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 یا اجتهادی ؟ توقیفیجمع سوره های قرآن ، 

 هاشمی حاجیفاطمه 

 

 مقدمه 

قرآنی  یکی از مباحث مهم که البته در به کار گیری سیاق در در مباحث علوم 

تفسیر کاربرد دارد توقیفی یا اجتهادی بودن کلمات، جمالت، آیات و سوره ها 

آیات به اتفاق فریقین توقیفی می باشد. اما بحث توقیفی  است. کلمات جمالت و

است. از جمله  بودن سور از جمله اموری است که همواره مورد اختالف علماء بوده

بر توقیفی  جناب آیت اهلل خویی، جناب علم الهدی، صبحی صالح، ابن حجر و ...

بودن سور تاکید داشته و اقامه ی دلیل کرده اند. برخی علما نیز مانند عالمه 

طباطبایی، سیوطی و... قول اجتهادی بودن ترتیب سور را بر گزیده اند. در این 

 شود.  و بررسی دالیل هر گروه پرداخته میتحقیق به بررسی اقوال علماء 
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 ادله قائلین بر توقیفی

ها است. چرا که اگر ترتیب  سیاق سوره جمله دالیل، لزوم بهره مندی از از -1

توان از مفهوم کلی  می مفهوم کلی یک سوره، ها توقیفی باشد، در تفسیر سوره

 سوره قبل و بعد استفاده کرد.

آیات را نیز تنها برخی از مفسرین به عنوان یک اصل جواب: اول آنکه سیاق در  -

باشد اما در آیات  در تفسیر به کار گرفته اند اگر چه که اصلی غیر قابل انکار می

 نیز همیشه کاربرد ندارد و اصل سیاق را تنها در برخی از آیات به کار بره اند

  .باشد بنابر این سیاق قانون کلی برای تفسیر نمی

سوره ها   برای تفسیر مفهوم کلی همه گونه نمی باشد که لزوماًدوم آنکه این -

 نیازمند مقدمه ای از سوره  قبل و بعد باشیم.

سوم اینکه برخی از مفسرینی که خود بر لزوم سیاق آیات تاکید داشته و به  -

 کار گرفته اند سیاق سور را نپذیرفته اند .) از جمله عالمه طباطبایی( 

مفسرین به ندرت دیده شده است که از این نوع سیاق چهارم نیز در آثار  و -

 بهره برده باشند. 

و پنج آنکه ایجاد ارتباط در معنای کلی یک سوره با سوره دیگر کاردشواری  -

ای از احکام عملی و  مجموعه نیست. چرا که معنای کلی سور عبارتند از

معنای کلی هر اصوال بین معنای کلی یک سوره با  اعتقادی، پاداش و جزا و ...،

از این نوع سیاق  توان ارتباط برقرار کرد. لذا برخی از مفسرین نیز سوره ای می

استفاده کرده اند. از جمله برهان الدین بقاعی در کتاب نظم الدرر فی تناسب 

اآلیات و السور در ابتدای هر سوره وجه قرار گرفتن آن سوره را بعد از سوره 

وجوه بیان شده همانطور که اشاره شد، قابل  قبل بیان کرده است، که البته

باشد.  باشد، اما در برخی موارد، توجیه بودن سیاق سور قابل لمس می قبول می

به طور مثال در وجه قرار گرفتن سوره مزمل بعد از سوره جن، جناب بقاعی 

باشد جهت  گفته است که به نوعی سوره مزمل دستور عملی برای پیامبر می



 

 جمع سوره های قرآن، توفیقی یا اجتهادی؟                                                                
 

 

3 

)بقاعی،  س و باال بردن مقام پیامبر است برای تحمل وحیدفع خطر و تر

 . (606، ص6002

جناب زرکشی در کتاب البرهان  فصلی مبنی بر ارتباط آخر سوره با ابتدای  -

سوره بعد ذکر کرده اند. از جمله آیه آخر سوره ی فیل و آیه اول سوره  قریش 

با آیه اول سوره   ارتباطش و همچنین آخر سوره نساء که امر به توحید است و

همچنین   (.632، ص1)زرکشی، ج«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»مائده 

جناب بقاعی در تفسیر نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور که در ابتدای 

کند. اما با  اندکی تامل بر روی  هرسور وجه ارتباطش را با سوره قبل بیان می

م که ارتباط آخر برخی سور با اول سوره ای شوی ابتدا و انتهای سور متوجه می

به طور  که از نظر ترتیب نزول بعد از آن سوره نازل شده غیر قابل انکار است.

مثال دو نمونه ارتباطی که جناب زرکشی بیان نموده اند سوره هایی هستند 

که هم در مصحف و هم بر اساس ترتیب نزول در پی یکدیگر آمده اند. از 

عنایی انتها و ابتدای سور که غیر قابل انکار بوده و بر  اساس جمله ارتباط م

« سالم هی حتی مطلع الفجر»قدر  5باشند: آیه  ترتیب نزول نیز در پی هم می

و نیز آیه آخر سوره جن و «والشمس و الضحها»سوره شمس  1است با آیه 

ا اینگونه ابتدای سوره یس و نیز آیه آخر سوره قلم و ابتدای سوره مزمل و ... ام

نمی باشد که همه سور بر اساس ترتیب نزول شامل سیاق سور شوند همانگونه 

که سیاق آیات که امری غیر قابل انکار می باشد در همه آیات به کار نمی آید. 

 تفسیر در را سور سیاق که بقاعی جناب مانند همانگونه که ذکر شد، افرادی

 شویم می متوجه سور ارتباط وجه از برخی رویت با است آورده سور ابتدای در

 است. گرفته خود به توجیه رنگ گاهی سور ارتباط وجه از ایشان بیان که

 در «مصحف» واژه به تعبیر که اند کرده اظهار چنین جدید، محققان برخی -6

 هماهنگی و جمع وقوع بر گواهی تواند می او، زبان بر و( ص)پیامبر روایات

 معنای به جمع، و تدوین اگر که چرا باشد، دوره آن در یکدیگر با ها سوره
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 «مصحف» واژه اطالق و نبود استوار تعبیر این نداشت، وجود  ذهن به متبادر

 .نداشت توجیهی قرآن، بر «مصاحف» یا

 برای است نامی «مصحف» که چرا ندارد، جایی استشهاد، این لیک: جواب -

 نخ با گاه و اند، شده پیوست یکدیگر به که مکتوب های صحیفه از ای مجموعه

 از تا شده نهاده آن مانند و کیف یا پوشه در یا اند، چسبیده هم به آن، مانند یا

 تا باشد نظمی و هماهنگی آنها بین خواه گردند، حفظ نابودی، و پراکندگی

 که «صحف: »دُرید گوید ابن. نباشد چنین یا گردد، اطالق آن بر «تدوین»

 در که باشد می نازک پوست یا سفید پوست ای تکه است، «صحیفه» آن مفرد

 «مصحف..... »است «صحاف» گاه و «صحائف» آن جمع. شود می نوشته آن

 آن و شده بسته جمع که است «صُحف» همان که چرا باشد، می تمیمی لغتی

 نجد اهل و. شود می گرفته دست با که چرا درآوردند «مِفعل» وزن بر را

 بدین «اُصحف: »شود می گفته گویا است علوی لغتی «مُصحف: »گویند می

 «مُصحف» آن، مجموع به و گردید، جمع دیگر برخی با آن از برخی: که معنا

 .گویند

 کننده جمع زیرا نامیدند اسم بدین را مصحف: گوید می نیز احمد بن خلیل

 آیاتش و گردید می کامل قرآن، سوره .است جلد دو بین شده نوشته های صحیفه

 با دیگر  ای سوره که آن تا شد، می نوشته نزول، اساس بر مرتب و منظم طور به

 پوست از ای تکه یا کاغذ از ای برگه در سوره،. گشت می نازل آن اهلل بسم نزول

 ها سوره از یک هر و. گردید می نگهداری جداگانه و شد می نوشته نازک یا سفید

 صندوق همچون مکانی در شده، کامل های سوره این که بود طبیعی. بودند چنین

 آنها، برای که آن بدون ولی شوند، گردآوری و نگهداری آن، مانند و کیسه یا

 شکل به کوتاه، سوره بر بلند های سوره داشتن مقدم همچون تنظیمی یا ترتیبی

 که زمانی تا و بود نیافته پایان هنوز قرآن نزول که چرا. باشد داشته وجود کنونی،
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 آیات و ها سوره نزول هستند، حیات قید در( ص)پیامبر و نشده منقطع وحی،

 .داشت ادامه

 برروی که لحظه، آن تا و سال هر در شده نازل های سوره مجموع بنابراین،

 های ظرف بسا چه و گردید، می نگهداری ظرفی در بود، شده نوشته هایی صحیفه

 در ها صحیفه از ای مجموعه آنان، از یک هر برای و بود صحابه نزد متعددی

 آن از یک هر بر «مصحف» واژه اطالق سان، بدین و. داشت وجود اش خانه

 .نمود می استوار اعتبار بدین ها، مجموعه

 لیک گردد، می مشخص مصحف و قرآن واژه دو بودن مترادف اساس، این بر -

 بر شده نوشته» لفظ اعتبار به دومی و «شده قرائت» لفظ اعتبار به اولی

 که آن بی گردد، می اطالق آن زیاد و کم بر ،«قرآن» که همچنان و «صحیفه

 نیز «مصحف» لفظ باشد، داشته زمان آن در هایش سوره چینش بر داللتی

 .است چنین تفاوتی گونه هیچ بدون

 آنها به مستدل که روایاتی همان در مصحف، لفظ بینیم می ما رو، همین از

 نموده اذعان بدان نیز خود مستدل و شده تبدیل قرآن واژه به نموده، استشهاد

 ها آن در «مصحف» واژه که است روایاتی صحت فرض به شد، گفته چه آن. است

 این لیک.  است نبوده راوی تعبیر از و شده داده اسناد( ص)پیامبر به و آمده

 کار به معنا به نقل اساس بر و راوی توسط مصحف، واژه که دارد ترجیح برداشت

)معرفت،  (ص) پیامبر خود نصّ نه و است، بوده شایع وی، متأخر دوره در که رفته

 . (363، ص 1336

 از کسی و کردند اتفاق شد، نوشته عثمان عهد در که مصحف ترتیب بر صحابه -3

 آن ترتیب در حتما بود اجتهادی امر این اگر. ننمودند مخالف امر این بر آنها

 (www.IslamQT.Com) .آمد می وجود به اختالف

اوال مصحف عثمانی مورد اعتراض قرار گرفت .از جمله توسط ابن مسعود و  -

طرفدارانش که تعداد ایشان هم کم نبود و این اعتراض به حدی باال گرفت که 
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ابن مسعود شد. و تا سالها بعد  ،(ص)موجب کشته شدن صحابی پیامبر گرامی

و براساس  علی رغم تالشهای حکومت وقت کوفه مصحف عثمانی را نپذیرفته

 روش ابن مسعود بویژه در قرائت پیش می رفتند. 

همچنین عدم اعتراض صحابیان بر مصحف عثمانی دلیلی بر توقیفی بودن  -

نیست بلکه اجتهادی است که کاتبان وحی و صحابی پیامبر به صورت مستقیم 

و یا غیر مستقیم اعمال کرده اند. حتی امیر المونین علی علیه السالم خود ، بر 

روایت از ایشان  نقل شده است که این کار  کار گروه نظارت داشته اند. و در

 صورت نگرفت مگر با نظارت ما.

کرد که به کار اجتهاد ترتیب سور  و نیز شاید مصالح جامعه مسلین اقتضاء می -

با  (ع)ایراد نگیرند. زیرا بعد از به حکومت رسیدن حضرت امیرالمومنین علی

س ترتیب سور متفاوت از مصحف رایج عثمانی بود، از آنکه مصحفشان بر اسا

 ارائه مصحف خویش خودداری کردند. 

 جز: فرمود (ع)رده که گفت: علیوابن ابی داوود به سند صحیح از سوید بن غفله آ

 با جز داد انجام مصاحف در آنچه قسم خدا به مگویید، عثمان درباره چیزی خیر

 که رسیده من به گویید؟ می چه قراءت این درباره: گفت ما به نبود، ما مشورت

 کفر به نزدیک این و است تو قراءت از بهتر من قراءت: گویند می یکدیگر به بعضی

 مصحف یک بر مردم که است آن من رأی: گفت داری؟ نظری چه: گفتیم. است

)سیوطی،  .داری نظری خوب: گفتیم نباشد، اختالفی و تفرقه دیگر و شوند جمع

 (.603ص، 1331

بر اساس حکم عقل ترتیب سور توقیفی می باشد، به طور کلی مبنای ترتیب  -1

سور یا توقیفی است یا اجتهادی، لذا اگر بر اساس عقل بخواهیم یکی از ایندو 

را برگزینیم، قطعا توقیفی بودن سور ارجحیت دارد و از آنجا که حکم عقل بر 

براین ترتیب سور عقلی سایر دالیل ازجمله دلیل نقلی ارجحیت دارد بنا

 باشد. می
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جواب: حکم عقلی یا ظنی است، یا قطعی. زمانی حکم عقلی برسایر دالیل  -

ارجحیت دارد و ما سایر دالیل را کنار می گذاریم که دلیل عقلی ما قطعی 

حکم عقلی ما  باشد. در اینصورت نقل را یا کنار گذاشته و یا به تاویل می بریم.

 کم عقلی ظنی است نه قطعی.به توقیفی بودن سور، ح

از این گذشته، این بحث یک بحث تاریخی می باشد نه اصولی یا فلسفی! که  -

)مظفر، بتوان بحث مستقالت عقلیه یا مستقالت غیر عقلیه را مطرح کرد 

همانگونه که توقیفی بودن کلمات و جمالت و آیات را از نقل  (.321، ص1332

 تاریخی بدست می آوریم.

 

 سید مرتضی علم الهدیادله جناب 

قرآن دارای دو نزول دفعی و تدریجی بوده است . لذا در نزول دفعی لزوما سور  -5

 دارای ترتیب بوده اند. 

سور دارای  که مسئله جواب: در نزول دفعی که چند بار صورت گرفت، این -

باشد  طور پراکنده نازل نشده بود امری بعید نمی خاص بوده هر دفعه به ترتیبی

پذیرفتنی می باشد اما دلیلی مبنی بر اینکه ترتیب کنونی همان ترتیب  و عقال

نزول دفعی باشد وجود ندارد حتی هیچ نقل تاریخی مبنی بر آنکه بعد از نزول 

 ترتیب سور را تعیین کرده باشند وجود ندارد.   )ص(دفعی پیامبر

 .(620، ص1336)رامیار،  گردید می تالوت او بر و عرضه،( ص)پیامبر بر قرآن  -2

 چندین دو، آن جز و کعب بن اُبی مسعود، بن عبداهلل مانند صحابه از جمعی

 .نمودند ختم( ص)پیامبر بر را قرآن بار

 ترتیب آنکه بی است، آن های سوره همه خواندن معنی به قرآن ختم: جواب  -2

 سوره هر بین موجود مناسبت .(365، صمعرفت) گردد لحاظ آنها بین خاصی

( ص) خدا رسول فرمان به آن ترتیب و نظم بر دلیل آن، از پس و پیش سوره با
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 در رسد، می اعجاز حد به که را بدیع شکل بدین مناسبتی او، جز که چرا است،

 .(362)همان، ص  یابد نمی

[ ها سوره بین تناسب وجود بر مبنی] افراد برخی از شده بیان جواب: قول -

 با سوره بین ذاتی مناسبتی که چرا نیست، اساس بی بافی خیال جز چیزی

 تکلّف، به مفسران، از برخی چه آن جز ندارد، وجود آن از پس و پیش سوره

 ترتیب بر امت، که آن از پس است، اساس بی تکلّفی این، لیک. اند پنداشته

)همان،  دارند نظر اجماع تردیدی، هیچ بی نزول، ترتیب خالف بر ها سوره

 .(363ص

 درس داده می شد و حتی گروهی از صحابه بر آن مامور شده بودندقرآن  -3

 بحث( (ص)پیامبر زمان) زمان آن در قرآن . تمامی(620، ص 1336)رامیار، 

 معین آن، حفظ برای صحابه از جمعی که ای گونه به گردید می حفظ و شد می

 . بودند شده

 که باشد می آن های سوره تمامی معنی به صرفاً قرآن، حفظ ولی: جواب -

 خیر  یا باشد داشته وجود ترتیبی ها سوره بین خواه شده، کامل آیاتش

 آن نگاهبانی و گردیده نازل که قرآنی همه از پاسداری معنی به حفظ که آن با -

 که چنان -هایش سوره بین خاص ترتیبی وجود بر که پراکندگی، و نابودی از

 .(365، ص معرفت) ندارد داللتی -هست اکنون

 

  ادله جناب آیت اهلل خویی 

با یکدیگر در تناقض و تعارض  (احادیث جمع قرآن پس از رحلت پیامبر)ص -3

ای  ای از آنها، زمان جمع را به دوره ابوبکر محدود کرده، در پاره هستند. در پاره

دیگر به دوره عمر، و در برخی نیز به زمان عثمان سرایت داده است. چنان که 

دارند که نخستین جمع کننده قرآن، زید بن ثابت بود،  برخی از آنها، تصریح

اند. همچنین،  برخی به صراحت ابوبکر را و شماری نیز، عمر را مطرح نموده
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اذا »  . به عبارتی(313-303، ص1335)خوئی،  دیگر تناقضات آشکار میان آنها

 .«تعارضا تساقطا 

 تردید، بی زیرا. یمبین نمی قرآن جمع روایات بین تناقضی گونه هیچ جواب: ما -

 زید به[ ابوبکر] دومی این و کند جمع را قرآن که نمود اشاره ابوبکر به عمر

 دادن نسبت بنابراین،. گیرد برعهده او سوی از را مسئله این که داد دستور

 .باشد می صحیح نفر، سه این از یک هر به اول جمع

 های نخسه و ها مصحف او، که بود جهت بدین عثمان، به جمع دادن نسبت باری،

 سازی یکسان دادن نسبت اما و. نمود سازی یکسان یکپارچه، شکلی  به را آن

 مورخان، اجماع به که چرا است، بوده راوی اشتباه از قطع طور به عمر، به مصاحف

  .(362، ص معرفت) داد انجام عثمان را کار این

پیامبر )صلی اهلل علیه کند قرآن در زمان  تعارض آنها با روایاتی که داللت می -10

و آله( جمع گردیده بود. از جمله، حدیث شعبی که گوید: شش نفر قرآن را 

در زمان پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( جمع نمودند: اُبی بن کعب، زیدبن 

ثابت، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، سعد بن عبید و ابوزید. و در حدیث انس 

 اُبی، معاذ، زید و ابوزید و مانند آنها چنین آمده که آنان چهار نفر بودند:

 . (315؛ خوئی، ص 362)همان، ص 

 پیامبر زمان در نفر چهار یا شش توسط قرآن جمع بر مبنی روایت ج : ... و -

 نازل آیات تمامی آنان است، دل در نمودن حفظ معنایش( صلی اهلل علیه و آله)

 بین نظمی وجود بر آن داللت اما و بودند، کرده حفظ را لحظه آن تا شده

. عالوه بر آن این،  اسامی کامل (362، ص معرفت) باشد می منتفی ها، سوره

از جمله نام ابن مسعود است که در این اسامی دیده نمی شود زیرا  باشند. نمی

و عالوه بر  وی جزء چهار نفری بود که پیامبر فرمودند قرآن را از وی بیاموزند.

ونیز حافظان قرآن در آن زمان بسیار بودند .به آن وی خود صاحب مصحف بود . 

گونه ای که بعد از وفات پیامبر کشته شىن حافظان و قاریان قرآن در جنگ 
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تن( موجب نگرانی شده که مبادا قرآن  20تن و در یمامه  100)در بئر مئونه 

 فراموش شود و باعث شد که به فکر کتابت قرآن افتاده و به آن اقدام کنند

 از آنها تمایز و قرآن های سوره بودن برکامل که تحدّی، آیات با نهاآ منافات -11

 . (312)خوئی، ص دارند داللت یکدیگر

 ای سوره یا آیه هر و است، ها سوره و آیات خود به صرفاً قرآن، تحدّی اما ج : و -

 بین ترتیب به نسبت تحدّی گاه هیچ و گیرد می قرار تحدی مورد قرآن، از

 !باشد داشته جایی شده یاد استدالل تا نبوده ها سوره

 از پیش که حالی در دارد، وجود نیز مکّی های درسوره تحدّی آن، بر افزون -

  .(362، ص معرفت) بود نشده جمع قرآن قطع طور به هجرت،

مخالفت آن با حکم عقل به وجوب اهتمام پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به  -16

 . (312)خوئی، ص کردنجمع و نگهداری آن از نابودی و رها 

ج : اهتمام پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به قرآن نیز، قابل انکار نیست، از این  -

روی، حضرت بر ثبت آیات در سوره ها، بی درنگ پس از نزول آنها، سخت 

مقیّد بود، و نظم بین آیات هر سوره نیز، در حیات حضرت پدید آمد. ولی 

ساختن آنها به عنوان مصحفی یکپارچه، در ها بین دو جلد و مرتب  جمع سوره

 رفت. آن هنگام روی نداد. چرا که هر لحظه نزول قرآن انتظار می

بنابراین، تا زمانی که وحی انقطاع نیافته، جمع قرآن بین دو جلد به عنوان کتاب، 

 استوار نمی آید.

بدین جهت، هنگامی که حضرت به سبب نزدیک شدن وفات خود، یقین به انقطاع 

. (362، ص معرفت) وحی پیدا نمود، جمع آن را به علی)علیه السالم( سفارش کرد

و به طور قطع اگر الزم بود پیامبر سالم اهلل علیه مانند ترتیب آیات به طور مرتب 

 چینش و ترتیب سور را نیزمشخص و توصیه می نمودند.

 شخص از را آن تواتر قرآنی، نصّ در که مسلمانان، اجماع با آن مخالفت -13

 روایات، این از برخی که حالی در دانند، می الزم( صلی اهلل علیه و آله) پیامبر
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 به ،(صلی اهلل علیه و آله) پیامبر از پس کنندگان جمع که دارد این به اشاره

به این معنا  (361)خوئی، ص  !کردند می اکتفا مرد، یک یا مرد دو شهادت

ند و برخی معتقدند قرآن را بعد از دان که برخی قرآن را متواتر از پیامبر می

 پیامبر جمع کرده اند. بنابراین اختالف در این دو دیدگاه وجود دارد.

 این، و است، آن بودن قرآن به کردن پیدا قطع هم، قرآنی نصّ تواتر ج : معنی -

 بر نخستین، صحابه از ویژه به دیگران، دادن گواهی و گروهی دادن خبر با

 بود، ملتزم بدان اول جمع در زید که امری آید، می دست به آن، بودن قرآن

 متأخران نزد آن اصطالحی معنای به جا این در تواتر و. آمد خواهد که چنان

   .(363، ص معرفت) نیست

 متأخر، جمع که چرا است، عزیز کتاب نصوص در تحریف مستلزم مطلب، این -11

 ضرورت مخالف این، و گردد می قرآن در زیاده یا نقص موجب طبیعی طور به

  .(361)خوئی، ص است دین

 صرف است، خداوند کتاب در تحریف مستلزم قرآن، جمع که این اما ج : و -

 آن کنندگان، جمع دانیم می ما که آن از پس ندارد، سندی که است احتمالی

 وحی، مسئله بر بوده آیات نزول زمان به نزدیک که حالی در نمودند، ضبط را

 یا زیاده احتمال برای مجالی که سالی آن داشتند، می روا احتیاط سختی به

  .(361)همان، ص گذارد نمی باقی نقصان،

نامیده شده است « کتاب»قرآن مجید « ثقلین»در آیات و در حدیث معروف  -15

آید که قرآن جمع آوری شده بود زیرا قرآنی  و از این نامگذاری چنین بر می

های  ی پراکنده و تخته پاره ها و استخوانکه در سینه ها بود و یا در لوحه ها

متفرق نوشته شده باشد ، کتاب نامیده نمی شود و معموال کتاب مجموعه ای 

 گویند که دارای وجود واحد مشخص بوده، صورت مدونی داشته باشد. را می

جلد باشد. نوشته های پراکنده و قطعه قطعه ، کتاب  وجمع شده در دو
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رسد به آنچه اصال نوشته نشده و جای آن دلها و شود تا چه   نامیده نمی

 (312)خوئی، صها باشد.  سینه

ج : کاتبان وحی همزمان با نزول وحی وکتابت آن برای پیامبر )صلی اهلل علیه  -

نگهدرای می کردند. لذا مصحف ابن  و آله( یک نسخه نیز برای خود نوشته و

همانگونه که در بحث مسعود و ابی بن کعب از جمله همان مصحف ها است. و 

مصحف پیشتر مطرح شد، کتاب خدا به صورت مجموعه ای مکتوب که بر روی 

وسایل مختلف از جمله استخوان و چوب و ... نوشته شده بود و کل مجموعه 

در یک صندوق یا اتاق نگهداری میشد و مشخص بود که این مجموعه همان 

شکالی نداشته و شرط کتاب خداست و اطالق کتاب به این مجموعه مکتوب ا

باشد که کل آن  به کارگیری کلمه کتاب به یک مجموعه مدون این نمی

مجموعه برروی یک جنس )مانند پوست یا چوب( و متصل به هم باشند. و این 

وجه نسمیه همانند به کار گیری لفظ کتاب زبور بر الواح حضرت موسی علیه 

 السالم می باشد که از کوه طور آوردند.   

 مطالب ترتیب که نیست این لزوما مدون ی مجموعه یک بر کتاب اطالق یزن و -

 ویا ، کتاب یک از فصلی است ممکن که همانگونه نکند، تغییر عنوان هیچ به

 آن محتوای و کتاب اصل به آنکه بی شود جابجا درسی کتاب یک از درسی

 .شود وارد آسیبی

 

 ادله جناب ابن حجر :

 ممنوع ها آن بیشتر دیگریا بعضی بر ها  سوره از بعضی ترتیب: گفته حجر ابن  -12

ترتیب سوره ها به همین نحوی بوده است که اکنون  .باشد توفیقی  که نیست

 ها حامیم  اینکه دارند داللت ها سوره ترتیب بودن برتوفیقی  که اموری است. از

 سر پشت مسبحات ولی ها طورطاسین ،همین اند شده داده قرار هم سر پشت

)س  الشعراء طسم بین است،ونیز شده  فاصله ها آن بین  بلکه نیستند واقع هم

 اینکه با است، شده  ( فاصله62س نمل ) طس ( با63س ) القصص وطسم (62
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 اجتهاد روی از ها   سوره ترتیب اگر پس است، دو آن از کوتاهتر  سوره این 

 و ... ، قصص از بعد را وطس دادند می قرار هم سر پشت را مسبحات بود،

 شود استدالل ()صلی اهلل علیه و آله اکرم پیغمبر قرائت  به که نیست درست

 را نساء  سوره حضرت انآ اینکه با اشکال بنابراین( خوانده هم سر پشت که)

 خواندن ترتیب  به که زیرا نیست، وارد  خوانده عمران آل  سوره از پیش

 چنین این جواز بیان برای حضرت ان شاید پس نیست، واجب ها  سوره

 (.612)سیوطی، ص است  فرموده قرائت طور آن خواندن

جواب: ا وال علت ترتیب سوره ها ی شعرا/نمل/قصص که در قرآنهای کنونی  -

د آمده و یک طس میان دو طسم قرار گرفته ، این میباشد که ترتیب سور یا

این سه سوره در سال نهم بعثت به همین  .شده براساس ترتیب نزول می باشد

 .می نامند« سته طایسه » این سال راترتیب شعراء نمل وقصص نازل شده و 

ثانیا در دسته بندی های صورت گرفته برای سور از جمله مسبحات، طواسین   -

و .... در هیچ یک ترتیب سور به طور دقیق مشخص نشده و در هیچ یک تقدم 

ست لذا قرار گرفتن طس بین دو سوره ای که با و تاخر سور شرط نشده ا

نام این طسم آغاز میشود قانون خاصی را نقض نکرده است و همانگونه که از 

، سوره هایی هستند که با ط /س آغاز سه سوره مشخص است این سه

شوند . به عبارتی طوا/سین . بنابر این حرف میم ، هم در نام مشترک این  می

م حرف میم عموم و خصوص من وجه در این سه سوره سه سوره ذکر نشده وه

می باشد . عموم خصوص مطلق این سه سوره حرف ط/س میباشد. پس 

 لزومی ندارد که نمل بعد از شعراء و قصص بیاید. 

سوره  2ثالثا اینکه حوامیم پشت سر هم آمده اند به دلیل ترتیب نزول این  -

بعثت « سال شورائیه»ششم و « سال احقافیه» . لذا در سال پنجم باشد می

رقم بر اساس  سوره نازل شد. 2رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( صرفا همین 

 شوند. مین سوره می 22الی  20ترتیب نزول 
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سوره دارای  2رابعا، علت پشت سر هم نیامدن مسبحات نیز این است که این  -

دهم بعثت نازل ترتیب نزول نبوده و د رسالهای دوم ، یازدهم، چهاردهم و پانز

تا از آنها هم از  5سوره می باشند  2شده اند .علی رغم این امر مسبحات که 

نظر ترتیب نزول و هم از نظر قرارگرفتن در قرآن به هم نزدیک میباشند به 

  110و  103،  103طور مثال سوره ی تغابن ، جمعه و صف که بر اساس نزول 

ی باشند. دوسوره ی دیگر نیز حشر م 26و  23،  21می باشند در قرآن کنونی 

و حدید با اندکی فاصله و اسرا و اعلی با فاصله ای زیاد هم در ترتیب و هم در 

 قرآن کنونی آمده اند.

 

 اقوال و روایات دراین زمینه 

 زمان در که شود می یادآور بیشتری صراحت با خود تفسیر در نیشابوری -

 نازل ای آیه زیرا بود، شده آوری جمع قرآن)صلی اهلل علیه و آله( خدا رسول

 تا داد می دستور وحی کاتبان به)صلی اهلل علیه و آله( پیامبر آنکه جز نگردید

 مگر یافت نمی نزول ای سوره نیز و. بگذارند قرآن از مشخصی جای در را آن

 چنانکه. دهد قرار سوره فالن کنار در را آن: فرمود می وحی نویسندة به آنکه

)صلی اهلل علیه و آله( پیغمبر که است شده یادآور را موضوع همین عباس ابن

 این: گفت می او به و فرمود می احضار را وحی کاتب سوره، هر نزول از پس

 آن از نیز)صلی اهلل علیه و آله( پیغمبر خود که دهد قرار محل فالن در را سوره

 .برد می نام محل

)صلی اهلل علیه و پیغمبر زمان در قرآن ترتیب و جمع به معتقد نیشابوری حتی

 دفّتَین بین منظم طور به ها سوره این که شود می یادآور منتهی است، بودهآله( 

 معتقد کس هر: گوید می سپس همو. نیامد در مصحف صورت به و نگرفت قرار

 حجیت از را خدا کتاب است عثمان کارهای از قرآن سور موجود ترتیب که باشد

، 1316)فیض کاشانی،  است گشته معتقد آن تحریف و تصحیف وبه کرده ساقط

  .(130ص
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 و شده نازل پیامبر قلب بر آیات بلکه است؛ نشده نازل مکتوب صورت به قرآن -

 شخصاً را ها سوره و آیات جایگاه کرده، تالوت مردم بر را ها آن خدا رسول

 به آن از پیامبر کالم در و قرآن خود در اعتبار، همین به. است نموده معین

 .است شده خوانده "الکتاب فاتحه" حمد سوره و شده یاد "کتاب" عنوان

 نظام و نظم این البته. یافت را کلی شکل این پیامبر خود زمان در قرآن بنابراین،

 دو بین کتاب یک صورت به قرآن پیامبر عمر آخر تا ولی بود؛ پیامبر بیانات در

 پیامبر جهت، همین به. بود باز وحی باب ایشان عمر اواخر تا زیرا نشد؛ ارائه جلد

 دستورات طبق را قرآن ایشان، از بعد تا داد دستور( علیه السالم)علی امام به

 امام، زحمات حاصل اما نماید؛ ارائه بیان، و تفسیر و شرح با و کند تنظیم ایشان

. شدند تعیین کار این انجام برای افرادی بعد، کمی مدت. نشد اصحاب قبول مورد

 عثمان، زمان. کردند ارائه و تنظیم پیامبر رهنمودهای و دستورها طبق را قرآن

 معدوم و آوری جمع شخصی های مصحف. شد تکثیر نسخه چند در قرآن همین

 .نشود حاصل اختالف تا شد

 به خدا رسول که است نظمی همان عالمان، تر بیش نظر به بنا موجود، نظم پس

 شده داده ترجیح نزول نظم بر نظم این چرا دانیم نمی و کرده تعیین خدا اذن

 رسول و خدا امر چرایی بر و هستیم رسول و خدا امر تابع مسائل، این در! است

 . (161، ص1325)جاللی نائینی،  نداریم آگاهی

افرادی مانند ابوبکر ابن انباری، کرمانی، زرکشی طیبی، ابو جعفر نحاس، بیهقی  -

ابن حصار، بغوی، نیشابوری توقیفی بودن آن را اختیار کرده اند. و برخی نیز 

 . (131)سیوطی، صمانند ابن عطیه به تفصیل آن قائل شده اند 

سور با یکدیگر  طبرسی در مجمع البیان و در بیشتر سوره ها برای بیان ارتباط -

وجهی ذکر نموده است. فخر رازی نیز در تفسیر الکبیر در بسیاری از سوره ها 

وجهی برای اقتران سوره ها و در مواردی برای اولین آیه ی هر سوره با آخرین 

 آیه ی سوره ی قبل بیان نموده است.
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 اند مانند برخی دانشمندان نیز در خصوص سیاق سوره ها آثاری تالیف کرده  -

احمد ابراهیم الغرناطی، اسرار ترتیب القرآن، جالل الدین سیوطی تناسق الدرر 

 فی تناسب السور، ابراهیم بن عمر بقاعی، جواهر البیان فی تناسب سور القرآن.  

