست؛ وی 

  ٢٣٦.אتفاق אفتاده אست) آلهو علیه אهللا صلی(

  معیارهای אجتهادیا ها ب تعیین ترتیب نزول سوره) و

شده  موجبאند  های قرآن رא بر אساس تاریخ نزول بیان کرده روאیاتی که ترتیب سوره ف سند و אختالفضع
در میان دאنشمندאن مسلمان . ندکنمعیارهای دیگری تعیین  با رאها  پژوهشگرאن ترتیب نزول سوره אست که

 אست אیشان معتقد. رده אستشم های روאیات ترتیب نزول رא بر ضعف אسالم در قرآنعالمه طباطبایی در کتاب 
مهندس  ٢٣٧.ها رא به دست آورد توאن تا حدودی ترتیب سوره ن دیگر میئها و قرא که با توجه به مضمون سوره

ها رא  توאن ترتیب نزول سوره مهدی بازرگان معتقد אست که با معیار قرאر دאدن طول متوسط آیات قرآن می
אیشان . ن در سیر نزول אز کوتاه به بلند تغییر یافته אستفرضیۀ وی آن אست که قالب آیات قرآ. کشف کرد

  ٢٣٨.به تفصیل بیان دאشته אست قرآن تحول سیردر کتاب  باره نظریات خویش رא در אین

زندگی حضرت محمد , بارۀ تاریخ אسالم بسیاری אز مستشرقان نیز در تحقیقات خود در
های قرآن کریم عالقه نشان دאده و نظریاتی  ری سورهگذא و قرآن کریم، به موضوع تاریخ) آلهو علیه אهللا صلی(

אز دאنشمندאنی هستند که  ٢٤٣و مویر ٢٤٢گریم ٢٤١,بالشر ٢٤٠,ریچارد بل ٢٣٩,تئودور نولدکه. אند رא אبرאز دאشته
  ٢٤٤.אند تحقیقات خود رא در אین زمینه منتشر ساخته

  بازسازی روאیات ترتیب نزول) ی

گذאری قرآن، אبعاد אین موضوع رא  پژوهشی خود بر تاریخ های برخی אز محققان معاصر با تمرکز فعالیت
، אثر دکتر قرآن گذאری تاریخ بر درآمدیکتاب  .אند دهنموده و آثار مفیدی رא نیز عرضه کرموشکافانه بررسی 

 های هرא אز سور یمنقّّح ی تالش کرده אست تا ترتیب نزولאین پژوهشگر قرآن. جعفر نکونام אز آن جمله אست

                                                 
  .۸۱، ص ۱، چاپ سوم، ج ه ۱۴۱۶هادی معرفت، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی،  محمد ،אلقرآن علوم فی אلتمهید: ک.ر. ٢٣٦

ش، چاپ  ۱۳۷۹حسین طباطبایی، تهرאن، دאر אلکتب אالسالمیه، تصحیح محمدباقر بهبودی،  حمدم ،אسالم در قرآن: ک.ر. ٢٣٧
  .۱۰۹ـ  ۱۱۱نهم، ص 

  . همان. ٢٣٨

T .noldeke .٢٣٩.  

Richard bell .٢٤٠.  

Blachere .٢٤١.  

greimme .٢٤٢.  

Muir .٢٤٣.  

 ار،یمحمود رאمدکتر  ،قرآن خیرتا: ک . ها بر אساس نظریات دאنشمندאن فوق אلذکر ر برאی آگاهی אز فهرست نزول سوره. ٢٤٤
  .۶۷ـ  ۶۹ص ش،  ۱۳۷۹ ر،یرکبیتهرאن، אم
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توאن אشکاالت آن رא نیز  محوریت روאیات ترتیب نزول אرאئه کند که با توجه به אدله و شوאهد دیگر میقرآن با 
  ٢٤٥.برطرف ساخت

  برאنگیز در אین موضوع אهم مسائل بحث .۶

نیز وجود  مباحثی. אز آنچه گذشت کم و بیش روشن شد که چه مسائلی در אین موضوع مطرح شده אست
 אز آن جمله موضوعات زیر ؛خورد بارۀ آن در میان محققان به چشم می ی دریاه مکه هنوز هم نقص و אبها دאرد

  :ها خوאهیم پردאخت אست که در درس بعدی به אجمال به آن

  ؛رאبطۀ بعثت با آغاز نزول قرآن. ۱

 ؛نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن. ۲

 ؛فترت وحی. ۳

 .ها ترتیب نزول سوره. ۴

  خالصه و نتیجه

  :آید مطالب زیر به دست میאز آنچه گفته شد 

محور אول مباحث تفسیری : دشو میبندی  آنچه در بحث نزول قرآن مطرح אست، در دو محور طبقه. ۱
نزول آیات و بارۀ  ، و محور دوم مباحث تاریخی درאست معنای نزول، مرאحل نزول و دفعات نزول قرآن بارۀ در

  .به وجود آمده אست »אنقطاع وحی«אحتماالً تحت عنوאن  هایی אست که بندی אین نزول و فاصله زمان ،ها سوره

بدین معنا که خدאوند برאی אست؛  تیسیربلکه به معنای , نزول قرآن به معنای نزول مکانی نیست. ۲
بیان ... نهی و  ،אمر, مثال, به زبانی ساده و در قالب قصه آن رא تنزّل دאده و ،به مردمحقایقی متعالی  رساندن
 .ه אستکرد

 گانگیאدعای دو, تفاوت إنزאل و تنزیل سه نظریه گزאرش شده אست که در یکی אز אین نظریات بارۀ در .۳
 .پژوهان אست אما وحدت معنایی אین دو صیغه، نظریۀ אکثر لغت .نزول مطرح شده אست

 .مبنای روאیی و مبنای אجتهادی: אست با دو مبنا تعیین شدههای قرآن  ترتیب نزول سوره. ۴

شناسان و هم مسلمانان به مباحث تاریخ نزول و به ویژه ترتیب نزول آیات  های אخیر هم خاور ههدر د. ۵
 .دאن ها توجه خاصی کرده بندی آن ها و زمان و سوره

                                                 
  .جعفر نکونام، پیشین: ک.ر. ٢٤٥
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  نمروری بر مباحث پیشی

همچنین . آشنا شدیم...  رت وتنزאل، فإنزول قرآن مانند تنزیل،  مربوط بهدر درس گذشته با אصطالحات 
هایی مانند بررسی نزول قرآن با توجه به آیات و  بحث. نیز بیان کردیمرא گذאری آیات و سور  های تاریخ روش

ترین مطالب مورد אختالف در אین حوزه  روאیات و نیز آرא و نظرאت دאنشمندאن متقدم و متأخر در אین باره و مهم
  .אز دیگر مباحثی بود که در جلسۀ پیشین بدאن پردאختیم

  אهدאف درس

  ؛زمان آغاز وحی و بعثتبارۀ  دربیان و بررسی نظرאت مختلف  

  قرآن؛ تدریجیو دفعی بارۀ نزول  درآشنایی با آرאی گوناگون  

   ؛אن نزول دفعیطرفدאربررسی دالیل قرآنی و روאیی  

  ؛های نزول تدریجی آشنایی با حكمت 

  ؛آشنایی با معنای لغوی و אصطالحی فترت وحی 

 .بیان و بررسی موאرد فترت وحی 

  مهمقد

 بارۀ در نخست. خوאهیم کردبه אجمال بررسی رא مربوط به نزول قرآن کریم  چند یمسائل جلسهدر אین 
بحث خوאهیم کرد و ) آلهو علیه אهللا صلی(تاریخ آغاز نزول قرآن و אرتباط آن با تاریخ بعثت پیامبر אکرم 

و آن سپس موضوع نزول دفعی و تدریجی قر .شده در אین حوزه نیز بیان خوאهد شد ترین نظریات مطرح مهم
ه ی نزول تدریجی قرآن پردאختها به بیان حکمت, در بخش سوم .شود دالیل طرفدאرאن نزول دفعی بررسی می

  .موضوع فترت یا אنقطاع وحی و موאرد آن بررسی خوאهد شد, آخردر بخش  و

  بعثت و زمان نزول قرآن

دیگر، مشهور אست  یسوאز  ٢٤٦.زمان نزول قرآن، شب قدر در ماه مبارک رمضان אست, مطابق آیات قرآن
در بین شیعه  ، همچنیننازل شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(رسول אکرم  تبعثهنگام که אولین آیات قرآن 

شود  אل مطرح میؤאین س ها فرض با אین پیش. ماه رجب وאقع شده אستمبعث آن حضرت در  אست کهر وشهم
 ،فرض که مطابقِـ ) آلهو علیه אهللا صلی(یامبر که چگونه ممکن אست نزول قرآن در ماه رمضان باشد و بعثت پ

  مقارن با آغاز نزول قرآن אست ـ در ماه رجب باشد؟

نظریاتی  و نزول قرآن در ماه مبارک رمضان) آلهو علیه אهللا صلی(اد سازگاری بین بعثت پیامبر جهت אیج
  .پردאزیم ها می به برخی אز آن مطرح شده אست که در ذیل

                                                 
  .۱۸۵/ ؛ بقره۳/ ؛ دخان۱/ قدر. ٢٤٦
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  نزول نوع نظریۀ دو: نظریۀ אول

قرآن  אست که عنیبه אین منزول تدریجی . نزول دفعی و تدریجی قرآن אست, منظور אز دو نوع نزول
. ی مختلف نازل شده אستها در زمانو به تدریج  ،)آلهو علیه אهللا صلی(طول دورۀ پیامبری رسول خدא  کریم در

  .אست تصریح کرده چرא که خود قرآن به آن, אین نزول אز אمور مسلّم אست

ال نُزِّلَ عَلَیْهِ אلْقُرْآنُ جُمْلَةً وאحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤאدَכَ وَ رَتَّلْنَاهُ  قَالَ אلَّذِینَ كَفَرُوא لَوْوَ﴿
  ﴾تَرْتِیالً

ما [אین گونه » جا بر אو نازل نشده אست؟  کچرא قرآن ی«: ه كافر شدند، گفتندك و كسانى
تا قلبت رא به وسیله آن אستوאر گردאنیم، و آن رא به آرאمى ] مآن رא به تدریج نازل كردی

 ٢٤٧.خوאندیم] بر تو[

  نزول دیگری هم وجود دאشته אست یا خیر؟, تدریجی آیا غیر אز نزول אما

آغاز شده  )آلهو علیه אهللا صلی(نزول تدریجی قرآن אز زمان بعثت پیامبر אگر چه بر אساس אین نظریه، 
אین . ه אستدشجا و دفعی نازل  ب قدر به صورت یکدر ششروع نزول تدریجی، آن قرآن قبل אز אما  ،אست
  :خود در دو شکل مختلف مطرح شده אست, نظریه

ه و سپس به تدریج بر پیامبر אلمعمور فرود آمد در شب قدر بر بیت به صورت دفعی همۀ قرآن .۱
  .نازل شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(

نازل شده و سپس ) آلهو علیه אهللا صلی(جا در شب قدر بر قلب پیامبر  و یکبه صورت دفعی همۀ قرآن  .۲
  .رسالت آن حضرت به تدریج در قالب آیات و سور نازل شده אست سال ۲۳در طول 

  مبعثدر تدریجی نزول אلمعمور و آغاز   نزول دفعی بر بیت. ۱

אلمعمور  ن در شب قدر بر بیتقرآهمۀ آمده אست که , دهرسیسنت  تر אز طریق אهل در روאیاتی که بیش
منظور אز در אین روאیات . وحی شده אست) آلهو علیه אهللا صلی( پیامبر ربه تدریج بگاه  آننازل شده و 

آسمان چهارم  یاآسمان دنیا , هאلعزّ بیت ،به جای آن نیزدر برخی روאیات . אلمعمور جایگاهی آسمانی אست بیت
  .آمده אست

 ضانَمَرُ رَشَهْ﴿بارۀ آیۀ  در) אلسالم علیه(אز אمام صادق «: بن غیاث گوید ی آمده אست که حفصروאیتدر 
که در طول بیست در حالی سؤאل کردم که چگونه قرآن در ماه رمضان نازل شده  ٢٤٨﴾آنُرْאلقُ زِلَ فیهِنْی أُאلَّذِ

 جا یکقرآن به طور «: فرمود) אلسالم علیه(نازل گشته אست؟ אمام صادق ) وآله علیه אهللا صلی(سال بر پیامبر 
نازل ) آلهو علیه אهللا صلی(نازل شده و سپس در طول بیست سال بر پیامبر אکرم  אلمعمور بیتدر ماه رمضان بر 

  ٢٤٩».گشته אست

                                                 
  .۳۲/ فرقان. ٢٤٧

  .۱۸۵/ بقره. ٢٤٨

، شیخ صدوق، אألمالی؛ ۶۲۸، ص ۶، ح ۲ج  ،ه ۱۳۸۸یعقوب کلینی، تهرאن، دאر אلکتب אالسالمیه،  محمد بن ،کافىאل. ٢٤٩
  .۵، ح ۱۵، مجلس ۱۱۹، ص ه ۱۴۱۷אلدرאسات אالسالمیه، قم، مؤسسة אلبعثه،  تحقیق قسم
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אما  ٢٥٠.به عنوאن אعتقاد شیعه بیان کرده אست אإلعتقادאت شیخ صدوق مضمون אین حدیث رא در کتاب
برخی אز محققان معاصر هم  ٢٥١.ددאن میحدیث رא قابل אستناد ن אینو نپذیرفته אست شیخ مفید אین رأی رא 

وאرد روאیات شیعه شده אست و به אحتمال قوی، אنتساب آن به אمام سنت  معتقدند که אین حدیث אز طریق אهل
  ٢٥٢.نیز جعلی אست) אلسالم علیه(صادق 

مضمون باال نقل شده  سنت روאیات زیادی אز قول صحابه و تابعین با با אین حال، در کتب روאیی אهل
  ٢٥٣.»همۀ אسانید אین روאیات صحیح אست« :گوید ها می אست که سیوطی پس אز گزאرش برخی אز آن

  بعثدر منزول تدریجی آغاز در شب قدر و  )آلهو  علیه אهللا صلی(بر قلب پیامبر  دفعینزول . ۲

ه نازل شد )آلهو علیه אهللا لیص(قرآن در شب قدر بر قلب پیامبر  همۀאی אز روאیات آمده אست که  در پاره
رאن معاصر نیز אین نظریه رא مفسبرخی אز . حضرت مأمور به אبالغ آن به مردم نبودאمّا در آن زمان  אست

 به هر حال אین نظریه، صرف نظر אز درستی یا نادرستی ٢٥٤.אند قرآن نیز در تأیید آن آورده دالیلی אزپذیرفته و 
در אین . در ماهی دیگر رא توجیه کند )وآله علیه אهللا صلی(مضان و بعثت پیامبر توאند نزول قرآن در ماه ر می, آن

  .بارۀ אین نظریه به تفصیل سخن خوאهیم گفت درس در

  تفکیک بین آغاز نزول قرآن و زمان بعثت: منظریۀ دو

رآن مرאد אز نزول ق, آشوبشهر شری و نیز شیخ مفید و אبنزمخ, شعبی, بن אسحاقمحمد אی אز جمله  عده
در אین صورت چنانچه بعثت در ماه رجب یا . دאنند نزول آیات نخستین سورۀ علق می, در شب قدر رא

  .زمان با نزول אولین آیات سورۀ علق نبوده אست گفت که بعثت هم باید, אالول باشد ربیع

  :گوید سیوطی بعد אز نقل אین گفتار می

که مبعث در ماه  با فرض آن ،شدکه آغاز نزول قرآن در شب قدر در ماه رمضان با אین
  .אست ـ ناسازگار که مشهور אست ـ چنان باشد אالول ربیع

در رؤیا به نبوّت ) אالول ربیع(در ماه میالدی ) آلهو علیه אهللا صلی(که پیامبر  אند אین אشکال گفته پاسخدر 
حققان معاصر شیعه هم برخی אز م ٢٥٥.قرآن بر אو نازل شده אستماه، در بیدאری،  رسیده و پس אز گذشت شش

، بیست و هفتم رجب אست، אما آغاز نزول قرآن به )آلهو علیه אهللا صلی(رسول אکرم روز بعثت که  אند گفته
چنین אین محقق هم ٢٥٦.سه سال بعد אز مبعث بوده אست, ماه رمضان عنوאن کتاب آسمانی در شب قدر אز

                                                 
  .۲۵۱و  ۲۵۰، ص ۱۸باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة אلوفاء، ج  محمد، אالنوאر بحار :ک .ر. ٢٥٠

  .۱۲۳ـ  ۱۲۴ص ، چاپ دوم، ه ۱۴۱۴، شیخ مفید، تحقیق حسین درگاهی، بیروت، دאر אلمفید، אإلمامیه إعتقادאت تصحیح: ک. ر. ٢٥١

  .۶۹ـ  ۷۱، ص ۳۲، شمارۀ אندیشه کیهان، »بارۀ کیفیت نزول قرآن אی در نظریه«آبادی،  אهللا صالحی نجف نعمت. ٢٥٢

  ).نوع شانزدهم( ۱۱۴، ص ۱ش، ج  ۱۳۶۳، سیوطی، قم، منشورאت אلرضی، אلقرآن علوم فی אإلتقان. ٢٥٣

  .۱۸و  ۱۷م، ج  ۱۹۷۰م، אسماعیلیان، حسین طباطبایی، ق محمد ،אلقرآن تفسیر فی אلمیزאن: ک. ر. ٢٥٤

  .۱۱۷ص , سیوطی، پیشین. ٢٥٥

ـ  ۷۸ص , ۱، چاپ سوم، ج ه ۱۴۱۶هادی معرفت، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی،  محمد ،אلقرآن علوم فی אلتمهید: ک.ر. ٢٥٦
۷۶.  
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به عنوאن جزئی אز کتاب  در آن زمانאما . אست با بعثت نیز نازل شده زمان همپذیرفته אست که سورۀ علق 
  ٢٥٧!نبوده אست )قرآن( آسمانی

با مضمون روאیات مبعث رسول خدא در رجب یا , یعنی جدאیی بعثت אز نزول قرآن, אصل אین نظریه
ت تر אین روאیا بلکه بیش ،کند زیرא אین روאیات بر نزول قرآن در هنگام بعثت تأکید نمی ،سازگار אست אالول ربیع

پیامبر شد و به عبارت دیگر ) آلهو علیه אهللا صلی(محمد حضرت , یعنی مبعث, بیانگر آن אست که در אین روز
) آلهو علیه אهللا صلی(محمد و حتی برخی אز روאیات تصریح دאرد که حضرت  ٢٥٨,ت بر آن حضرت نازل شدنبو

ه بود و پس אز گذشت مدت زمانی، که هنوز قرآن بر אیشان نازل نشد در حالیت رسید در چهل سالگی به نبوّ
  ٢٥٩.نزول قرآن به عنوאن کتاب آسمانی شروع شد

  زمان بعثت و آغاز نزول قرآن وقوع هم: نظریۀ سوم

ماه رجب، ماه سه تاریخ نیز אختالف אست و  )آلهو علیه אهللا صلی(تاریخ بعثت پیامبر  بارۀ אز آنجا که در
אین ممکن אست گفته شود که بعثت پیامبر  بر ست، بنادر روאیات ذکر شده א ماه رمضانو אالول  ربیع

  .کریم بوده אست زمان با نزول قرآن در ماه مبارک رمضان هم )آلهو علیه אهللا صلی(

بر نزول אولین آیات سورۀ علق تصریح , کند در برخی אز روאیاتی که بعثت رא در ماه رمضان معرفی می
 )ه ۷۳م قبل אز (لیثی عبید بن عمیر بن قتاده «: گوید) ه ۱۲۷م (وهب بن کیسان  ؛ به عنوאن نمونهشده אست

به ) אلسالم علیه(جبرئیل . ماه رمضان بود مبعوث شد، در آن) آلهو علیه אهللا صلی(ماه آن سالی که پیامبر : گفت
  :نیز گوید) ه ۲۶۰م (فضل بن شاذאن  ٢٦٠». ...بخوאن : و گفت... آمد  نزد پیامبرفرمان خدא 

ماهی אست که خدאی تعالی , ماه رمضان: شنیدم که فرمود) אلسالم علیه( من אز אمام رضا
در آن قرآن رא نازل کرد تا رאهنمایی برאی مردم و دالیل روشنی אز هدאیت و تمییز حق 

پیامبر شد و آن شب قدر אست که ) آلهو علیه  אهللا صلی(ماه محمد در آن  ،אز باطل باشد
  ٢٦١.אز هزאر ماه بهتر אست

روאیاتی که نزول آیات نخستین سورۀ علق رא گزאرش  ، چرא کهکند رא تقویت می ۀ سومنظری، دوجومقرאئن 
ت تصریح شده که زمان نزول نخستین همچنین در چند روאی ٢٦٢.کنند مکان نزول رא غار حرא بیان می, کنند می

هر سال ) آلهو علیه אهللا صلی(אین مطلب ظاهرאً پیامبر אکرم  بر نאفزو ٢٦٣.آیات قرآن در ماه رمضان بوده אست
پس אز بعثت نیز هر سال دهۀ אول یا وسط یا  ه אست ورفت می برאی عبادت به غار حرאدر ماه مبارک رمضان 

                                                 
  .۹۵ـ  ۹۶ص , همان. ٢٥٧

  .۳۷و  ۳۵, ۵۱ص , ۹۴؛ ج ۲۰۴و  ۱۸۹ص , ۱۸مجلسی، پیشین، ج : ک.ر. ٢٥٨

  .۳۲، شمارۀ »بارۀ کیفیت نزول قرآن אی در نظریه«آبادی،  אهللا صالحی نجف نعمت ،אندیشه کیهان. ٢٥٩

  .۵۳۲ص , ۱، ج ه ۱۴۱۱تب אلعلمیه، محمد بن جریر طبری، بیروت، دאر אلک ،אلملوک و אألمم تاریخ. ٢٦٠

، ه ۱۴۱۷אسماعیلیان،  ۀسسهاشم رسولی محالتی، قم، مؤ سید :تحقیق، علی بن جمعه אلحویزی  عبد ,אلثقلین نور تفسیر. ٢٦١
  .۱۶۴ص , ۱چاپ چهارم، ج 

 ،אألنوאر بحارאلرساله؛  ةאلسقا، بیروت، مؤسس ة، متقی هندی، تحقیق אلشیخ بکری حیانی و אلشیخ صفوאلعمال کنز: ک.ر. ٢٦٢
  .م ۱۹۸۳، بیروت، مؤسسة אلوفاء، یباقر مجلس محمد

  .۷۸آبادی، پیشین، ص  صالحی نجف. ٢٦٣
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ـ نیای  אلمطلب که عبدאست حتی در بعضی אز روאیات آمده . کردند آخر ماه رمضان رא در مسجد אعتکاف می
  ٢٦٤.تحنّث گزید در غار حرאماه مبارک رمضان رא ـ برאی نخستین بار ) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر 

  .تر אست های دوم و سوم אز نظریۀ אول قوی رسد نظریه به نظر مینتیجه در 

  אنوאع نزول قرآن

  نزول دفعی) אلف

های قرآن به تدریج در طول دورۀ رسالت پیامبر אکرم  بدون تردید آیات و سوره گفتیم،طور که  همان
  :فرماید کریم می که قرآن چنان ،ل شده אستناز) آلهو علیه אهللا صلی(

  ٢٦٥﴾ناهُ تَنْزِیالًنَزَّلْی مُكْثٍ وَאلنَّاسِ عَل یقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَوَ﴿

مردم  رب ینازل كردیم تا آن رא به آرאم] بر تو[بخش بخش ] عظمت رא با[ی و قرآن
  .و آن رא به تدریج نازل كردیم یبخوאن

نزول دیگری هم به صورت دفعی دאشته , که قرآن عالوه بر نزول تدریجی عتقدندبرخی אز محققان م
  :توאن دو فرض در نظر گرفت برאی نزول دفعی می ،אند نزول دفعی گفته طرفدאرאنه که چبا توجه به آن. אست

 قبل אز تجزیه به آیات و سورنزول حقیقت قرآن به صورت غیر لفظی . ۱

 پارچه و یک جا یکنزول قرآن موجود به صورت . ۲

  :وجود دאرد یهجایگاه نزول دفعی قرآن نیز دو نظر بارۀ در ،طور که قبالً هم אشاره شد همان

  אلمعمور  نزول بر بیت. ۱

  )آلهو علیه אهللا صلی(قلب پیامبر אکرم نزول بر  .۲

ابل تقسیم ق روאیی دالیل وقرآنی  دالیل ۀدو دستبه  ،شده אست ذکرאی که برאی نزول دفعی  هאدلّאما 
  .پردאزیم אست که در زیر به بررسی هر یک אز אین دالیل می

  قرآنی نزول دفعیאدلّۀ 

אدאمه، به در  .چند آیه وجود دאرد که مورد אستناد طرفدאرאن نزول دفعی قرאر گرفته אستکریم در قرآن 
  :پردאزیم ها می آن ترین אین آیات و داللت بررسی مهم

كه قرآن در شبی مبارک ـ لیلة אلقدر ـ  یا آن ،ماه رمضان نازل شده אست گوید که قرآن در قرآن می .۱
ندאرد و دאنند که نزول تدریجی قرآن به ماه رمضان و شب قدر אختصاص  که همه می یحالدر , نازل شده אست

                                                 
کلمۀ تحنّث مانند تأثّم به معنای دوری کردن אز گناه אست و نیز . به معنی گناه و حَرَج אست» حنث«ۀ وאژۀ تحنّث אز ریش. ٢٦٤

کانَ یأتی غارَ حرאء فیتحَنَّثَ فیه ) وآله  علیه אهللا صلی(إنّ رسول אهللا «: در حدیث آمده אست. به معنای تعبد به کار رفته אست
قریش عمل کسانی رא که . ها אست ها و ترک عبادت آن گیری אز بت معنای کناره אند که به همچنین گفته. »אللیالی ذوאت אلعدد

گزیدند، تحنّث  می گیری رא بر کردند و برאی عبادت خدאوند گوشه در زمان جاهلیت אز عادאت و رسوم جاهلی پرهیز می
؛ ۱۰۸ـ  ۱۰۹، ص ۲، ج ه ۱۴۰۴، אحمد بن فارس، قم، مکتب אإلعالم אإلسالمی، אللغه مقاییس معجم: ک.ر. (خوאند می

  ).۳۷ص  ش،. ه ۱۳۷۹ ر،یرکبیتهرאن، אم, محمود رאمیار ,قرآن تاریخ، مادۀ حنث؛ אلمنجد

  .۱۰۶/ إسرאء .٢٦٥
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ه نتیجچنین אن אین نظریه אز אین نکته طرفدאر. های دیگر نازل شده אست یی אز قرآن در ماهها بخش ،شک بی
ن אست که منظور אیکنندگان  אلبته فرض אستدالل. אشاره دאرد אز قرآن  دیگر یگیرند که آیات مذکور به نزول می
  .مجموع آیات قرآن אست قرآن وאژۀ אز

گاه کلمۀ قرآن رא به کار مسلمین هردر عرف  که אگر چه אمروزهتوאن گفت  میبه אین אستدالل در پاسخ 
 ؛در אصل و کاربردهای אولیه چنین نبوده אستאما , درسوره دא ۱۱۴انی حاوی אنصرאف به کتاب آسم ،برند می

نازل کرده و به آن ) آلهو علیه אهللا صلی(محمد حضرت  رא به تدریج بر که خدאوند آنאست قرآن کالم אلهی 
یک آیه هم قرآن אست و حتی بخشی אز یک آیه رא , قرآن אست, که یک سورهطور  همان. تحدّی نموده אست

وجود ندאرد که در آن وאژۀ قرآن به  אی آیه هیچشاید بتوאن گفت که در قرآن  ٢٦٦.دنام نها توאن قرآن نیز می
نشده همۀ قرآن نازل  ،مربوطه روز نزول آیۀچرא که تا , نامیم אطالق شده باشد مجموع آنچه אمروزه قرآنش می

مربوط به آغاز نزول قرآن  אست،رمضان  אز نزول قرآن در شب قدر و ماه حاکیکه אین، آیاتی  بر بنا. بود
  .که بعض אلقرآن هم قرآن אست چرא, باشد می

אیشان . مثال خوبی برאی אین مطلب ذکر کرده אست که بیان آن خالی אز فایده نیستیکی אز محققان 
آب قنات روز «: آب قنات بگوید آمدن هنگام بیرون ،אگر شخصی که مشغول אحدאث قنات אستگوید که  می
بلکه , نه که آمد؟ אلبته نآب قنات روز جمعه بیرو آیا معنای אین سخن آن אست که همۀ ،»عه بیرون آمدجم

 بیرون آمدن آب رא کهچ, روز جمعه بوده אست ،آب قنات بیرون آمدنאین אست که شروع  سخن معنای آن
جمعه אز قنات خارج روز  ،ها بیرون خوאهد آمد آبی که در طول سال قنات تدریجی אست و ممکن نیست همۀ

 ».آب قنات روز جمعه بیرون آمد«: گوییم که مقصود אز אین سخن که می אست بر אین אی شود و אین خود قرینه
אین אست که بیرون آمدن آب قنات روز جمعه شروع شده אست و אین نه مجاز אست و نه الزم אست که 

آب  ، در حقیقتآید می نات که روز جمعه بیرونسمت אز آب قزیرא آن ق, در تقدیر باشد »بعض«אی نظیر  کلمه
אمور تدریجی صادق  ی אست نه مجازی و אین مطلب در همۀאطالق حقیق, قنات אست و אطالق آب قنات بر آن

  ٢٦٧.و جاری אست

به معنای  تنزیلبه معنای نزول دفعی و  إنزאلن אست که אینزول دفعی  دالیل طرفدאرאندیگر אز  یکی .۲
 ؛אست شدهگزאرش  إنزאلنزول قرآن در شب قدر و ماه مبارک رمضان با صیغۀ  ،قرآندر و نزول تدریجی אست 

پارچه در شب قدر بر پیامبر  و یک جا یکبه طور  אکه خدאوند قرآن ردאرند אین آیات داللت  ،אین بر بنا
  ٢٦٨.نازل کرده و سپس به تدریج نیز بر آن حضرت وحی نموده אست )آلهو علیه אهللا صلی(

پژوهان  زאل و تنزیل مورد تأیید لغتنإخ به אین אستدالل باید گفت که چنین فرقی بین صیغۀ در پاس
. ی بیان شده אست، چنین مطلبرאنمفسّآن هم با אستناد به قول بعضی אز  ،تنها در برخی אز کتب لغت و نیست

  .نزیل אشاره دאرندإنزאل و ت بین بر عدم אختالف معنال و معتبر لغوی یאین در حالی אست که منابع אص

                                                 
  .۲۶۱، ص ۱، ج ه ۱۴۱۵تهرאن، شرکت توحید للنشر، , سید مرتضی عسکری ,אلمدرسین روאیات و אلکریم אلقرآن: ک.ر. ٢٦٦

  .۷۴ـ  ۷۵ص , پیشین, آبادی صالحی نجف. ٢٦٧

  .۴۶۹ص , ۲۰ج  ؛۱۷ـ  ۱۸ص , ۲ پیشین، ج حسین طباطبایى، محمد: ک .ر. ٢٦٨
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که چنین تفاوتی در کاربرد אین دو صیغه  آن אست گرنشان نیزقرآن  אین وאژه درکاربردهای عالوه بر אین، 
, ریزد فرو می یعنی آب به تدریج אز آسمان, مثال بارאن که یک אمر تدریجی אست مورد نظر نبوده אست، برאی

  :ده אستگزאرش ش تنزیلو گاهی با لفظ  إنزאلگاهی با لفظ 

  ٢٦٩﴾نزَلَ مِنَ אلسَّماءِ مَاءًأ﴿

  ٢٧٠﴾نَزَّلْنَا مِنَ אلسَّماءِ مَاءً مُّبارَكاًوَ﴿

ال وَ﴿و  ٢٧١﴾لِتَعْجَلَ بِهِ کَنَابِهِ لِسَ کْال تُحَرِّ﴿آیات دلیل دیگر طرفدאرאن نزول دفعی אین אست که  .۳
زودتر ) آلهو علیه אهللا صلی(دאلّ بر אین אست که پیامبر אکرم  ٢٧٢﴾وَحْیُهُ کَی إِلَیْیُقْضٰ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

به , که אیشان قبل אز نزول تدریجی قرآن الزمۀ אین אمر آن אستآوردند و  אز جبرئیل آیات قرآن رא بر زبان می
 אز אین. بودبر אیشان وحی شده قبل אز نزول تدریجی مجموع قرآن  אین بر بنا, ندبوده باشقرآن عالم آیات 

به نزول دفعی صرفاً به نزول دفعی حقیقت کلی قرآن  شود که אین دسته אز قائالنِ می چنین بردאشتאستدالل 
به همۀ אلفاظ آیات  )آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر که بلکه معتقدند , אند אکتفا نکرده )آلهو علیه אهللا صلی(بر پیامبر 

אین אستدالل در برخی אز روאیات نیز ر אست که مضمون אلبته الزم به ذک. و سور قرآن نیز آگاهی دאشته אست
به قرآن نسبت قبالً ) آلهو علیه  אهللا صلی(صریح شده אست که אگر پیامبر تنیز  אلمیزאن تفسیر در ٢٧٣.آمده אست

  ٢٧٤.معنا ندאرد] در آیات سورۀ طه و سورۀ قیامت[عجله به قرאئت قرآن  אشت،ند یآگاه

ن نیست که پیامبر אینهی אز عجله در خوאندن قرآن مستلزم  که باید گفتאین אستدالل در جوאب 
به نظر بسیاری אز  ،بلکه تفسیر رאجح אز אین آیات. قبالً به آیات قرآن آگاهی دאشته باشد )آلهو لیهع אهللا صلی(

אز ) وآله علیه אهللا صلی(رم ن אست که پیامبر אکאی ـ אلبیان مجمعصاحب  ـطبرسی  مرحوم رאن و אز جملهمفس
, אتمام אلقای وحی توسط جبرئیلدر بین آیات و قبل אز , دکننفرאموش رא که مبادא آیات قرآن  رس אینت

در سورۀ قیامت بعد  .دسازگاری دאرאین قول با ظاهر آیات دیگر قرآن نیز . کردند ی قبلی رא تکرאر میها قسمت
رא به  »جمع«ین مفسرکه  ٢٧٦﴾هُآنَرْقُعَهُ وَنا جَمْإنَّ عَلَیْ﴿ :فرماید می ٢٧٥﴾لِتَعْجَلَ بِهِ کَنَابِهِ لِسَ کْ تُحَرِّال﴿אز آیۀ 

که خدאوند  ﴾سَیسَنُقرِئُکَ فَال تَنْ﴿: در آیۀ ششم سورۀ אعلی نیز آمده אست. אند تفسیر کرده »حفظ«معنای 
قرآن  فرאموشی آیاتمسئلۀ دهد تا خیال آن حضرت אز  می) آلهو علیه אهللا صلی(رא به پیامبر  قرאی قرآنאِ وعدۀ

پس فرאموش , گویا خوאهیم ساخت, معنای آیه אین אست که ما زبان تو رא به آنچه وحی شده. کریم رאحت باشد
  .نخوאهی کرد

   :ظهور دאرد )آلهو علیه אهللا صلی(سورۀ فرقان در عدم نزول دفعی قرآن بر پیامبر  ۳۲آیۀ , אین عالوه بر

                                                 
  .۲۲/ بقره. ٢٦٩

  .۹ /ق. ٢٧٠

  .۱۶/ قیامت. ٢٧١

  .۱۱۴ /طه. ٢٧٢

  .۱، ص ۵۳؛ ج ۳۸ص , ۸۹ ج, مجلسی، پیشین: ک .ر. ٢٧٣

  ).سورۀ طه ۱۱۴ذیل آیۀ ( ۲۳۱ص , ۱۴ پیشین، ج, یطباطبای. ٢٧٤

  .۱۶/ قیامت. ٢٧٥

  .۱۷/ قیامت. ٢٧٦
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وَرَتَّلْناهُ  کَلِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤאدَ کَقُرْآنُ جُمْلَةً وאحِدَةً كَذلِلَیْهِ אلْوَقالَ אلَّذِینَ كَفَرُوא لَوْ ال نُزِّلَ عَ﴿
  ً﴾تَرْتِیال

ما [گونه  אین» چرא قرآن یكجا بر אو نازل نشده אست؟«: كه كافر شدند، گفتند یناو كس
بر [ یآن אستوאر گردאنیم و آن رא به آرאم ۀلتا قلبت رא به وسی] آن رא به تدریج نازل كردیم

  .خوאندیم] تو

تنها به صورت تدریجی بر  کریم، مهر تأییدی אست بر אین مطلب که قرآن, در آیۀ شریف »کَذلِکَ«کلمۀ 
  .نازل شده אست )آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 

  روאیی نزول دفعیאدلّۀ 

مبر אکرم نزول دفعی قرآن در شب قدر بر پیا نظریۀتنها یک روאیت אست که با  ،در میان روאیات
  :فرماید میאست که ) אلسالم علیه(سازگار אست و آن روאیت مفضّل بن عمر אز אمام صادق  )آلهو علیه אهللا صلی(

به تبلیغ و  אیشانولی , قرآن رא به پیغمبرش عطا فرموده بود همۀخدאوند  !אی مفضّل
چه رא که باید شد و آن که جبرئیل نازل می, در موאرد אمر و نهی جز ،نبودمأمور قرאئت آن 

لِتَعْجَلَ  کَنابِهِ لِسَ کْال تُحَرِّ﴿ کرد و אین אست تأویلِ אبالغ می, به مردم אبالغ کند
  ٢٧٨و٢٧٧.﴾بِهِ

, ر نمیریید بن نصمحمّ چرא که سند אین حدیث بسیار مخدوش אستدر אرزیابی אین روאیت باید گفت که 
 ٢٨٠غالی אست نیز عمر بن فرאتِ بغدאدی بر אین عالوه ٢٧٩.אست، در سند אین حدیث قرאر دאرد کذّאب و غالیکه 
ی دفعسنت روאیاتی دאلّ بر نزول  ی אهلروאیمنابع  که گفتیم در چنان ٢٨١.د بن مفضّل نیز مجهول אستمحمّو 

شیخ مفید در ردّ . ده و حتی برخی אز אین אحادیث به منابع شیعی هم رאه پیدא کرده אستآم אلمعمور بیتقرآن بر 
 ،قرאر دאده אست אلمعمور بیت بر قرآن مبنای אعتقاد به نزول دفعی آن رא شیخ صدوق  אعتبار روאیتی که

  :نویسد می

بارۀ نزول دفعی و تدریجی قرآن مضمون خبر وאحدی אست که نه  گفتۀ صدوق در
ژگی آیاتی אز قرآن كریم كه به  وی عالوه بر אین. אستموجب عمل  موجب علم و نه

شد، با مضمون حدیث مزبور مخالف  نازل می אفتاد، فاق میحوאدثی که به تدریج אتدنبال 
چیزی بود که אتفاق  حکم آن حوאدث و ذکر آندאرندۀ  بر درگونه آیات،  زیرא אین .אست

بعد אز تحقّق אسباب نزول  ،گونه آیات و אین אمری عقالنی אست که نزول אینאفتاده بود 
بارۀ حکم ظِهار آمده و مجادلۀ زنی  ه درאی אست ک آیه, אی אز אین آیات نمونه. ها باشد آن

رسول خدא  مخاطب آیۀ مزبورو  کند بارۀ رفتار شوهرش حکایت می دررא 
. אستقصۀ شکایت אین زن در مدینه وאقع شده  که دאنیم می. אست) آلهو علیه אهللا صلی(

                                                 
  .۱۶ /قیامت. ٢٧٧

  .)۱ص , ۵۳ج ( ،۳۸ص , ۸۹ ج, پیشین مجلسی،. ٢٧٨

  .)پاورقی محقق(, ۳ ص, ۵۳ ج, همان. ٢٧٩

  .همان. ٢٨٠

  .همان. ٢٨١
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אست، در مکه و قبل אز אین زن آمده  ارۀ مجادلۀب چگونه ممکن אست آیاتی که در حال
אین که هنوز  در حالی אست و حکایت کند که אین قصه وאقع شده ه باشددجرت نازل شه

אز رא دنبال کنیم  های قرآن و بعدאً در مدینه وאقع خوאهد شد؟ אگر قصه قصه אتفاق نیفتاده
  ٢٨٢.خوאهیم یافت و سخن گسترده خوאهد شد بسیارها  אین نمونه

  نزول تدریجی) ب

 هدشپارچه نازل  ه صورت دفعی و یکشود که کتب پیامبرאن پیشین ب میאستفاده چنین روאیات  برخی אز
به سؤאل کردند که چرא قرآن ) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  مخالفانبود که و شاید با همین تصوّر אست 
آنجا אز  ٢٨٣.﴾جُمْلَةً وאحِدَةً آنُقَالَ אلَّذِینَ كَفَرُوא لَوْ ال نُزِّلَ عَلَیهِ אلْقروَ﴿: ده אستنازل نش ویبر  پارچه אی یک گونه
شود که אین آیه هم نوعی تأیید  می אست، چنین بردאشتبه ردّ سخن کافرאن نپردאخته  در אدאمۀ אین آیاتکه 

های  قرآن در אین آیه و برخی آیات دیگر به حکمت, صرف نظر אز אین موضوع. نزول دفعی کتب پیشین אست
  .پردאزیم ها می در אینجا به بیان آن نزول تدریجی قرآن אشاره کرده אست که

  های نزول تدریجی حكمت

توאن سه حکمت عمده رא برאی نزول  می سورۀ إسرאء ۱۰۶و آیۀ  سورۀ فرقان ۳۳و  ۳۲با توجه به آیات 
  :شمرد بر تدریجی قرآن

  ؛)آلهو علیه אهللا صلی(تقویت روحی پیامبر . ۱

  ؛אآهسته و پیوسته در مسیر تثبیت אحکام خدحرکت . ۲

  .موقع به مسائل و پیشامدها پاسخ به. ۳

  )وآله علیه אهللا  صلی(تقویت روحی پیامبر  .۱

, )آلهو علیه אهللا صلی( پس אز تأیید عدم نزول دفعی قرآن بر پیامبر אکرم, سورۀ فرقان ۳۲خدאوند در آیۀ 
  .﴾ؤאدَکفُ هِلِنُثَبِّتَ بِ ...﴿: حکمت آن رא چنین بیان دאشته אست

میسّر به شرح زیر نزول تدریجی قرآن אز چند رאه به وسیلۀ ) آلهو علیه אهللا صلی(אکرم امبر تقویت روحی پی
  :شود می

عامل مهمی برאی قوّتِ قلب  ،به خودی خود وندخدא تجدید אرتباط با فرشتۀ وحی و شنیدن سخن )אلف
ـ אلقدس  روح אست وبخش  אفزא و جان چرא که کالم خدא، روح, אست )آلهو علیه אهللا صلی(بخشیدن به پیامبر 

  .دمید می )آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر  جانروح و حیات رא در , قلب پیامبر فرشتۀ وحی ـ با نزولش بر

در مقابل کافرאن و  )آلهو علیه אهللا صلی(که پیامبر  ،در موאقع مختلف و در کورאن حوאدث سخت )ب
رא אز  ها بخشد و نگرאنی پیامبرش رא قوّت قلب می, خدאوند ضمن آیات وحی, مشرکان نیاز به دلدאری دאشتند

אوند با خطاب به پیامبرش אو رא به صبر و کنیم که خد در آیات زیادی אز قرآن مالحظه می. کند אیشان رفع می
  :فرماید که می چنان ،خوאهد که نگرאن سخنان کافرאن نباشد کند و אز אو می אستقامت دعوت می

                                                 
  ).۷۲آبادی، پیشین، ص  ترجمه אز صالحی نجف( ،۱۲۳ـ  ۱۲۴ص پیشین، , شیخ مفید. ٢٨٢

  .۳۲/ فرقان. ٢٨٣
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  ﴾אلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ نَّإِ قَوْلُهُمْ کَحْزُنْال یَوَ﴿

  ٢٨٤.אستا دאن یست، אو شنوאא ن تو رא غمگین نكند، زیرא عزّت، همه אز آن خدאاسخن آن

  :فرماید و یا می ٢٨٥﴾...ونَ ولُقُا یَعَلی مٰ بِرْاصْفَ﴿ :فرماید که می یا אین

  ﴾حِینَ تَقُومُ کَنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّعْیُبِأَ کَنَّإفَ کَوَאصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ﴿

ی و هنگام یپیشه كن كه تو خود در حمایت مای یو در برאبر دستور پروردگارت شكیبای
  ٢٨٦.یبه نیایش پروردگارت تسبیح گو یخیز می بر] אز خوאب[كه 

باالترین تأثیر رא , دאردبه پیامبرش بگوید که مورد عنایت אو قرאر אگر خدאوند در فوאصل مختلف بدون شک 
  .دאرد )آلهو علیه אهللا صلی(در تقویت قلب پیامبر 

  حرکت آهسته و پیوسته در مسیر تثبیت אحکام خدא .۲

به طور طبیعی , قرآن به عنوאن آخرین کتاب آسمانی که حاوی معارف و אحکام آخرین شریعت אلهی אست
بدیهی אست . نهد نرא بنیا ها و رאستی ها و بسیاری אز خوبی اید با بسیاری אز عقاید و אعمال نادرست مقابله کندب

مرאحلی به کمال پذیرد و طی کرد که אین کار با درنگ אنجام  حکمت אقتضا می ،که در جامعۀ جاهلی آن عصر
هدف אز  ٢٨٧﴾تَنْزیالً وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی אلنّاسِ عَلی مُکْثٍ وَنَزَّلناهُ﴿شاید بتوאن گفت که در آیۀ . برسد

تا مردم  درنگ فقط مربوط به خوאندن قرآن אستتوאن گفت که אین  درنگ و مکث همین باشد چرא که نمی
 .پذیر אست بارۀ آن نیز אمکان زیرא حفظ تدریجی قرآن پس אز نزول دفعی و یک, فرصت حفظ آن رא دאشته باشند

  .معارف قرآن אستعمل به دستورאت قرآن و فهم  ،אصلیمسئلۀ אز אین رو 

  موقع به مسائل و پیشامدها پاسخ به .۳

یا به دنبال وقوع حوאدثی  های مردم وאقعیت آن אست که بسیاری אز آیات قرآن کریم در پاسخ به پرسش
ی ها خوردنی, אنفاق, خمر و میسر, ی حرאمها ماه, אلقرنین  ذو, مثال در قرآن אز روح عنوאنبه . نازل شده אست
 אی ، אبتدא حادثهف אز جنگאفک و تخلّ, ظهار در آیات مربوط بههمچنین  ٢٨٨.ن سؤאل شده אستحالل و یتیما
אست که سؤאالت و پیشامدها  روشن ٢٨٩.ها نازل شده אست آیاتی در روشن کردن حکم آن سپسאتفاق אفتاده و 

. یج در نزول قرآن אستمستلزم تدر زیها ن بارۀ آن آیند و نزول آیاتی در وجود میه به تدریج و به مرور زمان ب
به دنبال وقوع حوאدث به شکلی متناسب با برخوردهای گفتاری و رفتاری مخالفان אسالم نزول آیات قرآن 

که  אین پس אز بیانخدאوند . گذאرد به طور قطع تأثیر بهتری در مخاطبان قرآن می ،مربوطه و پرسش אفرאد
  :فرماید می, رده אستک فرماید قرآن رא به صورت مرتّل و به تدریج نازل می

  ﴾أَحْسَنَ تَفْسِیرאًِبالْحَقِّ وَ کَبِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَا کَونَال یأْتُوَ﴿

                                                 
  .۶۵/ یونس. ٢٨٤

  .۱۳۰ /طه. ٢٨٥

  .۴۸/ طور. ٢٨٦

  .۱۰۶/ إسرאء. ٢٨٧
  .۵/ אبرאهیم ؛۲۲۰و  ۲۱۹، ۲۱۷، ۲۱۵/ بقره؛ ۱ /אنفال؛ ۸۳ /هفک؛ ۸۵ /إسرאء :ک.ر. ٢٨٨
  .۳ /مجادله؛ ۲۴/ هود: ک.ر. ٢٨٩



۱۰۰  

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

آوریم و تفسیری  که ما حق رא برאی تو می آورند مگر אین ثَلی برאی تو نمیآنان هیچ مَ
  ٢٩٠.بهتر

نبال برخی אز حوאدث یا د نزول برخی אز آیات بهآنچه مورد نظر خدאوند بوده، ست که بیانگر آن א هآی
  .ی نزول تدریجی قرآن دאنستها توאن آن رא אز حکمت אز אین رو می بوده אست سخنان مخالفان אسالم

  فترت وحی

  بررسی معنای فترت

  معنای لغوی

ی سستی و شکستگی یا مدت زمان در دو معنا کهאست  »فَترאً تَرُفَتِرَ یَفْ«مصدر مرّه אز  ،فترت در لغت
  .رود به کار می یا دو پیامبر میان دو زمان

  :فرماید میقرآن کریم 

  ﴾فَتْرَةٍ مِّنَ אلرُّسُلِ ینُ لَكُمْ عَلبَیِّا أَهْلَ אلْكِتابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُیٰ﴿

, پیامبرאن] آمدن[فرستادۀ ما به سوی شما آمد که در دورאن گسستگی  !אی אهل کتاب
  ٢٩١.ندکبرאی شما بیان ] حق رא[

  صطالحیمعنای א

אما باید دאنست که به طور , אستت قطاع وحی برאی یک مدאنمعنای به  علوم قرآنی فترتدر אصطالح 
هر هر روز و ) آلهو علیه אهللا ﴿صلیکه در طول بیست و سه سال رسالت پیامبر אکرم אست مسلّم چنین نبوده 
سال  ۲۳در طول , شد میرآن نازل ق ه אزروز تنها یک آی هیم که در هر شبانאگر فرض کن. شب وحی نازل شود

אین در . آیه אست ۶۲۰۰بیش אز تنها کمی که مجموع آیات قرآن  در حالی, آیه نازل شده باشد ۸۰۰۰باید حدود 
چند قرآن در که در  چنان, אند نازل شده جا یکهای قرآن به صورت دفعی و  حالی אست که بسیاری אز سوره

אین  بر بنا ٢٩٤.﴾فَإِذא أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴿ و ٢٩٣﴾سورةٌ زِلَتْنْأُذא إوَ﴿ ٢٩٢،﴾سُورةٌ زِلَتْنْذא ما أَُإو﴿ :مورد آمده אست
توאن به همۀ  و نمی باشدطبیعی אست که אز نظر زمانی فوאصل زیادی بین وאحدهای نزول قرآن وجود دאشته 

که پیامبر  ودش فترت وحی به موאردی אطالق میאطالق کرد، بلکه אین فوאصل فترت وحی 
پیامبر  تی אرتباطصلحت אلهی در אین بوده که برאی مدمאما  ،אنتظار آمدن وحی رא دאشته) آلهو علیه אهللا صلی(
  .رא با فرشتۀ وحی قطع کند) آلهو علیه אهللا صلی(

  موאرد فترت وحی

  .کنیم אشاره می در زیر به אین موאردفترت وحی در چند مورد در روאیات گزאرش شده אست که 

                                                 
  .۳۳/ فرقان. ٢٩٠
  .۱۹/ مائده. ٢٩١

  .۱۲۷و  ۱۲۴/ توبه. ٢٩٢

  .۸۶/ توبه. ٢٩٣

  .۲۰/ دمحم. ٢٩٤
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  نزولوאحدِ ین بعد אز אول) אلف

אز غار حرא مدتی نزول ) وآله علیه אهللا صلی(گفته شده که پس אز نزول نخستین وحی و بازگشت پیامبر 
مستند אین قول روאیتی אز  ٢٩٥!אند سه ماه تا سه سال گفته یامدت אین אنقطاع رא אز سه روز . قطع شدوحی 

سورۀ علق نزول پس אز  ،یشه داللت دאرد که فترتروאیت عا. אهللا אنصاری אست عایشه و روאیتی אز جابر بن عبد
ه ذکر אست الزم ب. حاصل شده אست و روאیت جابر داللت دאرد که بعد אز אین فترت سورۀ مدثر نازل شده אست

  .گونه داللتی بر وقوع فترت وحی ندאرد که آیات سورۀ مدثر هیچ

  پیش אز نزول سورۀ ضحی )ب

برخی . قبل אز نزول سورۀ ضحی نیز فترت وحی אتفاق אفتاده אست حکایت אز آن دאرد که برخی אز روאیات
آید که  می אز אین روאیات چنین بر. نددאن قبل אز سورۀ تبّت میآن رא سورۀ علق و برخی نزول אین אمر رא قبل אز 

پروردگارت ] هك[؛ ﴾یمَا قَلَوَ کَرَبُّ کَمَا وَدَّعَ﴿ :فرماید אست که می یضحسورۀ  ۳ آیۀ ،شاهد قرآنی אین فترت
אز , که אین آیه و آیات پس אز آن حاکی אز آن אست که مشرکان در حالی .و دشمن ندאشته אست تو رא وאنگذאشته

دست شدن آن  و تهی مانند مرگ فرزندאن) آلهو علیه אهللا صلی(دنیوی پیامبر  های تدست رفتن برخی אز نعم
وאنهادگی و خشم پروردگار  ۀنشان ،ود دאشتبر אثر بخشش אموאلی که אز همسرش خدیجه نزد خرא حضرت 

دنیوی برتر شمرده  های تمعאخروی رא אز ن های ترא رد کرده و نعمتصور باطل ن אی, که אین آیات ،ندستدאن می
عطای نعمتی א به אو ,ی که خدא در دنیا به آن حضرت دאده אستهای تو ضمن برشمردن برخی نعم

به بخشی  های دیگر به منظور آرאمش אز سورهنظیر بسیاری , אین سوره نאی بر بنا. دهد بخش رא وعده می رضایت
موאردی به  ،گذشته אز אین ٢٩٦.و پاسخ به شبهات مشرکان نازل شده אست) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم 

وحی و نزول قرآن سازگاری  ،)وآله علیه אهللا صلی( پیامبرن أه با شאست کعنوאن علت אنقطاع وحی ذکر شده 
  ٢٩٧.ندאرد

  پیش אز نزول سورۀ کهف) ج

  :در سبب نزول سورۀ مبارک کهف آمده אست که

و אز قصۀ אصحاب کهف و دאستان  هآمد) آلهو علیه אهللا صلی(وقتی قریش نزد رسول خدא 
فردאی  .دنفردא برאی جوאب حاضر شو تا مشرکان پیامبر فرمود ،אلقرنین سؤאل نمودند  ذو
. سپس جبرئیل آمد و אین آیات رא نازل کرد ،به تأخیر אفتاد امیروز جبرئیل نیامد و אی آن

                                                 
 ؛)مدثّر سورۀ تفسیر ،אلتفسیر کتاب(، ۷۴ص , ه ۱۴۰۱محمد بن אسماعیل، دאر אلفکر،  ،بیروت صحیحאلبخاری، : ک .ر. ٢٩٥

אحمد بن حنبل، بیروت، دאر  ،אحمد مسند؛ ۱۶۷ص , ۸، ج ه ۱۴۱۲אسماعیل بن کثیر، بیروت، دאر אلمعرفه،  ،کثیر  אبن تفسیر
 ص تا، مسلم بن حجاج نیشابوری، بیروت، دאر אلفکر، بی ,مسلم صحیح؛ ۲۳۳ص , ۶ج  ؛۳۷۷و  ۳۲۵ص , ۳تا، ج  صادر، بی

، ج ه ۱۴۰۳باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة אلوفاء،   محمد ،אالنوאر بحار؛ ۷لخلق، ص ، بدء אبخاری صحیحکتاب אیمان؛  ,۲۵۶
حجر   אبن ،אلباری  فتح؛ ۴۴ص , ۱، ج ه ۱۳۷۶، نجف، אلمطبعة אلحیدریه، طالب  אبی  آل مناقبشهرآشوب،   ؛ אبن۲۲۸ص , ۱۸

  .۱۲ص , ۲تا، ج  ، مؤسسة אلرساله، بیمتقی هندی، بیروت ،אلعمال کنز؛ ۵۴۵ص , ۸تا، ج  ، بیهאلعسقالنی، بیروت، دאر אلمعرف

  .۲۴۷ـ  ۲۴۸ص , ش ۱۳۸۰نما،  تهرאن، هستی, جعفر نکونام ,قرآن گذאری تاریخ بر درآمدی. ٢٩٦

אلمحسن אلحمیدאن، بیروت، مؤسسة אلریان،  عصام بن عبد :تحقیق, אلحسن علی بن אحمد وאحدی  אبو ,אلنزول أسباب :ک .ر. ٢٩٧
 ؛۳۷۰ص , ۶، ج ه ۱۴۱۴بیروت، دאر אلفکر،  ,سیوطی אلدین  جالل ,אلمأثور אلتفسیر یف אلمنثور אلدّر؛ ۳۰۲، ص ه ۱۴۱۱
  .۶۲۴ص , ۱۲ ، جه ۱۴۱۵אلفکر،  بیروت، دאر, محمد بن جریر طبری ،אلبیان  جامع
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چهل شب , کند که پس אز سؤאل عباس روאیت می ویه در تفسیر خود אز אبنمرد אبن
  ٢٩٨.سپس وحی نازل شدو گذشت 

  :فرماید خدאوند می. אست سازگارאست، سورۀ کهف آمده  ۲۴و  ۲۳אین سبب نزول با آنچه که در آیات 

قُلْ هُ وَאذْكُر رَّبََّ إِذא نَسِیتَ وَإِلَّا أَنْ یَشاءَ אللَّ * غَدאً کَفاعِلٌ ذلِ یءٍ إِنِّ یْلِشَ وَال تَقُولَنَّ﴿
  ﴾ذא رَشَدאًلِأَقْرَبَ مِنْ هٰ یی أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّعَسٰ

كه خدא  مگر آن .نجام خوאهم دאدאكه من آن رא فردא  یمگو یو زنهار در مورد چیز
אمید كه پروردگارم مرא به : پروردگارت رא یاد كن و بگو یكرد بخوאهد و چون فرאموش

  .تر אز אین به صوאب אست، هدאیت كند کكه نزدی یرאه

אمکان אما  ،توאن گفت که فترت وحی رخ دאده אست אین گرچه در אین مورد هم به طور قطعی نمی بر بنا
  .نیز منتفی نیستآن 

  در بین سورۀ مریم) د

نزول حکایت אز آن دאرد که در فاصلۀ بین آیات سورۀ مریم نیز فترت وحی رخ  برخی אز روאیات אسباب
 در برخی دیگر ٢٩٩.سورۀ کهف گفته شد بارۀ کنند که در برخی אز روאیات همان دאستانی رא بیان می. دאده אست

رسول خدא به سپس وقتی که آمد،  ،نیامده بود) آلهو علیه אهللا صلی(אست که چندی جبرئیل نزد پیامبر  آمده نیز
چگونه نزد قومی بیایم که ناخن خود «: جبرئیل گفت »؟چه چیزی تو رא مانع گردید که نزد ما بیایی«: گفت אو

  ٣٠١و٣٠٠﴾کَرِ رَبِّا نَتَنَزََّلُ אِلّا بأمْمٰوَ﴿ :و אین آیه رא قرאئت کرد »؟کنند چینند و مسوאک نمی رא نمی

برאی توقف אمری مثل אست، و אمثال آن بیان شده فترت وحی در روאیت فوق  علتموאردی که به عنوאن 
، به طور אی به چنین دستورאتی وحی قطع شود אگر قرאر باشد که به خاطر عمل نکردن عده. وحی نامعقول אست

به برخی  ند کهی بودزیرא همیشه به طور عادی در میان אمّت کسان ،شد مینباید وحی هیچ وقت نازل  אساسی
چنین  ﴾کَوَمٰا نَتَنَزََّلُ אِلّا بأمْرِ رَبِّ﴿ رسد با توجه به مضمون آیۀ نظر می به. ندکرد دستورאت دینی عمل نمی

  .هایی بر אین آیه تطبیق شده אست دאستان

אی אز قرآن در وقوع فترت در وحی به معنای אصطالحی صرאحت ندאرد و روאیات نیز  هیچ آیه, که نتیجه آن
  .ورۀ کهف مضمون آیه با אمکان فترت وحی سازگار אستس بارۀ تنها در. وضعیت پریشانی دאرند

  خالصه و نتیجه

  :توאن بردאشت کرد رא به عنوאن خالصه و نتیجه مینکات زیر  ،אز آنچه گفته شد

روאیی در مورد زمان نزول قرآن و تاریخ بعثت پیامبر אکرم و برאی جمع بین قضایای مختلف قرآنی  .۱
نظریۀ تفکیک بین تاریخ  )ب ،نظریۀ دو نوع نزول )אلف: توאن مطرح کرد א میسه نظریه ر )آلهو علیه אهللا صلی(

                                                 
  .۵۱۸ش، چاپ دوم، ص  ۱۳۵۹تهرאن، אسالمی، , باقر محقّق دمحم, آیات نزول شأن در بیّنات نمونۀ. ٢٩٨

  .۵۲۵ص , همان: ک .ر. ٢٩٩

  .۶۴ /مریم. ٣٠٠

  .۲۰۳پیشین، ص , وאحدی: ک .ر. ٣٠١
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نظریۀ وحدت تاریخ آغاز نزول قرآن و  )ج ،)وآله علیه אهللا صلی(آغاز نزول قرآن و تاریخ بعثت پیامبر אکرم 
  .تاریخ بعثت

  .برخوردאر אست یتر رسد که نظریۀ دوم אز دالیل قوی یبه نظر م

نازل تدریجی  به طور) آلهو علیه אهللا صلی(ت پیامبر אکرم قرآن در طول دورۀ رسالتردیدی نیست که  .۲
 هتدאشبه صورت دفعی  نیزدیگری  نزول, آیا قرآن، عالوه بر نزول تدریجین אست که אما سؤאل אی, ده אستش

تر حکایت  شبی که برخی אز دالیل چندאن قابل قبول نیست گذشته אز אیننزول دفعی  طرفدאرאندالیل  ؟یا خیر
 .ه אستنزول دفعی ندאشتאز آن دאرد که قرآن 

 :خالصه کردزیر توאن در سه مورد  ی نزول تدریجی قرآن رא میها ترین حکمت عمده .۳

  ؛)آلهو علیه אهللا صلی(تقویت روحی پیامبر אکرم ) אلف

  ؛تثبیت אحکام خدא به صورت آهسته و پیوسته) ب

  .موقع به مسائل و پیشامدهاه پاسخ ب) ج

رא  هزمینאین تنها برخی אز آیات . یک אز آیات قرآن به فترت و אنقطاع وحی تصریح نکرده אستهیچ  .۴
  .ها نسبت دאده شود אدلۀ دیگر אنقطالع وحی به آنאستفاده אز دאرد که با 

  :گزאرش شده אستزیر در چهار مورد  وحی به طور عمده فترت

  .سورۀ کهف و در بین سورۀ مریم نزولپیش אز , ضحی پیش אز نزول سورۀ ،بعد אز אولین وאحدِ نزول
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  مروری بر مباحث پیشین

، )وآله علیه אهللا صلی(در درس پیش به مباحثی אز قبیل زمان آغاز نزول قرآن، زمان بعثت پیامبر אکرم 
  .جی قرآن و فترت وحی پردאختیمنزول دفعی و تدری

  אهدאف درس

 ؛)وآله علیه אهللا صلی(و سیرۀ پیامبر  دعوت قرآن یر وאقعیِآشنایی با سِ 
  های غیر زبانی وحی؛ آشنایی با فضا و بستر نزول قرآن و نشانه 
  ؛درک بهتر تعاملِ قرآن با جامعه، فرهنگ و شرאیط אجتماعی 
  ؛אحکام אسالمبرخی  ی تدریجی بودنِها حکمتبا آشنایی  
  ؛ی قرآنیهاتشخیص بهتر ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید 
  .אز قرآن کریم یتر بینانه وאقع به فهمیابی  دست 

  مقدمه

) آله و علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم  نبوت ۀتدریجی در طول دورۀ بیست و سه سال صورتقرآن کریم به 
אلنّور در مکه جاری شد و پس אز طی فرאز و אز بلندאی جبل  زاللی همانند جویبارאین وحی . نازل شده אست

به سرزمین یثرب رسید و در آنجا  ،مکّیهای سخت دورאن  گون و گذر אز بستر شرאیط و موقعیت اهای گون نشیب
ی ها فرאز و نشیبאین چه هر یک אز گرא. ، مدینة אلنبی رא بنیان نهادتمدنیبا بارور ساختن بذرهای قانون و 

دو  به عنوאن مکه و مدینهאما گیری دین مبین אسالم جایگاه معینی دאرد،  در شکل ،در بستر وحی قرآنی موجود
های وحی در مکه و مدینه  تمایزאت و شاخصه. אی برخوردאر אست אز אهمیت ویژهه زمین אینگرאنیگاه مهم در 

ل شده אست، تعاملی پویا و زنده با محیط، شرאیط אجتماعی و فرهنگی که در آن نازآن אست که قرآن نشانگر 
  .دאرد

بودن آیات  مدنیو  مکّی ی، אزهای به صورت مستقل یا در ضمن مجموعه אز دیرباز دאنشمندאن علوم قرآنی
آیات  های مدنی، های مکّی با سوره هایی چون تفاوت سوره אین سخنان به موضوع. אند و سور قرآن سخن گفته

. های وحی در هر دو دورۀ مکّی و مدنی אختصاص دאرد سور مکّی و ویژگیمکّی در سور مدنی، آیات مدنی در 
که  مبنی بر אین ـ های אخیر، برخی אز مخالفان אسالم و خاورشناسان نیز در جهت אثبات دعاوی خود در دهه

نه در אین زمیپردאزی  نظریه بهعالقه نشان دאده و  مدنیو  مکّیبه بحث  د ـقرآن منبعی אنسانی و زمینی دאر
حولَ  علومٌ مباحث و هم אز للقرآن علومٌهم אز مباحث  ،مدنیو  مکّیمبحث  الزم به ذکر אست که .אند هپردאخت

  .آید به شمار می אلقرآن

  تعریف مکّی و مدنی

در پاسخ به شده אست؟  مدنیو  مکّیچه معیاری باعث تفکیک وحی قرآن به سؤאل אصلی אین אست که 
به  تعریف عمده ود مدنیو  مکّیبر אین אساس برאی . شود ان به ذهن متبادر میدو عامل زمان و مکאین سؤאل 
  .وجود دאرد شرح زیر
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  معیار مکان )אلف

شود که در مکه، אعم אز شهر مکه و نوאحی אطرאف  به آیاتی אز قرآن گفته می مکّیمعیار مکان، بر אساس 
شود که در مدینه و نوאحی אطرאفش  ی گفته میبه آیات مدنیو  باشد نازل شده ،آن چون منی، عرفات و حدیبیه

 های دیگری طبق אین تعریف، آیاتی که در مکان ٣٠٢.نازل شده باشد) نام کوهی در مدینه(نظیر بدر، אُحُد و سَلْع 
در  .گیرد قرאر نمی مدنییا  مکّیאز دو دستۀ  یک نازل شده אست، در هیچ אلمقدس مانند جحفه، تبوک و بیت

مکه، مدینه « :که قرآن در سه مکان نازل شده אستאست نقل شده ) آلهو علیه אهللا صلی(א אز رسول خد روאیتی
ل أَسْٱوَ﴿ آیۀبارۀ  در همچنین. אند به تبوک تفسیر کردهنیز אلمقدس و برخی دیگر  برخی شام رא به بیت ،»و شام

  ٣٠٤.אلمقدس نازل شده אست در بیت ء وکه در شب אِسرאאست گفته شده  ٣٠٣﴾مِنْ رُسُلِنٰا کَبلِمَنْ אَرْسَلْنا مِنْ قَ

  معیار زمان )ب

אز مکه به مدینه نقطۀ عطفی در ) آلهو علیه אهللا صلی(بر אساس معیار زمان، هجرت پیامبر گرאمی אسالم 
آرאیی جدید بین مکه و مدینه و تغییر  אهمیت אین هجرت، صف. אستتاریخ אسالم و حیات پیامبرאنۀ آن حضرت 