 نازل دنیا آسمان به جا یک را قرآن تمام خداوند: گفته االنباری ابن ابوبکر -

 سوره هر کرد، وحی را پراکنده آن طور  به سال وچند بیست در سپس فرمود

 و گشت، می نازل آمد می پیش  که سوالی یا شد می حادث  که امری اثر بر 

 کرد می  آگاه وآیه  سوره جای  به را )صلی اهلل علیه و آله(  اکرم پیغمبر جبرئیل

 از اش همه  که است قرآن وحروف آیات سیاق مانند ها  سوره سیاق ،بنابراین

 کند وپیش پس را ایی  سوره وهرکس باشد اکرم)صلی اهلل علیه و آله( می رسول

 . (611)همان، ص است  زده برهم را قرآن نظم

 در خداوند نزد ترتیب همین  به ها سوره: گوید می البرهان کتاب در وکرمانی -

 سال )صلی اهلل علیه و آله( هر اکرم پیغمبر نحو وبرهمین است، محفوظ لوح

 ودر( بود شده نازل سال آن در  که قسمتی)نمود می  مقابله جبرئیل با را آن

  .(611)همان، ص کرد مقابله  مرتبه دو  یافت وفات  که سالی

 به سپس شد نازل دنیا آسمان  به محفوظ لوح از او یکجا قرآن: گفته طیبی -

 صورت همان  به مصحفها در بعد و گشت، نازل( مصالح حسب به) پراکنده طور 

 . گردید ثبت بود شده وتنظیم تألیف محفوظ لوح در  که

 سرچشمه وحی از تحقیق به ها آیه وجادادن ها  سوره ترتیب: گفته حصار ابن -

 . (613)همان، ص گیرد می 

گرامی)صلی اهلل علیه و آله(  رسول عهد در قرآن: »گوید می المدخل در بیهقی -

 به  براءه و انفال  سوره دو در مگر( ها  سوره  چه و آیات  چه) بود ترتیب برهمین

 (615)همان، ص. « عثمان سابق حدیث موجب 
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)صلی اهلل علیه و آله(  اکرم پیغمبر از  آنچه مطابق را قرآن: است گفته مالک -

) شاید مقصود وی ترتیب جمالت  ،(611)همان، ص کردند تألیف شنیدید می

 و آیات باشد.(

 روایت بالل ابن سلیمان از وهب ابن طریق از المصاحف کتاب در اشته ابن -

 شدند مقدم عمران آل و  بقره  سوره چرا: پرسید می ربیعه شنیدم: »گفت که کرده

 جواب بود؟ شده نازل  مکه در  سوره وچند هشتاد دو آن از پیش  که حالی در

 با  که کسی اطالع و آگاهی روی از قرآن که شدند مقدم حالی در اینها: داد

 را آن و کردند اجتماع کار این بر علم روی از و شد آوری جمع ، بوده قرآن

  (611)همان، ص .«کرد اشکال نباید مورد این در پس دادند، انجام

این سخن دلیلی بر توقیفی بودن سور نمی باشد چرا که شاید آن انجمن که با 

اینکه قرآن بوده اند در ترتیب سور اجتهاد کرده و بر جواز اجتهاد آگاه بوده اند . و 

آن گروه اینگونه سور را مرتب کرده اند دلیلی بر اینکه ترتیب سور به دستور وحی 

 اینگونه بوده نمی باشد.

 

 دالیل اجتهادی بودن سور :

همانگونه که در کتب علوم قرآنی آمده ترتیب سور در زمان پیامبر اکرم )صلی  -1

ه است. اما با اهلل علیه و آله( براساس سبع طوال، مئون، مثانی و مفصل بود

توجه به ترتیب سور در مصاحف صحابه از جمله ابن مسعود، ابی بن کعب ، و 

حتی مصحف امیر المومنین علیه السالم و نیز مصحف عثمان که بدست زید 

رسید و قرآنی که اکنون موجود است همگی از نظر ترتیب سوره ها با هم 

از مصاحف گذشته به  متفاوت می باشند و قرآن موجود نه تنها  با هیچ یک

طور کامل یکسان نیست بلکه اختالفات فاحشی رویت می شود. پس چگونه 

می توان ترتیب کنونی قرآن را توقیفی دانست و معتقد بود که ترتیب سور در 
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قرآن های کنونی مانند آیات و کلمات قرآن عینا همان است که زمان نزول و 

 ه است؟ حضورپیامبر صلی اله علیه و آله وسلم بود

لذا گفته شده است که مصحف کنونی به مصحف عثمانی نزدیک است با اندکی 

اختالف، اما دلیلی اقامه نشده است ، حتی اگر چنین چیزی را بپذیریم به نقل از 

منابع اهل سنت عثمان در ترتیب سوراجتهاد کرده تا آنجا که ابن عباس به وی 

سوره ی توبه ، کنار انفال بدلیل  اعتراض کرده است . به طور مثال قرار دادن

 (.630-661، ص6؛ مستدرک، ج331، صمعرفت) شباهتی که در محتوا داشت

گرامی)صلی اهلل علیه و آله (  رسول عهد در قرآن: »گوید می المدخل در بیهقی

 به  براءه و انفال  سوره دو در مگر( ها  سوره  چه و آیات چه) بود ترتیب برهمین

 (615، صسیوطی) . «عثمان سابق حدیث موجب 

 ای مسئله نه و است تاریخی ای پدیده قرآن، جمع مسئله که دانست باید لیک -6

 مستند تاریخی نصوص به باید بنابراین،. باشد جدل و بحث قابل که عقلی

لذا همانگونه که در توقیفی بودن کلمات و آیات قرآن نقل  نمود، مراجعه

که جای شک در توقیفی بودن کلمات  تاریخی بسیاری وجود دارد به گونه ای

و آیات باقی نمانده است. اما هیچ نقل تاریخی مستندی که ازپیامبر سالم اهلل 

علیها باشد مبنی بر اینکه فالن سوره باید قبل و یا بعد از فالن سوره قرار گیرد 

وجود ندارد و تنها اقوال در این زمینه بر خالف کلمات و آیات، مباحث عقلی 

 د  و آن نیز توسط متاخرین مطرح شده است نه صحابه و یا تابعین.می باش

اگر ترتیب سور توقیفی  33وجود اختالف در ترتیب سور در مصاحف صحابه.  -3

بود، حد اقل این بود که صحف صحابه در ترتیب سور یکسان باشند. اما به طور 

و نیز ابن  مثال ابی بن کعب و ابن مسعود و که هردو جزء کاتبان وحی بوده اند

 عباس، مصحف ایشان از نظر ترتیب سور متفاوت می باشد .

اشکال: گفته شده است که ترتیب سور توقیفی بوده است اما وجود اختالف در 

مصاحف صحابه به این دلیل بوده است که صحابه قصد داشته اند با ابتکار در 
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م، 1351ه، )ابن عطی مصحف خود به نوعی با نو آوری خویشتن را معروف کنند

 . (22-21ص

باشند قرآن کنونی  در جواب این سخن باید گفت، وقتی همه مصاحف متفاوت می

باشد )که البته همین امر نیز  که گفته شده است که به قرآن عثمانی نزدیک می

باشد( دارای ترتیبی است که توسط وحی مشخص شده است؟ و از  قابل تردید می

ه السالم( و یا ابن مسعود و یا ... دارای ترتیب کجا معلوم مصحف حضرت امیر )علی

 حقیقی نباشد؟

)صلی اهلل علیه و آله( که  و آیا به راستی چنین اتهامی به صحابی نزدیک پیامبر

سالها همنشین وحی و کاتبان وحی بوده اند صحیح می باشد؟ چرا که اگر هم این 

همگی با نیت خود نمایی  گونه باشد ال اقل یک نفر از ایشان اینگونه بود ن هآنکه

دست به چنین ابتکاری بزند. عالوه بر آن اگر هم چنین امری را بپذیریم و ایشان 

در ترتیب سور دست به اجتهاد زده اند پس باید در ترتیب آیات و جمالت هم 

کردند، اما دیده می شود که در ترتیب آیات و جمالت و کلمات همه ی  چنین می

 .مصحف ها یکسان میباشند

 از قبل ها مصحف این اکثر چون بود، نخواهد حجت چندان دلیل این اشکال: اما

 در و نوشتند؛ می را آیات منجمی، نزول دراثناء آنها و شده، نوشته نهایی توقیف

 نه بودند نوشته خویش برای را آن و بود، خودشان خاص صحابه مصاحف ثانی

  .نداشت وجود ممانعتی امر این در و. دیگران برای

جواب : اقوالی که مربوط به توقیفی بودن سور میباشد ، گفته اند که جایگاه سوره 

هنگام نزول آن سوره مشخص می شد و هر سال درشب قدر نیز یکبار کل قرآن 

نازل شده و از این قول استفاده شده که ترتیب سور را از این نزول دفعی می 

 گرفته اند.
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ر این نمی شود که اگر ترتیب سور توقیفی و اینکه مصاحف شخصی بوده دلیلی ب

بوده با آنکه صاحبان مصاحف کاتبان وحی و پیامبر )صلی اهلل علیه و آله ( بوده اند 

 علی رغم رعایت ترتیب جمالت و آیات قران هیچ یک ترتیب سور را رعایت نکنند.  

مصحف امام علی علیه السالم، اگر چه که این مصحف پس از ارائه توسط  -1

ه مورد پذیرش قرار نگرفت و امام فرمودند که پس از این هرگز آن را صحاب

های کلی این مصحف در روایات ذکر شده است، از  نخواهید دید، اما ویژگی

های قرآن می باشد. که در روایات آمده که بر اساس ترتیب  جمله، ترتیب سوره

می باشد و  و...علق، سپس ،مزمل، تبت، تکویر ی  نزول بوده است. اولین سوره

 ی  نصر . آخرین آن غالبا گفته شده است سوره

اگر ترتیب سوره ها توقیفی بود، ترتیب سور مصحف امام علی علیه السالم درست 

بوده است نه سایر مصاحف . زیرا پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(  در آخر عمر 

د و ایشان نیز ردا بر مبارکشان جمع کردن نسخ قرآنیشان را به ایشان محول کردن

 دوش نگرفتند تا آن کار را انجام دادند.

به اتفاق شیعه و سنی هیچ کس عالم تر به کتاب خدا، از امیر المونین نبود. و در  

بیشتر موارد نزول قرآن همراه پیامبربوده و پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( به طور 

 ویژه ای به تعلیم ایشان میپرداختند . 

 منسوخ و مدنی، بر مقدم مکّی: بود نزول ترتیب اساس بر( علیه السالم) علی جمع

 .آنها نزول های مناسبت و ها جایگاه به اشاره با ناسخ، بر مقدم

 بن علی فرمود، )صلی اهلل علیه و آله ( رحلت خدا رسول که هنگامی: گوید کلبی 

 جمع نزولش ترتیب به را قرآن و نشست خود خانه در( علیه السالم) طالب ابی

  .(5)کلبی، ص بود آن در فراوانی دانش شد، می یافت او مصحف اگر. کرد آوری

 که آورند گرد گونه آن را آن تا آمدند می هم گرد جن و انس اگر: گوید عکرمه 

 . (122، ص1، جسیوطی) نداشتند را آن توانای نمود، گردآوری طالب ابی بن علی
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اگر قرآن در زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(  تدوین شده بود و این قرآن   -5

کنونی همان قرآن باشد، دلیلی برای نگرانی از تحریف قرآن از جانب پیامبر 

)که به امیر المومنین علیه السالم توصیه نمودند بر جمع قرآن( و خلفا ) و 

دهد  بود. این خود نشان میدستور به کتابت قرآن ن توصیه به زید بن ثابت( و

جاهای مختلف ثبت شده بود و به  که قرآن در آن زمان به صورت پراکنده در

 این شکل کنونی مدون نشده بود. 

همچنین در روایات آمده است هنگامی که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( به حضرت 

وی کتیبه  وصیت به جمع قرآن کردند، سور به صورت جدا بر ر( علیه السالم)علی 

چوبی، پوست، استخوان و پارچه و ...  توسط کاتبان برای پیامبر)صلی اهلل علیه و 

 ( ثبت شده بود و همه آن سور در پارچه زرد رنگی در حجره پیامبر قرار داشت.  آله

سخن زید بن ثابت، هنگام توصیه ی عمر و ابوبکر به جمع قرآن در یک  -2

مع قرآن ، بدیع بوده و قرآن تا آن مصحف، خود دلیلی است بر آنکه کار ج

چگونه کاری می کنید که رسول خدا آن را انجام نداده »زمان جمع نشده بود. 

به همین دلیل بود که زید در ابتدا از این  (.301، ص1336)رامیار، « است؟

تا »... کار سر باز زده و پس از چندی پی به لزوم این کار برده و به قول وی 

)البته به طور قطع ....« نه ی من را بر ای این کار گشود و آنکه خداوند سی

نخستین جمع آورنده ی قرآن به اتفاق شیعه و سنی حضرت علی علیه السالم 

بوده است، اما این اقوال نشان دهنده آن می باشد که کار جمع و تدوین قرآن 

 به صورت یک کتاب بعد از پیامبر کار جدیدی بوده است.(

قابل ذکر است ، گفته شده که ترتیب سور در زمان حضرت  نکته دیگری که

رسول مشخص شده بود اما، در یک جا تدوین نشده بود و کار زید فقط تدوین 

همان سور موجود به ترتیب ی که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(  فرمودند در 

 یک جا بود.
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همان گونه در پاسخ باید گفت نوشتن قرآن در یک مصحف کارجدیدی نبود چون 

ابتدای امر مصحفی تدوین کرده  که ذکرشد، برخی از کاتبان وحی   خود نیز در

تا آنجا که زید بن حارثه  بودند و این نگارش مصحف ابتکار و امر جدیدی نبود.

 چنین احساس نگرانی کرده و در ابتدا سر باز زند. 

د که گیر جمع قرآن به صورت مصحف در یک کتاب قائدتا زمانی صورت می -2

نزول قرآن به پایان رسیده باشد. و همه سور در دست باشد. حتی گفتن این 

سخن که سور توقیفی نبوده اند اما جمع قرآن به صورت یک کتاب، با نظارت 

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و در زمان حیات ایشان صورت گرفته نیز 

عالوه بر آن تا اواخر باشد،  تواند صحیح باشد. زیرا چنین نقلی موجود نمی نمی

 شد.  عمر حضرت قرآن نازل می

 

 روایات و اقوال علما در این زمینه :

)صلی اهلل  خدا رسول دوره در قرآن، که است باور این بر نیز طباطبایی عالمه -

 مصحف، یک در قرآن جمع و تألیف: »گوید می او. نشد علیه و آله (  گردآوری

 )صلی اهلل علیه و آله (  رحلت پیامبر که بود آن از پس صرفاً اشکالی، هیچ بی

 به که بود ای پدیده کنونی، شکل به ها سوره ترتیب که نموده تأکید او. «فرمود

 توقیفی را ها سوره ترتیب که کسانی به و داد، روی آنان اجتهاد و صحابه فعل

  .(65-61)بخاری، ص است داده پاسخ اند، دانسته

 گردآوری مصحفی صورت به آنها ترتیب و ها سوره جمع اما آیت اهلل معرفت: و -

)صلی اهلل علیه و آله(   پیامبر رحلت از پس که بود ای پدیده جلد، دو میان شده

 های جریده روی بر قرآن، که رسید پایان به حالی در نبوت عصر: داد روی

 استخوان شده، آماده پوست های تکه ها، پارچه تکه نازک، های سنگ نخل،

 .بود پراکنده مردان، های سینه در و کاغذ و ابریشم گاه و دنده، و شانه های

 لیک گردید، کامل آنها های نام و آیات و شده کامل حضرت زمان در ها سوره

)صلی  خدا رسول عهد در که چرا. بود نداده روی هنوز جلد، دو میان آنها جمع
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 قطع وحی که زمانی تا بنابراین،. رفت می انتظار قرآن اهلل علیه و آله( نزول

 و شدن کامل از پس مگر. نیست صحیح مصحف در ها سوره گردآوری نشده،

 وحی، شدن کامل و نبوت دوره یافتن پایان با جز که امری وحی، انقطاع

 نصوص و مورخان .(161، ص6، ج1106)طباطبائی،  گردید نمی محقق

 دارند نظر اتفاق حدیث، اصحاب تمامی نیز و ها، امت اخبار و سیره صاحبان

 آمد (  پدید)صلی اهلل علیه و آله خدا رسول رحلت از پس ها، سوره ترتیب که

  .(366)معرفت، صنبود گردید، نازل آن اساس بر ها سوره که ترتیبی به و

)صلی اهلل علیه و  خدا رسول دوره در قرآن تمامی: »گوید سیوطی الدین جالل -

 مرتب آن های سوره و نگردید جمع جایگاه یک در لیک شد، آله (  نوشته

 .(362) همان، ص «نشد

: بسیاری از علما ترتیب سور را اجتهادی می دانند و  رجبی دمحموجناب  -

توان برای سیاق  دلیل معتبری بر توقیفی بودن سور ارائه نکرده اند پس نمی

سوره ها اعتباری قائل شد و آن را مقصود خداوند دانست .پس سیاق سوره ها 

 .(366)همان، صقرآن مصداقی ندارددر 

 از عُیَیْنَیه بن سفیان بشّاراز بن ابراهیم: است گفته خود فوائد در عاقولی دیر -

)صلی اهلل  اکرم پیغمبر:  که گفته حدیث ما برای ثابت بن زید از عبید از زهری

)بابایی، بود  نشده جمع چیزی در قرآن که حالی در شد روح علیه و آله( قبض

 (.113ص، 1330

 در را اکرم)صلی اهلل علیه و آله(  قرآن پیغمبر جهت بدین: گفته خطابی -

 تالوت نسخ یا احکام از بعضی احتمالی نسخ انتظار در که نکرد جمع مصحف

 خداوند یافت پایان حضرت آن وفات با آن نزول  که وهنگامی بود آن از قسمتی

 در خود راستین  وعده تا کنند جمع را قرآن که فرمود الهام راشدین خلفای  به

 دست  به کار این آغاز از پس بخشد، تحقق امت دراین آن حفظ ضمانت مورد

 ابوسعید از حدیثی ضمن مسلم وآنچه. گرفت انجام عمر مشورت با و صدیق
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 قرآن غیراز من از: » فرمود )صلی اهلل علیه و آله( خدا رسول: گفت که آورده

 نوشتن  درباره سخن  که زیرا ندارد منافات مطلب این با....« ننویسید چیزی

 اکرم پیغمبر دوران در قرآن تمام حتماً چون است، مخصوصی ایی گونه  به قرآن

 مرتب ها سوره و  نشده جمع جا یک در ولی شد نوشته )صلی اهلل علیه و آله(

 ترتیب همان  که سوم جمع:  گفته حاکم .(601)سیوطی، ص بود  نشده

  .)همان( شد واقع عثمان زمان در هاست سوره

:  مانند ها سوره تألیف ،یکی گرفت انجام  گونه دو قرآن جمع: گفته فارس ابن -

 اما و ، صحابه از است ایی شیوه  ،که مئین ها آن از وپس طوال سبع داشتن مقدم

 اکرم پیغمبر  که است توفیقی های سوره در آیات گردآوری: دیگرش جمع

 حضرت آن  به خداوند امر  به جبرئیل  که ترتیبی  به  آله()صلی اهلل علیه و 

 .(602-606)همان، ص شد آن متصدی بود  خبرداده

 که رود می قائل به توقیفی بودن است اما باز گفته : احتمال:  حجرگفته ابن و -

 .(613)همان، ص باشد المفصل حزب فقط  بوده مرتب وقت آن در آنچه 

 شکل دو بر قرآن جمع: نگارد می «الخمس المسائل» در فارسی بن ابوالحسین  -

 پی در و «طوال سبع» داشتن مقدم مانند ها، سوره گردآوری: نخست: است

 . (612)همان، ص … گرفتند عهده بر صحابه را بخش این. «مئین» اوردن

 قرآن نوشتن:  گوید می«  السنن فهم»  کتاب در(  ه 613 م)  محاسبی حارث -

 فرموده  امر آن نوشتن به خود پیامبر زیرا ، نبود ای تازه کار(  ابوبکر زمان در) 

 پراکنده نازک سپید های سنگ و ها شانه استخوان ها رقعه در قرآن لیکن. بود

 و.  شود برداری نسخه یکجا آنجا و اینجا از که فرمود(  ابوبکر)  صدیق و بود

 اهلل علیه و آله ( یافته)صلی  خدا رسول ی خانه در که بود اوراقی جای به این

  . (632، ص1)زرکشی، ج بود پراکنده برگها آن در قرآن و شده

 (. 633)رامیار، ص ابن ابی داوود ، ابن سیرین -
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)صلی اهلل علیه و آله (  پیغمبر خود که دارد احتمال ابوبکر : ... و قاضی -

 که باشد واگذارده امت به را آن است ممکن و باشد داده ترتیب را هایش سوره

. باشد ننموده اقدام حضرت آن خود و دهند انجام را کار این خودش از پس

  .(603)سیوطی، ص است نزدیکتر واقع به دوم احتمال: گفته سپس

 (635و621)رامیار، ص جناب زرقانی( 616)همان، صمحمود رامیار  -

  

 دیدگاه سوم :

 –باید بر این دو رای ، نظریه ی دیگری را در ترتیب سور قرآن یاد آور گردید  -

و آن این است که ترتیب موجود در  –که حد وسط دو رای قبلی می باشد 

بخش عمده ای نزدیک به تمام سور قرآن توقیفی است ، و ترتیب بخشی اندک 

 متمیل نظر ینا  به  عطیه طبق رای و اجتهاد صحابه انجام گرفته است: ابن

 در ، والمفصل وحوامیم الطول سبع قبیل از ها سوره از بسیاری ترتیب  که بوده

ترتیب بقیه سور  وامر بوده )صلی اهلل علیه و آله( معلوم اکرم پیغمبر حیات زمان

  .(311)معرفت، ص قرآن و تنظیم آنها بر عهده ی مسلمین گذارده شد

 نمایندگان از من: »گفت  که اند کرده روایت الثقفی حذیفه اوس ابی ابن اوس از -

 از )صلی اهلل علیه و آله( اکرم پیغمبر خدمت  به که بودم ثقیف شده مسلمان

 من حزبی علیَ طرأ» آمده حدیث این ودر« بودم شده اعزام خود قوم طرف

 از حزب یک  که بود رسیده آن هنگام: یعنی «اقضیه حتی االاخرج فأردت القران

 اصحاب ما ، بخوانم را آن اینکه مگر نروم بیرون خواستم می پس بخوانیم، قرآن

 بندی حزب  چگونه را قرآن: پرسیدیم )صلی اهلل علیه و آله( اکرم پیغمبر

 و  سوره  نه و  سوره هفت و  سوره پنج و  سوره  سه صورت  به گفتند کنید؟ می

 است قرآن  خاتمه تا ق  سوره از مفصل حزب و  سوره  سیزده و  سوره  یازده

 .(30، ص1333)حجتی، 
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 نتیجه : 

ترتیب سور در قرآن کنونی نمی تواند توقیفی باشد چرا که دالیل موجود برای  

اثبات آن کافی نمی باشد . عالوه بر آن ، حد اقل اگر اقوالی وجود داشت که 

ترتیب سور در زمان حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله (همانند مصحف 

کنونی بود می توانستیم توقیفی بودن سور را بپذیریم . اما اقوال بسیارحاکی از 

این است که غالب تقسیم بندی سور ، به صورت سبع طوال، مئون، مثانی و .... 

 بود. در حالی که ترتیب سور قرآن کنونی متفاوت می باشد.  

آن به طور  نکته ی دیگر اینکه  مصحف عثمانی از بین رفته است وترتیب سور

دقدق برای ما مشخص نمی باشد. فقط گفته شده است که مصحف کنونی به آن 

بسیار نزدیک می باشد. حتی اگر مصحف عثمانی حجت باشد و مطابق نزول، نمی 

 توان اطمینان داشت که مصحف کنونی همانند آن باشد .

رکیبی از ترتیب سور در قرآن کنونی به نوعی، اجتهاد می باشد . به عبارتی ، ت

سبع طوال، حوامیم، طواسین و مفصل و...و نیز ترتیب برخی بر اساس ترتیب نزول 

.مائده  1.نساء 3.آل عمران 6.بقره  1به طور مثال سور سبع طوال ) می باشد.

مثانی، مفصل،  سوره کنارهم آمده اند(، 2این  -توبه  .انفال و2.اعراف 2.انعام  5

راوان، قرینتین و معوذتین در مصحف کنونی در حوامیم، الر، عتاق، طواسین، زه

اند. و سور مئون، قل، مسبحات و ممتحنات اکثر سوره های  یکجا و کنار هم آمده

این گروه ها  کنار هم آمده اند. اما اکثر سوره های گروه حمد جدا آمده و سور 

 عزایم کامال ازهم جدا آمده اند.

دسته بندی مذکور به سبع طوال مئون نکته ی قابل ذکر در آخر این می باشد که 

مثانی و...نیز، که در زمان پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نمی تواند توقیفی 

باشد . زیرا در مقایسه با توقیف کلمات ، جمالت و آیات در قرآن می توان فهمید 

که طرز چینش بر اساس وحی چیزی است که به راحتی نمی توان به هدف و 

چینش آن پی برد به طور مثال اگر فرشته ی وحی جای یک آیه را  قانون طرز
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دقیق مشخص نمی کرد، چگونه میتوانستیم جای آن آیه را حتی به طور تقریبی 

اما دسته بندی مذکور در سور همگی قانونی  مشخص کنیم؟ همانند آیه تطهیر.

ل، مئون، کامال مشخص دارد. که یا بر اساس تعداد آیات سور می باشد )سبع طوا

مثانی، مفصالت و..( ویا بر اساس داشتن کلماتی مشخص در ابتدای سوره 

( پس این دسته بندی نیز مانند تقسیم  )مسبحات، طواسین، سور قل، سور حمد ...

 قرآن به حزب و جزء توقیفی نمی باشد. 

در آخر آنکه عدم تعیین جای سور توسط وحی، خللی به معنای قرآن وارد 

 کند. نمی
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زی کیا ، مجتبی روحانی راد غالمعلی عزیبه کوشش: رجبی، محمود ، مولفان : علی اکبر بابایی ،  -13

 چاپ چهارم  30، روش تفسیر قرآن، انتشارات پژوهشگاه بهار 113ص 

، دفترنشرفرهنگ اسالمی ، چاپ  30حجتی، سید محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم ، ص   -13

   1333بیست ونهم 



 

 

 
 

  (رجعت حضرت عیسی)ع و عروجمقایسه دیدگاه 

 در اسالم و مسیحیت

                                                                                                                                                                    0 دلیحسن بیگ

 چکیده

 به شبیه خلقتی است که الهی پیامبران ترین بزرگ از یکیالسالم(  عیسی)علیه حضرت 

 پدری که این بدون را او خداوند که معنا این به داشته؛السالم(  )علیه آدم حضرت آفرینش

 به بود، دامن پاک دختری که( سالم اهلل علیها)عذراء مریم مادرش، حضرت از باشد داشته

سالم )مریم  حضرت پاک دامان درالسالم(  عیسی)علیه حضرت [53 عمران : آل .]آورد دنیا

 هنگام این در. رسید سالگی هشت یا هفت سن که به این  تا یافت پرورش( اهلل علیها

 عیاشى،] .دهد  نجات گمراهی از را آنان و کند هدایت را اسرائیل  بنی تا یافت مأموریت

 [121 ص ،1 ج ،1330

السالم( به عنوان  عیسی)علیه در این نوشتار بر آن هستیم تا با شناخت زندگی حضرت

مقایسه دو و تاثیرگذار در سرنوشت بشریت به  اولوالعظم و صاحب شریعتیکی از پیغمبران 

و با  رجعت حضرت عیسی )علیه السالم( در اسالم و مسیحیت بپردازیم. دیدگاه عروج و

موضوع  در دو دیدگاه مسیحیت و اسالم براساس منابع در دسترس هریک نگرش بررسی

ها و مشابهت های موجود در  به بیان تفاوت رجعت حضرت عیسی )علیه السالم( عروج و

این خصوص و اعتقاد به رجعت دوباره ی  کلی در نظری ارائه نهایتاً با این زمینه پرداخته و

 حضرت عیسی )علیه السالم( براساس هر دو دیدگاه را اثبات کنیم.

 

 حضرت عیسی )علیه السالم (اسالم ،  مسیحیت ، رجعت، عروج، :ها  واژه كلید

                                                           
1
 )علیهم السالم( دانشجوی کارشناسی ارشد . رشته نهج البالغه دانشگاه معارف قرآن و عترت.  
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 مقدمه

و سرنوشت ایشان چه شده کجاست؟  )علیه السالم( که حضرت عیسی در باره این

مسیحت و اسالم تفاوتی دیده می  مختلف از جمله دردر بین ادیان و چه می شود 

بسیار  )علیه السالم( این نبی خداو سرنوشت  فرجام ی  دین درباره دو. هر  شود

ظهور وحضور  زندگی ، دین از روز آخر دواختالف روایت هر  . اما سخن رانده اند

شود که اعتقاد آنها در  در بین مردمش، موجب می  )علیه السالم( حضرت عیسی

 دو میان بنابراین در . نیز متفاوت باشد ، عروج و رجعت ایشان باره مکان فعلی 

 اهمیت مهم پرداخته شده است و مسأله این پیروانش به و مسیحیت و اسالم دین

 .اند کرده نظر اظهار باب این در صریحاً و اند شده قائل آن برای ای ویژه

 شدن، اعتقاد و احساس نیاز بیشتر برای ی جهانی از طرفی دیگر امروزه در آستانه

)علیه  حضرت عیسیمنجی و ظهور و حضور ایشان و نقش  به بشری جامعه

 های سختی و رنج ها از که و برپایی عدالت جهان گستر، در این ظهور السالم(

 را نجات و رهایی راه و آمده ستوه به روز افزون  های عدالتی بی و زندگی

چرا که  این  کند  ارزشمند است و ضرورت دو چندان پیدا می کند می وجو جست

 هنجارهای و ها ارزش شود باعث می حضور و ظهور منجی آخرالزمان است که 

 انسانی به پویایی دوباره و سعادت برسد.دوباره زنده شود وجامعه  جامعه در انسانی

کرده ایم  برآنیم تا  با از  توصیفی استفاده و ای کتابخانه روش در این جستارکه از

ای  مقایسه به صورت دین مبین اسالم و مسیحیت بهره گیری از منابع در دسترس

آیا دین مسیحیت مسئله عروج   -1به این پرسش ها پاسخ دهیم که :  تطبیقی و 

را تایید می کند یا معتقد به صلیب کشیده شدن  )علیه السالم( حضرت عیسی

 ایشان است ؟ دین اسالم چطور ،  نظر دین اسالم در این رابطه چیست ؟   

را  )علیه السالم( حضرت عیسیهمچنین آیا دین مسیحیت مسئله رجعت  -6

اسالم چطور،  تایید می کند یا معتقد به عدم رجعت و بازگشت ایشان است ؟ دین 

 نظر دین اسالم در این رابطه چیست؟                                                                                    
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 فرضیه های تحقیق با توجه به سؤاالت باال عبارتند از: 

)علیه  حضرت عیسیدین مبین اسالم ، هم مسئله عروج و هم رجعت دوباره  -1

حضرت را درآخر الزمان تایید می کند و مسئله به صلیب کشیده شدن  السالم(

 )علیه السالم( رد می کند. عیسی

)علیه السالم(  حضرت عیسیدین مسیحیت معتقد به صلیب کشیده شدن  -6

             .کند را درآخر الزمان تایید می بوده و اما  رجعت دوباره ایشان 

              

 تحقیقپیشینه 

در رابطه با بحث  منجی و مصلح  آخر الزمان و اصل رجعت پژوهش های  

مختلفی انجام شده که به چند مورد از آن به صورت مختصر اشاره می کنیم . ولی 

رجعت حضرت عیسی )علیه السالم ( در اسالم و  مقایسه دیدگاه عروج ودر مورد 

 است : مسیحیت به صورت مشخص و تطبیقی کامل پژوهشی انجام نشده

 روح تألیف ، ادیان بخشی نجات اندیشه در نو پژوهشی ادیان در منجی کتاب -1
 امیدوار آینده یک ایجاد برای بشر تالش صدداست در ، زواردهی شاکری اهلل

 درآورده است . تصویر به را مشترک مصلح انتظار و سعادت با همراه کننده
 مشخص تألیف محمدی محمدحسین اثر ابراهیمی ادیان در آخرالزمان کتاب -6
 پنج از .است پرداخته الهی ادیان در مقایسه آخرالزمان به که است جامعی و

 صورت به را ادیان ابراهیمی در آخرالزمان پنجم بخش در که شده تشکیل بخش
 .است کرده بیان ای مقایسه

 و در مورد رجعت نیز می توان به کتب و آثار زیر اشاره کرد : -3

ادله اثبات رجعت از دیدگاه قرآن  -6رجعت تالیف مال محمدباقر مجلسیاثبات -1

 -1اسالم و رجعت عبدالرحمن فرید تنکابنی-3 و احادیت، زهرا محلوجیان

بازگشت به دنیا در پایان تاریخ)تحلیل و بررسی مسئله رجعت(؛ خدامراد 
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حسین تحفه الشیعه در اثبات رجعت و ظهور ائمه علیهم السالم؛  -5سلیمانیان

 پاسخ به شبهات رجعت؛ اصغر بهمنی -2موسوی ارموی

 دالئل الرجعه, یا, ایمان و رجعت، غالمعلی رقیقی -2

 

 مفهوم شناسی : 

همان طور که پیداست در این مقاله دو واژه بیش از  سایر واژگان ، نقش آفرینی 

ی و می کنند و به نوعی به عنوان بنیان های نظری تحقیق ، نیازمند مفهوم شناس

می باشد . که در «رجعت » و « عروج » توضیح مختصری هستند ؛ آن دو واژه 

 ادامه به آنها می پردازیم  : 

 عروج : 1. 

بلند گردیدن و برآمدن و به  در زبان عربی، به معنای«  عروج  »واژه  از نظر لغت

 می باشد. ]دهخدا ، هبوطو مقابل نزول بوده و  و به آسمان برشدن باال برشدن

 ،  حرف ع[1326

به معنای باالرفتن و صعود کردن است. وقتی گفته نیز  عروج کردن و واژه ی 

؛ یعنی باال برده « عُرِجَ بِهِ» ؛ یعنی از نردبان باال رفت و« عرج فِی السُّلَّمْ»  شود می

 [   ماده عین، 1326المنجد، . ]  شد

تَعْرُجُ الْمَالئِکَةُ : »کار رفته استنیز این واژه در معنای باالرفتن به  در قرآن کریم 

؛ فرشتگان و روح به سوی او باال  والرُّوحُ اِلَیهِ فی یوم کانَ مِقدارُهُ خمسین الف سَنَه

 [1:  معارج] .  ، در روزی که مدتش پنجاه هزار سال است روند

گوییم  از معنای لغوی آن گرفته شده است. وقتی مینیز  عروج معنای اصطالحی 

به معراج رفت؛ یعنی عروج کرد و به عالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم(   اکرمبرپیام

اِنَّ الصَّلوةَ مِعْراجُ المُؤمِنِ؛ نماز، معراج : »  باال رفت. در حدیث شریف می خوانیم

منظور این است که نماز،  .[303، ص 36محمدباقر مجلسى ، ج  ].. «مؤمن است

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1018/indexId/99888#book-footnottext-3
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1018/indexId/99888#book-footnottext-3
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1018/indexId/99888#book-footnottext-3
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آدمی را به عالم باال، عروج می دهد و ارتباط بنده خاکی را با معبود برقرار 

  .سازد می

 رجعت :2. 

المعجم . ]، در لغت به معنای بازگشت است«ر ـ ج ـ ع»واژه رجعت، مصدر از ماده 

الفاظ مختلفی برای این اصل  روایاتمجید و  قرآندر  [الوسیط، ماده رجع

اما لفظ رجعت مشهورتر  حشراعتقادی به کار رفته است، مانند: رجعت، کرّه، ردّ، 

، 3ج ،لسان العرب. ]است. رجعت مصدر مرّه به معنی یکبار بازگشتن است

گوید: رجعت به فتح عین به معنی رجوع نمودن است و کسی  فیومی می [111ص

 [131المنیر، صمصباح . ]که به رجعت اعتقاد دارد، به بازگشت به دنیا ایمان دارد
عجل ) امام مهدیو در اصطالح عبارت است از این که خدای متعال هنگام ظهور 

برخی از شیعیان و دوستاران آن حضرت را که قبل از  ( اهلل تعالی فرجه الشریف

گرداند. تا به ثواب یاری  کند و به دنیا بازمی اند، را زنده می ظهور از دنیا رفته

اش  و مشاهده دولت کریمه[  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف] حضرت ولی عصر 

مشرف شوند. و همچنین بعضی از دشمنان ایشان را جهت گرفتن انتقام 

گرداند تا عذاب دنیا را بچشند و به قدرت و شوکت حضرت مهدی عجل اهلل  میبر

 [ .322، ص2طبرسی ، ج. ] تعالی فرجه الشریف پی ببرند

 بررسی دیدگاه عروج حضرت عیسی )علیه السالم (در مسیحیت : -1

 علیه) مصلوب شدن حضرت عیسی،  عروج یا به اصطالح مسیحیان ماجرای

 بوده و به شرح ذیل می باشد:  یحیان با اسالم متفاوت از دیدگاه مس (السالم

گیری و مصلوب شدن  اناجیل چهارگانه، به طور مشروح به بیان ماجرای دست

 .اند پرداخته  (السالم علیه) حضرت عیسی

نه تنها قتل خود   (السالم علیه)اند، حضرت عیسی بنابر آنچه مسیحیان اولیه گفته

دانست چه کسی به او  ، بلکه می فرمود می بینی را به دست مخالفان پیش

؛ از این رو یک مجلس ساده آراست و  خیانت خواهد کرد و او را خواهد فروخت

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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غذایی با یاران خود برای آخرین بار صرف کرد تا آنکه دوازده تن حواریان خود را 

 .خویش کند و جدایی  آمادة مفارقت

 ، یکی از شاگردان موسوم به  اشتاندکی بعد از آن در باغی که جثسیمانی نام د

،  اسخریوطی او را به جمعی که با چوب و شمشیر به سراغ او آمده بودند یهودای

ها حضرت  ها را رئیس کاهنان در پی او فرستاده بود؛ پس آن تسلیم کرد. آن

، همه او را به جرم  را نزد مجمع کاهنان و اصل شورا برده (السالم علیه)عیسی

گاه او را نزد پیالطس رومی بردند و از او  قتل محکوم ساختند. آنگفتن کفر، به 

  .خواستند که حکم را اجرا کند

 در جماعت. …سه ساعت از نیمه روز گذشته بود که او را به پای چوبه دار آوردند

ها  ای پدر! این»گفت:  کرد و می آوردند و او برایشان دعا می می بر فریاد او اطراف

 . [ 63: 31لوقا] «  کنند دانند چه می نمی  کهرا بیامرز زیرا 

و جان، تسلیم « ! چرا مرا ترک کردی؟ الهی  الهی»پس مسیح، به آواز بلند گفت: 

 .حق کرد

تحمل رنج کرد، تا آن که ابنای  (السالم علیه)به عقیده مسیحیان، حضرت عیسی

سد او بر فراز برای آن که در روز سبت، ج .نوع خود را کفاره داده، آمرزیده سازد

نام یوسف آریماتیا که از اعضای شورای   صالبه باقی نماند، شخص دولتمندی، به

 . کاهنان بود، کالبد او را در قبری نو که از سنگ برای خود تراشیده بود گذاشت

پیش از این که ( السالم علیه)صبح روز سوم، بعضی از زنان اقارب حضرت عیسی

یرند به طلب قبر او رفتند؛ ولی آن را تهی یافتند. راه مراجعت به جلیل را پیش گ

ها  هنگامی که سرگردان، عازم بازگشت شدند، ناگهان فرشتگانی ظاهر شده، به آن

[ . 21-20: ص1333جان بایر ناس، ]  «.عیسی از مردگان برخاسته است»گفتند: 

 [31 شماره ، 1330 جوانشیر] 
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 السالم( در اسالم :بررسی دیدگاه عروج حضرت عیسی )علیه  -2

 علیه) مسلمانان معتقدند که حضرت عیسیبنا به دیدگاه دین مبین اسالم 

بر آن مردم  بلکه این امرو ایشان را به صلیب نکشیده اند را نکشتند ( السالم

سوره مبارکه نساء  152آیه و در  کند قرآن صرفاً آن را نفی میه است و متشبه شد

 : می فرماید  و

قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ وَ » 

شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إاِلَّ اتِّباعَ   لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی

 . «          یناالظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَق

آنکه  ، پیامبر خدا را کشتیم و حال : ما، مسیح، عیسی بن مریم و گفته ایشان که»

بر آنان متشبه شد؛ و کسانی که  آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند، بلکه امر

اند و هیچ علمی به آن  درباره او اختالف کردند، قطعاً در مورد آن دچار شک شده

 [152:  نساء.« ]کنند و یقیناً او را نکشتند از گمان پیروی میندارند، جز آنکه 

( از نظر (علیه الساّلم  )به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی یعنی  این موضوع )

مکتب اسالم چنان که در قرآن بدان تصریح شده امری بی اساس است و به تعبیر 

ر و احادیث از این قرآن امر بر آن ها مشتبه شده و داستان برحسب تواریخ وتفاسی

سر دشمنی  (علیه السّالم)قرار بوده که: چون جهودان که همواره با حضرت مسیح 

با  (علیه السّالم)داشتند بر قتل او تصمیم گرفتند و در آن حال حضرت عیسی 

حواریون در میان باغی بود سپاه امپراطوری روم چون به باغ درآمدند همه 

پراکنده شدند و فرار کردند یکی از (الم علیه السّ )شاگردان حضرت عیسی 

بود به دست آن ها افتاد و چون مجال  ایشانحواریون به نام یهودا که شبیه 

را خداوند  (علیه السّالم  )تحقیق بیشتری نبود او را به دار زدند امّا حضرت عیسی 

رَّفَعَهُ اللّهُ بَل  »، خالصه قرآن در این باره می فرماید:  در آن حال به آسمان برد

ذ قال اهلل یا إ »و یا در آیة دیگر  [ 153:  نساء] « إِلَیْهِ وَکَانَ اللّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا

عیسى إنی متوفیک ورافعک إلیّ ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک 
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فوق الذین کفروا إلى یوم القیامة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه 

از مضمون این آیات چنین برمی آید که حضرت   [ «. 55اّل عمران ] .  نتختلفو

زیرا  زنده به آسمان رفت و این با معنی توفی منافات ندارد (علیه السّالم )عیسی 

توفی به معنی دریافت است و اگر در مواردی از قرآن میراندن از آن استفاده 

است روح را از بدن نه این که  شود آن نیز به معنی دریافت خداوند یا مالئکه می

  .معنی توفی اماته باشد

السالم( سی و سه  )علیه السالم( روایت شده که حضرت عیسی از امام صادق)علیه

سال در این دنیا زندگی کرد و پس از آن خداوند او را به آسمان برد و روزگاری به 

 .زمین فرود آید و اوست که دجال را به قتل رساند

( السالم علیه) حضرت عیسی به صلیب نکشیده شدن وکشته نشدنت اما در کیفی

 : که به مختصری از آن اشاره می کنیم  میان مسلمانان اختالف وجود دارد

، در باب چرایی اتخاذ و تأکید  اهلل مکارم شیرازی با تأیید نظر جمهور مسلمانان آیت

بینیم قرآن مخصوصاً روی مسئله مصلوب نشدن  اگر می »نویسد:  بر این اندیشه می

رسد  می ای به نظر اینکه ظاهراً موضوع ساده تکیه کرده است. با( السالم علیه)مسیح 

شدت بکوبد   به خاطر همین است که عقیده خرافی فداء و بازخرید گناهان امت را به

، نه  ال خویش ببینندمسیحیان را از این عقیده خرافی بازدارد تا نجات را درگرو اعمو 

ها را در قرون بعدی و نه در عصر  ایشان، نوشته شدن انجیل« در پناه بردن به صلیب.

 وسلم( لهآاهلل علیه و  صلی) عیسی ناصری )برخالف قرآن که در عصر نبی اکرم 

یمانی یهودیان را از مسیحیان، دستگیری ث، عدم تمیز سربازان باغ جس مکتوب شد(

نزد پیالطس حاکم با توجه  ناناجیل، سکوت پیامبر در دستگیرشدشبانه طبق نقل 

از خداوند بر فراز  ( السالم علیه) عیسی حضرت  به خطیب بودن ایشان، شکایت

مکارم .]  داند صلیب و نظر مخالف در انجیل برنابا را دلیل بر رد این موضوع می

 [ 566، ص 3شیرازی، ج 

مسیر برای نقض موارد مسیحیان ذیل مورد صاحب انوار العرفان، نیز در همین 

سوی پروردگار باال  مراد از رفعت او به»دهد:  گو، برداشتی عرفانی را ارائه میگفت
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  سوی آسمان نیست بلکه تقرب معنوی او به ساحت قدس پروردگار و بردن وی به

 [153ص ،  1،  ج داور پناه. ] زندگی خاصی است که به آن اختصاص یافت

مین االسالم طبرسی در اینجا بیشتر با رنگ روایی به موضوع پرداخته. ابتدا مرحوم ا

هایی که  به آسمان را با توجه به آیه قبل و تهمت ( السالم علیه) علت رفعت حضرت

زدند و اصول عزم یهود بر قتل او را هم با توجه  می(  السالما علیه)  به حضرت مریم

ابن عباس تفسیر کرده است. نکته جالب در تفسیر ایشان     به این موضوع، به نقل از

  [32]بقره : .... «  وَ أَیدنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ»  توجیه نحوه کیفیت عروج با توجه به آیه 

 [603ص  ،3ج ، طبرسی]  . نیستاست که در دیگر تفاسیر این موضوع 

اِنَّا  برای کسانی که گفتن»نگارد:  می در تفسیر خود 13ابن عاشور از مفسرین قرن 

داده است و احتمال  قَتَلنَاهُ المَسیح عیسَی بنَ مَریَم هم یهود زمانه این تشبه رخ

که در ذهن آنان متشبه  دارد که معنی تشبه یهود اولین و آخرین باشند یعنی این

ضرب  شده و امر برای آنان مختلط شده چنانچه همین موضوع نزد اعراب یک

 [ 302ص  ، 1ج  ،عاشور  ابن] ت. المثل اس

حضرت اگر  :شده برخی گفتند  گفته »نویسد:  نظر بیضاوی می فیض کاشانی با استفاده از

کشته شده پس صاحب ما یعنی آن حواری کجاست؟ و برخی گفتند ( السالم علیه)عیسی 

و بدن، بدن حواری است. برخی گفتند ( السالم علیه)عیسی حضرت صورت )وجه( صورت 

 [ 513ص  ،1ج  د. ] کاشانی،ناسوت به صلیب کشیده شده و الهوت صعود کر  :که

از منظر تاریخ، دو نفر »نویسد:  عالمه طباطبایی در خصوص فرد مصلوب می

سال فاصله است که نخستین  500اند که بین ایشان  عنوان مسیح ذکرشده به

ه صلیب کشیده شده حق ب حق بوده و کشته نشده و دومی داعی کذب بوده و به به

است. پس بر این اساس منظور قرآن از مسیح مصلوب و تشبیه حضرت به شخص 

 [603ص  ، 5ج  ،المیزان.] دوم است
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که سربازان رومی درصدد به علت این»کند که:  چنین تصریح می ایشان هم  

دستگیری حضرت بودند و آشنایی با ایشان نداشتند و از سویی اوضاع متشنج و 

 ] همان[   .بوده لذا این از دالیل تشابه در دستگیری استشلوغ 

توان چنین استنباط نمود که روش و نظر مرحوم  با توجه به آنچه گذشت می  

عالمه طباطبایی با تأکید بر معنی لغوی و سیر عقلی و تحلیل فلسفی مفهوم 

 :اصلی آیه به شرح زیر است

زم قتل نیست و شاید یک قتل صلیب نوع خاصی از تعذیب است که همواره مال

 « وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ» عادی منظور نبوده؛ پس دلیل اینکه خداوند فرموده 

 .که چرا به یکی از این دو واژه اکتفا نشده است همین است یعنی این

 : یکی از چهار احتمال است « وَ مَا قَتَلُوه یَقِینَا» مرجع ضمیر 

 ظن( د – علم( ج – یقین خبر اخبرک( ب –الف( قتل 

داند؛ یعنی منظور  ضمیر آن را بعید می ایشان در مورد احتمال چهارم از مراجع

عالمه این است که حفظ ایشان از مجرایی خارق از عادت طبیعت مستحیل 

  .گونه بوده است چنانی که سیر زندگی و والدت ایشان هم این نیست هم
 

 یسی )علیه السالم( در مسیحیتبررسی دیدگاه رجعت حضرت ع  -3

(، دومین آمدن مسیح )رجعت( the  second  cominqدر فرهنگ مسیحی )

حضرت در پایان جهان جایگاه بلند و ممتازی دارد. همه مسیحیان، امید دارند که 

 را به همه بچشاند.«  مهر و صلح » در آمدن دوم خود، طعم ( السالم علیه) مسیح

به اعتقاد  - ( السالم علیه)عیسی حضرت مسیحیان، بعد از مصلوب شدن 

ی آمدن داده  منتظر بازگشت مجدد او هستند . چرا که خود ، وعده -خودشان 

 گردم .  بود که بار دیگر بر می

ی نجات را کامل خواهد کرد .  الزمان خواهد آمد و برنامه مسیح، دوباره در آخر

 [16:  1ی عالم است. ]یوحنا،  دهنده ایم که او نجات زیرا، در حقیقت، شنیده
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، بار ، تا گناهان بسیاری را رفع کندچنین مسیح چون یک بار قربانی شد هم» 

، ظاهر خواهد شد به جهت ، برای کسانی که منتظر او هستنددیگر، بدون گناه

 [ 63:  3]عبرانیان ، « نجات 

، پسر انسان، جهان (السالم علیه) ححضرت مسیآنان، بر این باورند که در بازگشت 

 روی سعادت را خواهد دید. 

ی مسیحی اولیه ، آن قدر  در جامعه ( السالم علیه)عیسی حضرت انتظار بازگشت 

 زنده و پویا بود که مسیحیان، دست از زندگی روزمره کشیده و به طور دسته

کردند. و بر این باور بودند که وقتی که  جمعی برای بازگشت او روز شماری می 

بیاید ، ملکوت خدا و پادشاهی پسر انسان و غلبه ی  ( السالم علیهحضرت مسیح )

 خیر بر شر خواهد بود و جهان در صلح و آرامش به سر خواهد برد. 

ی کامل به سر آید و جهان پس از ظهور آن منجی، در صلح و صفا مسیح، می

 [2:  6. ]اشعیا، ایشان از طال و نقره پر خواهد شدخواهد برد و زمین 

بندد و امتی بر امتی شمشیر نخواهد  ریزی، از جهان رخت بر می و جنگ و خون

 [ 1: 6کشید. ]اشعیاء، 

ها، آخرالزمان را نزدیک  اسنی»گوید:  یوسفوس، مورخ مشهور اسراییلی می

گذراندند و این عقیده، نه تنها  ر ظهور مسیح به انزوا میدانستند و در انتظا می

 [ 100ـ  221 ، 1331، سعدی ] ها، بلکه عمومی بود .  مخصوص اسنی

 » زنده اجماع» به  آن از و دارد وجود رجعت به اعتقاد ، مسیح دین در بنابراین

 از بعد راحضرت عیسی )علیه السالم(  شدن زنده کنند  همچنین می تعبیر
،  محمدیدانند ] مجدد می شدن زنده و رستاخیز دلیل اعتقاد به به شدن مصلوب

 . [632 ص ، 1333

 برای مؤمنان و نیکوکاران معنای بازگشت به رجعت مسیح، آیین کنونی منابع در

 ]رنجکار، .است شده تعبیر نیز اول قیامت به آن از و است مسیح سلطنت درک

  [103 ص ، 1333امیری، 
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 :است آمده چنین (11:  15 ، اول )قرنطیان جدید عهد کتاب در

 و است دروغ ما های موعظه و ها پیغام تمام پس است؛ نشده زنده مسیح اگر

 .باشد می بیهوده و اساس ، بی خدا به نیز شما اعتقاد و ایمان

 برخی در حتی. رساند می را مسیح دین در رجعت به اعتقاد اهمیت عبارات این

: شد خواهند زنده مردن، از بعد که اند کرده حواریون اظهار و شاگردان ، موارد

 :است آمده چنین قرنطیان به دوم نامه در چنانچه

 نیز را ما ، کرد زنده مرگ از پس را عیسی ما خداوند که خدا همان دانیم می

 .ببرد او حضور به شما همراه به تا ، خواهد کرد زنده ، مسیح عیسی مانند

 همان، . ]شود می قانون این مشمول آورد، ایمان او به کسی هر مسیح، اعتقاد به

 [633  ص

 های زمان حضرت عیسی )علیه السالم( در دیدگاه مسیحیت، مجدد آمدن برای

 را شرایط زمان بلکه نکردند مشخص را دقیق زمان البته. اند کرده مطرح را متعددی

 : کرد اشاره مورد چند به توان می آن شرایط جمله از. اند کرده گویی پیش و مطرح

  : انجیلی ایمان شدن فراگیر . 1

 کاری این ها زیرا. است مردم همه شدن مسیحی تعبیر از غیر معنایش ، تعبیر این

 این  گویند می بلکه نه،  یا شوند می مسیحی درآخرالزمان مردم همه که ندارند

 مسیحی مردم یعنی اکثر شده محقق االن این. شود می غالب و فراگیر ایمان

 .هستند

 در یعنی است غیرانجیلی ایمان مقابل در انجیلی ایمان این که باشد این مراد شاید

 بشارت، یعنی انجیل زیرا. گیرد می حضرت موسی )علیه السالم( قرار شریعت مقابل

 .هاست مختص مسیحی که بشارت به ایمان شدن فراگیر یعنی انجیلی ایمان پس

زمان  به حضرت عیسی )علیه السالم( را مجدد ظهور زمان نیز ، آیات ای از  پاره در

 [ 3 ص ]شاکری،. اند کرده نوح )علیهم السالم( تشبیه و حضرت لوط

 حضرت عیسی )علیه السالم( : بودن ماشیح به ادیان عمومی . باور 6
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 بود خواهد زمانی ، کند می ظهور حضرت عیسی )علیه السالم( دوباره وقتی یعنی

  .است ماشیح همان او که رسیده باشند عمومی باور این به یهودیان که

 او که بگویید که زمانی تا دید نخواهید مرا پس آن از است: آمده متی انجیل در

 آید می خود نام به مبارک

 :  اول . ارتداد3

 :است نوشته باره این در.  6 آیه. 3 باب. دوم نیکان تسالو کتاب در

 و مسیح از پیش. باشید مسیح مجدد ظهور منتظر ، افتاد اتفاق اول ارتداد وقتی» 

 خواهد اتفاق ارتداد این ، گناه انسان یا هالکت انسان شوید شخصی آمدن با همراه

 «افتاد ..... 

 :  منتظران و انتظار گرفتن سخره به . 1

 : کند می نقل چنین باره این در 1 و 3 آیه ،3 باب ، پطرسی دوم رساله

 گرفت. ]همان، خواهند تمسخر به را مسیح مجدد رجعت به اعتقاد زمان آن در«

 [. 33  ص

مسیحیان معتقدند حضرت عیسی )علیه السالم( به دالیل مختلف ازجمله به  

 دالیل زیر بازخواهد گشت :

 داران : ایمان پذیرش. 1

 مؤمنان همه ، گذشته همانند ، کند می ظهور حضرت عیسی )علیه السالم(  وقتی

 گوید :  می باره در این یوحنا انجیل. شوند می جمع او دور

. کنم  آماده شما برای را جا آن تا روم می من. است  بسیار جا )خدا( من پدر نزد

  همه وقتی

 هستم من که جایی تا برد خواهم هم را شما و گشت خواهم باز ، شد آماده چیز

 .باشید نیز شما
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 :  پاداش دادن و دادرسی برای . 6

 : است آمده متی انجیل در

 روی از را کس هر و آمد خواهم پدرم جالل شکوه در خود فرشتگان با من زیرا «

 » کرد خواهم داوری اعمالش

 را کس هر وقت آن در و بکند هم داوری که شده بخشیده قدرت او به یعنی

 بلکه. نیست کردن محاکمه معنای به داوری جزا و البته. دهد جزا عملش مطابق

 .کند را بیان آنها استعدادی سنجش و نه یا اند مؤمن ببیند خواهد می فقط

 

  : اسرائیل بنی نجات .3

 در مطلب این. است اسرائیل برای بنی حکومت متشکل و اتحاد معنی به نجات

 . است خیلی نمایان مسیحی های فرقه برخی

 خواهند ایمان اسرائیل بنی همگی»  است : آمده 62 آیه. 12 باب. رومیان در

 .... «  یافت

 بیاورند، حضرت عیسی )علیه السالم( ایمان به که اسرائیل بنی از دسته آن ) نجات

 [31  ص ، ]همان اسرائیل ( بنی همه نه

 

  : ها امت همه میان در داوری .1

 : است  آمده (33 تا 31 ایات ، 65 ) باب متی انجیل در

 بیایم، فرشتگانم تمام با همراه خود جالل و شکوه با موعود مسیح من، که هنگامی

 در زمین روی های ملت تمام سپس. نشست خواهم خود باشکوه تخت بر گاه آن

 که طور همان. کرد  جدا خواهم هم از را ایشان من و ایستاد خواهند من مقابل

قرار  راستم طرف در را گوسفندها ، کند می جدا بزها از را گوسفندان ، چوپان یک

 «چپم. طرف در را بزها و دهم می
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 :  دادن برکت و ساختن .آزاد5

 آمدن با شد خواهد آزاد تباهی از زمین» است:  آمده 61 آیه ، 3 ) باب رومیان در

 درختان و زمین در: است آمده نیز 1 - 10 آیات . 35) اشعیا در و ...«مسیح 

 .شوند می سرسبز و پربرکت

 : ملکوت برقراری . 2 

 از مراد. کند می برقرار را خدا ملکوت ، آید حضرت عیسی )علیه السالم( می وقتی

 چنین سایه در. باشد خداوند و جبروت جالل نمایاننده که است حکومتی آن

. گردد عملی زمین حضرت عیسی )علیه السالم( در توسط خداوند تعالیم حکومتی

حضرت داوود )علیه السالم(  به خداوند که است حکومتی همان ملکوت خداوند

 [ 32و 35ص ، ]همان. بود داده وعده

:  گشت خواهد باز مرحله دو در مسیح مسیحیان، منابع اساس بر همچنین

 مردگان رستاخیز همچنین. قیامت در داوری نهایی و دنیا در ساله هزار سلطنت

 خواهد . )نهایی( دوم قیامت و اول قیامت مرحله دو در ، نیز در قیامت

 به جهتی از ، آسمان از بازگشت از پس مسیح سلطنت بودن اخروی یا دنیوی. بود

 .[101 ص امیری، ] رنجکار، .گردد برمی در مسیحیت ساله هزار دوره به اعتقاد

 در مسیحی الهوت علمای از نظر سه الجدید للعهد التطبیقی التفسیر کتاب در

 از: عبارت اند که است شده بیان باره این

 پایان در. است  سال هزار این گذشتن از بعد زمین به مسیح مجدد بازگشت -1

 خواهد باز مسیح زمان این در اما. شد  خواهد مجدداً آزاد شیطان ، سال هزار این

 .خواهدکرد سلطنت ابد تا و داد خواهد شکست را او گشت،

 طول در او سلطنت و سال هزار این از قبل زمین به مسیح مجدد بازگشت -6

 رسیده، پایان به او دنیوی سلطنت سال، این هزار پایان با. است مذبور مدت

 .رفت خواهد بین از نیز، شیطان
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 بازگشت و آسمان به مسیح صعود زمان مدت برای است رمزی تنها سال هزار -3

 ، مسیح ساله هزار سلطنت رو این از. است دوران کلیسا دوران، این. او مجدد

 مجدد بازگشت دوران با این. کلیساست  در و مسیحیان های قلب در او سلطنت

 .پذیرفت خواهد پایان مسیح

 بیستم باب از سوم آیه شرح ذیل از االنجیل تفسیر فی الجلیل الکنز کتاب در

 مزبور مدت: معتقدند بعضی که است شده نیز مطرح دیگری نظر یوحنا مکاشفه

. پردازد می گمراهی مردم به و شده آزاد شیطان که است زمانی اکنون و گذشته

 و اعتقاد خورد در آرا این از یک هیچ باره، این در مختلف اقوال نقل دلیل به

 .[105 و 101 ص ]همان،. نیست پذیرش

 است شده نقل اول قیامت برای مسیحی الهوت علمای از نظر دو همچنین

 الجدید( : للعهد التطبیقی )التفسیر

 که است ای ساله هزار سلطنت برای ارواح روحی رستاخیز تنها اول قیامت  -1

 به او صعود زمانی فاصله در او روحی ، سلطنت داشت خواهند مسیح با مؤمنان

 داوری برای بشر جدی تمام رستاخیز دوم قیامت بوده، او مجدد بازگشت و آسمان

 زیرا آیند، می شمار به خداوند کاهنان اکنون مؤمنان همه ، نظر این طبق. است

 .کند می حکومت ها قلب بر مسیح، اکنون

 قیامت این. شد خواهد واقع شیطان شدن کشیده بند به از پس اول قیامت  -6

 بازگشت از )پس مسیح با که است دنیا( به رجعت )یعنی مؤمنان جدی رستاخیر

 رستاخیز سال هزار در پایان و کرد خواهند حکومت زمین در سال هزار آسمان( از

 [102ص .]همان .گرفت خواهد صورت مؤمنان غیر داوری برای مردگان بقیه
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 :رت عیسی )علیه السالم (در اسالمبررسی دیدگاه رجعت حض -4

در انقالب جهانی آخرالزمان ( السالم علیه)عیسی حضرت از منظر روایات اسالمی، 

آید، اما زیر  ی قسط و عدل از آسمان فرو می شرکت و حضور دارد و برای اقامه

 کند .  است و مستقال عمل نمی( السالم علیهحضرت مهدی )لوای 

حامی و آید و در سرزمین فلسطین به زمین فرود می( السالم علیه)عیسی حضرت 

است که به هدایت مردم فرجه الشریف (   ) عجل اهلل تعالی ومروّج حضرت حجت 

چنین هنگام نماز جماعت به حضرت مهدی)عج(  پردازد. هم کتاب می ویژه اهل به

  کند .  و او را در کشتن دجال نا به کار ، کمک می کند، اقتدا می

( به این موضوع اشاره فرموده وسلم لهآ)صلی اهلل علیه و که پیامبر اعظم چنان

  :است

 . [21، ص 51]بحاراالنوار، ج  «اهلل عیسی بن مریم فیصلّی خلفه روحفینزل »  

حضرت [ )عجل اهلل تعالی و فرجه الشریف(پس ]هنگام ظهور حضرت مهدی

) عجل آید و پشت سر او ]حضرت مهدی فرود می )علیه السالم ( عیسی بن مریم

  .خواند [ نماز میاهلل تعالی و فرجه الشریف( 

را حاکم عادل و شکننده  )علیه السالم(روایت نبوی دیگری، حضرت عیسی 

  :کند ها در عصر ظهور معرفی می صلیب

والذی نفسی بیده لیوشکنّ ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدالً یکسرالصلیب و » 

؛ صحیح بخاری، ج 336 ، ص 56] بحاراالنوار، ج  « یقتل الخنزیر و یضع الجزیة؛

 [  652، ص 6

قسم به کسی که جانم در دست اوست، نزدیک است که در میان شما، پسر مریم 

    . ( فرود بیاید)علیه السالم ()حضرت عیسی

و جزیه را   کشد می  شکند و خوک را او حاکمی عادل است که صلیب را می

  دارد برمی



 

 مقایسه دیدگاه عروج و رجعت حضرت عیسی)ع( در اسالم و مسیحیت                                      

 

 

47 

شکستن صلیب، قتل خنزیر )کنایه از حرمت خوردن گوشت آن( و رفع جزیه، از 

 .های نسخ شریعت مسیحیت و ضرورت اقبال به شریعت اسالم است هنشان

عجل اهلل تعالی و فرجه )طبق بعضی از روایات، دجال، به دست امام مهدی 

شود،  الشریف(و طبق روایت دیگری به دست حضرت عیسی علیه السالم کشته می

) عجل حضرت مهدیاما بر اساس حدیث دیگری حضرت عیسی ) علیه السالم(، 

 کند.  اهلل تعالی و فرجه الشریف( را در کشتن دجال کمک می

ی مهم این که حضرت عیسی) علیه السالم ( زیر لوا و پرچم و به امر امام  نکته

 کند .  مهدی) عجل اهلل تعالی و فرجه الشریف (  در حرکت نهایی شرکت می

عالی و فرجه ) عجل اهلل تحضرت مهدیای از اهل سنت، به امامت  البته، عده

که پیامبر و صاحب شریعت و معجزه  -الشریف( بر حضرت عیسی )علیه السالم (

 ی شیعه، این تقدم و افضلیت وجود دارد.  کنند، اما طبق عقیده اشکال می -بوده 

) حضرت مهدیهمچنین در روایات ذکر شده است : هنگام نماز فرا می رسد، 

جلو »گوید:  ت عیسی )علیه السالم ( میعجل اهلل تعالی و فرجه الشریف(  به حضر

شما، اولی و »گوید:  حضرت عیسی )علیه السالم (می« بایست برای نماز.

سپس حضرت عیسی )علیه السالم ( به حضرت مهدی  ) عجل اهلل « سزاوارترید.

 کند.    تعالی و فرجه الشریف(  اقتدا می

کیف انتم اذا انزل ابن » پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه و آله وسلم( فرموده است:

مریم و امامکم منکم. چه حالی دارید هنگامی که عیسی نازل شود، اما امام شما از 

 « خودتان باشد؟

اند، رجعت حضرت  عیسی )علیه السالم( به نبوت  ای گفته عالوه بر این، عده

کند، بلکه  نیست. چرا که شریعت او نسخ شده و آن حضرت به نبوت رجعت نمی

تمام حجت و تایید حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه رجوع می کند. برای ا

 [ 100ـ 221 ، 1331، سعدی]

 است آخرالزمان مهم مسائل از یکی( السالم علیه)عیسی حضرت  رجعت بنابراین

 علمای شیعه، از برخی تصریح طبق .دارد شیعه اعتقادات در مهم جایگاهی که
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 مسائل بیشتر ، رجعت مسئله جز به  است شیعه مذهب ضروریات از آن به اعتقاد

 نقل سنت اهل منابع در هم و شیعی منابع در هم ، درباره آخرالزمان شده مطرح

 بر آنان روایات از بعضی رغم  داللت به سنت اهل مذهب پیروان که اند شده

 .ندارند اعتقاد آن به ، رجعت

 آیه جمله از .دارد وجود رجعت اثبات بر دلیلی منزله به آیاتی نیز کریم قرآن در

 : غافر سوره 11

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن » 

 .سَبِیلٍ

 اعتراف خود گناهان به ما پس ، کردی زنده دوبار و میراندی دوبار را ما ! پروردگارا

 «آییم؟  بیرون )عذاب از( تا  راهی هست اینک آیا .کردیم

 است : رجعت بیانگر نیز قصص سوره 5 آیه همچنین

 نجعلهم و ائمه نجعلهم « : » و االرض فی استضعفوا الذین علی نمن ان نرید و» 

 الوارثین .

 منت شدند، شمرده ضعیف زمین در که ای طایفه آن بر که کردیم اراده ما و

 « .گردانیم ملک وارث و قرار  دهیم خلق پیشوایان را آنان گزارده،

 اما کند می اشاره فرعون ستم و ظلم از اسرائیل بنی نجات به سیاق به توجه با آیه، این

 برقراری مهدی) عجل اهلل تعالی و فرجه الشریف(  و حضرت به ظهور ، روایات مطابق

 ظهور در زمان روایات، مطابق  .کند می اشاره بیت اهل توسط الهی عدل حکومت

 از شدن متنعم برای محض کافران و محض مؤمنان رجعت ، زمین در عدل حکومت

 .شد خواهد محقق دنیا به مجازات و آن دوران برکات

 

 نتیجه گیری

در رابطه با دیدگاه اسالم و مسیحیت شده،  عنوانبر اساس مطالب در این پژوهش 

که  می توان گفتدر مورد عروج و رجعت  حضرت عیسی مسیح )علیه السالم( 

حضرت عیسی )علیه السالم( ندارند  دین مسیحیت و پیروان آن اعتقادی به عروج 
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بلکه معتقدند که ایشان به صلیب کشیده شده است . و در مقابل دین مبین اسالم 

الیل قرآنی مسئله به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی )علیه براساس ادله ود

السالم( را نفی می کند و معتقد است که حضرت عیسی )علیه السالم( همراه با 

 جسم وروح به آسمان عروج کرده است . 

و در مورد رجعت حضرت عیسی )علیه السالم( به طور کلی می توان گفت دیدگاه 

یفیت آن و نقش حضرت عیسی )علیه اسالم و مسیحیت یکی است اما در ک

 السالم( در آخر الزمان اختالف دارند . 

پس بنابراین هم اسالم  و هم مسیحیت معتقد است که حضرت عیسی مسیح 

ین دنیا بازگشته )علیه السالم( در آخر الزمان رجعتی دوباره خواهند داشت  و به ا

ت جامعه بشری نقشی ، صلح و دوستی در بین انسانها و سعادو در ایجاد وحدت

 .تاثیرگذار و مهم ایفا خواهند کرد
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 نقش حیا در پرورش فرزندان پاکدامن از منظر 

 روایاتقرآن و 

 1پریسا محزونی

    2سَبَبُ العِفَّةِ اَلحَیاءُ

  پیش درآمد عفت و پاكدامنی، داشتن حیاست.