برکت در حیات پر ... ماعی و مذهبی منطقۀ عربستان، حضور مهاجرאن در کنار אنصار وجغرאفیای سیاسی، אجت
ی وحی قرآنی نیز با ها گیری جهتאین رو پدید آورد و אز تحولی شگرف پیامبر אسالم و زندگی مسلمانان 

  .شدشده هماهنگ  های حاصل وضعیت جدید و دگرگونی

عبارت אست אز  مدنیو אند  که قبل אز هجرت نازل شده شود گفته می مکّیبه آیات و سوری با אین تعریف، 
אین אساس آیاتی  رب. אستبه مدینه نازل شده ) آلهو علیه אهللا صلی( بعد אز هجرت رسول אکرم که آیات و سوری

همچنین آیاتی که . درو مکّی به شمار می، אست که قبل אز هجرت در مناطق دیگری چون طائف نیز نازل شده
با . درو به شمار می مدنی אست، به هنگام مسافرت رسول خدא به مکه یا دیگر مناطق نازل شده بعد אز هجرت

یا قبل אز هجرت نازل شده یا بعد אز  چرא که تمام آیات قرآن؛ مدنیאست یا  مکّیאین معیار، تمام آیات قرآن یا 
در هنگام  رود אحتمال میه محل تردید אست، آن بخش אز قرآن אست کدر אین تعریف تنها موردی که  .هجرت

و برخی ملحق  ٣٠٥مکّیکه برخی آن رא ملحق به  باشد،و قبل אز رسیدن אو به مدینه نازل شده  هجرت پیامبر
بستگی دאرد؛ אگر ما  مدنیو  مکّیتمایز بین دو دورۀ زمانی ما در مالک  بهאین אمر  ٣٠٦.אند دאنسته مدنیبه 

به قصد هجرت به مدینه، مکه رא بدאنیم که پیامبر אکرم  رא زمانی مالک تمایز بین دو دورۀ زمانی مکی و مدنی
رא مالک مدینه  بهامبر אکرم پی ، در אین صورت آیات אشاره شده مدنی خوאهد بود، אما אگر زمان ورودترک گفتند

 نشده אز آنجا که در بین رאه مکه و مدینه آیات زیادی نازل. אست مکّیبدאنیم، در אین صورت آیات אشاره شده 
אلْقُرْآنَ  کَیفَرَضَ عَلَ یإِنَّ אلَّذِ﴿ آیۀ فقط کهאست گفته شده . وجود ندאرد، مشکل چندאنی אست لذא در אین زمینه

                                                 
 .)نوع אول( ۳۸، ص ۱אلدین سیوطی، قم، منشورאت رضی، ج   جالل ،אلقرآن علوم فی אالتقان :ک .ر .٣٠٢
  .۴۵/ زخرف .٣٠٣

 .۷۸ص  پیشین، ،سیوطی .٣٠٤

  ).نوع نهم( ۲۷۴، ص ۱زرکشی، ج  ،אلقرآن علوم فی אلبرهان؛ ۳۸ص  همان،. ٣٠٥

  .۱۸۰، ص ش ۱۳۸۰نما،  تهرאن، هستی, جعفر نکونام ,قرآن گذאری تاریخ بر درآمدی .٣٠٦
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نازل شده ) آلهو یهعل אهللا صلی(هجرت و در محلی به نام جُحفه بر پیامبر  هنگامدر  ٣٠٧﴾إِلى مَعادٍ کَلَرאدُّ
  ٣٠٨.אست

ی محتوאیی در دو ها تر باعث تفاوت الً آنچه بیشی אرجح אست، زیرא אو، معیار زمانאز میان אین دو معیار
ثانیاً زمان  ،ی جغرאفیاییها صرف مکان نهشود، تمایز زمانی و تاریخی نزول آیات אست  دسته אز آیات می

به عنوאن نقطۀ عطف تاریخی حد فاصل بین دو دورۀ حضور پیامبر در ) آلهو علیه אهللا صلی(هجرت رسول אکرم 
و نزول قرآن رא به دو بخش ) آلهو علیه אهللا صلی(دورۀ رسالت پیامبر אکرم  אست و که و مدینه تلقی شدهم

، در صورتی אست مدنییا  و مکّییا  ،به حصر عقلی ،کند و مجموع آیات و سور قرآنی کامالً مجزא تقسیم می
در  مدنیو  مکّیکه مرאد אز אست ه شده گفت. شود تقسیم نمی مدنیو  مکّیکه با معیار مکانی، آیات منحصرאً به 

אما در عین حال باید توجه دאشت که گاهی در برخی . ل אستتابعین و قدما אصطالح אوאصطالح صحابه و 
 ،مثال عنوאنبه אست، به کار رفته نیز در مورد دوم  مدنیو  مکّیمتون روאیی، تفسیری یا علوم قرآنی אصطالح 

که در روز عید  ٣٠٩﴾ی אهللاِلَإ فیهِ ماً تُرجَعونَوْقوא یَتَّّّّإ﴿  آیۀ جزאست  مدنیسورۀ بقره که ماوردی گفته אست 
  .אین آیه، نزول آن در شهر مکه אست بارۀ در مکّیאین منظور אو אز  بر بنا ٣١٠.نی نازل شده אستمقربان در 

ینه به عنوאن شود که در آن خطاب به אهل مکه یا مد ناگفته نماند که گاهی אز تعریف سومی نیز یاد می
ها یُّأیا « عبارت در آنאی که  אین تعریف، هر سوره بر بنا ٣١١.یاد شده אست مدنیو  مکّیآیات شناخت معیار 
 אی که در آن یافت نشود، مکّی و هر سورهدر آن سوره  »نوאآمَ ذینَאلّ هایُّأیا «عبارت به کار رفته باشد و  »اسُאلنّ

آیات و  یتمام شاملאست که אین تعریف  روشن .مدنی אست ،رفته باشد کار به» نوאمَآ ذینَאلّ هایُّأیا « عبارت
ر آیات برאی مثال د ،אستذکور ی قرآنی فرאتر אز دو خطاب مها ، چرא که אوالً خطابشود نمیسور قرآن کریم 

אز یک  ها هیچ ثانیاً در بسیاری אز سوره ،אستقرאر گرفته مورد خطاب ) آله و علیه אهللا صلی(فرאوאنی پیامبر אکرم 
  .אین دو خطاب وجود ندאرد

به شمار  مدنیو  مکّیتعریف  یخطاب به مؤمنان یا مردم رא نباید جزء معیارهامسئلۀ وאقعیت آن אست که 
دو  مدنیو  مکّیאین  بر אست، بنا مدنیو  مکّیهای  های غالب در آیات و سوره آورد، بلکه אین אمر جزء شاخصه

ق אصطالح مشهور، معیار زمانی و طبق אصطالح دیگر معیار مکانی در تعریف آن طب که تر ندאرد אصطالح بیش
  ٣١٢.منظور شده אست

  مکّی و مدنی در قرآن بحث جایگاه 

مباحثی אست که در جمله אز ها  بودن سوره مدنیو  مکّیخالف مباحثی چون محکم و متشابه و وحی،  بر
تقسیم و  مدنیو  مکّیدر هیچ جای قرآن אز אصطالح  .אست بارۀ آن بحث نشده درقرآن کریم به طور مستقیم 

                                                 
  .۸۵/ قصص .٣٠٧

 .۷۸، ص ۱سیوطی، پیشین، ج  .٣٠٨
  .۲۸۱ /بقره .٣٠٩

  .پیشین زرکشی، .٣١٠

  .زركشی، پیشین؛ )نوع אول( ۳۸ص  سیوطی، پیشین، .٣١١

 .پیشین, جعفر نکونام .٣١٢
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مضمون و محتوאی برخی אز  אزتنها ما  و شود آیات به אین دو دسته، به صرאحت یا به אشارت، سخنی دیده نمی
  .ها پی ببریم بودن آن مدنیو  مکّیها و  توאنیم به زمان نزول آن می ها سوره

در . شده אستتصریح  ٣١٤و جنگ بدر ٣١٣مانند شکست روم، ی زمانمندهادر برخی אز آیات قرآن به رخدאد
مانند  ،آمده אستدر אین آیات  ها ی زمانمند אشاره شده به אین معنا که אوصافی אز آنאدثوبه حنیز ی אز آیات بعض

  .جنگ تبوک که אوصاف آن در آیاتی אز سورۀ توبه آمده אست

که  ،آن به تصریح یا تلمیح یاد شده אستدر آیات قرزمانمند אند که حدود پنجاه رخدאد  برخی گفته
، )ب ۲) (אلسالم علیها(والدت حضرت زهرא  ٣١٥،)ب ۱(بعثت : אزאند  عبارتها به ترتیب وقوع  ترین آن مهم

 ۲(، تغییر قبله )ب ۱۳(، هجرت به مکه )ب ۱۲(، شکست روم )ب ۵(، هجرت به حبشه )ب ۳(دعوت علنی 
، )ه ۵(قریظه  ، غزوۀ بنی)ه ۵(، غزوۀ خندق )ه ۴(نضیر  غزوۀ بنی، )ه ۳(، غزوۀ אحد )ه ۲(غزوۀ بدر  ٣١٦،)ه

حجة  و )ه ۹(مشرکان ، برאئت אز )ه ۹(، غزوۀ تبوک )ه ۸(، غزوۀ حنین )ه ۸(، فتح مکه )ه ۲(صلح حدیبیه 
  .)ه ۱۰(אلودאع 

م نکُعَ نِغْم فَلَمْ تُکُتُرَثْکَ مْکُتْبَجَعْأ ذْإ نٍیْنَحُ مَوْیَوَ ةٍثیرَکَ نَوאطِمَ یف لَقَد نَصَرَکُمُ אهللاُ﴿برאی نمونه آیۀ 
و مربوط به بعد אز زمان  مدنیآیات  ءجز ،آنبا آیات مربوط به  ،بعد אز غزوۀ حنین نازل شده אستکه  ٣١٧﴾ئاًْیشَ

  .وقوع جنگ حنین אست

آیات قرآن  برخی אز ، אز طریق مضمون و سیاقزمانمندبه حوאدث  های قرآن و אشاره اتتصریح عالوه بر
  :گوید عالمه طباطبایی می. پی بردها  بودن برخی אز سوره مدنیو  مکّیتوאن به  مییز ن

های قرآن تدبّر در مضامین  بودن سوره مدنیو  مکّیبرאی تشخیص ] مطمئن[تنها رאه 
  ٣١٨.אستها و تطبیق آن با אوضاع و אحوאل پیش و پس אز هجرت  آن

برאی نمونه  ،تر אست אز אتکا به روאیات مطمئن مدنییا  مکّیאستفاده אز خود قرآن در تشخیص אین  بر بنا
ها گوאهی  بودن آن مدنیبر  مطففینو  אلعادیات ،אنسانهای  عالمه طباطبایی معتقد אست که مضامین سوره

  ٣١٩.אند دهذکر کر مکّیهای  ها رא جزء سوره آن ،برخی אز روאیاتدر که  دهد، در حالی می

  تدر روאیا مکّی و مدنیبحث جایگاه 

نقلِ  ،بهترین رאه برאی تشخیص אین אمر ،ها بودن آن مدنییا  مکّیپس אز داللت مضمونی آیات و سور بر 
موאرد به توאن  میאست، آمده  بودن آیات مدنیو  مکّیبارۀ  با توجه به آنچه که در אخبار و آثار در. معتبر אست

  :دאشاره کرزیر 
                                                 

  .۲  /روم .٣١٣

 .۱۲۳  / عمرאن آل. ٣١٤

  .عثت אستحرف ب، عالمت אختصاری ب .٣١٥

 .، عالمت אختصاری هجرت אستهحرف  .٣١٦

 .۲۵/ توبه .٣١٧

 م،ش، چاپ نه ۱۳۷۹אلکتب אالسالمیه،  محمدباقر بهبودی، تهرאن، دאر :حسین طباطبایی، تصحیح محمد ،אسالم در قرآن .٣١٨
  .۱۲۸ص 

 .همان .٣١٩
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 بودن مدنییا  مکّیکه به صرאحت  نقل نشده אست) و آله هعلی אهللا صلی(روאیتی אز پیامبر אکرم  هیچ. ۱
  ٣٢٠.شود به صحابه یا تابعین منتهی می ،آنچه که در אین زمینه وجود دאرد و ،ندکبخشی אز قرآن رא אعالم 

شده مشخص قرآن کریم  مدنیو  مکّیهای  ها سوره روאیاتی אز صحابه و تابعین رسیده אست که در آن .۲
های قرآن אست که در درس گذشته آن رא  روאیات همان روאیات مربوط به ترتیب سورهאین در حقیقت . אست

  .نقل کردیم

אز بقره تا (و بیست و هشت سوره  مکّی) אز علق تا مطففین(אین روאیات، هشتاد و شش سوره  بامطابق 
در  نیز حمد های مطففین، فجر، لیل، قدر، رعد، رحمن، אنسان، جمعه، حجرאت و سوره ٣٢١.אست مدنی) توبه

  ٣٢٢.אند ذکر شده مدنیهای  و در برخی دیگر به عنوאن سوره مکّیهای  برخی אز روאیات به عنوאن سوره

 بودن مدنیو  مکّی، در برخی روאیات معیارهایی نیز برאی مدنیو  مکّیآیات و سور  عالوه بر تعیین .۳
  :ردک אشارهتوאن  روאیات زیر می که برאی نمونه به بیان شده אست آیات
خوאنـدیم و جـز    هـا رא مـی   آن ها ما سال. در مکه نازل شد) دאر فاصله(های مفصّل  سوره« :گویدمسعود  אبن) אلف
  ٣٢٣».شد ها نازل نمی آن

ن آאست، در مکه و هرچه در  "ا אلناسیهأیا "چه در آن هر« :گفت که می نقل شده אستمسعود  אبنאز  )ب
  ٣٢٤».ل شده אستאست، در مدینه ناز "یها אلذین آمنوאأیا "

یا " آمده، مکّی و آنچه در آن "مَآدَ نیا بَی"یا  "اسُها אلنّیُّأیا "آنچه در آن «: بن مهرאن گفته אست میمون) ج
  ٣٢٥».مدنی אست ،آمده "نوאمَآ ذینَאلّ هایُّأ

گذشته ذکر شده אست، در مکه و  یها چه در آن אمّتهر«: گفت می هאز عروة بن زبیر نقل شده אست ک) د
  ٣٢٦».در مدینه نازل شده אست ،در آن فرאئض و سُنن آمده چههر

بیان قوאعد کلی برאی تشخیص (و قیاسی  شیوۀ سماعی هر دوتوאن گفت که در روאیات  אین می بر بنا
  .رفته אستمدنی به کار و  مکّیهای  برאی تعیین سوره )مکی و مدنی

ها آمده אست،  همرאه ترتیب آنبه  مدنیو  مکّیهای  ها سوره عالوه بر روאیات ترتیب نزول که در آن. ۴
مدنی، آیات و  مکّیهای  ها ضمن بیان سوره روאیات دیگری نیز אز صحابه یا تابعین نقل شده אست که در آن

  ٣٢٧.نیز ذکر شده אست אستثنا

  ٣٢٨.رسیده אست مدنییا  مکّیאز سور  آیات אستثنابارۀ  درאز صحابه یا تابعین نیز אی  پرאکنده אقوאل .۵
                                                 

  .۳۸سیوطی، پیشین، ص  .٣٢٠

 ).نوع אول( ۳۱، ص ۱سیوطی، پیشین، ج : ک .ر .٣٢١

 .۱۲۶ـ  ۱۲۷حسین طباطبایی، پیشین، ص    ؛ محمد۴۱مان، ص ه: ک. ر .٣٢٢
 » .هغیرَ لُزِنْا یَ، لٰهُؤُقرَنَجاً جَنا حِثْکَمَفَ َةکَّبمَ لَصَّفَאلمُ لَزَنَ«): نوع אول( ۷۰سیوطی، پیشین، ص  .٣٢٣

 .۶۸همان، ص  .٣٢٤

 .همان .٣٢٥

 ).نوع نهم( ۲۷۵؛ زركشی، پیشین، ص ۶۹همان، ص  .٣٢٦

 .۳۹یوطی، پیشین، ص س: ک .برאی مثال ر .٣٢٧
  .۵۶ـ  ۶۷سیوطی، پیشین، ص : ک .ر .٣٢٨
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چرא که بسیاری אز אین  نزدیکی دאرد؛تعامل  مدنیو  مکّیبحث روאیات مربوط به אسباب نزول نیز با  .۶
شخص אست، אز مها  گویند که تاریخ و محل وقوع آن אز حوאدثی سخن می ،روאیات در سبب یا شأن نزول آیات

  .و سور אستفاده کرد توאن برאی تعیین مکی و مدنی بودن آیات אز روאیات אسباب نزول نیز میאین رو 

  مکّی و مدنی  بارۀتحقیقات متقدمان در

آمده قرآن به رشتۀ تحریر در های آیات و سوره مدنیو  مکّی بارۀ یی درها אز دورۀ تابعین به بعد کتاب
و حسن ) ه ۱۰۵م (کرمه ع، )ه ۱۰۴م (بن مزאحم  به ضحاک »نزول אلقرآن« هایی با نام نوشتهچنانچه  .אست

در میان ها  سوره مربوط به مبحث مکی و مدنیهای  ترین کتاب عمده. نسبت دאده شده אست) ه ۱۱۰م (بصری 
  :אند אز قدما عبارت

  ٣٢٩)ه ۱۲۴م (شهاب زهری  אز אبن هאلمدین و بمکة אلقرآن تنزیل .۱

  ٣٣١)ه ۲۲۴م (فضّال کوفی  אز אبن ٣٣٠אلقرآن من אلتنزیل .۲

بن אیوب بن אلضریس אلبجلی  אز محمد هبالمدین نزلأ ما و بمکة אلقرآن من نزلأ ما و אلقرآن فضائل .۳
  ٣٣٢)ه ۲۹۴ م(

  ٣٣٣)ه ۴۰۰ م(אلکافی  عبد אز אبن مدنیه و مکّیه و کلماته و آیاته و אلقرآن سور عدد بیان .۴

  ٣٣٤)ه ۴۰۱م (אهللا جوهری  عبیدمحمد بن بن  אز אحمد אلزمان صلب فی אلقرآن من نزل ما .۵

  ٣٣٥)ه ۴۰۳م (زنجله محمد بن بن  אلرحمن زرعة عبد אز אبو אلقرآن تنزیل .۶

  ٣٣٦)ه ۴۰۶م (אلحسن نیشابوری حسن بن محمد بن אلقاسم  אز אبو ترتیبه و אلتنزیل .۷

  )ه ۴۳۷م (طالب قیسی  אبیبن  אز مکّی אلمدنی و אلمکّی کتاب .۸

  ٣٣٧)ه ۴۷۶م (شریح אلرعیینی محمد بن אهللا  عبد אز אبو אلقرآن فی אلمدنی و אلمکّی .۹

  ٣٣٨)ه ۶۵۶م (محمد موصلی محمد بن אحمد بن אز  אلسور آیات و אلنزول فی אلدُّرر یتیمة .۱۰

                                                 
 .در بیروت به چاپ رسیده אست ۱۹۶۳אلدین אلمنجد، توسط دאر אلکتاب אلجدید در سال    אین کتاب با تحقیق صالح .٣٢٩

 אلذیل في لمکنونא אیضاح؛ ۳۱۲، ص ۷تا، ج  אحیاء אلترאث אلعربی، بی بیروت، دאرمحمد رضا کحاله،  ،אلمؤلّفین  معجم: ک .ر. ٣٣٠

 .۲۳۸ ، ص۴ تا، ج אسماعیل باشا بغدאدی، بیروت، دאرאلکتب אلعلمیه، بی ،אلفنون و אلکتب אسامی عن אلظنون کشف علی
، طبقات אلمفسرینمحمد بن علی دאودی، بیروت، دאرאلکتب אلعلمیه؛ : ک. ؛ رאز علمای شیعه אست אودאودی گفته אست که  .٣٣١
  .۱۹، ص ۱م، ج ۱۹۷۰شیخ آغا بزرگ تهرאنی، نجف، ، אلشیعه تصانیف אلي عةאلذری: ک.؛ نیز ر۴۰۳، ص ۱  ج

 .אکنون موجود אست אین کتاب نیز هم .٣٣٢

عبد  ،אلكریم אلقرآن في אلمدنی و אلمکی: ک. ؛ رموجود אست ۷۴در دאرאلکتب אلمصریه به رقم نسخۀ خطی אین کتاب  .٣٣٣
 .۶۸، ص ۱م، ج ۱۹۹۹عفان،  قاهره، دאر אبن אلرزאق حسین אحمد،

 .۴۲۱، ص پیشینبغدאدی، אسماعیل باشا אل: ک.رنویسندۀ אین کتاب شیعی אست؛  .٣٣٤

 .۶۹ص  پیشین، عبد אلرزאق حسین אحمد،. نسخۀ خطی אین کتاب موجود אست .٣٣٥

 .همان: ک .ر. نسخۀ خطی آن موجود אست .٣٣٦

 ).پاورقی محقق( ۲۷۳، ص ۱زركشی، پیشین، ج : ک.ر .٣٣٧

 .۷۶ص  پیشین، אلرزאق حسین אحمد، عبد به نقل אزدوبلین در אیرلند موجود אست؛  نۀאین کتاب در کتابخا .٣٣٨
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  ٣٣٩)ه ۷۳۲م (جعبری بن  אلدین אبرאهیم אز برهان אلمدنی و אلمکّی فی منظومة .۱۱

) ه ۹۱۱م (אلدین سیوطی  و جالل) ه ۷۹۴م (אلدین زرکشی  نیز دאنشمندאنی چون بدر ی بعدها در قرن
  ٣٤٠.אند دهگنجانهای خود  در کتاب »مدنیو אل مکّیمعرفة אل«عنوאن مستقلی رא با های  باب

مباحث مربوط به אین  אند و قرآن توجه خاصی دאشته مدنیو  مکّیبرخی אز مفسّرאن متقدّم نیز به ذکر 
  :توאن نام برد کردند که به عنوאن نمونه אز تفاسیر زیر می موضوع رא در تفاسیر خود ذکر می

  )ه ۵۴۶ م(عطیه אندلسی  אز אبن אلعزیز אلکتاب تفسیر یف אلوجیز ررّאلمح .۱

  )ه ۴۵۰ م(אز ماوردی  אلتفسیر علم فی אلمسیر زאد .۲

  )ه ۷۷۴ م(کثیر  אز אبن تفسیر אلقرآن אلعظیم .۳

  ٣٤١)ه ۹۱۱م (אلدین سیوطی  אز جالل المأثوربتفسیر אلאلمنثور فی  אلدر .۴

  :کرد بندی حوزۀ زیر دستهتوאن در سه  رא میها  رهسو بودن مدنیو  مکّی بارۀ عمدۀ کار متقدمان در

  مدنیو  مکّی بارۀ نقل و گزאرش אقوאل رسیده אز صحابه و تابعین در )אلف

  אین باب مربوط به کوشش در جهت رفع تعارض بین روאیات )ب

  مدنیو  مکّیگسترش معیارهای قیاسی در ساماندهی به אمر  )ج

  تعارض در روאیات مكی و مدنی. ۱

تر  بیش. های قرآن چندگونگی و تعارض میان אخبار אست گذאری אز مشکالت در باب تاریخیکی 
رא  روאیت ، یکمدنی بودن سوریا  مکّیبارۀ  کوشیدند تا אز میان روאیات متعارض در می متقدمپژوهشگرאن 

د و ش میمعیارهای ترجیح אز جهت صحت سند و صدאقت رאوی مساوی و معادل  زمانی کهترجیح دهند و 
گفتند אین  که می یا אین: کردند به یکی אز دو طریق زیر مسئله رא حل کنند سعی می وجود ندאشت،אمکان ترجیح 

که نزول آن آیات رא به مکه  بخش אز قرآن دو بار، یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه، نازل شده אست، یا אین
سورۀ  بارۀ درאز محققان مثال برخی  به عنوאن ٣٤٢.نددאد و تشریع حکم شرعی و فقهی آن رא به مدینه نسبت می

 مکّیو مسلمانان در دورۀ ) آلهو علیه אهللا صلی(طرف پیامبر ک אند، چرא که אز ی دهرأی دאحمد به تکرאر نزول آن 
که مرאد אز  برخی معتقدندو אز طرف دیگر  که אین مسئله دאلّ بر مکی بودن אین سوره אست، خوאندند نماز می

 .کند می داللتبودن سوره  مدنیبر یهود و نصاری هستند و אین אمر  در אین سوره ینضالّאلو  لیهممغضوب ع
 ءمکّی و گاهی جزهای  سوره ءها نیز سورۀ حمد گاهی جز ول سورهدر روאیات مربوط به ترتیب نز عالوه بر אین

אین آیه در مدینه  אگر چه אند که گفتهنیز  ٣٤٣آیۀ مربوط به وضو و تیمّم بارۀ در. ده אستذکر ش مدنیهای  سوره
  ٣٤٤.بودشده  عحکم آن قبالً در مکه تشریאما אست،  نازل شده

                                                 
 .نوشتۀ دیرینی به چاپ رسیده אست، همان אلتفسیر علوم فی אلتغییربه همرאه کتاب  ۱۸۹۳אین کتاب در سال  .٣٣٩

  ).نوع אول( ۳۶ـ  ۷۲؛ سیوطی، پیشین، ص )نوع אوّل( ۲۷۳ـ  ۲۹۲زركشی، پیشین، ص : ک.ر .٣٤٠

 .۱۸۰ـ  ۱۹۱ص  پیشین، عبد אلرزאق حسین אحمد، :ک .  تر ر جهت تفصیل بیش .٣٤١

  .۱۵۴ش، ص  ۱۳۸۰نیا، تهرאن، طرح نو،  مرتضی کریمی: ، ترجمهقرآن علوم در پژوهشی: معنای متننصر حامد אبوزید،  .٣٤٢

  .۶/ مائده. ٣٤٣

 .۱۶۸، ص پیشین نصر حامد אبوزید، .٣٤٤



 ۱۱۳  مهفتجلسه / آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  معیارهای تشخیص مكی و مدنی .۲

تا אند  تالش نموده و مدنی توجه کردهو  مکّیی موجود در آیات و سور ها برخی אز متقدمان به ویژگی
  :گوید می) ه ۷۳۲(جعبری . ه کنندعرض مکی אز مدنیبرאی شناخت رא ی قیاسی هامعیاریکسری 

طریق سماعی آن پذیر אست؛  אمکان قیاسی و سماعی روشدو  אز مدنیو  مکّیشناخت 
باشد و طریق قیاسی آن אست که  به ما رسیده مدنیو  مکّیאست که روאیاتی در تعیین 

یا "بدون [ ،آمده باشد "اسُאلنّ هایُّأیا "ها تنها  هایی که در آن آن سوره گفته شده] مثالً[
یا ] عمرאن و رعد غیر אز بقره، آل[ "حروف مقطّعه"یا  "کَلّا"ها  ، یا در آن]"نوאمَآ ذینَאلّ هایُّأ

 مکّی ی پیشین آمده باشد،ها یی אز אمّتها دאستان یا] به جز بقره[دאستان آدم و אبلیس 
  ٣٤٥.ستא مدنی ،آمده باشد] شرعی[אی که در آن אحکام وאجب یا حدود  אست و هر سوره

  های متأخرאن و معاصرאن پژوهش

אز . אند قرآن رא دنبال کرده متأخرאن و معاصرאن نیز در کتب علوم قرآنی و تفسیر، مباحث مربوط به مکّی و مدنیِ
  :אند تری دאشته میان تفاسیر قرآن، کتب تفسیری زیر به بحث مکّی و مدنی אهتمام بیش

  ؛)ه ۱۴۰۴ م( دروزه ةאز محمد عزّ אلحدیث אلتفسیر .۱

  ؛احویشאز عبدאلقادر ملّ אلمعانی بیان .۲

  ؛אز محمدحسین طباطبایی אلقرآن تفسیر فی אلمیزאن .۳

  ؛)ه ۱۳۳۲ م( אز قاسمی אلتأویل محاسن .۴

  ؛)ه ۱۳۵۴ م( אز محمد رشید رضا אلمنار .۵

  ؛)ه ۱۳۸۳ م( אز سید قطب אلقرآن اللظ فی .۶

  .)ه ۱۳۹۳ م( عاشور אز אبن אلتحریر و אلتنویر .۷

مکّی و مدنی توجه نشان دهند،  بارۀ که به گزאرش روאیات در دאن و پژوهشگرאن معاصر بیش אز آندאنشمن
 אند که ها پذیرفته آن. אند به رאبطۀ بین مدلول آیات قرآن با وאقعیت تاریخی در دو دورۀ مکّی و مدنی אندیشیده

متأخرאن در نقد אحادیث . ده אستکرهنگی تغییر ـ فر همرאه با تغییر شرאیط فکریقرآن، متن  אسلوب و محتوאی
، چندאن بار نزول در صورت عدم ترجیح ، به معیارهای ترجیح روאیتی بر روאیت دیگر یا قبول دونیز متعارض

  ٣٤٦.تر بر سازگاری متن با وאقعیت توجه دאرند دهند، بلکه بیش توجهی نشان نمی

אست؛ برאی متقدمان پذیرش  آیات אستثنا אند، ن پردאختهآ نقد به متأخرندאن میکی دیگر אز موאردی که دאنش
نسبت سهل بوده אست، אما متأخرאن به یا بالعکس אمری  مدنی های هدر ضمن سور مکّییک یا چند آیۀ 

و به دفاع אز   با دیدۀ تردید نگریسته אست،در روאیات و سخن متقدمان گزאرش شده رא، که تر אین موאرد  بیش
  .אند بودن پردאخته مدنییا  مکّیوره אز نظر همگونی آیاتِ یک س

                                                 
 .۲۷۶زركشی، پیشین، ص  .٣٤٥

  .حامد אبوزید، پیشین نصر: ک.ر .٣٤٦
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 بههای قرآن رא  ها سوره آن. אی دאرند ویژه یتوجه مدنیو  یمربوط به مک یها خاورشناسان به بحث
 ٣٤٧،)مدنیو یک گروه  مکّیدو گروه (ها رא به سه طبقه  ها سوره برخی אز آن. אند بندی کرده چندین طبقه دسته

پنج طبقه مکی و (و بعضی به شش طبقه  ٣٤٨)مدنیو یک طبقه  مکّیطبقه  سه(برخی دیگر به چهار طبقه 
  .אند تقسیم کرده )یک طبقه مدنی

 ٣٤٩،قرآن بر אنتقادی ـ تاریخی مقدمۀ، در کتابی به نام )م ۱۸۰۸ـ  ۱۸۸۹(آلمانی  ویل، خاورشناس
گانۀ  ی سهها گروهאو  .بندی کرده אست طبقه )مدنی مکی و یک گروه گروه سه( مکّیها رא در چهار گروه  سوره
  :نسبت دאده אستزیر رא به ترتیب به فوאصل زمانی  مکّی

  )های אول تا پنجم بعثت سال(אز مبعث تا هجرت گروهی אز مسلمانان به حبشه  .۱

های پنجم تا دهم  سال(طائف  אز سفر) آلهو علیه אهللا صلی(تا بازگشت پیامبر  هجرت به حبشهאز  .۲
  )بعثت

  )های دهم تا سیزدهم بعثت سال) (آلهو علیه אهللا صلی(تا هجرت پیامبر  سفر طائفبازگشت אز אز  .۳

ها دאنسته  ها و مضامینِ آن دאر، سبکِ سوره بندی خود رא، אشارאت قرآن به حوאدث تاریخ אو معیارهای طبقه
: אست زیر ، به قرאرאست یی که אین خاورشناس برאی هر یک אز طبقات چهارگانه بیان کردهها ویژگی. אست
. شوند تر با سوگند آغاز می بیشאنگیز دאرند و  אغلب آیاتی کوتاه، موزون و خیالهای گروه نخست،  سوره
ها  در آن همچنین ،אنگیزند چنان خیالتر دאرند، אما هم م، آیاتی بلندتر و به نثر نزدیکگروه دو های سوره
گروه سوم، אز گروه دوم آیات  .ذکر شده אستصفات אلهی و אوصاف بهشت و دوزخ  ،های خدא در طبیعت نشانه

ها אخبار  در آن همچنین .אند به شکل خطابهتر  بیشبلکه  ،אنگیز نیستند ترند، אما دیگر خیال بلندتر و به نثر نزدیک
، قدرت نیز گروه چهارم آیات. و شده אستبازگتری  بیشمربوط به پیامبرאن و کیفرهای אخروی با تفصیل 

  ٣٥٠.کنند و سیر رویدאدهای پس אز هجرت رא گزאرش می) آله و علیه אهللا صلی(ضرت محمد אفزون سیاسی حروز

אو ویژگی هر یک אز . عرضه کرده אست قرآن تاریخبندی رא در کتاب  نولدکه نیز مشابه همین طبقه
  :طبقات رא چنین بیان کرده אست

  کوتاهی سور و زبان شعری و وجود سوگندها: های طبقۀ אول مکی ویژگی
  های قرآن ها و وعید وعظ و אنذאر و אستفاده אز قصص پیامبرאن در تأیید وعده: های طبقۀ دوم یژگیو

  تشدید لهجۀ تهدید و وعید علیه کافرאن: های طبقۀ سوم ویژگی
  ٣٥١پردאختن به شئون אجتماعی و وضع قوאنین و مقررאت: های طبقۀ چهارم ویژگی

                                                 
، خاورشناس אنگلیسی، )Richard Bell(، خاورشناس آلمانی و بل )م ۱۸۶۴ـ  Grimme hubret( )۱۹۴۲(گریم  .٣٤٧

  .אند ها رא به دو طبقۀ مکی و یک طبقۀ مدنی تقسیم نموده سوره

 john(، رودول ، خاورشناسان آلمانی)م ۱۸۳۶ـ  Noldeke( )۱۹۳۰(و نولدکه  )weil gustav( گوستاو ویل .٣٤٨
medoRodwell( خاورشناس אنگلیسی، درنبورگ ،)Drenbeureg( خاورشناس سوئدی و بالشر ،)Blachere( 

  .אند ها رא به سه طبقۀ مکی و یک طبقۀ مدنی تقسیم کرده خاورشناس فرאنسوی، سوره

٣٤٩.  Historisch - Kritishe Einleitung in der Koran.  

 .۱۳ـ  ۱۵جعفر نکونام، پیشین، ص  .٣٥٠

 .۶۸ـ  ۱۴۸م، ص  ۲۰۰۴کونرאد ـ ٱدناور، بیروت،   نولدکه، مؤسسة ،אلقرآن تاریخ: ک.ر .٣٥١
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نشان  אند تا אین هدف بودهدنبال به  مدنیو  مکّیآیات رۀ با ی خود درها در پژوهش خاورشناسانبرخی אز 
  .ها خوאهیم پردאخت یی وجود دאرد که در درس بعد به آنها تعارض مدنیو  مکّیبین آیات  که دهند

  برאنگیز مسائل بحث

بحث و نزאع و گفتگو  ها بارۀ آن دردאرد که  وجود مسائلیهنوز  ،قرآنهای  سوره مدنیو  مکّیدر مبحث 
  :אست قرאر אز אینها  آن ترین مهمکه  אست

  د؟نتفاوت دאربا هم אز نظر אسلوب بیانی و محتوא  مدنیو  مکّیچرא آیات و سور  .۱

به عبارت دیگر شرאیط فرهنگی و فکری  ؟وحی تا چه حد אز محیطی که در آن نازل شده متأثر אست .۲
  گذאرد؟ وحی אثر می جامعه تا چه میزאن و چگونه بر

  ن در مدینه تشریع شود یا بالعکس؟حکم آ وکن אست آیاتی در مکه نازل شود آیا مم .۳

  ؟ه باشدنازل شد در مدینهدیگر  و باربار در مکه  אی یک توאن پذیرفت که سوره آیا می .۴

  אست؟ قابل قبول مدنیدر سور  مکّیو نیز آیات  مکّیدر سور  مدنیآیات وجود آیا  .۵

  .دאد یمپاسخ خوאه ها پرسشبعد طی مباحثی به אین  جلسۀدر 

  خالصه و نتیجه

  :توאن به عنوאن خالصه و نتیجه بردאشت کرد אز آنچه گفته شد، موאرد زیر رא می

های مکه و  قرآن کریم به تدریج نازل شده אست و אز آنجا که پیامبر و مسلمانان در هر یک אز دوره. ۱
ات و سور قرآن کریم رא به دو بخش مکی و مدنی توאن آی אی دאشتند، لذא می مدینه شرאیط و موقعیت ویژه

  .تقسیم کرد

ترین معیار در تقسیم قرآن به مکی و مدنی، معیار زمان אست، چرא که آنچه در دورאن رسالت  منطقی. ۲
پیامبر به عنوאن نقطۀ عطف محسوب شده و باعث تحول در وضعیت אسالم و مسلمانان شده אست، هجرت آن 

شود که قبل אز هجرت نازل شده  אست؛ אز אین رو، مکی به آیات و سوری אطالق می حضرت אز مکه به مدینه
  .شود که بعد אز هجرت نازل شده باشد باشد و مدنی به آن بخش אز سور قرآن گفته می

مکی و بیست و هشت ) אز علق تا مطففین(تر روאیات ترتیب نزول، هشتاد و شش سوره  مطابق بیش. ۳
  .مدنی אست) هאز بقره تا توب(سوره 

  .و سور، אخبار متعارضی وجود دאرد در مورد مکی یا مدنی بودن برخی אز آیات. ۴

موאردی אز آیات در سور مکی، به عنوאن آیات مدنی و موאردی אز آیات در سور مدنی به عنوאن آیات . ۵
  .شوند אند که آیات אستثنا نامیده می مکی گزאرش شده

که به گزאرش روאیات مربوط به مکی و مدنی آیات و سور و آیات  پژوهشگرאن معاصر، بیش אز آن. ۶
های تاریخی عصر نزول  ها و رאبطۀ بین مدلول آیات قرآن با وאقعیت אستثنا אعتماد کنند، به سیاق آیات سوره

  .אند אندیشیده
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ث ها و אشارۀ قرآن به حوאد خاورشناسان با محور قرאر دאدن سبک و אسلوب بیان، مضامین سوره. ۷
تر، آیات مکی رא به چند طبقه تقسیم  אند و در אین میان بیش های قرآن پردאخته بندی سوره دאر، به طبقه تاریخ
  .אند کرده
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  مروری بر مباحث پیشین

אندאزی אز بحث مکی و مدنی، ضمن آشنایی با مفهوم مکی و مدنی، دو معیار  با אرאئۀ چشمدر درس قبل 
گاه جایگاه مکی و مدنی بودن آیات  آن. زمان و مکان در تقسیم آیات مکی و مدنی رא مورد بررسی قرאر دאدیم

های  אند، به بحث نهادیم و در אدאمه به معرفی پژوهش یات، که دو منبع مهم شریعتو سور رא در آیات و روא
אینک به بررسی چند موضوع مهم در אین حوزه  .متقدمان، متأخرאن و معاصرאن در אین زمینه پردאختیم

  .پردאزیم می

  אهدאف درس

  ؛ی وحی مکی و مدنیها آشنایی با ویژگی 

  ؛بارۀ مکی و مدنی شده در پاسخ به برخی אز شبهات مطرح 

 .بررسی آیات אستثنا 

  مقدمه

به  ؛نقطۀ عطف بسیار مهمی در مسیر دعوت آن حضرت بود) آلهو علیه אهللا صلی(هجرت پیامبر אکرم 
وحی قرآنی که به . طوری که طول دورۀ دعوت پیامبر אکرم رא به دو بخش کامالً متمایز تقسیم کرده אست

ی אین دو دورۀ مهم در ها کنندۀ تفاوت منعکس ،شد نازل می آن دورאن دثو حوא ها تאقعیتدریج و پا به پای و
پیامبر  ،مشرکان مکهو در آن حرکت،  آغاز شد »قرأإ«عبارت حرکتی که با . سیر تکاملی دین مبین אسالم אست

ل دین و دאشتند، در مدینه به نقطۀ אِکما باز مینیز אش  אز نماز و وظایف بندگیحتی رא ) آلهو علیه אهللا صلی(
ون بد. אتمام نعمت رسید و دین אسالم به عنوאن دین مورد رضایت خدאوند به طور کامل به بشریت عرضه شد

אشترאک در بسیاری אز مسائل،  ، با وجود)مرحلۀ مکی و مدنی( دو مرحله אز سیر تکاملی אسالم و قرآنאین  شک
ی وحی مکی و مدنی ها رس אبتدא به ویژگیدر אین د ،אز אین رو. های خاص خود אست هر کدאم دאرאی ویژگی

تا برخی  אست ی وحی مکی و مدنی سبب شدهها و تفاوت ها ویژگی אز آنجا که אین ینچنهم. خوאهیم پردאخت
 ، لذאکنند حکمبر بشری بودن قرآن  بدאنند ورא نشانۀ تأثیرپذیری قرآن אز محیط  آنخاورشناسان غیر مسلمان 
شده אز سوی خاورشناسان در אین زمینه رא بررسی و אرزیابی  ات مطرحبرخی אز شبه در بخش دوم درس،

مکی یا  به طور کاملها  بسیاری אز سوره که برخی محققان معتقدند عالوه بر אین، با توجه به אین. خوאهیم کرد
، لذא در بخش مدنی نیست، بلکه در بین سور مکی، آیات مدنی و در بین سور مدنی، آیات مکی وجود دאرد

  .ایانی درس به بررسی אین موضوع نیز خوאهیم پردאختپ

  ی وحی مکی و مدنیها ویژگی

در وحی قرآنی  دورهی هر ها אی با یکدیگر دאرند و ویژگی ی عمدهها مکی و مدنی تفاوت های هدورگرچه א
بین ها و معیارهایی که به طور قاطع به تمایز  حقیقت آن אست که یافتن شاخصهאما  ،ه אستشدس نعکمنیز 

 نه نه در وאقعیت خارجی و ،و تغییرאت تحوّالت چرא که. مکی و مدنی داللت دאشته باشد، دور אز وאقعیت אست
. אستبوده بلکه אین تحوّل به صورت تدریجی  ،باره و با جهش روی ندאده אست  گاه به یک ی، هیچدر متن قرآن
 پذیر نخوאهد بود، چرא که אمکان یفات کلیو توص ها אز مدنی بر אساس ویژگیمکی  قطعی ، تفکیکאز אین رو

ی آیات مدنی ها نیز ویژگیمکی אی آیات  ی رא دאرند و به عکس، پارههای آیات مک برخی אز آیات مدنی، ویژگی
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ساز  ی موجود در متن قرآن، نقل معتبر نیز چارهها در بسیاری אز موאرد، در کنار ویژگیبر אین پایه،  ٣٥٢.رא دאرند
  .אست

. توאن در دو بخش ساختار و محتوא خالصه کرد مکی و مدنی رא می های آیات و سور ، تفاوتبه طور کلی
ر دعوت بین אین دو مرحله د אست و آن تفاوت بنیادینِ یهر دو معلول یک علت אساس אین دو بخش،تغییر در 

ست که مرאحل دعوت معتقد א پردאزאن معاصر אز نظریه یکی. אست) آلهو علیه אهللا صلی(و رسالت پیامبر אکرم 
رسید، با هجرت به مدینه  می »رسالت« به حدّ »אنذאر« که در مکه به ندرت אز حدِّ ،)آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر 

ن אست که אنذאر مربوط به مقابله با مفاهیم אی در رسالتو ر אنذאتفاوت میان . تبدیل شد »رسالت«به کلّی به 
אنذאر، مردم رא متوجه فساد موجود در  ۀدر مرحلپیامبر و وحی . تعوت به مفاهیم جدید אسفکری گذشته و د

به معنای ساخت אیدئولوژی  رسالت. دنאنگیز می به تغییر وضع موجود برکنند و אز אین رאه، جامعه رא  جامعه می
  ٣٥٣.جدید אست ۀجامع

  رهای אسلوبی در تفکیک مکی و مدنیمعیا )אلف

و  »کوتاهی و بلندی آیات و سور«אسلوبی   ن אز دو ویژگیتوא کم می دستبرאی تفکیک مکی אز مدنی، 
אصلی هر یک אز دو دورۀ مکی و   توאن در پرتو ویژگی هر دو ویژگی مورد אشاره رא می .یاد کرد »هلاصفرعایت «

نذאر אثرگذאری אست که آن نیز به نوبۀ خود در زبانی کوبنده، إدر مرحلۀ  هدف אصلی وحی، ؛تبیین کرد مدنی
אما . אند کوتاه، آهنگین و موزون های مکی تر آیات و سوره بیش بر אین پایه،. کند مود پیدא میآهنگین نُ موزون و

به ساخت و ترکیب  نظررسالت אز  ،אین روאز  ؛رف مورد نظر אستصِ یِאمری فرאتر אز אثرگذאر ،در مرحلۀ رسالت
در حالی که در אنذאر،  ،جنبۀ אثرگذאری غلبه دאرددر رسالت، جنبۀ אنتقال معلومات بر . نیازمند אستزبان متفاوتی 

  ٣٥٤.אولویت با אثرگذאری אست

ن אست که در دورۀ جاهلیت مسجع بودن אیאند  دאر بودن آیات مکی گفته نکتۀ دیگر که در علت فاصله
א در کوشیدند قرآن ر میسردمدאرאن کفر بسیار ، ین روאאز  سخن آنان بود؛אی بر غیبی بودن  کالم کاهنان نشانه
قرآن خود به چرא که  ٣٥٥ند،ن رאه درماندآآورند، אما در و سجع کاهنان و אورאدِ ساحرאن درشمار شعر شاعرאن 
  :رא رد کرد ها صرאحت אین אتهام

 بَیْرَ هِِبِ صُبَّرَتَنَ رٌشاعِ ونَقولٌیَ مْأ نونٍجْال مَوَ نٍاهِکٰبِ کَبِّرَ ةِمَعْنِبِ تَنْا أَمٰفَ رْکِّذَفَ﴿
  ٣٥٦﴾نونِمَאلْ

                                                 
 ش،. ه ۱۳۸۰نیا، تهرאن، طرح نو،  زید، ترجمۀ مرتضی کریمی  ، نصر حامد אبوقرآن علوم در پژوهشی :متن معنای: ک.ر .٣٥٢

 .۱۷۷و  ۱۵۰ص 
 .۱۴۸ صهمان،  .٣٥٣

 .۱۵۳ همان، ص .٣٥٤

 .۲۷ همان، ص .٣٥٥

  .۳۰ و ۲۹/ طور .٣٥٦
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  ٣٥٧﴾بینٌمُ آنٌرْقَوَ رٌکْا ذِلّإ وَهُ إنْ هُلَ یغِنبَا یَمٰوَ رَعْאلشِّ ناهُمْلَّا عَمٰوَ﴿

توאنند با کمک گرفتن אز جن و אنس، کالمی شبیه آن بیاورند، אما  که אگر می خوאهد می کافرאنאز خدאوند 
אست، אین אز جن نیز نام برده  ،ودکه قرآن در تحدّی خ نאیشاید سرّ . دنمان می طلبی در همگی در אین مبارزه

  .کنند ی خود رא אز جنّیان دریافت میها که کاهنان پیام باشد که باور عمومی در آن دورאن بر אین بود

های بالغی و  مایه درونکه، وحی قرآنی در مکّه برאی אثرگذאری و نیز به نشانۀ غیبی بودن، אز  حاصل آن
نخستین آیات سورۀ طه، به  در אثر شنیدن ـ بن خطاب אیمان آوردن عمر دאستانِ. مند بود بهرههای אدبی  جنبه

) وآله علیه אهللا صلی(که وی در صددِ تأدیب خوאهر و شوهر خوאهر خود به دلیل پیروی אز پیامبر אکرم  رغم آن
جنبۀ « بر پایۀ همین ،به אلهی بودن منشأ قرآن و پذیرفتن دین אسالم آوردن אو گوאه آن אست که אیمان ـ بود
  .قرآن صورت گرفته אست »אدبی

آن אست که حفظ و به  ،אند دهذکر کرون بودن آیات و سور مکی زت دیگری که برאی کوتاه و موکمحِ
تر بر حافظۀ خود تکیه  یشند و بتر با کتابت آشنایی دאشت مکه کمتر אست، چرא که مردم  سپاری آن آسانخاطر
  .ندکرد می

אبتدאی  »حروف مقطعه«و نیز  »کلّا«مکی، وجود سوگندها، تکرאر وאژۀ  آنِی אسلوبی قرها אز دیگر ویژگی
تر در  بیش »اسها אلنّیُّأیا «همچنین عبارت . אست) عمرאن و شاید رعد های بقره و آل به جز سوره( ها سوره

  .وحی مکی آمده אست

  ی محتوאیی مکی و مدنیها ویژگی )ب

و  אیمان به خدאی یکتا و روز قیامت حول محورتر  بیش ،אز نظر محتوאیی، مدאر دعوت אسالمی در مکه
پایدאری بر نیکی، ذکر دאستان پیامبرאن و אقوאم  ،ک به אخالق پسندیدهتمس. زند ویر بهشت و دوزخ دور میتص

ستی عادאت پرستی، آشکار ساختن زشتی تقلید و نادر گذشته، مجادله با مشرکان، حملۀ شدید به شرک و بت
אز دیگر محورهایی אست کشی  ردن ناموس، خوردن مال یتیم و آدمبیل نفرت אز دختر، مباح شما אز قه تی آنسن

بنیان אعتقادאت و  ضمن فرو ریختن دیوאرهای کج ،همچنین وحی مکی. אست ها پردאخته که وحی مکی به آن
 امردم رא ب دریجتبه پردאزد و  حقوق אجتماعی میאخالقیات نادرست، به بیان אصول אخالقی و دعوت به رعایت 

در وحی  ،عدهابخشد تا بَ پایۀ عقاید و אخالقیات و عادאت نیکو رא אستحکام می و دکن אصول تازۀ زندگی آشنا می
  .بپردאزد »معامالت«و  »عبادאت« به به تدریج ،مدنی

م و گذאری و بنای אجتماع جدید אست و در אین مسیر אز کالمی نر ور مدنی אز نظر محتوאیی، قانونسمحور 
های مدنی אز حدود، فرאئض،  سوره. گیرد بهره می ،با مردمی پذیرאی حق بهمرאه با بیان تفصیلی و مناس ،آرאم

  .گوید حقوق אفرאد، قوאنین مدنی و אحکام شرعی سخن می

  :وحی مدنی به طور عمده با چهار گروه אز مردم سر و کار دאرد

جهاد و אحکام آیات باره  یندر א ، کهرאن אو هستنده که در صدد شکست دאدن پیامبر و یامشرکان مکّ .۱
  ؛آن نازل شده אستمربوط به 

                                                 
  .۶۹ /یس .٣٥٧
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 ٣٥٨)توحید(وحدت بر عقیدۀ بنیادین مورد אتفاق  هرא ب ها آنقرآن ، که یهود و نصاری ، شاملאهل کتاب .۲
  ٣٥٩؛خوאند و مجادلۀ אحسن در موאرد אختالفی فرא می

به  ،باطنگروهی بد ،אین روאز  ؛م در مدینه شوکتی یافتمنافقان که گروهی نوظهور بودند، زیرא אسال .۳
  ؛ترس، نقاب مسلمانی بر چهره زدند و زبان به אعترאف و دل به אنکار وאدאشتندرویِ  طمع یا אز

رفت که بیانگر قوאنین و  دهی جامعۀ مدنی بودند و אز وحی אلهی אنتظار می مؤمنان که در حال شکل. ۴
  ٣٦٠.دאوم حیات چنین אجتماعی باشدمقررאت الزم برאی تأسیس و ت

  تعارض آیات مکی و مدنی پیرאمونشده  مطرحشبهات  بررسی و نقد برخی אز

 אرتباطی گونه شود که هیچ در متن قرآن دو شیوۀ متعارض مشاهده می که אند אی אز خاورشناسان گفته عده
به طور  ،آورندۀ آنابی بشری אست و پدیدصرفًا کت אند که قرآن انگر آن دאنستهبیها אین אمر رא  آن. با هم ندאرد

ها در تبیین אدعای خود به بیان  آن. کرده אست אی بوده که در آن زندگی می تحت تأثیر محیط و جامعه ،کامل
  :אند پردאخته به شرح زیر چند نکته

 ی یک جامعـۀ مـنحط אز قبیـل شـدّت، خشـونت،     ها ویژگی ،شود که در آیات و سور مکی قرآن مالحظه می .۱
های فرهنگ و روشنگری  قرآن، نشانه و بر عکس، در بخش مدنیِ کس شده אستخشم، تندگویی و تهدید منع

تکاثر تمسّـک   و های مسد، عصر ها برאی אثبات אین אدعا به برخی אز آیات مکی نظیر سوره آن. شود مشاهده می
  ٣٦١.אند جسته

ع و جّدאرאی نثری مس ،مانک کاهنان و منجبْْمکه و سَ سوאدِ قرآن مکی با אثرپذیری אز جامعۀ אمّی و بی .۲
  .אستدאر אست، אما آیات و سور قرآن مدنی طوالنی  آیاتی کوتاه و فاصله

 که قرآنِ در حالی ،گذאری אست אی بدوی، خالی אز تشریع و قانون به دلیل حضور در جامعه ،مکی قرآنِ .۳
  ٣٦٢.وאنین و مقررאت همرאه אستبا وضع و تبیین ق ،مدنی به دلیل حضور در جامعۀ قانونمند

  :پردאزیم در جوאب אدعاهای אین گروه אز خاورشناسان به بیان چند نکته می

قوאنین . אند کدאم خشونت و تهدید رא توصیه نکرده هیچ ،نه آیات قرآن و نه رویۀ مسلمانان در مکه .۱
ه صورت جمعی و نه به صورت نه ب ،به جهاد و قتال نیز در مکه نازل نشده אست و مسلمانان عمالً مربوط

אی אست که پیامبر و  دورۀ مکی دوره. אند آمیز با مشرکان ندאشته אنفرאدی، مأموریتی در جهت برخورد قهر

                                                 
ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بِهِ شَیْئاً وَ کَدَ إِلَّا אهللا وَال نُشْرِبَیْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُلى كَلِمَةٍ سَوאءٍ بَیْنَنا وَقُلْ یا أَهْلَ אلْكِتابِ تَعالَوْא إِ﴿: فرماید قرآن می .٣٥٨

بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان אست بایستیم که جز خدא رא  بگو אی אهل کتاب، ؛﴾אهللابَعْضاً أَرْباباً مِّنْ دُونِ 
 .۶۴/ عمرאن آل :گر رא به جای خدא به خدאیی نگیردو بعضی אز ما بعضی دی ستیم و چیزی رא شریک אو نگردאنیمنپر

أُنْزِلَ إِلَیْنا وَأُنْزِلَ  یمْ وَقُولُوא آمَنَّا بِالَّذِا אلَّذِینَ ظَلَمُوא مِنْهُأَحْسَنُ إِلَّ یَهِ یهْلَ אلْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِوَال تُجادِلُوא أَ﴿: فرماید قرآن می .٣٥٩
] با[ـ مگر  که بهتر אست، مجادله مکنید] אی شیوه[و با אهل کتاب، جز به  ؛﴾نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَإِلَیْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ وאحِدٌ وَ
به سوی شما نازل گردیده، אیمان آوردیم؛ ] آنچه[و بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و  אند ـ کسانی אز آنان که ستم کرده

 .۴۶/ عنکبوتאی شما یکی אست و ما تسلیم אوییم؛ و خدאی ما و خد

 .۱۸۸ـ  ۱۹۰ص  ۱، رجبعلی مظلومی، ج قرآن علوم: ک.ر .٣٦٠

 .۲۰۷ـ  ۲۰۸، ص ۱ ، جم ۱۹۸۸אلفكر،  بیروت، دאر ،عبدאلعظیم زرقانی ،אلعرفان مناهل: ک.ر .٣٦١

  .۲۰۷ـ  ۲۱۹ همان، ص: ک.ر .٣٦٢
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و  خریدند میی طرفِ مقابل رא به جان هاو تهدید ها مسلمانان با صبر و شکیبایی و عفو و تسامح، خشونت
  .کردند ه אز نهال نوپای عقیدۀ توحیدی دفاع میکردند و بدین وسیل ها رא تحمل و خنثی می آن

کافرאن و مجرمان رא به آتش دوزخ و  ،אگر منظور אز وجود عنصر خشونت و تهدید، آیاتی אست که قرآن .۲
ی تربیتی، متناسب ها تربیتی אست که در همۀ نظام  های مهم کند، אین אمر אز شیوه ی אخروی تهدید میها عذאب

 نامی تربیتی نوین به ها که در نظام אین همان چیزی אست. شود به کار گرفته می ،وعبا אهدאف و אهمیت موض
אز نظر همۀ אدیان אبرאهیمی، سعادت و شقاوت אبدیِ אنسان در گرو אیمان و . شود می لאعما ،تشویق و تنبیه

ر آیات مکی و هم در هم د، بلکه אنذאر و تبشیر ،، אین אمر אختصاص به آیات مکی ندאردאین روאز  ؛ستא عملِ אو
ت و ضعف پیدא ۀ مکه و مدینه، אنذאر و تبشیر شدی موجود در جامعها به دلیل تفاوت אما ،آیات مدنی وجود دאرد

ها به عفو و گذشت در مقابل رفتار بد و  برאی نمونه، آیات زیر אز جملۀ آیات مکی אست که در آن. کرده אست
  :ناشایست کافرאن توصیه شده אست

 یوَال تَسْتَوِ مِنَ אلْمُسْلِمِینَ یعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِوَ אهللاحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى وَمَنْ أَ﴿
 حَمِیمٌ یٌّكَأَنَّهُ وَلِ بَیْنَهُ عَدאوَةٌوَ کَبَیْنَ یأَحْسَنُ فَإِذَא אلَّذِ یَهِ یאلسَّیِّئَةُ אدْفَعْ بِالَّتِ الَאلْحَسَنَةُ وَ

  ٣٦٣﴾ا یُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍمٰها إِلَّا אلَّذِینَ صَبَرُوא وَاا یُلَقَّمٰوَ

که به سوی خدא دعوت نماید و کار نیک کند و  ،گفتارتر אز آن کس و کیست خوش
به ] بدی رא. [شدگانم و نیکی با بدی یکسان نیست אز تسلیم] در برאبر خدא[من : گوید

ی یکسی که میان تو و میان אو دشمنی אست، گوگاه  آنچه خود بهتر אست دفع کن؛ آن
و آن . یابند نمی ،אند رא جز کسانی که شکیبا بوده] خصلت[و אین . گردد دوستی یکدل می

  .نخوאهد یافت ،אی بزرگ هرهبجز صاحب 

مدنی אست که در آن مجرمان در مقابل کارهای ناشایستشان به عذאب  آیات ههمچنین آیات زیر אز جمل
  :אند شدهאلهی تهدید 

هُمْ وَقُودُ  کَنَ אهللا شَیْئاً وَأُوْلئِال أَوْالدُهُم مِّعَنْهُمْ أَمْوאلُهُمْ وَ یَאلَّذِینَ كَفَرُوא لَنْ تُغْنِ إِنَّ﴿
دِیدُ شَ אهللا بِذُنُوبِهِمْ وَאهللاאلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوא بِآیاتِنا فَأَخَذَهُمُ دَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَکََ*  אلنَّارِ

  ٣٦٤﴾تُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ אلْمِهادُذِینَ كَفَرُوא سَتُغْلَبُونَ وَلِّلَّ قُلْ*  אلْعِقابِ

رא אز آنان ] אز عذאب خدא[در حقیقت، کسانی که کفر ورزیدند، אموאل و אوالدشان چیزی 
و کسانی که  به شیوۀ فرعونیان] آنان. [ندא دور نخوאهد کرد؛ و آنان خود، هیزم دوزخ

گناهانشان ] سزאی[آیات ما رא دروغ شمردند؛ پس خدאوند به  ،پیش אز آنان بودند
بگو به  ،به کسانی که کفر ورزیدند. کیفر אست آنان رא گرفت و خدא سخت] گریبان[

شوید و چه بد  شور میدر دوزخ مح] سپس در روز رستاخیز[زودی مغلوب خوאهید شد و 
  .بستری אست

 אین نوع نزولبه نیز ی אین کتاب آسمانی אست که در خود قرآن ها دن نزول قرآن אز ویژگیتدریجی بو .۳

                                                 
 .۳۳ـ  ۳۵ /فصلت .٣٦٣

 .۱۰ـ  ۱۲ /عمرאن آل .٣٦٤
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نوپای دینی رא به رشد و  ۀی همچون یک مربی، جامعوحی قرآن ٣٦٥.ده אستאشاره کری آن ها و برخی حکمت
ی مختلف، ها אلعمل های گوناگون و دستور رساند و طبیعی אست که در سیر تربیتِ אین جامعه، شیوه کمال می

در آغاز دعوت، در  ،אین روאز . ی گوناگون زمانی، مکانی و אجتماعی، به کار گرفته شودها متناسب با وضعیت
ی ها ضمن تأکید بر توحید و نفی شرک، مشرکان و مجرمان به عذאب ،ی بسیار بزرگها برخورد با شرک و جرم

که در آن  ،گیری نظامی قانونمند ی، ضرورت شکلجامعۀ توحید گیری شکلپس אز  ، אماشوند مید دردناک تهدی
  .شود ، آشکار میطبیعت در آن روشن باشد و جامعه با خدא و אرتباط فرد، خانوאده

، אمری خالف وאقع אست، چرא که در آیات مکی نیز به به مدینهگذאری  قانوندאدن אختصاص  همچنین
  :ضمن آیات مکی نازل شده אست زیرات مثال آی عنوאنبه  ،شریعت אشاره شده אستאحکام قوאنین و 

ال تَقْتُلُوא لَّا تُشْرِكُوא بِهِ شَیْئاً وَبِالْوאلِدَیْنِ إِحْساناً وَقُلْ تَعالَوْא أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَ﴿
ال ما بَطَنَ وَظَهَرَ مِنْها وَאلْفَوאحِشَ ما ال تَقْرَبُوא مْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَأَوْالدَكُم مِّنْ إِ
مالَ ال تَقْرَبُوא وَ*  إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ אهللاحَرَّمَ  یتَقْتُلُوא אلنَّفْسَ אلَّتِ
فُ نَفْساً مِیزאنَ بِالْقِسْطِ ال نُكَلِّאلْنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوא אلْكَیْلَ وَأَحْسَ یَهِ یאلْیَتِیمِ إِلَّا بِالَِّت
أَوْفُوא ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  אهللابِعَهْدِ دِلُوא وَلَوْ كانَ ذא قُرْبى وَإِذא قُلْتُمْ فَاعْإِلَّا وُسْعَها وَ
  ٣٦٦﴾تَذَكَّرُونَ

رא با אو  چیزی: برאی شما بخوאنم ،بیایید تا آنچه رא پروردگارتان بر شما حرאم کرده بگو
 یدست گو فرزندאن خود رא אز بیم تن در و مادر אحسان كنیدپو به د دهیمشریک قرאر 

ـ چه علنی آن و چه  زشت یو به كارها رسانیم یم یشما و آنان رא روز، ما. شیدمكُ
 .شیدمکُ ،جز به حق ،ـ نزدیک مشوید و نفسی رא که خدא حرאم گردאنیده] אش[پوشیده
 .باشد که بیندیشید ،آن سفارش کرده אست] אنجام دאدن[ شما رא به] خدא[ ست کهא ها אین

 .، تا به حدّ رشد خود برسد ـ نزدیک مشوید نیکوتر] چههر[جز به نحوی  ـ و به مال یتیم
کس رא جز به قدر توאنش تکلیف  هیچ. و پیمانه و ترאزو رא به عدאلت، تمام بپیمایید

] بارۀ در[دאدگری کنید، هرچند  ،یدین گوسخ] به دאوری یا شهادت[و چون . کنیم نمی
شما رא به آن ] خدא[ست که א ها אین. و به پیمان خدא وفا کنید. باشد] شما[خویشاوند 

  .سفارش کرده אست، باشد که پند گیرید

گویی شبیه אست  تر به گزאفه بیشوجود ندאرد،  هیچ אرتباطیوحی مدنی  وبین وحی مکی که אدعا  אین .۴
دیدۀ אنصاف نظر  אی אست که هر کس در آن با قرآن مجموعه ؛طرح در یک بحث علمی قابلنه یک אدعای 

אختالف مشاهده کند، وحدت و אنسجام رא بر آن حاکم  ،که بین אجزאیش אز نظر אسلوب و محتوא بیش אز آن ،کند
אی که آیات  ه گونهبی مختلف بهره گرفته אست، ها  شیوهאز  ،אز نظر אسلوب و سبک بیانچه אگر قرآن .ندبی می
אما  אست،بیان אحکام شریعت  ه و برאیبلند و بدون فاصل و گاه و برאی אنذאر و تبشیر گاه کوتاه و موزون آن

و حتی אحادیث پیامبر  אین کتاب رא אز هر کتاب دیگر ،אی אست که در مجموع نیز به گونه در אسلوبآن אشترאک 
که قرآن به موضوعات بسیار متنوع پردאخته אست،  ی نیز به رغم آنאز نظر محتوאی. سازد و معصومان، متمایز می

אز همین  وאند  گرد آمده ، که همان محور توحید אست،های تسبیح حول یک محور ها همچون دאنه همۀ آنאما 

                                                 
 .۳۲ـ  ۳۳/ فرقان .٣٦٥

  .۱۵۲ و ۱۵۱ /אنعام .٣٦٦



۱۲۴    

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

ست همین پایه א برو  ٣٦٧﴾كِتابٌ أُحْكِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ﴿ :در وصف آن آمده אست، رو
  ٣٦٨.﴾... یَثِ كِتاباً مُّتَشابِهاً مَّثانِنَزَّلَ أَحْسَنَ אلْحَدِی אهللا﴿ :که کتابی سرאسر متشابه אست

در  ،تأکید بر אلوهیت و ربوبیت خدאوند و صفات جالل و جمال پروردگار و دعوت אنسان به عبودیت حق
حتوא بین آیات و سور مکی و مدنی به چشم آنچه אز אختالف در سبک و م. خورد سرאسر قرآن به چشم می

به مقتضای حال و  ،چرא که در همۀ אحوאل ،تر نشانۀ وحیانی بودن آن אست خورد، אز אمتیازאت قرآن و بیش می
در אوج باقی مانده و אز نظر  ،فضای موجود در جامعه سخن گفته و در عین حال אز نظر فصاحت و بالغت

  .ن جامع و برتر فرאهم آورده אستאز یک دی رא محتوא، طرح منسجمی

  آیات אستثنا

 گذشته אز אختالف ، אماאست ینمد آن ۀیست و هشت سور، و بیمکقرآن  ۀتاد و شش سورکه هش گفتیم
אند؛ به אین  مطرح شده אستثنانیز به عنوאن آیات  برخی אز ها، روאیات در مورد مکی یا مدنی بودن برخی אز سوره

. אست های مدنی قرאر گرفته های مکی و برخی آیات مکی در سوره ر سورهمعنی که برخی آیات مدنی د
אآلیات אلمدنیات فی אلسور «ی ها به نامرא ، دو باب אلقرآن علوم فی אلبرهان אلدین زرکشی در کتاب  بدر
  ٣٦٩.به אین موضوع אختصاص دאده אست ،»هאآلیات אلمکیة فی אلسور אلمدنی« و »هאلمکی

به אین אمر אختصاص  »و אلمدنیمکی فی ذکر ما אستثنی من אل«فصلی رא به نام אلدین سیوطی نیز  جالل
 تفاوت ٣٧٠.دאده و آیاتی رא به عنوאن אستثنا برאی پنجاه و دو سورۀ قرآن، شامل مکی و مدنی، نقل کرده אست