 

 چکیده:

بحث از مسائل اخالقی در جامعه اسالمی و به اصطالح امر به معروف مستلزم 

باشد. در این نوشتار  ها و منابع غنی اسالمی به نسل جدید می شناساندن ریشه

 ، این فضیلت اخالقی از منظر آیات و روایات به یک"حیا"سعی شده است مسئله 

ی کوچک  بررسی اجمالی گذارده شود و لزوم وجود و ارتقای کیفیت آن در جامعه

خانواده و سپس اجتماع بزرگ اسالمی به نظر خواننده برسد. سپس به معرفی و 

ها، که زاییده کم شدن حیا و  عفتی یابی بعضی معضالت اجتماعی و بی ریشه

و تأثیر و اهمیت آن،  است. باشد  اشاره شده  کمرنگ شدن این صفت اخالقی می

است. شناخت و  از منظر قرآن و روایات، در پرورش نسلی پاک و سالم بیان گردیده

عنوان فضیلتی  ی حیا به تفکیک حیای ممدوح از حیای مذموم، بازنگری به مسئله

های تجدید آن، ازجمله نتایج  ی راهکار شده در خانواده و جامعه و ارائه فراموش

 باشد. رمیحاصل از این نوشتا

 تربیت -فرزند -خانواده -کلیدواژه: حیا
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 مقدمه:

ی پیرامون خود  و رفت وآمدی هرچند مختصر  امروزه با نگاهی اجمالی به جامعه

کنیم که با سرووضع و رفتاری در  هایی امروزی برخورد می در جامعه به جوان

و یا  عنوان ضد ارزش شوند که شاید تا یکی دو دهه پیش به جامعه حاضر می

شد. چه بسا در خانواده و نزدیکان نیز با چنین  حداقل زشت و قبیح شمرده می

کردارهایی مواجه باشیم. این نوشتار برآنست که یکی از عوامل بوجودآمدن چنین 

کم شدن "جز ها و رفتارها بررسی کند و آن چیزی به تضادی را در نوع نگرش

 جتماعی نیست.های زندگی فردی و ا در بسیاری از جنبه "حیا

تبع آن در جامعه  در این مبحث علل کم شدن حیا را در نسل جوان و خانواده و به

شده و در ادامه مروری اجمالی بر تأثیرات و نتایج داشتن حیا و  به بررسی گذاشته

مزین بودن به این اخالق حسنه، در قوام زندگی خانوادگی و پرورش نسل عفیف و 

است. این تحقیق با رویکرد آیات قرآن و  ازان جامعه شدهس پاکدامن به عنوان آینده

 است. روایات در حد وسع و معلومات نویسنده انجام و به نظر مخاطب رسیده

 

 باز شناسی معنای لغوی و اصطالحی حیا -1

 -1ای دو معنایی است:  باشد که ریشه ی حَیَیَ می حیا از لحاظ لغوی، از ریشه

شرم و آزرمی که در مقابل عمل زشت باشد. )ابن  -6معنایی مقابل مرگ و مردن 

 (166، ص6ق، ج1101، بن زکریا فارس

خوددارى نفس از زشتیها و ترک زشتیهاست)راغب  شرم و حیا اصطالحاً

یک حالت تنفر و بیزاری نسبت به اعمال  ( و523 ص، 1 ش، ج1321اصفهانى،

رهیز از گناه وادار آید و او را به پ زشت و ناپسند است که برای انسان پیش می

ی قدرت روحی  کند. حیا یکی از فضائل و کرامات انسانی است که نشان دهنده می

کس که شرم  فرمایند: آن باشد. چنان که امام علی)علیه السالم( می افراد با حیا می

مَن قَلَّ حَیاؤُهُ قَلَّ »اش نیز اندک خواهد بود.  او اندک باشد تقوا و پرهیزگاری
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( پس طبق سخن امام کسی که حیایش کم 313)نهج البالغه، حکمت  « وَرَعُهُ

تواند او را از مسیر گناه دور  است عظمت روحش هم در حد پایینی است و نمی

لَا  »فرمایند:  کس که حیا ندارد ایمان ندارد  السالم( نیز می صادق)علیه کند. امام

(  امام نداشتن حیا را برابر 331ص ،23ج ،1103)مجلسی،«  إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَه

 با نداشتن ایمان دانسته اند.

 

 اهمیت حیا -2

 ی عقل میوه

باشد پس در این  داشتن حیا در نظر اول نشان دهنده عقل داشتن فرد با حیا می 

امیرالمؤمنین علیه شود. در روایتی از  زمان است که مالزمت عقل و حیا روشن می

بر حضرت آدم علیه السالم نازل شد و به آدم  السالم است که حضرت جبرئیل

من مأمور شده ام که تو را در انتخاب سه چیز مخیر سازم پس از این سه »گفت: 

جبرئیل «. عقل را برگزیدم»آدم گفت: «. "عقل و حیا و دین"چیز یکی را برگزین 

موریم ما مأ»دو گفتند:  به حیا و دین گفت شما بازگردید و او را واگذارید؛ ولی آن

 (10، ص1، ج1102کلینی، «.)هرجا عقل باشد، با او باشیم
العَقلُ شَجَرَةٌ »  در روایات دیگر حیا به عنوان میوه و ثمره عقل ذکر شده است:

 (652، ص1322تمیمى آمدى، «) ثَمَرُهَا الْحَیَاءُ وَ السَّخَاء

 لباس و زینت اسالم

( و از 132ست )بقره، ا قرآن کریم زن وشوهررا لباس یکدیگر معرفی کرده

های لباس قدرت پوشانندگی عیوب است. در سخن امام علی علیه السالم  خاصیت

الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ   کَسَاهُمَن » بینند آمده: کسی که لباس حیا بپوشد مردم عیب او را نمی

 (63، ص3، ج1102)کلینی، «  خَفِیَ عَلَى النَّاسِ عَیْبُه

 سؤال که: پردازیم به این و معنای آن پی بردیم می حال که به اهمیت و ارزش حیا
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آیا حیا فقط درمورد  پوشش و لباس مطرح است یا به مسائل دیگر هم مربوط 

  شود؟  می

های حیا  بر کسی پوشیده نیست که رعایت حجاب و پوشش مناسب، یکی از مصداق

است باشد؛ اما هرگز شخصی که لباس مناسبی که مطابق شرع و عرف جامعه  می

رود، به عنوان یک فرد با حیا  پوشیده، اما الفاظ بسیار رکیکی در کالمش بکار می

شود. الفاظی که دون شأن یک انسان عاقل و فهیم است. پس عفت کالم  شناخته نمی

و حیای در سخن گفتن، جنبه دیگری از باحیا بودن است.  این جنبه از حیا فقط 

 کند. مام انسانها مصداق پیدا میمخصوص مسلمانان نیست بلکه در مورد ت

 

  انواع حیا -3

حیای عقل )حیای  -1فرمایند: حیا دو نوع است:  امام علی )علیه السالم( می

 -6ی آن ترک گناه و دوری از رذایل است. حُسن( که نوع ممدوح حیاست و نتیجه

رویی در مسائل دینی  ی مذموم است و به معنای خجالت و کم حیای حمق که حیا

دینی و درست  ی آن بی باشد و نتیجه نسبت به کار نیک و ترک کار زشت میو 

 .باشد نفهمیدن و اشتباه عمل کردن به مسائل شرعی می

 

 اهمیت رعایت حیا در خانواده -4

چنان نبود که فرزندان  ها آن ی گذشته امکانات رفاهی خانه تا یکی دو سه دهه

هایی مستقل داشته باشند؛ پس بیشتر  خانواده از همان سنین کودکی بتوانند اتاق

در کنار پدر و مادر و سایر فرزندان و حتی پدربزرگ و مادربزرگ در یکی دو اتاق، 

بهره بودند و افراد برای  ها از داشتن حمام خصوصی بی کردند، خانه زندگی می

استحمام مجبور بودند که به حمامهای عمومی در خارج از منزل بروند؛ اما با وجد 

هایی کم و بیش  ها، فرزندان پرورش یافته در چنین خانواده ی این محدودیت ههم

با حیاتر از نسل جدید بودند. شاید بتوان گفت در گذشته، پدر و مادرها در لباس 
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پوشیدن و صحبت کردن و رعایت مسائل زناشویی بیشتر رعایت شئون شرعی را 

ها و وسایل ارتباط جمعی بسیار  نمودند، اما امروزه با  باز شدن پای ماهواره می

ی  شود که حتی فرزندان کوچک هم در زمینه پیشرفته متأسفانه مشاهده می

 شود.  پوشش و سخن گفتن بویی از حیا مشاهده نمی

که  بینیم با این شویم می های جدید می یابی این معضالت وقتی به زندگی در ریشه

های جداگانه  دان از اتاقوسایل رفاهی بسیاری در منازل فراهم شده، فرزن

برخوردارند، اما طرز لباس پوشیدن و سخن گفتنشان بهترکه نشده بسیار هم بدتر 

 شده است.

ها  باید گفت: پدر و مادری که از همان آغاز زندگی کودک بعضی از حدود و حریم

کنند باید منتظر چنین چنین رفتاری از  را نزد کودک هنگام مسائل زناشویی نمی

خود در آینده باشند. در اسالم سفارش شده است که پدر و مادر باید از کودک 

زناشویی در اتاقی که کودک در گهواره بیدار است اجتناب کنند و این خود نوعی 

شود طرز لباس پوشیدن پدر و  تدریج که کودک بزرگتر می حیا وشرم است و به

گیری شخصیت او مادر جلوی بچه و حتی لباس پوشاندن به خود بچه در شکل 

مؤثر است. مادری که با لباس تنگ و کوتاه و... نزد پسر یا دختر در سن بلوغ و یا 

ها باید در خانه اقناع  که بچه رود و چه بسا با توجیه این حتی کمتر در منزل راه می

چران نباشند، آیا  شوند و چشم و دلشان سیر باشد که در جامعه حریص و چشم

ی تربیت کند که محجبّه باشند؟ پدری که با دست خود تواند پسر و دختر می

ی گوش کردن اخبار و مطالب علمی به  ای را به بهانه های مبتذل ماهواره شبکه

های مهیج و  تواند پسر و دختر خود را، از دیدن برنامه آورد چگونه می خانه می

عَلى ما   حریصٌ  اإلنسانُ »اش هم این است، که  غیراخالقی منع کند؟ و توجیه

  (102، ص61ق، ج1100هاشمى خویى،   مَنَع

البته در جواب چنین افرادی که با این طرز فکر ) بچه ها باید منع نشوند چون 

شوند( باید گفت پس چرا در جوامع غربی که همه چیز آزاد است و  حریص می
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منعی در کار نیست، آمار جرم و جنایت و فحشا زیاد است؟ لذا این سخن درستی 

 نیست.

ی دل است، چه بسا نگاهی شهوت انگیز، که طوفان و  جا که چشم دروازه از آن

هیجانی در فرد ایجاد کند و او را در سراشیبی گناه بیندازد. در قرآن کریم 

لَهُمْ   قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى» است:  آمده

به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنى   «اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُون إِنَّ

. )نور،  کنند آگاه است تر است، زیرا خدا به آنچه مى ورزند، که این براى آنان پاکیزه

 (30آیه 

یَحْفَظْنَ  وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ» فرماید:  ی آیه می و در ادامه

دیدگان خود »و به زنان با ایمان بگو:  فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إاِلَّ ما ظَهَرَ مِنْها

[ فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند  را ]از هر نامحرمى

 )همان( چه که ]طبعاً[ از آن پیداست مگر آن

است، ابتدا به مردان سپس به زنان مؤمن  یح حجاب آمدهدر این آیه که دستور صر

ها را به پایین افکنند ) غَضَّ : پایین افکندن نگاه( و خیره  دهد که چشم دستور می

 نشوند.

که خدا بر عمل  است یعنی این در این آیه به خبیر بودن خدا هم اشاره شده

 ها آگاه و بصیر است. چشم

ر با لباس و آرایش مبتذل همراه با برهنگی ای که پدر و ماد پس در خانواده

های بی پرده  شوند یا  با رفتار و ابراز محبت جسمی در منظر فرزندان ظاهر می

توان انتظار  کنند، نمی نسبت به هم چشم فرزندان را از مناظر شهوانی پر می

داشت که این فرزند بتواند فکر خود را بر فراگیری علم و دانش متمرکز نماید و 

 رس و بحث خود را به نحو احسن انجام دهد.د

شود  ی حیای در پوشش در خانواده مشاهده می از معضالت دیگری که در زمینه

های نامناسب  این است که از سنین بسیار کوچک کودکان را برهنه کرده، با لباس
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که، هنوز به سن تکلیف نرسیده. اما افسوس  آورند، با توجیه این از خانه بیرون می

توان او را محجبّه نمود،  زیرا  ه این بچّه وقتی به سن تکلیف رسید دیگر نمیک

است و ترک عادت موجب مرض است. بدین صورت است که   دیگر عادت کرده

زنیم.  حیایی را خودمان و با دست و زبان خودمان در خانواده رقم می سرآغاز بی

معنای محرم و نامحرم را  امروزه کودکان بسیار هشیار و بینا هستند و خیلی زود

گانه صحبت کنیم، برای  فهمند؛ پس اگر با بچّه ها از همان آغاز با زبان بچّه می

ها  هایی که در شأن عرف جامعه اسالمی و شرع نیست، نخریم آن ها لباس آن

ها و  حیایی ورود ماهواره کنند. البته یکی دیگر از عوامل بی طور رشد می همین

در خانه است. استکبار جهانی از دیرباز همواره در صدد فساد  های مبتذل  برنامه

ی کشورهای اسالمی از طریق  ستیزی بوده است و در همه نسل جوان و اسالم

ی بی حجابی و در واقع بی حیایی، تا حدودی توانسته تعالیم  ی اشاعه حربه

به ظاهر های  های اخیر نیز با ساختن و پخش فیلم اسالمی را کمرنگ کند. در سال

حیایی را در کشورهای اسالمی آغاز نموده است. پس  ی بی خانوادگی اشاعه

ی  کودکی که از همان آغاز روبروی این برنامه نشسته و یا در اینترنت به بهانه

جستجوی تحقیق مدرسه و غیره سرگرم است و از طریق چشم و گوش از 

شود و در  عه ظاهر میشود، وقتی در جام انگیز جنسی اقناع می های شهوت صحنه

است و خود  پی آن لباس و آرایش و چیزهایی است که در فالن برنامه و فیلم دیده

 کند. سازی می ها همانند های آن برنامه را با شخصیت

شود بروز بی حیایی در مراسم  متأسفانه از مسائل دیگری که در جامعه مشاهده می

نه چندان دورهنگامی که برای  های ها است. در گذشته ازدواج و عقد و عروسی

ها با چادر و حجاب و پوشیده نزد خواستگار حاضر  دختران خواستگار می آمد آن

شدند، امّا امروزه به اسم تجدّد و تمدّن و اجتماعی بودن حتّی دختر و پسر  می

هایشان را گذاشته و اگر کمی خدا ترس و مقیّد به احترام به پدر و  خودشان قرار مدار

کنند. در مراسم خواستگاری هم خبری از پوشش و  ها را مطلّع می باشند، آنمادر 

هایی هم که رد و بدل می شود از ادب و  حجاب مناسب نیست حتّی سخنان و کالم
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های ما هنوز از لفظ  است که مادربزرگ و پدربزرگ  نزاکت دور است. این در حالی

ها به اسم راحت  د امّا امروزیکنن و... نسبت به هم استفاده نمی« خودش»و « تو»

بودن بسیار عامیانه و با الفاظ سبک همدیگر را خطاب می کنند. حتّی از آن 

بارتر آنکه کودکان هم که تازه زبان باز کرده اند به پدر و مادرشان مامان و بابا  تأسف

تار کنند و خود پدر و مادرها هم این رف ها را صدا می گویند بلکه با اسم کوچک آن نمی

دانند. اما ای دل غافل که چند سال دیگر همین کودک  ی تمدن می را نشانه

زبان چگونه با پدر و مادر خود سخن خواهد گفت و از چه الفاظ زشتی استفاده  خوش

 خواهد کرد.

هاست و عقد و عروسی و  هایی که پشت ویترین مغازه به تن مانکن لباس

حیایی هستند.  خراست همه مظاهر بیهایی که شبیه حمام عمومی یا است مهمانی

ها و  عادی شدن گرفتن عکس و فیلم توسط نامحرم از عروس و داماد و مهمان

ی  حتی تقدیم این عکسها به عنوان هدیه به سایرین یکی دیگر از مصادیق اشاعه

 باشد. حیایی می بی

 چه مزید بر علّت می شود آن است که حتّی در مراسم عقد و عروسی بعضی و آن

را  های نابالغ در بین زنان نشده وآن مانع  ورود پسربچّه  افراد به اصطالح مذهبی

ها  که از همین زمان است که برای این بچّه شمارند. غافل از این امری عادی می

نگاه کردن زنان نیمه عریان و حتّی رفتار عروس و داماد آغازی است برای 

 حیایی چشم. بی

های نفسانی  های نفوذ شیطان در قلب آدمی و ایجاد هوس راهشد که یکی از  قبالً گفته

های آلوده و به اصطالح خیره شدن است. چنانکه پیامبر گرامی اسالم  نگاه

النَّظَرُ » فرمایند: نگاه حرام تیری زهر آلود از تیرهای شیطان است. آله می  علیه اهلل صلی

 (115تا، ص ی، بیشعیر ) «سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ
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ها چشم است  ترین آن پس روشن شد که یکی دیگر از اعضای انسان و بلکه مهم 

اش دوری از گناه و نجات از  و داشتن حیای چشم یکی از مسلّمات است که نتیجه

 گرداب شهوت است.

ی  چران و فراهم آورنده خداوند چشم وآله  فرمودند: علیه اهلل خدا صلی رسول

 رانی را لعنت کند.ی چشم چ زمینه

 (621ص  11، ج 1103)نوری،  «لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَیْه»

السالم نیز یکی از نشانه های منافق را نداشتن حیا و داشتن چشم  امام صادق علیه

 اند. هرز دانسته

(111، ص1100،مصباح الشریعه)  ....عَلَامَةُ النِّفَاقِ ...اسْتِخَانَةُ الْعَیْنِ ....قِلَّةُ الْحَیَاءِ 

ی لباس و آرایش ظاهری در  چرانی به واسطه ی چشم لذا فراهم نکردن زمینه

های سالم نگه داشتن روح و جسم  خانواده و حتی بین افراد محرم یکی از راه

 فرزندان است.

توان در حد امکان از بردن  عالوه بر رعایت این نکات در خانه و خانواده می

دان به مجالس و یا منازل افرادی که از نظر رعایت حجاب، عفت و حیا در فرزن

 پوشش و گفتار و...در سطح پایینی هستند خودداری گردد. 

 

 رابطه حیا با حد پوشش -5

چنانچه در روایات ما آمده است. مثالً حد پوشش برای یک خانم این است که، 

مچ و برهنه شدن زنان در مقابل ها تا  ی بدن را بپوشاند به جز صورت و دست همه

زنان و یا مردان در مقابل مردان اشکالی ندارد. امّا اگر کمی با خود فکر کنیم 

بینیم که حد حیا بیشتر اینهاست. یعنی یک زن باید حیا داشته باشد که حتی  می

طور و لذا با بردن فرزندان کوچک  در مقابل زنان برهنه نشود و مرد هم همین

حیایی  به جاهایی که حدپوشش رعایت نشده در واقع آموزش بی دختر یا پسر

 شود. داده می
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در روایات تأکید شده از ده سالگی حتّی بستر کودکان دختر و پسر از هم جدا 

 (132، ص6ق، ج1113)ابن بابویه،  شود.

پس حد حیا با حد پوشش یکسان نیست یعنی اگر خانمی با رعایت پوشش باز 

زیبایی دارد که موجب لذّت و تحریک نامحرم می شود هم صورت و دست های 

 باید با حد حیا آن را کنترل کند.

اتاق زنان و دختران را در طبقه های » اند:  آله فرموده و علیه اهلل چنانکه پیامبر صلی

باالخانه که ممکن است بیشتر در معرض دید باشند قرار ندهید.)طبرسی، 

 (111، ص1ش، ج1325

توصیه پیامبر باید به این نکته هم توجه کرد امروزه که بیشتر  با توجه به این

ها حالت آپارتمانی دارد و از معابر عمومی توی تراس ها و... قابل مشاهده  خانه

است. چه بسا آویزان کردن لباس های زنانه در معرض دید رهگذران خودش 

رزندانش نوعی بی حیایی محسوب می شود و اگر مادری از همان زمان کودکی ف

به این نکات توجه داشته باشد که لباسهایش را در معرض دید قرار ندهد و طوری 

آنها را آویزان کند که جلب توجه نکند.این خود یک آموزش حیا برای دختر بچه 

اش می باشد و یا هنگام تعویض لباس اگر پدر و مادر در یک محل دور از دید این 

بچه ها هم از پدر و مادر یاد می گیرند. این هم خود   کارها را انجام دهند خود به

نوعی آموزش حیا در منزل است و یا اینکه اگرچه دختر و پسرهای ما به هم 

محرمند اما نباید به هر صورتی که بخواهند جلوی هم لباس بپوشند، آرایش کنند 

و راه بروند؛ چون این رفتار ها باعث از بین رفتن شرم و حیا در خانواده شده 

است.حد پوشش با حیا فرق دارد.در خانمها باز بودن قرص صورت  و دستها تا مچ 

اشکالی ندارد اما وقتی دختری جوان باشد و صورت زیبایی  داشته باشد و در یک 

کند که این  افتد حد حیا اقتضا می محیطی باشد که چشمش در چشم مرد می

شان الزم نیست خود را دختر خود را بیشتر بپوشاند یا خانمها در مجالس خود

کامال بپوشانند البته درست است که یک پوشش کامل الزم نیست اما خیلی 
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کند. وقتی دخترمان در  حیا می های زنانه فرزندانمان را بی ها همین مهمانی وقت

آیند و هیچ حیایی ندارند، این  چنین فضایی قرارگرفت که، خانمها با هر وضعی می

باشد، بدن مرد  شود.شاید از نظر شرعی اشکال نداشته یحیایی م جلسات تمرین بی

رود. وقتی که  جلوی یک مرد دیگر برهنه باشد اما قباحت برهنه بودن از بین می

زند  حیایی در آن موج می آبرویی و بی شود که بی فرد درمحیطی واقع می

 بازد.  آگاه از حساسیت او کاسته می شود و قبح گناه در نظرش رنگ می ناخود

قدر افزایش یافت، که حیا کردن از آن  فرمایند: قبیح آن می السالم علیهامیرالمومنین 

 ش،1322 )تمیمی آمدی،«  حَتَّى قَلَّ الْحَیَاءُ مِنْه  قَدْ کَثُرَ الْقَبِیحُ »کاهش یافت. 

شود هرچند  (  لذا واقع شدن در محیط گناه باعث رنگ باختن حیا در فرد می163ص

د. اگر چنانچه گناهی هم از بنده سرزد باید خدا را یادکند و استغفار مرتکب گناه نشو

وَ » فرماید:  نماید تا خدشه ای به حیای او وارد نشود. همانگونه که قرآن کریم می

آل عمران، ...«) الَّذینَ اِذا فَعَلوُا فَاحِشةً اَوظَلَمُوا اَنفُسَهُم ذَکَرُوا اهللَ فَاستَغفَروا لِذُنوبِهِم 

( کسانی که  چون کار زشتی کردند یا برخود ستم کردند خدا را یاد کنند و 135آیه

برای گناهان خویش آمرزش طلبند... دراینجاست که ضرورت رعایت حیا و حجاب در 

حیایی، آفاتی برای جوانان  شود زیرا  بی ترین کانون اجتماعی هم نمایان می خصوصی

ها شده،  های کاذب در آن جاد هیجانشان دارد و باعث ای در زندگی حال وآینده

شود که در آینده، عواقب جبران  های جسمی و روحی در آنان را سبب می بیماری

 اندازد. ناپذیری دارد و سالمت جامعه و نسل آینده را نیز به خطر می

 

 حیا در ازدواج  -6

( 65)قصص، آیه در قرآن کریم با تعبیرات بسیار زیبایی از حیای دختر شعیب

( حیای پیامبر اکرم 63حضرت مریم هنگام باردارشدن)مریم، آیه حیای

 یاد شده است. (53آله ) احزاب ، آیه و علیه اهلل صلی

در قرآن از شرم و حیای دختر شعیب در دعوت موسی به منزل خود و به نزد پدر 

گوید که او مردی  گوید آنجا که دختر، با کمال وقار و احترام به پدر می سخن می
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توانید او را برای کار اجیر کنید، در واقع، در کمال  وی و امین است و شما میق

متانت و حیا، نوعی خواستگاری و اعالم رضایت برای ازدواج با موسی است. در 

برای خواستگاری حضرت زهرا  السالم علیه روایت داریم که زمانی که حضرت علی

آله  و علیه اهلل آله آمدند پیامبر صلی و علیه اهلل اهلل علیها به نزد پیامبر صلی سالم

اهلل علیها اعالم رضایت خود  فرمودند باید از زهرا اجازه بگیرم و حضرت زهرا سالم

گفت  را با سکوت خود اعالم نمودند؛ یا در سیره پیامبر است که هر وقت کسی می

 »فرمود:  کرد می خواهم یک خانمی را خواستگاری کنم و آن خانم سکوت می می

کند که این  یعنی حیای زن اقتضا می (10ق، ص1111طوسی، «) سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا

 چنین رضایت خود را اعالم کند.

 حیای بعد از ازدواج 

طبیعتاً بعد از یک یک مراحل ازدواج یک مقدار شرم و حیای افراد کم می شود. 

پوشیدند  را نمی ها شود دختر و پسری که قبل از ازدواج بعضی لباس گاه دیده می

و یا از به کار بردن الفاظ و کلماتی ابا داشتند، پس از ازدواج از این مسائل ابایی 

ندارند وحتی با بی پروایی با دیگران، این مسائل را مطرح کرده،  شوخی و مزاح 

 کنند. می

ی  تر است. زیرا یک خانم متأهل، درجه ها یک مقدار مسأله عمیق در مورد خانم

تر از یک دختر مجرد است و دختری که قبل از عقد بعضی لباس ها را  حیایش کم

ی عقد آزاد  کرد گویی با جاری شدن خطبه پوشید و بعضی آرایش ها را نمی نمی

شده باشد، حاال دیگر جلوی پدر و برادر و حتی نامحرمان وضع پوشش و آرایشش 

طور طبیعی حیایشان  است. دختران باید بدانند که با عقد و ازدواج به فرق کرده

کار بردن هر نوع سخنی و هر  شود پس باید مراقبتش را بیشتر کند، از به کم می

اش را با معنویتی  شوخی با نامحرم خود را حفظ کند و جایگاه حیای کم شده

 چنان پاک نگه دارد. دیگر پر کند و درون خود را با تقوا و دوری از گناه هم
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کند یک قسم از نه قسم حیایش  ری عقد میدر روایات آمده که وقتی دخت

شود. بعد از عروسی یکی دیگر از حیاها و مرحله به مرحله تا  بعد از  برداشته می

عفتی کند،  ماند و اگر خدای ناکرده بی دار شدن که پنج قسم حیا برایش می فرزند

 (123، ص3ابویه، جب )ابن شود. ی حیایش ریخته می همه

 رحیا در ارتباط با همس 

باشند.  توانند رفتارهای متفاوتی با هم داشته کنند می زن و مردی که با هم ازدواج می

. "کشتن گربه دم حجله"یک نوع رابطه بر اساس حاکم بودن ترس است یعنی همان 

کارانه نسبت به همدیگر؛  رابطه دوم بر اساس داد و ستد متقابل یعنی حالت طمع

بخش دیگری است و اگر طرف مقابل  ابل آرامشیعنی در ازای یک رفتار خوب فرد مق

گذارد. ولی  رفتار خوبی نداشت یا امکانات مادی و رفاهی را کم کرد این هم کم می

رابطه و رفتار موجهی که مورد نظر اسالم هم هست رابطه بر اساس محبت و حیا 

ر را است. یعنی زن و شوهر همیشه با وقار هستند در گفتار، رفتار و... یعنی همدیگ

زنند در هر شرایطی و به خصوص در حضور فرزندان یعنی اگر شخص  سبک صدا نمی

اش هم او را سبک صدا کند اگر  شوهر یا زنش را سبک صدا کرد منتظر باشد که بچه

پدر، مادر را جلوی بچه کوچک کرد، انتقاد کرد، بدگویی کرد بچه هم فردا مادر را 

 ند.ک کند و به او بی اعتنایی می سبک می

پس اگر از روز اوّل این حیا در روابط همسری لحاظ شود بچّه ها هم طبیعتاً 

کنند حتی در تذکر دادن بعضی خطا ها فرد باید نسبت  همین رفتار را تکرار می

به همسر و فرزندش مانند کسی که با او رو در بایستی دارد رفتار کند و با الفاظ 

 د را بدهد.خواهم و... تذکر خو ببخشید و معذرت می

شود. اگر سرزنش و تذکر  از سرزنش و تکرار تذکر بپرهیزیم که باعث لجبازی می

شود و او را وادار  ما همراه با حیا باشد خود به خود باعث شرمندگی فرد خاطی می

 کند. به عذر خواهی و ترک آن خطا می

 دانیم شخص خاطی را چگونه سرزنش کنیم باید به در موارد ناچاری که نمی

فرمایند:   می السالم علیه ای برای رفع اشتباه از او باشیم. حضرت علی دنبال بهانه
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عُذْرَ   اقْبَلْ» ای برایش بتراش ای نداشت، بهانه ی برادر خود را بپذیر و اگر بهانه بهانه

،  ق 1323/  1101ابن شعبه، «)عُذْراً   لَهُ  عُذْرٌ فَالْتَمِسْ  لَهُ  یَکُنْ  لَمْ  فَإِنْ  أَخِیکَ

یعنی خودت راه فرار جلوی او بگذار مثالً اگر فالن چیز را نخریده و  (116ص

 یادش رفته بگو : آخ... اینقدر گرفتار بودی که نتوانستی آن کار را بکنی.

فکری... اگر راه جلویش گذاشتی  با حیا باش نگو عمداً آن کار را نکردی تو بی

 شود. بیشتر شرمنده می

کنند ابراز حیا، با محبت و عشق متضاد است، امّا باید گفت  کر میبعضی از افراد ف

که هرچه دو طرف، حریم و شخصیت یکدیگر را حفظ کنند، عشق و محبتشان 

 شود. بیشتر می

هایی است که  چنانچه در روایات آمده که حتی در خلوت زناشویی هم حریم

و نارضایتی از همدیگر ی داشتن حیاست. زن و شوهر باید در هنگام ناراحتی  نشانه

اش و  احترامی به همسر و خانواده این مسأله را طوری نشان دهند، که باعث بی

نمای زندگی فرزندان در  ی تمام عالئق و سالیقش نشود. زیرا که این کار آیینه

 آینده خواهد شد.

شود. مثالً  در زندگی بزرگان دینی ما رعایت حریم یکدیگر به وضوح مشاهده می

آور آن خانواده است حیا  اهلل علیها از شوهر خود که همدم و نان زهرا سالمحضرت 

شهرآشوب،  )ابنکند، چیزی را طلب کند، که قادر به تأمین آن نیست.  می

 ( 22، ص6ق، ج1323

در زندگی شهید مطهری)ره( آمده که ایشان چنان به همسر خود احترام 

رفتند، هنگام بازگشت  میگذاشتند که هنگامی که همسرشان به مسافرت  می

نمودند و اگر تا دیر وقت  کردند، شام تهیه می ایشان درب خانه را آب و جارو می

 ماندند. زدند و منتظر می آمد هیچ یک از اهل خانه لب به غذا نمی همسرشان نمی
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کند و اهل حیا را دوست دارد  خداوند کریم است و حیا می: » السالم علیه امام باقر

ترین شما نزد خداوند کسی است که بیشترین تکریم را نسبت به  گرامیهمانا 

 (502، ص3ق، ج1113بابویه،  ابن«) همسر خود دارد 

های بسیاری، از تکریم و احترام همسر بیان  در زندگی امام خمینی، هم نمونه

نوشتند در عین راحتی و محبت و  هایی که امام به همسرشان می است.در نامه شده

وافر و ابراز عشق و عالقه به ایشان، همیشه رعایت حیا و احترام و عشق 

 است. بزرگداشت شده

 )روم، ی آرامش همدیگر معرفی کرد. خداوند در قرآن کریم همسران را مایه

( 132آیه )بقره، کند. ها را لباس همدیگر معرفی می ( و در جای دیگر آن61آیه

طور که خاصیت  آن است که همانخورد  ای که در این آیات به چشم می نکته

ی عیوب یکدیگر باشند.  لباس پوشانندگی عیوب است، همسران هم باید پوشاننده

( یعنی 10نبأ، آیه« ) وَ جَعلنَا اللّیلَ لِباساً»فرماید که  خداوند در قرآن کریم می

ی آرامش است همانطور که  شب را لباس و پوشش قرار دادیم. پس شب هم، مایه

دارد، همسران نیز باید با پوشاندن عیوب  ن را از خطرات محفوظ میلباس انسا

ی آرامش خود، خانواده و همسر خود را فراهم نمایند. شب نیز همین  یکدیگر مایه

است که زفاف بهتر است در شب باشد  خاصیت را دارد. لذاست که در روایات آمده

 شود.  می چون در تاریکی و امنیت و آرامش شب عیوب همسران پوشیده

یکی از نکات اخالقی که در مورد حجب وحیا در خانواده باید به آن توجه شود، 

 باشد. رعایت حجب و حیا هنگام روز و در زمان بیداری فرزندان می

ی نور صریحاً به این نکته اشاره شده که فرزندان باید هنگام ورود  چنانچه در سوره

یرند و حتی وقتهای شخصی را هم معین به اتاق پدر و مادر در بزنند و اجازه بگ

ها  (، که مبادا فرزندان در هنگام خلوت پدر و مادر بر آن53-53نموده است) نور، 

 های محرکی باشند. وارد شوند و شاهد صحنه

کنیم که  ی اهل بیت برخورد می هایی بسیار در سیره در حیای گفتار ما به نمونه

خوانیم که وقتی امام  معروف کساء میبسیار قابل تأمل است؛ مثالً در حدیث 
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کنند،  شوند و سالم می بر مادر وارد می« علیهما السالم»حسن و امام حسین 

ها را خطاب  آن "ثمرة فؤادی"و"قرة عینی"با لفظ« علیها سالم اهلل»حضرت زهرا 

کنند و این طرز برخورد و سخن گفتن، خاصّ یک مادر واالمقام است، که با  می

گوید و در پاسخ  احترام حتی با کودکان خردسال خود سخن می نهایت حیا و

ایشان  "السالم علیک یا بنت رسول اهلل"سخن و سالم شوهرش که او هم با لفظ 

 "السالم علیک یا اباالحسن و یا امیرالمؤمنین" فرمایند: کنند، می را خطاب می

هم، همیشه نهایت ی بزرگوار در سخنان و گفتار معمولی  ه یعنی اینکه این خانواد

ای  اند و عجیب نیست که از چنین خانواده کرده حجب و حیا و احترام را رعایت می

وچنین رفتاری فرزندانی و نسلی پاک و پاکیزه و با وقار و با حیا پرورش یابد. در 

ی سایر ائمه و اوالد پیامبر هم موارد بسیاری از حجب و حیا و به چشم  سیره

ها  ای الزم است که به آن مانی و بخصوص هر فرد شیعهخورد که بر هر مسل می

ها را در زندگی  وقار و محجوب آن مراجعه و برای پرورش نسلی پاک و پاکیزه و با

 خود بکار گیرد.

 

 حیا در محضر خداوند -7

کند، همانند  ها به افزایش حیای ما در برابر دیگران کمک می برخی عوامل و انگیزه

برای ما، ذی حق بودن او برما، نیازمند بودن ما نسبت به  عزیز بودن طرف مقابل

ی طرف مقابل، احساس قصور و تقصیر در برابر  ها او، شناخت کماالت و شایستگی

او، در نظر گرفتن حضور و منزلت و نزدیکی او. در تمام این موارد خداوند در 

ی نزدیکی او به خود  از خدا به اندازه»باالترین درجه قرار دارد. در روایت داریم که 

 (56، ص102ق ، ج1103)مجلسی «ی قدرتش بر او بترس شرم کن و به اندازه

از خدایی پروا داشته باشید که در دیدار او  »فرمایند:  حضرت علی علیه السالم می

هستید و زمام شما به دست اوست و حرکات شما به اختیار اوست اگر پنهان 

 (133نهج البالغه، خطبه«)نگارد  ید میسازید آگاه است و اگر آشکار ساز



 

 پرورش فرزندان پاکدامن از منظر قرآن روایات نقش حیا در                                         
 

 

67 

حیایی و  اقرار به بی« علیهم السالم»در ادعیه بسیار خوانده ایم ائمه اطهار

اند که مبادرت به  حیایی نسبت به خداوند نموده و خود را حقیرتر از آن دانسته کم

شرمی نزد خدای باعظمت و جالل بنمایند و همواره با توجه و انابه از اظهار  بی

و نزدیک نموده و اظهار ذلت و خواری حیایی در محضر خداوند، خود را به ا بی

پروردگارم من آنم که در خلوت »فرمایند: اند. امام سجاد علیه السالم می نموده

مفاتیح «.)خویش از تو شرم نکردم و در آشکار تو را ناظر اعمال خویش پنداشتم

 دعای ابوحمزه ثمالی( –الجنان 

حاب خود فرمود: از خداى خود اللَّه علیه وآله وسلم روزى به اصپیامبر خدا صلّى

اللَّه علیه پرسیدند: اى پیامبر خدا صلّى حیاء داشته باشید و حقّ آن را ادا کنید

خواهید چنان باشید، باید گوش را از شنیدن  وآله وسلم چه کنیم؟ فرمود: اگر مى

و شکم را از ریختن حرام در آن حفظ کنید و مرگ و  سخنان بیهوده نگاهدارید

و کسى که نجات آخرت را بخواهد، باید  آخرت را فراموش ننمایید طول بالى

جا  زینت دنیا را کنار بگذارد، پس کسى که این گونه عمل کرد، حقیقت حیا را به

 (111، ص1ق، ج1116دیلمی، آورده است.

گیریم که حتی شرم و حیا در خلوت خود انسان هم  از این گفتار ایشان نتیجه می

اشد. چون اگر انسان همواره خود را در محضر خدای خبیر و باید وجود داشته ب

شرمی و انجام گناه زیرنظر و در محضر او،  دری و بی فهمد که پرده بصیر ببیند می

 کاری بسیار زشت و قبیح است و اهانت به ساحت عظمت و جالل خداوند است.

ه ما هدیه پس همواره باید از خدا بخواهیم، که قدرت درک و فهم عظمت خود را ب

 دهد و ما را در حیا و شرم از ربوبیت خود، موفق گرداند.

دعای -ربِّ إنی أستغفرکُ حیاءً وَ استغفرکُ إستغفارَ رجاءً)مفاتیح الجنان

 بعداززیارت امام رضا علیه السالم(

کنم و از تو امیدوارانه  ساری و حیا از تو طلب آمرزش می پروردگارا از روی شرم

 کنم. میطلب بخشایش 
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 حیای یوسف از خداوند

وقتی یوسف در دام زلیخا گرفتار شد، قرآن در توصیف آن عامل رهایی و نجات او را 

( در بعضی روایات این داستان 61تا16در دیدن برهان الهی ذکر می کند)یوسف، آیه

زن عزیز مصر به سوی بت رفت و پارچه ای روی آن »اینگونه توصیف شده است:

پرسید برای چه اینکار را کردی؟ پاسخ داد: شرم از اینکه این بت ما را انداخت یوسف 

بیند و نه  شنود و نه می کنی از چیزی که نه می ببنید. یوسف گفت: آیا تو شرم می

نوشد ولی من شرم نکنم از کسی که بشر را آفریده و  خورد و نه می فهمد و نه می می

 (36صق، 1102،  علیه السالمصحیفة اإلمام الرضا « )او را دانش آموخته

 

 حیا از پیامبر -8

اعمال انسان های خوب وبد هر روز »در روایتی از امام صادق علیه السالم است که

شود پس حیا کنید که عمل زشتی از شما به پیامبرتان  صبح به پیامبر عرضه می

   (301،ص1ق، ج1101) قمی، عرضه شود.

باید خدا را یاد کند و استغفار نماید تا اگر چنانچه گناهی هم از بنده سر زد 

وَ الَّذینَ إِذا »فرماید:  ای به حیای او وارد نشود. همانگونه که قرآن کریم می خدشه

( 135عمران، آیه  آل«.)فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم

 خدا یاد به کنند، ستم خود به یا شوند، زشتى عمل مرتکب وقتى که آنها و

 گناهان که خدا جز کیست و-کنند مى آمرزش طلب خود، گناهان براى و افتند مى

  .دانند مى اینکه با ورزند، نمى اصرار گناه، بر ببخشد؟ و را
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 حیا از مالئکه -9

فراهم فرمایند: هر کس در خلوت زمینه گناه برایش  امام صادق علیه السالم می

گردید و خداوند را مراقب خود بداند و از فرشتگان نگهبان حیا کند خداوند 

بابویه،  گناهان او را می آمرزد هر چند به اندازه گناهان جن و انس باشد.)ابن

 (111، ص1ق، ج1113

نفر از  1آله فرمودند که بیست فرشته همراه انسان است که  و علیه اهلل پیامبر صلی

اعمال هستند، دو نفر روز و دو نفر شب فرشته ای از سمت راست  آنان مأمور ثبت

مأمور حسنات است و فرمانده فرشته سمت چپ هم هست که هر گاه کار خوبی 

انجام دهی ده برابر می نویسد و هرگاه عمل زشتی انجام دهی فرشته سمت چپ 

؛ «نه شاید توبه کند.»فرشته سمت راست می گوید: « آیا بنویسم؟»می پرسد: 

خداوند ما را از »فرشته می گوید: « بنویس.»گوید:  وقتی سه بار پرسید آنگاه می

شرار راحت کند. چه همراه بدی است چقدر توجه او به خدا کم است. چقدر شرم 

هیچ سخنی »خداوند درباره این دو فرشته می فرماید: « او از خداوند اندک است.

ق، 1103مجلسی، «)تید حضور دارند.گفته نمی شود مگر اینکه نزد آن رقیب و ع

 (361، ص5ج

حیا از مالئکه فقط مربوط به گناهان نیست بلکه شامل امور دیگر از جمله عریان 

خداوند شما را از عریان »فرمایند:  آله می و علیه اهلل باشد. پیامبر صلی شدن نیز می

شدن نهی کرده پس شرم کنید از فرشتگانی که همراه شما هستند همان 

 «شوند مگر هنگام قضای حاجت و خلوت با همسر. رامیانی که از شما جدا نمیگ

 (361،ص5ق،ج1103)مجلسی، 
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 مرز حیا -11

 در بحث انواع حیا ذکر شد که حیای عقل و حیای حمق داریم.

پردازیم که با وجود اینکه داشتن حیا آنقدر  در این مبحث به این سخن می

لباس اسالم شمرده شده و هم رتبه و هم  است که حتی به عنوان سفارش شده

یا و که امام صادق علیه السالم فرمودند: ح است. چنانطراز ایمان قلمداد شده 

وَ الْحَیَاءُ   الْإِیمَانُ» شوند. اند و از هم جدا نمی ایمان با یک ریسمان به هم بسته شده

  (352صش، 1322آمدی،  تمیمی« ) فِی قَرْنٍ وَ لَا یَفْتَرِقَان  مَقْرُونَانِ

آله می فرمایند: حیا بر دو قسم است: حیا از روی خرد و  و علیه اهلل پیامبر اکرم صلی

حیای از روی بی خردی؛ حیای خردوندانه دانش است و حیای نابخردانه نادانی 

هُوَ الْعِلْمُ وَ حَیَاءُ الْحُمْقِ  حَیَاءُ عَقْلٍ وَ حَیَاءُ حُمْقٍ فَحَیَاءُ الْعَقْلِ  الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ»است. 

زیرا حیای از روی خرد، موجب ترک  (102، ص6ق، ج1102کلینی، «.) هُوَ الْجَهْلُ

آورد و تقوا زمینه ساز علم و دانش است و  شود یعنی تقوا بوجود می زشتیها می

حیای از روی نابخردی، نادانی زاست مثل اینکه آدمی از پرسیدن چیزی عارش 

خجالت بکشد پیداست یک چنین شرمی جز نادانی چیزی به بار شود و 

 ( 22ش، ص1331آورد)فوالدگر،  نمی

در جایی که حیا و شرم انسان را از احقاق حقش و یا یاد گرفتن مسائل ضروری 

زندگی و احکام و مسائل دینی و علمی و راه و رسم زندگی و علم معاش دور بدارد 

شود؛ پس حیا هم مانند سایر فضائل  میاینجاست که مرز و حد حیا مشخص 

فرمایند: ترس،  که امام علی علیه السالم می اخالقی دارای حد و مرزی است. چنان

قُرِنتَ الهَیبَةُ بِالخَیبَةِ ، وَ الحیا »با ناامیدی و حیا، با محرومیت همراه شده است 

 (61)نهج البالغه، حکمت...«. بِالحِرمانِ 

ت نظر امام به آن حیای مذمومی است که انسان را از واضح است که در این حکم

 حقوق مسلم خود و رشد و
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رویی و خجالت  پیشرفت و تعالی بازدارد و این اصالً حیا نیست بلکه یک کم

 کورکورانه است. 

  مَنْ» رو باشد دانشش کم است.  فرمایند: هرکه کم السالم نیز می امام صادق علیه

      (102، ص6ق، ج1102کلینی، « مُهُرَقَّ عِلْ  وَجْهُهُ  رَقَ

    

 حیای خداوند از ردکردن بندگان -11

جا که حیا یکی از صفات و فضایل اخالقی بسیار زیبا و برازنده است حتی  از آن

خود خداوند هم در بعضی جاها خودش را متصّف به این صفت شمرده است. 

«. ام را اجابت نکنم بندهی  کنم که خواسته من حیا می» فرماید: جایی که می

 (60سجادیه، دعای  )صحیفه

 

 درخواست حیا ازخداوند  -12

ای که در محضر خداوند و با زبان معصومین و  چه زیباست که طلب استغفار و توبه

رَبِّ إنّی أستَغفرُکَ إستغفارَحیاءٍ وَ أستَغفرُکَ إستغفارَ » از روی شرم و حیا باشد.

دعای بعد از زیارت امام رضا( پروردگارا از روی شرمساری )مفاتیح الجنان، « رَجاءٍ

 کنم. کنم و از تو امیدوارانه طلب بخشایش می وحیا ازتوطلب آمرزش می

به من شوق « فَهَبْ لِی شَوْقاً إِلَى لِقَائِکَ وَ إِشْفَاقاً مِنْ عَذَابِکَ وَ حَیَاءً مِنْکَ  »

 (212، ص6جابن طاووس،  ) دیدارت، ترس از عذابت وحیای ازخودت را عطا کن

 

  :نتیجه

حیا یکی از  -1از مباحث مطرح شده در مقاله حاضر می توان نتیجه گرفت که 

صفات و فضایل واالی اخالقی است که درجه و شأن آن تا حدی است که حتی 

خداوند هم در بعضی موارد خود را متصف به این صفت شمرده است؛ لذا صفتی 

است؛  انسانی بصورت بالقوه به ودیعت گذاشته شده است که در ذات و وجود هر
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یعنی هر انسانی که بر فطرت خود سرپوش نگذاشته باشد یک آزرم و شرمی در 

دهد که حکایت از درونی بودن این  هنگام ارتکاب عمل زشت به او دست می

خواننده به بعضی از موارد و تقسیمات حیا واقف شده و هم -6کند  فضیلت می

تواند یک فضیلت اخالقی باشد واو را به مقامات  اخت حیایی که میچنین به شن

هم چنین  درمقاله به مواردی که باعث -3باالی معنوی برساند آشنا شده است.

راهکارهایی برای -1کم شدن حیا در خانواده و در جامعه شده است، اشاره شد.  

نوسان حیا  سپس نتایج مثبت و منفی -5گسترش فرهنگ باحیا بودن ارائه شد.

در پایان هم با استعانت از خداوند و با تأسی به بزرگان  -2در جامعه  بررسی شد. 

اند، چند دعا درز  دین که در دعاهای خود همیشه کسب حیا را از خداوند داشته

 مینه درخواست حیا ازخداوندبه نقل ازمعصومین ذکرشد.
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 (3-5 قرن) قم تفسیری مکتب

 زاده زکی علیرضا                     

           اصفهانی نصر اعظم                            

 چکیده

با انتقال میراث حدیثی کوفه به قم  درآغاز سده سوم هجری مدرسه ای با 

 محوریت شهر قم پدید آمد که رویکرد حدیثی داشت.

 با روش تفسیر (3-5 قرن) در تفسیری مهم های مکتب از یکی بعنوان قم مکتب

 با رویکرد حدیثی می باشد. « قرآن به قرآن»

 از مختلف، ابعاد مکتب، این بهتر شناخت برای است شده تالش حاضر پژوهش در

 .می گیرد قرار مورد بررسی آن تفسیری ویژگیهای جمله

سپس شخصیتهای برجسته این مکتب، تفاسیر ،روشها وویژگیهای آن مورد برسی 

 گیرد. قرار می

 به رسیده، ما دست از این دوران به که شیعه روایی تفاسیر ترین مهم از برخی

 :است زیر شرح

 در شیعه بزرگان از) قمی هاشم بن ابراهیم بن علی ابوالحسن قمی، تفسیر. 1

 ؛(چهارم قرن اوایل و سوم قرن اواخر

 القرآن از محمد بن اورمه قمی تفسیر کتاب و الباطن تفسیر . کتاب6

 برقی خالد محمد بن . کتاب التفسیرازاحمد3 

- 305تفسیرالقرآن والتفسیر القران)ناتمام( از شیخ صدوق ) مختصر . کتاب1

 ( ق331

 و....

 ن،آن به قرآتفسیر قر ،3کلید واژه ها: مکتب تفسیری، روش تفسیری،تفسیرقرن

 مفسران قم ، نص گرایی  تاریخ تفسیر قرآن،
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  مقدمه

 راویان معصوم، وجود حضور: نظیر هایی مولفه دارای که جغرافیایی مناطق از یکی

 خاص جریانی وجود بسیار، علمی های نگاشته علم، آن اندیشمندان وجود بسیار،

 باشد، مکتب تفسیری آن منطقه را تشکیل می دهد. منطقه یک در

 مکتب کوفه، بغداد، مدینه باتوجه به این تعریف مهمترین مکاتب تفسیری شامل:

 باشد. قم می و

 تأکید تعریف این بر بتوان شاید تفسیر، روش از شده ارائه های تعریف میان از

 قرآن تفسیر در مفسر که است منابعی به استناد تفسیری، روش: »ورزید بیشتری

 «پیماید می قرآن تفسیر در مفسر که راهی» به تفسیری روش از. «برد می کار به

 تفسیر در مفسر که راهی و منبع تعریف، دو این پایه بر. کرد یاد توان می نیز

 مفسر چنانچه ترتیب، بدین. آید می شمار به او تفسیری روش گزیند، برمی قرآن

 به را «قرآن به قرآن تفسیری روش» بجوید، استعانت قرآن خود از قرآن تفسیر در

 تفسیر روش» برود قرآن تفسیر سراغ به روایت منبع بر تکیه با اگر. است بسته کار

 و علم عقل، نظیر دیگری منابع با اگر است طور همین. است برگزیده را «روایی

 روش منظر از توان می را شیعه تفسیری میراث. بپردازد قرآن تفسیر به عرفان

 کار به مفسران که هایی روش اساس بر را آن و نگریست تفسیری شناسی

  .کرد مطالعه ند ا گرفته

 

 قم تفسیری اهمیت مکتب

 قم به یمنی درکوفه معروف مسلمانان از اشعر آل که هجری اوّل قرن اواخر از

 السالم علیهم بیت اهل راویان و شیعیان از مهمی پایگاه به قم کردند، هجرت

 سالمُ: »فرماید می( ع)صادق امام که است فضیلت همین جهت به گردید تبدیل

 .باد قم مردم بر خدا سالم: (112، ص6)محدث قمی، ج «قم اهل علی اهلل
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 آل آشیانه قم: «شیعتهم مأوی و محمد آل عشُّ قم: »فرماید می نیز( ع)کاظم امام

 .است ایشان شیعیان مأوای و محمد

 :است نموده نقل چنین( ع)کاظم امام بزرگوارش پدر از( س)معصومه حضرت

 .«ماست شیعیان مرکز قم: فرمود پدرم»

 و علما فقها، قم، در( س)معصومه حضرت بیت، اهل کریمه گردیدن مدفون از پس

 و نشر در تالش عمری از پس و نمودند، ظهور شهر این در بسیاری محدثان

 در( س)معصومه فاطمه پک تربت جوار در( ص)پیامبر بیت اهل مکتب گسترش

 آرمیدند. خاک بستر

 از برانگیزی تحسین  مرحله به هجری، سوم قرن در ناگوار حوادث وجود با قم

 نشر مرکز و شیعه فکری پایگاه ترین مهم و آمد نایل علمی شکوفایی و پیشرفت

 قمی، محدثان و فقها بر عالوه آن، پربار حوزه که گردید محسوب( ع)بیت اهل آثار

 .بود داده جای خود در را اسالمی مختلف نواحی از بسیاری علمای

 مراکز و ها حوزه در که هایی پیشرفت به توجه با هجری، سوم قرن در قم علمای

 در و برداشته بلندی های قدم بود، مشهود و محسوس روز آن مسلمانان علمی

 اصول و تاریخ حدیث، رجال، فقه، تفسیر،: مانند اسالمی، علوم مختلف های زمینه

 تدوین مصنفات. گذاشتند جای به خود از ابتکاری گاهی و توجه قابل آثار فقه،

 :از است عبارت قم، علمای یافته

 ابراهیم بن علی اشعری، عیسی بن محمد بن احمد های کتاب: منسوخ و ناسخ

 .قمی

 بن محمد عباس، بن محمد ابوعبداهلل قمی، ابراهیم بن علی های کتاب: تفسیر

 حسین و حسن قمی، بابویه بن علی قمی، ارومه بن محمد  ولید، بن حسن

 .اهوازی سعید فرزندان

 ....و ابراهیم بن علی برقی، خالد بن محمد های کتاب: قرآن فضایل

  خالد بن محمد کتاب: نزول اسباب
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 ...و

 (3-5روش تفسیری مکتب قم قرن )

 »تفسیر روش با(3-5 قرن) در تفسیری مهم های مکتب از یکی بعنوان قم مکتب

 شکل گرفت. حدیثی رویکرد با «قرآن به قرآن

 که آیه مراد تبیین ، برای قران دیگر آیات از حداکثری در این مکتب استفاده

 ولذا در تفسیراستفاده شده است نظر مورد آیه به نزدیک یا یکسان آنها محتوای

 با.گردد می کامل قران دیگر ایات به توجه با خداوند واقعی مراد به یابی دست

 لذا.نهاد ظهور عرصه به پا حدیثی ثانویه جوامع تفسیر در گرایی نص افزایش

 وتعقل شخصی اجتهاد به کمتر قران مقاصد درک برای دوره این مفسران

تفاسیر،  مکتب، این مفسران مهمترین سپس،. کردند می نیار وتفکر،احساس

 .است شده بررسی و ذکر آن  ویژگیهای و شاخصه ها روشها،

مفسران این دوره  تالیفات متعددی حاوی روایات تفسیری فراهم آورده اند. بخش 

احادیث ازکوفه به قم توسط ابراهیم بن هاشم قمی صورت گرفت او عمده انتقال 

به عنوان مهمترین واسطه انتقال حدیث هشام بن حکم به قم بود .بعد از او فرزند 

ش علی بن    ابراهیم قمی وارث میراث پدر شد او از طریق پدرش ومحمد بن 

ایت کرد و عیسی بن عبید میراث یونس بن عبد الرحمن و هشام بن حکم را رو

خود نیز گرایشی به اندیشه های مدرسه هشام داشت وی در این راستا کتابی با 

نام رساله فی معنی هشام ویونس نوشت.او از احادیث هشام در تفسیرش زیاد بهره 

برده است.تفسیر او آکنده از روایات اعتقادی ،بویژه درباره مسائل مربوط به امامت 

 (33، ص1331)طالقانی،  است.

استفاده ازاحادیث در تفاسیربا آسیبهایی نیز همراه بوده که بعضی از این آسیبها 

 :(1333)اسعدی،  به شرح زیر است
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 احادیث سندی بررسی از پرهیز. 1

به  و تفسیری مفید شیوه های از یکی مثابة به میتواند تفسیر در روایتگروی

دقیق  انعکاس با آنکه به مشروط شود، گرفته نظر در تفسیر مراحل از یکی عبارتی

 به تفسیری روایات«  روایت»  و«  قول نقل»  امکان ایان، پیشو سخن عین نه و

 (63، ص6)جزایری، ج .باشد فراهم ضوابط و قراین مدد به آنها مثابة بررسی

 

 احادیث داللی تحلیل از پرهیز. 2

 ازمبانی یکی عنوان به تفسیری روایات از جریان این اصحاب قطعی و بسیط تلقی

 در بعد تحلیلی از جریان این تفاسیر بیگانگی عمال به حدیث حوزة در آنها نظری

 آنان روش تفسیری و انجامیده آیات مفاهیم بر آنها انطباق نحوة و احادیث داللت

 در روایات، چونان سایر نیز تفسیری روایات بیشک. است ساخته مواجه آسیب با را

. است ضروری آن زبان معنایی و صدور جهت شناخت و شده صادر خاصی فضای

 و سازد روشن آیات مفاد را با آنها ارتباط میزان اوالً میتواند احادیث داللی تحلیل

 سامان تأویل و تنزیل معنایی نظیر های حوزه و آیات معنایابی و تفسیر به ثانیاً

 به عمالً و شده دیده آثار،کمتر این در داللی تحلیل فقدان اثر بر که نکاتی دهد؛

 :است انجامیده زیر جدی آسیب دو

 آیات بر روایات دقیق غیر تطبیق.  1-2

به  که است روایات از مجموعه ای گزارشگر معموالً روایتگرا تفسیری کتابهای

 و معنایی تحلیل عدم حال، این با. است آمده نظر به مرتبط آیات، مفاد با نوعی

 بدون آیات با ظاهری ارتباط دلیل به صرفاً روایاتی گاه که شده باعث داللی روایات

 نکته این جدی آسیب. شود ذکر آیات، تفسیر مثابة به داللی، و ارتباط معنایی

 مفهوم آیه، یک فضای در که قرآنی واژگان برخی دریابیم که شود می آشکار زمانی

 برخی در که واژگانی با ظاهری اشتراک لحاظ به دارد، را خود مصداق خاص و

 مایة و شده تلقی آنها تأویل یا تفسیر حکم در آمده، آیات با غیرمرتبط احادیث
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 را واضحی نمونة.  است شده تأویلی تکلف آمیز توجیه های آثارو این پیچیدگی

 آیة: ذیل قمی، تفسیر در که کرد روایتی مالحظه در توان می

 فَیعلَمونَ آمنُواْ الَّذینَ فَأَما فَوقَها فَما بعوضَةً ما مثَالً یضْرِب أَن یستَحیِی الَ اللَّه إِنَّ»

 کَثیراً بِه یضلُّ بِهذَا مثاَلً اللَّه أَراد ماذَا فَیقُولُونَ کَفَرُواْ الَّذینَ وأَما ربهِم من الْحقُّ أَنَّه

  ( 62: بقره)« الْفَاسقینَ إاِلَّ بِه یضلُّ وما کَثیراً بِه ویهدی

 .  است شده نقل

 و( ع) علی حضرت« بعوضه» کلمة  از مراد( ع)صادق امام از نقل به روایت، این

(  21 ص ،1 ج ق، 1111قمی،) .است برشمرده( ص)اکرم پیامبر را ،«مافوقها»

 ،1331 شاکر،؛ 322، ص1،ج1331)بابایی،  آورده اند محققان برخی که همانگونه

 جدی وتأمالت بوده گذشته آیة از بیگانه و قبول قابل غیر مضمون، این .(123 ص

 .است افزوده آن ضعف بر نیز سند در

 قرآن زبانی مختلف حوزه های خلط. 2- 2

جهت گیری  که است ناظر آیات معنای مختلف ابعاد قرآن به زبانی حوزه های

یا  مفهومی باطنی، یا ظاهری تأویلی، یا تفسیری از و داده نشان را آیات داللت

بودن  جدی غیر یا جدی باالخره و مجازی و کنایی و تمثیلی یا حقیقی مصداقی،

 .گوید می سخن آنها مفاد

 میان خردمندان در آنچه با همگون قرآن زبان گوناگون، شواهد و ادله اساس بر

 زبانی های مختلف حوزه از یک هر بر مشتمل تواند می است، متعارف زبان اهل

 .نینجامدالهی  آیات نااستواری و بطالن به آنکه به مشروط باشد،

 راعرضه خود تفسیری بیانات ، قرآن ویژگی این به کامل وقوف با دین پیشوایان

یاد کرده  معنا بودن کنایی و تأویلی باطنی، از صراحت به گاه و داشته

از  روایتگرایان تفسیری آثار در روایت مفاد تحلیل زبانشناسانة اند.همچنین نبودن

 دیگر اشکاالت است. مثل:
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 «ضالّین»  و «علَیهِم مغضُوبِ» تفسیر و( ع)معصوم امام به «معین ماء» تفسیر

 ج ق، 1111 .  تفسیر قمی: )(ع) امامان مقام به جاهالن و ها ناصبی به( 2: حمد)

 (  332 ص ،6

 این ویژگیها این مکتب را از سایر مکاتب متمایز ساخته است .

 و شاخصه ها ،روشها، مفسران و تفاسیر مهمترین بررسی به نوشتار این در

 .پردازیم می دوره در این آن ویژگیهای

 اولین جزء (علی بن ابراهیم قمی است. او 3-5مهمترین مفسر مکتب قم درقرن) 

 از و قم مشایخ استاد را او شیعه فقهاى و باشد مى قم شهر در حدیث بزرگ راویان

 .دانند مى شهر آن هاى چهره ترین بزرگ

 1قمی ابراهیبم بن تفسیرعلی -1

 شده داده نسبت ابراهیم بن على به طوسى فهرست و نجاشى رجال در کتاب این

 االحکام تهذیب در جمله از شود، مى دیده قدما کتب در آن از منقوالتى و است

 اکنون آشوب شهر ابن مناقب و طبرسى الورى اعالم و البیان مجمع طوسى، شیخ

 بن حسن بار نخستین که است دست در ابراهیم بن على تفسیر عنوان با اى نسخه

 کتب در سپس و دیده را نسخه این از منقوالتى اول شهید از نقل به حِلّى سلیمان

 این در. است شده پراکنده مختلف ابواب در آن روایات االنوار، بحار مانند متأخر،

.  دهد مى ارجاع ابراهیم بن على تفسیر به که شود مى دیده عباراتى بارها نسخه

 حسین و ادریس بن احمد همچون ابراهیم، بن على معاصران از تفسیر این بعالوه

 دارد بسیار روایات نیز رزّاز، جعفر بن محمد و زیاد بن حُمَید و عامر بن محمد بن

 اللّه عبد بن محمد و عقدة ابن همچون وى، از متأخر محدّثان از احادیثى حتى و

 على خود که شود مى دیده کتاب این در اسکافى، همّام ابن و حِمیرى جعفر بن

 بن على از مأثور تفسیرى. کند نمى روایت آنها از سندى هیچ در ابراهیم بن

 . امام فقیه و محدّث قمى، هاشم بن ابراهیم

                                                           
 ه.ق1323قم،چاپ سوم، -موسوی جزایری،طیب،تفسیر القمی،دار الکتاب،ایران  1
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 چون ابراهیم بن على مهم مشایخ از بسیار مواردى در کتاب این در دیگر، سوى از

 اللّه عبد ابى بن احمد و عبید بن عیسى بن محمد و عیسى بن محمد بن احمد

 سند در آنکه شگفت. است شده نقل ابراهیم، بن على معاصران واسطه با برقى،

 واسطه دو با ابراهیم، بن على اصلى استاد و پدر هاشم، بن ابراهیم از دیگرى،

 با نیز اللّه عبد بن سعد و یحیى بن محمد چون وى معاصران از و شده روایت

 تمامى که دهد مى نشان دیگر متعدد قراین و قراین این. است شده نقل واسطه

 .نیست ابراهیم بن على از موجود تفسیر

 او، ارزش پر کتابهای میان از که اند گفته کتاب جلد 15 از بیشتر را او آثار

 تفسیر روش. است آمده بدست کامل بطور( قمی ابراهیم بن علی تفسیر) تفسیرش

 .شود مى دیده تفسیر از بسیارى مواضع در تأویلى، دیدگاهى با قرآن، به قرآن

 انتساب صحت عدم درباره دالیلی به که است کسى نخستین طهرانى بزرگ آقا

 - 306 ص ،1 ج الذریعه،) است گفته سخن ابراهیم بن على به موجود تفسیر تمام

303) . 

 تفسیر، دوم بخش راویانِ اغلب اینکه به توجه با زنجانى شبیرى موسى سید 

 از رزّاز، جعفر بن محمد و مَهزیار على بن حسن و ادریس بن احمد همچون

 افراد مجموعه این از دیگرى راوى هیچ و اند بوده قزوینى حاتِم بن على استادان

 بن عباس الفضل ابو شناساند مى حاتم بن على را کتاب مؤلف کند، نمى روایت

 در اشتباه منشأ است ممکن و است حاتم بن على مشایخ از نیز قاسم بن محمد

 به -است حاتم بن على همان که -سهل ابى بن على نام تبدیل کتاب، انتساب

 باشد اسم، دو این شباهت جهت به ابراهیم، بن على

 وجود ولى است، ابراهیم بن على تفسیر از نقل موجود، تفسیر عمده قسمت 

 با که -ابراهیم بن على تفسیر از دیگر کتب برخى و اآلیات تأویل در نقلهایى

 آنچه به که شود مى سبب -دارد فراوانى تفاوتهاى موجود تفسیر مطالب و احادیث

. کرد کامل اعتماد نتوان شده، نقل موجود تفسیر در ابراهیم بن على تفسیر از

 کتاب در ابراهیم بن على اسناد و کتاب این در ابراهیم بن على اسناد مقایسه
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 بودن کوتاه از جمله از -کند مى حکایت تفسیر این بسیار دشواریهاى از کافى

 کتاب این از نقل در که گردد مى سبب امر این و اسناد از بسیارى در ها واسطه

 عمر اواسط در که -ابراهیم بن على که دارد وجود احتمال این چون. شود احتیاط

 و نوشته را آنها آنان و گفته خود شاگردان براى را تفسیرى مطالب بود شده نابینا

 هاى نسخه اصل در ابراهیم بن على تفسیر کتاب بنابراین. باشند کرده تنظیم

  دست به مؤلف نوه روایت به تفسیر این از اى نسخه جمله از داشته، مختلف

 در جزء چهار در کتاب جمیع که گوید مى نسخه این وصف در وى و است رسیده

 .شود نمى دیده اجزا از نشانى موجود تفسیر در ولى است، واقع مجلد دو

 بر تکیه با که دارد وجود ابراهیم بن على تفسیر اسناد درباره رجالى دیدگاهى 

 عن ثقاتنا و مشایخنا رواه و الینا ینتهى بما مخبرون و ذاکرون نحن و »عبارت

 تفسیر این اسناد افراد تمامى وثاقت بر آن مقدمه در...« طاعتهم اللّه فرض الّذین

 از را تفسیر این و کند مى تأکید السالم علیهم معصومان به روایت اتصال شرط به

 على آن گوینده و کند حصر افاده مذکور عبارت اگر. داند مى رجالى مهم مصادر

 و شده نقل ابراهیم بن على از که است مواردى به ناظر تنها باشد، ابراهیم بن

 نیز راویان بودن شیعه بر حدیث، روایت و رجال علم مبانى پایه بر وثاقت، بر عالوه

 این که نیست روشن بعالوه، و نیست معلوم فوق عبارات گوینده ولى. دارد داللت

 عبارت این رسد مى نظر به. باشد کتاب اسناد سلسله افراد تمام به ناظر گواهى

 اسناد در زیرا دارد، اشاره تفسیر مأخذ کتب مؤلفان یا مستقیم مشایخ به تنها

 الضعف مسلّم روایات شده، نقل ابراهیم بن على از که مواردى در حتى موجود

 با دیگر، سوى از. است بسیار کتاب در نیز مرسل روایات. شود مى دیده فراوان

 وصف «الضعفاء عن یروى» تعبیر با وثاقت وجود با حاتم بن على اینکه به توجه

 .است دشوار وى توثیقات پذیرش ، (623 ص نجاشى،)شده 

 با آیات، ظاهر از مؤلف ازینرو شده، نوشته حدیثى دیدگاه با ابراهیم بن على تفسیر

 روایات تنها تفسیر این در. است کشیده دست آسانى به روایات، به استناد
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 تفسیر روایات، به روشن استنادِ بدون کلمات و آیات بلکه است نشده گردآورى

 و پیامبر زمان وقایع و انبیا قصص و گردیده بیان بتفصیل آیات نزول شأن و شده

 مختلف معانى گاهى. است داده تشکیل را کتاب از اى گسترده حجم فقهى مباحث

 بر شاعران اشعار و روایات و دیگر آیات از و شده ذکر قرآن در مشترک هاى واژه

 مقدمه در. است شده اشاره عامه نظر به گاه و شده اقامه دلیل آیه یک تفسیر

 حدود در آیات بندى تقسیم صورت به قرآنى علوم کلى مباحث موجود، تفسیر

 هایى آیه یا آیه ذکر با سپس شده، مطرح ابراهیم بن على از نقل به عنوان پنجاه

 کامل تطابق عدم و مقدمه این آشفتگى. است شده پرداخته عناوین این توضیح به

 مقدمه این در. است کتاب در اختاللى وجود از حاکى آن شرح با عناوین فهرست

 "نام به قرآن در خاصى سبک و عام و خاص متشابه، و محکم منسوخ، و ناسخ از

 آنها آورى جمع هنگام در آیات ترتیب که شده گفته رفته سخن "معطوف منقطع

 .است خورده هم به

 قرن از امامان ازحضور پس های درسال هم شیعی حوزة در روایی تفسیرنگاری

 فرات قمی، تفاسیر نمانده،که آسیب بی حدیث نقل سو،ازچالشهای این به سوم

 این. است قبیل ازآن الثقلین نور و البرهان متأخر قرنهای در و عیاشی کوفی،

 هرچند است؛ شده واقع گرا روایت تفسیری جریان شیعی شاخة پشتوانة تفاسیر

 مفسران به متعلق توان نمی را آثار این مؤلفان لزوماً روششناختی لحاظ به

 . کرد تلقی روایتگرا

 زنادقه و پرستان بت مانند اسالمى غیر مختلف مذاهب رد براى قرآن آیات از وى 

 مانند اسالمى فرق از برخى و( 23 ص ،6 ج ،632 ،605 ص ،1 ج) دهریه و

 دیگر نادرست دیدگاههاى نیز و -اند مُجبِره همان وى نظر به که -قدَریه معتزله،

 آوردن با و( 333 ،33 ،20 ص ،6 ج ،616 ،65 -12 ص ،1 ج) کند مى استفاده

 .نماید مى اشاره امرین بین امر مذهب به اجماال روایاتى

 و جَرى)است  ناظر نزول شأن موارد از آیات گسترش به که -آیات جریان دیدگاه 

 ،31 ،12 ص ،6 ج ،152 ص ،1 ج)شود مى مشاهده تفسیر این در نیز -(انطباق



 