 אختهبه نقل آنچه به عنوאن אستثنا روאیت شده، پرد تنهازرکشی و سیوطی در אین אست که زرکشی  های بحث
در مورد אستثنای نُه آیه אز  برאی نمونه، .אست رא نقد هم نمودهها  آن، ی موאردخکه سیوطی در بر ، در حالیאست

  :گوید میسورۀ אنعام 

که אین سوره به אست باره وجود ندאرد و عالوه بر آن، روאیت شده  نقل صحیحی در אین
  ٣٧١.پارچه نازل شده אست صورت یک

  ٣٧٢.אول سورۀ یوسف رא אمری وאهی شمرده אست ۀیآ سهאستثنای  همچنین وא

 ترین بحث مفصل ،אلکریم אلقرآن فی אلمدنی و אلمکیאلرّزאق حسین אحمد، نویسندۀ دورۀ دو جلدی  عبد
رא متکی بر دلیل صحیح ندאنسته אین אدعاها و אکثریت قریب به אتفاق  אنجام دאدهدر زمینۀ آیات אستثنا  رא

های مکی  ت که در سورهسא مدنی ۀآی  و آن دوאست رא صحیح دאنسته אین אدعاها אز وی تنها دو مورد  ٣٧٣.אست

                                                 
  .۱ /هود .٣٦٧

 .۲۳ /زمر .٣٦٨

 .، نوع نهم۲۵۷ـ  ۲۶۰، ص ۱ م، ج ۱۹۹۴אلمعرفه،  אلدین زركشی، بیروت، دאر  بدر ،אلقرآن علوم فی אلبرهان: ک.ر .٣٦٩
 .ل، نوع אو۴۳ـ  ۵۲، ص ۱ ش، ج ۱۳۶۳سیوطی، قم، منشورאت אلرضی، אلدین  جالل ،אلقرآن علوم فی אالتقان :ک.ر .٣٧٠

 .۴۳ همان، ص .٣٧١

 .۴۵ همان، ص .٣٧٢

 .۵۰۷ـ  ۸۱۱، ص ۲م، ج  ۱۹۹۹عفان،  אلرزאق حسین אحمد، قاهره، دאر אبن  ، عبدאلکریم אلقرآن فی אلمدنی و אلمکی .٣٧٣
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  ٣٧٤.قرאر گرفته אست

به אین  به طور گسترده  אلقرآن علوم فی אلتمهیدل مجموعۀ هادی معرفت نیز در جلد אو  محمدאهللا آیت
بر  ،אند گزאرش کرده تثناات אسאو نیز معتقد אست که آنچه سیوطی و دیگرאن به عنوאن آی. موضوع پردאخته אست

موאرد  تک تکوی  ٣٧٥.کی אستمتبر אجتهادאت شخصی ها  آنتر  نقل صحیحی אستوאر نیست، بلکه بیش
  ٣٧٦.رא رد کرده אست ذکر و همۀ موאردشده رא אدعا

های قرآن به אین صورت אست که אز אبتدא تا  وאقعیت آن אست که مبنای چینش آیات در هر یک אز سوره
بِسْمِ אهللاِ אلرِّحْمَنِ ﴿تعدאدی אز روאیات حکایت אز آن دאرد که نزول آیۀ . אند یکدیگر نازل شده אنتها به دنبال

نقل ) אلسالم علیه(אز אمام صادق . عالمت پایان یافتن یک سوره و شروع سورۀ دیگری بوده אست ﴾אلرَّحیمِ
אز אین روאیت  ٣٧٧.»شد ورۀ دیگر معلوم میهمانا با نزول بَسْمَلَه، אنتهای سوره و אبتدאی س«: شده אست که فرمود
. ها به ترتیب نزول بوده אست شود که چینش آیات در هر یک אز سوره אستفاده می ٣٧٨و روאیات مشابه آن

هماهنگی آیه یا   ها به ترتیب نزول אست و אثبات نا ها، چینش آن אین، אصل و مبنا در چینش آیات در سوره بر بنا
ترتیب زمانی با آیات قبل و بعد آن، نیازمند دلیل אست که یا باید مضمون آیه یا آیات آیاتی אز یک سوره אز نظر 

به طور کلی אین مطلب . باره رسیده باشد مذکور در آن صرאحت دאشته باشد، یا نقل صحیح و صریحی در אین
אی که قبالً نازل  در سورهدر موאردی دستور دאده باشند که آیه یا آیاتی رא ) وآله علیه אهللا صلی(که پیامبر אکرم 

אز אین رو، وجود برخی  ٣٧٩.که روאیاتی نیز بر אین אمر داللت دאرد شده אست، قرאر دهند، قابل پذیرش אست، چنان
به אین معنی که ممکن אست آیه یا . شود אز آیات مدنی در سور مکی، در صورت وجود دلیل معتبر אنکار نمی

های  به אمر אلهی آن رא در یکی אز سوره) وآله علیه אهللا صلی(یامبر אکرم آیاتی بعد אز هجرت نازل شده باشد و پ
رسد که آیه یا آیاتی قبل אز هجرت نازل شده و تا زمان بعد אز  אما بسیار بعید به نظر می. مکی قرאر دאده باشند
ز אین رو، אگر א. אی مدنی قرאر گرفته باشد אی جای نگرفته باشد و پس אز هجرت در سوره هجرت هیچ در سوره

אی قبل אز هجرت، در مکه نازل شده אست، ولی در یک אز سورۀ مدنی قرאر  روאیتی حاکی אز آن باشد که آیه
  .تری برخورد کرد دאرد، با چنین אخباری باید با حساسیت بیش

  یهای مک هایی אز آیات مدنی در سوره نمونه) אلف

تر אین  های مکی قرאر دאرند، אما محققان بیش ورهدر موאرد بسیاری אدعا شده אست که آیات مدنی در س
  .پردאزیم אند که در אینجا به ذکر دو نمونه می אدعاها رא رد کرده

                                                 
 .]۸۱۲ـ  ۸۲۷همان، ص : ک.ر. [אستسورۀ نحل  ۱۱۰سورۀ هود و  ۱۱۴آیات ن دو مورد، אیو  .٣٧٤

 .۱۳۷ـ  ۱۳۸، ص ۱ ج چاپ سوم،. ه ۱۴۱۶אلنشر אالسالمی،  ةمحمد هادی معرفت، قم، مؤسس ،אلقرآن علوم فی אلتمهید .٣٧٥

 .۱۳۹ـ  ۲۰۳ همان، ص: ک.ر .٣٧٦

، ةאالسالمی ةאلعلمی ةرسولی محلّاتی، تهرאن، مکتب تحقیقق سید هاشم) عیاشی(محمد بن مسعود عیاش  ،אلعیاشی تفسیر .٣٧٧
 .۱۹ ، ص۱تا، ج  بی
 نسائی، بیروت، دאر אلکتب ،אلکبری אلسنن ؛۳۳۱ ، ص۱ جم،  ۱۴۰۶ ،ةحاکم نیشابوری، بیروت، دאر אلمعرف ،אلمستدرک :ک.ر .٣٧٨

  .۴۳۲ ، ص۲ جم،  ۱۹۹۱، ةאلعلمی

، سیوطی، אلقرآن علوم فی אالتقان؛ ۳۹م، ص  ۱۹۸۵، ةאلکتب אلعلمی دאود سجستانی، بیروت، دאر ، אبوאلمصاحف کتاب: ک.ر .٣٧٩
  ).۱۸نوع ( ۱۹۴ـ  ۱۹۵، ص ۷، ج ةکثیر و دאر אلعلوم אالنسانی  دمشق، بیروت، دאر אبن
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  سورۀ مزمّل ۲۰آیۀ  .۱

אی אست که در آغاز بعثت و در אولین سال  مطابق روאیات ترتیب نزول، سورۀ مزمّل یکی אز پنج سوره
אین سوره אز نظر אسلوب و  ۲۰با אین حال، آیۀ . نازل شده אست) وآله لیهع אهللا صلی(نزول قرآن، بر پیامبر אکرم 

طول آیه با آیات دیگر אین سوره قابل مقایسه نیست، به طوری که אین آیه به تنهایی یک سوم حجم سورۀ 
همچنین אز . مزمّل رא به خود אختصاص دאده אست و برخالف سایر آیات، فاصله هم در آن رعایت نشده אست

אند که در אین آیه אز زکات وאجب و قتال در رאه خدא سخن رفته אست که مربوط به دورۀ بعد  محتوאیی گفته نظر
  ٣٨٠.אز هجرت אست

دאنند، אین گروه معتقدند  אند و همۀ آیات آن رא مکی می پارچه بودن אین سوره تأکید کرده אی بر یک אما عده
ود معین نیست، بلکه مرאد אز آن مطلق صدقه אست و جملۀ که منظور אز زکات در אین سوره، زکات وאجب با حد

مربوط به جهاد در آینده אست و آیه داللت صریحی بر فعلیت آن در زمان  ﴾אهللاسَبِیلِ  یوَآخَرُوَن یُقاتِلُونَ فِ﴿
  ٣٨١.نزول ندאرد

  سورۀ قمر ۴۵آیۀ  .۲

در  ٣٨٣.در روز جنگ بدر نازل شده אست ٣٨٢﴾بُرَسَیُهْزَمُ אلْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ אلدُّ﴿شده אست که  عباس نقل אز אبن
אند و معتقدند که אین آیه هیچ داللتی بر نزول آن  אی به مکی بودن همۀ آیات אین سوره حکم کرده مقابل، عده

در جنگ بدر ندאرد، بلکه آیه در میان آیاتی وאقع شده אست که مشرکان مکه رא به عذאب دنیوی و אخروی 
. برאی مؤمنان در مورد متالشی شدن جمعیت مشرکان در آیندۀ نزدیک אست بشارتیאین آیه . کند تهدید می

نیز بر تحقق אین אمر در آیندۀ نزدیک داللت دאرد و روز جنگ بدر در وאقع روز تحقق » سَیُهْزَمُ«در » س«حرف 
ه رא هنگام جنگ بدر به همین مناسبت אین آی) وآله علیه אهللا صلی(אز אین رو، پیامبر אکرم . אین وعدۀ אلهی אست

  ٣٨٤.قرאئت کردند

  های مدنی  هایی אز آیات مکی در سوره نمونه) ب

به . گفتیم که وجود آیات مکی در سور مدنی جای تأمل אست و باید در دالیل آن دقت الزم رא به کار برد
  .پردאزیم یאند که در אینجا به ذکر دو نمونه م هر حال سیوطی و دیگرאن موאردی אز אین نوع رא ذکر کرده

  سورۀ توبه ۱۱۳آیۀ . ۱

در مورد אستغفار پیامبر  ٣٨٥﴾אلَّذِینَ آمَنُوא أَنْ یَسْتَغْفِرُوא لِلْمُشْرِكِینَوَ یِّما كانَ لِلنَّبِ﴿گفته شده אست که آیۀ 

                                                 
، ۲۰ ج تا، אلمدرسین، بی ةلجماع ةאلنشر אالسالمي אلتابع ةمؤسس ،قم طباطبائی، حسین  محمد، אلقرآن تفسیر فی אلمیزאن .٣٨٠

  .۷۴  ص

 .۱۸۹ـ  ۱۹۰ ص هادی معرفت، پیشین، محمد .٣٨١

  .۴۵/ قمر .٣٨٢

 .۲۱۴، ص ۲۰۰۱لبنان ناشرون،  ةאلدین سیوطی، بیروت، مکتب ، جاللאلنزول אسباب فی אلنقول لباب .٣٨٣

  .۱۷۶ـ  ۱۷۸ ص زید، پیشین،  نصر حامد אبو؛ ۱۸۶ ، صهادی معرفت، پیشین  محمد :ک.ر .٣٨٤

  .۱۱۳ /توبه. ٣٨٥



  ۱۲۷                مهشتجلسه / آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

در مقابل، برخی אز  ٣٨٦.طالب و به دنبال مرگ אو نازل شده אست برאی عمویش אبو) وآله علیه אهللا صلی(אکرم 
طالب سه سال قبل אز هجرت אتفاق אفتاده  אند که مرگ אبو عالمان אهل سنت با אین אمر مخالفت کرده و گفته
. אست) وآله علیه אهللا صلی(های نازل شده بر پیامبر אکرم  אست، در حالی که سورۀ توبه אز آخرین سوره

אین قول رא که آیۀ مذکور در مورد אستغفار  אلتنویر و لتحریرאعاشور، אز مفسرאن معاصر אهل سنت، در تفسیر  אبن
אساس دאنسته אست و بر فاصلۀ  طالب یا مادرش آمنه نازل شده باشد، قولی وאهی و بی پیامبر برאی عمویش אبو

 ۸۰وی אین آیه رא توضیحی تکمیلی برאی آیۀ . کند طالب و نزول אین آیه تکیه می بین حوאدث مرگ آمنه و אبو
אز آنجا که אز אین آیه . ﴾אسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ ال تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴿: دאند که طی آن خدאوند فرموده אست ۀ توبه میسور

که  אستجلوی אین אستنباط رא گرفته و صریحاً אعالم کرده  ۱۱۳شده אست، لذא آیۀ  جوאز אستغفار فهمیده می
אهللا معرفت نیز  آیت ٣٨٧.ند אز نزدیکانش باشد، אستغفار کندهیچ کس، حتی پیامبر حق ندאرد برאی مشرکان، هرچ

دאند، אز  طالب می رא در مورد אستغفار پیامبر برאی عمویش אبو ۱۱۳حدیث منقول در אسباب نزول رא، که آیۀ 
  :گوید دאنسته אست و می) وآله علیه אهللا صلی(دאر کردن خاندאن پاک پیامبر אکرم  אمیه برאی خدشه جعلیات بنی

طالب جزء אولین حامیان و یاورאن پیامبر אکرم در  یدی نیست که حضرت אبوترد
خوאهند אو رא به عنوאن کافر  אمیه می های سخت دورۀ אول ظهور אسالم אست و بنی سال

  ٣٨٨.معرفی کنند

  سورۀ بقره ۲۸۱آیۀ  . ۲

باید گفت  ٣٨٩.אلودאع در منی نازل شده אست ةسورۀ بقره مکی אست و در حج ۲۸۱گفته شده אست که آیۀ 
که مکی دאنستن אین آیه بر مبنای مالک مکانی در تقسیم آیات به مکی و مدنی אست، אما بر אساس نظر 

شود، هر  دאنند، אین آیه نیز مدنی محسوب می مشهور، که مالک زمانی رא برאی تعیین مکی و مدنی معتبر می
ی رא به عنوאن آیات مکی در سور مدنی به برخی موאرد دیگر که آیات. چند که نزول آن در سرزمین مکه אست

אند، نیز אز همین قبیل אست؛ به אین معنی که אین آیات بعد אز هجرت در سرزمین مکه نازل  حساب آورده
  .אند، لذא در حقیقت جزء آیات مدنی هستند شده

  خالصه و نتیجه

  :به عنوאن خالصه و نتیجه بیان کردتوאن  אز آنچه گذشت موאرد زیر رא می

ها  ی آنها توאن تفاوت پذیر نیست، با אین حال می אز مدنی با معیارهای قاطع אمکان تفکیک آیات مکی .۱
 ۀאز نظر אسلوب و ساختار، وحیِ مکی دאرאی دو ویژگی عمد: رא در دو بخش ساختار و محتوא خالصه کرد

تر بر  المی در مکه بیشאز نظر محتوא، مدאر دعوت אس. کوتاهی آیات و سور و موزون و آهنگین بودن אست
אصول אیمان به خدאی یکتا و روز قیامت، تأکید بر אخالق پسندیده و نفی شرک و پرهیز دאدن אز אخالق محور 

، معامالت پردאخته و אز حدود، فرאئضتر به عبادאت و  های مدنی بیش אین در حالی אست که سوره. אستناپسند 
  .خن گفته אستحقوق אفرאد، قوאنین مدنی و אحکام عبادی س

                                                 
 .۱۲۸یشین، ص אلدین سیوطی، پ  جالل .٣٨٦

 .۲۱۴ـ  ۲۱۵، ص ۱۰ ، جه ۱۴۲۰אلتاریخ،  ةعاشور، بیروت، مؤسس אلمعروف بتفسیر אبن אلتنویر و אلتحریر تفسیر .٣٨٧

 .۱۹۷ ، صهادی معرفت، پیشین  محمد .٣٨٨

 .۳۷۰ ، ص۱ م، ج ۱۹۹۳ بیروت، دאر אلفكر، ،אلدین سیوطی جالل، אلمنثور אلدر .٣٨٩
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مکی و مدنی قرآن تعارضاتی  های אند تا نشان دهند که بین بخش برخی אز خاورشناسان تالش کرده .۲
که بگوییم آنچه אز אختالف سبک و אند، چیزی جز אین نیست  دאشته אظهارباره  אینها در  آنچه آنאما . وجود دאرد

چرא که در  ؛وحیانی بودن آن אست تر نشانۀ آن و بیشد، אز אمتیازאت قرخور محتوא بین مکی و مدنی به چشم می
در אوج  ،به مقتضای حال و فضای موجود در جامعه سخن گفته و در عین حال אز نظر ساختار ،همۀ אحوאل

  .رده אستآوفرאهم  رא אز یک دین جامع و برتر فصاحت و بالغت باقی مانده و אز نظر محتوא، طرح منسجمی

אمری خالف  نزول بوده אست، وجود آیات אستثناها بر אساس ترتیب  در سوره אز آنجا که چینش آیات .۳
دلیل یا دالیلی אست که یا باید مضمون آیه یا آیات مورد نظر در آن  ت آن نیازمندאثبا ،אز אین رو ؛אصل אست

  .باره به دست ما رسیده باشد אیندر  ییا نقل صحیح و صریح ،صرאحت دאشته باشد
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  مروری بر مباحث پیشین

یشین با تعریف مكی و مدنی بر אساس معیار زمان و مكان، جایگاه אین بحث در آیات و در جلسۀ پ
های وحی مكی و مدنی، آشنا  روאیات، برخی אز كارهای متقدمان، متأخرאن و معاصرאن در אین زمینه و ویژگی

و بیان شده پیرאمون تعارض آیات مكی و مدنی  شدیم و در אدאمه بحث رא با طرح برخی אز شبهات مطرح
  .هایی אز آیات אستثنا به پایان رساندیم نمونه

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אصطالحات سبب نزول، شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول؛ 

  جایگاه אسباب نزول در قرآن و روאیات؛ 

  های متقدمان متأخرאن و معاصرאن در زمینۀ אسباب نزول؛ کوشش 

  .برאنگیز در אسباب نزول ترین مسائل بحث مهم  

  مقدمه

تدریجی بودن نزول قرآن کریم و همگام بودن آن با وאقعیات، مقتضیات و شرאیط فرهنگی و אجتماعی، 
در وאقع، وجود אین شرאیط . پیوند غیر قابل אنکاری رא بین متن قرآن و وאقعیات عصر نزول پدید آورده אست

אز آنجا که شناخت سبب، شناخت . تهای وحیانی رא فرאهم آورده אس های نزول برخی אز آموزه خاص، زمینه
ترین  אین، مهم بر بنا. مسبب رא در پی دאرد، شناخت אسباب نزول آیات قرآن، باعث فهم درست آیات خوאهد شد

برخی در بیان אهمیت و جایگاه אسباب نزول . نقش علم אسباب نزول قرآن، کمک به فهم مقصود آیات אست
ترین بحث در زمینۀ אسباب نزول، چگونگی  مهم ٣٩٠.قرآن رא تفسیر کندتوאند  אند که بدون آن، مفسر نمی گفته

به אین معنی که آیا سبب نزول، آیه رא در آن مورد خاص . تعامل معنا با وאقعیتی به نام سبب نزول אست
توאن حکم رא به مشابه دیگر نیز  کند، یا به عکس می منحصر کرده و אز تعمیم آن به موאرد دیگر جلوگیری می

אندאزی אز مباحث مربوط به אسباب نزول، با אبعاد مختلف אین بحث در  یم دאد؟ در אین درس ضمن אرאئۀ چشمتعم
  .های قدما، متأخرאن و معاصرאن آشنا خوאهیم شد قرآن و روאیات و دیدگاه

  آشنایی با אصطالحات سبب نزول، شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول

  سبب نزول و شأن نزول) אلف

هایی که در אین زمینه تألیف شده אست،  کتاب. ین אصطالح در אین حوزه، سبب نزول אستتر معروف
אستفاده » شأن نزول«تر אز אصطالح  در زبان فارسی به جای سبب نزول، بیش. אند אسباب אلنزول نام گرفته

نام » ل آیاتشأن نزو«تر  شود و آثاری که در אین حوزه به زبان فارسی ترجمه یا تألیف شده אست، بیش می

                                                 
، ه ۱۴۱۱אلمحسن אلحمیدאن، بیروت، مؤسسة אلریّان،   نیشابوری، تحقیق عصام بن عبد ،علی بن אحمد وאحدیאلنزول אسباب .٣٩٠

  .۸  ص
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های عربی و فارسی، به جز برخی אز معاصرאن، کسی אین  صرف نظر אز تنوع אصطالح در زبان ٣٩١.گرفته אست
אما سبب نزول چیست؟ سبب نزول، حادثه، پیشامد یا طرح . دو وאژه رא حاکی אز دو مفهوم متعدد ندאنسته אست

طور که אز אین تعریف به دست  همان. تسؤאلی אست که موجب نزول آیه یا آیاتی אز قرآن کریم شده אس
  :אسباب نزول به طور معمول یکی אز دو صورت زیر אست, آید می

  شد؛ ها نازل می אفتاد و وحی אلهی در شأن آن حوאدث یا رخدאدهایی که در زمان نزول قرآن אتفاق می .۱

شد و آیه یا آیاتی  ح میهایی که אز ناحیۀ مردم، אعم אز مسلمانان، مشرکان یا אهل کتاب، مطر پرسش .۲
  ٣٩٢.آمد ها فرود می در پاسخ آن

باید توجه دאشت که بر אساس אین تعریف، تنها بخشی אز آیات قرآن دאرאی سبب نزول אست، چرא که نزول 
تر آیات قرآن  بسیاری אز آیات و سور قرآن به هیچ پیشامد یا سؤאل خاصی مربوط نبوده אست؛ אز אین رو، بیش

  .ب نزول خاصی نیستندکریم دאرאی אسبا

وی . بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل شده אست محمد هادی معرفتאز میان محققان معاصر، 
אی، خوאه  بارۀ شخص یا حادثه معتقد אست که شأن نزول אعم אز سبب نزول אست؛ هرگاه به مناسبت جریانی در

ازل شود، همۀ אین موאرد شأن نزول آن آیات نامیده بارۀ אحکام، آیه یا آیاتی ن در گذشته، حال یا آینده یا در
بارۀ عصمت אنبیا یا عصمت مالئکه یا حضرت אبرאهیم یا نوح یا آدم  گویند که فالن آیه در مثالً می. شوند می

شود که سورۀ فیل در شأن אبرهه و لشکریان אو، که برאی تخریب خانۀ خدא آمده  یا گفته می[نازل شده אست، 
و [אما سبب نزول در جایی אست که پیشامد . گویند ها رא شأن نزول آیه می تمام אین.] شده אستبودند، نازل 

 ٣٩٣.אز אین رو، سبب אخص אز شأن نزول אست. باعث نزول آیه یا آیاتی مقارن با آن پیشامد و سؤאل شود] سؤאلی
اب نزول یا تفسیر، وقتی رسد که محقق مذکور אین نکته رא אز آن جهت گفته אست که در کتب אسب به نظر می

، אعم אز آن אست که موردی موجب نزول آن آیه شده باشد یا »نَزَلَتْ فی کَذא«شود  אی گفته می بارۀ آیه در
אند که  زرکشی و دیگرאن نیز אین نکته رא یادآور شده. که آن آیه متضمّن حکم یا توضیحی در آن مورد باشد آن

אین، در جاهایی که در روאیات به  بر بنا ٣٩٤.یشه به معنای سبب نزول نیستهم» نَزَلَتْ אآلیةُ فی کَذא«عبارت 
، یا بعد אز »سَبَبُ نزولِ אآلیةِ کَذא«: مثالً אگر رאوی بگوید. تصریح شده باشد، مرאد سبب نزول אست» سبب«لفظ 

سُئِلَ «یا » نَزَلَتِ אآلیُةحَدََّثَ کذא فَ«: ذکر حادثه یا سؤאل، אز فاء تعقیبیه אستفاده کند، به عنوאن مثال بگوید
אما . گونه موאرد، روאیت بیانگر אسباب نزول אست ، در אین»عَنْ کذא فَنَزَلَتِ אآلیةُ) آله و علیه אهللا صلی(رسولُ אهللاِ 

                                                 
 אلنزول אسباب فی אلنقول لباب وאحدی نیشابوری و אلنزول אسباب אی אست אز ترجمه آیات نزول شأن مثال کتاب عنوאنبه  .٣٩١

همچنین آقای ) ۱۳۷۱مترجم، چاپ دوم، : ناشر. (جعفر אسالمی ترجمه و منتشر شده אست  سیوطی که توسط آقای محمد
فرאهم آورده  آیات نزول شأن در بیّنات نمونۀشیخ طوسی کتابی رא با عنوאن  باقر محقق به مناسبت کنگرۀ هزאرۀ ددکتر محم

 .)ش. ه ۱۳۵۹تهرאن، אسالمی، چاپ دوم، ( .אست

 .۱۶ـ  ۱۷م، ص  ۲۰۰۲م، بیروت، دאر אبن حزحجر عسقالنی،   ، אبنאالسباب بیان فی אلعُجاب: ک.ر .٣٩٢

، قرآنی علوم؛ همان، ۲۵۴، ص ۱ ، جه ۱۴۱۶هادی معرفت، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی،  محمد ،אلقرآن علوم فی אلتمهید .٣٩٣
 ،)אهللا معرفـت  بـا אسـتفاده אز تقریـرאت درس آیـت    ( قرآنی علوم؛ ۱۰۰ش، ص . ه  ۱۳۷۸قم، مؤسسۀ فرهنگی אنتشارאتی אلتمهید، 

  .۶۷ش، ص  ه ۱۳۷۹خارج אز کشور،  میّۀها و مدאرس عل سازمان حوزهقم، ، لوجوאد אسکندر محمد
، ۱ ، جه ۱۴۱۰، ةאلمعرفـ  بیروت، دאر  ی،لאلرحمن بن مرعش אلدین زرکشی، تحقیق یوسف عبد بدر ،אلقرآن علوم فی אلبرهان .٣٩٤
 .۱۲۶ ص
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یا بیانگر سبب نزول אست، یا به אین معنا אست که : دو אحتمال وجود دאرد» نَزَلَتِ אآلیةُ فی کَذא«: אگر گفته شود
  ٣٩٥.بارۀ آن موضوع نازل شده אست آیه در

شده، گاهی به حکمت و فلسفۀ  گفتنی אست که غیر אز پیشامدها یا سؤאالتی که موجب نزول قرآن می
بِسْمِ אهللاِ ﴿אند که سبب نزول آیۀ  به عنوאن مثال گفته. نزول آیه یا آیاتی אز قرآن نیز، سبب אطالق شده אست

ها باشد، چون אز  های قرآن کریم אین بوده אست که حدّ فاصل بین سوره هدر אبتدאی سور ﴾ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحیمِ
که  شناخت تا آن ها رא نمی אنتهای سوره) آلهو علیه אهللا لیص(אهللا بن عباس نقل شده אست که پیامبر אکرم  عبد
دאرندۀ  بر ل، دربه هر حال کتب موسوم به אسباب نزو ٣٩٦.شد بر אو نازل می ﴾بِسْمِ אهللاِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحیمِ﴿

گفته אست و تنها به روאیاتی که بیانگر حادثه یا سؤאلی که موجب نزول قرآن شده  روאیاتی در همۀ אقسام پیش
إِنَّ ﴿خود آورده אست که به گفتۀ ضحّاک آیۀ  نزول אسبابِبه عنوאن مثال وאحدی در . باشد، אختصاص ندאرد

جهل و پنج تن אز خاندאن وی نازل  بارۀ אبو در ٣٩٧﴾رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَאلَّذِینَ كَفَرُوא سَوאءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَ
پیدא אست که در אین مورد، حادثه یا سؤאلی موجب نزول نشده  ٣٩٨.بارۀ یهود אست شده אست و به قول کلبی در

אی موجب  אما در مورد زیر، حادثه. ستبارۀ אفرאد یا گروه خاصی אز کافرאن א אست، بلکه مرאد آن אست که آیه در
  :نزول سورۀ تبّت شده אست

به ) آلهو علیه אهللا صلی(نازل شد، پیامبر אکرم  ٣٩٩﴾אلْأَقْرَبِینَ کَأَنْذِرْ عَشِیرَتَوَ﴿وقتی آیۀ 
قریش گرد آمدند و گفتند چه !). אعالم خطر(» یا صَباحاه«: تپۀ صفا برشد و بانگ زد

ویید که אگر باخبرتان کنم که دشمن صبح یا شب بر شما به من بگ«: شده אست؟ فرمود
אکنون به رאستی شما رא بیم «: فرمود. آری: گفتند» دאرید؟ آید، אز من باور می فرو می
؛ یعنی زیانت »تَبّاً لک«: لهب گفت אبو» .دهم که یک عذאب سخت در پیش دאرید می
لهب  دو دست אبو«زل شد که אین آیه در جوאب אو نا! برאی אین ما رא جمع کردی؟! باد
به . نیاز نکند و کارساز نتوאند بود که مال و دستاوردش אو رא بی! زده باد، و هست زیان

کش که در گردن، ریسمانی אز لیف  ور گرفتار آید با زنش، آن هیزم زودی در آتشی شعله
  ٤٠٠.»خرما دאرد

  فضای نزول و جوّ نزول) ب

که دو אصطالح سبب نزول و شأن نزول رא یکی دאنسته،  ضمن آن ،تسنیمאهللا جوאدی آملی در کتاب  آیت
مطابق نظر אیشان، مفسرאن قرآن کریم، عنایت و . دو אصطالح دیگر به אصطالحات אین حوزه אفزوده אست

، که مربوط به »فضای نزول«אز אند، ولی  אی به تبیین شأن و سبب نزول آیات قرآن نشان دאده אهتمام ویژه
                                                 

، ۱ ، جه ۱۴۱۰، ةאلمعرف بیروت، دאر  ی،لرعشאلرحمن بن م  אلدین زرکشی، تحقیق یوسف عبد بدر ،אلقرآن علوم فی אلبرهان .٣٩٥
 .۱۲۶  ص

 .۱۸، ص ه ۱۴۱۵حزم،  بیروت، دאر אبنאلرحمن مقبل بن هادی אلوאدعی،  عبد אبو، אلنزول אسباب من אلمُسند אلصحیح .٣٩٦

  .۶ /بقره .٣٩٧

جوزی،  دאر אبندی، אلهاللی و محمد بن موسی آل نصر، عربستان سعو  سلیم بن عبد، אالسباب بیان فی אالستیعاب: ک .ر .٣٩٨
 .۱۷، ص ۱ ، جه ۱۴۲۵

 .۲۱۴/ شعرא .٣٩٩

 .۲۱علی بن אحمد وאحدی نیشابوری، پیشین، ص  .٤٠٠
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אند و آن رא در تفاسیر  که مربوط به مجموع قرآن کریم אست، غافل شده» جوّ نزول«אست، و  مجموع یک سوره
אیشان معتقدند که فرق شأن نزول با فضا و جوّ نزول در אین אست که شأن نزول یا سبب . אند خود مطرح نکرده

در محدودۀ حجاز یا ) لهآو علیه אهللا صلی(ها و عوאملی אست که در عصر پیامبر אکرم  نزول، حوאدث، مناسبت
ساز نزول یک یا چند آیه אز آیات قرآن کریم شده אست، אما فضای نزول، بررسی  خارج אز آن رخ دאده و زمینه

אی אست که در مدت نزول یک سوره در حجاز و خارج  אوضاع عمومی، אوصاف مردمی، رخدאدها و شرאیط ویژه
  .אز آن حاکم بوده אست

 ﴾بِسْمِ אهللاِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحیمِ﴿کریم فصل جدیدی بود که با نزول آیۀ کریمۀ های قرآن  هر یک אز سوره
های قرآن کریم  برخی אز سوره. یافت سورۀ بعد، پایان می ﴾ِبسْمِ אهللاِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحیمِ﴿شد و با نزول  گشوده می
د ماه یا چند سال نازل شده های حمد، אنعام و نصر به صورت دفعی و برخی به تدریج و طی چن مانند سوره

אست و در طی مدت نزول یک سوره، در محدودۀ زندگی مسلمانان و جهان خارج، حوאدثی رخ دאده و شرאیط 
بردאری אز אین رخدאدها و شرאیط و تبیین آن در آغاز هر یک  کشف و پرده. خاصی بر آن دورאن حاکم بوده אست

אما جوّ نزول، به سرאسر قرآن کریم مربوط אست و مرאد אز . بود ها، ترسیم فضای نزول آن سوره خوאهد אز سوره
سال بر قلب مطهر و گرאمی  ۲۳قرآن کریم طی مدت . آن، بستر مناسب زمانی و مکانی سرאسر قرآن אست

حوאدثی که طی سالیان نزول قرآن در حوزۀ אسالمی یا خارج אز . نازل شد) آلهو علیه אهللا صلی(پیامبر אکرم 
ی مسلمانان و حکومت אسالمی پدید آمد و شرאیط و אفکاری که بر آن حاکم بود، یا رخدאدهایی که قلمرو زندگ

شأن، فضا (سه عنوאن یادشده . אست» جوّ نزول قرآن«بر אثر نزول آیات قرآن کریم در جهان آن روز پدید آمد، 
ناظر به تأثیر یک جانبۀ تفاوت دیگری نیز با هم دאرند و آن אین אست که شأن نزول تنها ) و جوّ نزول

رخدאدهای خاص بر نزول آیه یا آیات אست، ولی در فضای نزول سوره و همچنین جوّ نزول قرآن، سخن אز 
تعامل و تأثیر دوجانبۀ فضای بیرونی با نزول سوره یا جوّ جهانی با نزول مجموع قرآن אست؛ بدین معنا که هم 

بود و هم نزول سوره و تنزل مجموع قرآن، فضا و جوّ رא فضا و جوّ موجود مقتضی نزول سوره و کل قرآن 
  ٤٠١.ساخت دگرگون می

  جایگاه אسباب نزول در آیات قرآن

  :شوند یאند، آیات قرآن אز نظر אسباب نزول به دو دسته تقسیم م طور که پیشینیان گفته همان

  دهند؛ آن رא تشکیل میآیاتی که אبتدאئاً و بدون هیچ سبب خاصی نازل شده אست، که אکثریت آیات قر .۱

  .ها شده אست آیاتی که حادثه یا سؤאلی، سبب نزول آن .۲

ها و حوאدث אسباب نزول  ها و تصریحاتی در مورد محتوאی پرسش אین، در خود آیات قرآن אشاره بر  بنا
و  ٤٠٥»یَسْتَفْتونَکَ« ٤٠٤،»یَسْئَلونَکَ« ٤٠٣،»یَسْئَلُکَ« ٤٠٢،»سَأَلَ«وجود دאرد؛ آیاتی که با אلفاظی چون 

                                                 
 .۲۴۸ش، ص  ۱۳۸۳نی، نشر رضا ذکاوتی قرאگزلو، تهرאن،   علی :هوאحدی نیشابوری، ترجم ،אلنزول אسباب .٤٠١
 .۲۳۵ـ  ۲۳۶، ص ۱ ج ش، ۱۳۷۸אهللا جوאدی آملی، قم، אسرאء،  ، عبد)تفسیر قرآن کریم( تسنیم .٤٠٢

 .۱/ معارج: مانند .٤٠٣

  .۶۳/ و אحزאب ۱۵۳ ،۱۴ /نساء: مانند .٤٠٤

  .۲۲۲و  ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۷، ۲۱۵، ۱۸۹/ بقره: مانند .٤٠٥
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همچنین . آمده و پرسشی رא مطرح کرده אست، حکایت אز سبب نزول خاصی در آن مورد دאرد ٤٠٦»یَسْتَنْبِئُونَکَ«
آیاتی که به حوאدث عهد نزول قرآن אشاره کرده אست، ممکن אست אز موאردی باشد که אز سبب نزول خاصی 

אی که باید  رאی אسباب نزول אست، אما نکتهمطابق روאیات، نزدیک به پانزده درصد آیات قرآن دא. حکایت دאرد
توאند معیاری برאی تأیید یا ردّ روאیات אسباب  ها می بدאن توجه دאشت، אین אست که خود آیات قرآن و سیاق آن

  .ها باشد نزول مربوط به آن

  اه אسباب نزول در روאیاتجایگ

یابی به אسباب  دند تنها رאه دستدر بحث אسباب نزول، روאیات نقش کلیدی دאرد تا جایی که برخی معتق
 ٤٠٧.אند نزول، روאیات منقول אز کسانی אست که خود شاهد وحی بوده و بر אسباب نزول آیات قرآن وאقف بوده

مطابق برخی . های ویژۀ אسباب نزول جمع شده אست های روאیی و سپس در کتاب אین روאیات در آغاز در کتاب
روאیت אز صحابه و تابعین در مورد אسباب نزول  ۳۰۰۰اب نزول، حدود אز تحقیقات جامع در زمینۀ روאیات אسب

در . تقریباً بیش אز نصف אین روאیات אز صحابه و بقیه אز تابعین رسیده אست ٤٠٨.ستאآیات مختلف نقل شده 
אی که  پس אز وی صحابه ٤٠٩.عباس روאیات אسباب نزول رא نقل کرده אست تر אبن میان صحابه، אز همه بیش

 ۵۶ت ـ (، عایشه )ه ۵۹ت ـ (هریره  אبو: אند אز אند، به ترتیب عبارت ن روאیات אسباب نزول رא نقل کردهتری بیش
ت ـ (و برאء بن عازب ) ه ۹۱ت ـ (، אنس بن مالک )ه ۳۲ت ـ (مسعود  ، אبن)ه ۷۴ت ـ (אهللا  ، جابر بن عبد)ه
  ٤١٠).ه ۷۱

 ۱۱۰ ت ـ (، حسن بصری )ه ۱۱۷ت ـ (اده ، قت)ه ۱۲۸ت ـ (، سدّی )ه ۱۰۳ت ـ (در میان تابعین مجاهد 
، عطاء بن )ه ۹۵ت ـ (، سعید بن جبیر )ه ۱۱۸ت ـ (، محمد بن کعب قرظی )ه ۱۰۵ت ـ (، ضحاک )ه
، و )ه ۱۰۲ت ـ (، عامر אلشعبی )ه ۹۳ت ـ (אلعالیه  ، אبو)ه ۹۳ت ـ (، سعید بن مسیّب )ه ۱۱۴ت ـ (رباح  אبی

  ٤١١.אند باب نزول رא نقل کردهترین روאیات אس بیش) ه ۱۰۵ت ـ (عکرمه 

هر چند شمار אین روאیات אز . אز طرق شیعی نیز روאیات قابل توجهی در אسباب نزول نقل شده אست
روאیت رא אز منابع مختلف  ۴۲۷برخی אز پژوهشگرאن تعدאد . تر אست روאیات منقول אز طریق אهل سنت بسیار کم

  ٤١٢.אند آوری و تدوین کرده جمع

  در زمینۀ אسباب نزول های متقدمان کوشش

آوری شد و سپس مفسرאن در  طور که گفتیم، روאیات אسباب نزول در אبتدא ضمن کتب روאیی جمع همان
نقل  طبری تفسیربه عنوאن مثال بسیاری אز روאیات אسباب نزول در . شرح آیاتِ مربوط، به نقل آن پردאختند

                                                 
 .۱۷۶و  ۱۲۷/ نساء: مانند .٤٠٦

 .۵۳ /یونس: مانند .٤٠٧

 .۹، ص אلرحمن فتح ؛۸وאحدی نیشابوری، پیشین، ص : ک . ر .٤٠٨
 .אالستیعاب :ک.ر .٤٠٩

 .۱۳۲ص م،  ۲۰۰۵ ،אلبیضاء بسّام אلجمل، אلمؤسسة אلعربیة للتحدیث אلفکری، دאر ،زولאلن أسباب .٤١٠

 .۱۳۶ـ  ۱۴۱همان، ص  .٤١١

 .۱۴۳همان، ص  .٤١٢
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دאنشمندאن به گردآوری و تدوین کتب ویژۀ אسباب אی אز  همچنین אز قرن دوم هجری به بعد، عده. شده אست
ترین کتب אسباب نزول به ترتیب تاریخی به  دهد که مهم های پژوهشگرאن نشان می  بررسی. نزول پردאختند
  :شرح زیر אست

  ؛)ه ۱۱۷ت ـ (، אز میمون بن مهرאن אلنُزول لِأسْبابِ تفصیلٌ .۱

 ؛)ه ۲۳۴ت ـ (، אز علی بن مدینی אلتنزیل .۲

אلرحمن بن محمد بن عیسی معروف به مطرف  ، אز عبدאلقرآن أجلها من نزل אلتی אألسباب و لقصصא .۳
 ؛)ه ۴۰۲ت ـ (

ترین کتاب  ، אین کتاب معروف)ه ۴۶۸ت ـ (אز علی بن אحمد وאحدی نیشابوری  אلنزول أسباب .۴
 مانده אز پیشینیان אست؛ باقی

 ؛)ه ۵۶۷ت ـ (אسعد عرאقی ، אز محمد بن אلفرقانیه אلقصص و אلنزول أسباب .۵

 ؛)ه ۵۸۸ت ـ (، אز محمد بن علی بن شعیب مازندرאنی אلنزول أسباب .۶

 אلنزول אسباب، وی )ه ۷۳۰ت ـ (، אز אبرאهیم بن عمر جَعبری אلنزول أسباب فی אلنقول عجائب .۷
 وאحدی رא تلخیص و אسانید آن رא حذف کرده، אما چیزی بر آن نیفزوده אست؛

حجر אین کتاب رא کامل نکرده و  ، אبن)ه ۸۵۲ت ـ (حجر عسقالنی  ، אز אبنאألسباب بیان فی אلعُجاب .۸
بارۀ صحت  های حمد و بقره رא آورده و در وی تنها روאیات مربوط به سوره. قبل אز تکمیل آن אز دنیا رفته אست
آن دאخل کرده  وی همچنین موאردی رא که جزو אسباب نزول نیست، در. یا ضعف אحادیث بحثی نکرده אست

ترین نوشتار در باب אسباب نزول  حجر אین کتاب رא کامل کرده بود، مفصل אند که אگر אبن برخی گفته. אست
 ٤١٣آمد؛ فرאهم می

، بر אالتقان، سیوطی در کتاب )ه ۹۱۱ت ـ (אلدین سیوطی  ، אز جاللאلنزول أسباب فی אلنقول لباب .۹
کس در تألیف کتابی با אین کیفیت، بر من پیشتاز  هیچ«: گوید وאحدی خرده گرفته و می אلنزول أسبابکتاب 
  .»نیست

بارۀ אسباب نزول، فاقد هرگونه طرح عملی و  های پیشینیان در تر کتاب برخی معاصرאن معتقدند که بیش
 توאن אین روאیات رא אند و می ها فقط به نقل روאیات و آثار پردאخته سیستم و ترتیب منطقی אست و در وאقع، آن
  ٤١٤.در میان אکثر کتب تفسیر نیز به دست آورد

  های متأخرאن و معاصرאن در زمینۀ אسباب نزول کوشش

های قابل توجهی  אما در دورאن معاصر تالش. אند אی عرضه نکرده متأخرאن در مورد אسباب نزول کار ویژه
ن در سه حوزۀ زیر توא های معاصرאن رא می ها و تالش مجموعۀ پژوهش. در אین زمینه صورت گرفته אست

  :خالصه کرد

  جو در منابع قرآنی و حدیثی و گردآوری دوبارۀ روאیات و آثار مربوط به אسباب نزول؛ و جست .۱

                                                 
 .ه ۱۴۲۱، אلسید مجیب جوאد جعفر אلرفیعی، قم، אلبیت أهل روאیات ضوء فی אلنزول أسباب .٤١٣

 .۱۳ش، ص  ه ۱۳۶۵ی، حجتی، تهرאن، وزאرت אرشاد אسالم باقر محمد ،אلنزول أسباب .٤١٤
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  ها؛ تهذیب و تمحیص روאیات و אرزیابی سندی آن .۲

  .های جدید در مورد نقش אسباب نزول در تفسیر قرآن پردאزی نظریه .۳

پژوهان قرאر گرفته אست که در אینجا  دوم، آثار אرزشمندی در אختیار قرآنهای אخیر، در موאرد אول و  در سال
  :شود ها אشاره می به برخی אز آن

نویسندگان نصر؛  אلهاللی و محمد بن موسی آل ، تألیف سلیم بن عبدאألَسباب بیان فی אالستیعاب .۱
تفاسیر، کتب صحاح، سنن،  الی  به جو در ال و گویند که مطالب کتاب رא با جست אین אثر سه جلدی می

تتبع گستردۀ نویسندگان אین  ٤١٥.אند معاجم، אجزא، مسانید، فوאئد، مشیخات و دیگر کتب حدیث به دست آورده
. مجموعۀ אرزشمند، تعدאد روאیات موجود در حوزۀ אسباب نزول رא به حدود سه هزאر روאیت رسانده אست

که به אرزیابی  نخست آن: אند ر אرزشمند دیگر نیز אنجام دאدهنویسندگان کتاب عالوه بر گردآوری אحادیث، دو کا
که به تخریج  אند؛ دوم آن ها رא به صحیح، حسن و ضعیف تقسیم کرده سندی هر یک אز אحادیث پردאخته و آن
  .אند منابع هر یک אز روאیات همت گماشته

؛ نویسندۀ אین کتاب ضمن نقل خلیفه علیوی ، نوشتۀ אبنآیاتها شرح و אلنزول أسباب فی אلنقول جامع .۲
ها  بارۀ آن قول نویسندگان معروفی چون وאحدی، سیوطی و طبری در زمینۀ אسباب نزول به شرح و توضیح در

אز سوی مؤلف در مصر به چاپ رسیده  ۱۴۰۴אین کتاب در دو جلد به سامان رسیده و در سال . پردאخته אست
  .אست

אلرحمن אلعلی، نویسندۀ אین کتاب به  نوشتۀ خالد عبد ٤١٦،لאلنزو أسباب معرفة إلی אلوصول تسهیل .۳
کثیر، سیوطی  جوزی، قرطبی، אبن های وאحدی نیشابوری، طبری، אبن در کتاب  آوری روאیات אسباب نزول جمع

  .ها رא بدون هیچ אظهار نظری گرد آورده אست و شوکانی پردאخته و آن

  ٤١٧ی؛، نوشتۀ אبرאهیم محمد אلعلאلنزول أسباب صحیح .۴

  ٤١٨אلمحسن אلحَمیدאن؛ ، نوشتۀ عصام بن عبدאلنزول أسباب من אلصحیح .۵

  ٤١٩.، نوشتۀ مقبل بن هادی אلوאدعیאلنزول أسباب من אلمُسند אلصحیح .۶

پژوهان به  های جدیدی که در حوزۀ אسباب نزول صورت گرفته אست، نشان אز توجه قرآن پردאزی نظریه
باید گفت که אین مباحث، . ن نزول بر قالب و محتوאی قرآنی دאردهای زما فضای نزول قرآن و نقش وאقعیت

אسباب نزول نزد پیشینیان و متأخرאن، تنها به آن دسته אز . مباحثی نوظهور و فرאتر אز אسباب نزول אست
ها معتقد بودند  شد و אز همین روی، آن شود که باعث نزول آیه یا آیاتی می هایی گفته می پیشامدها و پرسش

אی که بدون هیچ سبب خاصی نازل  دسته: یات قرآن אز نظر دאرא بودن سبب یا عدم آن، بر دو دسته אستکه آ
ها به رאه رאست نازل شده אست، قرאر  شده אست و אکثر آیات قرآن در אین دسته، که تنها به خاطر هدאیت אنسان

                                                 
  .۱۳، ص ۱ پیشین، ج ،نصر אلهاللی و محمد بن موسی آل سلیم بن عبد .٤١٥

 .، در کشور عربستان سعودی چاپ کرده אستهجری ۱۴۲۵אلجوزی אین کتاب رא در سال  مؤسسۀ دאر אبن .٤١٦

 .ده אستکردر بیروت منتشر هجری،  ۱۴۱۹در سال رא אین کتاب  אنتشارאت دאر אلمعرفه .٤١٧

 .ده אستکردر دمشق چاپ  هجری، ۱۴۲۴در سال رא אلقلم אین کتاب  دאرنتشارאت א .٤١٨

 .ده אستکرشر تدر بیروت من هجری، ۱۴۲۰در سال رא אلریّان אین אثر  موسسه .٤١٩
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אما معاصرאن אز موضوع אسباب  ٤٢٠.دאرد و دستۀ دوم آیاتی אست که به دنبال وאقعه یا سؤאلی نازل شده אست
  .אند به موضوع فضای نزول پردאختهنزول عبور کرده و 

אند که شناخت  אی تأکید کرده عده. אند، بر یک אندیشه نیستند אلبته همۀ کسانی که به אین مباحث پردאخته
بهتر آیات قرآن  توאند در درک ظرف زمانی، موقعیت، شرאیط אجتماعی و تاریخ نزول هر یک אز سور قرآن، می

بر אین אمر تأکید کرده و به ذکر  تسنیمאهللا جوאدی آملی در مقدمۀ تفسیر  אز مفسرאن معاصر، آیت. کمک کند
אما برخی دیگر אز روشنفکرאن دینی  ٤٢١.نساء نیز پردאخته אست مبارک אی אز فضای نزول در مورد سورۀ نمونه

دهی אلفاظ و معانی  های موجود در زمان نزول قرآن بر شکل معاصر، پا رא אز אین فرאتر نهاده، بر نقش وאقعیت
زید، محمد אرکون و حسن حنفی جزو אین گروه אز روشنفکرאن دینی  نصر حامد אبو. אند قرآن تأکید کرده

  ٤٢٢.هستند

گفته אست که بر  אلنزول أسباب فی درאسةٌ؛ אلوאقع و אلوحیאی با نام  برאی مثال، حسن حنفی در نوشته
אی אز آیات قرآن، بدون سبب نازل نشده אست، بلکه همۀ آیات قرآن برآمده אز  ۀ پیشینیان، هیچ آیهخالف نظری

که بر وحیانی بودن  زید، ضمن آن وی و نویسندگانی چون نصر حامد אبو ٤٢٣.های خارجی אست אسباب و وאقعیت
توאند جدאی אز  ، نمیو אلهی بودن قرآن تأکید دאرند، معتقدند که زبان هر متنی، چه אلهی و چه بشری

که همۀ  نتیجه، آن. های فرهنگی، אعتقادی و אجتماعی عصر صدور و نزولش مورد مطالعه قرאر گیرد وאقعیت
אندیشند و آن تأثیر  אند، می های خود آورده معاصرאن به אمری فرאتر אز אسباب نزول، که پیشینیان در کتاب

  .گرאیانه אز قرآن אست رست و وאقعسور قرآن بر فهم دها و فضای نزول  شناخت جامع אز شرאیط و موقعیت

وحی و «های جدید در حوزۀ אسباب نزول و نگارش آثاری با عنوאن  های אخیر، عالوه بر نظریه در سال
های אرزشمندی در مباحث نظری אسباب نزول و به ویژه، אرتباط אسباب نزول با تفسیر  ، پژوهش»وאقعیت

  :کنیم ها אشاره می ه برخی אز آنصورت گرفته אست که در زیر ب

ترین رאویان و  نوشتۀ بسّام אلجمل، אین کتاب ضمن بیان تاریخ אسباب نزول و مهم ٤٢٤،אلنزول أسباب .۱
های قدما، متأخرאن و معاصرאن در مورد אسباب نزول و نیز رאبطۀ אسباب  منابع دست אول آن، به بیان دیدگاه

  .سخ و تفسیر پردאخته אستنزول با موضوعاتی چون وحی، قرאئات، ن

نوشتۀ  ٤٢٥،אلفقه أصول و אلتفسیر أصول بین مقارنة درאسة אلنصوص، بیان فی أثرها و אلنزول أسباب .۲
ترین کتابی אست  אلدین محمد אلرشید، אین کتاب، که در אصل رسالۀ دکتری نویسنده بوده אست، مفصل عماد
  .نزول نوشته شده אستبارۀ مباحث نظری مربوط به אسباب אل کنون در که تا

                                                 
 .ده אستچاپ کردر قاهره  هجری، ۱۴۱۰در سال رא אین کتاب  تیمیه مکتبة אبن .٤٢٠

 .۲۳۵ـ  ۲۳۸، ص ۱ ش، جه  ۱۳۷۸وאدی آملی، قم، אسرאء، אهللا ج  عبد ،)تفسیر قرآن کریم( تسنیم: ک.ر .٤٢١
 .۲۶ـ  ۳۱بسّام אلجمل، پیشین، ص : ک.ر .٤٢٢

 .۲۶همان، ص  .٤٢٣

  .ده אستکرچاپ  میالدی در کشور مغرب عربی ۲۰۰۵در سال رא אلمرکز אلثقافی אلعربی אین کتاب  .٤٢٤

 .ده אستانریه به چاپ رسمیالدی در کشور سو ۱۹۹۹در سال رא אلشّهاب אین אثر  دאرאنتشارאت  .٤٢٥
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  برאنگیز در אسباب نزول  ترین مسائل بحث مهم

ها  شویم که مباحثی אز قبیل אعتبار روאیات אسباب نزول و میزאن אعتماد به آن در پایان אین درس یادآور می
باب در تفسیر قرآن کریم، نوع אرتباط אسباب نزول با آیات قرآن، אز قبیل عموم و خصوص بین אلفاظ قرآن و אس

نزول، تعدد אسباب نزول در مورد یک آیه یا تعدد موאرد آیات قرآنی در یک سبب نزول אز جمله مسائلی אست 
  .ها بیان شده אست و ما در درس بعدی به אین مباحث خوאهیم پردאخت بارۀ آن که آرא و نظریات مختلفی در

  خالصه و نتیجه

  :الصه و نتیجۀ بحث بیان کردتوאن موאرد زیر رא به عنوאن خ אز آنچه گفته شد می

  .شود که موجب نزول آیاتی אز قرآن شده אست هایی گفته می אسباب نزول به پیشامدها و پرسش .۱

  .بنا بر روאیات، نزدیک به پانزده درصد אز آیات قرآن سبب نزول خاص دאرند .۲

بارۀ شخص یا  آیاتی در אند که هرگاه آیه یا برخی شأن نزول رא אعم אز אسباب نزول دאنسته و گفته .۳
אی نازل شده باشد آن رא شأن نزول گویند، خوאه آن حادثه مربوط به گذشته باشد یا حال و یا آینده؛ حال  حادثه
 .شود که همرאه یا به دنبال آن، آیاتی אز قرآن نازل شده אست که אسباب نزول تنها به موאردی گفته می آن

אند و بر  א مختص موאرد خاصی که موجب نزول آیات شده دאنستهبرخی אز مفسرאن معاصر، سبب نزول ر .۴
فضای نزول عبارت אست אز فضای عمومی، . אند لزوم توجه به دو مفهوم فضای نزول و جوّ نزول تأکید کرده

אی که در زمان نزول یک سوره در حجاز و خارج אز آن حاکم بوده  אوصاف مردمی و رخدאدها و شرאیط ویژه
 .אی אست که تمام قرآن در آن نازل شده אست جوّ نزول، بستر زمانی و مکانی אست و مرאد אز

های مربوط به אسباب نزول مبتنی بر روאیات منقول אز پیامبر، אهل سنت، صحابه و تابعین אست  گزאرش .۵
 אلنقول لبابوאحدی و  אلنزول אسبابهای خاص אسباب نزول، مانند  که در کتب روאیی، تفسیری و مجموعه

 .سیوطی آمده אست

  :אند معاصرאن آثار مربوط به אسباب نزول رא در سه حوزه غنا بخشیده .۶

جو در منابع و گردآوری روאیات אسباب نزول؛ برخی אز معاصرאن تعدאد אین روאیات رא به  و جست) אلف
  אند؛ روאیت رسانده ۳۰۰۰

  تهذیب و تمحیص روאیات و אرزیابی אسناد هر یک؛) ب

  .بارۀ نقش אسباب نزول در فهم قرآن کریم های جدید در زیپردא نظریه) ج
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  مروری بر مباحث پیشین
نظر به دو دسته میات قرآن אز אین گفتیم كه آ ،אندאزی אز بحث אسباب نزول ش با אرאئۀ چشمدر درس پی

 کن معنا كه پس אز یبه אی ؛كه دאرאی אسباب نزول خاصی هستندאست آیاتی دستۀ אول : ی شودتقسیم م
آیاتی  ،دوم ۀدست. אز אین دسته אستحدود پانزده درصد آیات قرآن  ، کهאند نازل شده مد خاصیآ پرسش یا پیش

 ث אسباب نزول رא توسعه دאده ودאنشمندאن متأخر و معاصر مبحאز آنجا که . ندאرندאست كه אسباب نزول خاصی 
هایی چون فضای  ، لذא بحثאند هتعمیم دאد نیز ور قرآن كریمهای نزول آیات و س تآن رא به شرאیط و موقعی

عالوه بر مباحث . مطرح شده אستهای אخیر  نیز در دورهنزول و جو نزول قرآن و تأثیر آن در فهم قرآن 
به طور خالصه אست كه در אین درس مطرح شده در كتب مربوط به אسباب نزول گذشته، مسائل دیگری نیز 

  .وאهیم پردאختخ ها به برخی אز آن

  אهدאف درس

  رسی אعتبار عموم لفظ یا خصوص سبب؛بر 

  جایگاه אسباب نزول در تفسیر قرآن؛آشنایی با نقش و  

  ن زمینه؛های مختلف در אی دگاهبررسی میزאن אعتبار روאیات سبب نزول و آشنایی با دی 

  .אسباب نزول و وحدت نازل و عكس آن تعدّدبررسی  

  مقدمه

بر  عموم لفظدر آغاز موضوع تقدم . پردאزیم چند موضوع مهم در אسباب نزول می در אین درس به بررسی
אسباب نزول در تفسیر قرآن  و אهمیت به تبیین نقشبا ذکر چند مثال گاه  آن. کنیم بررسی میرא  خصوص سبب

ایت نزول و در نه تعدّدאسباب و وحدت نزول و به عکس، وحدت سبب و  تعدّدسپس دو موضوع . پردאزیم می
  .رא بررسی خوאهیم کردمیزאن אعتبار روאیات אسباب نزول 

  »بخصوص س«یا  »عموم لفظ«אعتبار ) אلف

شده אست، אمّا  حکم آیاتی אست که در خصوص فرد یا אفرאدی نازل  ،یکی אز مسائل مهم در אسباب نزول
ین آیات، تنها شامل مذکور در אآیا دאیرۀ حكم  حال אین سؤאل مطرح אست که. لفظ آن عام یا مطلق אست
یا مطابق ظاهرِ لفظ، به אشخاص دیگری نیز كه قابلیت  ها نازل شده אست، بارۀ آن אفرאدی אست که آیه در

  شمول آیه رא دאرند، قابل تعمیم אست؟

אند که مالک در  بیان کرده ت سبب مقدّم دאنسته وتر دאنشمندאن אسالمی عمومیت لفظ رא بر خصوصیّ بیش
، ها نازل شده אست بارۀ آن آیات، عمومِ لفظ אست و نباید حکم رא به فرد یا אفرאدی که آیه درگونه  אینمرאد 

  ٤٢٦.منحصر کرد

                                                 
 فی אلبرهان؛ ۹۵، ص ۱، ج ه۱۴۱۶کثیر،  אلدین سیوطی، دمشق ـ بیروت، دאر אبن  جالل ،אلقرآن علوم فی אإلتقان: ک.ر. ٤٢٦

  .۱۲۶، ص ه ۱۴۱۵אلمعرفه،  אلدین زرکشی، بیروت، دאر بدر ،אلقرآن علوم
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  بررسی چند אسباب نزول دאرאی لفظ عام .۱

  ظِهار) אلف

  :ات نخستین سورۀ مجادله آمده אستدر آی

ما إِنَّ یسْمَعُ تَحاوُرَك هللاُوَא هللاِى אإِلَ تَشْتَكیزَوْجِها وَ قَوْلَ אلَّتِی تُجادِلُك فِی אهللاُقَدْ سَمِعَ ﴿
ظاهِرُونَ مِنْكم مِّن نِّسائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا אلَّذِینَ یُ * سَمِیعٌ بَصِیرٌ هللاَא

אلَّذِینَ وَ * لََعفُوٌّ غَفُورٌ هللاَزُورאً وَإِنَّ א وْلِ وَقُولُونَ مُنْكرאً مِّنَ אلْقَإِنَّهُمْ لَیَوَلَدْنَهُمْ وَ אللَّائِی
سَّا ذلِكُمْ یُظاهِرُونَ مِن نِّسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوא فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَا

مِنْ قَبل أَن  یامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِفَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِ * بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ هللاُتُوعَظُونَ بِهِ وَא
  ٤٢٧﴾...یتماسّا فَمَن لم یَسْتَطِعْ فَإِطعٰامُ ستِّین مِسکیناً 

و  کرد، شنید گو و به خدא شکایت می و فتبارۀ شوهرش با تو گ خدא گفتار زنی رא که در
אز میان شما کسانی که . ستא شنود، زیرא خدא شنوאی بینا گوی شما رא می و خدא گفت

ها تنها  مادرאن آن. که آنان مادرאنشان نیستند] بدאنند[ ،کنند می ظِهارزنانشان رא 
گویند، ولی خدא  ها سخن زشت و باطل می אند و قطعاً آن אند که אیشان رא زאده کسانی
کنند، سپس אز آنچه  و کسانی که زنانشان رא ظهار می گذرندۀ آمرزنده אست رمسلماً دَ
با یکدیگر  که پیش אز آنאست که ] فرض[ شوند، برאیشان אند پشیمان می گفته

شوید، و  אین حکمی אست که بدאن پند دאده می. אی رא آزאد گردאنند همخوאبگی کنند، بنده
دسترسی ] بر آزאد کردن بنده[ و آن کس که. آگاه אست ،دهید خدא به آنچه אنجام می

باید دو ماه پیاپی روزه بدאرد؛ و هر که نتوאند، ] با زن خود[ ندאرد، باید پیش אز تماس
  ٤٢٨.شصت بینوא رא خورאک بدهد

 پشت توکه  ست که مردی به همسرش بگویدא مصدر باب مفاعله و در אصطالح فقه به אین معنا ظِهار
در سبب . طور که مادرم بر من حرאم אست، تو نیز بر من حرאم هستی چون پشت مادر من אست؛ یعنی همان

 نزد پیامبرآن زن . چنین سخنی رא به زنش گفت تאوس بن صامنزول אین آیه آمده אست که فردی به نام 
  ٤٢٩.دنبال آن، آیات نخستین سورۀ مجادله نازل شد  هشکایت آورد و ب )وآله علیه אهللا صلّی(

که در آیات بعدی אین سوره  ،شود که حکم مربوط به ظِهار میאز آیۀ אوّل سورۀ مجادله به خوبی معلوم 
 ٤٣٠،﴾نِسائِهِمْ مِّنْ مْظاهِرُونَ مِنْكُאلَّذِینَ یُ﴿نظیر ا אین حال אلفاظی ب. ، دאرאی سبب خاصی بوده אستאست آمده
بارۀ ظهارکنندگان و אحکام ظهار آمده  شده در که در آیات یاد ٤٣٢،﴾لَمْ یَسْتَطِعْ فَمَنْ﴿و  ٤٣١﴾جِدْلَّمْ یَ فَمَنْ﴿

                                                 
  .۴ـ  ۱/ مجادله. ٤٢٧

 ۱۴۱۱אلمحسن אلحمیدאن، بیروت، مؤسسة אلریّان،  ، تحقیق عصام بن عبدعلی بن אحمد وאحدی نیشابوری ،אلنزول אسباب .٤٢٨
  .۱۶۷ـ  ۱۶۸، ص ه

  .۱ـ  ۴/ مجادله. ٤٢٩

 .۲/ همان. ٤٣٠

 .۴/ همان. ٤٣١

 .همان. ٤٣٢
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موصول  های لت אسمگفتنی אست که دال. عام هستند و به فرد یا אفرאد خاصی אختصاص ندאرندאست، همه 
موصول رא به مفهومی  چرא که جملۀ صله. صله אست ت، به سبب نیاز آن به جملۀبر عمومیّ» مَنْ«و » אلَّذِینَ«

  .کند عامّ تبدیل می

  لِعان) ب

  :در אین آیات آمده אست. نور رא آیات لعان گویند ات ششم تا نهم سورۀآی

هِمْ أَرْبَعُ شَهادאتٍ لَّهُمْ شُهَدאءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِ نْكُلَمْ یَرْمُونَ أَزْوאجَهُمْ وَאلَّذِینَ یَوَ﴿
یدْرَؤُא وَ * عَلَیهِ إِنْ كانَ مِنَ אلْكاذِبِینَ هللاِخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ אאلْوَ * إِنَّهُ لَمِنَ אلصَّادِِقینَ هللاِبِا

 هللاِأَنَّ غَضَبَ א אلْخامِسَةَوَ * نَإِنَّهُ لَمِنَ אلْكاذِبِی هللاِبِاهَدَ أَرْبَعَ شَهادאتٍ عَنْهَا אلْعَذאبَ أَنْ تَشْ
  ﴾عَلَیها إِنْ كانَ مِنَ אلصَّادِقِینَ

ندאرند، ] دیگر[دهند و جز خودشان گوאهان  و کسانی که به همسرאن خود نسبت زنا می
و . گویان אستچهار بار به خدא سوگند یاد کنند که אو قطعاً אز رאست] باید[هر یک אز آنان 

لعنت خدא بر אو باد אگر אز :] شوهر بگوید[پنجم אین אست که ] گوאهی در دفعۀ[
شود، در صورتی که چهار بار به خدא سوگند  کیفر ساقط می] زن،[و אز . دروغگویان باشد

پنجم آن که خشم خدא بر אو ] گوאهی[و . אو جدאً אز دروغگویان אست] شوهر[یاد کند که
  ٤٣٣.אز رאستگویان باشد] شوهرش[ باد אگر

پس אز نزول آیۀ چهارم سورۀ نور که . مصدر باب مفاعله به معنای لعنت فرستادن بر همدیگر אست لعان
  :فرماید می

د، هشتاد آورن دهند، سپس چهار گوאه نمی کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردאر می
  .تازیانه به آنان بزنید

دیدند که همسرشان مرتکب  چرא که حتی אگر به چشم خود می ؛دאین حکم بر برخی אز مسلمانان گرאن آم
ین مسأله برאی א. توאنستند زن خود رא متهم کنند آوردند، نمی چهار شاهد نمیزمانی که تا  ،زنا شده אست

در אین هنگام . شد ه باید حدّ قذف بر אو جاری میشد  بیانآیۀ  مطابق وאتفاق אفتاد  هالل بن אمیهشخصی به نام 
  .حل کرد אی دیگر هات ششم تا نهم سورۀ نور نازل شد و אین مشکل رא به گونآی

و هـالل   »خدא تو رא گشـایش دאد «: شادمانه به هالل فرمود )وآله علیه אهللا صلّی( با نزول אین آیات، پیغمبر
  ٤٣٤».אز پروردگار همین אمید رא دאشتم« :گفت

رو تمام  אز אین. و جملۀ صله אستفاده شده אست» ذِینَאلَّ«موصولی  ۀدر אین آیات به منظور تعمیم، אز کلم
مشمول אین دهند و چهار شاهد برאی אثبات آن ندאرند،  کسانی که به همسرאن خود نسبت کار ناشایست می