 (3-5مکتب تفسیری قم )قرن                                                                               
 

 

 

85 

 جمع)انابیر  ،(کندو جمع) کنادیج معرّب یا فارسى هاى واژه(. 333 ،635 ،32

 تواند مى( 166 ص ،6 ج)مادیانة  و( 160 ص ،6 ج) دفوال ،(312 ص ،1 ج, انبار

 در جمع فعل صیغه بردن کار به همچنین. باشد کتاب مؤلف بودن عرب غیر نشانه

 غیر گویش طبق بر( «ازواجه قلن »همچون) باشد ظاهر اسم فاعل که جایى

 ،632 ،631 ص ،1 ج نمونه براى) شود مى دیده کتاب از مواردى در عربى معروف

 (.631 ،606 ،50 ص ،6 ج

 شباهتهاى متشابه و محکم نام به قرآنى علوم در اى رساله با تفسیر مقدمه 

 بزرگ آقا) است الهدى علم مرتضى سید به منسوب مذکور رساله. دارد بسیارى

 االنوار بحار نود جلد در آن کامل متن ، و(313 ص ،1 ج ،151 ص ،6 ج طهرانى،

 مفصّلى واحد روایت رساله، این. است شده درج (32 -1 ص مجلسی ،بحاراالنوار،)

 سند یک با که قرآن تفسیر در نعمانى از نقل به السالم علیه على حضرت از است

 چون ضعیفى راویان نام روایت سند در. رسد مى السالم علیه صادق امام به متصل

 انواع فهرست نخست رساله این در. شود مى دیده حمزة ابى بن على بن حسن

 ولى دارد، بسیارى شباهت تفسیر عناوین فهرست با که شده ذکر قرآنى آیات

 در عناوین تفصیلى شرح مقایسه. است منظمتر و دقیقتر نعمانى روایت فهرست

 اى تازه مباحث حتى, کند مى حکایت نعمانى روایت گستردگى از کتاب دو

 همان،) فرایض حدود و (13 -12 ص ،30 ج همان،) خلق معایش وجوه همچون

 به را رساله حجم مجموع در که شود مى دیده روایت این در (21 -26 ص ،30 ج

 رساله نقل از پس بحار در. است رسانده ابراهیم بن على تفسیر مقدمه برابر پنج

 که شده برده نام اشعرى اللّه عبد بن سعد تألیف مشابه، اى رساله از نعمانى،

 در رساله این از باب دو. است روایت این مطالب مشابه دیگر ترتیبى با آن مطالب

 تفسیر مباحث به شباهت بى که شده نقل (23 -20 ص ،33 ج همان،) االنوار بحار

 مجلدات در اللّه عبد بن سعد تفسیر نام به آن از دیگر مطالبى نیز و نیست قمى

 ،31 ج ،12 ص ،30 ج مجلسى، نمونه براى همان،) است شده نقل بحار مختلف
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 ناسخ کتاب را رساله این طهرانى، بزرگ آقا. (305 ص ،100 ج ،336 ،21 ص

 در نجاشى که( 3 ص ،61 ج) داند مى متشابهه و محکمه و منسوخه و القرآن

 ارتباط بررسى(. 122 ص) است کرده ذکر وى براى اللّه عبد بن سعد ترجمه

 ابراهیم، بن على تفسیر بهتر شناخت به تواند مى یکدیگر با متن سه این دقیق

 نام همچنین. رساند یارى دیگر متن دو تصحیح نیز و آن مقدمه اغالط تصحیح

 تفسیر، کتاب نام از پس ابراهیم بن على آثار شمار در المنسوخ و الناسخ کتاب

, 620 ص نجاشى،) باشد داشته ارتباط موجود تفسیر مقدمه با است ممکن

 .(603 ص ش، 1351 طوسى،

 بوده 1313 در بار اولین که رسیده چاپ به بار چندین ابراهیم بن على تفسیر 

 چاپ به نجف در 1332 در و کرده تصحیح را آن نیز جزائرى طیب سید. است

 رسیده چاپ به قم در ش 1322 و 1101 در وى مصحَح نسخه. است رسانده

 .است

 :جمله از برده بهره شیعه معتبر روات از بسیارى محضر از ابراهیم بن على

  هاشم بن ابراهیم بزرگوارش پدر -1 

  هاشم بن ابراهیم بن اسحاق برادرش -6 

  عیسى بن محمد -3 

  برقى خالد بن محمد بن احمد -1 

  نوح بن ایوب -5 

 سعد بن اسحاق بن احمد -2 

 محمد بن احمد -2 

  ملکى محمد بن اسماعیل -3 

 محمد بن حسن -3 

        الخشاب موسى بن حسن -10 

 :مانند اند برده بهره او درس محضر از نیز فراوانى هاى شخصیت 

  کلینى یعقوب بن محمد اإلسالم ثقة -1 
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 محمد بن قاسم -6 

  همدانى جعفر بن زیاد بن احمد -3 

  علوى حمزه بن حسن -1 

 : او دیگرآثار

  القرآن نوادر -1 

  منسوخ و ناسخ -6 

 اإلسناد قرب -3 

  الشرایع -1 

  الحیض -5  

  الشرک و التوحید -2 

  السالم علیه المؤمنین أمیر فضائل -2 

  المغازی -3 

 األنبیاء -3 

 المشذر -10 

  المناقب -11 

  القرآن اختیار -16 

 در کلینى مرحوم و است برخوردار شیعه فقهاى و علما نزد خاصى احترام از وى

 .سازد مى مستند او به را خود روایات از بسیارى کافى کتاب

 استاد را او شیعه فقهاى و باشد مى قم شهر در حدیث بزرگ راویان اولین جزء او 

 میدانند. شهر آن هاى چهره ترین بزرگ از و قم مشایخ

 نقل در اطمینان مورد شخصیتى ابراهیم بن على» :فرماید مى او باره در نجاشى 

 مذهبى و عقیده داراى و اعتماد مورد و است استوار و ثابت ایمانى داراى و روایات

 .«است کرده نقل و شنیده شیعه مشایخ از را فراوانى روایات او. باشد مى صحیح

 (www.wikishia.net) صفار فروخ بن حسن بن محمد -6
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 سال به متوفی( لنگ) «اعرج»قمی صفار فروخ بن حسن بن محمد جعفر ابو شیخ

 یازدهم امام و( السالم علیه)الهادی نقی محمد بن علی دهم امام معاصر ق 630

 صحابه از صفّار طوسی، شیخ قول بنابر. بود( السالم علیه)العسکری علی بن حسن

. بود کرده عرضه او به را خود مسائل و رفت می شمار به( السالم علیه)یازدهم امام

 را آن نیز متأخر مؤلفین برخی و -است کرده ارائه نجاشی که فهرستی اساس بر

 از که همانگونه و بود آورده گرد را حدیث مجموعه 32 قمی صفار -اند کرده نقل

 .هستند فقهی آثار غالباً پیداست آنها عناوین

 خصهم ما و( سلم و آله و علیه اهلل صلی)محمد آل علوم فی الدرجات بصائر کتاب

 بصائر: است شده داده آن به نیز ای تازه عنوان و شده طبع ایران در اخیراً ،که اهلل

 از سترگ ای مجموعه کتاب این. البیت اهل فضائل و المقامات فی الدرجات

 .(باشد می حدیث1301شامل) روایات

 توان مى را او. است برده بهره السالم علیهم ائمه یاران از فراوانى علماى محضر از او

 .اوست قرآنی آثار از"القرآن فضل" کتاب. برشمرد هجرى سوم قرن بزرگان از

 برای است برده کار به صفار برای نجاشی که را اوصافی نویسان، تذکره همه تقریباً

 ،«القدر عظیم» ، 1«ثقة» ،«قم محدثان ترین برجسته از یکی: »کنند می ذکر وی

 .«الروایة فی السقط قلیل»

 ،5 ج حرم، علی، ستارگان یدک، محمدی) اهوازی سعید بن حسین -3

 (1335مرداد

 ص ،2 ج الشیعه، اعیان) اهوازی حسین به معروف سعید بن حسین 6ابومحمد

 در خویش، زمان برجسته عالمان زمره در و بوده شیعی القدر جلیل راویان از (62

 .است رفته می شمار به هجری، سوم قرن

                                                           
 رجالی های کتاب در یا گشته احراز شنونده برای است ممکن راوی بودن ثقه و است راوی صفت همیشه «ثقه» 1

 .باشد - گویی راست نظر از اطمینان مورد - ثقه آن راوی که است واحدی خبر ثقه، باشد؛خبر شده تصریح آن به
 ص نجاشی رجال. )داند می اهوازی حسین برادر سعید بن حسن به متعلق را «ابومحمد» کنیه نجاشی مرحوم 6

53. ) 
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 تاریخ قرآن، ،علوم( تفسیرالقرآن کتاب) تفسیر همچون علمی میدانهای اکثر در او

 .است بوده نظر وسعت و تخصص دارای فقه بویژه و اخالق مناقب، آثار و

 از تمجید و تعریف در سعید بن حسین کتابهای نام ذکر از قبل نجاشی مرحوم

 . است شده عمل آنها به و بوده نیکو کتابهایش: است گفته وی آثار

 و احادیث 5062 حدود اهوازی سعید بن حسین از مانده بجای اثر مهمترین

 . است پرداخته آنها نقل به وی که است روایاتی

 بن حسین از «الشیعه تأسیس» کتاب در معاصر، علماء از صدر سیدحسن مرحوم

 به میدان این پیشگامان از را او و کرده یاد قرآن علوم و تفسیر بخش در سعید

 چنین شیعی عالم این علمی شخصیت معرفی ادامه در او است، آورده حساب

 کسانی از نیز و است، قرآن تفسیر کتاب دارای سعید بن حسین: »است گفته

 .«است نهاده بجای خود از زیادی تألیفات و آثار که است

 آنچنان فقه، عرصه در بویژه شیعه هجری سوم سده دانشمند این منزلت و مقام

 سنت اهل عالمان از برخی شیعی، رجال علماء بر عالوه که است ملموس و روشن

 .است واداشته اعتراف به نیز را

 عصر، آن معارف و علوم عرصه در که داشته، «سعید بن حسن» بنام برادری او

 تصنیفات و تألیفات دارای سعید بن حسن است، بوده واالئی شخصیت دارای

 زمره از خود، زمان دانشهای و معارف از بسیاری در برادرش همانند و بوده، فراوان

 م ،5 ف ،622 ص ندیم، ابن فهرست) است آمده می شمار به میدان آن پیشتازان

.2). 

 تر تمام هرچه نیکی به او از رسد می سعید بن حسین بنام که هنگام آن ندیم، ابن

 چهره درباره او کند، می معرفی خوبی به را وی علمی بارز شخصیت و کرده یاد

 حسین علمی مقام گستردگی و قدرت: »است گفته چنین سعید بن حسین علمی

 سایر و مناقب پیشینیان، تاریخ و آثار فقه، علم های زمینه در برادرش، و اهوازی



 

  

 

 

91 

 کشی، رجال) است بوده بیشتر خود زمان دانشمندان دیگر به نسبت شیعی، علوم

 .«(551. ص

 وی علمی شخصیت بیان در و برده نام او از خود کتاب در نیز کحّاله رضا عمر

 برخی در که است فقیهی او ،«العلوم بعض فی مشارک فقیه. »است نوشته چنین

 .(10. ص ،1 ج المؤلفین، معجم) است داشته مشارکت نیز دیگر علوم از

 

 توان می سعید بن حسین کتابهای موضوعات و عناوین به توجه با اینکه آخر نکته

 روضات» صاحب آنچنانکه باشد، می احکام و فقه درباره او آثار بیشتر که گفت

. واألحکام الفقه فی اکثرها: است گفته و داشته توجه مطلب این به نیز «الجنات

 ج الجنات، روضات) است احکام و فقه باب در سعید بن حسین های تألیف اغلب

 .(310. ص ،6

 و پرداخته سعید بن حسین ستایش به خود «فهرست» و «رجال» طوسی در شیخ

 بن حسین: است گفته چنین و دانسته اطمینان و وثوق مورد فردی را او صراحتا

 .(53. ص فهرست، ،326 ص طوسی، رجال) ثقه... حماد سعیدبن

 و توصیف به خود «خالصةالرجال» کتاب در نیز هجری 262 متوفای حلّی عالمه

 نام شایسته بطوری او از و پرداخته سعید بن حسین واالمقام شخصیت تشریح

 .(65. ص عالمه، رجال) القدر جلیل عین ثقة: ...گفته چنین و برده

 به نیز... و برقی و داود ابن شهرآشوب، ابن: همچون شیعه رجال دانشمندان سایر

 .اند پرداخته القدر جلیل عالم و راوی این ستایش و معرفی

 ندیم ابن اند، پرداخته سعید بن حسین معرفی به که سنت اهل کتابهای میان از

 برده بکار شیعی شخصیت این توضیح و توصیف در را کلمات بهترین و بیشترین

 واآلثار بالفقه علما زمانهما اهل سع او: ...است گفته چنین رابطه این در او. است

 او. (2. م ،5 ف ،622 ص ندیم، ابن فهرست) الشیعه علوم من غیرذالک و والمناقب

 سایر و مناقب تاریخ، فقه، های زمینه در افراد ترین عالم خود زمان در برادرش و

 .اند بوده شیعی علوم
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 معرفی به فقط و برده نام سعید بن حسین از نیز دیگر برخی ندیم ابن از پس

 لسان) عسقالنی حجر ابن به شود می میان این از که اند کرده اکتفا او مختصر

 معجم» در رضاکحاله عمر و «المیزان لسان» در (631. ص ،6 ج المیزان،

  .نمود اشاره «المؤلفین

 (10. ص ،1 ج المؤلفین، معجم) قمی بابویه بن علی-1

 ابن» به معروف( قمری 363 درگذشته) قمی بابُوَیْه بن موسی بن حسین بن علی

 بزرگ فقهای از و قم مردم پیشوای و فقیه صدوق، شیخ پدر اول، صدوق و بابویه

 .است بوده صغری غیبت عصر در شیعه

 یاد صدوقین عنوان با پسر و پدر این از معموالً و است صدوق شیخ پدر وی

 .کنند می

 صدوق شیخ خط به ندیم ابن چنانکه.  است بوده تألیف پر دانشمندی بابویه ابن

 . است بوده داده اجازه شخصی به را خویش پدر تألیف 100 او که است دیده

کتاب »بود. خویش روزگار های قمی پیشرو و شیخ ، جلیل معتمد، فقیهی بابویه ابن

 فعالیت تفسیری اوست.« التفسیر

 و نبود دست در حدیث که مواردی در که بود بلند چنان حدیث و فقه در او مقام

 در او فتاوی به شیعه علماء رسید، می نظر به ای شبهه حدیث متن در اینکه یا

 روایت متن منزلت به را او فتاوی یعنی. اند کرده می رجوع(  رساله) الشرایع کتاب

 مأخذ که داشته اختیار در روایتی ، القاعده علی وی بودند معتقد و دانستند می

 . است بوده فتوایش

 : است برشمرده چنین را او تألیفات نجاشی

 التفسیر    

 الوضوء    

 الصلوه    

 الجنائز    
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 الحیره من التبصره و االمامه    

 االمالء    

  المنطق کتاب نوادر    

  االخوان    

  الولدان و النساء    

 . است فرستاده فرزندش برای که الشرایع    

  النکاح    

  الحج مناسک    

 االسناد قرب    

  التسلیم    

  الطب    

  المواریث    

 . المعراج    

 شاگردی حدیث و فقه استادان و بزرگان از بسیاری محضر در قمی، بابویه ابن

 مقام به و کرد سیراب را اش درونی عطش آنها تقوای و دانش دریای از و نمود

 راویان و محدثان این از را حدیث بیشترین وی. گشت نایل آنان از حدیث نقل

 :از عبارتند که کرده نقل شیعی

 بن عبداهلل ابوالعباس ؛( ق301 متوفی) قمی اشعری عبداهلل بن سعد ابوالقاسم

 قمی؛ ادریس بن احمد (302) قمی هاشم بن ابراهیم بن علی جعفرحمیری؛

 بن محمد( ق630 متوفی) قمی صفّار حسن بن محمد العطار؛ یحیی بن محمد

 مالکی؛ احمد بن حسین کمندانی؛ جعفر بن موسی بن علی جیلویه؛ ما القاسم ابی

 علی قتیبه؛ بن محمد بن علی عامر؛ بن محمد بن حسین مؤدب؛ حسن بن عبداهلل

 .آبادی سعد حسین بن علی کوفی؛ علی بن حسن بن

 (.2 جلد حرم، آبادی، ستارگان صالح ربانی ابوالحسن) قمی اورمه بن محمد -5
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 از و. داند می السالم علیه رضا امام حضرت یاران از را او یکجا، در طوسی شیخ

 هادی امام خدمت وی که شود می استفاده همچنین روایات و اخبار بعضی

 بن ا بود سامرا درزندان امام که روزهائی در و است کرده درک نیز را السالم علیه

 شناسان رجال از یکی نقل به خوئی اهلل آیت مرحوم. رفت می وی دیدار به اورمه

 .«است وثاقت و اعتماد مورد اورمه بن محمد: »که فرماید می نقل برجسته،

 مردی او شد ثابت تدریج به ولی است؛ غلو اهل اورمه، بن محمد: می گفتند برخی

 رجال، علم به آگاه افراد این نقل از حال هر به. است اخالص با ای شیعه و بزرگ

 حدیث شاخص و برجسته های چهره از «اورمه بن محمد» که آید می دست به

 اساس، بی شایعات این برابر در سامراء در( ع) هادی حضرت که آنجا تا بود

 میان در را او منزلت و مقام و کرد دفاع او از ای نامه طی و داد نشان واکنش

 مشاهده غضائری ابن که( ع)امام نامه این البته کرد؛ تثبیت قم دانشمندان و علماء

 .نرسید او از بعد علماء دست به است، کرده

 نام اینکه جالب. اند برده نام خود های فهرست در او برای را کتاب، 13 حدود

 .دین در کنندگان غلو علیه بر ردّیه است؛ «الغالة الرّدعلی» کتابها این از یکی

 روایات درایت، و دقت و تحقیق روشهای با بلکه نبود؛ اخبار ناقل و راوی یک تنها

 کتاب درباره علماء تراجم گزارشگرانِ لذا کرد آوری جمع خود های کتاب در را

 .«است دقت کمال در و معتبر و صحیح همه: »اند نوشته هایش

 فی القرآن فی نزل ما کتاب – القرآن تفسیر کتاب – الباطن تفسیر کتاب

 .اوست آثار دیگر امیرالمومنین،از

 (1333تاریخ انتشار،دیماه   ، www.hawzah.net) برقی خالد بن محمد -2

 عالمه طوسی شیخ اسالمی دانشمندان از بسیاری اعتراف به برقی خالد بن محمد

 موسی امام) معصوم امام سه اصحاب از  ندیم ابن و ، آشوب شهر ابن  حلی

 خاندان مکتب از توانست و بوده( السالم علیه جواد حضرت رضا، امام الکاظم،

 .برد را فیض نهایت هدایت
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 در او بوده، خود عصر در معرفت و دانش عرصه پیشگمامان از خالد بن محمد

 آشنائی عرب، ادبیات روایت، تاریخ، قرآن، علوم تفسیر) زمان آن رایج های زمینه

 علمی واالی مقام. بود تألیفات صاحب و نظر صاحب( رجال علم و عرب علوم با

 آنان و نبود پوشیده رجال علم دانشمندان از یک هیچ بر برقی خالد بن محمد

 به برده، نام بزرگی به او از رسیدند می شیعی برجسته عالم این نام به همواره

 بن محمد: »کند می معرفی چنین را وی. پرداختند می اش علمی مقام از تعریف

 شیخ...«دارد کتبی و بود اخبار و عربی علوم به آشنا و ادیب فقیه، برقی خالد

 و علمی شخصیت معرفی به نوعی به شان فهرست در نیز  ندیم ابن و طوسی،

 متوفی) حسن سید مرحوم معاصر، دانشمند اند، پرداخته خالد بن محمد تألیفات

 و پردازد می او علمی شخصیت معرفی به نیز، الشیعه تأسیس صاحب( 1351

 تاریخ روایت، و رجال و علم عرصه در شیعه پیشگامان از را برقی خالد ابن محمد

 تفسیر و قرآن علوم در شیعه مشاهیر بخش در همچنین شمارد می... و سیره و

 برد. می نام او از نیز تأویل

 تالیفات

 الرجال، المحاسن، البقرة، العویص، -التعبیر و التنزیل کتاب -التفسیر کتاب

 األعمال، اخض التحذیر، األعمال، فضائل الرجال، طبقات المکروهات، المحبوبات،

 التحریف، و االحادیث معای األحادیث،( علل) الصنوة، الحبوة الترهیب، التخوف،

 السماء، االیام، صوم الرؤیا،( تعبیر) تفسیر المصالح، اللطائف، األحتجاج، الفروق،

 التاریخ، األوائل، الریاضه، البزائر، القرائن، األشکال، الکعبه، ذکر البلدان، األرضین،

 .الروایة األفانین، األصفیه، المأثر، األسباب،

 همت آمد کار شاگردانی تربیت به خود تعلیمی و درسی حوزه در خالد بن محمد

 .کرد کسب نیز فراوان موفقیتهای و گمارد

 (1 جلد حرم، جعفر، ستارگان ربانى ، سید) برقی خالد محمد بن احمد -2

( ه 630 یا 621 - 600) برقی عبدالرحمان بن خالد بن محمد بن احمد جعفر

 قمری،از هجری سوم قرن در شیعه نامی ومؤلف مورخ محدث، برقی به مشهور
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 میان در وی. است المحاسن کتاب صاحب و(ع)هادی امام و( ع)جواد امام اصحاب

 دلیل به را او نیز ای عده. است واالیی جایگاه و وثاقت دارای سنت اهل و شیعه

 .اند شمرده ضعیف ، ضعفا از روایت

 حدیثی موجود، منابع در ولی است( ع)هادی امام و( ع)جواد امام اصحاب از برقی

  خورد. نمی چشم به باشد کرده نقل بزرگوار دو این از واسطه بدون که

 از روایت دلیل به را او نیز ای عده .است فراتر تن صد از حدیث در او استادان شمار

 .اند شمرده ضعیف ضعفا

 تالیفات

 :است زیر شرح به قرآنی آثار جمله از که اند کرده ذکر او از اثر نود حدود

 ثواب کتاب –وجل عز اهلل کتاب من الشواهد کتاب -التاویل کتاب -التفسیر کتاب

 ابلیس بدءخلق کتاب– واالرض السموات خلق کتاب – القرآن فضل کتاب– القرآن

 خلقه به اهلل خاطب ما کتاب– والجن

 و علماء و گذاشت جای بر خود از ارزشمندی آثار و ها کتاب شاگردان، احمد

 .اند برده نام القدر جلیل عالم و موثق راوی عنوان به او از شیعه دانشمندان

 آنها شمار که گرفت قرار فراوانی روایات اسناد سلسله در علمی شخصیت بر عالوه

 .رسد می حدیث هزار چند به

 اشاره( عنوان 30) هایش نوشته به دانسته، موثق و مطمئن فردی را او نجاشی

 علیه هادی حضرت و جواد امام اصحاب شمار در را او طوسی شیخ و  است، کرده

 .است آورده السالم
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 ابـــو الحســـن، آبـــادی، صـــالح ربـــانی) القمـــی عبـــدالرحمن بـــن یـــونس -3

www.hawzah.net) 

 ج کشی، رجال) «یقطین آل مولی» به معروف ابومحمد،: اش کنیه یونس،: او اسم

 االنساب و311 ص نجاشی، رجال131 ص طوسی، شیخ فهرست222 ص6

 عرصه به قدم سالی چه در که این. است قمّی نسبتش، و (350 ص13 ج سمعانی،

 او که اند نوشته شیعی دانشوران از جمعی ولی نیست؛ روشن چندان نهاد، وجود

 .گشود جهان به چشم عبدالملک بن هشام زمامداری دوران در

 اساتید

 استادانی داشتن شیعه، حدیث و فقه استوانه این بالندگی و رشد دالیل از یکی

 و بهره نهایت وی. داشتند قرار( ع)معصوم امامان اول، درجه در که بود برجسته

 تعداد که داشته بزرگی اساتید امامان، از بعد و برد آنان بابرکت وجود از را فیض

 ثمر چندان نوشتار این در آنان همه بردن نام و رسد می نفر 65 به حدوداً آنان

 آنان ترین شاخص از نفر چند ذکر به نمونه، عنوان به ولی بود؛ نخواهد بخش

 :کنیم می بسنده

 بیت مسئولیت: نجاشی گفته به که فرزانه فقیه و محدّث: سنان بن عبداهلل - 1

 او. داشت عهده به الرشید هارون و هادی و مهدی و منصور حکومت در را المال

 گونه هیچ که است القدر جلیل و ما یاران و اصحاب از و اطمینان مورد روایتگری

 .نیست روا او بر طعنی

 از و روایت و علم آسمان در درخشان ای ستاره و نیکان از: مسکان بن عبداهلل - 6

 .است اطمینان مورد و بزرگوار بسیار محدّثی و اجماع اصحاب

 از و است اعتماد و توجه مورد کامل طور به که است محدّثی: سالم بن هشام - 3

 .رود می شمار به( ع)جعفر بن موسی حضرت و صادق حضرت یاران

 بصره مسجد در عُبید بن عمرو با که است کسی همان: حکم بن هشام - 1

 استدالل نظر از را او و کرد مناظره اسالمی جامعه رهبری و امامت مسئله پیرامون

 شغل به بغداد در ولی بود، کوفه اهل اصل در گویند می. کرد محکوم دلیل و
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 ائمه والیت به اعتقاد منظر از و اعتماد مورد بسیار روایت نظر از. پرداخت تجارت

 سال در وی. بود راستین شیعه یک حقیقت در و معتقد و پایبند بسیار شیعی،

 .بست فرو جهان از چشم کوفه در ق. ه123

 اجماع اصحاب از و( ع)رضا حضرت و کاظم امام راویان از: عیسی بن حمّاد -5

 .است

 .است اطمینان مورد شخصی و اجماع اصحاب از: رواسی عثمان بن حمّاد - 2

 اصلی و کتاب صاحب و اعتماد و اطمینان محلّ و القدر جلیل: رئاب بن علی -2

 .است بزرگ

(( ع)کاظم امام و صادق امام باقر، امام حضرت) معصوم سه یار: مغیره بن حارث -3

 .است شیعی نویسان رجال نزد بلندی و رفیع جایگاه صاحب و

 ای شده شناخته و شاخص چهره ای عده شیعه، امامان اصحاب و یاران بین در

 شیعه فقیهان و مشهورند «اجماع اصحاب» به رجال، اهل علمی زبان در که دارند

 و اخبار به و دارند ای ویژه عنایت و عالقه جمع این به ما زمان تا اول صدر از

 است نفر هیجده ها آن عده. دارند تمام و تامّ توجّه کنند، می نقل آنان که روایاتی

 رجال که است سخنی اتفاق، و اجماع این ریشه. هاست آن از یکی نیز یونس و

 سه دو، در او. کند می روایت شیعه اصحاب عالمان قول از کشّی، معروف، شناس

 روایاتی شمردن صحیح بر دارند اتّفاق ما، اصحاب: »نویسد می خود کتاب از مورد

. دارند اعتراف آنان دانش و فقهی مقام به و شود روایت گروه و جمع این از که

 .(502 ،223 ،330 ص رجال کشی،) است الرحمن عبد بن یونس ها آن از یکی

 است اطمینان مورد محدّثی من نظر در: گوید می رجال در طوسی شیخ مرحوم

 .(323 ص ، شیخ رجال)

 هایش کتاب ترتیب به گاه آن. دارد فراوانی های کتاب او: گوید می نجاشی مرحوم

 اآلثار، جوامع الزکاة، االدب، السهو، کتاب - القرآن التفسیر کتاب: » برد می نام را
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 و یوم کتاب و التجارات الکبیر، العلل الصلوه، الحدود، النکاح، کتاب القرآن، فضل

 .لیلة

 . کرد تسلیم آفرین جان به جان ق. ه603 سال در سرانجام

 شیخ جایگاه و نقش انصاری، حسین، بررسی) قمی بابویه بن علی بن محمد -3

 ( شیعی -اسالمی فرهنگ گسترش در( ره)صدوق

 فقه بنیانگذاران از ق، 305 متولد صدوق به ملقب ابوجعفر، بابویه، علی بن محمّد

 چهار بر شیعه حدیث. دارد جای شیعه علمای و محدثین اول صف در و شیعه

 تألیف و آنها از یکی "الفقیه الیحضره من" که است استوار( اربعه کتب) کتاب

 اسناد صحت چون. رود می شمار به شیعه مذهب ارکان از یکی وی بنابراین. اوست

 دعای به او والدت. دادند لقب "صدوق" را او بود فقهاء سایر تصدیق مورد او آراء و

 در او. است کرده می مباهات عنایت، این به هم او خود و بوده( عج) عصر امام

 حسن بن محمّد و پدرش فراگرفت، را عقلی و شرعی و ادبی علوم قم، ی مدرسه

 ق 356 در و. آمد ری به ق 312 سال هستند. در وی استادان ترین اصلی از ولید

 تدریس انجا در و  رفت بغداد به ق 355 در و مرورود و نیشابور خراسان، به

 در. داشت تدریس انجا در و رفت حج سفر به سپس و کوفه به بغداد از. داشت

 زیارت از پس و کرد سفر خراسان به باز 323 و 322 در. آمد همدان به بازگشت

 … و اخسیکت ، بلخ      فرغانه، ایالق، سمرقند، چون ماوراءالنهر شهرهای به مشهد

 .پرداخت گذاری مسئولیت به و کرده سفر نیز

 توان می وی از جامانده به آثار میان در لکن نرسیده ما به صدوق قرآن تفسیر کتاب

 نص بودن، وحیانی و بودن قدسی. یافت دست اش تفسیری های  دیدگاه از برخی به

 و معنایی چند ساختار نیز و قرآن تفسیر جواز و بودن فهم قابل واحد، قرائت و

 به قرآن تفسیر. است صدوق شیخ تفسیری مبانی ترین مهم از آن، آیات پیوستگی

 مأثور به قرآن تفسیر در بابویه ابن روش به ناظر سنّت، به قرآن تفسیر و قرآن

 . است
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 جمع وجه بیان آیات، بطون بیان متشابه، آیات تأویل ادبی، تفسیر دیگر سوی از

 به ناظر دیگران، تفسیری آراء نقد و تفسیری روایات نقد تفسیری، روایات بین

 مباحث ارائه در موضوعی تفسیر شیوه بررسی. اوست اجتهادی تفسیر روش

 در «قرآن ضرب» روایت با قرآن به قرآن تفسیری روش ارتباط تحلیل تفسیری،

 گرایش به اشاره و قرآن مفردات تبیین در وی شیوه بررسی صدوق، شیخ آثار

 .نوشتاراست این ازدیگرمباحث کریم درتفسیرقرآن وی کالمی و روایی

 اسالم جهان محدثان. است متن معانی به او فراوان توجه شیخ، آثار های ویژگی از

 متن معنای به خاص توجهی دیرباز از خصوص، به شیعه محدثان و اعم طور به

 دریافتند زودی به شیعه، متکلمان و مفسران شناسان، حدیث فقیهان،.  اند  داشته

 از که هستند روبرو ای ناخواسته یا خواسته های تأویل و ها توجیه تفسیرها، با که

 از و خود نظرات و آراء تحمیل برای مخالفان توسط هایی کوشش بیشتر یکسو

 چه اگر. باشد تواند می متن از آنان نادرست یا و ناقص فهم از ناشی دیگر سوی

 تأمل خور در ای گستره آن معانی و الفاظ ی حوزه که بودند دریافته محقق عالمان

 با شیعه دانشمندان اما گذشت، آن کنار از سادگی به توان نمی و است کنکاش و

 بطون، وجود و معانی توی در تو های الیه به خود، مذهبی های دریافت به توجه

 ترویج به شیخ آثار که نیست این در شکی هیچ. داشتند باور لفظ، ظواهر بر افزون

 این وجود بر تنها نه شیعه امامان از رسیده های انجامیده ،آموزه عشری اثنا مذهب

 نیازمند و تر گسترده بسیار را آن ی دایره بلکه نهاد می تأکید انگشت ها الیه

 فلسفی مالحظات به امروزه که ای مقوله. کرد می قلمداد هم فراتری های دانش

 معنا، و متن به توجه.  است انجامیده انسانی ی پدیده یک ی مثابه به زبان ی درباره

 مورد و روز مباحث از آن عرفی – فلسفی تحلیل برای تالش و معنا کف و سقف

 .است اندیشه اصحاب توجه

 توسط معناشناختی و شناسی زبان ی حوزه در ها کتاب نخستین پیدایش

 اصالح" و( هـ 120 م) فراهیدی احمد بن خلیل ، "العین" چون شیعه دانشمندان
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 ، "اللغه مقاییس" و "اللغه مجمل" و( هـ611م)  اهوازی سکیت ابن ،"المنطق

 با ارتباط بی صدوق، شیخ با معاصر( هـ 335 م) همدانی زکریای فارس بن احمد

 همدانی فارس ابن با شیخ مشارکت اینها بر افزون. نیست آمد، گفته که ای نکته

 و توجه در ، عصر آن در نام به شناسان لغت از سالم بن قاسم ابوعبید شاگردی در

 از: اللغه مجمل ی مقدمه: رک) است نبوده تأثیر بی شناختی معنا حوزه به او اقبال

 الفاظ مباحث به جدی نیاز کالمی، و فقهی مباحث در که وی گمان بی. (2-3 ص

 معانی تحقیق در مند روش ای شیوه به تا برآمده درصدد و کرده لمس نزدیک از را

 بلکه ناقل، عنوان به تنها نه حدیث عالم در( صدوق) بابویه ابن". یابد دست الفاظ

 به آگاه و احادیث نقاد عنوان به شده، یادآور( 152 ، الفهرست) طوسی که چنان

 فقه در او تبحر بر قاطعی دلیل وی االخبار معانی کتاب.  است مطرح رجال

 (3/25ج اسالمی بزرگ المعارف دایره) ".است الحدیث غریب و الحدیث

 آورد حساب به راستا این در ابتکاری گامی باید را "االخبار معانی" کتاب تألیف

 نفیسی شیعی فرهنگ" کتاب این. است گرفته قرار هم بسیاری ستایش مورد که

 با قرآنی، کلمات و احادیث ای پاره های پیچیدگی و مبهمات شرح و تفسیر در

 .است احادیث به استناد

 و ها جمله یا و را حدیث و قرآن مشکل های واژه کتاب این در صدوق شیخ

 معنای تداول در که کلماتی و الفاظ یا و ندارند روشنی تفسیر که را هایی عبارت

 بررسی مورد را اند شده برده کار به خاصی منظور به روایات در ولی دارند واضحی

 هدف و محتوا و معنا شیعیان، آن در که احادیثی وی ترتیب بدین. دهد می قرار

 کرده گردآوری را اند شنیده پاسخ و کرده سؤال( ع) معصوم از را آیات و روایات

 کتاب این" (635:ایران در صدوق شیخ آثار خطی های نسخه کتابشناسی) ".است

 حلّ پی در پیداست نامش از که گونه همان و دارد فرد به منحصر های ویژگی

 ائمه که روایاتی گردآوری با و است روایات معانی کشف و اخبار مشکالت

 آن غیر و تاریخی تفسیری، فقهی، مشکالت حلّ به روایات آن در( ع)معصومین

.  است آورده پدید گشا گره و روشنگر احادیث از نظیر کم ای مجموعه اند، پرداخته
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 خوانندگان درک و فهم و گردیده بیان روایات مفاهیم و اخبار معانی کتاب، این در