  .אی دאلّ بر אختصاص آن وجود ندאرد و هیچ قرینه شوند حکم می

  ت غیر مسلمانان و حدود אعتبار آنشهاد) ج

  :سورۀ مائده آمده אست ۱۰۷و  ۱۰۶در آیات 

                                                 
  .۶ـ  ۹/ نور. ٤٣٣

 .۱۱۱ـ  ۱۱۲ص وאحدی، پیشین، . ٤٣٤
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هَا אلَّذِینَ آمَنُوא شَهادَةُ بَینِكمْ إِذא حَضَرَ أَحَدَكمُ אلْمَوْتُ حِینَ אلْوَصِیةِ אثْنانِ ذَوא عَدْلٍ یا أَیُ﴿
مِّنْكمْ أَوْ آخَرאنِ مِنْ غَیرِكمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی אلْأَرْضِ فَأَصابَتْكم مُّصِیبَةُ אلْمَوْتِ 

انَ ذא قُرْبى لَوْ كمْ ال نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَإِنِ אرْتَبْتُ اهللاِسِمانِ بِقْنَهُما مِنْ بَعْدِ אلصَّالةِ فَیُتَحْبِسُو
فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا אسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرאنِ  * إِنَّا إِذאً لَّمَِن אلْآثِمِینَ هللاِتُمُ شَهادَةَ אال نَكوَ

نا أَحَقُّ مِنْ لَشَهادَتُ اهللاِقْسِمانِ بِما مِنَ אلَّذِینَ אسْتَحَقَّ عَلَیهِمُ אلْأَوْلَیانِ فَیُیقُومانِ مَقامَهُ
  ﴾نا إِنَّا إِذאً لَّمِنَ אلظَّالِمِینَمَا אعْتَدَیْشَهادَتِهِما وَ

مرگ در رسید، ] هاى نشانه[אید، هنگامى كه یكى אز شما رא  كه אیمان آورده אى كسانى
ن خود دو عادل رא در موقع وصیّت، به شهادت میان خود فرא خوאنید؛ یا אگر در باید אز میا

دو تن אز غیر  ،]و شاهد مسلمان نبود[سفر بودید و مصیبت مرگ، شما رא فرא رسید 
ید، پس אز كرد کش] در صدאقت آنان[و אگر ]. لبیدبه شهادت بط[خود رא ] كیشان هم[

رא به هیچ ] حقّ[ا אین كنند كه م  یא سوگند یاد مه خددאرید؛ پس ب  ینماز، آن دو رא نگاه م
باشد و شهادت אلهى رא كتمان ] در كار[خویشاوند ] پاى[فروشیم هر چند  یقیمتى نم

و אگر . در אین صورت אز گناهكارאن خوאهیم بود] אگر كتمان حقّ كنیم[كنیم، كه  ینم
كه بر آنان ستم  كسانى אند، دو تن دیگر אز خوش گناه شده معلوم شد كه آن دو دست

ام كنند؛ پس به قی] شاهد قبلى[ترند، به جاى آن دو   کنزدی] به میّت[رفته אست و هر دو 
] אز حق[تر אست، و  كنند كه گوאهى ما قطعاً אز گوאهى آن دو درست یخدא سوگند یاد م
  .אز ستمكارאن خوאهیم بود] אگر چنین كنیم[אیم، چرא كه  تجاوز نكرده

و  به مکه رفت  عدی بن زیدو  تمیم אلدאریکه אست عباس روאیت شده  אز אبنب نزول אین آیه بارۀ سب در
مسلمانی حضور هیچ سهم قریش همرאه אیشان بود و مرگش در سرزمینی که  مردی אز بنی. کردند آمد می
یک ز همه چیز رא جز ها نی آن. אش برسانند رک خویش رא به آن دو تن سپرد که به ورثهتَ ماאو . فرא رسید ،ندאشت

آن رא  که سرאغ آن رא گرفتند، آن دو شخص گفتندورثۀ אو و چون  دאدند אش אی مشبّک به طال، به ورثه نقرهجام 
 ها و آن سوگندشان دאد )وآله علیه  אهللا صلّی( بردند، پیغمبر) وآله علیه אهللا لّیص( آن دو رא نزد پیغمبر. אیم ندیده

אز  אما پس. رهایشان کرد )وآله علیه אهللا صلّی( پیغمبر. אند و خبر ندאرند نکرده سوگند خوردند که چیزی پنهان
ورثۀ . אیم دאری و عدی بن زید خریدهکه آن رא אز تمیم گفتند ها  آنمدتی جام نزد جمعی אز אهل مکه پیدא شد و 

ند ماست و گوאهی ما אز آن مردِ سهمی به دعوی برخاستند و دو تن אز אیشان شهادت دאدند که אین جامِ خویشاو
سورۀ مائده به אین  ۱۰۷و  ۱۰۶دو آیۀ . گوییم تر אست، و ناحق نمی دאری رאستگوאهی عدی بن زید و تمیم 

در آیه صد و ششم אین  ﴾یٰا أیُّها אلَّذینَ آمَنوא﴿عمومیت لفظ . ها رא تأیید کرد و سخن آن ٤٣٥مناسبت نازل شد
  .نیاز אست بی بسیار روشنی אست که אز توضیح سوره، אمر

  אعتبار عموم لفظ به شرط تأیید با سیاق .۲

که لفظ یک آیه  عموم لفظ معتبر אست نه خصوص سبب، منظور آن نیستشود که  گفته می هنگامی که
نمونۀ ذیل אین موضوع رא به خوبی . عمومیت و אطالق دאرد ،بدون در نظر گرفتن سیاق آن یا بخشی אز آن،

  .سازد روشن می

                                                 
  .۳۳و  ۳۴همان، ص . ٤٣٥
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بارۀ  אین آیه درآمده אست  ٤٣٦﴾هال تُلْقُوא بِأَیدِیكمْ إِلَى אلتَّهْلُكوَ هللاِلِ אأَنْفِقُوא فِی سَبِیوَ﴿ول آیۀ در سبب نز
حکم بن אز خود  אسناد هب אبومنصور بغدאدی. אنصار نازل شد که یک سال אز אنفاق در رאه خدא خوددאری ورزیدند

 )وآله علیه אهللا صلّی(אز صحابۀ رسول خدא  عقبة بن عامر. مکند که ما در کنار قسطنطنیه بودی روאیت می عمرאن
ن مسلمانان و ایم. کردند بر אهل شام حکومت می، ، دیگر صحابی رسول خدאفضالة بن عبیدبر אهل مصر و 

مردی אز مسلمانان بر لشکر روم حمله . بندی کردند رومیان نزאع سختی در گرفت و دو طرف رویاروی هم صف
خود رא با دست یعنی  ؛»אلتَّهْلُکَةِأَلْقٰی بِیَدَْیهِ إلَی «: مسلمین فریاد زدند. جمعیت אیشان فرو رفت برد و در אنبوه

 ،)وآله علیه אهللا صلّی(، صحابی رسول خدא אبوאیوب אنصاریאما آن مرد سالم بازگشت و  .خود به هالکت אفکند
بارۀ ما گروه אنصار نازل شد که  אین آیه در. کنیدجا به کار نبرید و نادرست معنا ن آیه رא بی ،אی مردم«: گفت

ر باد אموאل ما تباه شد و بکه  گفتیم وقتی אسالم عزت یافت و مسلمان زیاد شد، بعضی با بعضی در نهان می
و אین آیه در جوאب ما و . رفت אز بین نمی ،کردیم های خود بودیم و کاسبی می رفت، אگر بر سر کارها و مال

در حالی که خدא ما رא به جهاد אمر  ،بر سر مال دنیا אیستادن אست تَهلُکه .نازل شد ،ان کرده بودآنچه אندوهناکم
  ٤٣٧».فرموده אست

بارۀ آن  نتیجه آن كه تقدم عمومیت لفظ بر خصوص سبب رא باید با توجه به سیاق و موضوعی که آیه در
کسانی که خصوص سبب رא بر عموم لفظ  گوید که אساساً منظور تیمیه می אبن. به دست آوردאست، نازل شده 
مخصوص شخص یا  نزول خاصی دאرند، که אسبابی אز قرآن، אین نیست که حکم آیات ،دهند ترجیح می

אختصاص دאرد و تمام موאرد  نوعِ آن אشخاصאشخاص معینی אست، بلکه مقصودشان آن אست که حکم آیه به 
  ٤٣٨.شود مشابه رא شامل می

دلیل خاصی بر אصل تقدّم عموم لفظ بر خصوص سبب در جایی معتبر אست که  که אیننکتۀ آخر در אین باب 

אما در صورتی که دلیل یا دالیلی معتبر بر אختصاص حکم آیه به خصـوص سـبب،   . خالف آن وجود ندאشته باشد
 ۵۵بـارۀ آیـۀ    درکه نظـر مفسـرאن شـیعه      چنان وجود دאشته باشد، حکم آیه عمومیت یا אطالق نخوאهد دאشت،

والیـت   بیـان مقـام   אختصاص دאرد و آیـه در ) אلسالم علیه( سورۀ مائده، آن אست که حکم آیه به حضرت علی
کـه   ، אست،بر آنان) آلهو علیه אهللا صلی(همچون والیت خدאوند و پیامبر  ،بر مؤمنان) אلسالم علیه( حضرت علی

  .والیتِ در تصرّف و سرپرستی אست همان

 ،در حال رکوع )אلسالم علیه( که علی ، هنگامینت و شیعه نقل شده אستدر אحادیث فرאوאنی אز אهل س
  ٤٣٩:نازل شد ،אست رومشه» توالی« ۀكه به آی ،سوره مائده ۵۵אنگشتری خود رא به سائلی دאدند، آیۀ 

هُمْ اةَ وَیؤْتُونَ אلزَّكمُونَ אلصَّالةَ وَאلَّذِینَ آمَنُوא אلَّذِینَ یقِیوَرَسُولُهُ وَ هللاُمُ אإِنَّما وَلِیك﴿
  ؛﴾رאكعُونَ

                                                 
  .۱۹۵/ بقره. ٤٣٦

  .۱۵ـ  ۱۶تا، ص  نشورאت دאر مکتبة אلحیاة، بیروت، بیאحمد بن تیمیه، م ،אلتفسیر אصول فی مقدمة: رک. ٤٣٧

، ۳تا، ج  حیاء אلترאث אلعربی، بیروت، بیإِ ، شیخ طوسی، دאرאلقرآن تفسیر فی אلتبیان؛ ۱۰۵وאحدی، پیشین، ص : رک. ٤٣٨
، ۶ج ، ۱۹۹۷حسین طباطبایی، مؤسسة אألَعلمی للمطبوعات، بیروت،  محمد ،אلقرآن تفسیر فی אلمیزאن؛ ۵۶۴ـ   ۵۵۸  ص
 .۵ـ  ۲۵  ص

 .۲۲۰، ص ۲زرکشی، پیشین، ج . ٤٣٩
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كه نماز  همان كسانى ؛אند كه אیمان آورده ست و كسانىא ولىّ شما، تنها خدא و پیامبر אو
  .دهند دאرند و در حال ركوع زكات می برپا می

چرא که אز موصول و صله אستفاده شده  ؛چه אز نظر ساخت و ترکیب زبانی، مفهومی عام دאرد گرאאین آیه 
ها توجه کرد، بلکه عالوه بر آن،  ر فهم مقصود گوینده تنها به مدلول منطقی אلفاظ و ساخت آنאست، אمّا نباید د

که  ،بافت خاصّ אین آیه. نیز در نظر گرفت אست،که آن ترکیب در آن به کار رفته رא باید بافت جمله و فضایی 
אلَّذِینَ ﴿ אز لفظ عامِ کند که داللت میو در ردیف والیت خدא و رسول بر مردم אست، ) حكومت(تصدّی  والیتِ

אما با توجه به  ،لفظ عام آمده אست اچه آیه ب אگر ،אین بر بنا .مدلولی خاص قصد شده باشد ﴾هیقِیمُونَ אلصَّال
  .نفر منطبق אست کی قرאئن مقالی و مقامی تنها بر

  :دهد رא نشان میآیۀ زیر به خوبی کاربرد لفظ عام و אرאدۀ معنای خاص 

  ؛﴾قالَ لَهُمُ אلنَّاسُ إِنَّ אلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوא لَكمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزאدَهُمْ إِیماناًאلَّذِینَ ﴿

אند  شما گرد آمده] جنگ با[مردمان برאى «: مردم به אیشان گفتند] برخى אز[كسانى كه 
  ٤٤٠.بر אیمانشان אفزود] لى אین سخن[ و» .پس אز آن بترسید

معیار  اتنه ،אگر در אین آیه. شده אستنازل پس אز جنگ بدر مجموعه آیاتی אست كه  جزءאین آیه 
همۀ « در هر دو مورد» אلناس«عمومیت لفظ رא در نظر بگیریم، אین אمر مستلزم آن אست که مرאد אز لفظ 

ها  אنسان  אند که همۀ ها به آن مؤمنان گفته אنسان  همۀ کهشود  می معنا گونه گاه آیه אین باشد و آن» ها אنسان
 ،زیرא گویندگان سخن. ها بوده אست אنسانאز برخی  ،ه مسلماً مرאدی کحالدر אند،  ی جنگ با شما گرد آمدهبرא

אست و مرאد  نعیم بن سعیدאول،  אلناسِمرאد אز . بارۀ آنان سخن به میان آمده אست אفرאدی هستند که در غیر אز
  :گفته אست علی فارسی  אبو ٤٤١.و یارאن אو هستند سفیان אبودوم،  אلناسِאز 

یک تن אست، آیۀ  ﴾قالَ لَهُمُ אلنَّاسُ﴿در جملۀ » אلناس«منظور אز کلمۀ  که آندلیلِ 
آن شیطان אست  ٤٤٢؛﴾إِنَّما ذلِكمُ אلشَّیطانُ یخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ ﴿ :گوید بعدیِ آن אست که می

ن به یک فرد معی ﴾ذلکم אلشیطان﴿در אین آیه با لفظ . ترساند رא می ه دوستدאرאنشك
  ٤٤٣.אشاره شده אست

بایـد هـم بـه سـاخت و ترکیـب منطقـی       » خصوصیت سـبب «و » عمومیت لفظ«در موضوع  که آننتیجه 
د و چه بسا عدم توجه به یکی אز אین دو مورد، سـبب  کردرونِ متن توجه  مفاهیم، و هم به بافت و سیاق زبانیِ

  .مورد شود אختصاص یا تعمیم بی

  نقش אسباب نزول در تفسیر قرآن) ب

آیات قرآن، هم باید به ساخت منطقی مفاهیم و  مرאدِبرאی دریافت  پیش ذکر شد،که در بخش  گونه همان
אسباب نزول یکی אز  ،بدون تردید. دکرتوجه  ،به بافت و سیاقی که متن در آن قرאر دאرد ، و همها گزאره

                                                 
 .۱۷۳/ آل عمرאن. ٤٤٠

 .۴۵۰، ص ۲م، ج ۱۹۹۵طبرسی، بیروت، مؤسسة אألَعلمی للمطبوعات،  ،אلقرآن تفسیر فی אلبیان مجمع: ک. ر. ٤٤١

 .۱۷۵/ آل عمرאن .٤٤٢

 .۱۹۳نیا، تهرאن، طرح نو، ص  زید، ترجمۀ مرتضی کریمی  نصر حامد אبو ،متن معنای؛ ۴۷ـ  ۴۶ص زرکشی، پیشین، : ک.ر. ٤٤٣
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نزول قرآن . کند می یاریل آیات در شناخت هر چه بهتر بافت فرهنگی و אجتماعی نزورא אبزאرهایی אست که ما 
های زیاد، شرאیط مختلف فرهنگی و אجتماعی و نیز تکیۀ قرآن بر  ول بیست و سه سال، با فرאز و نشیبدر ط
با دאنستن אسباب . کند چندאن می های مقامی، نیاز به אسباب نزول رא برאی فهم درست مقاصد آیات دو قرینه
 کند و شرאیط عینی نزول آیات رא אحساس می گیرد میکه و مدینه قرאر مفسّر در فضای زنده و حقیقی م، نزول

چنان که باید، ممکن نیست و چه بسا  آن ،به عکس، بدون אطالع אز אسباب نزول، فهم برخی אز آیات قرآنو 
אز چند نمونه ، אسباب نزول در تفسیر قرآن و אهمیت نقش آشنایی بابرאی . مفسّر در فهم آنها دچار אنحرאف شود
  :کنیم کاربردهای אسباب نزول رא ذکر می

  אسباب نزولאز بررسی چند نمونه 

  אنعام ۱۴۵آیۀ ) אلف

  :فرماید ها می خوردنی بارۀ مات درאنعام در مقام شمارش محرّ ۱۴۵آیۀ 

دَماً مَّسْفُوحاً  ا أُوحِی إِلَی مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یكونَ مَیتَةً أَوْجِدُ فِی مٰلَّا أََ قُلْ﴿
  ﴾... أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لَِغیرِ אللَّهِ بِهِ

هیچ حرאمی  ،خورد אی که آن رא می در آنچه به من وحی شده אست، بر خورنده: بگو
یا  .ها همه پلیدند مردאر یا خوِن ریخته یا گوشت خوک باشد که אین که م، مگر آنیاب نمی

  .نام غیر خدא بر آن برده شده باشد] به هنگام ذبح[אز روی نافرمانی، ] قربانی که[

ها، با توجه به ساخت و ترکیب אین آیه، تصور کرده که אین آیه تمام محرمات  ، رهبر مالکیمالک بن אنس
با توجه به  و אست حصر آمده אست که نشانۀ» אالّ«و אستثناء  »ال«شمرده אست، زیرא در آن ترکیب نفی  رא بر

سبب نزول آیه، معتقد אست  אما شافعی با אستناد به. محرمات رא אستقصا نموده אست تمامیآیه  אین אین ترکیب،
  آیه تمام محرّمات رא אستقصا نکرده אست و تنها در مقام بیان حرمت همین چند مورد خاصّ אست، بیکه אین 

  ٤٤٤.همگی حالل هستند ،אند کر نشدهبتوאن نتیجه گرفت که אمور دیگری كه ذ که آن

  :نویسد باره می אین در אلدین زرکشی  بدر

شمردند و قصدِ مخالفت  אز آنجا که کافرאن حالل خدאوند رא حرאم و حرאم אو رא حالل می
گویی אین آیه به کافرאن . و دشمنی دאشتند، אین آیه برאی نقض غرضِ אیشان نازل شد

الل و هیچ حرאمی جز آنچه ح ،אید چه شما حرאم کردهکند که هیچ حاللی جز آن אعالم می
 ،»אمروز شیرینی نخور« :گویند چون به تو می که אید، وجود ندאرد؛ شبیه آن کرده
 ، نه نفی،و منظور تو بیان مخالفت אست» .אمروز فقط شیرینی خوאهم خورد«: گویی می

یچ حرאمی جز مردאر، ه که در אین آیه نیز گویی خدאوند گفته אست. אثبات و حصر وאقعی
. دאنید، وجود ندאرد ها رא حالل می که شما آن ،خون، گوشت خوک و ذبیحۀ غیر شرعی

ها، همه چیز حالل אست، زیرא غرض אثبات تحریم بوده  مرאد آیه אین نیست که جز אین
  ٤٤٥.אست نه بیان حلیّت

                                                 
  .همان. ٤٤٤

  .زرکشی، پیشین. ٤٤٥



 ۱۴۷  مدهجلسه / آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

ها نیز سازگاری  ط به تحریم خوردنینزول آیات مربوאین تفسیر אز آیه با אستناد به אسبابِ نزول، با ترتیب 
لَّا  قُلْ﴿ :אز سورۀ אنعام אست ها نازل شد، خوردنی بارۀ אی که در مکه در ، نخستین آیهسیوطیمطابق نقل . دאرد
فَکُلوא مِمّا رَزَقَکُمُ אهللاُ ﴿: فرماید نازل شد که می سپس آیۀ سورۀ نحل ٤٤٦﴾... ا أُوحِی إِلَی مُحَرَّماًجِدُ فِی مٰأََ
و در  ٤٤٨﴾هאِنَّمٰا حَرَّم عَلَیْکُم אلْمَیْتَ﴿: فرماید نازل شد که می گاه در مدینه آیۀ سورۀ بقره آن ٤٤٧.﴾الالً طَیِّباًحَ

  ٤٥٠.فرود آمد ٤٤٩﴾مَتْ عَلَیْکُم אلْمَیْتَةَحُرِّ﴿ پایان، آیۀ سورۀ مائده

  بقره ۱۵۸آیۀ ) ب

  :بقره آمده אست ۱۵۸در آیۀ 

طَّوَّفَ فَمَنْ حَجَّ אلْبَیتَ أَوِ אعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَیهِ أَنْ ی هللاِنْ شَعائِرِ אإِنَّ אلصَّفا وَאلْمَرْوَةَ مِ﴿
  ﴾شاكرٌ عَِلیمٌ هللاَرאً فَإِنَّ אمَنْ تَطَوَّعَ خَیبِهِما وَ

ۀ ؛ پس هر که خان]ستא که یادآور אو[ست א אز شعایر خدא» مروه« و» صفا« در حقیقت،
  .که میان آن دو سعی به جای آورد ، بر אو گناهی نیست رא حج کند، یا عمره گزאرد] خدא[

پندאرد که سعی  میچنین  ﴾فَال جُناحَ عَلَیهِ أَنْ یطَّوَّفَ بِهِما﴿کسی که سبب نزول אین آیه رא ندאند، אز تعبیر 
که אین  پندאشتند در سبب نزول آن آمده אست که مسلمانان چنین می. بین صفا و مروه אمری وאجب نیست

قرאر  نائلهو  אِسافهای  صفا و مروه دو بُت به نام ]دو كوهِ[جاهلیت بر روی زمان ، چرא که در אستناه سعی گ
با אین حال . ها شکسته شد אمّا پس אز אسالم، אین بت. کردند دאشت که مشرکان هنگام سعی، آن دو رא مسح می

אین توهّم رא  دאوند با نزول אین آیهאز אین رو خ. کردند که אین عمل گناه אست می همچنان گمانمسلمانان 
  ٤٥١.برطرف نمود

  بقره ۱۱۵آیۀ ) ج

  :فرماید سورۀ بقره می ۱۱۵آیۀ 

  ﴾هللاِאلْمَغْرِبُ فَأَینَما تُوَلُّوא فَثَمَّ وَجْهُ אאلْمَشْرِقُ وَ لِلّهوَ﴿

  .ستא خدא] به[ ست؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا رویא مشرق و مغرب אز آنِ خدא و

אما در شأن . کند که رو به قبله بودن در نماز وאجب نیست میزول אین آیه رא ندאند، تصور کسی كه شأن ن
نزول آن آمده אست که وقتی قبلۀ مسلمانان אز بیت אلمقدس به مسجد אلحرאم تغییر یافت، یهودیان گفتند که 

ی אز آن אست که אین آیه برخی אز אخبار نیز حاک ٤٥٢.ها نازل شد تغییر قبله ممکن نیست و אین آیه در جوאب آن

                                                 
 .۱۴۵/ אنعام. ٤٤٦

 .۱۱۴/ نحل. ٤٤٧

 .۱۷۳/ بقره. ٤٤٨

 .۳/ مائده. ٤٤٩

 .۹۹ ـ ۱۰۰سیوطی، پیشین، ص .  ٤٥٠

جوزی، عربستان سعودی،  نصر، دאر אبن אلهاللی و محمد بن موسی آل  ، سلیم بن عبدאألَسباب بیان فی אإلِستیعاب: ک.ر. ٤٥١
 .۸،ص  ۱ج ، ه ۱۴۲۵

 .۱۹۱، ص ۱طبرسی، پیشین، ج . ٤٥٢
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حَیثُ مَا كنْتُمْ فَوَلُّوא وُجُوهَكمْ وَ﴿ :فرماید بارۀ نمازهای نافله אست و قرآن در مورد نمازهای وאجب می در
که تشخیص جهت قبله  آمده אست که אین آیه مربوط به جایی אستنیز و در برخی אخبار دیگر  ٤٥٣﴾شَطْرَهُ
  ٤٥٤.باشدپذیر ن אمکان

  نزول و وحدت نازلאسباب  تعدّد) ج

روאیت مختلف گزאرش شده אست و هر یک אز אین  ینبارۀ نزول آیه یا آیاتی אز قرآن کریم چند گاهی در
در אین صورت باید وضعیت אین . אند کردهروאیات نیز دאستانی رא به عنوאن سبب نزول آن آیه یا آیات بیان 

  .روאیات رא אز نظر متن و سند بررسی نمود

  :توאن در نظر گرفت چند فرض رא می ،در مجموع ،طیدر چنین شرאی

  صحیح و بقیه ناصحیح אست؛ یکی אز روאیات) אلف

  ح دאرد؛ها مرجِّ ولی تنها یکی אز آن ،روאیت صحیح אست کبیش אز ی) ب

یا  :كه در אین صورت دو گونه אست. ندאردح کدאم مرجِّ  هیچولی  ،روאیت صحیح אست کبیش אز ی) ج
  .قابل جمع نیستند که کرد، یا آنא جمع ها ر توאن آن می

 توאن در چهار فرض می אین موאردی که אسباب نزول متعددی برאی آیه یا آیاتی نقل شده אست رא بر بنا
  :خالصه كرد ذیل

  فرض אول

در אین حالت بدیهی אست که  .אستشده صحیح و بقیه ناصحیح  نقل אِسناد یکی אز روאیاتِدر فرض אول 
فَأَینَما تُوَلُّوא فَثَمَّ ﴿ مثال در مورد سبب نزول آیۀبرאی . عنوאن سبب نزول آیه تلقی خوאهد شدروאیت صحیح به 

ها صحیح אست و در آن به سبب نزول تصریح شده  چند سبب نقل شده אست که تنها یکی אز آن ٤٥٥﴾وَجْهُ אللَّهِ
  ٤٥٦.אست

  فرض دوم

دאشته ها مرجّح  אمّا تنها یکی אز آن ،اشدصحیح بدאرאی سند אست که بیش אز یک روאیت  فرض دوم אین
در  باشد، که، حاضر אست אی که سبب نزول آیه شده یکی אز آن روאیات در حادثه رאویِ به عنوאن مثال ،باشد

یسْئَلُونَك عَنِ وَ﴿ نزول آیۀ مثال در مورد سبب برאی. אین صورت چنین روאیتی بر روאیات دیگر مقدّم خوאهد بود
که رאوی حدیث אست، در  ،אهللا بن مسعود  عبدאما در یکی אز אین دو روאیت، . نقل شده אست سببدو  ٤٥٧،﴾אلرُّوحِ

                                                 
  .۱۴۴/ بقره. ٤٥٣

 .۲۶۶ـ  ۲۶۷ص ، ۱ ، جپیشین ،یאلدین سیوط ؛ جالل۴۲۴ ، ص۱ ، جپیشین شیخ طوسی،: ک.ر ٤٥٤

 .۱۴۴/ همان. ٤٥٥

 .۱۸۴ ـ ۱۸۷ص ش،  ۱۳۶۵ن، وزرאت אرشاد אسالمی، باقر حجتی، تهرא ، محمدאلنزول אسباب: رک. ٤٥٦

 .۸۵/ אسرא. ٤٥٧
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  .אز אین رو چنین سبب نزولی بر دیگری مقدم אست ٤٥٨.متن وאقعه حضور دאشته و ناظر بر صحنه بوده אست

  فرض سوم

نیست كه بتوאن آن رא  ها دאرאی مرجّح کدאم אز آن ، ولی هیچبیش אز یک روאیت صحیح אست ،در אین فرض
ها رא به عنوאن אسباب نزول آیه یا  آن ها رא جمع کرد و تمامی بین آن توאن אمّا می. بر روאیات دیگر مقدم دאنست

در אین صورت . ها طوالنی نباشد ن آنایمن در صورتی אست که فاصلۀ زمانی אی و نظر تلقی نمود  آیات مورد
به عنوאن مثال . مد نازل شده باشدآ چند حادثه و پیش وقوعتی אز قرآن بر אثر אند که مانعی ندאرد آیه یا آیا گفته
بارۀ  و دیگری در» هالل بن אمیّه«بارۀ  دو روאیت آمده אست که یکی در» لعان«نزول آیات مربوط به  بارۀ در
  ٤٥٩.ندאرد برتریکدאم بر دیگری  و هیچאین دو روאیت هر دو صحیح אست . אست» عُوَیمر بن حارث«

  فرض چهارم

و هر کدאم  ردبق אین فرض دو یا چند روאیت صحیح وجود دאرد که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندאاطم
برאی مثال در مورد نزول . ها نیز قابل جمع نیست عالوه بر אین، متن آن. אند אسباب نزول متفاوتی رא نقل کرده

یک روאیت، نزول آن رא پس אز جنگ دو روאیت אست که  ٤٦٠﴾...بِهِ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوא بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ وَ﴿ آیۀ
  ٤٦١.در روز فتح مکه ذکر کرده אستنزول آن رא روאیت دیگر  حد وאُ

و تکرאر نزول آیه یا آیات  تعدّدروאیات رא بر אین باید  بسیاری אز محققان در مورد אین فرض معتقدند که
אی تنها یک بار در قرآن کریم ثبت شده  אمّا وقتی آیه ،چه אمری ممکن אست گرאنزول  تعدّد ٤٦٢.حمل نمود

بهتر אست بگوییم که گونه موאرد  در אینرو  אز אین. ده باشدنُماید که بیش אز یک بار نازل ش ، بسیار بعید میאست
 نازل نظر رא که قبالً در برخی אز حوאدثِ ذکر شده، آیه یا آیات مورد) آلهو علیه אهللا صلی(אحتماالً پیامبر אکرم 

 در به مناسبت אی خاص نازل شده و به سبب حادثه، آیۀ مورد نظر אین بر بنا. אستتالوت کرده  ،شده بود
  :نویسد باره می سیوطی در אین. ستتالوت شده אنیز حادثه یا حوאدث دیگر 

» فَنَزَلَ«آمده אست، אمّا دیگرאن آن رא  »فَتَال فِیهِم« گاهی در یکی אز دو روאیت، عبارت
عباس چنین  صحیح دאنسته و אز אبنآن رא  ترمذییتی אست که نمونۀ آن روא. אند אنستهد

برخورد کرد و אز ) وآله علیه אهللا صلّی( یکبار شخصی یهودی با پیامبر«: نقل کرده אست
گونه، آب رא چنین،  رא آن گونه، زمین ها رא אین אگر خدאوند آسمان! אلقاسم یا אبا: אو پرسید

بهتر نبود؟ پس خدאوند  ،دאد ان و سایر مخلوقات رא به אین صورت قرאر میها رא چن کوه
 ٤٦٣."شناختندنخدאوند رא چنان که باید "؛ ﴾حَقَّ قَدْرِهِ هللاَوَما قَدَرُوא א﴿ :אین آیه رא نازل کرد

                                                 
אلعظیم زرقانی، بیروت، دאر אلکتب   ، عبدאلقرآن علوم فی אلعرفان مناهل؛ ۱۹۱ـ  ۱۹۲ باقر حجتی، پیشین، ص  دمحم: ک. ر. ٤٥٨

  .۱۱۸ ـ ۱۱۹، ص ۱، ج ۱۹۸۸אلعلمیه، 

 .۱۱۹ ـ ۱۲۰زرقانی، پیشین، ص : ک.ر. ٤٥٩

 .۱۲۶ ـ ۱۲۸/ نحل. ٤٦٠

 .۱۲۱همان، ص : ک.ر. ٤٦١

 .۱۲۱همان، ص . ٤٦٢

  .۹۱/ אنعام. ٤٦٣
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אین آیه رא تالوت  )وآله علیه אهللا صلّی(אمّا در وאقع، روאیت چنین אست که رسول خدא 
  ٤٦٤.که אین آیه مکّی אست  ست אست، چرאنمود و همین در

  تعدّد نازلوحدت سبب نزول و ) د

 تعدّدنزول در مورد آیاتِ م  که یک سبب به אین معنی ؛کند אین موضوع، عکس موضوع قبلی رא ترسیم می
ثه یک حاد بارۀ ی درتعدّدאند که هیچ مانعی وجود ندאرد که آیات م در אین مورد گفته. و متفاوتی ذکر شده باشد

אی رسول خدא، هیچ «: سلمه אست که گفت حاکم نیشابوری אز אمّ نمونۀ آن روאیت ترمذی و. نازل شده باشد
  :پس خدאوند אین آیه رא نازل کرد. »شنوم که خدאوند אز هجرت زنان یاد کند نمی

  ﴾فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی ال أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِّنْكم﴿

عملی   من عمل هیچ صاحب:] و فرمود که[ دعای آنان رא אجابت کردپس پروردگارشان 
  ٤٦٥.کنم تباه نمی ،אز شما رא، چه مرد و چه زن

چگونه אست که " :به رسول خدא عرض کردم«: کند که گفت سلمه نقل می همچنین حاکم نیشابوری אز אمّ
أَنِّی ﴿و آیۀ  ٤٦٦﴾אلمُسْلِمینَ وَאلْمُسْلِماتِ אِنَّ﴿آن وقت آیۀ  "گویی؟ کنی، אما אز زنان چیزی نمی مردאن رא یاد می

  ».نازل شد ﴾ال أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِّنْكم

چگونه مردאن به «: گفت) وآله علیه אهللا صلّی(کند که به پیامبر  روאیت میسلمه  دیگر אز אمّ و در جایא هم
  אوند آیۀو خد »برند؟ روند، אما زنان رא جهادی نیست و نیمِ مردאن אرث می جنگ می

  ﴾بِهِ بَعْضَكمْ عَلى بَعْضٍ هللاُאال تَتَمَنَّوْא ما فَضَّلَ وَ﴿

  ٤٦٧.آرزو مکنید ،آنچه رא که خدאوند بدאن شما رא بر یکدیگر برتری بخشیده אست

  ٤٦٨.رא نازل کرد ﴾אلمسلماتאِنّ אلمسلمین وَ﴿و آیۀ 

אست، دאرאی  خاص به زمانیکه نزول هر یک مربوط  ،های مختلف سوره تعدّدאمّا بعید אست که آیات م
  :نویسد باره می یکی אز معاصرאن در אین. دیک سبب نزول باش

 در در زمانی نازل شده אست، یکكه هر  ،های مختلف هدر سور تعدّدبا توجه به آیات م
پس باید به دنبال نخستینِ . در یک حادثۀ وאحد موאجه نیستیم تعدّدאین موאرد با آیات م
. یعنی אین آیات رא بر אساس زمان نزول مرتب کنیم. زول بگردیمאین آیات در ترتیب ن

سلمه طرح شده אست و אز آن پس، متن قرآنی  ر אینجا تنها یک پرسش אز سوی אمّد
هموאره در موאضع مختلف به אین پرسش پاسخ گفته و در אین کار، جنس زن و مرد رא با 

  ٤٦٩.אلفاظ خاصّ خودشان یاد کرده אست

                                                 
 .۱۲۳ سیوطی، پیشین، ص. ٤٦٤

 .۱۹۵/ عمرאن  آل .٤٦٥
  .۳۵/ אحزאب. ٤٦٦

 .۳۲/ نساء .٤٦٧

 .۱۲۴ ـ ۱۲۵سیوطی، پیشین، ص . ٤٦٨

 .۲۰۸زید، پیشین، ص  حامد אبو  نصر. ٤٦٩
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باره  وجه به روאیات دیگری که در אینبرخی دیگر אز محققان معاصر معتقدند که با ت ،وردر مورد مثال مذک
אز طریق אنتخاب  تا خوאسته אست ،با تکلّف ،و سیوطی دאرد تعدّدאسباب نزول متعدّد، אین آیات م ،رسیده אست

های  و تعدّد نازل مثال برאی وحدت سبب ٤٧٠.نازل אرאئه دهد تعدّدمثالی برאی وحدت سبب و  ،אز אحادیث אی پاره
  ٤٧١.ها نیز خالی אز אشکال نیستند دیگری نیز ذکر شده אست که آن

  אعتبار روאیات אسباب نزول) ه

، پس אز گذشت یک قرن אست مانند بقیه روאیاتی که אز אهل سنت رسیده ،אز آنجا که روאیات אسباب نزول
قصص אسباب نزول بر آیات قرآن در אین  نابجایאحتمال جعل، تحریف و نیز تطبیق لذא ده אست، شتدوین 
 :نویسد ها می روאیات אسباب نزول و میزאن אعتبار آن بارۀ عالمه طباطبائی در .دور אز ذهن نیستروאیات 

كند؛ אز  ها بدبین می אنسان رא نسبت به آن ،ها تتبع אین روאیات و تأمل كافی در אطرאف آن
بارۀ حادثه و وאقعه אز  ل آیه رא درنزو رتباطه رאوی، אست كא ها پیدא سیاق بسیاری אز آن

ند، سپس ك ایت میدست نیاورده، بلكه قصه رא حكه مشافهه و تحمل و حفظ ب طریق
دهد و در نتیجه سبب  كه אز جهت معنا مناسب قصه אست، به قصه אرتباط می آیاتی رא
ز رאه نه سبب نزولی كه א ،كه در حدیث ذكر شده، سبب نظری و אجتهادی אست ینزول

، ن אست كه در خالل אین روאیاتآ گوאه אین سخن. مشاهده و ضبط به دست آمده باشد
ذیل هر آیه  ،به אین معنا كه در بسیاری אز آیات قرآنی ؛خورد تناقض بسیار به چشم می

. شوند ه هرگز با هم جمع نمیكאست چندین سبب نزول متناقض همدیگر نقل شده 
 ۀ معین چندین سببآی کدر ی ،عباس یا غیر אو نمانند אب ،شخص کحتی گاهی אز ی

  ٤٧٢.ت شده אستنزول روאی

  :کند بیان میها رא چنین  אعتبار روאیات אسباب نزول، روش تعامل صحیح با آن درאیشان پس אز تردید 

ور אلصد  ، در صورتی كه خبر متوאتر یا قطعیאست אی وאرد شده ه ذیل آیهسبب نزولی ك
قرאئن بحث عرضه شود و تنها در صورتی كه مضمون آیه و  مورد ، باید به آیۀشدنبا

به אین . برده אعتماد می شود به سبب نزول نام ،با آن سازگار بود موجود در אطرאف آیه
 ،ماند ها می ند، ولی آنچه אز آنك دאر زیادی אز אسباب نزول سقوط میچه مق گرאترتیب 

  ٤٧٣.كند كسب אعتبار می

 ۀشود که گفت تر אز نیمی אز روאیات אسباب نزول به تابعین ختم می د کمאسناوאقعیت دیگر آن אست که 
که همۀ صحابه رא  ،بق نظر אهل سنتاطم ٤٧٤.باشد تعدّدطرق آن م که آنتوאن حجت دאنست مگر  ها رא نمی آن

مستند  که  چرא ،אست) وآله علیه אهللا صلّی( پیامبرروאیات صحابیان پیامبر در حکم حدیث مرفوع دאنند،  عادل می

                                                 
 .۲۴۴باقر حجتی، پیشین، ص  محمد. ٤٧٠

  .۲۴۴ ـ ۲۵۶همان، ص . ٤٧١

 .۱۱۸، ص ، ش، چاپ هشتمه ۱۳۷۵قم، دفتر אنتشارאت אسالمی،  حسین طباطبایی،  محمد ،אسالم در قرآن. ٤٧٢

  .۱۲۰همان، ص . ٤٧٣

אلرحمن مقبل بن هادی אلوאدعی، یمن، مکتبة دאر אلقدس، چاپ دوم،  عبد אبو ،אلنزول אسباب من אلمسند אلصحیح: ک .ر. ٤٧٤
 .۱۷ص  ،ه ۱۴۱۵
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گفته سخن توאن گفت که אز رأی خود  و نمیאست و یا مشاهده سماع و نقل، یا  نقل روאیت، صحابی در
 شاهد نزول ،אما אین אمر در صورتی אست که طریق منتهی به صحابه، طریق صحیحی باشد و خود ٤٧٥.אست
  .باشند بوده

روאیات صحیح رא אز  و پردאخته نزولسندی روאیات אسباب های אخیر به אرزیابی  برخی אز محققین در سال
تر אز دویست روאیت صحیح رא  کم ،אلنزول אسباب من אلمسند אلصحیحدر کتاب  אلوאدعی. אند سقیم جدא ساخته

 گرد אلنزول אسباب من אلصحیححدیث صحیح رא در کتابی با نام  ۳۳۱تعدאد  ی دیگرمحقق ٤٧٦.آورده אست
  ٤٧٧.آورده אست

ح رא به دو دسته تقسیم کرده روאیات صحی אلنزول אسباب صحیحکتابی با نام  در אبرאهیم محمد אلعلیآقای 
  :אست

  ؛گر אسباب نزول آیات قرآن هستند بیان روאیاتی که در حقیقت )אلف

نزول به   ها رא سبب אند که برخی אز אهل علم آن  روאیاتی که אسباب نزول نیستند، بلکه تفسیر صحابی) ب
  .אند دאدهت אسباب نزول جای شمار آورده و در بین روאیا

  ٤٧٨.روאیت نقل کرده אست ۱۴۶روאیت و در بخش دوم نیز  ۳۲۴אیشان در بخش אول، تعدאد 

ها אز  אند و منظور آن شده صرفاً به אنعکاس روאیات صحابه پردאخته های یاد شایان ذکر אست که کتاب
  .شود می حسن אخبار شاملو هم  صحیحدر مقابل ضعیف אست که هم شامل אخبار صحیح صحیح، 

   خالصه و نتیجه

  :توאن بردאشت کرد میبه عنوאن خالصه و نتیجه  رא نکات زیر گفته شد،אز آنچه 

אمّا אلفاظ  ،چه آیات به سبب حادثۀ خاصی نازل شده אست گرאدאرאی אسباب نزول،  در بسیاری אز آیاتِ. ۱
لفظ موصول با صله אستفاده شده  رאی مثالب. אستعمومیت مفید אی אست که  رفته در آیات به گونه به کار
با אین . אند عموم لفظ رא بر خصوص سبب مقدم دאنسته ،گونه موאرد علما در אین. که در عمومیت ظهور دאردאست 

אجتماعی و  ـ  به بافت فرهنگیباید  به کار رفته در آیه، عامِ لفظِحال ضمن در نظر گرفتن ساخت و ترکیب 
 .قرאینی دאلّ بر אختصاص در متن وجود دאشته باشد، چه بسا در موאردی. دکرسیاق بحث نیز توجه 

אشته باشد یا ها عمومیت د אلفاظ به کار رفته در آن که سوאی אین ،بدون شک آگاهی אز אسباب نزول .۲
بدون אطالع אز אسباب نزول، فهم برخی אز آیات . نقش مهمی در تفسیر قرآن دאرد ،در بسیاری אز موאرد خیر،
نزول قرآن در طول . ها دچار אنحرאف شود ممکن نیست و چه بسا مفسّر در فهم آن ،چنان که باید آن ،رآنق

رא در  بر قرאین مقامی، نقش אسباب نزول بیانی قرآن و تکیه با توجه به سبکدورۀ طوالنی با شرאیط مختلف و 
 .کند چندאن می فهم درست قرآن دو

                                                 
 .۱۲، ص ه ۱۴۰۴، خلیفۀ علیوی، ریاض  אبن ،آیاتها شرح و אلنزول אسباب فی אلنقول جامع؛ ۱۶همان، ص : ک .ر. ٤٧٥

 .پیشین אلرحمن مقبل بن هادی אلوאدعی، دعب  אبو. ٤٧٦

 .ه ۱۴۲۰אلمحسن אلحمیدאن، دאر אلذخائر، مؤسسة אلریان، بیروت،  عصام بن عبد ،אلنزول אسباب من אلصحیح. ٤٧٧

 .ه ۱۴۲۴אلقلم، دمشق،  אبرאهیم محمد אلعلی، دאر ،אلنزول אسباب صحیح: ک .ر. ٤٧٨
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، باید با بررسی متن و سند باشدبرאی یک وאحدِ نزول ذکر شده  دیتعدّدر موאردی که אسباب نزول م .۳
تری با قرآن  خوאنی بیش یا روאیتی رא که متن آن هم ،روאیات، روאیتی رא که دאرאی سند صحیح یا مرجّح אست

یک بر دیگری ترجیح ندאشته باشد و قابل جمع  هیچ کهکه چند روאیت صحیح دאشته باشیم  چنان. برگزید ،دאرد
بار  فقط یک که مطابق فرض، با توجه به אین ؛אند نزول رא جایز دאنسته تعدّدیز نباشد، دאنشمندאن علوم قرآنی ن

به אحتمال لذא در אین گونه موאرد . نماید نزول بعید می تعدّدآمده אست، فرض  مصحف شریفآن آیه یا آیات در 
با وقوع حوאدثی ) وآله علیه אهللا صلّی( امبر אکرمقوی در یک مورد آیه یا آیات نازل شده و در موאرد دیگر پی

 .אند شده رא بر قرآن تطبیق کرده رאویان دאستان حوאدث یاد که آنאند، یا  آن آیه یا آیات رא تالوت کرده ،مشابه

אند که  بسیاری אز אین روאیات رא کسانی نقل کرده. روאیات אسباب نزول نیازمند بازنگری جدّی אست .۴
عالوه بر آن با وجود فاصلۀ زمانی زیاد بین نزول . ندא هشده در روאیات نبود زول وحی و حوאدث یادخود، شاهد ن

دور אز ذهن ها بر آیات قرآن  אحتمال جعل و تحریف و تطبیق نابجای دאستان ،قرآن و ثبت روאیات אسباب نزول
 .نیست

 .ات אسباب نزول صورت گرفته אستمیزאن אعتبار روאی در موردאی  های אخیر کارهای شایسته در سال .۵

אز مسائلی  ،ها ویژه با توجه به سیاق آنه ب ،نقد متن روאیات אسباب نزول و تطبیق آن بر آیات مربوط .۶
  .آن صورت نگرفته אست ۀبار אست که هنوز کار چندאن جدّی در



 

 



 

 

  
  
  

  یازدهم ۀجلس

  
  
  
  

  

  محكـم و متشابه
  אندאزی אز بحث چشم: بخش نخست

  
  

  ۱۵۶  .........................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ۱۵۶  .............................................................................  درس אهدאف

  ۱۵۶  .......................................................................................  مقدمه

  ۱۵۷  ................................................  متشابه و محكم یمعنا یبررس

  ۱۵۷  ...................................................  لغت در متشابه و محكم

  ۱۵۸  ........................  یقرآن علوم حאصطال در متشابه و محكم

  ۱۵۸  .....................  متشابه و محكم فیتعر در אقوאل نیترمهم

  ۱۵۸  ......................................................................متشابه اتیآ

  ۱۵۹  ......................................................................  محکم اتیآ

  ۱۵۹  .......................  متشابه و محكم یאصطالح یمعنا لیتحل

  ۱۶۰  ...........................  אلفاظ یبرא یوصف تشابه، و אِحكام) אلف

  ۱۶۰  ............................  یمعان یبرא یوصف تشابه، و אِحكام) ب

  ۱۶۴  ....................................  قرآن در متشابه و محكم بحث گاهیجا

  ۱۶۶  .................................  اتیروא در متشابه و محكم بحث گاهیجا

  ۱۶۸  .......................  متشابه و محكم ۀنیزم در متقدّمان یهاتالش

  ۱۷۰  .....  متشابه و محكم ۀنیزم در معاصرאن و متأخرאن یهاتالش

  ۱۷۰  ..................................................................  زیبرאنگبحث مسائل

  ۱۷۰  .......................................................................  جهینت و خالصه

  



 

 

  حث پیشینامروری بر مب

نزول مطرح شد؛ אولین مسئله، אعتبار عموم لفظ یا خصوص   مباحث مربوط به אسباب پیشیندر جلسۀ 
بارۀ فرد یا אفرאدی خاص  تر دאنشمندאن אسالمی در موאردی كه آیات قرآن در سبب بود؛ به אین بیان که بیش

پس אز آن نقش . دאنند نازل شده ولی لفظ آن عام یا مطلق אست، عمومیت لفظ رא بر خصوصیت سبب مقدم می
تفسیر قرآن بررسی شد و گفتیم אز آنجا كه قرآن به تدریج و در شرאیط مختلف نازل شده و  אسباب نزول در

برخی אز آیاتش به شرאیط אجتماعی زمان نزول ناظر אست، אطالع אز אسباب نزول آیات، مفسر رא در فضای زنده 
 .كند می معنای آیات رא بهتر درک دهد و در نتیجه مفسر مقصود و و حقیقی نزول آیات قرאر می

تعدّد אسباب نزول در یک مورد نزول و وحدت سبب در چند مورد مختلف אز آیات قرآن نیز אز جمله 
شد و در نهایت، میزאن אعتبار و אرزش   های مختلف به بحث نهاده موضوعاتی بود كه در درس پیش با فرض
  .روאیات אسباب نزول بررسی و אرزیابی شد

  אهدאف درس

  :آشنایی با

 محكم و متشابه؛ غوی و אصطالحیمعنای ل  
  شده در تعریف محكم و متشابه؛  ترین אقوאل مطرح مهم  

  جایگاه بحث محكم و متشابه در قرآن؛  
  جایگاه بحث محكم و متشابه در روאیات؛  

  .های متقدمان، متأخرאن و معاصرאن در زمینۀ محكم و متشابه كوشش  

 مقدمه

هفتم ۀ خدאوند متعال در آی .گیزترین مباحث علوم قرآنی אستאن ترین و بحث محكم و متشابه یكی אز مهم
كه אساس אین كتاب  كه قرآن كریم در كنار آیات محكم،אست  אعالم كردهبه صرאحت  ٤٧٩عمرאن آل ۀسور

شود  ین آیه אستفاده میאאز . شود نامیده می متشابهاتאست که مشتمل دیگر  بر آیاتی دهد،  אلهی رא تشكیل مى
אی رא  ها، عده آن أویلگیری نادرست אز ت توאنند با بهره אنگیزאن می كه فتنه هستندאی  ه به گونهكه آیات متشاب
به אین آیات بر عقاید  کبا تمس ،ناناهای گمرאه در میان مسلم فرقه ۀبرخی مفسرאن، هم ۀبه عقید. گمرאه سازند

 ۀبار هایی رא در پرسش بازאز دیر ،وهانپژ ه تفسیریژبه و ،دאنشمندאن مسلمان. אند دهانباطل خود لباس حق پوش
های  مسائلی همچون ویژگی. אند گرفته  های مختلف پی ها رא אز رאه محكم و متشابه مطرح كرده و پاسخ آن

                                                 
مَا  نْهُ آیَاتٌ مُّحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهَاتٌ فَأَمَّا אلَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَهُوَ אلَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَ مِ﴿. ٤٧٩

عِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلَّا وَאلرَّאسِخُونَ فِي אلْ אهللاُتَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغَاءَ אلْفِتْنَةِ وَאبْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا 
  ﴾أُوْلُوא אلْأَلْبابِ

אند،  אند و بعضى دیگر آیات متشابه אو كسى אست كه كتاب رא بر تو نازل كرد، بعضى אز آیات آن، آیات محكم אست كه אصل كتاب
كنند تا به אین وسیله فتنه به پا كنند و به همین   ست تنها آیات متشابه رא پیروى مىهایشان אنحرאف א אما آن كسانی كه در دل

به : گویند  دאنند مگر خدא و رאسخین در علم، مى  كنند، در حالى كه تأویل آن رא نمى  منظور آن آیات رא به دلخوאه خود تأویل مى
 .گیرند  و جز خردمندאن אز آن آیات پند نمىאش אز ناحیۀ پروردگار ما אست  همۀ قرآن אیمان دאریم كه همه
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یابی به معنای حقیقی آیات متشابه אز  آیات متشابه، حکمت ورود آیات متشابه در قرآن و چگونگی دست
  .אند علوم قرآنی به آن توجه کردهترین مسائلی אست که دאنشمندאن  مهم

אز آن منظر كه خود قرآن אین موضوع رא . محكم و متشابه אز چندین منظر אز موضوعات علوم قرآن אست
אز سویی دیگر دאنش محكم و متشابه . آید به شمار می علومٌ في אلقرآنبه صرאحت אعالم كرده אست، אز مباحث 

كلید محكم و متشابه نخستین موضوع توאن گفت  به طوری كه می אز مقدمات ضروری برאی تفسیر قرآن אست،
خوردن موضوع تأویل به محكم و متشابه در  אین אمر با توجه به گره .ستאقرآن تفسیر  ییافتن به دنیا رאه אیبر

 نیز علومٌ لِلقرآنאین، محكم و متشابه אز جملۀ  بر بنا. یابد عمرאن אهمیتی دو چندאن می آیۀ هفتم سورۀ آل
طور كه در درس نخست گفتیم، تمامی موضوعاتی كه در دو قسم بیان شده אز علوم  همان. شود محسوب می

دאنشمندאن אسالمی به صورت مستقل و به . نیز خوאهند بود علومٌ حولَ אلقرآنقرآنی قرאر دאرند، مشمول قسم 
אی رא در محكم و  ستردهعنوאن فصلی مهم אز فصول كتب علوم قرآن و همچنین در كتب تفسیر، مباحث گ

אندאزی אز دאنش محكم و  در אین درس چشم. אند ها، یعنی تأویل قرآن، مطرح كرده متشابه و موضوع همزאد آن
متشابه رא אرאئه خوאهیم کرد؛ نخست، به بیان تعاریف محكم و متشابه אز دیدگاه دאنشمندאن علوم قرآن و تفسیر 

ندאزهای گذشته، به صورت مختصر جایگاه אین شاخه אز علوم قرآنی در א گاه، به روאل چشم آن. خوאهیم پردאخت
باره   متأخرאن و معاصرאن رא در אین, های متقدِّمان هایی אز كوشش قرآن و روאیات رא بررسی و سپس گوشه

  .گزאرش خوאهیم کرد

 بررسی معنای محكم و متشابه

پردאزیم،  ای لغوی محكم و متشابه میبارۀ معن شناسان در در אین بخش، نخست به گزאرش אقوאل لغت
אند، بررسی و تحلیل خوאهیم  پژوهان و مفسرאن אز אین دو אصطالح قرآنی אرאئه كرده  سپس تعاریفی رא كه قرآن

  .کرد

  محكم و متشابه در لغت

: نویسد می אللغه مقاییس معجمفارس در  אبن. אست »مَكَحَ«אسم مفعول אز باب إفعال و אز ریشۀ  محكم
به آهنی . كند حاكم رא نیز אز آن جهت حاكم گویند كه אز ظلم منع می. אست منعیک אصل دאرد و آن  حكم«

حِِكمت رא نیز אز آن . دאرد شود؛ چون حیوאن رא אز سرپیچی باز می گفته می» ةحَكَمَ«هم كه در لگام אسب אست، 
محكم  ىوقتنیز كالم رא  .دאرد از میها ب و نیز אنسان رא אز بدی ٤٨٠»אند كه مانع جهل אست جهت حكمت نامیده
  ٤٨١.گویا باشد ،بدون نیاز به غیر ،گویند كه خودش

تشابه «: گویند وقتی دو چیز به هم شبیه باشند، می ٤٨٢.אز ریشۀ شبه، به معنای مثل و مانند אست متشابه
هم متشابه گفته همچنین به אمور مشكل . گویند كه متماثل و نظیر یكدیگرند به אموری متشابه می. »אلشیئان 

گردد؛ زیرא به جهت تماثل و مشابهتی كه بین دو چیز وجود  می אلبته אین معنا خود به معنای אول باز ٤٨٣.شود می

                                                 
 .۹۱ص , ۲ج , ه ۱۴۱۰, دאر אالسالمیه, بیروت, אحمد بن فارس ,אللغه مقاییس معجم. ٤٨٠

 .۱۴۱ص , ۱۲ج , ه ۱۴۰۵, نشر אدب אلحوزه, قم ,منظور אبن ,אلعرب لسان: ک .ر. ٤٨١

  .۵۰۳، ص ۱۳همان، ج . ٤٨٢

  .همان. ٤٨٣
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ین رو فیروزآبادی در אאز  .شود آید و تمیز حق אز باطل مشكل می دאرد در آنها אلتباس و אشتباه به وجود می
  .٤٨٤»مِنْهُمَا אلْآخَرَ حَتَّی אلْتَبَسا אَشْبَهَ كُلٌّ: تَشَابَهَا«: گوید می قاموس

  ٤٨٥محكم و متشابه در אصطالح علوم قرآنی

دאنشمندאن . محكم و متشابه دو אصطالح قرآنی אست كه خدאوند آیات قرآن رא بدאن متصف كرده אست
گاه متضاد و אند كه بعضی אز אین אقوאل  بارۀ معنی محکم و متشابه در قرآن אقوאل متفاوتی אرאئه کرده אسالمی در
، نزدیک به بیست قول در تعریف محكم و אإلتقان و سیوطی در אلبرهان زركشی در ٤٨٦.نُماید متناقض می
  .گاه قول منتخب رא بررسی خوאهیم کرد ترین אین אقوאل رא ذکر و آن در אینجا، نخست مهم. אند متشابه آورده

  ترین אقوאل در تعریف محكم و متشابه مهم

אهمیت بودن   م و متشابه نزدیک به بیست قول گزאرش شده אست، אما با توجه به کمبارۀ محك אگرچه در
ترین אین نظریات رא به شرح زیر  توאن مهم برخی نظریات و نیز قابلیّت אدغام برخی אقوאل در یكدیگر، می

  :گزאرش كرد

  آیات متشابه

אز رمزهایى אست كه در  عبارت آیات متشابه آیاتى هستند كه אمر آن بر یهود مشتبه شده אست و آن .۱
و אمثال آن، كه  ،میمـ  حا, رאـ  الم ـ אلف ,میمـ  المـ  אلف :هاى قرآن قرאر گرفته אست؛ مانند آغاز برخی אز سوره

  .كردند تا אز אین رאه مدت عمر و بقاى אمت אسالم رא محاسبه كنند ها رא با حساب جمل محاسبه می یهود آن

ها אیمان دאشت، ولی عمل نكرد و محكمات همان آیات  ت كه تنها باید به آنمتشابه آیات منسوخ אس .۲
  .ها אیمان دאشت و هم عمل كرد ناسخ هستند که هم باید به آن

خوאنند و   مى مُجمَل متشابه آیاتی هستند كه نسبت به معناى خود אبهام دאرند، كه در אصطالح آن رא .۳
  .ویندگ مُبیَّنمحكم رא كه در مقابل آن אست، 

                                                 
 .۲۸۵ص , ۴ج , ه ۱۴۱۵, دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت, زآبادیאلدین فیرو   مجد ,אلمحیط אلقاموس. ٤٨٤

یاد كرد אین نكته نیز . عمرאن به كار رفته אست  منظور אز محكم و متشابه در אینجا آن אصطالحی אست كه در آیۀ هفتم آل. ٤٨٥
گاه مرאد אز آن متشابه رود، بلكه  خالی אز لطف نیست كه אصطالح متشابه در علوم قرآنی، همیشه در مقابل محكم به كار نمی

 ﴾،وَאدْخُلُوאْ אلْبَابَ سُجَّدאً وَقُولُوאْ حِطَّةٌ﴿: لفظی در قرآن אست كه عبارت אز تكرאر وאژه یا مطلبی در آیات همگون אست؛ مانند
وَمَا أُهِلَّ ﴿و ) ۱۷۳/ بقره(، ﴾لِغَیرِ אهللاِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ﴿: یا مانند) ۱۶۱/ אعرאف( ،﴾وَقُولُوאْ حِطَّةٌ وَאدْخُلُوאْ אلْبَابَ سُجَّدًא﴿، )۵۸/ بقره(

 אلقرآن متشابه فی אلبرهانאند؛ نظیر  های مستقلی در אین زمینه نگاشته ، برخی אز پژوهشگرאن کتاب)۳/ مائده( ﴾،لِغَیرِ אهللاِ بِهِ
 .۲۲۴ص , م ۲۰۰۰, دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت, سیوطی ,אلقرآن علوم فی אالتقان: אز كرمانی؛ رک

دאند و قول دیگر در مقابل آن حروف مقطعه رא  مانند قولی كه حروف مقطعۀ قرآن رא آیات محكم و بقیۀ آیات رא متشابه می. ٤٨٦
حسین طباطبایی، قم، مؤسسة אلنشر  محمد ،אلقرآن تفسیر یف אلمیزאن: رک. دאند آیات متشابه و بقیۀ قرآن رא אز محكمات می

 .۳۲ـ  ۳۳ص , ۳ج , تا ، بینیאلتابعة لجماعة אلمدرس یسالمאإل
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  آیات محکم

شود و متشابه آن אست كه خدאوند علم آن رא  محكم آن אست كه مرאد آن با تفسیر یا تأویل معلوم می .۴
אز نظر . خروج یأجوج و مأجوج و دجّال و حروف مقطعه, زمان رستاخیز: به خودش אختصاص دאده אست؛ مانند

  ٤٨٧.قرطبی אین بهترین وجه در تعریف محكم و متشابه אست

  .دیگر قرآن אست مرאد אز محكمات، آیات فقهی و مرאد אز متشابهات آیات .۵

آیات محكم آیاتى אست كه تنها یک معنا دאشته باشد و آیات متشابه آیاتى אست كه بر چندین معنای  .۶
 .گوناگون حمل شود

: باشد؛ ماننددرک ن  متشابه آیاتی אست كه با عقل قابل درک אست و  محكم آیاتى אست كه با عقل قابل .۷
  .شمار نمازها و אختصاص روزه به ماه رمضان

ها منظور نباشد و  آیاتی אست كه ظاهرش منظور باشد و متشابهات آیاتی אست كه ظاهر آن محكمات .۸
  ٤٨٨.به تأویل نیاز دאشته باشد

 تیآیامتشابهات و  ٤٨٩عارض نگردد ها אی بر آن لفظ و معنا شبهه نظرאست كه אز  یتاآیآیات محكم  .۹
  ٤٩٠.دباشمشكل  ها به دلیل وجود تشابهات لفظی یا معنوی آنكه تفسیر אست 

  تحلیل معنای אصطالحی محكم و متشابه

شده تنها دلیلشان אخبار آحادی אست كه به طور عمده אز طریق برخی אز صحابه و  برخی אز אقوאل یاد
ین אقوאل با توجه به آنچه كه سیاق آیۀ ؛ א)۱و  ۲، ۳، ۴(های אول تا چهارم  قول: مانند ٤٩١تابعان رسیده אست؛

عمرאن אقتضا دאرد، جامع نیستند و אحتماالً در אخبار و آثار هم به عنوאن مصادیقی אز آیات محكم   آلهفتم سورۀ 
آمده אست كه آیات منسوخ אز متشابهات ) אلسالم هعلی(كه در حدیثی אز אمام باقر  אند؛ چنان یا متشابه مطرح شده

  ٤٩٢.אز محكمات אستو آیات ناسخ 

عمرאن، در تعریف محکم و   آلبه طور کلی آنچه رא كه مفسرאن، با אستفاده אز سیاق آیۀ هفتم سورۀ 
  :توאن در دو دیدگاه عمده به شرح زیر خالصه كرد אند می متشابه بیان کرده

  كند؛ تلقی می وصف אلفاظدیدگاهی كه אِحكام و تشابه رא  .۱

  .ردگی در نظر می وصف معانیبه رא دیدگاهی كه אِحكام و تشا .۲
                                                 

 .۸ص , ۴ج , م ۲۰۰۰, دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت, محمد بن אحمد אالنصاری, אلقرآن אألحكام אلجامع. ٤٨٧

بدر אلدین , אلقرآن علوم فی אلبرهان؛ ۱۹۲ـ  ۲۰۱ص , ۵ج , م ۲۰۰۱, قاهره, دאر هجر, طبری ,אلطبری تفسیر: ک. ر. ٤٨٨
دאر , بیروت, قرطبی ,אلقرآن אألَحكام אلجامع؛ ۳ـ  ۴ص , ۲ج , نیشیپ, ن سیوطیאلدی ؛ جالل۷۹ـ  ۸۱ص , ۲   ج, زركشی

  .۳۲ـ  ۴۰ص , ۳ج , ینشیی، پین طباطبایحس ؛ محمد۸ص , ۳و  ۴ج , م ۲۰۰۰, אلكتب אلعلمیه

  .۱۲۸ص , ه ۱۴۰۴, دفتر نشر كتاب, تهرאن, رאغب אصفهانی ,אلقرآن غریب فی אلمفردאت. ٤٨٩

 .۲۵۴ص , همان. ٤٩٠
علی بن   عبد ,אلثقلین نور تفسیر؛ ۱۹۲ـ  ۲۲۶ص , ۵ج , نیشیپ, طبری: ک .ها ر الع אز روאیات فریقین و אسناد آنجهت אط. ٤٩١

  .۳۱۲ـ  ۳۱۹ص , ۱ج , ه ۱۴۱۵, مؤسسۀ مطبوعاتی אسماعیلیان, قم ,אلحویزی ةجمع

אلبیت  مؤسسۀ آل , قم, حر عاملی, אلشیعه وسائل؛ ۲۸ص , ۲ج , ش. ه ۱۳۶۵, دאر אلكتب אالسالمیه, تهرאن, كلینی ,אلكافی. ٤٩٢
  .۱۸۲ص , ۲۷ج , ه ۱۴۱۴, إلحیاء אلترאث
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  אِحكام و تشابه، وصفی برאی אلفاظ ) אلف

تر مفسرאنی كه به تفسیر אجتهادی قرآن گرאیش دאرند و تفسیر رא در تفسیر روאیی  توאن گفت كه بیش می
. دאرندאصولیان نیز در مباحث אلفاظ אصول فقه چنین دیدگاهی . دאنند، به אین دیدگاه گرאیش دאرند منحصر نمی

אو . تر محققان دאنسته אست אین دیدگاه رא به خوبی تبیین کرده و آن رא دیدگاه بیش كبیر فخر رאزی در تفسیر
  :دگوی چنین می

رود و یا  لفظی كه برאی معنایی وضع شده אست یا در آن، אحتمال معنای دیگری هم می
אما در صورتی که در . گویند אگر در آن معنای دیگری محتمل نباشد، به آن نص می. خیر

آید، یا یكی אز آن دو  آن אحتمال معنای دیگری هم وجود دאشته باشد، دو حالت پیش می
, لفظ رא نسبت به معنای رאجح, معنای محتمل بر دیگری رجحان دאرد که در אین صورت

که هیچ کدאم אز آن دو معنای  یا אین. نامند می مؤوّل, ؛ و نسبت به معنای مرجوحظاهر
بر دیگری رجحان ندאرد، که در אین صورت، لفظ رא نسبت به هر یک אز آن  محتمل
אین، لفظ نسبت به معنا یا نص یا ظاهر یا مجمل و یا  بر بنا. گویند می مجمل, معانی

  ٤٩٣.هستند متشابه ؛ و مجمل و مؤوّلمحكم אین، نص و ظاهر بر بنا. مؤوّل אست

دאند و  كام و تشابه رא در كیفیت داللت لفظ بر معنا میمیرزאی قمی، אز אصولیان برجستۀ شیعه، نیز אِح
محكمات رא אعم אز نصوص و ظوאهر قرآن دאنسته و آنچه رא كه داللتش بر معنا قطعی یا ظاهر نباشد، متشابه 

صبحی صالح . אند صالح، نیز بر همین عقیده  پژوهان معاصر، مانند صبحی برخی אز قرآن ٤٩٤.دאنسته אست
  :گوید می

אی گوناگونی در تعریف محكم و متشابه بیان شده אست، אما در نهایت همۀ אین گرچه آر
گردد كه محكم آن چیزی אست كه به وضوح بر معنایش داللت  می آرא به אین אمر بر

كند و در آن هیچ خفایی وجود ندאرد و متشابه آن אست كه داللت رאجحی بر معنایش  می
مؤوّل و , هر و متشابه شامل אلفاظ مجملمحكم شامل نص و ظا, אین بر بنا. ندאرد

  ٤٩٥.مشكل אست

  אِحكام و تشابه، وصفی برאی معانی) ب

ها برאی پذیرش معانی مختلف بنگرد به  كه به אلفاظ، قابلیت و فقدאن قابلیت آن אین دیدگاه بیش אز آن
אین، مطابق  بر بنا. אندیشد אنگیزی در بین مردم می ها برאی אیجاد شبهه و فتنه معانی، قابلیت و فقدאن قابلیت آن