 درک  با بتوانند آنان تا  است برده باال احادیث معانی و دین معارف به نسبت را

 بصیرت بی راویان و ناقالن ی جرگه از  …معرفت و عقل کسب و روایت درست

 شیخ) ".درآیند شناسان حدیث و فقیهان و ربانی علماء حلقه در و شده خارج

 (116-110:  صدوق

 دیگران توسط االخبار معانی تألیف در شیخ نوین ی شیوه چند هر ترتیب بدین

 این اما نشد، نوشته آن بر مستدرکی یا و همانند دیگری تألیف و نگردید، پیگیری

 آن از همواره تحقیق ی عرصه در و مطرح روشمندانه سبک یک ی مثابه به شیوه

 .اند برده سود

 . است  کرده یاد » عمادالدین«  لقب با  وی از االستبصار اسانید در  طوسی  شیخ

 .آورد شمار  به  قم  متقدم  اخباریان  مکتب از  فکری نظر از  بایست می را  بابویه ابن

  مکتب  این متفکر  آخرین باید را او ، برجسته  چندان  نه  شخصیت چند از نظر صرف

 .دهد می  تشکیل را  اخباریان  میراث عمده  بخش  آثارش  که  دانست

  ممکن  تصرف  ترین کم با  که  دانست  احادیث  متون باید را  بابویه ابن  کالم  واقع در

 . است  گشته  تدوین و  شده  ریخته  کالمی  نظام  یک  قالب در

 

 کالمی مکاتب مقایسه

  خوانی هم  امامیه  مکاتب سایر  کالم با  کلیات در  بابویه ابن  اخباری  کالم  چه اگر

 االعتقاد  تصحیح رساله و  بابویه ابن  اعتقادات رساله  بین  ای مقایسه در اما دارد،

  قابل  اختالفات  که شود می آشکار ، شده  نوشته  آن نقد در  که مفید  شیخ

 .دارد وجود  فرعی  مسائل در  ای مالحظه

 . است(  ص) پیامبر بر نماز در سهو جواز  مسأله  اختالف موارد  ترین مهم از  یکی

 بر را نماز در سهو تنها  نه  قم  اخباری  مکتب  بزرگان از دیگر  برخی  چون  بابویه ابن

 محمد، ، بابویه ابن) غلو  اهل  به را نظر  این  مخالف  بلکه شمارد، می جایز(  ص)پیامبر
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 رجوع) دهد می  نسبت (22 - 25ص ،1ج محمد، مفید، و ،635-631ص ،1ج

 . (پیامبر بر سهو مسأله در مرتضی سید یا مفید رساله به کنید

 

 کالمی برخوردهای

  خصوص  به متعدد آثار  تألیف  ضمن  امامیه  دیدگاه از  مهدویت  تبیین در  بابویه ابن

 و  پرداخته  مخالفان دیگر و  زیدیه ، معتزله  ایرادات رد  به  الدین کمال ها آن  ترین مهم

 . است  نموده متحیر  امامیان  شک  رفع و   فترت  به  قائلین آراء  نقض در  بلیغی  سعی

  امامیه  متوجه  مخالفین  جانب از  که  است  اتهاماتی رد  بابویه ابن  کالم ابعاد از دیگر

 .گردید می

 منظور  به  شده متذکر  آن مقدمه در  چه چنان را التوحید  کتاب  وی  نمونه  عنوان  به

 . است  کرده  تألیف جبر و  تشبیه  به  قول مورد در  امامیه  به  وارده  اتهامات رد

  رسائل  نوع  این از  شده  شناخته نمونه  نخستین  واقع در  بابویه ابن  االعتقادات رسالة

 مقدمه و  االمالی از 33  مجلس در او کار  ادامه خود  که  است  امامیه  کالم در

 .باشد می «الهدایة»

 الفقیه الیحضره من معروف کتاب جمله از خود هاى کتاب از بسیاری در صدوق

 جنبه المقنع معروف کتاب و کرده تنظیم خود فقهى مبانى اساس بر را روایات

  دارد. فتوایى

 

 . است  دانسته غیرمجاز نیز را  استخراج و استنباط  بلکه  قیاس تنها  نه  بابویه ابن

  پس و  ادریس ابن  توثیق  داریم  دست در  بابویه ابن مورد در  که  توثیقی  ترین قدیم

 . است   طاووس ابن او از

 .دارد وجود نظر  اتفاق  وی  عدالت مورد در  که  شده متذکر  طاووس ابن

 . است  تعدیل و جرح ارباب از خود  بابویه ابن 
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 و  داده  انتقال  آیندگان  به را  عظیمی  میراث تنها  نه  محدث  یک  عنوان  به  بابویه ابن

  ق5 سده از  پس  شیعه مسند  روایی  کتب در موجود  احادیث از  توجهی  قابل  بخش

  اختصاص خود  به را  دیگران و  طبری  رستم ابن ، طوسی مفید، خزاز، آثار  چون

  کرده ایفا  اساسی  نقشی نیز  آیندگان  به  گذشتگان آثار  انتقال مورد در  بلکه ، داده

  به  اجازات سلسله  که  دانسته  تنی 16 از  یکی را  وی  نوری  که  طوری  به ، است

 .شود می  منتهی  ایشان

  الحدیث  غریب و  الحدیث  فقه در او تبحر بر  قاطعی  دلیل  وی االخبار  معانی  کتاب

 . است

 او  برای(  ع) علی و(  ص) پیامبر  حدیث  غریب مورد در نیز  کتابی   طوسی و  نجاشی

 .اند کرده ذکر

 

 روایی تفسیر

 تفسیر و(  ع)  الحسین  مقتل ، التاریخ  چون  عناوینی  بابویه ابن آثار  عناوین  میان در

 و  تاریخ جنبه  که زد  حدس  توان می  وی شیوه  به  توجه با  که شود می  دیده  القرآن

 . درایی  نه اند داشته  روایی تفسیر

 

 حدیثی مشایخ

 در  تن 611 بر  بالغ  دقیقی و  کامل نسبتاً  فهرست  بابویه ابن  مشایخ مورد در

  ذکر شده است. » الصدوق  الشیخ  حیات»

  سال حدود ،1ایالق در حضور  هنگام مثالً  که چنان ، بوده  التألیف کثیر  بابویه ابن

 .  است  داشته  تألیف 615 بر  بالغ  خودش گفته  به  ق323

 

 

                                                           
 یا )در ناحیه بلخ( -قزاقستان طرف به ازبکستان حاشیه فرغانه،آخرین کیلومتری ،چند چین نزدیک 1
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  چاپی آثار

 ؛ الشرائع  علل ؛ الخصال ؛ االعمال  عقاب و  االعمال  ثواب التوحید؛ ؛ االمالی ، االعتقادات

  من ؛» المقنع» االخبار؛  معانی النعمة، تمام و الدین کمال ؛( ع) الرضا االخبار  عیون

  الثالثة االشهر  فضائل ؛«الهدایة» ؛ الفقیه  الیحضره

 بار  یک الشیعة  فضائل و الشیعة  صفات  های عنوان با  وی دیگر  کتاب دو  چنین هم

 . است  شده منتشر ، ق1331 ، تهران در  فارسی ترجمه با بار  یک و  نجف در

 

 منسوب  دیگرآثار

 فی تفسیرالمنزل جامع کتاب -والمنسوخ الناسخ کتاب-تفسیرالقرآن مختصر کتاب

 (ناتمام)القرآن التفسیر کتاب - االنسان خلق کتاب -الحج

 مجموعه  کتاب  این. باشد می  العلم مدینة  کتاب مورد  ترین مهم آثار  این  میان در

 10 بر  بالغ  آشوب شهر ابن  قول  به بنا و  الفقیه  الیحضره  من از تر بزرگ  حدیثی

  بهائی  شیخ پدر عبدالصمد بن  حسین  شیخ  زمان تا شود می  گفته و  است  بوده جزء

 .  است  گشته مفقود  پس  آن از و  بوده موجود

 

 اساتید

 بن علی بن احمد ولید؛ بن احمد بن حسن بن محمد قمی؛ بابویه بن علی پدرش

 احمد بن محمد اشعری؛ عطار یحیی بن محمد بن احمد قمی؛ هاشم بن ابراهیم

 العدل؛ صائغ صقر بن محمد بن احمد بروعی؛ جراده ابن به معروف اسدی علی بن

 بن ابراهیم بن احمد بیهقی؛ احمد بن حسین قطان؛ حسن بن محمد بن احمد

 بن محمد بن حسن نقاش؛ بکران بن محمد دوالیبی؛ ثابت بن خوزی؛علی بکر

 .بصری عمرو
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 شاگردان

 احمد بن علی علی؛ بن حسین بن حسن موسی؛ بن علی بن حسین مفید؛ شیخ

 غضائری؛ عبیداهلل بن حسین خزازی؛ بن محمد بن علی ابوالقاسم نجاشی؛ پدر

 احمد بن محمد ابوبکر بغدادی؛ نعالی طلحه بن محمد تلعکبری؛ موسی بن هارون

 .علی بن

 لبیک را حق دعوت 331 سال در عمرش، از سال پنج و هفتاد گذشت از پس وی

 حسنی عبدالعظیم مرقد نزدیکی در و بست فرو جهان از دیده ری شهر در و گفت

 .گردید مدفون

 دیگر کتب تفسیری که در این زمان نوشته شد :

 کتاب التفسیرعبد اهلل بن صلت قمی

 محمد بن علی بن ابراهیم ابن موسی القرشیکتاب تفسیر عم یتساءلون از 

کتاب ما نزل من القران فی الحسین بن علی از محمد بن احمدبن یحیی بن 

 عمران االشعری القمی

 

 نتیجه گیری وجمع بندی

از مجموع این نوشته چنین بدست میآید که مکتب تفسیری  قم نقش بسزایی در 

قران به قران با رویکرد ک تفسیرارائه وتدوین تفاسیر متعدد شیعی با روش و سب

داشته است و با کوشش وجدیت علی بن ابراهیم،محمد بن حسن بن حدیثی 

محمد بن اورمه قمی،حسن وحسین اهوازی احمدبن محمد خالد برقی ،...  فروخ،

به  قم تفسیری مدرسه –آخرین متفکر این مکتب  -وبالخره شیخ صدوق

بن محمد خالد برقی وشیخ صدوق .علی بن ابراهیم، احمد  شکوفایی رسید

بیشترین خدمت را در انتقال حدیث کوفه به قم را داشتند. ودر تفاسیر خود از 

 روایات زیادی استفاده کردند.
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  کالمی غیر ارتباط های نشانه تحلیل

 آیات قرآن کریم  در

 0زهرا محققیان

 2اعظم پرچم

 چكیده:

 منظـر  از متـون مختلـف   امروزه در میاحث زبانشناسی نوین ثابت شده که بررسی

 هــای  پیــام  و اسـت  گـسترده های نشانه از زنجیرهایی که غیرکالمی ارتباطات

می  می شود، دریافت آنها از تعامل گران هدف و ارتباطی بافت به توجه با متنّوّعی

شده و از الیه های متعـدد معنـایی آن پـرده     منجر متن از تـازه خوانشی به تواند

 برداری نماید.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد است متن قرآن کریم را از منظر نشـانه هـای   

ارتباط غیر کالمی از جمله رفتارها، زمان، مکان و ... بررسی کند تا پیام هایی کـه  

نموده را رمزگشایی نماید. بـه   خداوند از طریق عناصر غیر کالمی به انسان منتقل

 از استفاده با و رشته ای میان نگاهی همین دلیل پس از معرفی انواع ارتباطات، با

 متن قـرآن کـریم   در یافته بازتاب غیرکالمی ارتباطات ارتباطات، علوم های نظریه

دهد که در آیات  گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می قرار تحلیل و تجزیه مورد

کریم پیام های مختلفی بواسطه ارتباطات آوایی، بینایی، بویایی، شنوایی و ...  قرآن

 به آدمی منتقل شده که پرده برداری از آن ها درکشف پیام نهفته در مـتن سـهم  

  موجبات تکثیر معانی آن را فراهم می نماید. و داشته بسزایی

 ارتباط، ارتباط غیر کالمی، نشانه، قرآن كلید واژه:

 

                                                           
  z.mohaghegh33@yahoo.comدانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان  1

03136620231 
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان 6

mailto:z.mohaghegh89@yahoo.com
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 مه:مقد 

 دیده ها ملت همه نوشتاری و شفاهی «ادبیات» در کالمی غیر ارتباطی های نشانه

 بـرای  غیرکالم و کالم از استفاده و «ارتباط» از ناگزیر انسان ها که است چرا شده

 با همنوعان، با خود، با ارتباط پیوندی، هم این. و هستند بوده رابطه حفظ و ایجاد

 امـروز،  جهـان  در اگرچـه . گیرد می بر در نیز را ماده و حس ورای عالم و طبیعت

 پـردازد امـا در حقیقـت    مـی  بررسی اینگونه موضوعات به اجتماعی ارتباطات علم

 همـین  بـه . دارد انسـانی  جوامـع  عمـر  قـدمت  به ای پیشینه ارتباطات غیرکالمی،

 .است شده ثبت مختلف های ملت ادبیات در انسانی رفتارهای نمود دلیل،

 در و است برخوردار خاصی اهمیت از قرآن معانی ناپذیری پایان پدیده سو دیگر از

 غزالـی . اسـت  آمـده  بـاره  ایـن  در فراوانـی  مطالب نیز، تفاسیر و روایی های کتاب

 از هایی گنج و اسرار از دریاهایی کریم، قرآن الفاظ از لفظی هر تحت است معتقد

 بـدون  اقیانوسـی  را قـرآن  عربـی،  ابن .(663 ص ق،1161 الغزالی،)دارد قرار رموز

 که دانسته قرآن عجایب  از کثرت معانی آیات را طباطبائی، عالمه و نامیده ساحل

 (. 613ص ،1ج ق،1112 طباطبائی،) افکند می تحیر به را عقول

پیرامون پیام های کالمی قرآن کریم، تاکنون تفاسیر مختلف و متون متعددی بـه  

از ارتباطات غیـر کالمـی خداونـد در خـالل     نگارش درآمده است اما پرده برداری 

 روش و دارد خاصـی  مکانیسـم  غیرکالمـی آن،  معـانی  تکثیـر  آیات قرآن کـریم و 

 ایـن  بـه  پاسـخ  درصـدد  حاضـر  پژوهش راستا این در. طلبد می را خاصی شناسی

که بطور کلی قرآن کریم تا چه اندازه و به چه میـزان از پیـام هـای     است پرسش

آیا آشنایی با عوامل ارتباط غیرکالمـی مـی توانـد بـه      است؟ غیرکالمی بهره برده

 درک بهتر آیات و از آن جا کشف پیام های نهفته در آن ها منتهی گردد؟ 

در ادامه پس از معرفی مختصری از پیشینه این علـم و مفهـوم شناسـی واژگـان،     

می نگارنده کوشیده است با کمک علم نشانه شناسی به تحلیل ارتباط های غیرکال
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موجود در قرآن کریم پرداخته تا از این طریق نشانه هـای مختلـف در ایـن گونـه     

 ارتباطات را رمزگشایی نماید.

 

 پیشینه بحث: -1

ساله مطالعـه ارتباطـات انسـانی، پـژوهش و آمـوزش       5000در طول تاریخ تقریبا 

درباره ارتباطات، پیرامون پیام های کالمی متمرکز شده بود. تا قرن هجدهم هنوز 

توجهی جدی به نقش رفتار غیرکالمی نشده بود اما در اواسط قرن بیستم، مطالعه 

اری از رشته های علمـی از مـردم   رفتار و ارتباط غیرکالمی مورد توجه شدید بسی

شناسی گرفته تا ارتباطات و از معماری گرفته تا روانشناسی قرار گرفت تـا اینکـه   

در ادبیـات نظـری   « ارتباطـات غیرکالمـی  »در طی نـیم قـرن گذشـته، اصـطالح     

مطالعات ارتباطی جایگاه خاص خود را پیدا کرد و بطور جدی مورد بررسی علمی 

رامون ارتباطـات و رفتارهـای غیـر کالمـی کتـب متعـدد و       قرار گرفت. تاکنون پی

بسیاری به نگارش در آمده و نظریات متعـددی ارائـه شـده اسـت امـا در بررسـی       

ارتباطات غیرکالمی متون مقدس از جمله قرآن کریم، تاکنون هیچ تالش جدی و 

علمی انجام نگردیده است. به همین دلیل نگارنده به دلیل اهمیت موضوع فوق در 

مباحث زبانشناسی و نیز اثبات جامعیت قرآن کریم در این امـر، سـعی نمـوده بـا     

کمک مباحث علم نشانه شناسی به رمزگشایی اینگونه ارتباطـات در آیـات قـرآن    

کریم بپردازد. امید است پژوهش حاضر راه را برای تحقیقـات آتـی در ایـن حـوزه     

 بگشاید.  
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 مفهوم شناسی واژگان: -2

نشانه واحد معناداری است که به عنوان چیـزی    :2نشانه شناسیو  1الف( نشانه

، 1333که در برابر چیزی دیگر)غیر خودش( قرار دارد؛ تفسیر می شود)قائمی نیا،

نشانه ها می توانند صورت های گوناگونی از قبیل کلمات، تصاویر و حتی  (.53ص

شـوند   زمانی نشانه مـی  رفتارها را داشته باشند. نشانه ها معنای ذاتی ندارند و تنها

که کاربران، آن ها را در برابر معنایی بکار می گیرند به عنوان نمونه در متونی کـه  

به زبان های طبیعی هستند، نشانه ها واژگانی هسـتند کـه مـتن را فـراهم آورده     

(. علم نشانه شناسی، نشانه هـایی  110، ترجمه محمد نبوی، ص 1333اند)گیرو، 

هدف از آن ها، انتقال پیامی به دیگری است. مثال در میـان   را بررسی می کند که

نشانه شناسان، ابر نشانه باران نیست چون قصد انتقـال اطالعـات را نـدارد)همان،    

(. نشانه شناسی که در قرن بیستم با کارهای سوسور و پیرس آغاز شد و در 33ص

اکـو بـه اوج   نهایت پس از ظهور دیدگاه های گوناگون در نشانه شناسی تفسـیری  

رسید، به تحلیل ارتباط و معنا می پردازد. بطور کلی این شاخه دانـش، سـه کـار    

عمده انجام می دهد: اوال روش شناسی برای فهم متـون بدسـت مـی دهـد. ثانیـا      

نگاهی نظام مند به معنا دارد یعنی نظام معنا را در مقام ارتباط با دیگران بررسـی  

نا در یک نظـام نشـانه ای را روشـن مـی سـازد.      می کند. ثالثا مکانیسم تکثیر مع

، 1333بنابراین حاصل نهایی این دانش، بحث از روش و نظام معنا است)قائمی نیا،

 (. 63-63ص 

این سخن اهمیت نشانه شناسی را برای مفسر قرآن نشـان مـی دهـد زیـرا قـرآن      

قرار داده  کریم بعنوان محصول ارتباط خداوند با بشر، اطالعاتی را در اختیار آدمی

که معانی بسیاری در بر دارد. مفسر به دنبال کشف این اطالعات و معانی است. در 

نتیجه نشانه  شناسی از سه منظر برای مفسر حائز اهمیت بوده و می توانـد بـه او   

                                                           
1
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6
 Semiology 



 

 تحلیل نشانه های ارتباط غیرکالمی در آیات قرآن کریم                                                
 

 

 

000 

یاری رساند: اول اینکه می تواند در تنقیح روش تفسیر به او کمـک کنـد و دیگـر    

معنایی قرآن مفید باشد و نیز می تواند مکانیسـم و  اینکه می تواند در کشف نظام 

 روش تکثیر معنایی قرآن را نشان دهد.

مشتق شـده و    Communication ارتباط، در زبان التین از کلمه ج( ارتباط :

(. این واژه از نظر 3م، ص6003بکار می رود)موسی،  "االتصال "در عربی با عنوان

لغت به معانی متعددی همانند گزارش دادن، بیان نمودن، منتقـل کـردن، پیونـد    

دادن، تماس گرفتن و .. معنا شده است. اما در اصطالح فراینـدی اسـت کـه یـک     

اشخاص( بـا اسـتفاده از پیـام هـای      شخص، مفهومی را به ذهن شخص دیگری)یا

 فاطمـه  ترجمـه  ،سکیومککر و یچموندرکالمی یا غیر کالمی منتقـل مـی کنـد)   

ارتبـاط فراینـدی پویـا و مـداوم     (. بدین ترتیب 31ص، 1332همکاران، و موسوی

 .است

 Nonverbalارتباط غیر کالمی، در زبان التین از کلمـه  غیر کالمی:  ارتباط د(

Immediacy  بکـار مـی    "االتصال غیراللفظـی  "ه و در عربی با عنوانمشتق شد

ارتباط های غیر کالمـی شـامل تمـام جنبـه هـای        (.31م، ص6003رود)موسی، 

(. درحقیقـت ایـن تعبیـر، بـه     631، ص1323ارتباط بجز کلمات می باشـند)وود،  

ــی      ــیعی را م ــه وس ــه پهن ــود ک ــی ش ــه م ــایی گفت ــده ه ــیعی از پدی ــه وس دامن

(. بدون تردید آنگونـه کـه صـاحب نظـران     611، ص1330 پوشاند)محسنیان راد،

برآن اتفاق نظر دارند انسان ها از زبان گفتگو برای تعامالت و ارتباطات خود بهـره  

می برند اما نوع رفتار انسان ها نشان می دهد که آن ها به نارسایی زبان و بیان و 

تنها بخش کوچکی  گفتگو در انتقال اطالعات اذعان دارند چراکه پیام های کالمی

از ارتباط میان فردی را تشکیل می دهد. به همین دلیل پیام هایی که با اسـتفاده  

از کلمات و جمالت ارسال می شوند، معموال با نظـم غنـی از عالئـم غیـر کالمـی      

همراهند به گونه ای که پیام کالمی را حمایت، اصالح یا حتی کـامال عـوض مـی    

 (.121، ص1323  فیروزبخت، مهرداد و بیگی خشایار کند)فرگاس، ترجمه
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شولمن در کتابش بحث ارتباط غیرکالمی را از یادآوری حرکـات چـارلی چـاپلین    

درفیلم های به یاد ماندنی او آغاز مـی کنـد و مـی نویسـد : در دوره فـیلم هـای       

صامت، چارلی چاپلین توانست با تماشـاگرانش بـدون کـالم ارتبـاط برقـرار کنـد.       

هایش، چهره اش، حرکات مضحک اش، لباس هایش همـه پیـام هـای او را     دست

(. متون مختلف نیز،  مخصوصـا  611، ص 1330منتقل می کردند)محسنیان راد، 

شـبکة درهــم   هر متنید و نگیر در دو بستر کالم و رفتار شکل میمتون مقدس 

 ،یـان مایـن   گـذارد. در   می شکالمی و غیرکالمی را به نمای ای از روابـط تنیـده

پیـام هـای   شـناخت و ارزیـابی    ارتباطات غیرکالمی می تواند بـه عنــوان محــور  

نماید. بدین  متن ترغیـب ادامـة خواندن به و کرده درگیر را خواننده ذهن کالمی،

ترتیب متن از الیه های متعددی کالمی و غیر کالمـی تشـکیل شـده کـه شـاید      

برسد اما در داللـت هـای مـتن، همـه     برخی نسبت به برخی دیگر اصلی تر بنظر 

توانند به یک اندازه اثرگذار باشند. معنا نیز حاصل برهمکنش بین همین  ها می الیه

الیه های متنی است. لذا هر نشانه ای اعم از زبـانی و غیـر زبـانی در یـک کـنش      

ارتباطی، در دل نظام پیچیده ای از عوامـل متعامـل معنـا پیـدا مـی کنـد)همان،       

153.) 

های متنّـوّعی   گران دربارة ماهیت و چگونگی رفتارهای غیرکالمی، نظریه هشپژو

هــای مختلــف طبقــه     هغیرکالمی را بــه شــیو  و فعالیت های  اند را ارائه کرده

 هـای  ارتباط نموده اند. در یک دسته بندی جامع می توان، انواعبنـدی و تحلیـل 

 مکـانی،  هـای  ارتبـاط  آوایـی،  هـای  بدین ترتیب برشـمرد: ارتبـاط   کالمی را غیر

 بویـایی،  های ارتباط چشایی، های ارتباط دیداری، های ارتباط زمانی، های ارتباط

 (.631-310، 1323ها)فرهنگی،  شخصیت المسه و رفتار های ارتباط

در آیات غیرکالمی بازتاب یافته  ارتباطاتنظر داشتن انواع یاد شده،  با دردر ادامه 

البته سعی نگارنده بـر آن اسـت    گیرد. قرار میو تحلیل   مورد بررسیقرآن کریم 

 سـیاق آیـات  بر اسـاس بافـت و   که ارتباطات غیر کالمی موجود در قرآن کریم را، 
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کرده و از پیام های متعدد و متنوع موجود در آیات، براسـاس کلمـات   رمزگشایی 

 همنشین، کشف و پرده برداری نماید.

 

 آیات قرآن کریم  در کالمی غیر ارتباط های نشانه تحلیل -3

 همانگونه که در قبل نیز بازگو شد؛ در یک دسته بنـدی جـامع مـی تـوان، انـواع     

 بدین ترتیب برشمرد: کالمی را غیر های ارتباط

 ارتباط های دیداری :  -1 -3

    چشم رفتار -3-1-1

 رشما به غیرکالمی زمور از غنی ربسیا منبعی و هچهر از ه اییژو بخش ،چشمها

 و تحساساا ردمو در را دییاز مطالب ندامیتو آن معد یا چشمی ستما. ندرو می

 و عالقه یگویا ندامیتو هاهنگا ردبرخو معد یا ردبرخو. کند منتقل دفر تنیادرو

ــت،صمی  ان،یگرد و نسوسما)دباش... ادبـــی وبی ،خجالت ،بیعالقگی ،ستیدو میـ

 ستما ،چشم رفتار مطالعة( 11-16ص ،1322، عاییـــله د لا بـــ حبی ةـــ ترجم

 یبصر تتباطاار. دمیشو هنامید هم یبصر تتباطاار یا و چشمی حرکت ،چشمی

 ستا تطالعاا حامل آن، عنو دو هر و دمیگیر رتصو یغیرعمد و یعمد

ــی (26ص ،1332 ری،مونا) ــا دمیگیر رتصو طتباار ع،نو دو هر در یعن  ممکن ام

 نمیلیو 1/5 ودحد به دادن پاسخ ناییاتو ننساا چشم. دنگیر شکل تعاملی ستا

 دهشتا تقریباً که گفت باید چشم رفتار یـــــــتهما رةبادر. دارد  را نماز هم مپیا

 کسب چشمها طریق از نمواپیر محیط رةبادر ادفرا تطالعاا از صددر

ــاران،  سکیومککرو یچموند ر)دمیشو ــوی و همک ــه موس ــه فاطم  ،1333، ترجم

 دشو لبد و رد ادفرا بین ایکلمه ینکها ونبد ،تعامل ندرو در ه. گا(615ص

 ،تنفّر انمیتو طریق چشم از. کنند تنظیم را طتباار نجریا نندامیتو چشمها

 در چشم یهارفتار به جامعه ادفرا. فهمید را... و دنبو عصبانی ،جدیت ،عشق

ــه تو همرروز تتعامال  د،بو زده زل من به نگاهش با نچو تیراعبا ،نددار نیاوافرجـ
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 و توجه ینا از حاکی... و دبو سنگین ربسیا نگاهش د،بو بیشرمانه ربسیا نگاهش

 نددار تیومتفا اعنوا و هادکررکا چشم یهارفتار. ستا یبصر یکنشهاوا به قّتد

 .   دمیگیر ارقر تحلیل ردمو آیات قرآن کریم در آن اردمو یلذ در که

   چشم رفتار یهادكرركا -3-1-6

 در و نددار تیومتفا یهادکررکا تباطیار تالدتبا در ارییدد یهارفتار

ــندار خاصی چشمی یهارفتار صشخاا ن،گوناگو یفرهنگها ــنید و دـــ  از اییـــ

ــمف ــتم در را اهیمـ ــهدکرربینکا از. میکنند منتقل یکدیگر به چشمی  ساـ  اییـ

 پنج به دمیشو کرذ تتباطاار معلو یهابکتا در مـــچش یاـــهرفتار ایرـــب هـــک

ــمیش رهشاا آن ةعمد دکررکا ــهم. ) دوـ  ان،یگرد و وارسامو؛ 612- 660 ص ، ناـ

 .(622 ص ،حسنی میر کبرا و کیانی اـغالمرض ةـترجم ،1323

 نفشااطرا در که ادیفرا و محیط به تمرکز و قّتد با صشخاا: عطالا کسبالــــف(

 هُـوَ  وَ» چنانچه خداونـد در آیـه   .کنند کسب را طالعاتیا تا مینگرند نددار رحضو

( ، چشم و 23مومنون: «) تَشْکُرُون ما قَلیالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَکُمُ أَنْشَأَ الَّذی

شناخت و کسـب اطالعـات از محـیط     هاى دیدگان آدمی را، یکی از بزرگترین راه

 بـه  خـارج  عـالم  هرگز شک پیرامون خویش و نعم الهی معرفی نموده است. بدون

 روح در وسائلى با آن از اشکالى و ترسیم و تصویر بلکه یابد، نمى راه ما وجود درون

 بـه  خـارج  جهـان  بـه  نسبت ما شناخت همیشه ترتیب این به و بندد، مى نقش ما

 آنچـه  ابزار این .است( چشم) بصر مهمتر همه از که گیرد مى صورت ابزارى وسیله

 اندیشـه  و عقل نیروى با ما و سازد مى منتقل ما فکر و ذهن به ؛ دریافته خارج از را

 زُلْفَةً رَأَوْهُ فَلَمَّا» پردازیم. مطابق آیه  مى آن تحلیل و تجزیه به و یابیم مى در را آن

 از را عـذاب  و الهـى  وعـده  آن کـه  ، مشرکان، هنگامى«کَفَرُوا  الَّذِینَ وُجُوهُ سِیئَتْ

کنند؛ بواسطه چشم و قوه باصره خویش، بـه شـدت عـذاب و     مشاهده می نزدیک

اسـت.   کوتـاه  اى وسـیله  هـر  از آن هـا  دست فهمند  کهسختی آن پی برده و می 

 رو بارد. لذا مى آن از اندوه و غم آثار که اى گونه به شده؛ سیاه و زشت صورت شان
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 پروردگارتـان  از گوینـد:  کننـد و مـى   مـى  عـذاب  ماموران و دوزخ خازنان سوى به

 ادْعُـواْ  جَهَـنَّمَ  لِخَزَنَةِ النَّارِ فىِ الَّذِینَ قَالَ وَ»دارد  بر ما از را عذاب روز یک بخواهید

 (.13غافر:«)الْعَذَابِ مِّنَ یَوْمًا عَنَّا یخَفِّفْ رَبَّکُمْ

بنابراین این کارکرد چشم، حاوی پیام های کالمی نهفته بسیار زیادی در میان 

آیات قرآن است و حامل نشانه های غیرکالمی متعددی از معانی نهفته در متن 

 است. 

 و تـــسا مـــچش یاـــهدکررکا عمومیترین از دکررکا ینا: طتباار یشکلگیرب( 

ــسا چشمی طتباار ،شناییآ یشکلگیر در مرحله لیناو غالباً ــمز.  تـ ــک انیـ  هـ

ــف ــب دیرــ  از تعاملی ،کند هنگا او به نیز هنگا ةگیرند گرا ،میکند هنگا ییگرد هــ

ــچش طریق ــیجا مـ  طتباار و ادهند رخ تعاملی رت،صو ینا غیر در و ستا هشد داـ

در آیات بسیاری از قرآن کریم، خداوند به این گونه نگاه هـا  ت. ـسا دهبو یکطرفه

که آغازگر صحبت و تعامل هستند، اشاره نموده، آیاتی کـه حـاکی از گفتگوهـای    

بهشتیان با یکدیگر، یا با اهل جهنم است، یا آیاتی که اهل جهنم هنگـام ورود بـه   

ویش به بحث و مجادله می پردازند و ...  . بـه عنـوان   آتش با دوستان و رهبران خ

 قَالَ» نمونه در آیات زیر، نگاه، سرآغاز تعامل و برقراری ارتباط معرفی شده است: 

 لَتـرُدِینِ* وَ  کِدتَّ إِن تَاللَّهِ الجَحِیمِ* قَالَ سَوَاءِ فىِ فَرَءَاهُ مُّطَّلِعُونَ* فَاطَّلَعَ أَنتُم هَلْ

 پروردگـار  مخلص (. بندگان51-52صافات: «)الْمُحْضَرِینَ مِنَ لَکُنتُ  رَبىّ نِعْمَةُ لَا لَوْ

 فکر به ناگهان بهشتند، مادى و معنوى نعمت هاى انواع سایر آیات، غرق طبق که

 کجـا  بـه  هـا  آن سرنوشت بدانند خواهند افتند، مى مى دنیا دوستان و خود گذشته

 در را خـود  دوسـت  ناگهـان  افکنند مى دوزخ سوى به نگاهى که است اینجا .رسید

نشینند. و همـین   ساخته و با او به صحبت می مخاطب را او! بینند مى جهنم وسط

نگاه، آغاز و واسطه شکل گیری ارتباط و تعامل میان ایشـان اسـت. بنـابراین ایـن     

 کارکرد چشم نیز، در آیات قرآن کریم، مورد توجه قرار گرفته است.
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  هــــب وادار را صخاــــشا رف،اــــمتع ازةندا از بیش هنگا هگا: تعامل ةکنندوادار ج(

اگر فردی بیش از اندازه متعارف در جامعه، به کسی نگـاه کنـد یـا    . میکند تعامل

نگاهی نامشروع داشته باشد، او را بسیار وقیح و بسیار بی حیا می پندارند. در ایـن  

و زننده بنظر می رسـد.   گونه فرهنگ ها، خیره نگاه کردن به افراد، غیرقابل قبول

آموزه های دینی بر اجتناب از نگاه خیره زن و مرد بیگانه به یکدیگر تأکید فراوان 

وا  لِلْمُـؤْمِنِینَ  قُـلْ » دارند. برجسته ترین آیات قابل اشاره در این بخش، آیات  یَغُضُـّ

 قُـلْ  وَ یَصْنَعُون* بِما خَبِیرٌ لَّهَال إِنَّ لَهُمْ  أَزْکى ذلِکَ فُرُوجَهُمْ یَحْفَظُوا وَ أَبْصارِهِمْ مِنْ

: بگـو  ایمـان  بـا  مـردان  ( یعنی )به30-31نور: «)  أَبْصارِهِن مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ

 بـه  خـدا  زیرا است، تر پاکیزه آنان براى این که ورزند، پاکدامنى و نهند فرو دیده»

 هـر  از] را خـود  دیـدگان : »بگـو  ایمـان  بـا  زنـان  بـه  و .«است آگاه کنند مى آنچه

ورزند( است که خداونـد بـرای صـیانت انسـان از      پاکدامنى و بندند فرو[  نامحرمى

آلودگی های رفتاری ناشی از اختالط زن و مرد بطور نامناسب، فرمانی روشن برای 

اجتناب از آسیب دیدن ارتباطات میان فردی و اجتماعی زن و مـرد بیـان نمـوده    

، نگاه خیره و حرام گونه میان زن و مرد نامحرم، آغاز یـک  است. از نظر قران کریم

 مهادا در که هددمی شکل دو آن بین را تباطیارتباط نامشروع شده و سـرانجام ار 

یافته و تباهی و فساد هـردو طـرف را بـدنبال     مهادا غیرکالمی و کالمی رتصو به

بـه   خواهد داشت. ضمن آن که فروپاشی و سست شدن روابـط خـانوادگی را نیـز   

همراه دارد. در حالیکه فروگیری اینگونه نگاه ها و پرهیز از برقراری ارتباط، عـالوه  

بر ایجاد آرامش فردی و خانوادگی موجبات رشد معنوی افـراد را نیـز فـراهم مـی     

 نماید.