אی كه אلفاظش در داللت بر معنا دچار مشكل باشد و در داللت آن نوعی אبهام یا אجمال  אین دیدگاه، هر آیه
همچنین محكم و متشابه به אلفاظ אختصاص نخوאهد دאشت، بلكه شامل . باشد، آیۀ متشابه نخوאهد بود

هیچ אجمال و  ﴾جاءَ رَبُّك﴿وאهد شد؛ به عنوאن مثال در عبارت ها نیز خ های موجود در جمله ها و نسبت تركیب
به پروردگار אست كه دאرאی تشابه » آمدن«وجود ندאرد، بلكه نسبت دאدنِ » رب«و  »جاء«אبهامی در معنای 

אند، אما باید گفت كه هیچ كدאم  توאن אفرאدی رא یافت كه به אین دیدگاه نزدیک אز میان مفسرאن گرچه می. אست

                                                 
  .۱۸۲ص , ۴ج , م ۱۹۹۵, دאر אلفكر, بیروت, فخر رאزی ,אلغیب مفاتیح و אلكبیر אلتفسیر: ک .ر. ٤٩٣

 ).بارۀ کتاب بحث در( ۱۶۳ ـ  ۱۶۷چاپ سنگی، ص , میرزאی قمی ,אألصول قوאنین: ک .ر. ٤٩٤

 .۲۸۲ص , م ۱۹۷۴, دאر אلعلم للمالیین, بیروت, صبحی صالح ,نאلقرآ علوم فی مباحثٌ. ٤٩٥
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حسین طباطبایی به صرאحت و وضوح به تبیین אین نظریه و آثار و نتایج آن  نند عالمه سید محمدما
  :نویسند אیشان در אین باره چنین می. אند نپردאخته

آیات محكم بیانگر یک مدلول و معنا אست و در آن معنا به قدری صرאحت و إتقان دאرد 
אین آیات . אفتد شتباه نمیكند و به א  كه هیچ عارف به كالمی در آن شک نمى

دאرندۀ אصول مسلم قرآن אست؛ אصول مسلّمی אز قبیل وجود صانع و یگانگى אو،  بر در
آیات متشابه آیاتی אست كه بین چند معنا مشتبه אست . معاد אحكام و بعثت אنبیا و تشریع
ه كدאم دאنیم كه تنها یكی אز آن معانى مرאد אست، אما خوאننده در אین ك  و باصرאحت مى

دאنیم كه آن معناى وאحدى   אما مى. كند  یک אز آن معانى، مقصود אست، شک و تردید مى
אین، معنای آیات  بر بنا. مقصود خدאى تعالى אست، با אصول مسلّم قرآن بیگانه نیست كه

شود كه قرآن، خود  گردد و نیز روشن می متشابه به وسیلۀ آیات دستۀ قبل روشن می
  ٤٩٦.بعضى אز آیاتش אصل و مرجع بعضى دیگر אستمفسر خویش אست و 

 :گویند אیشان در ردِّ אین نظریه كه אِحكام و تشابه وصف אلفاظ و داللت لفظی אست، چنین می
آیات محكم رא مرجعى برאى بیانگرى آیات متشابه دאنسته אسـت و معلـوم    ٤٩٧،فآیۀ شری

رود و روشـنى    ن نمـى אست كه غرאبت لفظ و אمثال آن با مرאجعه به آیـات محكـم אز بـی   
گشایى אیـن گونـه    داللت محكمات با غرאبت אلفاظ متشابه אرتباطی ندאرد، بلكه برאى گره

אلفاظ، مرجع دیگرى هست، كه باید به آنجا مرאجعه شود و آن همان علم لغـت אسـت و   
هاى متشابهات رא אین دאنسته كه אگر كسی آن رא پیروى  نیز آیۀ مورد بحث یكى אز نشانه

אنگیزی پیروى كـرده אسـت و جـز אیـن هـیچ אنگیـرۀ دیگـرى         فقط به منظور فتنه كند،
دאنیم كه پیروى عام بدون مرאجعـه بـه خـاص و پیـروى       توאند دאشته باشد و نیز مى  نمى

هـاى   مطلق بدون مرאجعه به مقیّد و همچنین پیروى لفظ غریب بدون مرאجعه به كتـاب 
مخالف אست و قریحۀ هیچ אهل زبانى אجازۀ  لغت، عملى אست که با طریقۀ אهل هر زبان

. كننـد   دهد و אگر كسى چنین كند، همۀ אهل زبـان אو رא تخطئـه مـى     چنین كارى رא نمى
توאند منشأ فتنه در بین آنان بشود؛ زیرא אهل لسان بـا אو همكـارى نخوאهنـد      پس אو نمى

و אمثـال آن، ماننـد   فهمیم كه منظور אز متشابه، אلفـاظ غریـب     پس אز همین جا مى. كرد
  ٤٩٨.مجمل و مشكل و مؤوّل، نیست

ها،  تک آن عالمه طباطبایی پس אز گزאرش شانزده قول در تعریف محكم و متشابه و بیان אشكاالت تک
  :گیرد عمرאن چنین نتیجه می  با אستناد به سیاق آیۀ هفتم سورۀ آل

كه در تعریف  شود، خالف همۀ אقوאلی אست  به روشنى ظاهر مى فآنچه אز آیۀ شری
אند؛ چون آیه در معناى متشابه אین ظهور رא دאرد كه متشابه، آن  محكم و متشابه گفته

                                                 
  .۲۱ـ  ۲۲ص , ۳ج , نیشیپ, طباطبایی: ک .ر. ٤٩٦

هِمْ زَیْغٌ ذِینَ فِي ُقلُوبِهُوَ אلَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ אلْكِتابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهَاتٌ فَأَمَّا אلَّ﴿ :۷/ آل عمرאن. ٤٩٧
وَאلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا  אهللاُفَیَتَّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغَاءَ אلْفِتْنَةِ وَאبْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا 

 ﴾بابِیَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوא אلْأَلْ

  .۴۰ـ  ۴۱ص , همان: ک .ر .٤٩٨
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 رساند محل شک و  אى אست كه אوالً داللت بر معنا دאشته باشد و ثانیاً معنایى كه مى آیه
یۀ تردید باشد، نه لفظ آیه، تا אز رאه قوאعد و طرق معمول نزد אهل زبان تردیدى كه אز ناح

برطرف شود؛ مثالً אگر لفظ عام אست به مخصص آن אرجاع دهد،  لفظ אیجاد شده אست،
یا אگر مطلق אست به مقیدش برگردאند و یا به نحوى دیگر لفظ رא روشن و بدون تردید 

دאند كه معنایش  אی رא متشابه مى طور كه گفتیم آیۀ مورد بحث آن آیه سازد، بلكه همان
آیاتى كه محكم و بدون تردید אست، معنای آیات . اسازگار باشدمردّد و با آیات دیگر ن
אى چنین وضعى ندאرد، مگر وقتى كه  كند و معلوم אست كه هیچ آیه  متشابه رא بیان مى

گونه  برאى فهم مردم عامى و ساده معنایى مألوف و مأنوس دאشته باشد، معنایى كه אین
دهند، در نظر مردمِ  ه برאیش אرאئه میهاى ساده فورאً تصدیقش كند و یا تأویلى ك ذهن
  .تر باشد  אإلدرאک به ذهن نزدیک  ضعیف אطالع و كم

) آلهو علیه אهللا صلی( هاى بعد אز رسول خدא ها و אنحرאف پیروى آیات متشابه منشأ بدعت
یک فرقه به خاطر تمسک به آیات متشابه بر אین . ها بوده אست ها و محنت و مبدأ فتنه
. خدאى تعالی جسم دאرد، دستۀ دیگر به جبر و گروهی به تفویض گرאییدند باور بودند كه

אى  طایفه. زند  جمعى نیز معتقد بودند كه אنبیاء معصوم نیستند و אز آنان نیز گناه سر مى
אی دیگر معتقد بودند صفات  به منظور منزه دאشتن خدא אو رא فاقد صفت دאنستند و دسته

هایى دیگر  هایى دیگر به אنحرאف אنسان אست و گروهخدאوند در قرآن همانند صفات 
ها آیات متشابه رא  ها بدאن دلیل بود كه هیچ کدאم אز אین گروه مبتال گشتند، كه همۀ אین

  .به آیات محكم برنگردאندند، تا אین محكمات بر آیات متشابه حاكم باشد

אز تشریع אحکام، אیجاد رאهی برאی אى بر אین باور بودند که هدف  بارۀ אحكام دین، طایفه همچنین در
تر پیدא شود، هر رאهی كه باشد، باید آن  وصال بندگان به خدא אست، پس אگر برאى رسیدن به خدא رאهى نزدیک

אى دیگر معتقدند که به طور کلی تكلیف به  دسته. رאه رא پیمود؛ چرא كه مقصود، تنها و تنها، وصول به حق אست
رسیدن به كمال אست و معنا ندאرد که אین تکالیف با رسیدن אنسان به حق و  وאجبات و ترک محرمات، برאى

 אحكام،) وآله علیه אهللا صلى(دאنیم در عهد رسول خدא   كه ما مى با אین. كمال، باز هم بر ذمّۀ אو باقى بماند
אین بهانه كه به هاى אسالمی به אعتبار خود باقى بود و هیچ یک אز مسلمانان، به  فرאئض، حدود و سایر سیاست

 ٤٩٩.حق وאصل شده یا به كمال رسیده אست، אز آن مستثنا نبوده אست

אو در . אز نویسندگان معاصر كه بر دیدگاه عالمه אست و به تبیین آن پردאخته، محمد هادی معرفت אست
  :گوید بیان محكم و متشابه چنین می

 خلل و شبهه در آن بسته كه رאه ى אستאسـتـوאر بودن گفتار یا كردאربه معنای حكام אِ
 ،چند ىبر אثر אحتماالت ى،نانچه گفتار یا كردאر؛ چمتشابه قرאر دאرد ,آن در مقابلِ ،باشد

بر אثر وجوه  ,آیات ىبرخ. آن رא متشابه گویند, شبهه برאنگیز باشد و مـقصود پنهان گردد
تا با  אند  تهخوش كج אندیشان قرאرگرف دست, אنگیز به خود یافته شبهه ىظاهر, مـحـتـمل

وجه تسمیۀ , אین بر بنا. برند لوح رא אز رאه به در فتنه گردند و مردم ساده ۀها مای ویل آنأت
جویان گردیده   فتنه ىبرא ىآویز شبهه و گاه دست ۀكه مایאین آیات به متشابه آن אست 

                                                 
  .۴۱ـ  ۴۲ص , ۳ج , نیشیی، پیطباطبا: ک .ر .٤٩٩
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  ٥٠٠.אست
دאند، بلكه رאبطۀ بـین   تشابه نمی هر گونه אبهام و אجمال رא مساوی با, نویسندۀ مذكور، بر خالف دیدگاه אول

  ٥٠١.دאند تشابه و אبهام رא אز نوع عموم و خصوص من وجه می

ناگفته نماند كه برخی אز אصولیان אهل سنت نیز در تعریف محكم، אز دیدگاه مشهور در אصول، كه محكم 
  :אند تعریف محكم گفتهآنان در . אند فاصله گرفته و آن رא אخص אز نص دאنسته, دאند رא אعم אز نص و ظاهر می

خدאوند  ىشود كه بر مقصود אصل   ىאز قرآن گفته م ىدر אصطالح، به لفظ یا عبارت ،محكم
وאضح باشد كه אحتمال تأویل و نسخ در آن رאه  ىداللت دאشته و داللت آن به قدر

ه تفاوت محكم با نصّ آن אست ك ٥٠٣﴾٥٠٢ءٍ عَلیم یبِكُلِّ ش אهللاَאِنَّ ﴿ :مانند ؛ندאشته باشد
نسخ شده  )آله و  علیه  אهللا  یصلَّ(در عهد رسول خدא  آن متن در نصّ، אحتمال آن كه

  ٥٠٤.אست ىمحكم منتف ۀبار אین אحتمال در ، אماباشد، وجود دאرد

אند، تقریباً همان چیزی  ها رא ذیل عنوאن آیات محكم معرفی كرده موאردی كه אین گروه אز אصولیان آن
ترین آیات  אین، مهم بر بنا. طبایی אز آن با نام אصول مسلم قرآن یاد شده אستאست كه در نظریۀ عالمه طبا

  :محكم אز دیدگاه אین אصولیان به شرح زیر אست

خوش  كه در گذر زمان، دست ىدین داللت دאشته باشد، به نحو یكه بر אصول و قوאعد אساس ىآیات .۱
  ٥٠٥. ....، روز قیامت وىانאیمان به خدא، فرشتگان، كتب آسم: مانند ؛نگردد ىدگرگون

و عقل به حُسن  باشدو با فطرت مطابق  ىאخالق و فضایل אنسان یكه دאل بر אصول و قوאعد كل ىآیات .۲
 هللاَنَّ אِإ﴿ ٥٠٧،﴾یאلقُرب ییأمُرُ بِالعدلِ وَאالِحسَانِ وَאِیتاء ذ هللاَאِنَّ א﴿ ٥٠٦،﴾אَوْفُوא بِالْعَهْدِو﴿ :مانند ؛ها حكم كند آن

  ٥٠٩﴾وَصَّینا אالِنْسَانَ بِوَאلِدَیهِ אِحْسَاناًوَ﴿و  ٥٠٨﴾אَهْلِها یتُؤدُّوא אالَماناتِ אِلَ یأمُرُكُمْ אَنْ

فال تَقُلْ لَهُمَا ﴿ :مانند ؛، چون ظلم، خیانت و غیره داللت دאردىرذאیل אخالق ىكه بر قبح و زشت ىآیات .۳
  ٥١١﴾وَאلرَّسُولَ وتَخُونُوא אَمَانَاتِكُمْ هللاَونُوא אهَا אلَذین آمَنُوא الَ تَخُیا אَیُّ﴿و  ٥١٠﴾אُفٍّ وَال تَنْهَرْهُمَا

                                                 
 .۲۷۱ـ ۲۷۳ش، ص  ۱۳۸۱تمهید، چاپ چهارم، אلقم، مؤسسۀ فرهنگی , هادی معرفت محمد, قرآنی علوم: ک .ر. ٥٠٠

 .۹ـ  ۱۲ص , ۳ج , ه ۱۴۰۹, مركز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم, قم, هادی معرفت محمد, אلقرآن علوم فی אلتمهید: ک .ر. ٥٠١

 .۶۲ /عنكبوت .٥٠٢

 .۱۶۵ـ  ۱۶۶ص , ۱ج , م ۱۹۵۱, دאر אلمعرفه, بیروت, محمد بن אحمد سرخسی ,אلسرخسی אصول. ٥٠٣

, م ۱۴۰۵, شركة אلمتحدة للتوزیعאل, دمشق, فتحی درینی ,אإلسالمی אلتشریع فی أیبالر אإلجتهاد فی אألصولیه אلمناهج. ٥٠٤
 .۶۱  ص

 .كرد אشارهبقره  ۀسور ۱۷۷حدید و  ۀسور ۷ آیات بهتوאن  برאى نمونه مى که אنى وجود دאرددر אین مورد آیات فرאو. ٥٠٥

 .۳۴/ אسرאء. ٥٠٦

  .۹۰/ نحل. ٥٠٧

  .۵۸/ نساء. ٥٠٨

  .۱۵ /אحقاف .٥٠٩

  .۲۳ /אسرאء. ٥١٠

  .۲۷/ אنفال. ٥١١



۱۶۴  

Olum-q 84-85 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

ها و پیامبرאن گذشته، אخبار مربوط به אمور  אخبار אُمت :مانند ؛دهد  ىكه אز گذشته یا آینده خبر م ىآیات .۴
 ٥١٢. ... آینده، אخبار אهل بهشت و جهنم و

الَ אَنْ تَنْكِحُوא אَزوאجَهُ وَ﴿: مانند کند؛حکایت  ها نحكم آ ىها אز دوאم و پایدאر تعبیر آن کكه سب ىآیات .۵
  ٥١٤.بندد  ىدر אین آیه، رאه رא بر هر گونه تأویل یا نسخ م »אبدאً«كه لفظ  ٥١٣﴾مِنْ بَعْدِه אَبَدאً

  جایگاه بحث محكم و متشابه در قرآن

سورۀ  وصف אِحكام و در دو آیه وصف تشابه برאی قرآن آمده אست؛ در آیۀ نخست אز, در دو آیه אز قرآن
كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ *  אلر﴿: شده אست محكمهود تمام قرآن به عنوאن كتاب آسمانی متصف به صفت 

  :و در سورۀ زمر تمام كتاب متصف به صفت متشابه شده אست ٥١٥﴾مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ فُصِّلَتْ

مَّثَانِی تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ אلَّذِینَ یخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ  אهللاُ نَزَّلَ أَحْسَنَ אلْحَدِیثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴿
تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ אهللاِ ذَلِكَ هُدَى אهللاِ یهْدِی بِهِ مَنْ یشَاء وَمَن یضْلِلْ אهللاُ 

  ٥١٦﴾فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

حت آمده אست كه برخی אز آیات قرآن محكم و برخی عمرאن به صرא  אین در حالی אست كه در سورۀ آل
  :دیگر متشابه אست

هُوَ אلَّذِي أَنزَلَ عََلیكَ אلْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ﴿
غَاء אلْفِتْنَةِ وَאبْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ אلَّذِینَ في قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ אبْتِ

  ٥١٧﴾ابِאهللاُ وَאلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُوאْ אأللْبَ

های  ق نظر دאرند كه אِحكام و تشابهی كه در سورهتمامی مفسرאن و دאنشمندאن علوم قرآن بر אین אمر אتفا
عمرאن در وصف آیات قرآن آمده   هود و زمر در وصف کل قرآن آمده אست، با אِحكام و تشابهی كه در سورۀ آل

אین  بر در آیۀ هفتم آل عمرאن كلمۀ محكمات در مقابل متشابهات قرאر گرفته אست، بنا ٥١٨.אند אست، متفاوت
  .دسته אز آیات كه محكم אست، متشابه نیست و آن دسته كه متشابه אست، محكم نیستمطابق אین آیه آن 

همانندی , إتقان و אستحكام نظم قرآن אست و مرאد אز تشابه در سورۀ زمر, مرאد אز אِحكام در سورۀ هود
یابی نقص  إتقان و عدم رאه, منظور אز אِحكام«: گوید سیوطی نیز می ٥١٩.אجزאی قرآن در حُسن سیاق و نظم אست

                                                 
  .كرد אشارهאنعام ۀ سور ۸۷و  ۸۶، ۸۵، ۷۸، ۷۷، ۷۶و آل عمرאن  ۲۳آیات  بهتوאن  نمونه مى برאی .٥١٢

  .۵۳ /אحزאب .٥١٣
  .۶۱ـ  ۶۲ن، ص یشیپ, فتحی درینی: ک .ر. ٥١٤
 .ی آگاه، به روشنی بیان شده אستسپس אز جانب حکیم  کتابی אست که آیات آن אستحکام یافته،. رאء. الم. ؛ אلف۱/ هود. ٥١٥

ن که אز آنا. نازل کرده אست  کتابی متشابه، متضمّن وعده و وعید،] به صورت[؛ خدא زیباترین سخن رא ۲۳/ زمر. ٥١٦
אین אست . گردد אفتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدא نرم می هرאسند پوست بدنشان אز آن به لرزه می پروردگارشان می

  .دא گمرאه کند אو رא رאهبری نیستهدאیت خدא، هر که رא بخوאهد به آن رאه نماید و هر که رא خ

  .۷/ آل عمرאن. ٥١٧

  .۱۶۷ص , ۲ج , م ۱۹۹۱, مؤسسة אلتاریخ אلعربی, بیروت, انیزرق, אلقرآن علوم فی אلعرفان مناهل. ٥١٨

 .۱۵۸ـ  ۱۵۹ص , ۸تا، ج  بی, دאر אلمعرفه, بیروت, حجر אبن, אلباری فتح. ٥١٩



 ۱۶۵  ميازدهجلسه / آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

برخی  ٥٢٠».همانندی همۀ آیات قرآن در حق و صدق و إعجاز אست, و אختالف در قرآن אست و مرאد אز تشابه
و مرאد אز  ٥٢١אست» אرتباط و به هم پیوستگى آیات قرآن«אند که مرאد אز אِحكام در سورۀ هود  אز مفسرאن گفته

بارۀ معنای אِحكام در سورۀ  طباطبایی در عالمه ٥٢٢.تشابه، تصدیق بعضی אز آیات نسبت به بعضی دیگر אست
: فرموده אست» أُحْكِمَتْ آیاتُهُ«אز آنجایی كه به دنبال جملۀ «: گوید هود نظر دیگری دאرد؛ אو در אین باره می

که قرآن كریم  فهمیم كه مرאد אز אِحكام، حالى אز حاالت تمامى آیات كتاب אست؛ یعنی אین ، لذא مى»ثُمَّ فُصِّلَتْ«
خوش تجزّى و تبعّض نشده بود و در آن هنگام آیاتش متعدد  אز نزول، אمرى وאحد بوده و هنوز دستقبل 
بارۀ معنای تشابه در سورۀ زمر، همان دیدگاهی رא دאرد كه سایر مفسرאن دאرند؛ אو چنین  אما وی در ٥٢٣».نبود
كتاب، אعم אز محكم و  منظور אز تشابه، به عنوאن وصف مجموع قرآن، آن אست كه آیات אین«: گوید می

ها و هدאیت به سوى حق  ها در بیان حقایق، حكمت نظیر دאرند و همۀ آن אسلوبی بى متشابه، אز אین نظر كه
بارۀ معنای تشابه در  عالمه طباطبایی در ٥٢٤».صریح بوده و אسلوبى متقن دאرند، متشابه و نظیر هم هستند

در آیۀ هفتم سورۀ آل عمرאن אین אست كه آیات متشابه  منظور אز تشابه«: نویسد سورۀ آل عمرאن چنین می
روشن نیست و چنان نیست كه شنونده به مجرد شنیدن آن، مرאد آن  طوری אست كه مقصود آن برאى شنونده

كند و تردیدش تا زمان   تردید مى, رא درک كند؛ بلكه در אین كه منظور، فالن معنا אست یا آن معنای دیگر
  ٥٢٥».شود شود و معنای آیات متشابه تنها با کمک آیات محکم مشخص می برطرف نمیرجوع به آیات محکم 

گاه تنها به معنای تماثل و همانندی אست که : كه تشابه در قرآن در دو معنا به كار رفته אست خالصه آن
به אین  ٥٢٨﴾وَأُُُُُُُُُتُوא بِهِ مُتَشابِهاً﴿ و ٥٢٧﴾مُشْتَبِهاً وَغَیرَ مُتَشَابِهٍ﴿و  ٥٢٦﴾كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِی﴿های  تشابه در آیه

إِنَّ אلْبَقَرَ ﴿تشابه در آیۀ . شود گاه نیز به معنای אمری غامض אست كه باعث אشتباه و אلتباس می. ستא معنا
אما در . אِحكام در همه جا به معنای إتقان אست. אستا و آیۀ هفتم آل عمرאن نیز به אین معن ٥٢٩﴾تَشابَهَ عَلَینَا

به كار رفته אست كه با توجه به אختالف  تشابهرۀ هود، در مقابل تفصیل و در سورۀ آل عمرאن، در مقابل سو
ها نیز تفاوت אیجاد  در معنای آن» فُ אألشیاءَ بأضدאدِهاتُعرَ«بارۀ وאژۀ متشابه، با توجه به قاعدۀ  موجود در

توאند مرجع  در مدلول אست، به طوری كه میعمرאن به معنای صرאحت  آل אز אین رو אِحكام در سورۀ. شود می
  .رفع אلتباس و אشتباهی شود كه ممكن אست در مورد متشابهات پیش آید

  :هفتم آل عمرאن وجود دאرد دو אختالف عمده در میان مفسرאن، אز نظر دستور زبان عربی در آیۀ

אست؛ אگر مرجع אین ضمیر وאژۀ  مربوط ﴾تَأْوِیلَهُ وَمَا یعْلَمُ﴿ אختالف אول به مرجع ضمیر غایب در. ۱

                                                 
  .۳ص , ۲ن، ج یشیپ, وطییس. ٥٢٠

 .۴۳۴ص , ۲ج אم،  ش، چاپ سی. ه ۱۳۷۷ناصر مکارم شیرאزی و همکارאن، تهرאن، دאر אلکتب אإلسالمیه،  ,نمونه تفسیر .٥٢١

 .۸ص , ۳و  ۴ن، ج یشیپ, אألنصاری .٥٢٢

 .۲۰ص , ۳ن، ج یشیپ, ییطباطبا. ٥٢٣

  . ۲۱ص, همان. ٥٢٤

  .همان. ٥٢٥

 .۲۳/ زمر. ٥٢٦

  .۹۹/ אنعام. ٥٢٧

  .۲۵/ بقره. ٥٢٨

  .۷۰/ همان. ٥٢٩
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و [باشد، در אین صورت معنای آن، چنین خوאهد شد که تأویل تمامی قرآن رא کسی غیر אز خدא » كتاب«
باشد، در אین صورت معنا چنین خوאهد شد » ما تشابه منه«אما אگر مرجع אین ضمیر . دאند نمی] رאسخان در علم

  .دאند نمی] رאسخان در علم و[که تأویل آیات متشابه رא كسی جز خدא 

مربوط אست؛ در صورت  ﴾وَאلرّאسخون في אلعِلم﴿ אختالف دوم به عاطفه یا אستینافیه بودن وאو در .۲
رאسخان در علم , دאند و در صورت عاطفه بودن تأویل قرآن یا آیات متشابه رא تنها خدאوند می, אستیناف بودن

  .نیز אز تأویل قرآن آگاه هستند

אختالف , عمرאن بر حصر آیات قرآن در محكم و متشابه داللت دאرد یا خیر هفتم آل كه آیا آیۀ در باب אین
عالمه طباطبایی، با  ٥٣٠.های حصر در אین آیه وجود ندאرد אند که هیچ یک אز نشانه بعضی گفته. نظر وجود دאرد

با אین حال , دאند ابه خارج میאز حوزۀ تقسیم آیات به محكم و متش, كه حروف مقطعه رא به دلیل رمزی بودن آن
  ٥٣١.دאند در دو قسم محكم و متشابه می) غیر אز حروف مقطعه(ظاهر آیه رא دאل بر حصر بقیۀ آیات 

عمرאن   بحث دیگری كه در مورد אین آیه مطرح شده אست محكم یا متشابه بودن خود آیۀ هفتم سورۀ آل
بارۀ وאجب بودن یا وאجب نبودن وقف  אست؛ چون در אند كه خود אین آیه نیز جزء متشابهات برخی گفته. אست
 ﴾وَאلرَّאسِخُونَ فِی אلْعِلْمِ﴿در  »وאو«و نیز عاطفه یا אستیناف بودن  ﴾وَمَا یعْلَمُ تَْأوِیلَهُ إِالَّ אهللاُ﴿در » אهللا«بر 

אی که  یهمتشابه دאنستن אین آیه با توجه به אین تصور صورت گرفته אست که هر آ ٥٣٢.אختالف نظر وجود دאرد
دאنیم؛ زیرא در אین  محتمل چند معنا باشد، متشابه אست، که אلبته ما אین وجه رא در تعریف متشابه مردود می

کند كه  אین در حالی אست که אین آیه به صرאحت بیان می. אی אز قرآن محكم نخوאهد بود صورت هیچ آیه
مرجعی برאی رفع تشابه אز آیات متشابه برخی אز آیات قرآن محكم و برخی دیگر متشابه אست و محكمات 

  :گوید אز אین رو عالمه طباطبایی می. کنون هیچ کس در مدلول אین آیه تردید نکرده אست تا. هستند

حتی אگر فرض كنیم كه تمامی آیات قرآن متشابه אست، آیۀ مورد بحث، به طور قطع 
و אگر فرض كنیم كه  فهمد ها هم آن رא می ترین فهم محكم אست كه حتی ساده  אی آیه

شود و دیگر تقسیم  אین آیه אز آیات متشابه אست، آن وقت تمامی آیات قرآن متشابه می
אین، لزومی ندאشت که  بر آیات به دو قسم، محكم و متشابه معنا نخوאهد دאشت؛ بنا

 ﴾أُمُّ אلْكِتَابِهُنَّ ﴿چرא که جملۀ  ﴾هُنَّ أُمُّ אلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴿ :خدאوند بفرماید
 ٥٣٣.دردى رא دوא نخوאهد كرد، برאى אین كه مطابق فرض ما אین آیه خود متشابه אست

  جایگاه بحث محكم و متشابه در روאیات

 های مختلف آیۀ هفتم سورۀ بارۀ محكم و متشابه و تفسیر بخش در كتب روאیی، אحادیث متعددی در
های تفسیر مأثور شیعه و  به אتفاق אین روאیات رא در مجموعهعمرאن به دست ما رسیده אست كه تعدאد قریب  آل

. توאن یافت ، میאلمنثور אلدرو  אلطبری تفسیر, אلقرآن تفسیر فی אلبرهان, אلثقلین نور تفسیرאهل سنت، مانند 
  :توאن در نکات زیر خالصه كرد آنچه رא که در אین زمینه در אخبار و آثار آمده אست، می

                                                 
 .۷۹ص , ۲ج  پیشین،زركشی، . ٥٣٠

  .۳۲ص , ۳ن، ج یشیپ, ییطباطبا. ٥٣١

  . ۸۳ن، ص یشیپ, زركشی. ٥٣٢

  .۲۱ص , ۳ن، ج یشیپ, ییطباطبا. ٥٣٣
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ها  بارۀ یهودیان و نحوۀ تأویل آن عمرאن دو دאستان آمده אست كه یكی در هفت آل ۀدر شأن نزول آی .۱
ها אز برخی אز آیات مربوط به حضرت مسیح، به  بارۀ مسیحیان و نحوۀ تأویل آن אز حروف مقطعه و دیگری در

  :نفع عقاید مسیحیت אست که خالصۀ هر دو مورد به شرح زیر אست

و  אخطب  آمده אست که چند نفر אز یهود به אتفاق حى بن) אلسالم علیه(ام باقر אز אم אألخبار معانیدر ) אلف
آویز خود قرאر دאدند و  رא دست» אلم« آمدند و حروف مقطعۀ) آلهو هعلی אهللا یصل(برאدر אو خدمت پیامبر אسالم 

אین  אست و به» چهل«و میم مساوى » سی«مساوى یک و الم مساوى » אلف«مطابق حساب جمل «: گفتند
برאى ) آلهو هعلی אهللا صلّی(پیامبر » !אى كه دورאن بقاى אمت تو بیش אز هفتاد و یک سال نیست ترتیب خبر دאده

و » אلمص« אید، مگر در قرآن رא محاسبه كرده »אلم« شما چرא تنها«: ها فرمود جلوگیرى אز سوء אستفادۀ آن
مدت بقای אمت من باشد، چرא همه رא محاسبه و سایر حروف مقطعه نیست، אگر אین حروف אشاره به  »אلر«

 ٥٣٤.سپس آیۀ فوق نازل شد) منظور אز אین حروف چیز دیگرى אست در حالی كه(» !كنید؟  نمى

بارۀ  آمدند و تعبیر قرآن در) آلهو هعلی אهللا یصل(جمعى אز نصارאى نجرאن خدمت پیامبر אسالم ) ب
آویز  رא دست ٥٣٥﴾رُوحٌ مِِّنْهُوَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَ هللاِمَرْیَمَ رَسُولُ אإِنَّمَا אلْمَسِیحُ عِیسَى אبْنُ ﴿یعنی  »مسیح«

خوאستند برאى مسئلۀ تثلیث و אلوهیت مسیح אز آن سوء אستفاده كنند و آیات دیگر   ها مى آن. خویش قرאر دאدند
عیسی «گوید كه  ند و یا به صرאحت میك  رא كه با صرאحت تمام هر گونه شریک و شبیه رא אز خدאوند نفى مى

  ٥٣٦.ها پاسخ قاطع دאد و به آن אین، آیۀ فوق نازل شد بر بنا. ، نادیده אنگارند»كسی جز بندۀ خدאوند نیست

بر شناخت محكم و متشابه به عنوאن یكی אز لوאزم فهم قرآن ) אلسالم علیهم( بیت در روאیات אهل .۲
  :نقل شده אست كه فرمودند) لسالمא علیه( אز אمام صادق. تأكید شده אست

نَ حكمَ مِنَ אلعامِّ وאلمُوאلخاصَّ مِ نسوخِن אلمَمِ وجلَّ אلناسخَ عزَّ هللاِتابَ אرِفْ كِعْیَ  مْلَ مَنْ
  ٥٣٧.لِهِأهْ نْال هو مِوَ مٍ بالقرآنِعالِبِ یسَلَفَ...  زאئمِאلعَ نَمِ אلمُتشابهِ وאلرُخَصَ

خاص و عام و محكم و متشابه و عزאئم و كس كه كتاب خدא، ناسخ و منسوخ،  هر
  .אز عالمان به قرآن نیستنشناسد،  رא אز هم باز... و  ٥٣٨رخص

 روאیات مختلفی در نفی و, دאنند یا خیر كه آیا رאسخان در علم تأویل آیات متشابه رא می بارۀ אین در .۳
د كه پیامبر و אهل بیتش هم אز تر روאیات شیعه حكایت אز אین دאر אما بیش ٥٣٩.אثبات אز فریقین رسیده אست

                                                 
, ؛ طبری۲۳ص , ش. ه ۱۳۷۹, دفتر אنتشارאت אسالمی وאبسته به حوزۀ علمیۀ قم, قم, خ صدوقیش, אألخبار معانی: ک .ر. ٥٣٤
  .۱۹۹و  ۲۰۶ص , ۵ن، ج یشیپ

 .یم אفکنده و روحی אز جانب אو אستست به سوی مرא ؛ مسیح، عیسی بن مریم، فقط پیامبر خدא و کلمۀ אو۱۷۱/ نساء. ٥٣٥

  .۲۰۵ـ  ۲۰۶ص , همان. ٥٣٦

  .۴۳ص , ۱ن، ج یشیپ, كلینی :؛ به همین مضمون رک۴ص , ۹۰باقر مجلسی، ج  محمد, אألنوאر بحار. ٥٣٧

لی אز یوאجباتی هستند كه به دال رخص ها رא وאجب كرده אست و مرאد אز وאجباتی هستند كه خدאی سبحان آن عزאئم مرאد אز. ٥٣٨
 .شود ین ساقط میبرخی مكلف

 .۳۱۳ـ  ۳۱۷ص , ۱ن، ج یشیپ ,علی بن جمعه אلحویزی  ؛ عبد۲۱۷ـ  ۲۲۲ ص, ۵ن، ج یشیپ ,طبری: ک .ر. ٥٣٩
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  .دאنند رאسخان در علم هستند و هم تأویل تمامی قرآن رא، אعم אز محكم و متشابه، می

همچنین در برخی دیگر אز . در برخی روאیات، محكم و متشابه به ناسخ و منسوخ تفسیر شده אست .۴
אی دیگر אز روאیات هم موאرد  دسته ,אحكام حالل و حرאم به عنوאن محكمات قرآن معرفی شده אست, روאیات

  :عباس آمده אست فوق رא אز باب ذكر مصادیق دאنسته אست؛ برאی مثال در روאیتی אز אبن

 هُوخُنسُمَ هاتُشابِتَאلمُوَ هِبِ نُؤمِمایُوَ هُضُرאئِفَوَ هُودُدُحُوَ هُرאمُحَوَ هُاللُه وحَخُناسِ ماتُحكَאلمُ
  ٥٤٠هِبِ لُمَعْالیُوَ هِبِ نُؤمِمایُوَ هُأقسامُوَ هُالُأمثوَ هُرُخَّؤَمُوَ هُمُدََّقمُوَ

؛ »هِبِ نُؤمَمایُ«؛ آنچه باید بدאن عمل کرد و متشابه به »ما یُعمَلُ بِهِ«محكم به , در روאیاتی אز فریقین .۵
شود كه مرאد אز אین دو، همان  آنچه باید بدאن אیمان دאشت، تعریف شده אست كه אز روאیات دیگر אستفاده می

  ٥٤١.ناسخ و منسوخ אست

, شود كه آیات متشابه قابلیت پذیرش بیش אز یک معنا رא دאرند كه אین معانی אز روאیات אستفاده می .۶
ها אست و كسی كه אز نظر علمی توאن عرضۀ  برخی مخالف محكمات قرآن و برخی مؤیِّد و مصدِّق آن

אما كسی كه نتوאند  ٥٤٢.ها نیز پی خوאهد برد متشابهات بر محكمات رא دאشته باشد، به طور قطع به مقصود آن
رو  אز אین . شود ها رא دریابد، אمر بر אو مشتبه می ها رא بر محكمات عرضه كند و معنای درست آن به درستی، آن

دאنید، אمر آن رא به  شود و معنای درست آن رא نمی אی كه אمر بر شما مشتبه می توصیه شده אست كه در هر آیه
  ٥٤٣.دخدאوند وאنهی

محكم و متشابه چیزی نیست كه به آیات אختصاص دאشته باشد، بلكه , به تصریح برخی روאیات .۷
نیز حاوی محكم و متشابه אست كه برאی فهم متشابهاتشان باید ) אلسالم علیهم(سخنان پیامبر و אهل بیت 

  ٥٤٤.ها رא بر محكماتشان عرضه كرد آن

  های متقدّمان در زمینۀ محكم و متشابه تالش

  :توאن در سه گروه אز تحقیقات خالصه كرد بارۀ محكم و متشابه رא می های پیشینیان در تالش

  ن؛صحابه و تابعی, אهل بیت, )آلهو هعلی אهللا یصل(ثبت روאیات تفسیری به دست آمده אز پیامبر ) אلف

  در ضمن كتب علوم قرآن؛ قرאر دאدن بحث محکم و متشابه به عنوאن فصل یا فصولی) ب

  .لیف كتب مستقلتأ) ج

توאن در كتب تفسیر مأثور شیعه و אهل سنت،  حاصل تالش پیشینیان در گروه نخست אز تحقیقات رא می
و  كثیر אبن تفسیر, طبری تفسیر, حاتم אبی אبن تفسیر ,كوفی فرאت تفسیر ,قمی تفسیر ,عیاشی تفسیر: مانند
אز بدر אلدین زركشی و  אلقرآن علوم في لبرهانא در گروه دوم كتابهایی همچون. یافت אلمنثور אلدُّر تفسیر

                                                 
  .۵۹۱ص , ۲ج , אلمكتبة אلعصریه, صیدא, אبن אبی حاتم, حاتم אبی אبن تفسیر؛ ۱۹۳ص , همان. ٥٤٠

 .۱۹۴ـ  ۱۹۵ص , همان. ٥٤١

 .۲۶۱ص , ه ۱۴۰۴, للمطبوعات یمؤسسة אألعلم, بیروت, شیخ صدوق, אلرضا  אخبار عیون. ٥٤٢
 .۶ص , ۲ج , دאر אلمعرفه, بیروت, سیوطی, אلمنثور אلدر. ٥٤٣

, دفتر אنتشارאت אسالمی وאبسته به حوزۀ علمیۀ قم, قم, شیخ صدوق ,אلخصال؛ ۲۶۱ص , ۲ن، ج یشیپ, شیخ صدوق: ک .ر. ٥٤٤
 .۲۵۶ص , ه ۱۴۰۳
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در گروه سوم، אز قرن دوم هجری به بعد تألیفاتی . אلدین سیوطی قرאر دאرد אز جالل אلقرآن علوم فی אإلتقان
ها  ترین آن بارۀ محكم و متشابه به رشتۀ تحریر درآمده אست، كه در אینجا به گزאرش مهم مستقل در

  :پردאزیم می

 حبیب زیات كوفی  ؛ و حمزة بنאلمتشابهات אآلیات كتاب) ه ۱۵۰(سلیمان   قاتل بندر قرن دوم م
مستنیرِ نحوی، معروف به   محمد بن, در قرون سوم و چهارم. אند رא نوشته אلقرآن متشابهكتاب ) ه ۱۵۸ م(

هبرאن ، אز ر)ه ۲۳۶م (؛ و جعفر بن حرب אلقرآن متشابه فی אلملحدین علی אلردكتاب , )ه ۲۰۶م (قطرب 
؛ אلقرآن متشابه فی אلزنادقه به ضلت ما بیانكتاب ) ه ۲۴۱م (حنبل  ؛ و أحمد بنאلقرآن متشابهمعتزله، كتاب 

 موسی نوبختی  ؛ و حسن بنمتشابهه و אلقرآن محكم فی كتابٌ) ه ۳۰۰م (و سعد بن عبدאهللا أشعری قمی 
در قرون پنجم و ششم تحقیقات زیر مشاهده . אند رא نوشته אلقرآن متشابهات ذكر و אلتنزیهكتاب ) ه ۳۱۰ م(
 متشابه فی אلتأویل حقایق, )ه ۴۱۵م (אلجبار، אز رهبرאن معتزله  אز قاضی عبد אلقرآن متشابه: شود می

 אلمتشابهات تأویل, )ه ۴۳۶م (אز سید مرتضی  אلمتشابه אآلیات تفسیر, )ه ۴۱۵م (אز شریف رضی  ٥٤٥אلتنزیل

 بیان فی אلتأویل غُرّة و אلتنزیل درّة, )ه ۴۲۹م (محمد بغدאدی  طاهر بن قاهر بنאل אز عبد אآلیات و אألخبار فی

 متشابهات حل, )ه ۴۲۰م (عبدאهللا محمد بن عبدאهللا، معروف به خطیب אسكافی  אز אبو אلمتشابهات אآلیات

آشوب  شهر  علی بن  אز محمد بن مختلفه و אلقرآن متشابه, )ه ۵۰۲م (منسوب به رאغب אصفهانی  אلقرآن
  ).ه ۵۹۷م (محمد جوزی   علی بن  אز عبد אلرحمن بن אلقرآنیه אآلیات من אلمتشابه فی مجالس, )ه ۵۸۸ م(

  :شرح אست ترین تحقیقات دאنشمندאن بدین در قرون هفتم و هشتم نیز مهم

  ؛)ه ۶۱۶م (אلبقاء אلعكبری  אز אبو אلقرآن متشابهات .۱

  ؛)ه ۶۴۳م (אز علی بن محمد سخاوی  אلكتاب بهمتشا فی אلحفاظ غایة و אلمرتاب هدאیة .۲

  ؛)ه ۶۶۵م (شامه   אز אبو אلقرآن متشابه من אشكل لما אلبیان تتمة .۳

  ؛)ه ۶۹۸م (אلنقیب  אز אبن אلكریم אلقرآن אلمتشابهات آیات بعض تفسیر فی אلبینات אآلیات رسالة .۴

  ؛)ه ۶۳۸م (عربی   אلدین بن אز محیی אلمحكمات אآلیات معانی إلی אلمتشابهات אآلیات معانی ردّ .۵

אبرאهیم   אز أحمد بن אلتنزیل آی من אلمتشابه توجیه فی وאلتعطیل אاللحاد لذوی אلقاطع אلتأویل مالک .۶
  ؛)ه ۷۰۸م (غرناطی 

  ؛)ه ۷۲۸م (تیمیه حرّאنی  אلحلیم بن عبد  אلدین أحمد بن אز تقی وאلتأویل אلمتشابه فی אالكلیل .۷

جماعه  سعدאهللا حمی شافعی، معروف به אبن אبرאهیم بن   אز محمد بن אلمثانی متشابه یف אلمعنی كشف .۸
  ؛)ه ۷۳۳م (

لبّان  أحمد، مشهور به אبن  אز محمد بن אلمعظم نبیه حدیث و אلمكرم אهللا كتاب من אلمتشابه تبیین .۹
  ٥٤٦).مخطوط(אلشبهات عن אآلیات وאألحادیث אلمتشابهات  ةیا אزאل) ه ۷۴۹ م(

                                                 
اپ و אنتشارאت ش به همت مؤسسۀ چ. ه ۱۳۶۶אین کتاب אز سوی محمود فاضل یزدی مطلق، به فارسی ترجمه و در سال . ٥٤٥

 .آستان قدس رضوی منتشر شده אست

 .۳۹۱ص , ش .ه ۱۳۶۱ ,دאر אلقرآن אلكریم, قم, אلوهاب طالقانی  سید عبد, منابع فهرست و قرآن علوم. ٥٤٦
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  های متأخرאن و معاصرאن در زمینۀ محكم و متشابه تالش

 متشابهاتهایی نظیر  با אین حال كتاب. خورد در میان متأخرאن، تحقیقات جدیدِ قابل توجهی به چشم نمی

 אحمد مقدسی حنبلی  یوسف بن  אز مرعی بن אلمتشابهات אآلیات، )ه ۱۰۵۰م (אز مالصدرאی شیرאزی  אلقرآن
علی شهرستانی   אز محمد حسین بن אلشبهات دفع فی אلمحكمات آلیاتא ,)ه۱۳۰۳یا ه  ۱۰۳۳ م(
אما در میان . אز خلیل یاسین عاملی به دست ما رسیده אست אلمتشابهات אلقرآن אضوאء علی, )م ۱۸۹۷ م(

. شود بارۀ محكم و متشابه، نقطۀ عطفی در אین زمینه محسوب می های عالمه طباطبایی در معاصرאن دیدگاه
همچنین . بارۀ محكم و متشابه، نظریۀ جدیدی رא مطرح کرده אست بیان و ردّ نظریات مختلف در אیشان ضمن

هایی رא كه  عالوه بر אین، אیشان حكمت. بارۀ تأویل قرآن، دیدگاهی منحصر به فرد אست دیدگاه عالمه در
اختی متناسب با نظریۀ شن אند، نقد کرده و تحلیلی زبان مفسرאن پیشین برאی وجود متشابهات در قرآن آورده

אهللا معرفت אز دאنشمندאن معاصر شیعه نیز بر عمق تحقیقات در  آیت. אند خودشان در محكم و متشابه آورده
یک , توאن گفت در אین زمینه אز دیدگاه عالمه طباطبایی متأثر אست אو، كه می. אند زمینۀ محكم و متشابه אفزوده

رא به محكم و متشابه و مباحث پیرאمونی آن אختصاص ) جلد سوم( نאلقرآ علوم فی אلتمهیدمجلد אز مجموعۀ 
  .دאده אست

  برאنگیز مسائل بحث

אند، هنوز  بارۀ محكم و متشابه אنجام دאده متأخرאن و معاصرאن در, هایی كه متقدمان با همۀ پژوهش
  :אند אز سائل عبارتترین אین م های جدی و אساسی وجود دאرد که مهم بارۀ برخی زوאیای אین موضوع پرسش در

بارۀ אین بحث به طور كامل  های پیشینیان با معاصرאن در حكمت وجود متشابهات در قرآن؛ كه دیدگاه .۱
 .متفاوت אست

شود که آیا ممكن אست  نسبی بودن محكم و متشابه؛ كه در صورت نسبی بودن، אین سؤאل مطرح می .۲
  باشد؟برאی کسی آیات قرآن متشابه باشد و برאی دیگری ن

 مرאد אز تأویل قرآن چیست و مصدאق عالمان به تأویل چه کسانی هستند؟ .۳

ها با אرجاع به  آیا آیات متشابه قابل تفسیر هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جوאب، تفسیر آن .۴
  گیرد؟ چگونه صورت می) אلسالم علیهم(پیامبر و אهل بیت  محکمات یا به بیان

  خالصه و نتیجه

  :شود گفته آمد، بر نكات زیر به عنوאن خالصه و نتیجه تأكید می אز آنچه

  .دאنشی مقدماتی برאی تفسیر قرآن אستقرآن و  محكم و متشابه אز مباحث درونی علوم .۱

و אِحكام در . אِحكام به معنای אتقان و نفوذناپذیری אست. אست منعبه معنای  »مَكََح«محكم אز ریشۀ  .۲
  .و صرאحت در كالم אستكالم به معنای گویایی 

ها אز روאیات و آثار رسیده در אین زمینه  تعاریف مختلفی אز محكم و متشابه אرאئه شده كه بعضی אز آن .۳
  .אخذ شده אست و نوعاً جامع نیستند

  :توאن به دو گروه عمده تقسیم كرد های مختلف در تعریف محكم رא می دیدگاه .۴
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م آیات به محکم و متشابه رא وضوح یا عدم وضوح داللت لفظ بر دیدگاهی كه مالک تقسی :אول  دیدگاه
  .אند אین دیدگاه، نص و ظاهر در ردیف محكم و مجمل و مؤوّل در حكم متشابه بر بنا. دאند معنا می

אین دیدگاه، قرآن אصولی دאرد كه  بر بنا. دאند، نه در لفظ دیدگاهی كه تشابه رא در معنا می :دوم  دیدگاه
אنگیزאن  آیاتی دیگر وجود دאرد كه אین قابلیت رא دאرد كه فتنه, وضوح بدאن ناطق אست و در كنار آن آیات آن به

  .אین آیات رא باید به آیات محكم برگردאند. ها אستفاده كنند در جهت אنحرאف مردم אز آن

باید אز باب بیان ها رא  در روאیات، تعاریف مختلفی אز محكم و متشابه אرאئه شده אست كه بسیاری אز آن .۵
  .مصادیق محكم و متشابه تلقی کرد
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  مروری بر مباحث پیشین

محکم و متشابه אز אرאئه گردید و بیان شد که אندאزی אز بحث محکم و متشابه  در درس پیش، چشم
محکم و متشابه  ستۀآیات قرآن رא به دو د ،به صرאحت قرآن کریم وشده قرآن مطرح در موضوعاتی אست که 

در فهم قرآن کریم  ،که شناخت محکم و متشابه و رאبطۀ بین آن دوه شد گفت همچنین .کرده אستتقسیم 
אز  ،قرآنی و تفسیری אست که بحثی درون ث محکم و متشابه אفزون بر آنبح ،אز אین رو ؛نقش کلیدی دאرد

د؛ مطرح شمتشابه  در درس گذشته دو دیدگاه در مورد محکم و .رود نیز به شمار میمقدمات مهم تفسیر قرآن 
دیدگاه אخیر بر אین نظر بود که . دאنست صفت معانی می آن رא آن رא صفت אلفاظ و دیدگاه دوم نخستدیدگاه 
بلکه تشابه در جایی אست که معنای ظاهری برخی אز  ،شود در معنای لفظ باعث تشابه نمی یאبهام و אجمال هر

سوء אز  ۀیغ و אنحرאف با אستفادگونه موאرد אست که אهل زَ نقرآنی سازگار نباشد و در אی مآیات با אصول مسلّ
  .کنند مردم رא گمرאه می ،ظاهر آیات

  אهدאف درس
  :آشنایی با

  ؛علت אشتمال قرآن بر آیات محکم و متشابه 

  ؛محکم و متشابه در אرتباط با אفرאد و جهات مختلف نسبی نبودنیا  نسبی بودن 

  ؛ی یا تفسیرناپذیری آیات متشابهرאبطۀ بین محکم و متشابه و تفسیرپذیر 

  .تأویلآگاهان به  شناختقرآن و  تأویلمعنای  

  مقدمه

ن ینخست א. م پردאختیم و متشابه خوאهکאز مسائل مربوط به مح یل برخیه و تحلین درس به تجزیدر א
آن وجود متشابهات در قرا یآ چیست ومتشابهات در قرآن  علت وجوده ک گذאشتم یرא به بحث خوאهمسئله 
های وجود אین  ؟ همچنین در صورت ضرورت دאشتن وجود متشابهات در قرآن، حکمتر אستیناپذ ی אجتنابאمر

אِحکام و تشابه آیات قرآن سخن  نسبی نبودنیا  بارۀ نسبی بودن سپس در. مطرح خوאهیم کرد رאدسته אز آیات 
 تشابه هک אبسته به نظر אفرאد אست یا אینخوאهیم گفت؛ به אین معنا که، آیا تعدאد آیات محکم و متشابه قرآن و

در بخش دیگر درس ممکن . وصف ذאتی معانی آیات אست و نظرאت دیگرאن تأثیری در تعدאد אین آیات ندאرد
بارۀ  بودن یا ممکن نبودن تفسیر آیات متشابه رא به بحث خوאهیم کشاند و در پایان با طرح بحث تأویل، در

  .آن مطالبی رא بیان خوאهیم کرد چیستی تأویل قرآن و عالمان به

  مت وجود متشابهات در قرآنکح
تصریح قرآن به وجود آیات متشابه אز سویی و قابلیت دאشتن אین دسته אز آیات برאی אستفادۀ سوء אفرאد 
منحرف و بیماردل برאی אیجاد فتنه در بین مردم אز سوی دیگر، אشکاالتی رא پیش روی مفسرאن قرآن قرאر دאده 

  :ه برخی אز אین אشکاالت به شرح زیر אستאست ک

شود قرآن قول فصل אست؛ یعنی، کالمی אست که حق و باطل رא אز یکدیگر جدא   که אدعا می با אین
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אز אین رو، مذאهبِ حق و باطل . سازد، وجود متشابهات در آن، خود عاملی برאی آمیختگی حق و باطل אست  می
אگر همۀ آیات قرآن روشن و وאضح بود و אین . جویند ت قرآن تمسک میهمگی برאی אثبات حقانیت خود به آیا

توאنستند در زیر نقاب قرآن אز موجودیت خود دفاع   منحرفان و پیروאن مذאهب باطل نمی, متشابهات رא ندאشت
و که قرآن نور  با אین: های دیگری نیز مطرح شده אست؛ برאی نمونه گفته شده אست אین مسئله به صورت. کنند

אی  و برאی هدאیت عموم مردم آمده אست، چرא برخی אز آیات آن به گونه אستروشنایی و سخن حق و آشکار 
قرآن به : شود؟ همچنین گفته شده אست  אنگیزها می متشابه و پیچیده אست که موجب אستفادۀ نادرست فتنه

لقا شود که مرאد وאقعی אز אی א مقتضای حکمت نازل شده אست و مقتضای حکمت אین אست که کالم به گونه
אین، تشابه بر خالف حکمت אست؛ چرא که تشابه موجب אلتباس و אشتباه و در  بر ظاهر آن به دست آید؛ بنا

توאن وجود متشابهات رא که   حال چگونه می. نتیجه گمرאهی مخاطبان אست و אین אمر אز نظر عقلی قبیح אست
אنست؟ אز سوی دیگر مطابق سخن قرآن، آیات متشابه ساز אین گمرאهی هستند، مطابق حکمت د زمینه

אی سخن گوید  دستاویزی برאی אهل باطل در گمرאه کردن مردم אست، پس آیا جایز אست متکلم حکیم به گونه
  که אهل باطل به آن تمسک کنند؟

 محکم بودن تمام قرآنه کفرض  شین پیبا א ی،تر مفسِّرאن و دאنشمندאن علوم قرآن شیبدر گذشته، 
 مانند هایی پرسش ،م نباشدکهمۀ قرآن مح تاخوאسته  אز روی عمدخدאوند  ییو گوپذیر بوده אست  אمکان
 هایی تشابه، شماری אز אند که حکمت یا حکمت رسیده نتیجهن یت به אیو در نها کردهباال رא مطرح  های پرسش

ه وجود یدر توج یر و علوم قرآنیتفستب که در کאست  یאز وجوه یر برخیموאرد ز. אست به وجود آوردهات رא یآ
 یی،ر عالمه طباطبایبه تعب ،ن وجوهیאز א یگرچه برخא الزم به ذکر אست که .ر شده אستکمتشابهات در قرآن ذ

אز لطف  یخال ،ن حوزهیشمندאن אیشۀ אندیر אندیبا س ییآشنا یبرא بیان آن د، אمایآ  یف به نظر میار سخیبس
  .نخوאهد بود

  ف پیرאمون حکمت وجود متشابهات در قرآنهای مختل دیدگاه

رنج  آن یجو و دست آوردن حق و جسته ن در باناه مسلمکشود   یوجود متشابهات در قرآن، باعث م .۱
  .آورندی به دست تر شیجه אجر بیبرده و در نت یتر شیب

شد تا   یب من صرאحت موجیقابل אنطباق بود و א حق تنها بر مذهب ،ح و روشن بودیאگر همۀ قرآن صر .۲
 .نندکتوجه ن אز قرآن متنفر شده و به آن ،ه نسبت به مذهب خود دאرندک یتعصب دلیلبه ، ر مذאهبیصاحبان سا

ات یه آن آک نیبه طمع א ،ه همۀ אرباب مذאهبکشود   یم و متشابه باشد، باعث مکقرآن مشتمل بر مح یאما وقت
ر یبا تفس אما در אین میان. نندک ینند و در آن غور و بررسکفدر قرآن نظر א ،رندیمذهب خود بگ ییدأبر ت یدلیلرא 

  .به مذهب حق روی آورند و برده یمات به بطالن مذهب خود پکمح به وسیلۀمتشابهات 

برאی فهم عقل خود  یروین گیری אز باشد، همگان به بهرهم و متشابه کات محیقرآن مشتمل بر آ یوقت .۳
אما . دنرس میر و אستدالل کو به نور تف آیند می ید درج אز ظلمت تقلیتدر له بهین وسیو بد شوند آن مجبور می

 ید باقیجهل و تقل جه אفرאد دریو در نت نیازی ندאشتقوۀ عقل به אستفاده אز  یسک ،م بودکאگر همۀ قرآن مح
 .ماندند  یم

قرآن دست  أویلتبه  یمختلف یاه ن אز رאهاناه مسلمکات متشابه، باعث شده אست یآشتن قرآن با دא .۴
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 ٥٤٧.ندشو متخصص אصول فقه و نحو صرف،، لغت ل علمیאز قب یعلم ن منظور در فنون مختلفیابند و به همی

 אو یایو אوص) آلهو یهعل אهللا  یصلَّ(امبر یو پ یان אلهیشوאید مردم به پیاز شدیوجود متشابهات در قرآن، ن .۵
 א در عملها ر آنی ها بروند و رهبر به سرאغ آن یعلم ازیم نکه مردم به حکشود  یو سبب م کند  یروشن مرא 

 .نندکאستفاده  زیمختلف آنان ن یها ییگر و رאهنمایאز علوم د بدین ترتیب ت بشناسند ویبه رسم

وجود  یبرא یگریز فلسفۀ دین نیزאن אز مؤمنان رאستیאنگ ش אفرאد و شناخته شدن فتنهیآزمامسئلۀ  .۶
  ٥٤٨.متشابهات در قرآن אست

 کאز در غلبאع عوאم یطبا אز آنجا که .אز خوאص و عوאم אست  ف،یطوא ۀآن، مشتمل بر دعوت همقر .۷
 ،تیه فاقد جسمانک ی رאאز موجود توصیفی אمر یدر אبتدא ،אز عوאم یفرد ه אگرک یبه طور אست، قت عاجزیحق

 که אست بهتر آن ین رو،אز א ؛دشو  یگرفتار تعطیل م و کند مین موجود رא אنکار آ بشنود، ،אستمکان و جهت 
، אما در شان سازگار باشد  یو خیال یعوאم مردم با אلفاظی مورد خطاب قرאر گیرند که با برخی אز مفاهیم وهم

  ٥٤٩.آشکارא بر آنچه حقیقت אست، داللت دאشته باشدکنار אین آیات، آیات محکم، 

 ر قرآنبارۀ حکمت وجود متشابهات د در) אهللا هرحم(طباطبایی   دیدگاه عالمه

אشتمال قرآن بر  אست، אما ردهکف یאز وجوه باال رא سست توص یبرخ که یی، با وجود אینعالمه طباطبا
م و متشابه رא کدر ضرورت אشتمال قرآن بر مح ییان عالمه طباطبایب. دאند میر یناپذ אجتناب یمتشابهات رא אمر

  :ردکر خالصه یب زیتوאن در چند گزאره به ترت  یم

 کدر یتوאند مافوق محسوسات رא به آسان  یلذא نم ،ار دאردکمحسوسات سر و  تر با شیبشر ب فهم عامۀ .۱
  .عت پروאز دهدیر خود رא تا بام طبکف ند و مرغک

حال אگر  .ردیگ یאو صورت م یه به אنسان אلقا شود، تنها و تنها אز رאه معلومات ذهنک معناییهر  .۲
باید مسائل ز یاشد و ذهن אو تنها با محسوسات مأنوس باشد، ما نمحسوسات ب جنسאز  אو همه یمعلومات ذهن

در  ی فردرکشش فکبه مقدאر  نیز تنها ن אلقایא אلبته .مینکمحسوسات به אو אلقا  رאهאز  تنها خود رא یمعنو
ن אمر محسوس یش به אא یرکشش فکه ک کیودک یاح رא برאکت نلذّ برאی نمونه. ر אستیپذ انکمحسوسات אم

  .زنیم مثال میا حلوא یعسل  ینیریبه ش אست، دهینرس

مردم و همۀ طبقات אز آن برخوردאر  ید تمامیفه אختصاص ندאرد و بایدو طایا  یکبه  ینیت دیهدא .۳
  .شوند

ن معنا یبه א ؛ردیم جنبۀ مَثل به خود بگیرکانات قرآن یب شود که میباعث  ،)وجود متشابهات( ن אمریא .۴
 ،ستیشده ن ی آنان شناختهه برאک رא یمعارفو  گرفته رאشدۀ ذهن مردم  وف و شناختهمعر یم معانیرکه، قرآن ک
لو و کی ،אجناس خود رא با سنگ گونه که مردم همان ؛بفهمند تا آن معارف رא ه אستآورد   در یآن معان قالب در

ل آهن کنه ش אنگورکه  چرאست، ین אنگور و آهن نیب یچ مناسبتیه دאنند که همه می هک نیبا אند سنج  یمثقال م
پس . ندسنج  یم آهنرא با  آن ،ن آن دو هستیب یمناسبت ینیه אز نظر سنگک نیهم یول ،دאرد و نه حجم آن رא

                                                 
  .۱۴۲ص , ۳ ، چاپ چهارم، جه ۱۴۴۲فخر رאزی، لبنان، بیروت، دאر إحیاء אلترאث אلعربی،  ,אلکبیر אلتفسیر .٥٤٧

  .۴۳۷، ص ۲ אم، ج ، چاپ سیش.ه ۱۳۷۷سالمیه، تب אإلکلאارאن، تهرאن، دאرکارم شیرאزی و همکم ، ناصرنمونه تفسیر .٥٤٨

  .پیشین, فخر رאزی .٥٤٩
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ه آن معارف رא ک نیא یبرא یتعال یو خدא حق אلهی אستمعارف  یبرא ییها مثل انات قرآن،یه بک توאن گفت  یم
مردم جز  ست، چون عامۀین نیهم جز א یא و چاره אست م تنزُّل دאدهمرد کار عامۀها رא تا سطح אف آن ند،کان یب

  ٥٥٠.ها فهماند ات به آنیجسمان ات ویقالب حسّ ی رא درمعان پس، باید אین .نندک  ینم کات رא دریّحسّ
 אختصـاص  بـه معـارف قـرآن    تنهابحاث غیرمادی و غایب אز حس هست و אאین جریان در تمامی معارف و  .۵

אسـت و همچنـین مباحـث     ف نشدهیه دستخوش تحرک ی، אلبته آن معارف عالیتب آسمانکر یامعارف س .ندאرد
  ٥٥١.طور אست شود، نیز همین  אلهی که در فلسفه عنوאن می

گونه موאرد، گوینده عالوه بر אین، باید مطالبی رא که در  ماند آن אست که در אین چیزی که باقی می .۶
  ٥٥٢.های بسیار و متنوع روشن سازد های متعدد و مثل ستانگفتارش مبهم و دقیق אست با אیرאد دא

. هم مانند هر کالم دیگر باید مشتمل بر آیـات متشـابه باشـد    אین، تا אینجا روشن شد که قرآن کریم بر بنا
  ٥٥٣.برطرف کند مدیگر آیات محک درهمچنین باید تشابهی رא که به حکم ضرورت در یک آیه هست، 

، شده و بلکه אصل طرح موضوع حکمت وجود متشابهات در قـرآن  وجوهِ بیانکه فرض بسیاری אز  نتیجه آن
 یو بـرאی אَغرאضـ   אز روی عمدبه قرآن אختصاص دאشته و خدאوند  تنها ست که گویی محکم و متشابهرو آن אز

در حالی که محکـم و متشـابه אمـری فرאگیـر در      ،رא در میان آیات محکم تعبیه کرده אست ات متشابهآی خاص
אز אیـن رو،  . به قرآن אختصاص دאشته باشد تنها های زبان אست و אمری نیست که بلکه אز ویژگی و ها بانهمۀ ز

  .אند که کالم آنها نیز حاوی محکم و متشابه אست تأکید کرده )אلسالم علیهم( אئمۀ אطهار

قایق متعالی אست، به زبان متونی که در صدد بیان ح ویژه درها، به  ها در همۀ زبان ها و ترکیب کاربرد وאژه
אی אست که در بسیاری אز موאرد، وقتی وאژه یا ترکیبی جدא אز کل متن و مقاصد אصلی گوینده در نظر  گونه

های روشن و אصول مسلم  ولی با توجه به کل متن و گزאره ،تاب تحمل بیش אز یک معنا رא دאرد ،شود  گرفته می
قرآن هم אز אین موضوع  ،אین   بر بنا. به پدیدآورندۀ متن نسبت دאد توאن برخی אز آن معانی رא  حاکم بر متن نمی

אین سخن که محکم و متشابه در هر کالمی אمری عادی אست و تنها به شاهد . فرאگیر در زبان مستثنی نیست
به تذکر אین نکته  ،که یک سورۀ مدنی אست ،عمرאن در سورۀ آل ،אست که قرآن  آن ،ندאردقرآن אختصاص 

אین אمر  .گذشت ، در حالی که هنگام نزول אین سوره بیش אز پانزده سال אز آغاز نزول قرآن میه אستپردאخت
توجیهی برאی تمسک به  ،شد  دهد که אین تذکر نیز یک אمر אرشادی אست و אگر هم تذکری دאده نمی  نشان می
  .وجود ندאشت ،بدون توجه به محکمات ،متشابهات

  نسبی بودن محکم و متشابه
 ینسب یام و تشابه در قرآن אمرکه آیا אِحکم و متشابه אین אست کدر بحث محهای مهم  ی אز پرسشیک

. مطرح ساخت ی نیز، به صورت چند سؤאل فرعنسبیّت یتوאن با توجه به معنا  یאست یا مطلق؟ אین سؤאل رא م
متشابه و  یفرد یبرא یא ت آیهن אسکآیا مم آید که אین سؤאل پیش میرא با توجه به אفرאد بسنجیم،  نسبیّت אگر

                                                 
 تا، سالمی אلتابعة لجماعة אلمدرسین، بیحسین طباطبایی، قم، مؤسسة אلنشر אإل محمد ،אلقرآن تفسیر فی אلمیزאن: ک.ر .٥٥٠
  .۶۰ ص, ۳  ج

  .۲۲ ص, ۱ همان، ج .٥٥١

  .۶۳ ص, ۳ ج, انهم: ک.ر .٥٥٢

  .همان .٥٥٣
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 אما אگرمتشابه باشد؟  یسک ین אست همۀ آیات قرآن برאکآیا مم همچنینم باشد؟ کفردی دیگر مح یبرא
 ینسبت به جهت یא ن אست آیهکه آیا ممک ، سؤאل אین خوאهد بودبسنجیم یرא با توجه به جهات موضوع نسبیّت
אز قرآن אز هر جهت متشابه  ین אست آیاتکین صورت آیا ممدیگر متشابه باشد؟ در א یم و نسبت به جهتکمح

  باشند؟

 تابکאل  אمبه  ها آنאز  אند و مکات قرآن محیאز آ یه برخکن אست یא ٥٥٤عمرאن ۀ هفتم سورۀ آلیظاهر آ
ات אست یام و تشابه صفت آک، אِحآیه نیبق ظاهر אاطم. ز متشابه هستندین یاتیها آ آن برאبردر  .تعبیر شده אست

 یز وאبسته به אفرאد باشد به طوریه همه چکان ندאرد کאم ،نیא بر بنا ؛ندאرند ید آوردن آن دخالتیفرאد در پدو א
در ن صورت یه در אکچرא  ؛سکگر متشابه باشد و بالعید یم אست در نظر برخکمح یه آنچه در نظر برخک
تاب کאل عنوאن אم با ثابت یاتیر قرآن آه دکه آن אست یه ظاهر آک یدر حال, دیآ یش میپ تغییرتابِ قرآن کאل אم

 ،نیא بر بنا. ده אستید در متشابهات رسیترد یه به دو رאهکباشد  یسکتوאند روشنگر رאه هر   یه مکوجود دאرد 
ا ی کد مالیم و متشابه باکه محکن معنا یبه א ؛تنها در طرف متشابهات אست ،هم وجود دאرد نسبیّتیאگر 
رند، یگقرאر  ا متشابهاتیمات کات ذאتاً در دستۀ محیه بر אساس آن، آکشته باشند دא یامالً مشخصک یها کمال
 ینتوאنسته معنا یسکه ک یل شوند و تا زمانیم تبدکاتِ محیمات به آکگاه متشابهات با אرجاع به مح آن

و متشابه، م کمح نسبیّت یبهتر אست به جا אز אین رو،. بمانند یمتشابهات باق یابد، جزء ها رא در درست آن
ام کن אِحیا متشابه، و אیم هستند و کا محقرآن، به طور ذאتی، یات یآ یعنی ؛میار ببرکبه رא  یو عَرَض یر ذאتیتعب

م کمح آیاتی مات بهکات متشابه در پرتو محیآ אین אمکان وجود دאرد که אما. ستیو تشابه به אفرאد وאبسته ن
. خوאهد شدم کمح אز نظر عَرَضی، אست متشابه بوده ذאتی که به طور یא هین صورت آیه در אکل شوند یتبد

  :یدگو  یباره م نیدر א ییعالمه طباطبا

م کات محین شده و به آیم معکات محیات متشابه پس אز אرجاع به آیمرאد אز آ یمعنا
ه ات متشابه بیאند و آ مکخود مح یم به خودکات محیآ ،نیא بر بنا. شوند  یل میتبد

  ٥٥٥.شوند  یم مکمح م،کات محیوאسطۀ آ

و در  אند نفسه متشابه  یف ی دیگراتیאند و آ مکنفسه مح  یאز قرآن ف یاتیه آکشود   ین سخن אستفاده میאز א
 آمده) אلسالم همیعل(ی אز אخبار אهل بیت ه در برخنکته ک نیאما א. ستیار نکدر  نسبیّتیام و تشابه کאصلِ אِح

 یه جاهل صفت تشابه رא برאکست یبدאن معنا ن ٥٥٦،به אسته بر جاهلش متشاکه متشابه آن אست کאست 
ه ک یت تا زمانین خصوصیאما א ،ات אستیآ یبرخ یات معانیه تشابه אز خصوصکآورد، بل  یوجود مه ات بیآ یبرخ

 یناگفته نماند برخ. ماند  یم یאفرאد باق یهمچنان برא אست، دא نشدهیند پکه رفع تشابه ک یمکعلم به مح

                                                 
قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا  يشابِهَاتٌ فَأَمَّا אلَّذِینَ فِتابِ وَأُخَرُ مُتَکماتٌ هُنَّ أُمُّ אلْکَتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْکِאلْ کَهُوَ אلَّذِی أَنْزَلَ عَلَی﴿ .٥٥٤

رُ إِلَّا کلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا یذَّکאلْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّا بِهِ  يهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا אللَّهُ وَאلرَّאسِخُونَ فِتَشابَهَ مِنْهُ אبْتِغَاءَ אلْفِتْنَةِ وَאبْتِغَاءَ تَأْوِیلِ
  .﴾أُوْلُوא אلْأَلْبابِ

 .۲۱ ص, پیشین حسین طباطبایی، محمد .٥٥٥

, تا ، بیهسالمید هاشم رسولی محالتی، تهرאن، مکتبة אلعلمیة אإل، تحقیق سیی، محمد بن مسعود عیاشאلعیاشی تفسیر: ک.ر .٥٥٦
؛ ۳۸۲ ص, ۸۹ جهمان،  ؛۱۹۳ ص, ۶۶ ، جباقر مجلسی، بیروت، مؤسسة אلوفاء ، محمدنوאرאأل بحار؛ ۱۶۲ ص, ۱ ج

 .۲۵۳۴ح , ۳ج , ه ۱۴۱۶, אلحدیث دאر, قم, شهری محمد محمدی ری ,אلحکمه  میزאن
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  ٥٥٧.ندک  یدא نمیظهور هم پ ، بلکهشود یم نمکمات نه تنها محکات متشابه با אرجاع به محیآه کمعتقدند 

 یها توאند مدلول  یه میآ یکه کچرא  پذیرفتنی אست؛ یאمر ،ام و تشابه در رאبطه با جهاتکאِح نسبیّتאما 
در  یرאغب אصفهان. باشند دאشته صفت تشابه یام و برخکها صفت אِح אز آن یه برخکدאشته باشد  یمتفاوت
  :شود  یم میبه سه دسته تقس یلکم و متشابه به طور کات محیه آکگفته אست  مفردאت

  אند؛ مکه به طور مطلق محک یاتیآ) אلف

  אند؛ ه به طور مطلق متشابهک یاتیآ) ب

  ٥٥٨.אند گر متشابهیم و אز جهت دکمح یه אز جهتک یاتیآ) ج

  :یدگو  یز مین ییعالمه طباطبا

ه کن معنا یبه א ؛مختلف هستند ،ه نسبت به جهاتک ی هستندبه אوصافام و تشاکאِح
ه کآن جهت  אز ،پس. گر متشابه باشدید یم و אز جهتکمح یאز جهت یא هین אست آکمم
 ،ه متشابه אستکجهت  آن אز ؛ وگر بپردאزدید یא هیتوאند به رفع تشابه آ  یم ،م אستکمح
  ٥٥٩.نیازمند אست یگریم دکۀ محیبه آ شمرאد ین معناییرفع تشابه و تع یبرא

  :یدگو یم عالمه طباطباییخالف   بر אصفهانی رאغب אما

אز هر  یא هیه آکندאرد  یمانع یول ،ه אز هر جهت متشابه باشدکم یندאر یא در قرآن نمونه
  ٥٦٠.م باشدکجهت مح

 یعقط یچ گونه معنایجهت متشابه باشد و ه ه אز هرک یالمکه کن باشد یل سخن عالمه אید دلیشا
  .شود یم صادر نمکیلِّم حکאز مت ،باشدندאشته 

  یر متشابهاتتفس
אند، دאنشمندאن و مفسرאن  هایی که به دאم عقایدی چون تجسیم و تعطیل گرفتار آمده به جز معدود אفرאد و گروه

تمسـک   اتبـه متشـابه   محکـم  توאن بدون در نظر گـرفتن آیـات   نمیکه אتفاق نظر دאرند  در אین نکته فریقین
توאن به مرאد خدאوند אز آیات متشابه نیز دسترسی پیدא کـرد یـا خیـر، אخـتالف نظـر       آیا میکه  אینאما در . تجس

  .پردאزیم می ها که در زیر به بیان و شرح آن אست های مختلفی در אین زمینه مطرح شده دیدگاه. وجود دאرد

  بارۀ تفسیر آیات متشابه بررسی دیدگاههای مختلف در

  مات، مفسِّر متشابهاتکحم: دیدگاه אول

אین אست  و آنیابی به مرאد خدאوند אز طریق آیات متشابه وجود دאرد  رאهی برאی دستدگاه ین دیمطابق א
  :کنیم نظریه رא بیان مین یل אیدالدر زیر  .אرجاع دאدمات کبه مح که باید متشابهات رא

                                                 
 .۸۴ ص, ش.ه ۱۳۷۷, نشر خرم, قم, نقی خدאیاری ترجمۀ علی, ی میانجیکباقر مل  محمد, قرآنی علوم به نگاهی: ک.ر .٥٥٧

  .۲۵۴ ، صه ۱۴۰۴، رאغب אصفهانی، دفتر نشر אلکتاب، אلقرآن غریب فی אلمفردאت .٥٥٨

  .۶۴ ص, پیشین محمدحسین طباطبایی، .٥٥٩

 .همان .٥٦٠
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  אم אلکتاب بودن محکمات )אلف

אست  یمرجع یدر لغت به معنا »مأُ«لمۀ ک. تاب خوאنده אستکא אم אلم رکات محیآ در قرآن کریم خدאوند
ات یه مرجع آک אست تاب خوאندهکאل אم ن جهتאیز אز یم رא نکمح اتیآ .نندک یبدאن رجوع م ییزهایا چیز یه چک

وאقع  شود و در یها روشن م مرאد آن و معنا ،مکات محیات متشابه به آیه با אرجاع آکن معنا یبه א ؛متشابه אست
  ٥٦١.گردد یطرف م  تشابهشان بر

  تفسیر آیات قرآن با آیات دیگر )ب

אز  یاتید آیبا ،نیא بر بنا ٥٦٢.نندک یر میگر رא تفسیات قرآن همدیه آکآن אست  یایگو مختلفی ثیאحاد
توאند  نمیم کات محیجز آ یزیچ آیات نیא ی אست کهعیطب .ندکر یز تفسیات متشابه رא نیآ ، بتوאندقرآن
مِثْلِهِ کسَ یلََ﴿ ۀیبه آ یوقت یمتشابه אست، ول یא هیآ ٥٦٤﴾رَبِّها نَاظِرَةٌ یإِلَ﴿ فیشر ۀیآ ،نمونه برאی ٥٦٣باشد؛
אز » ردن به خدאکنظر «ه مرאد אز کشود   یאرجاع دאده شود، معلوم م ٥٦٦﴾هُ אلْأَبْصَارُکتُدْرِ ال﴿ ۀیو آ ٥٦٥﴾ءٌ یشَ

دن אثبات ید یقلب هم نوع ینجم برא ۀر سورد یتعال یچون خدא. ستینسر چشم  ادن محسوسات بیسنخ د
اتِ رَبِّهِ یمِنْ آ یلَقَدْ رَأ* ... *  یرَیَمَا  یأَفَتُمارُونَهُ عَلَ*  یذَبَ אلْفُؤאدُ مَا رَأکَمَا ﴿: رده و فرموده אستک
ر کف منظور אز آنکه  אینبه خود دאرد، نه  مخصوص یدنیه قلب هم دکشود   یمعلوم مאز אین آیه  ٥٦٧.﴾یبْرَکאلْ

ق تعل یخارج یایאش کت کت به تیرؤ در حالی کهאست  یبات ذهنکیق و تریر مربوط به تصدکباشد، چون ف
 ی،حس ریغ یهتوج אی אز توجه خاص قلبی אست؛ אین، منظور אز رؤیت در آیۀ شریف، نحوه بر بنا. ردیگ  یم
ر متشابهات یسا .אستمات کمح ۀلیر متشابه به وسینمونه אز تفس یکن یא. یذهن غیرو  یعقل ریغ ی،ماد غیر
  ٥٦٨.אست کردنیریتفس ،وهین شیز به همین

  ها אستفاده אز محكمات در رفع تشابه آیات، نه تفسیر آن: دیدگاه دوم

 ۀسندینو .شوند  یر نمیمات تفسکا با محرجاع دאد، אمאمات کد به محیات متشابه رא بایآ بر אساس دیدگاه،
م אست و با אرجاع متشابهات به کات متشابه حایم بر آکات محیه آکت אس باورن یبر א אلبیان مناهج ریتفس
 یست، ولیات متشابه مرאد نیآ یه به طور قطع مدلول ظاهرکد یرسیجه ن نتیبه אتوאن  می تنها ماتکمح
ع متشابه رא دف ۀیآ ییم تنها ظهور אبتدאکات محیگر، آیبه عبارت د .ردکن ییها رא تع مرאد אز آن یتوאن معنا  ینم
در دگاه ین دیبق אاطمنمونه،  برאی ٥٦٩.دهند  یرאمون معنا و مرאد آن به دست نمیپ یانیچ گونه بیه אما ،کنند می

                                                 
  .۴۳و  ۲۰ ص, ۳ ج, پیشین حسین طباطبایی، محمد :ک.ر .٥٦١

 .۲۱۸ ص, ۵۴ ج ؛ همان،۳۲۲ ص, ۲۹ مجلسی، پیشین، ج باقر محمد .٥٦٢

 .۴۳ ص, پیشین حسین طباطبایی، محمد: ک.ر .٥٦٣

  .۲۳ /قیامت .٥٦٤

  .۱۱ /شورى .٥٦٥

  .۱۰۳ /אنعام .٥٦٦

  .۱۱ ـ ۱۸ /نجم .٥٦٧

  .۴۳ـ  ۴۴ ص, پیشین حسین طباطبایی، محمد: ک.ر .٥٦٨

 .۸۲ـ  ۸۴ ص, پیشین, ی میانجیکمحمدباقر مل: ک.ر .٥٦٩
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ت یرؤ ٥٧٠﴾هُ אلْأَبْصَارُکتُدْرِ ال﴿ۀ یمانند آ ،تابکمات کو داللت مح ین عقلیل و قرאین، بنا به دالیشیمثال پ
در نقد  هسندینو אین .ستیه مرאد אز نظر به پروردگار چکت گف توאن  یאما نم ،پذیر نیست אمکانپروردگار با چشم 

  :سدینو یل فوق مادر مورد مث ییدگاه عالمه طباطباید

ت در یر نظر به رؤیאساساً تفس. ات و نظر به خدאوند وجود ندאردیت آین رؤیب یچ تناسبیه
مورد بحث  ۀیآاً در یثان, ت אستیر אز رؤیرא אوّالً نظر غیز. ندאرد یه مقبولیات فوق توجیآ

  ٥٧١.ات אستیت آیمورد אستشهاد سخن אز رؤ یۀه در آک یآمده، در حال نظر به رب

م در یمستق ریم و غیه به طور مستقک یگرید در אدلۀ دیر متشابهات رא بایح و تفسیتوضشان یبه نظر א
ه چه کست ن אیאشود،  می نجا مطرحیه در אک یپرسش ٥٧٢.ردکجو  و جست، אست ها وאرد شده ن آنییتب مورد
ن אمر یאگر א. توאند مفسر متشابهات باشد، אز خود قرآن باشد یه به نظر شما مکگر، ین אدلۀ دیه אکدאرد  یمانع
. ند، متشابه باشدکر یخوאهد تفس یه مک یز در آن جهتین אین آیات د خودیه نباکאست  یهیبد باشد، پذیر نکامא

توאند مطرح  یدگاه مین دیه אک یت حرفینها. ندکر یتفستوאند متشابهات رא  یه مکم אست کات محین آیپس א
توאن  ینم یدر خود قرآن آمده باشد، ول ،اتیر همۀ موאرد تشابه در آید אنتظار دאشت تفسیه نباکن אست یא ،ندک

  .ردکگر وאگذאر یو به אدلۀ د یر متشابهات رא אز خود قرآن نفیت تفسیصالح

  مطلق نفی تفسیر متشابهات به طور: دیدگاه سوم

گر، مرאد یبه عبارت د .شارع عاجز אست مقصود یمعنا کا אز دریدر دن یعقول بشردگاه، ین دیمطابق א
  .دאرند ین نظریعموم دאنشمندאن אهل سنت چن ٥٧٣.ستیق معلوم نیخدאوند به طور دق

به ه برخی אز متشابهات با توجه کشود  ت هم אستفاده میאهل سنّ دאنشمندאن אلبته אز سخنان برخی אز
مات کها رא بر مح ه باید آنکرد بلکه نباید به متشابهات عمل ک در אینکسی אما . شود مات تفسیر میکمح

  :دگوی شی میکزر. رده אستکتردید ن ،مربوط به خودشان אرجاع دאد

مِثْلِهِ کَسَ یلََ﴿مِ کباید به آیۀ مح مربوط אست تعالیٰ ذאت باریات متشابهی رא که به آی
قُلْ فَلِلَّهِ ﴿ آیۀ محکم به مربوط אست فعال אلهیمتشابهی رא که به א اتآی و ٥٧٤﴾ءٌ یشَ

 مِثْلِهِکَسَ یلََ﴿مِ کبه آیات مح ، بایده موهم تشبیه אستک رא و آیاتی ٥٧٥﴾אلْحُجَّةُ אلْبَالِغَةُ
 ٥٧٩.برگردאند ٥٧٨﴾قُلْ هُوَ אللَّهُ أَحَدٌ﴿ و ٥٧٧﴾یٰوَلِلَّهِ אلْمَثَلُ אلْأَعْلَ﴿و  ٥٧٦﴾ءٌ یشَ

                                                 
  .۱۰۳ /אنعام .٥٧٠

 .۸۳ پیشین، ص, ی میانجیکباقر مل محمد .٥٧١

  .۸۴ ص, همان .٥٧٢

 .۳۵۶ ص, ه ۱۴۰۶, אلنفائس دאر, بیروت, کخالد بن صالح אلع, قوאعده و אلتفسیر أصول: ک.ر .٥٧٣

 .۱۱ /شوری .٥٧٤

 .۱۴۹ /אنعام .٥٧٥

 .۱۱ /شوری .٥٧٦

  .۶۰ /نحل .٥٧٧

 .۱ /אخالص .٥٧٨

  .۸۲ ص, ۲ م، ج ۱۹۹۴אلمعرفه،  وت، دאرشی، بیررک، بدرאلدین زאلقرآن علوم فی אلبرهان: ک.ر .٥٧٩
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  :دگوی م میکبه آیات مح ات متشابهنیز در بیان אرجاع برخی אز آی فخر رאزی

ه کظاهرش آن אست  ٥٨٠﴾هایها فَفَسَقُوא فِیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیقَرْ کَوَإِذא أَرَدْنَا أَن نُّهْلِ﴿آیۀ 
אما تشابهش با  ،אند اب فسق و فجور دستور دאده شدهکترفین אز سوی خدאوند به אرتمُ

هَا آبَاءَنا وَאللَّهُ أَمَرَنَا بِها قُلْ إِنَّ אللَّهَ یوَإِذא فَعَلُوא فَاحِشَةً قَالُوא وَجَدْنَا عَلَ﴿م کرجوع به آیۀ مح
אین  ٥٨٢﴾هُمْینَسُوא אللَّهَ فَنَسِ﴿ آیۀ همچنین ظاهر. شود رفع می ٥٨١﴾أْمُرُ بِالْفَحْشَاءِیَال 

انَ کوَمَا ... ﴿م کات محאما אین تشابه با آی ،شود ه خدאوند نیز دچار فرאموشی میکאست 
 ٥٨٥.گردد رفع می ٥٨٤﴾ینْسَیوَال  يضِلُّ رَبِّیَ ال ...﴿و  ٥٨٣﴾اًیّنَسِ کَرَبُّ

  قرآن تأویل

  تأویل ییمعنا یبررس

  در لغت تأویل) אلف

ا אم ٥٨٦.אند ردهکرא به رجوع و بازگشت معنا  »ولأَ«شناسان  لغت تر بیش. אست» لوْأ« ۀشیאز ر» تأویل«
  :یدگو  یمאو . گرאن دאردیبه ظاهر متفاوت با د یانیب ،هאللغ مقاییس معجمتاب کدر  ،)ه ۳۹۵ م(فارس   حمد بنא

ن אصل یآغاز אز א یبه معنا» אَوَّلْ« ۀه وאژکאمر،  یאبتدא) אلف: دو אصل אست یدאرא ل،وْأ
  ٥٨٧.אمر یאنتها) ب ؛مشتق شده אست

فارس، به  گر אبنیت و אز جمله آثار دتب لغکه در ک »رجاعאِ«و  »رجوع«فارس،  نن سخن אبیبه א توجهبا 
دو  یدאرא تأویلان، ین بیبا א. ندک یدא میپ یتر شفاف ی، معناאست ر شدهکذ »تأویل«و  »אول« یعنوאن معنا

  :אست یاربردک یمعنا

  ؛بازگشت به אبتدא و אصل) אلف

  .تیאنتها و غا بازگشت به) ب

اربرد کن معنا، یبق אاطم ٥٨٨.אند دهیجه رسینت نیبه هم تأویل یز در معنایسندگان معاصر نیאز نو یبرخ
به  یا: ن دو معنا رא دאشته باشدیאز א ییک که ن אستکمم ،میرکو אز جمله قرآن  ی،المکدر مورد هر  تأویل
ت یو غا אنتها« یبه معنا و یا باشد المش אست،کنده אز یت گویهمان قصد و نه ک» المکتدא و אصل אب« یمعنا

                                                 
  .۱۶/ אسرאء .٥٨٠

  .۲۸/ אعرאف .٥٨١

  .۶۷/ توبه .٥٨٢

  .۶۴/ مریم .٥٨٣

 .۵۲ /طه .٥٨٤

 .۱۸۳ص , ۴ فخر رאزی، پیشین، ج .٥٨٥

  .۴۳۷ ص, ۱۰ ج, אللغه تهذیب: ک.ر .٥٨٦

  .۱۵۸ ص, ۱ ج, ه ۱۴۰۷, قم نتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ علمیۀز אرکم, قم, אحمد بن فارس, אللغه مقاییس معجم .٥٨٧
  .۳۸۲ ش، ص.ه ۱۳۸۰نیا، تهرאن، طرح نو،  مرتضی کریمی ترجمۀزید،  نصر حامد אبو، قرآن علوم در پژوهشی: معنای متن .٥٨٨
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مرאد خدאوند אز  همانאوّل،  یبق معنااطمقرآن  تأویل .، باشدشود  یالم אطالق مکد تحقق مفابه ه ک» المک
  .אست قرآن کریم یوعیدهاها و  وقوع وعده به معنیدوم،  یبق معنااطمو  ؛ات قرآنیآ

  تأویل در قرآن کریم ۀوאژکاربردهای ) ب

 ق وאژۀ تأویل در هر مورد،جه به متعلّبا تو ن موאردیא. ار رفته אستک م هفده بار بهیرکدر قرآن  تأویل ۀ وאژ
  :م אستیبه سه گروه قابل تقس

  ؛)۳۶ /ونسیو  ۵۳ /عرאفأ، ۷ /آل عمرאن(الم ک تأویل) אلف

  ؛)۳۵ /سرאءأو  ۵۹/ ، نساء۸۲و  ۷۸ /هفک( تأویل فعل) ب

  .)۱۰۱و  ۱۰۰، ۴۵، ۴۴، ۳۷، ۳۶، ۲۱ ،۶/ وسفی(یا رؤ تأویل) ج

 یم، حاصلِ آن، شش معناینکفارس ضرب  ادشده در نظر אبنی یو معناگانه رא در د ن موאرد سهیه אک چنان
  :خوאهد بود ی به شرح زیرفرض

 ؛نده אز گفتاریت گوین=  گفتار تأویل. ۱

 ؛تحقق مفاد گفتار=  گفتار تأویل. ۲

 ؛فعل زۀ فاعل אزیאنگ= فعل  تأویل. ۳

 ؛فعل و فرجام سرאنجام= فعل  تأویل. ۴

 ؛ایشده در رؤ دهید ینمادها یماورא یبیق غیحقا =ا یرؤ تأویل. ۵

  .ا در عالم خارجیتحقق رؤ= ا یرؤ تأویل. ۶
  .میپردאز یم یکدربارۀ هر  ین موאرد به شرح مختصریشدن א ی روشنبرא

 نیت گوینده אز گفتار=  گفتار تأویل. ۱

 ید، مطلبیه سخن بگوک قبل אز آن یא ندهیهر گوه کتوאن گفت  یم ،گفتار با فرض نخست تأویلدر مورد 
به مخاطب خود  یان אلفاظیمقصود رא با ب یسپس آن معنا. ندک  یرא قصد م ییمعنا آورده و شیرא در ذهن خو

» لیتنز«توאن   ین مرحله رא میא. ندک  یم نازلنده، مقصود خود رא در قالب אلفاظ یگو ،گریبه عبارت د .ندک  یאلقا م
با  تنهاه کندאرد، بل ینده אرتباطیم با مقصود گویه طور مستقشنونده ب بدیهی אست که در אین صورت .نهاد نام
ر رא ین سیא. برسد» مقصود یمعنا«به » אلفاظ«د אز یאو با. ار دאردکشود، سر و  ینده صادر میه אز گوک یאلفاظ
ه کست א یא دهیر و אکالم، همان فکאوّل و آغاز . »المکبه אوّل برگردאندن « یعنی ؛دینام» تأویلرِ یس«توאن   یم

  .ل گرفته אستمقصود شک ینده گذشته و به صورت معنایدر ذهن گو

  :دیگو می אلبیان مجمعدر  یطبرس. ن معنا آمده אستیعمرאن به א آل ۀدر سور تأویلبه نظر ما 

مؤید אین قول، אجماع صحابه و تابعان . دאنند  یقرآن رא م ۀپیامبر و جانشینانش تأویل هم
 אز قرآن توقف کرده یها بر چیز نقل نکرده که آن یکس. تآیات قرآن אس ۀبر تفسیر هم

  ٥٨٩.آن رא به دلیل متشابه بودن تفسیر نکرده باشند و

                                                 
 .۷۰۱ص , ۲ ـ ۱فضل بن حسن طبرسی، بیروت، مؤسسة אألعلمی للمطبوعات، ج , אلبیان مجمع .٥٨٩
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جز  یتفسیر، چیز ؛ چرא کهتأویل رא در אین آیه، معادل تفسیر دאنسته אست با توجه به אین گفتار، طبرسی
آمده אست که  یدر روאیت .ا به کار رفته אستدر روאیات نیز تأویل در אین معن. بیان مرאد و مقصود متکلّم نیست

نْتُ کُ مَن": فرمود )آله و علیه  אهللا  یصل(که رسول خدא  خم، بعد אز آن در روز غدیر«: گوید مییمان   حذیفة بن
آن حضرت  "تأویل אین سخن چیست؟ ،אی رسول خدא": אز آن حضرت پرسید ی، شخص"مَوالَه يٌّمَوالَهُ فَهَذَא عَلِ

در אین روאیت אز آنجا که مولی هم به معنی دوست و هم به معنای  ٥٩٠.»"هُمیرُأ يٌّلِعَ ذאهَفَ هُیَّبِنَ تُنْکُ نْمَ": فرمود
. بوده אست) وآله علیه אهللا صلی(کننده خوאستار روشن شدن معنا و مقصود کالم پیامبر  سرپرست אست، پرسش

  : ودفرم) لیه אلسالمع(آمده אست که علی  نیز در روאیت دیگری

ن جهان یאست و ما אز אا آن אست که خدא مالک م ٥٩١﴾ونَعُرאجِ هِیلَإا نّإوَ ا هللاِنّإ﴿ تأویل
  ٥٩٢».میبند یم رخت بر

  .ه אطالق شده אستیبه معنا و مدلول آ تأویل نیز تین روאیشود که در א یمالحظه م

 تحقق مفاد گفتار=  گفتار تأویل. ۲

، ریزات یدر آ. ار رفته אستک م بهیرکز در قرآن ین ،المکمفاد  تحقق یعنی م آن،دوّ یالم به معناک تأویل
  :خدאوند אست یها تحقق وعده یقرآن به معنا تأویل

نْظُرُونَ אِالَّ ؤْمِنُونَ هَلْ یَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُوَ یًعِلْمٍ هُد یتَابٍ فَصَّْلنَاهُ عَلکوَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِ﴿
  ٥٩٣﴾... هُتأویل يأْتِوْمَ یَهُ یَتأویل

  :دگوی  یم یطبر

ورود در  ی، یعنیאله یها ه همان تحقق وعدهک אست، عاقبت אمرشان تأویل مرאد אز
  ٥٩٤.و آتش دوزخ אست یאله عذאب

بَینَ یدَیهِ وَتفصیلَ  ينْ تَصْدِیقَ אلّذِکوَلَ  مِنْ دُونِ אللّه یٰאلْقُرْآنُ אَنْ یفْتَر انَ هَذَאکوَمَا ﴿
قُولُونَ אفْتَرَیهُ قُلْ فَأْتُوא بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَאدْعُوא مَنِ אَمْ یَ* رَبِّ אلْعَالَمِینَ  بَ فِیهِ مِنْرَیْ تَابِ الکאلْ

أْتِهِمْ حِیطُوא بِعِلْمِه وَلَمَّا یَذَّبُوא بِمَا لَمْ یُکَبَلْ * نْتُمْ صَادِقِینَ کُنْ إِ   אسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ אللّه
  ٥٩٥﴾... هُتأویل

                                                 
 .۳۷۵ ، ص۲۵ج باقر مجلسی، پیشین،  محمد .٥٩٠

  .۱۵۶ /هبقر .٥٩١

  .۲۶۱، ص ۳ج ، ، چاپ سومه ۱۳۸۸، هسالمیتب אإلکاری، دאر אلفبر غکא لینی، تحقیق علیکشیخ  ،کافی .٥٩٢

אیم و برאى  ه آن رא אز روى دאنش، روشن و شیوאیش ساختهکتابى آوردیم کو در حقیقت، ما برאى آنان : ۵۲ـ  ۵۳ /אعرאف .٥٩٣
  .که تأویلش فرא رسدند؟ روزى א جز در אنتظار تأویل آن] آنان[ا آی. هدאیت و رحمتى אست ،آورند ه אیمان میکگروهى 

  .۲۶۵ص , ۵ج , ه ۱۴۱۵بیروت، دאر אلفکر، , ، محمد بن جریر طبریאلقرآن آی تأویل عن אلبیان جامع .٥٩٤

آنچه  ]ۀنندک[ ه تصدیقکبل. به دروغ ساخته شده باشد] و[خدא  ه אین قرآن אز جانب غیرکو چنان نیست : ۳۷ـ  ۳۹ /یونس .٥٩٥
: گویند یا می. אز پروردگار جهانیان אست] و[ه در آن تردیدى نیست، کتاب אست کباشد و توضیحى אز آن  پیش אز آن אست می

» .توאنید، فرא خوאنید ه رא جز خدא میکאى مانند آن بیاورید و هر گویید، سوره אگر رאست می«: بگو» آن رא به دروغ ساخته אست؟«
 .ه به عِلم آن אحاطه ندאشتند و هنوز تأویل آن برאیشان نیامده אستکند ه چیزى رא دروغ شمردکبل
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ه کروشن אست . אست نرسیده  فرא هنوز زمان تحقق آن به אین معنی אست که ،»هتأویلهِمْ أتِلَمّا یَ«عبارت 
ه کزیرא معقول نیست  ؛دאنست المشکنیت و مقصود گوینده אز  یفوق به معنا ۀرא در دو آی تأویلتوאن   ینم

ت بر مردم، باید مرאد تمام حجه به جهت אِکبل! شود یبگوییم در روز قیامت مرאد خدאوند אز آیات قرآن روشن م
نمونه  یبرא .ار رفته אستکبه  تأویلدر روאیات نیز אین معنا אز . باشد کمردم قابل در یخدאوند در همین دنیا برא

  .پردאزیم  یر چند روאیت مکبه ذ

مْ کُعَلَی بْعَثَأَنْ یَ یقُلْ هُوَ אلْقَادِرُ عَل﴿ ۀدر مورد آی )آله و علیه אهللا یصل(پیامبر  آمده אست یدر روאیت
ها بَعْدُ؛ אین אمر به وقوع خوאهد پیوست و هنوز وאقع نشده تأویلأْتِ ائِنَةٌ وَلَمْ یَکنَّهَا إِمَّا أَ«: فرمود ٥٩٦﴾عَذَאباً
ه آن حضرت در کرده کبصیر אز אمام صادق روאیت  در حدیث دیگری شیخ صدوق با سند خود אز אبو ٥٩٧.»אست

: فرمود ٥٩٨﴾فَی بِاللَّهِ شَهِیدًאکَلِّهِ وَکُظْهِرَهُ عَلَی אلدِّینِ ولَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ אلْحَقِّ لِیُأَرْسَلَ رَسُ يهُوَ אلَّذِ﴿مورد آیۀ 
אین  تأویلهنوز  که ؛ به خدא سوگند)אلسالم هعلی( אلقائمُ جُخرِی یُتّها حَتأویل لُنزِیَ الوَ, ها بعدُتأویل لَزَنَ ما אهللاِوَ«

نزل  ما«ه عبارت کروشن אست  ٥٩٩.»ن تا ظهور قائم آل محمد وאقع نخوאهد شدآ تأویلآیه وאقع نشده אست و 
ه حقیقت مفاد אین آیه پس אز ظهور کאست و منظور אمام آن אست  »ها بعدتأویلما وقع «به معنای  »ها بعدتأویل

  .تحقق خوאهد یافت) אلشریف فرجه تعالیٰ אهللا عجل(אمام زمان 

 لفع אنگیزۀ فاعل אز= فعل  تأویل. ۳

 یسک، نمونه برאی אست؛فاعل אز فعل ۀ אنگیز همان، )אصل و אبتدאی چیزی(در فرض نخست  فعل تأویل
 .ه مسبوق به فعل אستکאست  یא»ینهک«آن عمل،  تأویلאنجام دאده אست،  رא یینه، عملک یه אز روک

در آیات دאستان  تأویل .אست» تأدیب«آن،  تأویل، باشد تأدیب صورت گرفته ۀبه אنگیز یאگر فعل همچنین
 یه موسکرא אنجام دאد  یارهایک )אلسالم علیه(خضر . אستا به אین معن )אلسالم علیهما(و خضر  یموس

بعد אز  )אلسالم علیه(خضر . شتن غالم و ترمیم دیوאرک، یشتک ۀافتن بدنک؛ شنکردتحمّل رא  ها آن )אلسالم علیه(
ارها شرح دאد کخود رא אز אنجام  ۀدر برאبر آن، אنگیز )سالمאل علیه( یموس یصبر یب  ۀאنجام אین אعمال و مشاهد

  .نامیده אست تأویله قرآن، آن رא ک

مَّا אلسَّفِینَةُ أَ* لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیهِ صَبْرאً  مَا تأویلبِ کَسَأُنبِّئُ کَوَبَینِ يقَالَ هَذَא فِرَאقُ بَینِ﴿
لَّ سَفِینَةٍ کُأْخُذُ یَ کٌءَهُمْ مَلِאانَ وَرَکعِیبَهَا وَأَنْ أَرَدْتُ أَאلْبَحْرِ فَ يعْمَلُونَ فِینَ یَکانَتْ لِمَسَاکفَ

  ٦٠٠﴾مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیهِ صَبْرאً تأویل کذَلِ* ... .. ..*  غَصْباً

 فعل و فرجام سرאنجام= فعل  تأویل. ۴

اربرد در دو کאین  .شود  یار گفته مک، به عاقبت و فرجام )نهایت و عاقبت چیزی(دوم  فعل در فرض تأویل
  :شود یقرآن مشاهده م ه אزآی

                                                 
  .۶۵ /אنعام .٥٩٦

 .۳۰۶۶، رقم ۲۴۴، ص ۵ج , تا بی, سالمیهتب אإلکאل دאر, بیروت, ترمذی، )ترمذى سُنَن( אلصحیح אلجامع .٥٩٧
  .۲۸ /فتح .٥٩٨

, ه ۱۴۰۵, قم ه جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀאنتشارאت אسالمی وאبسته ب ,قم, شیخ صدوق ,אلنعمه تمام و אلدین کمال .٥٩٩
 .۶۷۰  ص

  . ۸۲و  ۷۹، ۷۸ /هفک .٦٠٠
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ءٍ  یشَ ینْ تَنَازَعْتُمْ فِإِمْ فَکُمْرِ مِنْאألَ یولِأُطِیعُوא אلرَّسُولَ وَأَوَ طِیعُوא אللّهَأَهَا אلَّذِینَ آمَنُوא یُّأَ یا﴿
  ٦٠١﴾تأویالًحْسَنُ أَخَیرٌ وَ کَمِ אلْآخِرِ ذَلِنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَאلْیوْکُنْ إِوَאلرَّسُولِ    אللّه یلَإِفَرُدُّوهُ 

  ٦٠٢﴾تأویالًحْسَنُ أَخَیرٌ وَ کسْطاسِ אلْمُسْتَقِیمِ ذَلِلْتُمْ وَزِنُوא بِالْقِکلَ إِذِא یْکَوْفُوא אلْأَوَ﴿

ه کאست  یارهایکאز  »ردّ تنازع به خدא و رسول«و  »سالم یاال با ترאزوکتوزین «بق אین آیات، اطم
 قرآن نیز در تفاسیر. אست نهادهنام  تأویل رאارها کخدאوند عاقبت و فرجام אین . دאرد یپ خوش در یفرجام

  ٦٠٣.تفسیر شده אست» حْسَنُ عَاقِبَةًأَ«به » تأویًالحْسَنُ أَ«

 شده در رؤیا אصل حقایق غیبی ماورאی نمادهای دیده= رؤیا  تأویل. ۵

 معموالً رؤیاها. رؤیا אستحقایق غیبی ماورאی  یبه معنا) אبتدא و אصل رؤیا(نخست رؤیا در فرض  تأویل
رد و سپس کرא فرض  »یحقیقت«ه نخست باید کروشن אست . ه بیانگر حقایق دیگرندکهستند  ینمادهای

אز تحقق رؤیاها در عالمِ وאقع، به آن  پیشتوאنند   یه مکهستند  یאفرאد. رא جهت بیان آن وضع نمود »ینماد«
  :ستא در آیات زیر به אین معنا تأویل. رؤیا برخوردאرند تأویلאفرאد אز علم گونه  ببرند، אین یحقایق پ

  ٦٠٤﴾אْلأَحادِیثِ تأویلمِنْ  کَعَلِّمُوَیُ کَرَبُّ کَجْتَبِییَ کَذلِکوَ﴿ـ 

  ٦٠٥﴾אلْأَحادِیثِ تأویلאلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ  ينّا لِیوسُفَ فِکَّمَ کَذلِکوَ﴿ـ 

  ٦٠٦﴾אلْأَحادِیثِ تأویلمِنْ  يوَعَلَّمْتَنِ کאلْمُلْ مِنَ يرَبِّ قَدْ آتَیتَنِ﴿ـ 

  تحقق حقیقت رؤیا در عالم خارج= رؤیا  تأویل. ۶

 )אلسالم علیه(حضرت یوسف . אستجی رؤیا رتحقق خا همان) نهایت و غایت(در فرض دوم رؤیا  تأویل
باً کوْکَعَشَرَ  حَدَأَتُ أیْر ينّإِ﴿: אند ردهکאو سجده  یه یازده ستاره به همرאه خورشید و ماه برאکدر خوאب دید 

هذא ﴿: گفت )אلسالم علیه(אین رؤیا به تحقق پیوست، یوسف  یوقت ٦٠٧﴾سَاجِدینَ يتُهُمْ لِوَאلشَّمْسَ وَאلْقَمَرَ رَأَیْ
  ٦٠٨﴾حَقا يمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّ یَیاؤْْرُ تأویل

  تأویلی אصطالح معنای )ج

 یها אز حوزه ین وאژه در برخیא کش یا بאم. یم بودرکر لغت و عرف قرآن د معنای تأویل ان شد،یآنچه ب
ا یو  یلغو یאز معنا ی،אصطالح ین معانیאز א یگرچه بعضא .אست شدهمصطلح  یخاص یدر معان ی،نیمعرفت د

                                                 
  .۵۹ /نساء .٦٠١

 .۳۵ /אسرאء .٦٠٢

، ۶ ؛ فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج۱۰۹ ص, ۱۵ ج ؛ همان،۲۱۰ ، ص۵پیشین، ج , محمد بن جریر طبری: ک.ر .٦٠٣
 . ۲۴۹  ص

  .۶ /یوسف .٦٠٤

  .۲۱ /همان .٦٠٥

 .۱۰۱ /همان .٦٠٦

  .۴ /همان .٦٠٧

  .۱۰۰ /همان .٦٠٨
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ن ؛ אز אیخود معتبر אست ۀدر حوز یه هر אصطالحکد دאنست ی، אما باאست گرفته شده ن وאژهیא یقرآن یاربردهاک
  .شود یگر میدیکم با یبه אصطالحات هر حوزه باعث خلط مفاه توجهی رو، بی

  تأویل یאصطالح یمعانترین  مهم

  :به شرح زیر אست تأویل یאصطالح یمعان ترین مهم

: دیگو  یر خود میدر تفس ی אغلب، طبرنمونه ؛ برאیع אستیشا گذشته مفسّرאن ین معنا نزدא :تفسیر .۱
 یبه معنا تأویلن عبارאت، یدر א. »ةیهذه אآل يف تأویلختلف أهل אلא«: دیگو یا می» ذאکقوله  تأویل يאلقول ف«
  .مفسّرאن אست یبه معنا» تأویلهل אلأ«ر و یتفس

بعد،  ۀو در درج یالمک ینخست، אصطالح ۀن אصطالح در درجیא :حمل لفظ بر معنای مرجوح .۲
مرجوحش مرאد  یه معناکشود  یگفته م یل به لفظه لفظ مؤوّکز אشاره شد ینتر  پیش .אست یאصول یאصطالح
  .باشد

ها אز  مرאد آن. אند ار بردهکن معنا به یرא به א تأویل )هیلیאسماع( هیه، عرفا و باطنیصوف :معنای باطنی .۳
د، یآ  یها به دست نم ه نوعاً אز ظاهر אلفاظ و قوאعد معمول در آنکאست  یو אشار یرمز ی، معانیباطن یامعن
  .شف و شهود به دست آوردکاضت نفس و یر ،کر و سلویس رאهد אز یها با آن ۀگفت ه بهکبل

در  نیز سندگانیאز نو یبرخ یحت. انه معروف אستیعرف و زبان عام ۀن معنا در حوزیא :یتفسیر به رأ .۴
خدא رא الم کאو «: ندیگو  یم یسکدر مقام سرزنش  نمونه برאی ؛برند  یار مکبه  ی آن رאرتخصصیغ یها نوشته
  .»رده אستک تأویل

אز  ییان و عالمه طباطباینیشیه אز پیمیت مانند אبن ،پردאزאن هیאز مفسرאن و نظر یبرخ :حقیقت خارجی .۵
 یق خارجیאز حقا אیشانאلبته مرאد . אست یق خارجیا حقایقت یحق یقرآن به معنا تأویله ک معتقدند ،معاصرאن

 یمصدאق خارج تیمیه به باور אبن. دאند یقرآن م تأویلم قرآن رא یهمفا یت خارجیه وאقعیمیت אبن. ستیسان نیک
ن یאز א. دیگو یها سخن م ه قرآن אز آنکאست  یاتیآ تأویل، یאله یها و عذאب یبهشت یها بهشت، دوزخ، نعمت

 ست،א ه وאقع شدهکات قرآن یم و آیآن دسته אز مفاه تأویلم تنها به یتوאن یما م معتقد אست کهه یمیت אبن ،رو
ر یه تفسیمیت אز نظر אبن. میناآگاه אست، افتهین یهنوز تحقق خارج نسبت به تأویل آنچهم و ینکدא یپ یآگاه

 אز .ستא ها آن یقرآن علم به صورت خارج تأویله ک یدر حال ،אست یق قرآنیحقا یقرآن علم به صورت ذهن
  ٦٠٩.ستین نکا ممیرآن در دنهمۀ ق تأویلعلم به  یول ،ن אستکر همۀ قرآن ممین رو علم به تفسیא

  )رحمه אهللا(אز دیدگاه عالمه طباطبایی  تأویل

  :دیفرما  یقرآن م تأویلدر مورد  ییعالمه طباطبا

ر یع و سایات قرآن در معارف، شرאیه آک אست» یق خارجیحقا«عبارت אز  تأویل قرآن
 אعم אز ،یانات قرآنیه مستند تمام بک یوאقع ییقتحق ... ٦١٠.اناتش بدאن مستند אستیب

                                                 
های  مبانی و روش؛ ۱۰ـ  ۲۳ ص, تا بی, یمانאإل دאر, ندریهکאس, אحمد بن تیمیه, אلتأویل و אلمتشابه فی אإلکلیل: ک. ر .٦٠٩

  .۲۵ـ  ۲۷ ص, ش  .ه  ۱۳۸۲, ز جهانی علوم אسالمیرکאنتشارאت م, قم, رکاظم شاک محمد, تأویل قرآن

  .۵۳ ص, ۳ حسین طباطبایی، پیشین، ج  محمد .٦١٠
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  ٦١١.م و متشابه אستکز محیمت و نکا حیم، موعظه کح

  :دیگو  یگر مید یدر جا یو

م و یخوאن  یآن رא م ما هکن قرآن، یא یه ماورאکد یآ  یف قرآن به دست میات شریאز آ
ه نسبت آن با قرآن، نسبت روح به جسد ک نیز هست گرید یم، אمریفهم یאش رא م  یمعان

ن و یه تمام مضامک אست دهینام» مکیحِ  تابک«ه خدאوند آن رא ک و مُمَثَّل با مثل אست،
  ٦١٢.معارف قرآن به آن مستند אست

ه کشود، بل  یقرآن אطالق نم یر باطنیتفس ی بهحتو  ر قرآنیقرآن به تفس تأویل، ییאز نظر عالمه طباطبا
  :سدینو  یشان میא. ستیق لفظ نیا مصادی یאز سنخ معان تأویلאساساً 

زدن با معالجه   ب، و رگیبا تأد) زدن(ضرب ۀ ش، مانند رאبطتأویلء با یو شفعل  ۀرאبط
  ٦١٣.قیم با مصادیאلفاظ و مفاه ۀر رאبطیאست، نه نظ

ه אز אمور کو مدلوالت אلفاظ، بل یقرآن، نه אز سنخ אلفاظ אست و نه אز سنخ معان تأویل
  ٦١٤. ... אست ینیو ع یخارج

 אز אین روست، ه אستردکאز אلفاظ نازل  یא هقت رא به صورت مجموعیאگر خدאوند، آن حق
تَابِ کوאل* حم ﴿: دیفرما  یه خود مک سازد، چنان یکبه אذهان ما نزد یه آن رא تا حدودک
 يٌّنَا لَعَلِیْتَابِ لَدَکאُمِّ אلْ ينَّهُ فِإِوَ* م تَعْقِلوُنَ کُاً لَعَلَّیّنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبإِ* نِ یאلمُب
  ٦١٥.٦١٦﴾مٌکیحَ

  تأویلعالمان به 

، به هر قرآن تأویل אزتوאنند  یم یسانکه چه ک אست ن سؤאل مطرح بودهیرباز אیقرآن אز د در مورد تأویل
ه אختالف نظر یآ אین بکیه در مورد ترک تر گفتیم پیش .آگاه شوند ،ات متشابهیآ تأویلژه یوه ب معنایی که باشد،

نه ین زمیز در אیات نیه روאکم ین گفتیهمچن. ریا خیآگاهند  لتأوی אزز یا رאسخان در علم نیه آکوجود دאرد 
رم کامبر אیه پکن دאرد یت אز אیاکح ،عهیرאن شقوאل مفسّאو یات אهل بیت تر روא شیאما ب. مختلف אست

فضل رאسخان در علم هستند و به א کهאز رאسخان در علم، بل) אلسالم مهیعل(و אهل بیت ) آلهو یهعل אهللا یصل(
آن  یایشان گوאی رאنقوאل مفسّאق אهل سنت و یات منقول אز طریאز روא ین برخیهمچن. آن آگاهندقر تأویل
 یدگاه برخیאز د ٦١٧.قرآن آگاه باشند تأویلتوאنند אز رאسخان در علم بوده و אز  یز میرمعصوم نیه אفرאد غکאست 
 یدر خدא تأویلعلم به  بر אنحصار عمرאن آلسورۀ  هفتم ۀیه ظاهر آکم یریאگر فرض بگ یحت, رאنمفسّ

کرده  عطانیز  אفرאد ی אزعلم رא به بعض אین ه خدאوندکندאرد  ی با آنن אمر منافاتیא باز هم سبحان داللت دאرد،
                                                 

 .۵۴ ص ,همان .٦١١

 .همان .٦١٢

 .۲۶ ص, همان .٦١٣

 .۲۷ ص, همان .٦١٤

  .۱ـ  ۴ /زخرف .٦١٥

 .۴۹ص , ۳ حسین طباطبایی، پیشین، ج  محمد .٦١٦

 .۲۹ص  ,هکتب אلعلمیدאر אل ,بیروت ,هقتیب  אبن ,אلحدیث مختلف تأویل .٦١٧
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بر אختصاص علم  هکم یدאر یاتیسو آ یکאز  ؛ن אمر אستیא یایز گویب نیات مربوط به علم غیه آک چنان. باشد
قُل لَّا یَعْلَمُ مَنْ فِي אلسَّمَاوَאتِ وَאلْأَرْضِ ﴿ ٦١٨﴾مَفاتِحُ אلْغَیْبِ ال یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَعِنْدَهُ﴿ :داللت دאرد غیب به خدא
؛ ز دאده אستیخودش ن رین علم رא به غیخدא אنیز بیانگر אین אست که  یاتیآ אز طرف دیگرو  ٦١٩﴾אلْغَیْبَ إِلَّا אللَّهُ
مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ  کُمِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسُْل یإِلَّا مَنِ אرْتَضَ * عَلَی غَیْبِهِ أَحَدאً عَالِمُ אلْغَیْبِ فَال یُظْهِرُ﴿ مانند آیات
 ٦٢١.خارج کرده אست) אختصاص علم غیب به خدא(אز حکم قبلی  אز رسوالن رא یه بعضک ٦٢٠﴾خَلْفِهِ رَصَدאً
 ین حضرت علیهمچن ٦٢٢.رده אستکش عطا امبریرא به پ تأویلل و یات معتبر، خدאوند علم تنزیمطابق روא

امبر یبا پ ،تا אنقطاع آن یوح یها ن بارقهینخست نزول אز پیش אز ،لیبد یب یه در مالزمتک ،)אلسالم یهعل(
آن، אز  تأویلر و یات قرآن رא با شأن نزول و تفسی، تمام آאست دאشته یو همدل یهمرאه) آلهو یهعل אهللا یصل(

  :یدگو ین باره میאو خود در א. אست و نگاشته فرאگرفتهآن حضرت 

رد و من ک یه بر من قرאئت مک جز آن ،شد ینازل نم) وآله یهعل אهللا یصل( امبریبر پ یא هیآ
م و متشابه و عام و کمح, ر، ناسخ و منسوخیو تفس تأویلنوشتم و  یبا خط خودم م

  ٦٢٣.آموخت یآن رא به من م خاصّ

 زیامبر نیپאهل بیت  ،)אلسالم یهعل( یوه بر رسول خدא و علعالکه אست  کی אز آنز حاین یگرید روאیات
همۀ  تأویلعلم به  ،عهیات شאیه گرچه بر אساس روک الزم به ذکر אست ٦٢٤.ات قرآن آگاهندیهمۀ آ تأویلبه 

ن یمفهوم א. نشده אست یگرאن نفیאز د یلک طور گاه به چیه ی، ولאختصاص دאرد אویامبر و אهل بیت قرآن به پ
ه کن אست یא ٦٢٥.»אست )אلسالم یهعل( یمال، تنها نزد علکقرآن به تمام و  تأویل«: ه فرمودکامبر یسخن אز پ

: دایفرم میر مؤمنان یگر، خطاب به אمید یدر سخن אیشان .دאرند یقرآن دسترس تأویلאز  یز به بخشیگرאن نید
ن، یא بر بنا ٦٢٦.»ت، آگاه سازل אسکها مش ه فهم آن بر آنکقرآن  تأویلبعد אز من مردم رא به آن بخش אز «

  .ل אستکها مش آن אیאز آن بر یفهمند و تنها فهم بخش یرא خود مردم م تأویلאز  یبخش

  خالصه و نتیجه

  :ردکد کیجه تأیر به عنوאن خالصه و نتیتوאن بر موאرد ز ین درس گفته آمد، میאز آنچه در א

                                                 
 .۵۹ /אنعام .٦١٨

 .۶۵ /نمل .٦١٩

  .۲۷ و ۲۶ /جن .٦٢٠

  .۵۲ حسین طباطبایی، پیشین، ص  محمد .٦٢١

, ه ۱۴۰۳, حیاء אلترאث אلعربیإدאر , بیروت, محمد بن حسن حر عاملی, אلشریعه مسائل تحصیل إلی אلشیعه وسائل :ک.ر .٦٢٢
, علمیمنشورאت אأل, تهرאن, محمد بن حسن صفار, محمد آل فضائل فی אلکبریٰ אلدرجات بصائر؛ ۴۷ ص, ۱۸  ج

, ۱ ج, مطبوعاتی אسماعیلیان مؤسسۀ, قم, رאنیسید هاشم بح, אلقرآن تفسیر فی אلبرهان؛ ۲۲۳ـ  ۲۲۴ ص, ش  .  ه ۱۳۶۲
 .۳۳۰ ص, ۴۳ باقر مجلسی، پیشین، ج ؛ محمد۱۷ ص, ۱ ج, پیشین, ؛ محمد بن مسعود عیاشی۲۷۱  ص
  .۶۴ ص, ۱ ج, ه ۱۴۰۱, دאر صعب و دאر אلتعارف, بیروت, لینیکمحمد بن یعقوب , אلکافی أصول .٦٢٣

 .۲۷۱و  ۲۷۰، ۲۰و  ۱۹ص , ۱ پیشین، ج, شیرکאلدین ز   بدر ؛۲۲۳ـ  ۲۲۴ پیشین، ص, محمد بن حسن صفار: ک.ر. ٦٢٤

  .۱۸۴ ص, ۶۹ باقر مجلسی، پیشین، ج محمد .٦٢٥

  .۱۹۵ ص, ۲۳ ج, همان .٦٢٦
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ات متشابه یאشتمال قرآن بر آ یها متکنوאن حبه ع ی گذشتهه مفسِّرאن و دאنشمندאن علوم قرآنکآنچه . ۱
و  عمد אز روی ه خدאوندکمتن قرآن אست  یها یژگیم و متشابه אز وکه محکن مبنا بوده یتر بر א شیب ،אند آورده
  .رده אستکات متشابه رא در آن نازل یآ ،خاص אهدאفی رאیب

 باال بودنبه عام بودن مخاطبان قرآن و با توجه  ،پژوهان معاصر یژه قرآنبه و ،گر אز مفسِّرאنید یبرخ. ۲
ه אساساً کد گفت یאما با. אند ردهکد کیر بودن وجود متشابهات در قرآن تأیناپذ ، بر אجتنابیقرآن یها سطح آموزه
ج و با یقرآن به تدر هماننده کهم  یگریهر متن د. زبان אست یها یژگیه אز وکبل ،ستیژۀ قرآن نیتشابه و

 ،אز متن در نظر گرفته شود یش جدאیها אز گزאره یاریبس אگر ,د آمده باشدیختلف پدم یها تیتوجه به موقع
 .ر خوאهد بودیپذ کانمختلف אز آن אم یها بردאشت

با علم  ین אست فردکאلبته مم. ستیات قرآن אست و وאبسته به אفرאد نیآ یام و تشابه صفت معانکאِح. ۳
متشابه بشود،  یسک یمات قرآن برאکه محکست ین نکما ممند، אکات متشابه رفع تشابه یمات، אز آکبه مح
 .لغو خوאهد بود یمات אمرکتاب خوאندن محکאل کم و متشابه و אمات به محیم آین صورت تقسیدر א زیرא

 .گر متشابه باشدید یم و אز جهتکمح یאز جهت یא هیه آک אین אمکان وجود دאرد. ۴

  :ده وجود دאرددگاه عمیات متشابه سه دیر آیدر مورد تفس. ۵

  ؛ماتکر متشابهات با אرجاع به محیتفس) אلف

  ؛گریر با אدلۀ دیمات و تفسکرفع تشابه با אرجاع به مح) ب

 .ر متشابهاتیتفس پذیر نبودن انکאم) ج

  :ی دאرداربردک یدو معنا تأویل. ۶

  ی؛زیچ یبازگشت به אصل و אبتدא) אلف

 .یزیت چیبازگشت به אنتها و غا) ب

و  »ما تشابه منه«یا  »تابک«به  »تأویلُه« وאژۀ ر دریسورۀ آل عمرאن، در مورد אرجاع ضم ۀ هفتمیدر آ. ۷
 کیحایات אهل بیت تر روא شیאختالف نظر وجود دאرد، אما ب ،وאلرאسخوندر  »وאو« אستینافیه یا عاطفه بودن زین

  .علم دאرند قرآن تأویلو به  هستندز אز رאسخان در علم یامبر و معصومان نیه پکאز آن אست 
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  مروری بر مباحث پیشین

موضوع نسبی بودن  مطرح و حکمت وجود متشابهات در قرآن ۀبار های مختلف در دیدگاه در درس پیش
که آیا  ترین مباحث در אین حوزه אست، بیان شد و אین پرسش پاسخ دאده شد که یكی אز مهم متشابه،محکم و 

تفسیر آیات  پیرאمونهای مختلف  دیدگاه אز آن با طرح پسمطلق؟ حکام و تشابه در قرآن אمری نسبی אست یا אِ
 نه تفسیركنندۀحكمات رא دیگر م دאنند و برخی روهی محكمات رא مفسر متشابهات میگ ، گفتیم کهمتشابه
به طور مطلق تفسیر دیگر  شمارند و در مقابل گروهی میאبهام و تشابه آیات  كنندۀ ، بلكه تنها برطرفها آن

در بخش نیز رא  یلتأو و عالمان به آن و معانی لغوی و אصطالحی      یلموضوع تأو. کنند متشابهات رא نفی می
  .کردیم بررسیدرس  ایانیپ

  אهدאف درس

  :شنایی باآ

  ؛معانی لغوی و אصطالحی نسخ 

  ؛تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید 

  ؛شروط نسخ و قلمرو آن 

  ؛آیات مربوط به نسخ و موאرد مشابه مانند تبدیل، محو و אثبات 

  ها؛ و بررسی و אرزیابی آن روאیات مربوط به ناسخ و منسوخ 

  .نسخ بارۀ ن درخرאن و معاصرאأهای پیشینیان، مت ها و پژوهش تالش 

  مقدمه

یا هر منبع  هאی אز قرآن با آی ن אست كه آیا ممكن אست آیهאیپرسش אصلی در بحث ناسخ و منسوخ 
, عقل و אجماع نسخ شود؟ در كنار אین پرسش אساسی, دیگری אز منابع אحكام و معارف אسالمی مانند سنت

 ،فقه, كالم, ن تفسیركه پای مبحث نسخ رא به قلمروهای مختلفی چوאست مسائل دیگری نیز پیش آمده 
هم אز نظر ماهیت , شناسان به نسخ پژوهان و قرآن אلبته نگاه دین. אصول و حتی فلسفۀ دین نیز كشانده אست

كه אست אین پرسش مطرح بوده هموאره ، در مباحث بین אدیانی. متفاوت אست ،فلسفۀ نسخאز نظر نسخ و هم 
؟ در همین رאبطه کند و אز میان بردאردאز אحكام آن رא نسخ خدאوند شریعت یا برخی که אساساً אمكان دאرد آیا 

آن رא אمری  אند و مخالفنسخ در شریعت و אحكام אلهی  با یٰكه دאنشمندאن یهود و نصارאست گفته شده 
در مورد  مفسرאن, אست؛ با אین حال אما در قرآن كریم به نسخ آیات אلهی تصریح شده ٦٢٧.دאنند ممكن می رغی

 شریعتوجود ناسخ و منسوخ در قرآن و אحكام نیز به در روאیات  ٦٢٨.ت אختالف نظر دאرندمصادیق آن آیا

                                                 
؛ ۸ص  ,אلغفار سلیمان אلبندאری تحقیق عبد ,ه ۱۴۰۶, دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت ,حزم אبن, אلمنسوخ و אلناسخ: ک.ر .٦٢٧

ترجمۀ , باقر ملكی میانجی محمد, قرآنی علوم به نگاهی؛ ۱۴ص  ,ر אلكتب אلعلمیهدא, بیروت, جوزی אبن, אلقرآن  نوאسخ
 ۀאبوאلقاسم خویی، ترجم ،قرآن کلی مسایل و علوم در بیان؛ ۱۴۷ص  ,ش. ه ۱۳۷۷, نشر خرّم, قم, نقی خدאیاری علی
  .۱۰ص  ,۲ج  ،ه ۱۳۷۵ادق نجمی و دیگرאن، خوی، چاپ پنجم، ص محمد

 .۱۰۱ /لنح و ۱۰۶/ بقره :ک.ر .٦٢٨
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وجود  معنیهای אخیر برخی אز خاورشناسان وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآن رא به  در دهه. אست شدهتصریح 
آن رא آیات و אحكام قرمسلمانان نسخ در  אز برخی, ین گروهאدر دفاع אز شبهات . אند ن كتاب دאنستهتناقض در אی

بلكه אمكان وقوع نسخ قرآن با , אی نه تنها نسخ قرآن با قرآن عده, אما در طرف مقابل, אند هدאنکار کرאز אساس 
. אند در قرآن رא بیان کردهنسخ  وقوع های و در دفاع אز آن دالیل אمكان و حكمت אند سنت رא نیز پذیرفته

  :های زیر باشند وی پرسشموאفقان وقوع نسخ در قرآن باید جوאبگ

  قرآن در لوح محفوظ سازگار אست؟ آیا پدیدۀ نسخ با عقیدۀ وجود אزلیـ 

  شود؟ میشامل نیز  رא های دیگر آیا نسخ به حوزۀ شریعت و אحكام אلهی אختصاص دאرد یا حوزهـ 

  آیا نسخ در אحكام אلهی با אعتقاد به علم و حكمت אلهی سازگار אست؟ـ 

  ناسخ و منسوخ دلیلی بر אختالف در محتوאی قرآن نیست؟آیا وجود آیات  ـ 

كه تالوت آن نیز نسخ شده و به همین سبب אز متن قرآن حذف אست آیا آیاتی אز قرآن وجود دאشته  ـ 
 شده باشد؟

 تر در بحث مالک كه پیش אز هر سه جهتی, مانند محكم و متشابه ،مبحث ناسخ و منسوخ, به هر حال
אز نسخ و تبدیل , كه در آیاتی אز قرآن نظرאز آن  ؛אز موضوعات علوم قرآنی אست, رح شدمباحث علوم قرآنی مط

و אز آن جهت كه  אست »علومٌ لِلقرآن«אین موضوع אز مباحث , אست آیات אلهی به صرאحت سخن به میان آمده
 »ومٌ في אلقرآنعل«אز مباحث , یابی به تفسیر درست אز آیات אست شناخت آیات ناسخ و منسوخ אز لوאزم دست

همین بس كه برخی پیشوאیان معصوم  نیز در אهمیت אین بحث در تفسیر قرآن .رود به شمار مینیز 
مگر بعد אز شناخت ناسخ و منسوخ  ،برאی هیچ كس جایز نیستتفسیر کتاب خدא אند كه  گفته) אلسالم علیهم(

مسلماً אز  باحث علوم قرآن باشد،م جزءكه با دو مالک فوق،  دאنیم كه هر موضوعی همچنین می ٦٢٩.قرآن
  .خوאهد بودنیز  »אلقرآن  ولَحَ علومٌ«مباحث 

 بررسی معنای نسخ

گزאرشی نخست  برאی یافتن پاسخ אین سؤאل،אست و كاربردهای آن در אصطالح چیست؟ ا نسخ به چه معن
گاه معانی אصطالحی نسخ  و آن دهیم אرאئه میشناسان در معنا و موאرد كاربرد نسخ در زبان عربی  אقوאل لغت אز

  .کنیم رא بیان می

  نسخ در لغت) אلف

  :گوید خلیل بن אحمد فرאهیدی می. אست كردن  زאیلبه معنای در لغت نسخ 

ین نشدیگر رא جا یو אمر بردאری  אز میان ،نسخ آن אست كه چیزی رא كه مورد عمل بوده
شود  میتخفیف دאده شود و سپس در حكم آن  אی نازل می طور كه آیه همان ؛سازیآن 
  ٦٣٠.كند و آن رא نسخ می آید میאی دیگر  آیه و

  :گوید مینیز فارس  אبن

                                                 
 .۴۰ص  ,۲ش، ج . ه ۱۳۶۳قم، منشورאت رضی،  ،سیوطی אلدین  جالل، אلقرآن علوم فی تقانאإل .٦٢٩

 .۲۰۱ص  ,۴ج , ه ۱۴۱۰, مؤسسۀ دאر אلهجره, بیروت, خلیل بن אحمد فرאهیدی ,אلعین كتاب .٦٣٠
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 אند گفته برخی ؛אما در بیان آن تعاریف مختلفی رسیده אست, دאردمعنای אصلی  کنسخ ی
 که אند گفته برخی. אست به جای آن چیز دیگر جانشین کردنآن بردאشتن چیزی و  که

 ،بیایددیگر توאن گفت كه هر چیزی كه به دنبال چیزی  د و میتغییر چیزی رא نسخ گوین
إنتَسَخَتِ אلشّمْسُ אلظِّلَ وَאلشَّیْبُ «: گویند طور كه می همان ؛آن رא نسخ كرده אست

  ٦٣١.»אلشَّبابَ

  :نویسد جوهری نیز می

یا وقتی , آفتاب سایه رא زאیل كرد ،یعنی ؛»نَسَخَتِ אلشَّمْسُ אلظِّلَّ«: گوید عرب می
אی با آیۀ  نسخ آیه. باد آثار خانه رא تغییر دאد ،یعنی ؛»אرنَسَخَتِ אلرّیحُ آثارَ אلدّ«: گوید می

  ٦٣٢.كردن حكم آن آیه אست لدیگر به معنای زאی

 »هتَناسُخُ אلوَرَثَ« و) بردאری نسخه(گر همچنین وאژۀ نسخ در مورد نوشتن چیزی אز روی نوشتۀ دی
نیز با  گفتنی אست که אین معانی ٦٣٣.رود نیز به كار می )پیشینجای طبقۀ אی אز میرאثبرאن به  طبقهجانشینی (

جانشین  شود و نوشتۀ جدید باطل می پیشینبردאری، گویا نوشتۀ  ر نسخهد אرتباط دאرد؛ برאی نمونه معنای אصلی
یت صورتِ تثبو دیگری  كردن زאیل یكی  :كه نسخ در لغت دو معنا دאرد אند ز گفتهאلبته برخی نی ٦٣٤.شود آن می

  ٦٣٥.אی در جای دیگر نوشته

אلشَّیطَانُ  يفَیَنسَخُ אللَّهُ مَا یُلْقِ﴿در آیات  ، کهمشتقات وאژۀ نسخ چهار بار در قرآن كریم به كار رفته אست
و در  كردن زאیل ه معنای ب ٦٣٧﴾مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴿ و ٦٣٦﴾ثُمَّ یحْكِمُ אللَّهُ آیاتِهِ

  ٦٣٩.אست بردאری نسخهبه معنای  ٦٣٨﴾وهَذَא كِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴿آیۀ 

 نسخ در אصطالح )ب

  :نسخ سه معنای אصطالحی رאیج دאرد

كه به אعتقاد  گر אست؛ چناندی شریعت باشریعت  کدر مورد سلب مشروعیت ی معنای אول آن. ۱
شمول   جهان و همۀ אهل شرאیع باید پیرو شریعتِאست نسخ شده  گذشتهبا ظهور אسالم تمام شرאیع , مسلمانان
  .باشند אسالم ۀو جاودאن

                                                 
 .۴۲۴ص  ,۵ج , ه ۱۴۰۴, سالمیعالم אإلمكتبة אإل, قم, אحمد بن فارس, אللغه مقاییس معجم .٦٣١

  .۴۳۳ص  ,۱ج , ه ۱۴۰۷, دאر אلعلم للمالیین, بیروت ,یجوهر, אلصحاح .٦٣٢

 .۴۳۳ص  ,۱ج  ,پیشین, یجوهر ؛۲۰۱ص  ,۴ج  پیشین،, خلیل بن אحمد فرאهیدی .٦٣٣

ص , ه ۱۴۱۲, ۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قمجامع دفتر אنتشارאت אسالمی وאبسته به, قم, هالل عسكری אبو ,אللغویه אلفروق .٦٣٤
۵۳۹. 

  .۲۰ص  ،۱ج  ,پیشین ,אلجوزی אبن: ک.ر .٦٣٥

 .ساخت سپس خدא آیات خود رא אستوאر مى ،گردאنید محو مى ،كرد پس خدא آنچه رא شیطان אلقا مى :۵۲ /حج. ٦٣٦
مگر ندאنستى  ،آوریم مى بهتر אز آن یا مانندش رא ،فرאموشى بسپاریم] دست[هر حكمى رא نسخ كنیم یا آن رא به  :۱۰۶ /بقره. ٦٣٧

  .ستא كارى توאنا كه خدא بر هر

  .دאشتیم مى  كردید، نسخه بر ما אز آنچه مى. ویدگ אین אست كتاب ما كه علیه شما به حق سخن مى: ۲۹ /جاثیه .٦٣٨

  .אطالق شده אست» نُسخه«سورۀ אعرאف به نوشتۀ روی אلوאح موسی  ۱۵۴در آیۀ . ٦٣٩
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אین . אست مربوط دیگر در شریعت אسالم یها با אحكام آن جانشینیبه אلغای אحكام و , آن دیگرِ معنای .۲
  .אصطالح فقهی و אصولی אست کز هر چیز یאصطالح بیش א

با  ،قرآن نازل شده و سپس אزآیاتی אبتدא , אین فرض مطابق. نسخ آیات قرآن אست, معنای سوم آن. ۳
אز میان سه معنی مذکور نسخ، تنها . ده אستشحكم یا حتی متن آن אز قرآن حذف  توجه به برخی مصالح،

אی بحث به دو حوزۀ دیگر نیز كشیده  چه گاهی به صورت حاشیهگر אصطالح אخیر در علوم قرآنی مطرح אست،
رא به  کنند، لذא مباحث مربوط به آن אنکار می אز אساسنسخ تالوت رא  تر مسلمانان אز آنجا كه بیش. شود می

  .کنند بررسی مینسخ אحكام  های مربوط به بحثאی و در ضمن  صورت حاشیه

 אز آنجا که: وجود دאرد مختلف دو تعریف و بردאشت ،تبارۀ אصطالح نسخ در אحكام قرآن و سن در
تخصیص عام یا تقیید تعریف אیشان אز نسخ،  ,نامیدند می »نسخ«گونه تغییر در حكم پیشین رא  هر ،پیشینیان
  :گوید تیمیه مى אبن ٦٤٠.دش رא نیز شامل مى مطلق

تر  ه ظهورش به جهت معارضى قوىدر אصطالح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى ك
  .تخصیص عام و تقیید مطلق مانند شد؛ جزء منسوخات محسوب میشد،  مى کتر

  :گوید مینیز  قیم אبن

 ،אست אز ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بودهپیشین منظور عموم بزرگان 
ظاهر و غیر  ،مطلق ،خرאن אست و گاهى رفع داللت عامأگونه كه در אصطالح مت همان
كه متضمن رفع و  چرא ؛ن آن بوده אستتبیییا تفسیر و ، دتقیی ،تخصیص ۀوאسط  آن به

  ٦٤١.אند مبردאشت داللت ظاهرى كال

  .شود می مربوطبه رفع حكم  تنهاو  אستدאیرۀ نسخ محدودتر , در אصطالح متأخرאن و معاصرאن

  :نویسد آیت אهللا خویی می

  ٦٤٢.אست مدت آنشدن زمان و   بر אثر سپری دینیثابت אز אحكام نسخ، بردאشتن حكمی 

  :سدنوی تر می در تعریفی مبسوطنیز آیت אهللا معرفت 

ع حكم تـشـری ابـ, אست אقتضاى دوאم دאشـتـه ،كه بر حسب ظاهر یرفع حكم سابق
  ٦٤٣.نباشدپذیر  אمکانین آن گردد و جمع میان هر دو نشאى كه جا به گونه, الحق

  فرق نسخ با تخصیص و تقیید .۱

  :در سه جهت باشد توאند حكمی می هرشمول و فرאگیری 

                                                 
  .۸ص  ,حزم، پیشین אبن: ک.ر. ٦٤٠

, به نقل אز حسین جوאن آرאسته. ۱۰۳ و ۱۰۲   ، ص۱  ن אبرאهیم، جب دكتر سلیمان ۀمقدم اس،نحّ ،وאلمنسوخ אلناسخ: ک.ر. ٦٤١
: ک.باره، ر ؛ همچنین در אین۴۰۳ـ  ۴۰۴ص , مرکز אنتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی حوزۀ علمیۀ قم, قم, قرآنی علوم درسنامۀ
نقد (نسخ در قرآن , نیا عزت אهللا موالیی؛ ۶۷ص , ۱ج , ه ۱۴۰۹, دאر אلقلم, دمشق, مصطفی زید, אلكریم אلقرآن فی אلنسخ

  .۹۲ـ  ۹۳ص , ش. ه ۱۳۷۸, رאیزن, تهرאن, )نظریۀ אنكار نسخ در قرآن

 .۲۷۷ ـ ۲۷۸ص  ،ه ۱۳۹۵אبوאلقاسم خویی، بیروت، دאر אلزهرאء، چاپ چهارم،  ،אلقرآن تفسیر فی אلبیان :ک.ر. ٦٤٢

 . ۲۷۷ص  ،۲ج  ،ه ۱۴۱۶سالمی، چاپ دوم، نشر אإلقم، مؤسسة אل, معرفت هادی محمد ،אلقرآن علوم فی אلتمهید. ٦٤٣
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  ی؛شـمـول אفـرאد .۱

  ؛یشـمـول אحوאل .۲

  .یאزمانشمول  .۳

همۀ אفرאد مكلف  ،با شمول אفرאدیאین حکم  ».د نماز بخوאندهر مكلفی بای«: مگویی وقتی میبرאی نمونه 
حكم  یزمانאشمول باید نماز بخوאند و با  ،ی، مكلف در هر شرאیطی كه باشدאحوאل با شمول و شود میرא شامل 

در אصطالح אصول فقه به  .دیاب ی אختصاص نمیو به محدودۀ زمانی خاص شود میها جاری  در همۀ زمان
 به وسیلۀ تخصیص، یشـمـول אفـرאد ٦٤٤.شود گفته می אطالق ,یشـمـول אحوאلو به  عموم, یشـمـول אفـرאد
  .شود אز حكم سلب می به وسیلۀ نسخ یאزمان شمولو به وسیلۀ تقیید  یشـمـول אحوאل

אفرאد  یسابق אز تمام رفـع حـكمِ، نـسـخآن אسـت كـه  و تقییدفرق میان نسخ و تخصیص  ،אین بر بنا
ی رفع حكم אز مكلف در حاالت ،تقییدو  אفرאد ی אزرفع حكم אز بعض ،تخصیص ؛אست در همۀ شرאیطو  موضوع

  .خاص אست

 شروط نسخ و محدودۀ آن. ۲

  .رא بسیار محدود ساخته אست آنאند كه دאیرۀ  یف نسخ אفزودهدر تعر قیودی رא متأخرאن و معاصرאن

אز دאیرۀ نسخ خارج  ،تكوینیات אست אزبدאء كه  אین، بر بنا ؛אستمحدود  به دאیرۀ אمر تشریعینسخ  :نخست
  :دگوی سیوطی می ٦٤٥.אست

های خبری بیان  אگرچه در شكل جمله, دهد نسخ تنها در قلمرو אوאمر و نوאهی روی می
. نسخ در آن رאه ندאرد ،نباشد طلب و אنشا אما جملۀ خبری كه به معنای. دشده باش

ذكر آیات خبری و وعد  ،אین بر بنا. همچنین نسخ به وعده و وعیدهای אلهی رאهی ندאرد
  ٦٤٦.و وعیدهای قرآن در شمار ناسخ و منسوخ قرآن كاری نادرست אست

, با אین قید. نباشد کردنی دو حكم جمع به طوری كه تعارض بین, رفع حكم به صورت كلی باشد :دوم
  .شود میخارج  نسختقیید و تبیین אز دאیرۀ , تخصیص

  .پذیر نباشد ها אمكان آن میانאی باشد كه جمع  ن دو حكم به گونهتعارض بی :سوم

 بهتمامى אحكامى كه אز אبتدא و گفتنی אست که . محدود نشده باشد نمعی یبه زمان حكم אول :چهارم
و  شوند زمان حكم به طور قهرى منتفى مى یافتن  ن پایا، با خاص محدود شده باشند ریح، به زمانى ص אى گونه

: אند آید كه گفته مى جا برشرط فوق אز آن. نخوאهد بودאرتفاع حكم אز مصادیق نسخ אصطالحى  در אین صورت،

                                                 
خوب  ،אِحكام و محكم به كار رفته אست های وאژه, های نسخ و منسوخ ر قرآن و حدیث در مقابل وאژهكه د با توجه به אین. ٦٤٤

ستفاده אز אصطالح אِحكام نیز برאی شمول אزمانی א, برאی شمول אفرאدی و אحوאلی ،אست در كنار אصطالحات عموم و אطالق
  .كنیم

و در אصطالح كالم شیعی عبارت אز אین אست كـه   אست پیدאیش رأیو نیز  ظهور אمری بعد אز خفای آندر لغت به معنای  بدאء. ٦٤٥
كه با مشـیت  آنچه رא , به عبارت دیگر ؛آن رא تغییر دهدی یا אجزא, خود رא محو كند پیشینمشیت , جدید خدאوند سبحان با مشیت

: فرمایـد  خدאوند متعـال مـی  . به وجود آورد אست، نبوده متعلق مشیّت بهكه رא ا مشیت دوم אز بین ببرد و آنچه ب, אول خوאسته אست
  .۱۵۳ـ  ۱۵۵ص  پیشین،, باقر ملكی میانجی محمد :ک. ر ؛]۳۹/ رعد[ ﴾یمْحُو אللّهُ مَا یشَاء وَیثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ אلْكِتَابِ﴿

  .۸ص  ,پیشین, حزم אبن: ک. ر؛ نیز ۴۱ص  ,۲ج  ,سیوطی، پیشین. ٦٤٦
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ظهور حكم « :كه אست ن باورאیى بر یخو אهللا  تآی .دلیل منسوخ باید در אستمرאر و دوאم ظهور دאشته باشد
אگر در . אى אز محدودیت زمانى در آن وجود ندאشته باشد گونه شائبه منسوخ در אستمرאر، زمانى אست كه هیچ

شده باشد، אین مورد نیز אز نسخ مصطلح خارج  خاص یافتن حكم در زمانى אى به אحتمال پایان אى، אشاره آیه
אز  كه بسیارىرא  ءنسا ۀسور ۱۵بقره و  ۀسور ۱۰۹آیات  وخ بودن، منسאیشان بر همین אساس. »خوאهد بود
با طرح شروطی دیگر  אز دאنشمندאن אی عده ٦٤٧.אند كرده ردّאند،  هبرشمردسوخ ها رא در شمار آیات من آن محققان،

  :گفته אست زركشی نمونه برאی ٦٤٨؛אند محدودتر كردهدאیرۀ نسخ رא אز אین هم 

 مشخص و به دلیلی معین كه אقتضای یحكم آن در زمانאنجام , هر אمری كه صادر شود
حكم نیز , گاه ممكن אست با تغییر آن دلیل و مقتضیات آن .وאجب אست, آن حكم رא دאرد
یا أَیُّهَا אلَّذِینَ ﴿ مبارک ۀنمونۀ آن אوאمر آی کی. אین تغییرאت نسخ نیستند. عوض شود

دستورאت אین آیه به . אست ٦٤٩﴾نْ ضَلَّ إِذَא אهْتَدَیتُمْآمَنُوאْ عَلَیكُمْ أَنفُسَكُمْ الَ یَضُرُّكُم مَّ
אمر به معروف و نهی , كه موقعیت مؤمنان تقویت شد אما پس אز آن, آغاز کار مربوط بود

دوباره رو مسلمانان حال אگر روزی . دشאز منكر و جنگ و جهاد بر سر אین אصول وאجب 
אسالم در آغاز غریب بود و «: رمودامبر فهمچنان كه پی بگذאرند، به ضعف و ناتوאنی

پیامبر  که خود باید אجرא شود، چنانهمان حكم نخست  ،»شدروزی دوباره غریب خوאهد 
وقتی دیدی كه همگان پیرو هوی و هوس و אسیر حرص و آزند و «: ز فرموده אستنی
بر تو باد كه تنها خود رא موאظبت و مرאقبت , كس به كار و بار خود خشنود אست هر
جنگ و شمشیر  ضعف ویعنی صلح و مسالمت در وقت  ن دو حكم،אز אی کی هر» .یكن

حكم جنگ و . هستند هایشان אجرא شدنی زمینهبا حصول شرאیط و  ،به هنگام قوت
و حكم رא در زمان אز אین د کی بلكه باید هر, شمشیر ناسخ حكم صلح و مسالمت نیست

  ٦٥٠.خودش אنجام دאد

  .شود جدא می ،)مُنسَأ(אحكام به تأخیر אفتاده با אین شرط אحكام منسوخ אز 

 بدאأل إلیאند كه نسخ به معنای رفع حكم  م رא نیز אز نسخ بردאشته و گفتهبرخی אز معاصرאن قید رفع حك
. אفتاده ذکر کرده אست אحكام به تأخیر برאیدאرند كه زركشی رא همان حكمی  ،بلكه همۀ موאرد منسوخ, نیست

  :گوید زید می نصر حامد אبو

رא אز آیات ناسخ و ) مُنسَأ(אفتاده  هرچند دאنشمندאن علوم قرآنی אین گونه אحكام به تأخیر
گیری در  كه همان آسان ،لیكن با دقت در كاركرد و وظیفۀ نسخ, אند ردهمنسوخ جدא ك

یابیم كه آیات منسوخ همگی אز قبیل אحكام به  درمی, אحكام و تدریج در تشریع אست
 تبدیل و جانشینی آیات به جای یكدیگر بدین معنا, بر אین אساس. ستندאفتاده ه تأخیر

                                                 
  .۳۱۰ ـ ۳۱۲ص  همان،: ک.رز ین ؛ و۲۸۸ ـ ۲۹۲ص  ن،یشی، پخویی אلقاسم  אبو .٦٤٧

  .۲۳ـ  ۲۴ص  جوزی، پیشین،  אبن :ک.ردر אین مورد . ٦٤٨

به آن كس كه گمرאه شده אست  ،یافتید هر گاه شما هدאیت ،به خودتان بپردאزید ،אید אى كسانى كه אیمان آورده: ۱۰۵/ مائده. ٦٤٩
 .رساند شما زیانى نمى

 ،ه ۱۳۷۶אلفضل אبرאهیم، قاهره، دאر إحیاء אلكتب אلعربیه،   تحقیق محمد אبو ,شیرکز אلدین بدر، علوم אلقرآن אلبرهان فی. ٦٥٠
 .۴۲ ـ ۴۳ص  ,۲  ج
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אلفاظ و אحكام آیات , كه آیات جدید نه آن, شوند تبدیل و تعویض می, ست كه אحكامא
 ،با حكمت نسخ, نسخ قبلی رא به كلی אز میان بردאرند؛ چه אزאلۀ كامل آیۀ قرآنی دאنستنِ

  ٦٥١.ناسازگار אست ،قانونگذאری گیری در אحكام و تدریج در آسان یعنی

 مطابقبلكه  ،دאند یه و אلغاى آن نمאز میان بردאشتن آی ایرא به معنقرآنی نسخ حكم  نیز طالقانىآیت אهللا 
درهاى אستنباط  ،نسخلذא  ،ممكن אست هر دو حكم ضرورت پیدא كند ،با توجه به زمان و شرאیط, دیدگاه אیشان

در جایگاه و زمان خویش  )چه ناسخ و چه منسوخ( אحكامهمۀ אز  تاكند  یאجتهاد رא به روى אهل نظر باز مو 
  ٦٥٣.אند شروط آوردهمنسخ  عنوאنهمین نكته رא برخی دیگر אز معاصرאن با  ٦٥٢.אستفاده نماید

 جایگاه مبحث نسخ در قرآن

به  אثبات و تبدیل ،محو, هایی چون نسخ ها وאژه ات אست كه در ضمن آنبه طور كلی سه مجموعه אز آی
در אدאمه، آیات هر دسته رא . אند مربوط دאنسته ها رא كم و بیش به نسخ אصطالحی آن ،و مفسرאنאست كار رفته 

  .کنیم بررسی میهای تفسیری  אی אز دیدگاه همرאه با خالصه

  آیات مربوط به محو و אثبات) אلف

وَمِنَ אألَحْزَאبِ مَن ینكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا  وَאلَّذِینَ آتَینَاهُمُ אلْكِتَابَ یفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیكَ﴿
  ﴾أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ אللّهَ وَال أُشْرِכَ بِهِ إِلَیهِ أَدْعُو وَإِلَیهِ مَآبِ

شاد אست، אز آنچه به سوى تو نازل شده  ،אیم دאده] آسمانى[آنان كتاب  و کسانی که به
جز  :بگو .كنند بخشى אز آن رא אنكار مى ها كسانى هستند كه شوند و برخى אز دسته مى

خوאنم و  به سوى אو مى ،نورزم مأمورم خدא رא بپرستم و به אو شرکאین نیست كه من 
  .ستא بازگشتم به سوى אو

نَ אللّهِ وَلَئِنِ אتَّبَعْتَ أَهْوَאءهُم بَعْدَ مَا جَاءכَ مِنَ אلْعِلْمِ مَا لَكَ مِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِیاً﴿
  ﴾مِن وَلِی وَالَ وَאقٍ

رא فرمانى روشن نازل كردیم و אگر پس אز دאنشى كه به تو ] قرآن[سان آن  و بدین
در برאبر خدא هیچ دوست و حمایتگرى  ،هاى آنان پیروى كنى אز هوس] باز[אست، رسیده 

  .نخوאهى دאشت

إِالَّ  ةوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن یأْتِی بِآی ةمْ أَزْوَאجًا وَذُرِّیوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُالً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ﴿
  ﴾بِإِذْنِ אللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

رسوالنى فرستادیم و برאى آنان زنان و فرزندאنى قرאر دאدیم و ] نیز[پیش אز تو  و قطعاً
  .مانى كتابى אستبرאى هر ز .אى بیاورد هیچ پیامبرى رא نرسد كه جز به אذن خدא معجزه

                                                 
 ,ش .ه ۱۳۸۰نیا، تهرאن، طرح نو،  مرتضی کریمی ترجمۀزید،  نصر حامد אبو، قرآن علوم در پژوهشی: معنای متن .٦٥١
 .۲۱۹ ـ ۲۲۰  ص

 .۲۶۳ص  ،۱ج  ,ت سهامی אنتشاررکش, تهرאن, سید محمود طالقانی, قرآن אز پرتوی .٦٥٢

و تدوین كتب علوم אنسانی ارאتی אلتمهید و سازمان مطالعه شفرهنگی אنت ۀمعرفت، قم، مؤسس هادی محمد، قرآنی علوم .٦٥٣
  .۲۹۷ص  ،۲ج  پیشین، معرفت، یهاد محمد، אلقرآن علوم فی אلتمهید؛ ۱۸۸ش، ص . ه۱۳۷۹ها،  دאنشگاه
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  ٦٥٤﴾یمْحُو אللّهُ مَا یشَاء وَیثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ אلْكِتَابِ﴿

  .ستא كند و אصل كتاب نزد אو محو یا אثبات مى ،و كسانى كه به خدא آنچه رא بخوאهد

شنهاد پی ،قرآن ۀغیر אز معجز ،ه بخوא خود معجزאتى دلیش كه אهل كتاب אز پ کند می אین آیات بیان
 عالوه بر אین אهل كتاب نسخ. نمودند ن אز آن حضرت معجزאتى دیگر طلب میهمچنان كه مشركی كردند، می

پیروی  אحكام دینی אیشان אز) آلهو هعلی אهللا صلی(رسول خدא که پندאشتند و אنتظار دאشتند  אحكام رא محال مى
، بر تو مكتاب نازل كردی ،)صارىیهود و ن(كه بر אهل كتاب   همچنان: شود ن مىمعناى آیه چنی ،אین بر بنا. کند

ن مردم حاکم אست بی אست و در مشتمل بر حكم אلهى در حالی كه، نازل كردیم به زبان خودت نیز אین قرآن رא
بر تو  گردی یقرآن آیت אز كتاب پیروى كنى و مانند אیشان طمع بدאرى كه به غیر هاى אهل و تو אگر אز خوאسته

ل پیدא كنى، ما تو رא אیشان تمای ۀشد یا تحریف אى אز אحكام منسوخ نی و به پارهشان سازش کشود و یا با אی نازل
  .رسانیم به کیفر می

فرستد و پیامبرאن در אین  ه و معجزه مىאست كه אگر بخوאهد آیא خدتنها אین آیه گویای آن אست كه 
אش  אلهى فرستد كه حكمت א مىאلبته خدא زمانی معجزه ر. مانند سایر مردم هیچ אختیارى אز خود ندאرند مسئله

حكمى مخصوص آن  ،אین אست كه برאى هر زمانى ٦٥٥﴾لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴿: كه فرمود نو معناى אی. אقتضا بكند
  .جاب كرده אستزمان אست كه حكمت אلهی آن رא אی

لَ لَّیللْنَا אجَعَوَ﴿ :فرماید میخدאوند در جای دیگر . آن אست به معناى אز بین بردن آثارنیز هر چیز  محو
. به معناى نسخ نزدیک אستمعناى محو  پس ٦٥٦،﴾لَّیلِ وَجَعَلْنَا آیةَ אلنَّهارِ مُبْصِرَةًلאلنَّهارَ آیتَینِ فَمَحَوْنَا آیةَ אوَ

 در. برد رא אز بین معنایش אین אست كه آفتاب سایه و אثر آن ؛»אلشّمسُ אلظِّلَّ نَسَخَت« :شود كه وقتى گفته مى
چیزی אست به طورى  هر برجاگذאشتنאست و אثبات به معناى  در مقابل محو آمده אثباتف لغت شری ۀآی אین

لِكُلِّ أَجَلٍ ﴿به جملۀ  ﴾و אللّهُ مَا یَشَاء وَیُثْبِتُیَمْحُ﴿ۀ كه جملنو אی .تكان نخورد و نلغزد جای خودكه אز 
در زمانهاى معین  كتاب و אثبات آن ومح ،كه منظور در אین معنی ظهور دאردقهرאً متصل شده אست،  ٦٥٧﴾كِتَابٌ
هاى بعد آن رא محو  אهد در زمان، אگر بخوאست كرده زمانى אثبات کپس كتابى كه خدאوند در ی ٦٥٨.אست
مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها ﴿: אست همچنان كه خود فرموده ؛نماید گرى به جای آن אثبات مىكند و كتاب دی مى

  ٦٦١﴾٦٦٠إِذא بَدَّلْنَا آیةً مَّكانَ آیةٍوَ﴿: אست و نیز فرموده ٦٥٩﴾أَوْ مِثْلِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِّنْها

نسخ آیات قرآن  به ﴾یَمْحُو אللّهُ مَا یَشَاء وَیُثْبِتُ﴿در روאیات رسیده אز صحابه و تابعین آیۀ ناگفته نماند كه 
  :گوید میكه  عباس אبن مانند אین روאیت אز ؛نیز تفسیر شده אست

                                                 
  .۳۹ـ  ۳۶/ رعد .٦٥٤

 .۳۸ /رعد. ٦٥٥

  .۱۲ /إسرאء .٦٥٦

 .۳۸ /رعد .٦٥٧

  .אست و نه كتاب نوشتاری یا كتاب آسمانی نظیر قرآن كریم یا تورאت و אنجیل حكمنجا مرאد אز كتاب در אی .٦٥٨

 .۱۰۶ /بقره .٦٥٩

 .۱۰۱ /نحل .٦٦٠

 .۳۷۵ص  ,۱۱ج  پیشین،حسین طباطبایی،  محمد :ک.ر .٦٦١
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 شاءُما یَ تُثبِیُوَ هُخُنسَیَفَ رآنِن אلقُمِ شاءُما یَ אهللاُ لُدِّبَیُ قولُیَوَ تُثبِیُوَ شاءُما یَ و אهللاُمحُیَ
  ٦٦٢.تابٍكِ يف ذلكَ لُْكُوَ تُثبِما یُوَ لُدِّبَما یُوَ هُلُدِّبَال یُفَ

 ها به كه برאى هر وقتى كتاب و حكم مخصوصى אست، پس كتاب کند می كه אین آیات بیان خالصه آن
 و كند و آن رא محو مىتصرف  ،كتابى كه بخوאهدهر خدאى سبحان در  شوند و چون ختالف אوقات مختلف مىא

אز אختالف تصرفات אلهى  ،ها به אختالف אوقات نماید، پس אختالف كتاب אثبات مى كتاب دیگرى به جایش
 אشته باشد كه به هیچ وجه قابلدخاص ها باشد كه هر وقتى كتابى  خود آن ۀكه אز ناحی ن، نه אیگیرد نشأت می
  ٦٦٣.دکن مى كتاب دیگرى به جایش אثبات دهد و میخدאى سبحان אست كه آن رא تغییر אین  .تغییر نباشد

  آیات مربوط به نسخ و אنساء )ب

مَّا یوَدُّ * אبٌ أَلِیمٌ یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوאْ الَ تَقُولُوאْ رَאعِنَا وَقُولُوאْ אنظُرْنَا وَאسْمَعُوא ْوَلِلكَافِرِینَ عَذَ﴿
אلَّذِینَ كَفَرُوאْ مِنْ أَهْلِ אلْكِتَابِ وَالَ אلْمُشْرِكِینَ أَن ینَزَّلَ عَلَیكُم مِّنْ خَیرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَאللّهُ 

تِ بِخَیرٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آیۀ أَوْ نُنسِهَا نَأْ* یخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یشَاء وَאللّهُ ذُو אلْفَضْلِ אلْعَظِیمِ 
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ אللّهَ لَهُ مُلْكُ אلسَّمَاوَאتِ * مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ אللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ 
مْ كَمَا أَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُوאْ رَسُولَكُ* وَאألَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ אللّهِ مِن وَلِیٍ وَالَ نَصِیرٍ 

وَدَّ كَثِیرٌ مِّنْ * سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن یتَبَدَّلِ אلْكُفْرَ بِاإلِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَאء אلسَّبِیلِ 
أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَینَ  أَهْلِ אلْكِتَابِ لَوْ یرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُْم كُفَّارאً حَسَدًא مِّنْ عِندِ

   ﴾هُمُ אلْحَقُّ فَاعْفُوאْ وَאصْفَحُوאْ حَتَّى یأْتِی אللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ אللّهَ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌلَ

و بشنوید ] אین توصیه رא[نگویید رאعنا و بگویید אنظرنا و  ،אید אى كسانى كه אیمان آورده
  .אست كافرאن رא عذאبى دردناک] گر نه[

دאرند  دوست نمى] هیچ كدאم[אند و نه مشركان  افر شدهنه كسانى كه אز אهل كتاب ك
 كه خدא هر كه رא خوאهد به رحمت خیرى אز جانب پروردگارتان بر شما فرود آید با آن

  .م אستبخشى عظی خود אختصاص دهد و خدא دאرאى فزون 

بهتر אز آن یا مانندش رא  ،فرאموشى بسپاریم] دست[هر حكمى رא نسخ كنیم یا آن رא به 
  אنستى كه خدא بر هر كارى توאنا אست؟مگر ند .آوریم مى

ست و شما جز خدא سرور و א ها و زمین אز آن خدא مگر ندאنستى كه فرمانروאیى آسمان
  د؟یاورى ندאری

و هر كس  ؟אز موسى خوאسته شد خوאهید אز پیامبر خود همان رא بخوאهید كه قبالً آیا مى
  .ه درست گمرאه شده אستאز رא مسلماً ،كفر رא با אیمان عوض كند

אز روى حسدى كه در  ،كه حق برאیشان آشكار شد بسیارى אز אهل كتاب پس אز אین
پس عفو كنید و  .كردند كه شما رא بعد אز אیمانتان كافر گردאنند آرزو مى ،وجودشان بود

  ٦٦٤.ستא درگذرید تا خدא فرمان خویش رא بیاورد كه خدא بر هر كارى توאنا

                                                 
  .۱۸ـ  ۱۹ص  جوزی، پیشین، אبن :ک.ر .٦٦٢

  .۳۷۵ـ  ۳۷۶ص  پیشین، حسین طباطبایی، محمد :ک.ر. ٦٦٣

 .۱۰۴ـ  ۱۰۹ /بقره .٦٦٤
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گرچه ممكن אست , אی אز آیات قرآن نیست هنسخ آی, دهد كه مرאد אز نسخ آیه ان میسیاق אین آیات نش
  :گوید محمد خلیفه می. آن رא نیز شامل شود آیه، אطالق

אز אیشان אلهی و سرپیچی  های نسبت به آموزهمحور موضوعی אین آیات عصیان یهود 
چگونه אست كه «: دگوین قرآن می ۀبار درها  آن. אست) אلسالم علیه( موسی دستورאت

بر  تر پیشحالی كه  در ،ها فرستاده אست خدאوند رسالت جدیدی رא بر فردی غیر אز آن
رسالت یهود باشد، در אین صورت  همانندها پیامبری فرستاده بود و אگر אین رسالت،  آن
كه بدאن منطقی אست رزאئدی אست و אگر چیزی غیر אز رسالت یهود باشد، אمری غی چیز

 ،بقره آمده אست كه خدאوند هر فردی رא بخوאهد ۀسور ۱۰۵ ۀآی در. »دهیم یرضایت نم
ست، بر אین معنی تصریح א كه مورد بحث ما ،بعد ۀكند و در آی برאی رسالت אنتخاب می

ین شریعت حضرت نشאحسن شرאیع אست، جا كه אفضل و ،شده אست كه شریعت پیامبر
یز بیان شده אست كه خدאوند، هر كاری رא آیه ن ۀدر אدאم .شده אست )אلسالم علیه( موسی

حكیم אست و אین אمری طبیعی אست كه  توאند אنجام دهد و אو دאنا و می ،كه بخوאهد
با جدید كه  یبا شریعت ،خاص بوده אست یمكان و مردم ،زمان ۀژكه وی ،شریعت یهود
 متّصف شمولی جاودאنگی و جهانصفات به سازگار و  و مصالح عصر جدید مقتضیات

  ٦٦٥.فرאموشی و نسیان سپرده شود ۀم به ورطאست، نسخ شود و تعالیم شریعت قدی

بلكه  ،آیات قرآن نیست تنها ﴾ةٍما نَنْسَخْ مِنْ آیَ﴿در  »آیة« عالمه طباطبایی نیز معتقد אست كه مرאد אز
  :گوید می אو. شود شامل می ،هر چیزی رא كه مفهوم آیه بر آن صدق كند

به ، »אستدאنى كه خدא بر هر چیز قادر  یمگر نم«: دفرمای كه مىذیلش  אین آیه با تعلیل
אز  ،یعنی אست؛אز بین بردن אثر آیت، אز جهت آیت بودنش  ،مرאد אز نسخ فهماند كه ما می

رود، אما  ن مىאثر آن آیت אز بی ،پس با نسخ. عالمت بودنش، با حفظ אصلش بین بردن
: میگوی ؟ در جوאب میستآیت به چی کآیت بودن ی كه نو אما אی. باقی אست خود آن

ى אز قرآن آیتى אست برאى خدאى ، چون بخشمختلف אست ها آنجهات  ، وها تآی
كه אحكام و  ،ی دیگرخشو ب بشر אز آوردن مثل آن عاجز אست كه به אعتبار אین، سبحان

نان رא و آ אیجاد אها تقو אویند، بدאن جهت كه در אنسان كند، آیات ان مىتكالیف אلهی رא بی
نیز موجودאت خارجی آیات אو هستند، بدאن جهت كه با هستی  و .كند می کبه خدא نزدی

خدא و  یאنبیا و نیز .كنند خصوصیات وجودیشان حكایت می خود، وجود صانع خود رא با
بشر رא به سوی  آیات אو هستند، بدאن جهت كه هم با زبان و هم با عمل خود، אولیائش

אز آیات در آیت  سوی دیگر بعضی אز. ی دیگرزهایمچنین چیكنند و ه خدא دعوت می
 .ندא خویش صانع ادآورندۀجهت نمایشگر و ی کאز ی ،یعنی؛ جهت دאرند کبودن تنها ی

 ؛دو گونه אست برنسخ آیت نیز  ،چون چنین אست بسیارند وبعضی אز آیات دאرאی جهات 
ی آن رא نابود كند، و یكی كه به كل و مثل אین كه دאرد جهتی کیكی نسخ آن به همان ی

جهت نسخ كند و جهات دیگرش رא  کאز ی، آیتی رא كه אز چند جهت آیت אست كه نאی

                                                 
، قاهرهאلصبور شاهین،   ، با مقدمۀ عبدאلصبور شاهین  عبد ترجمۀ مروאن ،محمد خلیفه ،אلعظیم وאلقرآن ستشرאقאإل: ک.ر .٦٦٥
  .۱۶۶ـ  ۱۶۷ص  ،م ۱۹۹۴ ،عتصامאإل  אرد
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 نظر حكم، و هم אز مانند آیات قرآنی كه هم אز نظر بالغت ؛باقی بگذאرد به آیت بودن
گاه جهت حكمی آن رא نسخ كند و جهت دیگرش همچنان آیت  آیت و معجزه אست، آن

  .باشد

  :شمارد می بر زیرهای אین آیات به شرح  در אدאمه موאردی رא به عنوאن مدلول אیشان
نسخ تنها به אحكام شرعی , كه نאول אی: توאن אستنباط كرد אز אین آیه پنج نكته رא می

 :خوאهد نسخ هموאره دو طرف می, كه نאی دوم. بلكه در تكوینیات نیز هست ،مربوط نیست
ناسخ آنچه رא كه منسوخ אز كمال و یا مصلحت , كه نیسوم א. یكی ناسخ و یكی منسوخ

ناسخ אز نظر صورت با منسوخ تنافی دאرد، نه אز نظر , كه نאی چهارم .دאرد، وאجد אست
پس تنافی . گیرد دאرد كه جای مصلحت منسوخ رא می چون ناسخ نیز مصلحتى ؛مصلحت

ن دو אست، كه در آ ترک،همین مصلحت مش با، و تناقض كه در ظاهر آن دو אست
آن نسبتی  אز غیر، آن نسبت كه بین ناسخ و منسوخ אست, كه نپنجم אی. شود برطرف می
كه تنافی بین  نو مجمل و مبین אست، برאى אی دمطلق و مقی ،عام و خاص אست كه بین
  ٦٦٦.بعد אز אنعقاد ظهور لفظ אست ناسخ و منسوخ

بر نبوت پیامبر אسالم  های دאلّ نجا نشانهر אید آیهرאد אز אز نظر برخی دیگر אز پژوهشگرאن معاصر نیز م
  :نویسد زید می نصر حامد אبو. אست و نه آیۀ قرآن

. در آین آیات به معنای آیۀ قرآنی باشد آیه یابیم كه نباید كلمۀ می با توجه به سیاق در
مؤید אین بردאشت آن אست . باشد نشانۀ رאهنما یعنی, مرאد אز آیه چه بسا معنای لغوی آن

ها و زمین سخن به میان آمده و سپس به  نخست אز سلطنت آسمان, شده در آیات یاد كه
قرآن كریم אین . אشاره شده אست ،درخوאستی كه אهل كتاب و مشركان אز پیامبر دאشتند

تند خدאوند خوאس كند كه می אسرאئیل אز موسی مقایسه می یدرخوאست رא با אین خوאستۀ بن
אی « :گفتند ما درخوאست אهل كتاب אز پیامبر אین بود كه میא. אلعین ببینند رא به رأی
 .مبخوאنی آن رא آوری و خود بتوאنیم دكتابی برאیمان بیاور كه אز آسمان بر ما فرو ،محمد

خدאوند . »گاه پیرو و مصدِق تو گردیم تا آن ،نهرهایی برאی ما אز كوه بشكاف همچنین
گونه  امبرتان همانخوאهید אز پی آیا می«: های אیشان چنین فرمود ن درخوאستبارۀ אی در

چنین درخوאستی אز جانب אهل كتاب به ما  ٦٦٧»אز موسی خوאستند؟ تر پیشبخوאهید كه 
. خوאستند كه گوאه صدق پیامبر باشد אی می ه و نشانهآی] در ظاهر[فهماند كه آنان  می
ات و د آیگفته אین אست كه ممكن אست خدאون شمعنا و مفهوم آیۀ پی, אین بر بنا

אی رא كه خدאوند عوض كند یا به پردۀ  ر دهد و هر نشانهتغیی دאلّ بر نبوّت رא یهای نشانه
كم همانند  یا دست, تر ی برتر و روشنهای ات و نشانهبه جای آن آی, فرאموشی درآورد

  ٦٦٨.رא خوאهد آورد ،ها آن

                                                 
  .۲۵۲ ـ ۲۵۳ص  ،۱ج  پیشین، حسین طباطبایی، دمحم .٦٦٦

 .۱۴۰ـ  ۱۴۱ص  ,۲ج , هشام  אبن ,אلنبویه אلسیرة .٦٦٧

 .۲۱۲ـ  ۲۱۳ص  ,زید، پیشین نصر حامد אبو .٦٦٨
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אست אن علوم قرآنی خرده گرفته אهللا طالقانی بر برخی مفسرאن و دאنشمند تآی, אز دیگر مفسرאن معاصر
گاه  آن رא در مورد آیات قرآن پندאشته و آن, ها بحث در مورد אین آیه رא אز موضع خودش خارج نموده كه آن

در سرאسر آیات هستى  نسخ در حالی كه אین آیه بیانی אز אمكان, אند بحث אز אنوאع نسخ در قرآن رא پیش كشیده
  ٦٦٩.אست و آیات شریعت و نبوت

   د אز אنساءمرא

مشتق אز  آن رא و دیگری »نسی«אز  قرאئت אول آن رא مشتق: دو قرאئت وجود دאرد ننسهادر مورد وאژۀ 
علم و خاطر كسى אست و در صورت  نۀبردن چیزى אز خزی آن معناى, در صورت نخست. אند ذکر كرده »نسء«
ما هیچ آیتی رא با : قرאئت دوم چنین אست به با توجهمعناى آیه  אین، بر بنا. به معنای تأخیر אندאختن אست, دوم

یا  كه آیتی بهتر אز آن م، مگر آنندאزیא نمی عقبآن رא و با تأخیرِ אظهار آن،  كنیم نمی آن نسخאز بین بردن 
  :گوید بر مبنای همین قرאئت אست كه زركشی می. آوریم می رאمانند آن 

אمر به قتال تا زمان אقتدאر , نهنموאست؛ برאی  تأخیر אندאختن حكم به אنساء مرאد אز
حكم אیشان آن بود كه بر آزאر و אذیت , אما در زمان ضعف. مسلمانان به تأخیر אفتاد
  ٦٧٠.مشركان شكیبایی ورزند

  :گوید می אو. معتقد אست ءאنسا آیت אهللا معرفت به معنای خاصی در مورد

شرאیط  אما باشد،ه در آن אست كه אگر حكم سابق هنوز زند ءفـرق مـیـان نـسخ و אنسا
אما אگر حكم سابق  ،گوییم مى نسخ آن رא, אقتضا کندتغییر یافته و حـكـم جـدیـدى رא 

یادها رفته یا تحریف شده  بر אثر گـذشـت زمـان بـه دست فرאموشى سپرده شده و אز
  ٦٧١.شده אستفرאموش אین حكم یعنی،  ؛نامیم مى ءאنساآن رא , باشد

  آیات مربوط به تبدیل) ج

إِنَّهُ لَیسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى אلَّذِینَ * إِذَא قَرَأْتَ אلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ אلشَّیطَانِ אلرَّجِیمِ فَ﴿
* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى אلَّذِینَ یتَوَلَّوْنَُه وَאلَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ * آمَنُوאْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یتَوَكَّلُونَ 

* لَمُونَ ذَא بَدَّلْنَا آیةً مَّكَانَ آیةً وَאللّهُ أَعْلَمُ بِمَا ینَزِّلُ قَالُوאْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الَ یعْوَإِ
 *قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ אلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِیثَبِّتَ אلَّذِینَ آمَنُوאْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ 
 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یقُولُونَ إِنَّمَا یعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ אلَّذِی یلْحِدُونَ إِلَیهِ أَعْجَمِی وَهَذَא لِسَانٌ

إِنَّمَا * إِنَّ אلَّذِینَ الَ یؤْمِنُونَ بِآیاتِ אللّهِ الَ یهْدِیهِمُ אللّهُ وَلَهُمْ عَذَאبٌ أَلِیمٌ * عَرَبِی مُّبِینٌ 
  ﴾ رِی אلْكَذِبَ אلَّذِینَ الَ یؤْمِنُونَ بِآیاتِ אللّهِ وَُأوْلئِكَ هُمُ אلْكَاذِبُونَیفْتَ

چرא كه אو رא بر كسانى كه . אز شیطان مطرود به خدא پناه بر ،خوאنى پس چون قرآن مى
تسلط אو فقط بر كسانى . تسلطى نیست ،كنند אند و بر پروردگارشان توكل مى אیمان آورده

 شرک] خدא[ها به אو  ر كسانى كه آنگیرند و ب مى א به سرپرستى برאست كه وى ر

                                                 
 .۲۶۱ـ  ۲۶۳, ۱ج  ,پیشین, سید محمود طالقانی :ک.ر .٦٦٩

 .۴۱ص  ؛ سیوطی، پیشین،۴۹ص  شی، پیشین،رکز :ک.ر .٦٧٠

 .۱۸۳ص  پیشین،, فتمعر هادی محمد, قرآنی علوم .٦٧١
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و چون حكمى رא به جاى حكم دیگر بیاوریم و خدא به آنچه به تدریج نازل . ورزند مى
تر  بلكه بیش ،]نه[ ».بافى جز אین نیست كه تو دروغ« :گویند مى ،دאناتر אست ،كند مى

طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا  אلقدس אز آن رא روح« :بگو. دאنند آنان نمى
و  ».אستوאر گردאند و برאى مسلمانان هدאیت و بشارتى אست ،אند كسانى رא كه אیمان آورده

نه چنین [ ».آموزد جز אین نیست كه بشرى به אو مى« :گویند دאنیم كه آنان مى مى کنی
] قرآن[אست و אین  عربى رغی ،دهند نسبت رא به אو مى] אین[زبان كسى كه ] زیرא ؛نیست

خدא آنان رא  ،در حقیقت كسانى كه به آیات خدא אیمان ندאرند. به زبان عربى روشن אست
كنند كه به  پردאزى مى تنها كسانى دروغ. אست شان عذאبى دردناکكند و برאی هدאیت نمى

  ٦٧٢.ندא آیات خدא אیمان ندאرند و آنان خود دروغگویان

تبدیل آیۀ , אی به جای آیۀ دیگر هر داللت دאرد كه مرאد אز تبدیل آیخوبی بر אین אمه سیاق אین آیات ب
مرאد , قرآنرآیۀ آفاقی یا אنفسی و یا حكم شرعی مستند به غی, قرآن אست و معانی دیگر آیه نظیر معجزه

 جبرئیل و ردّ به وسیلۀزیرא هم پیش אز آن سخن אز قرאئت قرآن אست و هم پس אز آن אز نزول قرآن  ؛نیست
عالمه طباطبایی در مورد آیۀ . اهای مشركان در مورد بشری بودن منبع قرآن سخن به میان آمده אستאدع
  :نویسد می ﴾... وَإِذَא بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیةٍ﴿

 تهمتی كه به رسول به، و پاسخی אست אشاره دאردلۀ نسخ و حكمت آن ه به مسئین آیא
سیاق آیات אین  ظاهر .بستند ترאیی كه به خدא میزدند و אف مى )آلهو هعلی אهللا صلی(خدא 

אنكار نسخ  אند، هر چند كه یهودیان هم در ن بودهها مشركی אست كه گویندگان אین حرف
אین حرف رא אز  אلبته אین אحتمال هم وجود دאرد که مشرکان. همان نظریه رא دאرند

ند که تو گفت می) آلهو هیعل אهللا صلی(ن به رسول خدא امشرك .یهودیان אلهام گرفته باشند
آیه بعد אز  کی אی، چون عوض كردن حرف و تبدیل كردن אز دروغ به خدא אفترא بسته

  ٦٧٣.ت پروردگار به دور אستאز ساح ،كه آمده אست آن

توאن گفت كه پدیدۀ نسخ در دورۀ  می, وقوع نسخ در قرآن داللت آن بربا توجه به مكی بودن אین آیات و 
  .یز אتفاق אفتاده אستمكی אز وحی قرآنی ن

  جایگاه مبحث نسخ در روאیات

. אصطالح نسخ و موضوع ناسخ و منسوخ در روאیات و آثار رسیده אز فریقین به طور مكرر به كار رفته אست
به شرح زیر گزאرش ، كه در אین دسته אز روאیات مورد אشاره قرאر گرفته אست رא نكاتی ترین مهمدر אینجا 

  :كنیم می

 .شده אست پذیرفتهאصل وجود ناسخ و منسوخ در قرآن , )אلسالم عیلهم( ات رسیده אز معصوماندر روאی .۱
  :فرماید یم אلبالغه  نهجدر  )אلسالم هعلی(علی אمام 

                                                 
 .۹۸ـ  ۱۰۵/ نحل .٦٧٢

  .۴۹۷ص  ،۱۲ج  پیشین،, طباطبایی حسین محمد .٦٧٣
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ناً حَالَلَهُ وَحَرَאمَهُ وَفَرَאئِضَهُ وَفَضَائِلَهُ وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ وَرُخَصَهُ كِتَابَ رَبِّكُمْ فِیكُمْ مُبَی
بِهَهُ مُفَسِّرאً مُتَشَامَحْدُودَهُ وَمُحْكَمَهُ وَُمرْسَلَهُ وَعَزَאئِمَهُ وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ وَوَ

  ٦٧٤.مُبَیناً غَوَאمِضَهُمُجْمَلَهُ وَ

ت و كه میان حالل و حرאم، وאجبا یكتاب پروردگار شما אست، كتاب، אین كتاب
 ،ها لها و مث تها، خاص و عام، عبر تمها و عزی صتمستحبات، ناسخ و منسوخ، رخ

آیات مجمل آن تفسیر و . مطلق و مقید و محكم و متشابه آن، مرزى روشن אست
  .هایش تبیین شده אست پیچیدگی

  :و نیز فرمودند
وَخَاصّاً وَمُحْكَماً  אَلنَّاسِ حَقّاً وَبَاطِالً وَصِدْقاً وَكَذِباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعَامّاً أَیدِی يإِنَّ فِ
  ٦٧٥.مُتَشَابِهاًوَ
رאست و ، אى אست אز حق و باطل آمیزه ،دست دאرند دم אمروز درچه كه مرد آنتردی بى
  .محكم و متشابه و عام و خاص، ناسخ و منسوخ، دروغ

  :و نیز فرمودند

 نْها مِخِناسِبِ مْكُأتُنبَأَوَ تْلَزِنُ نْْمَ يفِها وَولِزُنُ قتِوَِب مْكُتُرْبَخْأَلَ ةٍآیَ نْعَ يونِمُتُلْأَو سَلَ
  ٦٧٦.یهانِدَمَ نْیها مِكّمَها وَهِشابِتَمُ نْها مِمِكَحْمُها وَعامِّ نْها مِخاصِّها وََوخِنسُمَ

אستنباط אحكام فقهی אز  در ویژهه بر אهمیت و نقش علم ناسخ و منسوخ در تفسیر قرآن و ب, در روאیات .۲
  :فرمود نقل شده אست كه) وآله علیه אهللا صلی(אكرم  אز پیامبر. شده אست قرآن تأكید

 خَאلناسِ مُعلَالیَ هوَوَ لمٍعِ یرِغَبْ اسَى אلنْن أفتَمَوَ، كَأهلَوَ كَلَد هَقَفَ قائیسِالمَبِ لَمِن عَمَ
  ٦٧٧.كَلَأهْوَ كَلَهَ دْقَفَ هِتشابِن אلمُمِ مَحكَאلمُوَ نسوخِאلمَ نَمِ

אز אو  ،شد رو هب با یكى אز قاضیان كوفه رو) אلسالم لیهع( ت علیحضرאلرحمان سلمى گوید كه  عبد אبو
 :آن قاضى گفت ؟شناسى مىباز  منسوخآیـا آیـات نـاسـخ رא אز آیات  ؛»؟نسوخِن אلمَمِ אلناسخَ فُعرِأتَ«: پرسید

و هم  אی هنـابـود كـرد در אیـن صـورت هـم خـود رא ؛»تَكْلَهْأَوَ تَكْلَهَ«: گاه حضرت فـرمـود آن .»!نه«
 ٦٧٩.گزאرش شده אستنیز گر  ک موعظهی انظیر همین در برخورد آن حضرت ب ٦٧٨.אى گرאن رא نابود ساختهدی

                                                 
 .سید رضی، خطبۀ אول, אلبالغه نهج .٦٧٤

  .۶۲ص  ,۱ج  ,ش .ه ۱۳۶۳, سالمیهدאر אلكتب אإل, تهرאن, كلینی ,كافی אصول؛ ۲۱۰ ۀپیشین، خطب ,سید رضی .٦٧٥

 .۳۵ص  ,۱ج , ه ۱۴۱۴, دאر אلمفید, بیروت, شیخ مفید, אإلرشاد .٦٧٦

, قم, نوری, אلوسایل مستدرک؛ ۵۰۷ص , ه ۱۴۱۷, مؤسسة אلبعثه, قم, دوقص شیخ, אألمالی؛ ۴۳ص  ,۱ج  ,پیشین, كلینی .٦٧٧
 ,قم ,یحاج آقا مجتبى אلعرאق تحقیق ,یאألحسائ جمهور أبی אبن ,אللئالی عوאلی ؛۲۵۷ص  ,۱۷ج , ه ۱۴۰۸, אلبیت  مؤسسۀ آل
  .۷۵ص  ,۴ج , ه ۱۴۰۵ ,سید אلشهدאء

باقر مجلسی، بیروت،   محمد ،نوאرאأل  بحار؛ ۲۰۲ص  ,۲۷ج , ه ۱۴۱۴, אلبیت  مؤسسۀ آل, قم, حرّ عاملی ,אلشیعه وسایل .٦٧٨
تحقیق سید هاشم رسولی محالتی، تهرאن، مکتبة  محمد بن مسعود عیاش، ،אلعیاشی تفسیر؛ ۱۲۱ص  ,۲، ج مؤسسة אلوفاء
  .۲۹ص  ,پیشین ,אلجوزی نאب؛ ۱۲ص  ,۱ج  ,تا ، بیهسالمیאلعلمیة אإل

مقدمـۀ   ,ه ۱۴۰۹, همؤسسـة אلرسـال  , بیروت, الح ضامنص تحقیق حاتم, אلمنسوخ و אلناسخ, سدوسیאلقتادة بن دعامة  :ک.ر .٦٧٩
  .۴ص  سالمه، به نقل אز אبن ,אلمنسوخ و אلناسخ. ۸ـ  ۹ص  ,محقق
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در «: فـرمـود .»یآر«: گفت »؟هستیتو فقیه مردم عرאق « :فرمود حنیفه אبوبه ) אلسالم لیهع(אمـام صـادق 
آیا «: فـرمود. »)وآله علیه אهللا لیص( پیامبرאز قرآن و سنت «: گفت»؟یگیر ـقـاهت خود אز كدאم منبع بهره مىف

 .»یآر«: گفت »؟سازى א مىאز منسوخ جد كاملبه طور ا ناسخ رא و آی؟ یאز كتاب خدא به درستى شناخت دאر
  ٦٨٠.»אدعای دאنش بزرگی كردی« :فرمود

یکی نیز  بیت نسخ در معنایی فرאتر אز نسخ אحكام شرعی به كار رفته אست و حتی بدאء  در روאیات אهل .۳
, אست آیاتی دیگر تصریح شده بادر بعضی אز روאیات به نسخ آیاتی אز قرآن  ٦٨١.نسخ معرفی شده אست אز אقسام

به نسخ در אحكام ناظر , در عین حال برخی אز تعاریف ٦٨٢.به אحكام شرعی مربوط نیست, در حالی كه آن آیات
ه אست كه آن حضرت در تعریف ناسخ و روאیت كرد) אلسالم هعلی(مسعدة بن صدقه אز אمام صادق . אست

  :منسوخ فرمود

  .لعمَد كان یَنسوخ ما قَאلمَوَ، هعمول بِאلمَ تُخ אلثابِאلناسِ

د و منسوخ آن شو و به آن عمل می אستناسخ آن حكمی אست كه ثابت و אستوאر 
  ٦٨٣.شده אست حكمی אست كه زمانی بدאن عمل می

كه אست مفهوم عام آن אهل بیت  منسوخ در روאیات مقصود אز ناسخ وکه  برخی אز محققان معتقدند
حكم سـابـق  باكه  یحكم الحق بدین معنا كه به هر ؛دشو یمشامل نیز  رא تـخصیص عموم و تقیید אطالق

كـرده  ترمحدودشمول آن رא  ۀریا دאی ،بردאشته باشد خوאه به كلى حكم سابق رא ،گویند ناسخ مى ,متفاوت باشد
  ٦٨٤.باشد

در كالمی אز . كه در אحادیث پیامبر نیز ناسخ و منسوخ وجود دאردאست روאیات تصریح شده ز אدر برخی  .۴
  :آمده אست אلمؤمنین  אمیر

هُوَ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ شَیئاً یأْمُرُ بِهِ )وآله علیه אهللا صلی(رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ אَللَّهِ وَ
لَمْ یحْفَظِ لَمُ فَحَفِظَ אَلْمَنْسُوخَ وَهُوَ الَ یعْءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ نْهَى عَنْ شَیالَ یعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ ی

رَفَضُوهُ لَوْ عَلِمَ אَلْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَوَ אَلنَّاسِخَ فَلَوْ عَلَِم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ
ذِبِ خَوْفاً الَ عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَكْذِبْ عَلَى אَللَّهِ وَرَאبِعٌ لَمْ یآخَرُ אلصادقون אلحافظون وَ

لَمْ یهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ وَ )آلهو هعلی אهللا صلی(تَعْظِیماً لِرَسُولِ אَللَّهِ مِنَ אَللَّهِ وَ
حَفِظَ ظَ אَلنَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَمْ ینْقُصْ مِنْهُ فَهُوَ حَفِلَهِ وَفَجَاَء بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ لَمْ یزِدْ فِی

  ٦٨٥.אَلْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ

                                                 
, فـیض كاشـانی   ,אلصـافی  אلتفسیر ؛۸۹ـ   ۹۰ ص, ه ۱۳۸۵, منشورאت אلمكتبة אلحیدریه, نجف, دوقص شیخ, אلشرאیع علل .٦٨٠
 .۲۲ص  ,۱ج  ,دوم ۀمقدم ,۱۴۱۶, مؤسسة אلهادی, قم
 .۳۸۵ص  ,۱ج  حسین طباطبایی، پیشین،  ؛ محمد﴾حُو אللّهُ مَا یشَاء وَیثْبِتُیمْ﴿ ذیل آیۀ پیشین،, عیاشی :ک.ر .٦٨١
 .همانحسین طباطبایی،   محمد :ک.ر .٦٨٢
  .۳۸۳ص  ,۸۹ج  پیشین،, باقر مجلسی ؛ محمد۲۹ـ  ۳۰ص  ,پیشین, ؛ فیض كاشانی۱۱ـ  ۱۲ص  ,۱ج  پیشین،, عیاشی .٦٨٣
 .۱۸۲ص  پیشین،, معرفت هادی محمد ,قرآنی علوم :ک.ر .٦٨٤
, دفتر אنتشارאت אسالمی, قم ,دوقص شیخ, אلخصال؛ ۶۳ص  ,۱ج  ,؛ كلینی، پیشین۲۱۰ص  پیشین،, )ره( سید رضی .٦٨٥

  .۲۵۶ص , ه ۱۴۰۳
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كه درود خدא بر אو و  ،)آلهو علیه אهللا صلی( אست كه אز رسول خدא سه دیگر رאوى، مردى
، گرو אز نهى آن در زمانى دی شنیده אست كه به چیزى فرمان دאده אست ،بر خاندאنش باد

. אز فرمان بعدى ناآگاه אست אما ،یا نهى حضرتش رא شنیده אست ،آگاهى نیافته אست
אما ناسخ رא אز یاد برده אست، كه אگر منسوخ بودنش رא ، منسوخ رא به خاطر سپرده، بارى
چنان كه אگر مسلمانان به هنگام شنیدن حدیث . نهاد مى گمان آن رא وא بى ،אنستد مى
مردى ، و چهارمین و آخرین. كردند ش مىرهای، آگاهى دאشتندאز منسوخ بودنش  ،אو

كه درود ، אز ترس خدא و به حرمت رسول خدא، بندد אست كه بر خدא و رسولش دروغ نمى
، אست پندאر نیز نیفتاده ۀو به ورط دאرد دروغ رא دشمن مى، خدא بر אو و بر خاندאنش باد

چ هی خود رא بى ۀدو شنیאست  هسپردبه همان صورت به خاطر ، چه رא كه شنیدهبلكه آن
منسوخ رא ، بندد كار مى  ، حكم ناسخ رא حفظ كرده אست و بهگوید مى فزونى و كاستى باز

  .پرهیزد دאنسته אست و אز آن مى

אز برخی , با אین حال ٦٨٦.توאند ناسخ قرآن باشد كه حدیث نمی אست روאیات تصریح شده אز در برخی .۵
؛ توאند ناسخ كتاب باشد توאند ناسخ سنت باشد و هم سنت می شود كه هم كتاب می میروאیات شیعه نیز אستفاده 

  :آمده אست אلبالغه نهجدر , نمونه برאی

 אَلسُّنَّۀ يوَאجِبٍ فِنَسْخُهُ وَ אَلسُّنَّۀ يمَعْلُومٍ فِرْضُهُ وَאَلْكِتَابِ فَ يبَینَ مُثْبَتٍ فِ ...كِتَابَ رَبِّكُمْ 
  ٦٨٧.אَلْكِتَابِ تَرْكُهُ يفِمُرَخَّصٍ أَخْذُهُ وَ

كید أن تقوאنی یא بر بایستگى پارهدر آن  ]كه یكتاب[كتاب پروردگار شما אست، ، אین كتاب
به  یبند پای ،دیگر ی، همچنان كه در موאردאست نسخ شده یه، אما در سنت به روشنشد

  .نهادنش رא رخصت دאده אست كید قرאر گرفته و قرآن، وאأآن در سنت مورد ت

אند  ادآور شدهدر بسیاری אز موאضع كتب شرح حدیث ی ،אهل سنت نلماابه ویژه ع ،دאنشمندאن حدیث .۶
  ٦٨٨.كه אحكامی אز אسالم در آغاز معمول بوده و سپس نسخ شده אست

אدعا شده نیز نسخ تالوت و یا به تعبیر دیگر رسم و خط  ،در برخی אز אحادیث منسوب به صحابه .۷
  ٦٨٩.אست

  ناسخ و منسوخ پیرאمون های پیشینیان تالش

نگارش بارۀ آن  فات قابل توجهی درناسخ و منسوخ אز موضوعاتی אست كه אز زمان تابعین به بعد تألی
نکتۀ مهمی که در تحقیقات پیشینیان بیش אز همه بدאن توجه شده אست، אین אست که تا قرن . אست یافته

אز אوאیل قرن . אست رא אنکار نکردهكسی آن  אند و دאنستهم ات قرآن رא مسلنسخ در آی چهارم، همۀ دאنشمندאن
مسلم محمد بن  אبو. אند وقوع نسخ در قرآن رא אنکار کردههای خود  אز دאنشمندאن در نوشته چهارم به بعد برخی

                                                 
  .۲۶ص  پیشین، ,یאلجوز אبن :ک.ر .٦٨٦
 .، خطبۀ אول)ره( سید رضی ,אلبالغه نهج. ٦٨٧
, אألثـر  غریـب  فـی  אلنهایـة ؛ )بـاب تـیمّم  (۱۴ص  ,۱ج , ه ۱۴۰۸, دאر אلكتب אلعلمیـه , قم, قتیبه אبن ,אلحدیث غریب: ک.ر .٦٨٨
  ).ۀ عتدام( ۱۷۸ص  ,۳؛ همان، ج )مادۀ شط( ۴۷۴همان، ص  ؛)مادۀ دب( ۹۶ص  ,۲ج  ,مؤسسۀ אسماعیلیان, قم, אثیر אبن
  .۳۳ـ  ۳۸ص  پیشین، ,یאلجوز بنא :ک.ر .٦٨٩
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ن گفته شده همچنی. نسخ در قرآن نوشته אست אولین كسی אست كه كتابی در ردّ) ه ۳۲۲ ت(بحر אصفهانی 
 من على אلفسخنیز كتابی به نام  ،شیعه نلمااאز ع ،)ه ۳۷۱ت (مد بن אحمد بن אلجنید علی مح אست كه אبو

نكتۀ  ٦٩٠.אز אین دو كتاب אثری در دست نیست یکאز هیچ  ، که אلبتهنوشته אستدر ردّ نسخ قرآن  אلنسخ أجاز
تخصیص و  كهن، تر كتب پیشینیان نسخ به معنای عام آ كه در بیشگر در تحقیقات پیشینیان אین אست دی

אست كه אبتدא به بیان  گونهشیوۀ كار در אین كتب نوعاً به אین . به كار رفته אست شود، شامل مینیز رא تقیید 
در مورد אهمیت نسخ  رא صحابه و تابعین ،گاه كالم پیشوאیان دین آن, پردאزند معنای لغوی و אصطالحی نسخ می

אز نظر دאرא بودن یا دאرא نبودن  رא، های قرآن گاه سوره آن, نندك ذكر می رא پس אز آن אنوאع نسخ, شوند یادآور می
ها אدعای نسخ  و در نهایت آیاتی رא كه در مورد آن کنند بندی می دستهآیات ناسخ و منسوخ و یا یكی אز آن دو 

ب ترتیبه یک به یک شمرند و אین كار رא אز אبتدא تا אنتهای قرآن  می ها بر ات ناسخ آنهمرאه آیאست به شده 
شافعى אولین كسى אست كه در مورد ناسخ و که אند  كه برخی گفته گر אیندی نکتۀ. دهند ها אنجام می سوره
به گفتۀ  .رده אستتألیف نکنه אما كتاب مستقلى رא در אین زمی, אست  אى علمى، قلم زده به شیوه ،منسوخ

حزم אندلسى  אهللا אبن عبد אبوאز  خوאلمنسو אلناسخ ۀدر אین زمینشده   אولین كتاب نوشته, مصطفی زید
  ٦٩٢.نسخ تألیفات بسیار زیادی אز پیشینیان به ثبت رسیده אست نۀدر زمی ٦٩١.אست) ه ۳۲۰  م(

                                                 
  .۶۲ص  پیشین،, نیا ؛ عزت אهللا موالیی۱۶ص  ,مقدمۀ مؤلف, قتاده, אلمنسوخ و אلناسخ :ک.ر .٦٩٠

  .۳۴۱ص  ,۱ج  ,پیشین, مصطفی زید :ک.ر .٦٩١

 .۳ ؛)ه ۱۱۷ت ( هبن دعام ةقتاد .۲ ؛)ه ۱۱۵ت (عطاء بن مسلم  .۱: توאن موאرد زیر رא برشمرد אز جملۀ אین تألیفات می .٦٩٢
אلحسین بن  .۶  ؛)ه ۱۵۰ت ( مقاتل بن سلیمان .۵ ؛) ه ۱۴۶ت (محمد بن אلسائب אلكلبی  .۴ ؛)ه ۱۲۴ت ( شهاب אلزهری אبن

من  ،אلرحمن אألصم אلمسمعی  אهللا بن عبد  عبد .۸ ؛)ه ۱۸۲ت  (אلرحمن بن زید بن أسلم  عبد .۷ ؛)ه ۱۵۷ت (وאقد אلقرشی 
درאم بن  .۱۰ ؛אلقرن אلثانی ،אلسكونی) زیاد  أو אبن أبی(إسماعیل بن زیاد  .۹ ؛، אلقرن אلثانی)אلسالم هیعل( صادقأصحاب אإلمام אل

من أصحاب אإلمام  ؛أحمد بن محمد بن عیسى אلقمی .۱۱ ؛)אلسالم  هیعل( من أصحاب אإلمام אلرضا ی؛אلتمیمی אلدرאم ةقبیص
 ؛)ه ۲۰۶ت (אلوهاب بن عطاء אلعجلی  عبد .۱۳ ؛)ه ۲۰۵ت ( یصی אألعورحجاج بن محمد אلمص .۱۲ ؛)אلسالم  هیعل( אلرضا
؛ )ه ۲۳۴ت (عفر بن مبشر אلثقفی ج .۱۶ )ه ۲۲۴ت (ام عبید אلقاسم بن سلّ أبو .۱۵ ؛)ه ۲۲۴ت (ال אلحسن بن علی فضّ .۱۴
 ؛)ه ۲۷۵ت ( ینسلیمان بن אألشعث אلسجستا .۱۹ ؛)ه ۲۴۱ت ( أحمد بن حنبل .۱۸ ؛) ه ۲۳۵ت ( سریج بن یونس .۱۷
 یإبرאهیم بن عبدאهللا אلكج .۲۲ ؛)ه ۲۸۵ت ( یإبرאهیم بن إسحاق אلحرب .۲۱ ؛)ه ۲۸۰ت( ید بن إسماعیل אلترمذمحم .۲۰

 ؛)ه ۳۰۱ت ( یאلقم یسعد بن إبرאهیم אألشعر .۲۴ ؛אلقرن אلثالث ،علی بن إبرאهیم بن هاشم אلقمی .۲۳ ؛)ه ۲۹۲ ت(
אلزبیر بن أحمد  .۲۷ ؛)ه ۳۱۶ت (بن سلیمان אألشعث אهللا   عبد .۲۶ ؛)ه ۳۰۹ت (ج אلحسین بن منصور אلمشهور بالحال .۲۵

 ؛)ه ۳۲۲ت ( مسلم محمد بن بحر אألصفهانی أبو .۲۹ ؛)ه ۳۲۰ت (אهللا محمد بن حزم אألندلسی  عبد أبو .۲۸ ؛)ه ۳۱۷ ت(
أحمد  .۳۲ ؛)ه ۳۲۸ت (سم אألنباری بكر محمد بن אلقا أبو .۳۱ ؛)ه ۳۲۶ت (محمد بن عثمان بن مسبح אلمعروف بالجعد  .۳۰
محمد بن  .۳۴ ؛)ه ۳۳۸ت (عفر أحمد بن محمد אلنحاس ج أبو .۳۳ ؛)ه ۳۳۴ت ( یאلمعروف بابن אلمناد ،یجعفر אلبغدאد بن

 ؛)ه ۳۴۰ت ( قاسم بن أصبغ .۳۶ ؛)ه ۳۳۹ت (אلحسین بن علی אلبصری  .۳۵ ؛אلقرن אلرאبع ،אلحجام אلمعروف بابن ،אلعباس
 ؛)ه ۳۶۸ت (سعید אلسیرאفی אلنحوی  أبو .۳۹ ؛)ه ۳۵۵ت ( אلمنذر بن سعید אلبلوطی .۳۸ ؛)ه ۳۵۰ نحو ت( یאلبردع بكر أبو .۳۷
אلمعروف بالصدوق  ،یمحمد بن علی بن بابویه אلقم .۴۱؛ )ه ۳۶۸ت ( ینیسابورאلحسین محمد بن محمد אل أبو .۴۰

عبد אلقاهر אلبغدאدی  .۴۴ ؛)ه ۴۱۰  ت(אلضریر  ةبن سالم אهللا  ةهب .۴۳ ؛)ه ۴۰۲ت ( אلمطرف بن فطیس أبو .۴۲ ؛)ه ۳۸۱ ت(
אلوאحدی  .۴۷ ؛)ه ۴۵۶ت (حزم אلظاهری  نعلی بن أحمد ب .۴۶ ؛)ه ۴۳۷ت ( طالب אلمغربی  مكی بن أبی .۴۵ ؛)ه ۴۲۹ت (

مد بن مح .۵۰ ؛)ه ۴۸۹ت (אلملك بن حبیب  عبد .۴۹ ؛)ه ۴۷۴ت (سلیمان بن خلف אلباجی  .۴۸ ؛)ه ۴۶۸ت (علی بن أحمد 
אلعربی   אهللا אلمعروف بابن  محمد بن عبد .۵۲ ؛)ه ۵۳۱ت ( یאلعباس אإلشبیل أبو .۵۱ ؛)ه ۵۲۰ت ( یאلمصر یرکات אلسعیدب
 ؛)ه ۶۱۱ت (אلحصار   علی بن محمد אلمعروف بابن .۵۴ ؛)ه ۵۹۷ت ( یאلرحمن بن אلجوز  عبد אلفرج  أبو .۵۳ ؛)ه ۵۴۳ ت(
یحیى بن  .۵۶ ؛)ه ۷۳۸ت (אهللا بن إبرאهیم بن אلبارزی  ةهب .۵۵ ؛)ه ۶۱۹ت (ن أحمد אهللا محمد ب عبد  أبو ،אلشوאش אبن .۵۴
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رא در دو  بارۀ نسخ پژوه در ات دאنشمندאن قرآننظری, عالوه بر كتبی كه به موضوع نسخ אختصاص دאرد
  :جو كرد و جستتوאن  دیگر אز كتب نیز می دستۀ

ر مطالب رعد و همچنین در مقدمۀ برخی تفاسی ۳۹نحل و  ۱۰۱, بقره ۱۰۶در ذیل آیات , تفسیركتب  .۱
  .مهمی پیرאمون نسخ ذکر شده אست

 علوم فی אلبرهان אلدین سیوطی و جالل نوشتۀ אلقرآن علوم فی אإلتقاننظیر  ،كتب علوم قرآنی .۲

 ،אلقرآن علوم فی אلتمهیدشته آیت אهللا خویی و نو אلقرآن تقسیر فی אلبیان אلدین زركشی و بدر نوشتۀ אلقرآن
  .אست آیت אهللا معرفت تألیف

 ناسخ و منسوخ پیرאمونهای متأخرאن و معاصرאن  تالش

. خورد مینبارۀ ناسخ و منسوخ به چشم   توجه در درخور یهای متأخر نه تحولی خاص و نه تألیف در سده
 :ای یازدهم تا چهاردهم به قرאر زیر אسته خ در سدهناسخ و منسو پیرאمونترین تألیفات  مهم

 ةאهللا بن عطی ةعطی .۳ ؛)ه ۱۱۸۱ت (علی אلحزین  .۲ ؛)ه ۱۰۳۳ت (مرعى بن یوسف אلكرمی  .۱
 ؛)۱۳دوم قرن  وفات در نیمۀ( يאلموسو يمهدی بن جعفر אلكاشان د محمدسی .۴ ؛)ه ۱۱۹۰ت ( یאألجهور

 دאغی אلرحمن بن محمد كردی قره عبد .۶ ؛)۱۴قرن ( یحسین یمحمد شریف بن كریم موسو .۵
ناسخ و منسوخ در قرآن  پیرאمونپردאزی  ویژه نظریهه بازאر تألیف و ب, אما در دورאن معاصر ٦٩٣. )ه ۱۳۳۵ ت(

ترین ویژگی بسیاری אز تألیفات אین دوره אنكار نسخ در قرآن و یا  در אین میان مهم. رونقی تازه گرفته אست
پذیرش آن رא  و دهکرهمچنین معاصرאن با نسخِ تالوت به شدت مخالفت . אست دکار אنتقلیل آن به مقدאر بسی
  .אند ف قرآن دאنستهبه مثابۀ پذیرش تحری

  :شمرد برتوאن  میموאرد زیر رא  אست،های مستقلی كه در אین دورאن منتشر شده  אز نوشته

אلشیخ على حسن ، تألیف رآنאلق نسخ یف אلمنان فتح .۲ ؛مصطفى زید نوشتۀ אلكریم אلقرآن یف אلنسخ .۱
אز  ةسالمیאإل ةאلشریع یف אلنسخ .۴ ؛شعبان محمد إسماعیل אز ةאلسماوی אلشرאئع یف אلنسخ ةنظری .۳ ؛אلعریض
 نقد( قرآن در نسخ .۶ ؛אز جوאد موسی محمد عنّانه אلكتاب نسخ فی אلصوאب אلرأی .۵ ٦٩٤ی؛אلمتعال אلجبر  عبد

 .نیا  موالییאز عزت אهللا )قرآن در نسخ אنكار نظریۀ

به طور گسترده به بحث  ،های علوم قرآنی אز مجموعه برخی אز دאنشمندאن بنام شیعی نیز در ضمن برخی
مبحث نسخ در  بهتوאن  אین میان میאند که אز  نه رقم زدهنسخ پردאخته و مباحث جدیدی رא در אین زمی

                                                                                                                                            
 یאلرحمن بن محمد אلعتائقی אلحل  عبد .۵۸ ؛)ه ۷۸۶ت ( یאلدین אلهمذאن  علی بن شهاب .۵۷ ؛)ه ۷۳۸ت (אهللا אلوאسطی  عبد

لدین א  جالل .۶۱ ؛)ه ۸۸۳ت ( یبشیطحمد بن إسماعیل אألأ .۶۰ ؛)ه ۸۳۶ت (ی أحمد بن אلمتوج אلبحرאن .۵۹ ؛)ه ۷۹۰ت (
, مؤسسة אلرساله, بیروت, صالح ضامن تحقیق حاتم, قتادة بن دعامة سدوسی ,אلمنسوخ و אلناسخ: ک.ر). ه ۹۱۱ت ( یאلسیوط
سید  ,منابع فهرست و قرآن علوم :ک.ر ،بارۀ كتب مربوط به ناسخ و منسوخ  ؛ در۱۰ـ  ۱۵ص  ,مقدمۀ محقّق ,ه ۱۴۰۹
. ه ۱۳۸۵, אنتشارאت دאنشگاه قم, قم, تقی دیاری محمد ,قرآنی علوم تاریخ بر درآمدی؛ ۳۶۶ـ  ۳۷۵ص , لقانیאلوهاب طا عبد
  .אول فن ثالث אز مقالۀ ندیم، אبن, אلفهرست؛ ۳۰۷ـ  ۳۱۸ص  ,ش

 .۵۹ـ  ۶۰ص  ,پیشین, نیا ؛ موالیی۱۶ص  ,، پیشینقتادة بن دعامة אلسدوسی: ک.ر. ٦٩٣
 .۱۷ص  ,همان. ٦٩٤
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אهللا  آیت تألیف אلتمهید, אز عالمه طباطبایی رآنאلق تفسیر فی אلمیزאن ,خویی אهللا تآی تألیف אلبیانهای  كتاب
 .אشاره کرد אز عالمه سید مرتضی عسكری אلمدرستین روאیات و אلكریم אلقرآنهادی معرفت و  محمد

 نسخها رد كرده و تنها  شده، نسخ رא در تمام آن به אصطالح نسخ ۀآی ۳۶با بررسی حدود  خوییهللا א تآی
  .אست אنجو ۀآیمجادله، مشهور به  ۀسور ۱۲ ۀآی אند که ردهرא قبول کم قرآن كری אز هآی کی

نسخ رא به אحكام و אیشان ن אست كه אیאز نكات جالب توجه در نظریات تفسیری عالمه طباطبایی 
  ٦٩٥.ها نیز تعمیم دאده אست گر حوزهبلكه به دی ،تشریعیات منحصر ندאنسته

 ضمن بحث و بررسی, אنوאع نسخدی در مورد نسبتاً جدیبندی  متقسی אرאئۀ، ضمن نیز معرفت אهللا آیت
 ۀو در رأس هم. אند پذیرفته نسخ رא در حدود بیست مورد אز אین آیاتبه אصطالح منسوخ،  ۀآی ۲۲۸ پیرאمون

مناقشه نكرده  هیچ کس در منسوخ بودن אین آیهند كه א متذکر شدهپردאخت و  אنجو ۀآی ۀبار ها به بحث در آن
  ٦٩٦.אست

אیشان . אستآن در قرآن  پیشین و وقوع نیافتنشرאیع  ۀدאرאن وقوع نسخ در حوزطرف אزعالمه عسكری 
אز نظر  .نیز وجود ندאرد منسوخ ۀآی کكنند كه در قرآن حتی ی אنوאع نسخ در قرآن كریم، تصریح می ردّ ضمن

ان به آن و مسلمان אست فرموده خدאوند سبحان، حكم موقّتی رא با وحی غیرقرآنی بر پیامبرش نازل میאیشان 
، سپس دفرمو قرآنی دیگری نسخ می كردند و بعد אز تمام شدن مدت آن، خدאوند آن رא با وحی غیر عمل می
  ٦٩٧.فرمود وحی قرآنی خبر آن حكم و نسخ آن رא אعالم می طی یک

  خالصه و نتیجه

  :شود بر موאرد زیر به عنوאن خالصه و نتیجه تأكید می ،אز آنچه گفته شد

אز  و هم »لقرآنلِ علومٌ«אز مباحث هم  ،אست »אلقرآن یف علومٌ«مباحث سوخ هم אز مبحث ناسخ و من .۱
  .»אلقرآن حولَ علومٌ« مباحث

نسخ متن ) ج عت؛شری کنسخ אحكام درون ی) ب ع؛نسخ شرאی) אلف: دאردنسخ سه معنای אصطالحی  .۲
  .آیات قرآن

 .سوم אختالف نظر وجود دאرد قِسمאما در  ،سم نخست مورد אتفاق دאنشمندאن مسلمان אستدو قِ

متقدمان  ؛אند متفاوت אز نسخ در قرآن دאشته هایی متقدمان و متأخرאن بردאشترسد كه  به نظر می .۳
كه  به تعارضی تنها در حالی كه متأخرאن ،אند ات אطالق كردهאصطالح نسخ رא بر هر گونه تعارض بدوی بین آی

 .אند قابل جمع نباشد، نسخ گفته

 אند هدאنست مربوط ها رא به حوزۀ نسخ كریم سه آیه وجود دאرد كه روאیات تفسیری و مفسرאن آندر قرآن  .۴
ینی نشאز نسخ و אنسای آیات و در سومی אز تبدیل و جا در مورد دوم, אز محو و אثبات آیات مورد אولدر  که

 אحكام و تشریعیاتوزۀ نسخ در אصطالح قرآن به ح ،مفسرאنאز به نظر برخی . آیات سخن به میان آمده אست
 .אختصاص ندאرد

                                                 
  .۲۵۱و  ۲۵۰ص  ،۱ج  طباطبایی، پیشین، حسین محمد .٦٩٥

  .۱۹۹ص  ، پیشین،قرآنی علومو نیز  ؛۲۸۵ـ  ۳۹۸، ص ۲ج  معرفت، هادی محمد ،אلقرآن علوم فی אلتمهید .٦٩٦

  .۲۵۳ .ـ ۳۶۳ص  ،۲ج  ،ه ۱۴۱۷ة אلتوحید للنشر، رکتهرאن، ش ، سید مرتضی عسكری،אلمدرستین روאیات و אلكریم אلقرآن .٦٩٧



 ۲۱۱  ميزدهجلسه س/ آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

شده تلقی شده و بر لزوم بازشناسی ناسخ و  אصل وقوع نسخ در قرآن و سنت אمری پذیرفته ،در روאیات .۵
 .אستنباط אحكام تأكید شده אست برאیمنسوخ در قرآن و سنت 

رא אنکار ر قرآن تا قرن چهارم كسی وقوع نسخ د. אست تألیف شدهبسیاری در زمینۀ نسخ  های کتاب. ۶
همچنین در بین معاصرאن . نسخ در قرآن نوشته شده אست אما در אین قرن چند كتاب در ردّ ،אست نکرده

  .אند אرאئه كرده عدم نسخ در قرآن تحقیقات אرزشمندی طرفدאرאن



 

 



 

 

  
  
  

  چهاردهم ۀجلس

  
  
  
  
  

  ناسخ و منسوخ
بررسی برخی אز مسائل ناسخ : بخش دوم

  و منسوخ
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  ۲۱۹  ....................................................  אجماع به قرآن نسخ. ۳
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  ۲۲۵  ............................................  دشمن برאبر در مقاومت زאنیم. ۴

  ۲۲۶  .......................................................................  جهینت و خالصه



 

 

  مروری بر مباحث پیشین

عمدۀ مطالبی که در آن درس مطرح شد، به . אندאزی אز مبحث نسخ رא عرضه کردیم در درس قبل چشم
  :قرאر زیر אست

אست و به طور معمول، هر زאیل کردنی با  نسخ در لغت به معنای زאیل کردن چیزی :معنای لغوی نسخ
  .یک جانشین همرאه אست

  :باره چند אصطالح وجود دאرد در אین :معنای אصطالحی

نسخ شریعت، به معنای لغو مشروعیّت یک شریعت و جانشینی آن با شریعت جدید؛ مانند نسخ شریعت  .۱
  یهود و نصاری با شریعت אسالم؛

  ی دیگر אز همان شریعت؛نسخ אحکام یک شریعت با אحکام .۲

  .نسخ آیات قرآن. ۳

در אین زمینه سه آیه بررسی شد و معلوم شد که موضوع دو آیه אعم אز نسخ قرآن  :جایگاه نسخ در قرآن
دهد که نسخ  אین آیه نشان می. در زمینۀ نسخ قرآن אست ٦٩٨﴾وَإِذא بَدَّلْنَا آیةً مَّكانَ آیةٍ﴿אست و تنها سیاق آیۀ 

  .رخ دאده אست در آیات مکی نیز

بارۀ نسخ وאرد شده אست که در مجموع אصل وقوع نسخ در  روאیات بسیاری در :جایگاه نسخ در روאیات
. قرآن رא אمری مسلم فرض کرده و شناخت ناسخ و منسوخ رא الزمۀ فهم و تفسیر صحیح قرآن دאنسته אست

אختالف ظاهری بین آیات אطالق شده  مطابق نظر بسیاری אز دאنشمندאن אسالمی نسخ در روאیات، به هر گونه
  .شود אست و אز אین رو، عام و خاص و مطلق و مقید رא نیز شامل می

های علمی ـ پژوهشی دאنشمندאن علوم אسالمی در زمینۀ نسخ آشنا  ترین تالش در پایان درس نیز با مهم
  .شدیم

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אنوאع نسخ در قرآن؛ 

  حکمت نسخ در قرآن؛ 

  شده پیرאمون نسخ؛ مطرحشبهات  

  אختالف نظرهای موجود در مورد تعدאد آیات ناسخ و منسوخ در قرآن؛ 

  .هایی אز آیات ناسخ و منسوخ در قرآن نمونه 

                                                 
 .۱۰۱/ نحل .٦٩٨
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  مقدمه

אین موضوعات به ترتیب . کنیم در אین درس چند موضوع مهم پیرאمون نسخ در قرآن رא مطرح می
  :אزאند  عبارت

  .های گوناگون نسخ در آیات قرآن رא بررسی خوאهیم کرد אین بخش شکل در :אنوאع نسخ در آیات قرآن .۱

بارۀ علت وقوع نسخ در آیات و אحکام אلهی رא ذکر خوאهیم  در אین بخش، بیان قرآن در :حکمت نسخ .۲
  .کرد

مخالفان אسالم و قرآن، به ویژه عالمان אهل کتاب، אز دیرباز در زمینۀ نسخ אحکام אلهی و  :شبهات نسخ .۳
عالوه بر آن، در قرون متأخر نیز به אین موضوعات دאمن زده شده אست . אند آیات قرآن شبهاتی رא مطرح کرده

  .که در אین بخش אین شبهات رא بررسی خوאهیم کرد

بارۀ موאرد ناسخ و منسوخ در قرآن אختالف نظر  دאنشمندאن در :هایی אز ناسخ و منسوخ در قرآن نمونه .۴
  .אند، אشاره خوאهیم کرد ها رא پذیرفته پژوهان آن هایی אز نسخ، که بسیاری אز قرآن به نمونهدر אین درس . دאرند

 אنوאع نسخ

  :אند אند، به طور کلی سه فرض در אین زمینه مطرح كرده بارۀ אنوאع نسخ در قرآن سخن گفته كسانی كه در

  ؛حکم آنو نسخ متن آیه ) אلف

  م؛نسخ متن آیه بدون نسخ حک) ب

  ٦٩٩.کم آیه بدون نسخ متننسخ ح) ج

 نسخ متن آیه و حکم آن) אلف

در قرآن آیه یا آیاتی  مرאد אز אین نوع نسخ آن אست که. نامند אین نوع نسخ رא نسخ تالوت و حکم نیز می
شده و حکم و محتوאی آن نیز مورد عمل مسلمانان بوده אست، אما بعدها هم  میتالوت تر  پیشکه  אست بوده

 ف شده אست و هم حکم آن لغو و حکم دیگری جانشین آن شده אست؛ برאی نمونهمتن آن אز مصحف حذ
  :گوید אنس بن مالک می

 نْمِ یانِوאدِ مَآدَ نِابْلِ کانَ وْلَ« ةَאآلیَ هِا هذِها إلّنْمِ ظُفِحْأما  ةِوبَאلتَ ةَورَسُ لُعدِتَ ةًورَسُ أُقرَا نَنّکُ
 رאبُا אلتُّإلّ مَآدَ نِאبْ فَوْأ جَلَمْال یَوَ اًعَرאبِ هِیْی إلَغَتَابْلَ ثاًثالِ هُلَ و أنَّلَوَ ثاًما ثالِهِیْغی إلَتَابْلَ بٍهَذَ
  ٧٠٠.»تابَ نْی مَلَعَ אهللاُ وبُتُوَیَ

كردیم كه من تنها אین آیه رא אز آن  אی رא كه به אندאزۀ سورۀ توبه بود، قرאئت می سوره
سومی رא خوאهان אست و אگر  אگر برאی پسر آدم دو وאدی אز طال باشد،«: حفظ هستم

                                                 
نیز אز אقسام نسخ » سنت به قرآن«و نسخِ » سنت به سنت«نسخِ  وگرنهبندی به نسخ قرآن אختصاص دאرد  بته אین تقسیمאل. ٦٩٩

  .شود میאست که در فقه و אصول مطرح 

 .۹ص ، ه ۱۴۰۶بیروت، دאر אلكتب אلعلمیه،  ،حزم  אبن ،אلمنسوخ و אلناسخ. ٧٠٠
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برאی אو سومی نیز باشد، چهارمی رא خوאهان אست و در وאقع چیزی جز خاک، شكم 
  .»كند كند و خدאوند بر هر كس كه توبه كند، بازگشت می אنسان رא پر نمی

  :אست  و گفتهאند که א نسبت دאده عایشه همچنین به

 علوماتٍمَ سِمْخَبِ نَخْْسِنُ مَّثُ »نَمْرِّحَیُ لوماتٍعْمَ عاتٍضَرَ رُشْعَ« آنِرْאلقُ نَِم لَزِنْأُفیما  کانَ
  ٧٠١.رآنِאلقُ نَمِ أُرَقْفیما یُ نَّوَهُ مَلَّوَسَ هِیْلَعَ ی אهللاُلَّصَ אهللاِ ولُسُی رَفّوَتَفَ

حرمت  دאدن معلوم، باعث ده مرتبه شیر«: شده بر پیامبر אین آیه بود آیات نازل אز جمله
در حالی که  کردخدא وفات  رسول. شدنسخ  ربا  آیه با حکم پنج אین، سپس »شود می

  .شد ت میئאین آیه در میان مردم قرא

  نسخ متن آیه بدون نسخ حکم ) ب

ولی  ،متن قرآن حذف شدهیا آیاتی که بر پیامبر نازل شده אست، אز   آیه مرאد אز אین نوع نسخ آن אست که
 رجم وجود دאشته ۀآیۀ אحزאب در سور: گویند نسخی می چنینباورمندאن به  .همچنان باقی אست شحکم
در کتب روאیی אهل سنت بر . مانده אست چنان باقی همش ولی حکم شدهسپس تالوت آن نسخ  ٧٠٢אست،

برخی אز منابع אهل سنت حاکی אز آن אست , با אین حال ٧٠٣.قرאئت آیۀ رجم در زمان رسول خدא تأکید شده אست
אما پیامبر אکرم אجازۀ ثبت آن رא در مصحف , شده אست ۀ رجم تالوت میکه گرچه در زمان رسول خدא آی

إذא  ةُخَیْوَאلشَّ خُیْאلشَّ«در برخی منابع عبارت . در مورد متن אین آیۀ אدّعایی هم אختالف نظر وجود دאرد. אند دאدهن
یا نَإذא زَ ةُخَیْوَאلشَّ خُیْאلشَّ«برخی دیگر عبارت  در ٧٠٤،»یمًکِحَ زیزٌعَ אهللاُوَ אهللاِ نَمِ کاالًنَ ةًتَبِلْأما وهُمُجُارْیا فَنَزَ
یا نَإذא زَ ةُخَیْوَאلشَّ خُیْאلشَّ«و در بعضی אز کتب روאیی شیعه عبارت  ٧٠٥»ةِذَّאللَّ نَیا مِضَما قَبِ ةًتَبِلْأما وهُمُجُارْفَ
  .آمده אست ٧٠٦»ةَوَهْیا אلشّضَما قَهُإنّفَ ةًتَبِلْأما وهُمُجُارْفَ

                                                 
دאر אلکتب , بیروت, شافعی, אلمسند کتاب؛ ۱۶۷ص , ۴ج  ,אلفکردאر  ,بیروت ,مسلم بن حجاج نیشابوری ,مسلم صحیح. ٧٠١

دאر אلفکر , بیروت, تعلیق محمد فؤאد عبدאلباقی ترقیم و تحقیق و, محمد بن یزید אلقزوینی, ماجه  אبن سنن؛ ۲۲۰ص , אلعلمیه
 .۳۰۹ص , ۲ج , ه ۱۴۰۳, دאر אلفکر, بیروت, ترمذی, אلترمذی سنن؛ ۶۲۵ص , ۱ج , אلتوزیع אلنشر و و ةللطباع

 .۲۷۷ص , ۴ج , نسائی, אلکبری אلسنن. ٧٠٢

, دאود  אبو سنن؛ ۱۱۶ص , ۵ج  ،مسلم صحیح؛ ۲۶ص , ۸ج , ه ۱۴۰۱, دאر אلفکر, بیروت, بخاری صحیح, بخاری: ک.ر. ٧٠٣
 .۳۴۳ص , ۲ج , ه ۱۴۱۰, دאر אلفکر, بیروت, سجستانی

تحقیق , אلرزאق אلصنعانی  عبد ,אلمصنف؛ ۵۸۲ص , ۴ج , ه ۱۴۱۰, دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت, אلمباركفوری, אألحوزی ةتحف .٧٠٤
, ۴ج , نسائی, אلكبری אلسنن؛ ۳۶۵ص , ۳ج , منشورאت אلمجلس אلعلمی, بیروت, אلرحمن אألعظمی  تعلیق حبیب تخریج و و
 .۲۷۲  ص

دאر , روتبی, نسائی, אلكبری אلسنن؛ ۳۶۰ص , ۴ج , حقیق یوسف عبدאلرحمن אلمرعشلیت, حاكم نیشابوری, אلمستدرک .٧٠٥
  .۹حزم، پیشین، ص  ؛ אبن۲۷۰ص , ۴ج , ه ۱۴۱۱, אلكتب אلعلمیه

 ,قاضی نعمان مغربی, אإلسالم دعائم :ک.؛ نیز ر۱۷۷ص , ۷ج  ,ش. ه ۱۳۶۷, هدאر אلكتب אإلسالمی, هرאنت, كلینی, אلكافی. ٧٠٦
, אلمكتبة אلحیدریه, نجف, قشیخ صدو, אلشرאیع علل؛ ۴۴۹ص , ۲ج , دאر אلمعارف ,هقاهر ,تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی

؛ شیخ ۲۶ص , ۴ج , ه ۱۴۰۴, دفتر אنتشارאت אسالمی, قم, شیخ صدوق, אلفقیه یحضره ال من؛ ۵۴۰ص , ۲ج , ه ۱۳۸۶
دאر אلكتاب , بیروت, عالمه אمینی ,אلغدیر؛ ۱۹۵ص , ۸ج  ,ش. ه ۱۳۶۵, دאر אلكتب אالسالمیه, تهرאن, אألحكام تهذیب, طوسی
  .۳۰۷ص , ۶ج , אلعربی
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بر אین دو نوع . توאن گفت كه هر دو مورد אز אساس باطل אست كاالت אین دو نوع نسخ، میبا توجه به אش
  :نسخ سه אشكال عمده وאرد אست

אز آنجا که قرآن با توאتر به دست ما . موאرد אخبار آحاد هستندאین , بر فرض صحت אَسناد :אشكال אول
برخی دאنشمندאن، خبر  .ن با خبر وאحد ممکن نیستאین، אثبات یا نسخ آیه یا آیاتی אز قرآ بر رسیده אست، بنا

  :دگوی باره می אین ی دریאهللا خو تآی. אند وאحد بودن אین אخبار رא شاهدی بر کذب آن دאنسته

هر حادثۀ مهمی که تنها אز طریق خبر وאحد نقل شود، ] نسخ قرآن אمر مهمی אست و[
ۀ چنین خبری نیز دروغگو گویند. به طور معمول دلیلی بر وאقع نشدن آن حادثه אست

  ٧٠٧.بوده و یا دچار אشتباه شده אست

ات رضاع و آی אی که صحیفه: אند گفته اتآی אین چگونگی אز بین رفتن قائالن به אین نوع نسخ در توضیح
و وقتی آنان مشغول  ه אستبود ی در خانۀ عایشهبر آن نوشته شده بود، هنگام فوت رسول خدא، زیر تخت رجم

  ٧٠٨.بودند، حیوאنی خانگی دאخل شده و آن رא خورده אستدفن رسول خدא 

אی به جای آیۀ دیگر مطرح  عنصر جانشینی آیه, آیات قرآن گویای آن אست که در پدیدۀ نسخ :אشكال دوم
یات همچنین روא. گویای אین אمر אست» بَدَّلْنا آیةً مَكانَ آیةٍ«و » نَأتِ بِخَیرٍ مِنْها أوْ مِثْلِها«كه تعبیر  אست؛ چنان

هر دو در قرآن , مربوط به ناسخ و منسوخ قرآن به روشنی بر אین אمر داللت دאرد که هم ناسخ و هم منسوخ
אین . و دلیلی ندאریم که برخی אز آیات منسوخ در قرآن وجود دאشته و برخی دیگر وجود ندאشته باشد, وجود دאرد

  .ذف شده و جانشینی هم برאی آن نیامده אستدر حالی אست که در موאرد אدعا شده، ناسخ و منسوخ אز قرآن ح

زند، باید در بحث  אز آنجا كه روאیات مورد אستناد در نسخ تالوت، به تحریف قرآن دאمن می :אشكال سوم
אی با مالحظۀ چنین روאیاتی به אنگیزۀ  رود که عده אحتمال می. تحریف قرآن بررسی شود، نه در بحث نسخ

شاهد אین مطلب برخی روאیات منسوب به . אند نظریۀ نسخ تالوت رא مطرح کرده, ناپذیری قرآن دفاع אز تحریف
خدא وفات نمود در حالی که אین آیه  رسول«: گفته אست» رضاع«بارۀ آیۀ אدعایی پیرאمون  عایشه אست که در
نسخ  شد، تالوتش אی که تا زمان رحلت پیامبر تالوت می چگونه ممکن אست آیه .»شد ت میئدر میان مردم قرא

داللت אلتزאمی אدعایی نیز بر نسخ نشدن تالوت آیات ، אدعای نسخ حکمאفزون بر در خود روאیت،  !شده باشد؟
  ٧٠٩.אند کردهאنکار  نوع نسخ رאאین  ،خود محققان אهل سنتفرאتر אز آن  .وجود دאرد

                                                 
منظور آن אست كه وقتی אتفاق مهمی در . ۲۸۵م، ص  ۱۹۸۱، قم، أنوאر אلهدی, אبوאلقاسم خویی, אلقرآن تفسیر فی אلبیان. ٧٠٧

وقتی چنین حوאدثی تنها אز طریق خبر وאحد . به طور طبیعی باید توسط אفرאد زیادی گزאرش شود ،دهد یک جامعه رخ می
 .آید אمری مشكوک به نظر می ،گزאرش شده باشد

یعلی  אبو ,אبویعلی مسند؛ ۶۲۶ص , ۱پیشین، ج , ماجه  ؛ אبن۲۶۹ص , ۶ج , دאر صادر, بیروت, אحمد بن حنبل, مسند: ک.ر. ٧٠٨
سید مرتضی , عایشه אلمؤمنین أم أحادیث؛ ۶۴ص , ۸ج , ه ۱۴۰۸, دאر אلمأمون للترאث, تحقیق حسین سلیم أسد, موصلی
  .۳۵۸ص , ۱ج , ه ۱۴۱۴, אلتوحید, تهرאن ,عسكری

, قتیبه אبن, אلحدیث مختلف تأویل؛ ۱۲۶ص , ۹ج , אلنشر دאر אلمعرفة للطباعة و ,بیروت ,حجر אبن ,אلباری فتح :ک.ر. ٧٠٩
  .۲۸۸ص , دאر אلكتب אلعلمیه, بیروت
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 نسخ حکم آیه بدون نسخ متن) ج

شود، אما متن آیه  و حکم دیگری جانشین آن می אی אز قرآن لغو که حکم آیه در אین نوع نسخ با وجود آن
صل وقوع نسخ در قرآن رא אهمۀ کسانی که . شود ماند و همچنان تالوت می به عنوאن بخشی אز قرآن باقی می

نسخ قرآن به  .۱ :شود نوع אز نسخ به چند صورت فرض می אین .אند אند אین نوع אز نسخ رא قبول کرده پذیرفته
  .نسخ قرآن به אجماع .۳سنت؛ ه نسخ قرآن ب .۲؛ قرآن

  نسخ قرآن به قرآن .۱

אی אز قرآن حکمی رא بیان کند و مدتی هم به آن حکم عمل شود و  نسخ قرآن به قرآن אین אست که آیه
گرچه برخی אز دאنشمندאن אسالمی وقوع אین نوع نسخ در . بعدها با نزول آیۀ دیگری حکم پیشین لغو شود

تر قریب به אتفاق دאنشمندאن אسالمی و مفسرאن قرآن کریم אین نوع  ند، אما به باور بیشא قرآن رא نیز אنکار کرده
  .نسخ در قرآن وجود دאرد و روאیات مربوط به ناسخ و منسوخ در قرآن به אین نوع نسخ ناظر אست

  نسخ قرآن به سنت .۲

توאند ناسخ آیات  رآن میאند تنها خود ق بعضی گفته. در مورد نسخ قرآن با سنت אختالف نظر وجود دאرد
خدאوند  ٧١٠﴾أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ةٍمَا نَنسَخْ مِنْ آی﴿: قرآن باشد؛ زیرא خدאی تعالی فرموده אست

אند که مانند  آوریم و تنها آیات قرآن ها رא می ها و یا بهتر אز آن تصریح فرموده אست که با نسخ آیات، مانند آن
طریقی که ناسخ אز آن طریق رسیده אست، باید אز «: گوید جوزی می אبن. ها هستند ت منسوخ و یا بهتر אز آنآیا

توאند ناسخ  אین، خبر وאحد نمی بر بنا ٧١١».مانند آن باشد] حدאقل[طریقی که منسوخ אز آن رسیده אست، אقوی یا 
حنبل و شافعی به طور  אبن ٧١٢.صدور אستقرآن باشد؛ چرא که طریق آن ظنّی אست در حالی که قرآن قطعی אل

حنبل در تبیین دیدگاه خود گفته אست که نقش سنت، تفسیر  אبن ٧١٣.کلی با نسخ کتاب با سنت مخالف هستند
אز دیدگاه شافعی و ثوری حتی خبر متوאتر هم  ٧١٤.توאند ناسخ آن باشد و تبیین کتاب אست و אز אین رو، نمی

گوید ناسخ باید مانند و یا بهتر אز  ت مثل قرآن نیست و قرآن نیز میتوאند ناسخ قرآن باشد؛ چون سن نمی
کند، بلکه ممکن  سخن من قرآن رא نسخ نمی«: אز رسول אکرم نیز نقل شده אست که فرمود ٧١٥.منسوخ باشد

  ٧١٦.»אست بعضی אز آن بعضی دیگر رא نسخ کند

زیرא سنت پیامبر نیز در حقیقت، وحی و توאند ناسخ قرآن باشد؛  אند که سنت پیامبر نیز می بعضی دیگر گفته
  :فرموده אست خدאی تعالی. אستא אز جانب خد

                                                 
  .۱۰۶/ بقره. ٧١٠

  .۲۴ص , جوزی، پیشین אبن. ٧١١

  .۲۷ص , همان. ٧١٢

  .۲۶ص , همان. ٧١٣

 .همان. ٧١٤

 אلتفسیر مكتب ، مصطفی אبرאهیم אلزلمی، אربیل،אلقرآن فی אلنسخ غموض لرفع انאلتبی: ک.؛ و نیز ر۲۵ـ  ۲۶ص , همان. ٧١٥
  .۸۸ م، ص ۲۰۰۰ للطباعة و אلنشر،

 .۲۶ص , همان. ٧١٦
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  ﴾یُوحَی يٌإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْ* وَمَا یَنْطِقُ عَنِ אلْهَوَی ﴿

  ٧١٧.شود، نیست אین سخن به جز وحیی که وحی می. گوید و אز سر هوس سخن نمی

حکمی آیت אهللا خویی معتقد אست که אگر  ٧١٨.دאرندحنیفه و مالک، نسخ قرآن با سنت متوאتر رא قبول  אبو
معصوم  ۀکه אز عقید ،אجماع قطعی باهای متوאتر یا  ثبا سنت قطعی و حدی ،قرآن ثابت شده אست ۀکه به وسیل

אشکالی ندאرد و אگر در موردی چنین نسخی ثابت  یو نقل یعقلאز لحاظ אین نوع نسخ  ،کاشف باشد، نسخ شود
نخوאهد  پذیرفتنیدر אین صورت نسخ،  نباشد،ی نمود و אگر سنت متوאتر یا אجماعی محقق شود، باید אز آن پیرو

  ٧١٩.شود خبر وאحد ثابت نمی زیرא نسخ با ؛بود

  نسخ قرآن به אجماع .۳

  :دگوی جوزی در مخالفت با אین نوع نسخ می אبن

אز شروط نسخ آن אست که حکم ناسخ باید אز طریق نقل אز شارع رسیده باشد؛ 
  ٧٢٠.شود אین، حکم شرعی با אجماع و قیاس نسخ نمی بر بنا

برخی  ٧٢١.پذیرد خویی אمکان نسخ قرآن با אجماع قطعی رא که کاشف אز رأی معصوم باشد، می אهللا آیت
های نسخ در قرآن به آن  אند که در بحث نمونه دאنشمندאن در موאردی אز نسخ آیات قرآن אدعای אجماع کرده

  .אشاره خوאهیم کرد

  سخحکمت ن
گونه  آن. های نسخ سخن گفت که منظور אز نسخ مشخص باشد بارۀ حکمت یا حکمت توאن در زمانی می

آید و برخی אز مفسرאن نیز بر آن تأکید دאرند، نسخ در אصطالح قرآن به אحکام شرعی و  که אز آیات قرآن برمی
، نسخ در غیر אز אحکام و آیات )بقره ۱۰۶آیۀ (بلکه به عکس، سیاق آیۀ نسخ , یا آیات قرآن אختصاص ندאرد

لِکُلِّ ﴿: در אین سیاق، حکمت نسخ همان چیزی אست که خدאوند به صرאحت אعالم کرده אست. قرآن אست
یعنی برאی هر زمانی، حکم و قضایی مخصوص אست؛ אین بدאن معنا אست که خدאوند تبارک  ٧٢٢﴾؛أَجَلٍ کِتابٌ

אلبته אین بدאن معنا نیست که هیچ معیار . دهد اتش رא تغییر میو تعالی مطابق با אقتضای حکمت بالغۀ אلهی، آی
אی  کردنی نیست و یا هر آیه های אلهی برאی ما درک باره وجود ندאرد یا هیچ حکمتی אز حکمت مشخصی در אین

تغییری  در אمّ אلکتاب ٧٢٣﴾عِنْدَهُ أمُّ אلْکِتابِ﴿: فرماید خدאوند در אدאمه می. אز آیات אلهی ممکن אست تغییر کند
توאن به تغییر  אین تغییر رא می. دهد ها در طول تاریخ אست، تغییر رخ می دهد، אما در آنچه مربوط به אمت رخ نمی

                                                 
 .۳ـ  ۴/ نجم. ٧١٧

 .۲۵ص , وزی، پیشینج אبن .٧١٨

  .۲۸۶אلقاسم خویی، پیشین، ص   אبو .٧١٩

 .۲۴ص , جوزی، پیشین אبن. ٧٢٠

  .۲۸۶אلقاسم خویی، پیشین، ص   אبو. ٧٢١

  .۳۸/ رعد. ٧٢٢

 .۷/ آل عمرאن. ٧٢٣
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אین تغییر نسخه به . نسخۀ یک پزشک حاذق برאی بیمارאن مختلف و حتی تغییر آن برאی یک بیمار فرض کرد
که هر دردی علت و یا  ضمن אین. علم پزشکی نیستثباتی در  باتی در دאنشِ آن پزشک و یا بیث   منزلۀ بی

طلبد، אما אین אمر אز تغییر در نسخۀ پزشک  علل خاص خود رא دאرد و به طور طبیعی درمان خاصی رא نیز می
هایی رא در جریان نظام אین جهان قرאر دאده אست که تغییرناپذیرند، אما در  خدאوندِ عالَم سنت. کند جلوگیری نمی
ها אین אست  آید؛ برאی نمونه یکی אز سنت تغییرאتی برאی جوאمع به وجود می, های ثابت سنت چارچوب همین

  :رده אستها منوط ک که خدאوند تغییر در بهبود وضعیت جوאمع و ملل رא به تغییر وضعیت خود آن

رאً كُ مُغَیّكَ بِأَنَّ אللَّهَ لَمْ یَذلِ﴿ ٧٢٤؛﴾رُوא مَا بِأَنْفُسِهِمْغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّإِنَّ אللَّهَ ال یُ﴿
  ٧٢٥.﴾رُوא مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌغَیّنِّعْمَةً أَنْعَمَها عَلَی قَوْمٍ حَتَّی یُ

های گوناگونی برאی یک جامعه  אین، در چارچوب אین سنت که אمری ثابت אست، سرنوشت بر بنا
ها  وند به دلیل ستمی که یهودیان مرتکب شدند، برخی אز چیزها رא بر آنتصورکردنی אست؛ برאی نمونه خدא

  :حرאم کرد

باتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ فَبِظُلْمٍ مِّنَ אلَّذِینَ هَادُوא حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ طَیّ﴿
  ٧٢٦.﴾كَثِیرאً

אند و אین  هایی شده وאرد دیگری نیز دچار تحریمکنندۀ אین אست که یهود در م آیات دیگری אز قرآن بیان
אین تبیین אز حکمت  ٧٢٧.אند ها به خاطر وضعیتی بوده אست که خودشان در پدید آوردن آن نقش دאشته تحریم
 یبا علم و آگاه خدאوند متعال, بر אساس אین تبیین .گیرد بر توאند همۀ אنوאع نسخ و حتی بدאء رא نیز در نسخ می
حال و موقعیت مردم وضع  با رعایت ی وجوאنب אمور، قوאنین رא به صورت تدریج ۀبه همکامل  ۀو אحاط

تناسب  ها آن یبرא شده وضعبا نوع قوאنین  به طور کامل ها و پیشرفت אمت یکمال و ترقۀ میزאن درج. کند  یم
نیز  گذشتهشرאیع  حکمت نسخ در .طلبد  یخاص خود رא م و شریعت قانونی برאی رسیدن به کمال، אمت هر. دאرد

  .אست یجوאمع بشر یبرא یعمل אی ههر مکتب و برنام یضرور یبه نیازها یدر وאقع نسخ پاسخ. جز אین نیست

 ۀها رא به مثاب توאن آن אند که می دאنشمندאن אسالمی در تبیین حکمت نسخ به موאرد دیگری نیز אشاره کرده
گام در אمور  به بر سیاست گام بنا ،بودن تشریع در قرآنتدریجی برخی . گفته تلقی کرد مصادیقی אز حکمت پیش

رאبطۀ دوسویۀ میان وحی  و آن رא الزمۀ ٧٢٨אند ترین کارکرد نسخ برشمرده مهم رא אصالحی و تغییرאت אجتماعی
خدאوند به . אند برخی دیگر אز مفسرאن بر عنصر آزمایش אلهی در نسخ تأکید کرده ٧٢٩.אند و وאقعیت دאنسته

برאی אمتحان אست  یهای آزمایش، آوردن حکم رאهیکی אز . آزماید کرده אست که مؤمنان رא میصرאحت אعالم 
به . شوند یخوردگان و پیروزشدگان در אمتحان مشخص م شود و شکست حکم نسخ می ،و بعد אز אمتحان مردم

  .بر چنین حکمتی אستوאر باشد אنجو ۀآیرسد که  نظر می

                                                 
 .۱۱/ رعد. ٧٢٤

 .۵۳/ אنفال. ٧٢٥
 .۱۶۰/ نساء. ٧٢٦

 .۱۶/ ؛ نحل۱۴۶/ אنعام: ک.ر. ٧٢٧

  .۲۱۴ ص ش،. ه ۱۳۸۰، تهرאن، ینیا، نشر نِ یكریمرتضی م ۀترجم, در علوم قرآنی متن؛ پژوهشیمعنای אبوزید، حامد : ک.ر. ٧٢٨

  .۲۰۸ص , همان. ٧٢٩
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 شبهات نسخبررسی 

توאن قرآن رא אز جایگاه  אند که با אعتقاد به نسخ، می کنندگان با قرآن، چنین پندאشته مقابله مخالفان אسالم و
ترین אشکال אز سوی یهودیان كه، به شدت  در אین مورد بیش. کتابی آسمانی که عین کالم خدאست، فروکاست

. طرح شده אست, אند های אمروزین آنان که در هیئت خاورشناسان ظاهر شده با نسخ مخالفت كردند و نسل
אین אشکال آنان אز . دאنستند رא אموری محال و غیرممکن می» بدאء«و » نسخ«دאنشمندאن یهودی در گذشته 

دیدند؛ אز אین رو، برאی سر باز  گرفت که ظهور شریعت אسالم رא مستلزم نسخ شریعت خود می آنجا ریشه می
دلیل آنان بر . یعت و אحکام آن رא ساز کردندزدن אز پذیرش אین شریعت، آهنگ غیرممکن بودن نسخ شر

غیرممکن بودن نسخ آن אست که نسخ در تکوین و تشریع مستلزم نسبت دאدن جهل به خدאوند אست؛ یعنی، 
אند که کسی بدون دאشتن علم و آگاهی در یک موضوع دستوری دهد یا کاری אنجام  نسخ رא مانند آن دאنسته

به . باه خود پی ببرد و با کار یا حکم و دستور جدید موאرد پیشین رא لغو کنددهد و بعد אز گذشت زمانی به אشت
ها، که علمشان محدود אست، אمکان دאرد، אما در مورد خدאوند که دאرאی علم  بارۀ אنسان ها، אین אمر در باور آن

  .אزلی אست، אمکان ندאرد

אشکال رא در قالب , ناکارآمد یافتند אی خاورشناسان که در وضعیت کنونی حربۀ پیشینیان خود رא، حربه
אند  برخی دیگر بیان کرده. گویند که نسخ در قرآن مستلزم وجود تناقض אست ها می آن. دیگری تدאرک دیدند

نظریۀ نسخ , آمیز در آیات قرآن و یا אحکام شریعت که پیامبر و مسلمانان صدر אسالم برאی توجیه موאرد تناقض
وهی دیگر، چون پیامبر אسالم برخی אز אحکام رא با شرאیط جدید ناسازگار یافت، به باور گر. رא پیش کشیدند

  ٧٣٠.موضوع نسخ رא مطرح کرد و در سایۀ آن אحکامی جدید رא آورد

یکی مصالح : در אحکام אلهی دو چیز مرאعات شده אست. ها در بحث حکمت نسخ אرאئه شد پاسخ אین شبهه
هیچ دلیلی وجود ندאرد . شود؛ و دیگری تدریج در تشریع ، دگرگون میها و شرאیط و مفاسد که با אختالف زمان

که وحیانی بودن قرآن و אحکام אلهی مستلزم تغییر نکردن قرآن و אحکام، مطابق مقتضیات و شرאیط باشد و یا 
  .ناپذیر باشد تدریجی بودن نزول אحكام אلهی در یک شریعت אمری توجیه

 منسوخهایی אز آیات ناسخ و  نمونه بررسی

ها אختالف نظر بسیاری وجود  گونه كه אشاره شد، در مصادیق آیات ناسخ و منسوخ قرآن و تعدאد آن همان
در بین معتقدאن به אصل وقوع نسخ در قرآن، کسانی مانند آیت אهللا خویی تنها یک مورد رא به عنوאن . دאرد

مصطفی زید  .אند ه بیش אز دویست مورد رساندهאی אز قدما شمار موאرد آن رא ب אند و عده ناسخ و منسوخ پذیرفته
 ۲۱۴بن حزم  אهللا، محمد عبد אبو: کند گونه گزאرش می در کتاب خود، موאرد אدعایی نسخ رא نزد متقدمان אین

 مورد، ۲۱۰אلبركات  مورد، אبن ۶۶אلقاهر بغدאدی  ، عبدمورد ۲۱۳سالمه  אبن ،مورد ۱۳۴جعفر نحاس  אبو ،مورد
رא אز  مورد ۲۱۳ نאلرحما إرشادمورد و אجهوری در  ۲۱۸ אلمرجان قالئدكرمی در  ،مورد ۲۴۷جوزی  אبن

ها  مجموع آیاتی كه در مورد آن«: אفزאید مصطفی زید پس אز گزאرش אین آمار می ٧٣١.אند مصادیق نسخ دאنسته

                                                 
, وحهمنشورאت אلجامعة אلمفت, אلدكتور ساسی سالم אلحاج, אإلسالمیه אلدرאسات فی أثرها و אالستشرאقیة אلظاهرة: ک.ر. ٧٣٠

 .۴۵۹ـ  ۴۶۹ص , م ۱۹۹۷, طرאبلس

، ۱  م، ج  ۱۹۷۱אلفكر،  ، بیروت، دאر؛ درאسة تشریعیة تاریخیة نقدیهمصطفی زید ،אلكریم אلقرآن فی אلنسخ: ک.ر. ٧٣١
  .۴۰۱ ـ ۴۰۶  ص
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 ردّ با تقانאإل سیوطی در. »شود رسد كه هفتاد سورۀ قرآن رא شامل می مورد می ۲۹۳אدعای نسخ شده אست، به 
 אز نظر .אست کردهنسخ، موאرد معدودی رא ذکر  طرفدאرאن کثرت نسخ، در یک بررسی در مورد آیات نظریۀ

هادی معرفت  אهللا محمد تآی. وجود دאرددر یک مورد هم تردید  وآیه אست  ۲۱ سیوطی مجموع آیات منسوخ
عدد  ۀنجوא، آی ۀآی: אند אز عبارت ت آیهאین هش دאنسته אست کههای خود، تنها هشت آیه رא منسوخ  در بررسی
بودن  توאرث به אیمان، آیات صفح، آیات معاهده و آیات تدریجی ۀجزאی فاحشه، آی ۀאمتاع، آی ۀمقاتالن، آی
روی در مورد ناسخ  زیاده .אستא نجو ۀآی که دאند آیه אز قرآن رא منسوخ مییک تنها ی، یאهللا خوت آی .تشریع قتال

. אند אی אز نسخ دאنسته ترین אختالف میان دو آیه رא گونه یش رفته אست که برخی کوچکو منسوخ تا آنجا پ
  :گوید عربی می אبن

فَإِذَא אنسَلَخَ אألَشْهُرُ אلْحُرُمُ فَاقْتُلُوאْ אلْمُشْرِکینَ َحیثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَאحْصُرُوهُمْ ﴿آیۀ 
فَخَلُّوאْ سَبِیلَهُمْ إِنَّ אللّهَ غَفُورٌ  ةوَآتَوُאْ אلزَّکا ةتَابُوאْ وَأَقَامُوאْ אلصَّالَ وَאقْعُدُوאْ لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن

  ٧٣٣.آیه אست ۱۱۴ناسخ حکم  ٧٣٢﴾رَِّحیمٌ

حتی در مورد یک آیه אدعا شده אست که אبتدא و אنتهایش نسخ شده و بخش میانی آن بدون نسخ مانده 
אو در آغاز سورۀ . شنویم ، میאألسرאر کشفدین میبدی، صاحب تفسیر אل شرح אین ماجرא رא אز زبان رشید. אست

  :سدنوی אعرאف می

خُذِ אلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴿: هی قوله تعالیو, و در אین سوره منسوخ نیست مگر یک آیه
, و میانۀ آیت محکم, אند که אول אین آیت منسوخ אست گفته ٧٣٤.﴾وَأَعْرِضْ عَنِ אلْجَاهِلِینَ

و אین آن بود , »אلفَضْلُ مِنْ أمْوאلِهِم«؛ یعنی »خُذِ אلْعَفْوَ«: אول گفت. خر آیت منسوخو آ
یا ثلث , هزאر درم אز بهر خویش بنهادی, که در אبتدאی אسالم کسی که صاحب مال بود

یک سال نفقۀ خود و , و אگر صاحب ضیاع و زرع بودی. و باقی به صدقه دאدی, مال
قوت یک روزه بنهادی و باقی , ور بودی אگر پیشه. ه صدقه بدאدیو باقی ب, عیال بنهادی

؛ یعنی »وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ«و میانۀ آیت . پس زکات فرض آن رא منسوخ کرد. به صدقه بدאدی
  ٧٣٥.منسوخ אست به آیت سیف» وَأَعْرِضْ عَنِ אلْجَاهِلِینَ«, אین محکم אست» بالمعروف«

رא كه به نظر برخی אز مفسرאن جزء آیات ناسخ و منسوخ قرآن كریم  با אین توضیح، چهار نمونه אز آیاتی
  .کنیم ها رא بیان می های مختلف در مورد آن אست، ذكر و دیدگاه

                                                 
  .۵/ توبه. ٧٣٢

  .۴۷  ص, ۲  ج، אلدین زرکشی بدر, آنאلقر علوم فی אلبرهان. ٧٣٣

  .۱۹۹/ אعرאف. ٧٣٤

אنتشـارאت  , تهـرאن , אصـغر حكمـت   بـه سـعی و אهتمـام علـی    , אلدین میبدی אلفضل رشید אبو ,אألبرאر عدة و אألسرאر كشف. ٧٣٥
  .۵۴۸ ص, سینا אبن



 ۲۲۳  جلسه چهاردهم/ آشنايی با علم قرآنی

Olum-q 84-85 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

  نجوא با پیامبر .۱

لَّکمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ ذَلِک خَیرٌ  ةنَجْوَאکمْ صَدَقَ يیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذَא نَاجَیتُمُ אلرَّسُولَ فَقَدِّمُوא بَینَ یدَ﴿) אلف
  ٧٣٦﴾تَجِدُوא فَإِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

وَآتُوא  ةنَجْوَאکُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوא وَتَابَ אللَّهُ عَلَیکمْ فَأَقِیمُوא אلصَّلَا يأَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوא بَینَ یَدَ﴿) ب
  ٧٣٧﴾ولَهُ وَאللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَوَأَطِیعُوא אللَّهَ وَرَسُ ةאلزَّکا

نتیجه  وقت پیامبر رא بی فرאوאن غیرضروریسؤאالت  بامسلمانان  که אند ن نزول אین آیه گفتهأدر ش
مؤمنان و صحابه، . کردوאجب  رא אین آیه نازل شد و برאی هر بار صحبت، אنفاق یک درهم صدقه .گرفتند می

با ) אلسالم علیه(طالب  אبی بن کس جز علی و هیچ کردאز بخشش مال، ترک نجوא با پیامبر رא برאی خوف 
؛ صدقه دאددرهم و برאی هر مرتبه یک  کردده مرتبه به אین کار אقدאم ) אلسالم هعلی( علی. پیامبر سخن نگفت

ترسیدید  که آیا مورد عتاب قرאر دאد تشدبه بعدی אز همین سوره نازل شد و صحابه و مؤمنان رא  ۀکه آی تا آن
 ۀآی. شدسابق نسخ  ۀبا نزول אین آیه، حکم آی . ... אی تقدیم بدאرید خود، صدقه ۀوگوی محرمان ه پیش אز گفتک

 ٧٣٨.دאنند آیات منسوخ قرآن می ء، جزאهل سنتشناسان شیعی و بسیاری אز دאنشمندאن  قرآن ۀفوق رא هم
طبق  آیۀ مورد بحث به אین صورت بود که حکم אولنسخ در  .دאند می نسخ تنها مورد ی אین آیه رא یخو אهللا تآی

و אز אین به  אعالم کرد که אین حکم تا אین زمان کارאیی دאشت) ناسخ(دوم  ۀآی که ، تا אینتدאوم دאشتش ظاهر
  ٧٣٩.شود بعد لغو می

 אمتاع و عدّۀ وفات .۲

أَشْهُرٍ وَعَشْرًא فَإِذَא بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَ  ةأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَوَאلَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنکمْ وَیذَرُونَ أَزْوَאجًا یتَرَبَّصْنَ بِ﴿) אلف
  ٧٤٠﴾أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَאللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ يجُنَاحَ عَلَیکمْ ِفیمَا فَعَلْنَ فِ

هِم مَّتَاعًا إِلَی אلْحَوْلِ غَیرَ إِخْرَאجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَالَ لِّأَزْوَאجِ ةوَאلَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنکمْ وَیذَرُونَ أَزْوَאجًا وَصِی﴿) ب

                                                 
، قبل אز آن )بگویید یشدرگو و سخنان(خوאهید با رسول خدא نجوא كنید  یكه م یهنگام ،אید كه אیمان آورده یكسان یא .٧٣٦

؛ ندאشته باشید، خدאوند غفور و رحیم אست یتر אست و אگر توאنای پاكیزه شما بهتر و یאین برא .بدهید) در رאه خدא( یא صدقه
  .۱۲/ مجادله

شما  ۀبكار رא نكردید و خدאوند تو אكنون كه אین! كردید؟ یآیا ترسیدید فقیر شوید كه אز دאدن صدقات قبل אز نجوא خوددאر .٧٣٧
 ،دهید یخدאوند אز آنچه אنجام م) بدאنید(و خدא و پیامبرش رא אطاعت نمایید و د رא برپا دאرید و زكات رא אدא كنیرא پذیرفت، نماز 

  .۱۲/ مجادله ؛אست باخبر

زۀ ، قم، مركز مدیریت حوאلقرآن علوم فی אلتمهید؛ ۲۱۷ ، ص۱۹ ، عالمه طباطبایی، جאلقرآن تفسیر فی אلمیزאن: ک.ر .٧٣٨
  .۵۴۴ ، ص۱ ، جشبر تفسیر؛ ۳۰۰ـ  ۳۰۱ ، ص۲ ، جه ۱۴۱۰قم،  علمیۀ

  .۳۷۴ ـ ۳۸۰אلقاسم خویی، پیشین، ص   אبو. ٧٣٩

و ) و عده نگه دאرند(אنتظار بكشند  گذאرند، باید چهار ماه و ده روز یم یباق یمیرند و همسرאن یكه אز شما م یو كسان. ٧٤٠
خودشان به طور شایسته אنجام دهند  ۀبار خوאهند، در ینیست كه هرچه م مابر ش یكه به آخر مدتشان رسیدند، گناه یهنگام

 .۲۳۴/ بقره ؛كنید، آگاه אست یو خدא به آنچه عمل م). دلخوאه خود، אزدوאج كنند و با مرد(
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  ٧٤١﴾أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَאللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ يمَا فَعَلْنَ فِ يجُنَاحَ عَلَیکمْ فِ

אست و با אین فرض  ۲۳۴سورۀ بقره אز نظر ترتیب نزول پیش אز آیۀ  ۲۴۰به باور بسیاری אز مفسرאن، آیۀ 
  :گوید عالمه طباطبایی می. אند دאنسته ۲۴۰رא ناسخ آیۀ  ۲۳۴آیۀ 

نازل شده אست؛ زیرא در آن אز یک رسم جاهلی  ۲۳۴داللت دאرد که قبل אز آیۀ  ۲۴۰آیۀ 
گوید که بر אساس آن، زنانِ شوهرمرده به مدت یک سال عدّۀ وفات نگه  سخن می

در אین یک سال אجازه دهند آن  کند که אین آیه به وאرثان میت سفارش می. دאشتند می
عدّۀ وفات رא چهار ماه  ۲۳۴زن در خانۀ شوهرش بماند و نفقۀ אو رא نیز بپردאزند، אما آیۀ 

  ٧٤٢.رא نسخ کرده אست ۲۴۰و ده روز אعالم و حکم قبلی در آیۀ 

کتاب خویی در  אهللا تآی ٧٤٣.אند אستناد کرده ۲۳۴با آیۀ  ۲۴۰برخی نیز به روאیات و אجماع در نسخ آیۀ 
معرفت، אیشان معتقد بودند که אین دو آیه אز نظر  אهللا تبه אین آیات نپردאخته אست، אما بر پایۀ نظر آی אلبیان

روز  دهماه و  چهاربقره، زن بیوه مکلف شده אست که به مدت  ۲۳۴ ۀدر آی. حکم با هم هیچ مغایرتی ندאرند
کند و  یک حکم אستحبابی در مورد زنان بیوه رא بیان می بیاندوم  ۀه نگه دאرد و بعد אز آن אزدوאج کند و آیعدّ

 .همسرش به مدت یک سال پس אز فوت وی אقامت گزیند ۀدر خان ه وאرثان אجازه دهند אوک آن אین
  ٧٤٤.دאنند روאیات موجود در تأیید وقوع نسخ در אین مورد رא ضعیف می אسنادخویی  אهللا آیت

  אرث در میان مهاجر و אنصار .۳

سَبِیلِ אللّهِ وَאلَّذِینَ آوَوאْ وَّنَصَرُوאْ أُوْلَئِکَ  ينَّ אلَّذِینَ آمَنُوאْ وَهَاجَرُوאْ وَجَاهَدُوאْ بِأَمْوَאلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِإِ﴿) אلف
  ٧٤٥﴾بَعْضُهُْم أَوْلِیاء بَعْضٍ حَکیمٌ

  ٧٤٦﴾אلْمُؤْمِنِینَ وَאلْمُهَاجِرِینَ کتَابِ אللَّهِ مِنَ يوَأُوْلُو אلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِ﴿) ب

بر پایۀ نظر مفسرאن و گزאرش روאیات، مسلمانان در אبتدא بر אساس عقد אُخوّتی که پیامبر بین مهاجر و 
אما پس אز جنگ بدر آیۀ دوم نازل شد و אرث . برد ها אز برאدر دینی خود אرث می אنصار بست، هر یک אز آن

عالمه طباطبایی معتقد אست که گرچه مهاجر و אنصار به خاطر پیوند . خ کردمهاجر و אنصار אز یکدیگر رא نس

                                                 
صیت همسرאن خود و یباید برא گذאرند، یجا م אز خود به یگیرند و همسرאن یم مرگ قرאر ۀو كسانی אز شما كه در آستان. ٧٤١

و (شوهر بیرون نروند  ۀאز خان )ها كه آن به شرط אین( ؛مند سازند بهره زندگی ۀبا پردאختن هزین ها رא سال، آن کكه تا یكنند 
خود،  ۀبار  به آنچه در گناهی بر شما نیست نسبت) ولی ؛حقی در هزینه ندאرند(و אگر بیرون روند، ). مجدد نكنند אقدאم به אزدوאج
  .۲۴۰/ بقره ؛دهند و خدאوند توאنا و حكیم אست یام مאنج به طور شایسته

 .۲۵۸  ، ص۲ عالمه طباطبایی، پیشین، ج. ٧٤٢

  .۳۰۳ ، ص۲ هادی معرفت، پیشین، ج محمد: ک.ر. ۳۹

  .۳۰۴ همان، ص: ک.ر. ٧٤٤

 یאدند و یارها كه پناه د كردند، و آن خود در رאه خدא جهاد یها و با אموאل و جان کردندكه אیمان آوردند و هجرت  یكسان. ٧٤٥
  .۷۲/ אنفال ؛ها یارאن یكدیگرند نمودند، آن

كه بخوאهید  هستند، مگر אین یٰאول אست، و خویشاوندאن نسبت به یكدیگر אز مؤمنان و مهاجرאن در آنچه خدא مقرر دאشته. ٧٤٦
؛ نوشته شده אست) یאله(אین حكم در كتاب  ؛)ها بدهید آن אز אموאل خود رא به یو سهم(كنید  ینسبت به دوستانتان نیك

  .۶/ אحزאب



 ۲۲۵  جلسه چهاردهم/ آشنايی با علم قرآنی
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بردند، אما والیت در آیۀ אول به אرث  ها به وجود آورده بود، אز همدیگر אرث می אُخوّتی که پیامبر بین آن
یۀ ترین شاهدی که داللت دאرد آ مهم ٧٤٧.شود אختصاص ندאرد و والیت در نصرت، אمنیت و אرث رא شامل می

  ٧٤٨.در آیۀ دوم אست» مِنَ אلْمُؤْمِنِینَ وَאلْمُهَاجِرِینَ« אول به والیت در אرث نظر دאرد، عبارت

  میزאن مقاومت در برאبر دشمن .۴

وَإِن یَکُن حَرِّضِ אلْمُؤْمِنِینَ عَلَی אلْقِتَالِ إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یغْلِبُوאْ مِئَتَینِ  يُّیا أَیُّهَا אلنَّبِ﴿) אلف
  ٧٤٩﴾یغْلِبُوאْ أَلْفًا مِّنَ אلَّذِینَ کفَرُوאْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّ یفْقَهُونَ ةمِّنکُم مِّئَ

یغْلِبُوאْ مِئَتَینِ وَإِن یَکُن مِّنکُمْ  ةصَابِرَ ةאآلنَ خَفَّفَ אللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَ﴿) ب
  ٧٥٠﴾یغْلِبُوאْ أَلْفَینِ بِإِذْنِ אللّهِ وَאللّهُ مَعَ אلصَّابِرِینَ أَلْفٌ

אهللا  با אین حال، آیت. אند منسوخ در قرآن دאنسته بسیاری אز مفسرאن אین دو آیه رא אز مصادیق ناسخ و
  :گوید אو می. دאند نمی ۶۵رא ناسخ آیۀ  ۶۶خویی آیۀ 

مدتی پس אز نزول آیۀ  ۶۶ول آیۀ نسخ در אین مورد وقتی درست אست که ثابت شود نز
. زمانی نزول אین دو آیه داللت دאرد که سیاق آیات بر هم بوده אست، حال آن ۶۵
אین، منظور אین دو آیه آن אست که مطابق آیۀ אول خدאوند، ضمن تشویق مؤمنان  بر بنا

 دهد که در صورت مقاومت بر دشمنان ها وعده می به مقاومت در مقابل کافرאن، به آن
אما آیۀ دوم אین وאقعیت . پیروز خوאهند شد، حتی אگر شمار کافرאن ده برאبر مؤمنان باشد

ها روحیۀ  کند که به دلیل رخنه کردن ضعف و سستی در میان مسلمانان، آن رא بیان می
چنین مقاومتی رא ندאرند؛ אز אین رو، خدאوند وجوب مقاومت در مقابل دشمن، در صورتی 

دهد که  אین نشان می. אز دو برאبر مسلمانان باشد، رא بردאشته אست ها بیش که تعدאد آن
حکم آیۀ אول، یعنی مقاومت در برאبر دشمن، حتی אگر ده برאبر باشند، یک حکم 

  ٧٥١.אستحبابی אست

אو به אین אستناد و . دאند در آیۀ دوم رא بهترین دلیل بر تأخر نزول آیۀ دوم می» אآلن«אهللا معرفت وאژۀ  تآی
  ٧٥٢.دאند ن به دلیل روאیتی که در تأیید نسخ وجود دאرد، آیۀ دوم رא ناسخ آیۀ אول میهمچنی

                                                 
 .۱۴۱، ص ۹ عالمه طباطبایی، پیشین، ج. ٧٤٧

 .۳۱۱ ، ص۲ هادی معرفت، پیشین، ج محمد: ک.ر. ٧٤٨

باشند، بر دویست نفر غلبه  هرگاه بیست نفر باאستقامت אز شما .تشویق كن) با دشمن(مؤمنان رא به جنگ  ،پیامبر یא. ٧٤٩
هستند كه  یها گروه چرא كه آن ؛گردند یكافر شدند، پیروز م كه یאز كسانو אگر صد نفر باشند، بر هزאر نفر  .كنند یم
  .۶۵/ אنفال ؛فهمند ینم

یكصد نفر باאستقامت אز شما  אین، هرگاه بر  بنا .אست یאكنون خدאوند به شما تخفیف دאد، و دאنست كه در شما ضعف هم. ٧٥٠
، بر دو هزאر نفر به فرمان خدא غلبه خوאهند كرد و خدא با باشند هزאر نفرک و אگر ی .شوند یباشند، بر دویست نفر پیروز م

  .۶۶/ אنفال .صابرאن אست

 .۳۷۵ـ  ۳۷۶ אلقاسم خویی، پیشین، ص  אبو. ٧٥١

 .۳۰۲ هادی معرفت، پیشین، ص محمد. ٧٥٢



۲۲۶  
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  خالصه و نتیجه

  :به عنوאن خالصه و نتیجه بیان کردرא توאن موאرد زیر  אز آنچه گفته آمد، می

های مختلف در مورد אنوאع نسخ در قرآن، نسخ محتوא و حکم بدون نسخ تالوت و متن  در میان فرض. ۱
نسخ تالوت و متن قرآن فرضی . אند مورد אتفاق همۀ کسانی אست که אصل وقوع نسخ در قرآن رא پذیرفته آیه
که در موضوع  אین روאیات، بیش אز آن. אساس אست که مستند آن چیزی جز روאیاتی ضعیف و شاذ نیست بی

 .زند نسخ باشد، شبهۀ تحریف قرآن رא دאمن می

אی که باشد، کار خدאوند אست، حکمت آن رא نیز باید در چارچوب حکمت  אز آنجا که نسخ، در هر زمینه. ۲
چه (אی  אمّ אلکتاب نزد خدאوند אست و خدאوند بر אساس آن در هر زمانی هر آیه. جو کرد و فعل خدאوند جست

 .سازد אی رא که بخوאهد محو می رא که بخوאهد אثبات و هر آیه) آیات تکوینی و تشریعی و چه آیات وحیانی

یکی محال بودن نسخ : شده در مورد ناسخ و منسوخ در قرآن دو شبهه אست عمدۀ شبهات مطرح . ۳
در . شریعت و אحکام یک شریعت אز سوی خدאوند؛ و دیگری دאمن زدن به بحث تناقض در قرآن אز رאه نسخ

 .بحثی که در موضوع حکمت نسخ صورت گرفت جوאب هر دو شبهه روشن شد

אین אختالف به طور عمده . ت ناسخ و منسوخ در قرآن אختالف نظر زیادی وجود دאرددر مورد تعدאد آیا. ۴
 .گیرد אز אختالف در مورد معنای אصطالحی نسخ سرچشمه می

ها رא אز جمله موאرد  توאن آن به طور אجمال موאردی در قرآن وجود دאرد که بر אساس همۀ تعاریف می. ۵
انند موضوع مربوط به نجوא با پیامبر، אختالف عدد جنگجویان مسلمان، ناسخ و منسوخ در قرآن به شمار آورد؛ م

 ... .و  توאرث بین مهاجر و אنصار
 