  اطفیـع تحاال رةبادر شمندارز تطالعاا از منبعی چشمها: طفاعو نبیا د(

 نیز ستا محیط به فمعطو که گاهین حتی مختلف یطاشر در. ندا صشخاا

 ابضطرا ،نیانگر ،تنفر س،تر دی،شا ،غم نچو حاالتی و سحساا یحد تا ندامیتو

 مِن یَنظُرُونَ الذّلِ مِنَ خَاشِعِینَ عَلَیْهَا یُعْرَضُونَ تَرَئهُمْ وَ»در آیه . کند منعکس را... و

 عرضه[  آتش] بر[  چون که] بینى مى را ( یعنی )آنان15)شوری:  « خَفِى طَرْفٍ
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 یَنظُرُونَ "نگرند(.  تعبیر مى زیرچشمى: اند شده فروتن زبونى،[  شدّتِ] از شوند، مى

شدید جهنمیان است که از  اضطراب و وحشت نمایانگر حالت "خَفِى طَرْفٍ مِن

 از است ترسیمى این! نگرند مى دوزخ آتش به چشمى زیر فرط ترس و دلهره،

 چشمش تمام با را آن خواهد نمى و ترسد مى چیزى از شدیدا که کسى حالت

 اما است آن مراقب پیوسته ناچار بماند، غافل آن از تواند نمى حال عین در و ببیند

یا در آیات زیر، ترس و   (22، ص12ق،ج1112)طباطبائی، !چشم گوشه با

 خُشَّعًا»اضطراب آدمی در مواقف قیامت، با نگاه و چشم، ترسیم شده است: 

 أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً» ( یا 2قمر:«)مُّنتَشِرٌ جَرَادٌ کَأَنهُّمْ الْأَجْدَاثِ مِنَ یخْرُجُونَ أَبْصَارُهُمْ

 زیر به ( یعنی )دیدگانشان11معارج: «)یُوعَدُونَ کانُوا الَّذی الْیَوْمُ ذلِکَ ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ

 ایشان به که روزى همان است این. است گرفته فرو را آنان مذلّت[ غبارِ] افتاده،

 حالت که است آن خاطر به "چشم ها"به "خشوع "شد(. نسبت مى داده وعده

 آن صحنهدر آن روز نیز،  .کند مى ظهور دیدگان در چیز هر از بیش ذلت و خشوع

 و گیرند برمى آن از چشم لذا ندارند، را آن تماشاى افراد تاب که است هولناک قدر

 (.53، ص13ق، ج1112اندازند)طباطبائی،  مى زیر به

 ارتباط های آوایی:  -2 -3

ارتباط های آوایی جنبه های گوناگون صدا هنگام ارتباط است که کلیه نشانه های 

آوایی را شامل می شود و رفتارهای آوایی نیز نام دارد. بیشترین اهمیت رفتارهای 

در تـأثیر گـذاری بـر روی     آوایی، به عنوان یکی از کانال های ارتباط غیر کالمـی، 

 و موسـوی  فاطمـه  ترجمه ،سکیومککر و یچموندادراک پیام های کالمی است)ر

(. آواها در  قرآن کریم یا از سـوی شخصـیت هـا    635-611، ص 1333 همکاران،

تولید می شوند که نشانه هایی همانند کیفیت صدا، گام، لحن و ... دارند یا منشـأ  

آواهای طبیعی مانند نـام آواهـا و دیگـر اصـوات     تولیدشان محیط بیرون است که 

 (.3، ترجمه محمد نورمحمدی، ص1332طبیعت را در برمی گیرند)یول، 
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در قرآن کریم، آواهای صوتی از هردو منشأ فوق صادر شده اند و هریک در قرآن، 

 مصادیق مختلفی را دارند که به عنوان نمونه به آیات زیر اشاره می شود:

 از سوی اشخاص ایجاد می شوند عبارتند از : آواهایی کهالف( 

در قران کریم چنین آواها و اصواتی از طرف بسیاری از انسان هـا هماننـد انبیـا و    

رسوالن الهی، افراد برجسته تاریخ، کافران، اهـل دوزخ و اهـل بهشـت و .... صـادر     

 شده است که در ادامه به ذکر یک نمونه از آن، اکتفا می شود:

( در آیـه  32)فـاطر:  « فِیها رَبَّنا أَخْرِجْنـا نَعْمَـلْ صـالِحاً     یَصْطَرِخُونَ  وَ هُمْ» -

در اصل با تاء منقوط است که به طاء قلب  "صرخ"از ریشه   "اصطراخ"فوق، واژه 

، 3ق، ج1101شده و  به معنـاى صـدای بلنـد یـا صـوت رفیـع اسـت)ابن فـارس،        

شـخص در   اسـت.  صـرخه  ولىقب افتعال، به معنای باب نیز، از  (. اصطراخ313ص

   (.663، 2، ج1320چنین حالتی با صدای بلند فریاد می کشد )مصطفوی،

از آن جا که سیاق آیه فوق مربوط بـه کفـار و عـذاب هـای الهـی است)طبرسـی،       

(. بنابراین عبارت فوق، حکایت گر فریاد های اهل جهـنم  312، ص60ق، ج1326

 نـدامت  در خود سوء اعمال نتائج مشاهده با آنها در هنگام رؤیت عذاب الهی است.

کشند و ناله می کنند که: خدایا  مى فریاد دل اعماق پرده از و روند، مى فرو عمیقى

ما را خارج کن تا کار صالح انجام دهیم. خداوند با این تعبیر نشانه ای، بـه شـدت   

ت عذاب و اضطرار اهل دوزخ و کثرت پشیمانی ایشان اشاره نموده است. در حقیق

این گونه تعبیر، به جنبه وحشتناک و دردناک بودن عذاب جهنم افـزوده اسـت و   

بطور نهفته و ضمنی، از طریق نوعی ارتباط غیر کالمی)فریاد های بلند و نـداهای  

دردناک و بی ثمر اهل جهنم( عالوه بر بیان حالت اضطرار و پشـیمانی جهنمیـان،   

تالش هـای آدمـی سـخن گفتـه      از شدت و سختی آن روز و بیفایده بودن تمامی

 است. 

آواهایی که از طرف محیط ایجاد می شوند : برای تشریح این گونـه آواهـا در   ب( 

 قران کریم می توان به آیه زیر اشاره نمود: 
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از  "حسـیس  "( : واژه 106انبیـا:  «) حَسِیسَها وَ هُمْ فِـی مَـا اشْـتَهَتْ     ال یَسْمَعُونَ -

، 6ق، ج1101و صـدای ضـعیف  اسـت)ابن فـارس،      به معنای ناله "الحِسُ"ریشه 

یا صدای آهسته، مخفی و  "الصوتُ الخَفِیُّ"به معنای   " الحَسِیسُ"  (. بنابراین3ص

(. 312؛ ص 3 ق، ج1102؛ جـوهری، 13؛ ص 2 ق، ج1111سبک است)ابن منظـور، 

سیاق آیه فوق پیرامون موقعیت و امنیت اهل بهشت است که مطابق وعـده هـای   

اداش خویش رسیده و چنان در بهشت و نعم الهی غوطه ور و شـادمانند  الهی به پ

 خـورد  نمى گوششان که هرگز کوچکترین صدایی از فریادهای وحشتناک دوزخ به

(. 2)ملک:«تَفُورُ هِیَ وَ شَهِیقاً لَها سَمِعُوا فِیها أُلْقُوا إِذا: »دارد ها نعره جهنّم که این با

ارجـاع مـی    33در آیـه    "جهـنم "بـه  کلمـه    "حَسِیسَـها  "در واژه   "هـا "حرف

 (.321، ص2ق، ج1115شود)درویش، 

بنابراین خداوند با تعبیر فوق، به عدم وجود کوچکترین حزن و اندوهی در بهشـت  

به جنبه رفاه و آسایش بهشت و بهشـتیان   اشاره نموده و بطور نهفته و غیرکالمی

 مَا فىِ هُمْ وَ»ؤیدی بر این نشانه لطیف است: چنانچه ادامه آیه نیز، م افزوده است.

ئهُمُ  وَ الْأَکْبرَ الْفَزَعُ یحزُنُهُمُ خَلِدُونَ* لَا أَنفُسُهُمْ اشْتَهَتْ  یَـوْمُکُمُ  هَـاذَا  الْمَلَئکَـةُ  تَتَلَقَـّ

 (106-103انبیا: «)تُوعَدُونَ کُنتُمْ الَّذِى

بسـیار تکـرار شـده اسـت؛     در قرآن کریم، این نوع آواهـا و ارتباطـات غیرکالمـی    

صوت "صداهایی همانند: صداهای پرندگان)نمل(؛ صدای حیواناتی همچون االغ یا 

)لقمان(، سگ)اعراف(، مورچه )نمل( و ... ؛ یا صدای طبیعـت کـه شـامل    "الحمیر

( و..  می شود یا صـدای اشـیایی   30(، درخت)قصص:13رعد و برق و صاعقه)رعد: 

 و ... ( و ... . 63؛ حجر: 23؛ انعام: 13نفخ)آل عمران:  ( ، انواع3همانند ناقور)مدثر:

 که هغیر و ىتند، کوتاهىى، بلند شامل اصد و حالـت کیفیت عالوه بر موارد فوق،

د نیز، از جنبه هـای ارتبـاط غیرکالمـی    مىشو آن از ه اىیژى وشتهادابر معموال

حفظ  است که حاوی نشانه هایی برای مخاطب است و در مهارت های اجتماعی و

ــط بســیار مهــم اســت)ر   و موســوی فاطمــه ترجمــه ،سکیومککر و یچموندرواب
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 أَنکَـرَ  إِنَّ  صَوْتِکَ مِن و اغْضُضْ»(. به عنوان نمونه در آیه 633، ص1332همکاران،

 خـران  بانـگ  آوازهـا  بـدترین  کـه  سـاز،  آهسته را صدایت الحَمِیر: لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ

و آهسته بودن آن توصیه شده چراکه بلندبودن و (، به نرمی صدا 31ن:لقما) « است

ارتفاع زیاد صدا، حسی حاکی از تکبر یا اضطرار یـا هیجـان را انتقـال مـی دهـد.      

کـه آرامـش    شـده  تشـبیه  آن بـه  ابلهـان  و مغروران چنانچه در روایات، فریادهاى

 نقل نیـز،  (ع) دقاــ ص مماا از که تیاروا از ىــ بعض اطرافیان را سلب می کند. در

ــعط به یهآ ینا هشد ــسـ ــک اىهـ ــب هـ  به دفریا و داد یا د ومىشو ادا بلند تا صوـ

 آن از شنىرو اقمصد نحقیقت بیا در هیددرـــــــــگ تفسیر، گفتن سخن مهنگا

 (.135، ص21، مجله بینات، ش1330علمایی،ست)ا

 ىها.نهیجاهمچنین لحن صدا نیز حاوی نشانه های ارتباطی بسیاری است کـه   

 فاطمـه  ترجمـه  ،سکیومککر و یچموندمـی گـردد)ر   مشخص بواسطه آن نىدرو

ــوی ــاران، و موســ ــخ ( چنانچه633، ص1332همکــ  نمنافقا ردمودر  نداودـــ

ن اـــسخنانش زطر (. از12محمد: ) «لوـــلقا لحن فى لتعرفنهم و» :رمایدـــف.مى

 ونهـــگ تعریض و دارکنایه نیشاا سخن .درـــب پى درونــی شــان تحاال به انمىتو

ــر را .ستا  از را مکال که ستا آن ىمعنا به بیشتر «لحن »غب کلمه از نظــــــــ

 را آن تکلما و نقطهها یا و نگویى را آن ابعرا نى یادابرگر رى اشجا ىسنتها

 فحر سربسته بـــه معنـــایهم  گاهى وست ا ىناپسند عمل ینا که،کنى جابهجا

 ل،اـستعما قسم یناکه د مىشو لستعماا. گفتن سخن کنایه و ىفحو ربطو و زدن

 بالغتء زــ ج و هدــ پسندی نناآ نظر در و دارد رواج رــ بیشت ءبااد و اشعر زاراـب در

 (.233، ص1ق، ج1116راغب اصفهانی،ست)ا

در آیه به اهمیت لحن و توجه دادن بدان، در ارتباطـات اجتمـاعی اشـاره شـده و     

 فرماید:  مى ( خداوند36احزاب: «)مَرَضٌ قَلْبِهِ فِی الَّذِی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال»

 بـه  کننـد بلکـه   طمـع  شـما  در بیماردالن که نگوئید سخن انگیز هوس اى گونه به

 زنان همچون نه بگوئید، سخن معمولى بطور و خشک و جدى گفتن، سخن هنگام

 اطـوار  و ادا بـا  توأم گاه که کننده تحریک تعبیرات با دارند سعى که شخصیت کم
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ق، 1112افکند)طباطبائی،  مى گناه فکر به را ران شهوت افراد که است مخصوصى

 (.303، ص12ج

کـه   حقیقت این از است رسایى و گویا بسیار تعبیر "بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال"به  تعبیر

لحن و کیفیت صدا، اغلب پیام های بسیار مهمی را به دیگران انتقال می دهنـد و  

د مصداق معرفی شده در آیه فوق، موجبات  سلب چه بسا در موارد بسیاری، همانن

آرامش جامعه را فراهم نموده و باعث طغیان شـهوت انسـان هـای مـریض و کـم      

 ایمان می گردد.

بنابراین از نظر قرآن کریم تغییرات موجود در صدا اعم از ارتفاع، لحن و ... حـاوی  

اسـت کـه در   نشانه های ارتباطی غیرکالمی در مواجهه با مخاطب شـمرده شـده   

 مواردی همچون موارد فوق، باید از آن ها اجتناب نمود.

 ارتباط های مكانی:  -3-3

منظور از ارتباط های مکانی، محیطی است که در آن، زمینه بسیاری از وقـایع رخ  

می دهد. پیوستگی عناصر مکانی با موضوع و ایجـاد محـیط مناسـب بـرای وقـوع      

یار مهم است. بنابراین در نظرگرفتن مکان بروز بسیاری از ارتباط ها و رویدادها بس

حوادث و انجام مکالمات، در پی بردن بـه معنـای مـوردنظر مؤلـف و راهیـابی بـه       

 معنای متن بسیار مهم است.

در قرآن کریم، از مکان های متعددی نام برده شـده اسـت. مکـان هـایی هماننـد      

(، 32خانــه) نــور: کنــد، مــی تــداعی را طبیعــت بــا ارتبــاط کــه جنگــل، کــوه و...

( و .... . اما در این میان 22:(، شهر)حجر12-13(، جهنم) غافر:33-10بهشت)مدثر:

شاید، داستان غار اصحاب کهف، به عنوان یکـی از نشـان دارتـرین و پرمعنـاترین     

مکان های نام برده در قرآن، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشـد زیـرا جنبـه ای از    

خشد و قطعه ای را به نمایش می گذارد که بـه هنگـام   زندگی بشر را تجسم می ب

وجود عقیده و باوری درست در هر جامعه ای، تکرار می گردد هرچند این عقیده، 

چنان توانمند باشد که توده فزون مردمان، خود را بـدان مـی آراینـد و یـا چنـان      
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نــاتوان کــه نمودهــا و جلــوه هــایی یافــت نمــی گــردد تــا دیــدگان را بــه خــود  

(. در حقیقت نام کهف، اشـاره  666، ص1330د)مسلم، ترجمه هادی بزدی،درکش

بدین نکته دارد که آن کس که به موضوعات مطرح شده در این سوره را به تـدبر  

نشیند و بدان پناه جوید، او را همچون غاری باشد که از همه فتنه ها و آشوب هـا  

 (.132-132مصون است)همان، ص

 رَّحْمَتِـهِ  مِّن رَبُّکُم لَکمْ یَنشُرْ الْکَهْفِ إِلىَ فَأْوُاْ اللَّهَ إِلَّا یَعْبُدُونَ مَا وَ اعْتزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ»

زَاوَرُ  طَلَعَت إِذَا الشَّمْسَ تَرَى وَ* مِّرْفَقًا أَمْرِکمُ مِّنْ لَکمُ یُهَیئْ وَ  ذَاتَ کَهْفِهِـمْ  عَـن  تَـّ

  اللَّهِ ءَایَاتِ مِنْ ذَالِکَ  مِّنْهُ فَجْوَةٍ فىِ هُمْ وَ الشِّمَالِ ذَاتَ تَّقْرِضُهُمْ غَرَبَت إِذَا وَ الْیَمِینِ

 .(12-12/کهف)«مُّرْشِدًا وَلِیًّا لَهُ تجدَ فَلَن یُضْلِلْ مَن وَ  الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یهَدِ مَن

 مفهـومى  پـر  نقش کلیدی و کلمه  ، در آیات فوق،"غار"به معنای  "کهف"واژه "

 از نـه  آورد، مى خاطر به را بشر زندگى نوع ترین ابتدایى به بازگشت همان که است

 .!مرفـه  زنـدگى  و نـرم  بسـتر  از نـه  اسـت،  خبرى آن در مادى دنیاى برق و زرق

صـاحب   و وزیران کهف، اصحاب که شده نقل تواریخ در آنچه به توجه با مخصوصا

 کـه  شـود  مـى  روشن کردند؛ قیام آئینش و او ضد بر که بودند شاه بزرگ منصبان 

 و شهامت حد چه تا آن، بر غارنشینى ترجیح و نعمت و پرناز زندگى آن از گذشتن

 و سـرد  و تاریـک  غـار  آن در ولـى  .!خواهـد؟  مـى  روح وسـعت  و همت و گذشت

 و صـفا  و نـور  دنیـا  یک موذی،   حیوانات حمله نظر از خطرناک احیانا و خاموش،

 آثار و بسته نقش غارى چنین دیوار بر الهى رحمت خطوط .بود معنویت و توحید

 آن در مسـخره  رنگارنگ بت هاى از خبرى زد، مى موج فضایش در پروردگار لطف

 فضـاى  آن از را انسـان  .شـد  نمى کشیده آن به جباران ظلم طوفان دامنه و نبوده،

 اندیشه فراخناى در و بخشید مى رهایى جنایت و جهل محیط بار خفقان و محدود

 تمـام  با که را آلوده دنیاى آن موحد جوانمردان این آرى .ساخت مى ور غوطه آزاد،

 ابعـادش  کـه  تـاریکى  و خشـک  غار به و گفتند ترک بود جانکاهى زندان وسعتش

 کـه  پاکدامن یوسف همچون درست .آوردند روى نمود مى بیکران فضایى همچون

 مصـر  عزیـز  زیباى همسر سرکش هوس هاى تسلیم اگر کردند اصرار او به چه هر
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افـزود و   اسـتقامتش  بر اما او است، تو انتظار در وحشتناک و تاریک زندان نشوى،

 إِلَّـا  وَ إِلَیْـهِ  یَـدْعُونَنِی  مِمَّـا  إِلَیَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ» :داشت عرضه خداوند پیشگاه به

 (.220: ص ،5 ج ق،1321()میبدی،36)یوسف/« إِلَیْهِنَّ أَصْبُ کَیْدَهُنَّ عَنِّی تَصْرِفْ

بنابراین بیان داستان اصحاب کهف و شناسایی و معرفی ایشان بـا نـام کهـف، بـه     

عنوان مکان وقوع داستان، نشانه ای است بر اهمیت مکان بـروز حـوادث در فهـم    

معنای موردنظر مؤلف و راهیابی به معنای متن. بدین ترتیـب نامگـذاری داسـتان    

زنده ای برای کنار گذاشـتن زنـدگی مـادی از     بنام اصحاب کهف، نه تنها واقعیت

نظر جوانان سوره کهف است بلکه نماد زنده ای برای تمام مفاهیمی اسـت کـه بـا    

ــته     ــاط داش ــذر آن ارتب ــای زودگ ــرق ه ــا و زرق و ب ــدگی دنی ــتن زن ــار گذاش کن

 (.323، ص1،  ج1331باشد)بستانی، ترجمه موسی دانش،

 ارتباط های زمانی: -3-4

حامل پیام های قوی اسـت. در برخـی فرهنـگ هـا، زمـان بسـیار       توجه به زمان، 

اهمیت دارد و واکنش های مردمانشان نسبت به زمان، حاوی پیام هـای ارتبـاطی   

بسیاری است. گفته شده که زمان حرف می زند و فریاد های زمان، بیانات حقیقی 

، 1332همکـاران،  و موسـوی  فاطمـه  ترجمـه  ،سکیومککر و یچموندرتری است)

( به همین دلیل مطالعه زمان و ارتباطات، بخش مهم ارتباطات غیرکالمـی  33ص

 به شمار می رود. 

بررسی انواع زمان های موجود، نحوه بهره گیری از زمان، رفتار زمان با ما یا نحوه 

واکنش ما به زمان و ... ، مسائل بی شماری را مشخص می کند؛ مسائلی هماننـد:  

جتماعی ما نسبت به دیگران است. زمان، بیانگر میزان زمان، بیان کننده موقعیت ا

عالقه به افراد یا اشیاء است. نحـوه واکـنش افـراد بـه زمـان، نشـاندهنده تربیـت        

(. 322-323صهمـان،  فرهنگی و ویژگی هـای روان شـناختی آن هاسـت و .... )   

بدیهی است که در مطالعات قرآنی پیرامون ارتباط های زمـانی، هریـک از مـوارد    

ق حاوی مطالب و نکـات بسـیاری اسـت کـه بحـث پیرامـون هریـک، فراتـر از         فو
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گنجایش پژوهش است. به همین دلیل تنها به بررسی یکی از انواع تقسیمات فوق 

 در آیات قرآن می پردازیم:

جهت یابی فرهنگی زمان، به نحوه درک و استفاده زمان در فرهنگ های مختلـف  

بسـیار حـائز    1رهنگ ها، وقت تـک زمانـه  (. در برخی ف321می پردازد)همان، ص

اهمیت بوده و میزان انضباط و نظم افراد را نشان می دهد. وقت تک زمانه، یعنـی  

زمان بندی کـردن فعالیـت هـای سـروقت و انجـام یـک فعالیـت در یـک زمـان          

(. به عنوان نمونه تأکیدهای  مختلف خداوند به زمان، 322-322خاص)همان، ص

ت خداوند به وقت تک زمانه و تأکید بر انجام اعمال عبادی نشانه ای است بر اهمی

 بِحَمْـدِ  سَـبِّحْ  وَ»در این ساعات خاص، چنانکه در آیه زیر بدان اشاره شـده اسـت:   

 لَعَلَّکَ النَّهارِ أَطْرافَ وَ فَسَبِّحْ اللَّیْلِ آناءِ مِنْ وَ غُرُوبِها قَبْلَ وَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّکَ

( زمان های نامبرده در آیه، به گونه های مختلف در نزد مفسران 130طه: «) تَرْضى

رمزگشایی شده است. برخی مفسران، آن هـا را نشـانه ای بـرای اوقـات نمازهـای      

 ترتیـب   ایـن  (. بـه 133 ص ،66 ق، ج1160رازى،  دانسته اند )فخرالدین پنجگانه

 یا) عصر نماز به اشاره "غُرُوبِها قَبْلَ "صبح، زنما به اشاره "الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ" :که

 "اللَّیْلِ آناءِ مِنْ"دارد(،  ادامه غروب تا آنها وقت که است عصر و ظهر نماز به اشاره

است. برخی دیگر اشاره به مطلق  شب نماز همچنین و عشاء و مغرب نماز به اشاره

 "النَّهـارِ  أَطْرافَ "به تعبیر .(32-32 ص ،3 ج ق،1102زمان شمرده اند)زمخشری،

 نمازهـاى  بـه  روایـات، اشـاره   یـا مطـابق بعضـى    اسـت،  ظهر نماز به  اشاره یا نیز

دهـد)طباطبائی،   انجـام  توانـد  مـى  روز مختلف اوقات در انسان که است مستحبى

شـاید   کـه  دارد وجـود  آیه تفسیر در نیز سومى (. احتمال632،ص11ق، ج1112

(. 633باشـد)همان، ص  عشـا  و مغـرب  نمـاز  دو و عصر و صبح نماز متضمن زمان

به نحوه درک و استفاده زمان جهت عبادت خداوند پرداخته و با بهرحال، آیه فوق، 

                                                           
1
Monochronic  Time 
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عبادت در زمـان هـای    پیام نشانه ای خویش، وقت تک زمانه و زمان بندی کردن

 مخصوص را توصیه می نماید. 

ـ     اهم در ارتباطنـد.  از دیگر سو، زمان و نزدیک شدن به دیگـران، بطـور الینفکـی ب

استفاده مناسب از وقت است که تعیین می کند آیـا شـما در سـطح اجتمـاعی و     

شغلی فردی قابل نزدیک شدن هستید یا خیر؟ پاسـخ فـوری در جـواب سـواالت     

دیگران، احساس صمیمیت ایجاد می کند در حالیکه پاسخ تـدریجی، احساسـاتی   

فاده مـا از زمـان، سـایرین در    مثل بی رغبتی و تنش ایجاد می کند. براساس اسـت 

مورد ما داوری کرده و ویژگی های خاصی را به ما نسبت می دهند. نحوه استفاده 

 و یچموندرفرد از وقت است که تعیین می کند دیگران او را چگونه ادراک کننـد) 

(. چنانکـه  102-103ص، 1332همکـاران،  و موسوی فاطمه ترجمه ،سکیومککر

رآن، همانگونه که برخی مفسرین نیز اشاره نمـوده انـد،   در آیه فوق و سایر آیات ق

این تعبیر نشانه ای نهفته است که خداوند را در تمامی ساعات می تـوان عبـادت   

کرد و در رحمت بی انتهای او در تمامی اوقات شبانه روز به روی بندگان باز است. 

 دَعْـوَةَ  أُجِیـبُ   قَرِیـبٌ  فَـإِنیِ   عَنىّ عِبَادِى سَأَلَکَ إِذَا وَ» یا در جایی که می فرماید: 

 ( یعنـی )و 132بقره:«) یَرْشُدُون لَعَلَّهُمْ بىِ لْیُؤْمِنُواْ وَ لىِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ  دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ

 دعاکننده دعاى و نزدیکم، من[ بگو] بپرسند، من باره در تو از من، بندگان گاه هر

 گـردن  مـرا  فرمـان  باید[  آنان] پس کنم، مى اجابت -بخواند مرا که هنگامى به -را

، ظـرف  "اذا"یابند(. یکـی از معـانی حـرف    راه که باشد آورند، ایمان من به و نهند

زمان است. این تعبیر، این پیام را تقویت می کند که دعای آدمی، در هرلحظه ای 

اسـت. همچنـین    مسـتجاب  قیـدى  و شـرطى  هـیچ  که خداوند را بخواند،  بـدون 

( شوم مى نزدیک من) فعل، با نه( نزدیکم: )فرموده و کرده بیان صفت با را نزدیکى

(. چنـین پاسـخ    30،ص6ق،ج1112برساند )طباطبائی،  را نزدیکى دوام و ثبوت تا

فوری از جانب خداوند، در انسان احسـاس صـمیمیت ایجـاد کـرده و دردسـترس      

 وَ بُکْرَةً فِیها رِزْقُهُمْ لَهُمْ وَ»بودن همگانی او را به اذهان متبادر می نماید. یا در آیه 
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 " عَشِـیًّا  وَ بُکْرَةً"(، در توصیف اوصاف بهشت و بهشتیان ، واژگان 26مریم: «)عَشِیًّا

انقطـاع   بـدون  و هـم  سـر  این پیام را تقویت می کنـد کـه رزق بهشـتیان، پشـت    

 (. 131: ص ،3 ، ج1321امین اصفهانی، ؛23، ص11ق، ج1112است)طباطبائی، 

 : ارتباط های چشایی -3-5

چشایی یکی از حواس پنجگانه است که در بررسی ارتباطات غیر کالمـی اهمیـت   

بسیار زیادی دارد و آگاهی انسان را نسبت به درک عالم اطراف افزایش می دهـد.  

این حس، ارتباط وثیقی با حواس بویایی و المسه دارد یعنی بواسطه حس بویـایی  

می شود. بدیگر بیان بو، سبب تحریک آدمـی شـده و او را    و المسه، این کار انجام

به چشیدن یا عدم آن وامی دارد. بواسطه حس المسه نیـز مـی تـوان سـردی یـا      

ــادرت نمود)موســی،    ــه چشــیدن آن، مب ــد و ب ــی خــوراک را فهمی م، 6003گرم

(. برای کشف نشانه های ارتباط غیر کالمی مربوط به حس چشایی، بایـد  563ص

 را در قرآن دریافت.  "ذوق"چشیدن با کلید واژه ابتدا مفهوم 

در قرآن به معنای چشیدن مزه غذا با دهان است و در مواردی بکـار مـی    "ذوق"

رود که خوراک اندکی در میان باشد اما اگر خوردن چیزی به مقـدار زیـاد انجـام    

( ایـن  336،ص1ق، ج1116استعمال می گردد)راغب اصـفهانی،  "اکل"شود، واژه 

 ه است. آیه در قرآن کریم، بیشتر برای عذاب های الهی بکار رفت

فلما ذاقَا » اما چشیدن یا تذوق در قرآن کریم یا بواسطه دهان و زبان است همانند

(، یا توسط پوست و حس المسه اتفاق مـی افتـد هماننـد    66اعراف: «)الشَّجَرَةَ ... 

 (. 13قمر: «)ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ»

 مجرد به که شود مى هاستفاد خوبى به (،66اعراف: «)فلما ذاقَا الشَّجَرَةَ ... »در آیه 

 حقیقت در و آمد، آن ها سراغ به شوم عاقبت این ممنوع، درخت میوه از چشیدن

بنابراین آیه فـوق   .شدند برهنه بود خدا احترام و کرامت لباس که بهشتى لباس از

نیست و انسان بایـد   جایز حرام چیز حتی چشیدن این پیام را تقویت می کند که

 زندگی تحت فرامین الهی بوده و ذره ای نافرمانی او را نکند.در تمامی صحنه های 
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( یعنی 13قمر: «)سَقَر مَسَّ ذُوقُواْ وُجُوهِهِمْ  عَلىَ النَّارِ فىِ یُسْحَبُونَ یَوْمَ»مطابق آیه 

 آتش لهیب:[ »شود مى گفته آنان به و] شوند مى کشیده رو به آتش در که )روزى

بتـوان ایـن پیـام     در آن، شـاید  «مـسّ »کـاربرد واژه کنید( و  احساس و بچشید را

 پوسـتها  بلکه سوزاند، نمى را آنان بدن هاى همه آتش ارتباطی را دریافت نمود که

 درد همـین  و اسـت،  شـده  توزیع آن ها در انسان حساس اعصاب که سوزاند مى را

عـذاب جهـنم و تـأثیر آن بـر پوسـت       درباره دیگرى آیه دهد. مى افزایش را عذاب

 الْعَـذابَ  لِیَذُوقُوا غَیْرَها جُلُوداً بَدَّلْناهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِجَتْ کُلَّما: گوید مى چنین نسانا

 کنیم مى جانشین تازه پوستهاى با را آنها شود، پخته ایشان پوستهاى گاه هر که»

(. این گونه تعـابیر،  623: ص ،11 ق ،1113 ()مدرسى،52)نسا:«بچشند را عذاب تا

ارتباطات غیرکالمی نهفته در کالم خداوند، اشاره دارد؛ به جنبه وحشتناک که به 

 و دردناک بودن عذاب جهنم افزوده است.

 :ارتباط های بویایی -3-6

بنابر تحقیقات دانشمندان علم ارتباطات، عطر و بو می تواند واکنش های عـاطفی  

فرد به مشام سایرین می و حتی فیزیکی افراد و حیوانات را برانگیزاند. بویی که از 

رسد یا عطری که وی استعمال مـی نمایـد، هریـک بـه نوبـه خـود در ارتباطـات        

اجتماعی، سبب طرد یا جذب سایرین شده و باعث می شود دیگران به وی نزدیک 

ــوند)ر  ــا از او دور ش ــده ی ــه ،سکیومککر و یچموندش ــه ترجم ــوی فاطم  و موس

، بوی خوش رایجی است که همه (. به عنوان نمونه مشک503، ص1332همکاران،

باور دارند افراد را به سمت یکدیگر جلب می کنـد. بوهـایی کـه مالیـم و مطبـوع      

هستند احتماال بیش از بوهایی کـه نـامطبوع و آزار دهنـده هسـتند گفتگـو بـین       

)همـان،   شـوند  طرفین را افزایش می دهند و احتماال منجر به نزدیـک شـدن مـی   

ی مختلف یا سبب ایجاد حالـت بهجـت و شـادی در    (. بنابراین بوها105-102ص

 فرد می شوند یا حالت انزجار و تنفری را در او ایجاد می نمایند.
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در قران کریم گرچه آیات اندکی به حس بویایی اشاره نمـوده انـد امـا مـی تـوان      

آیاتی را یافت که از نظر معنا و مفهوم به این حس مرتبط بوده و بدان اشـاره مـی   

 أَنْ ال لَـوْ  یُوسُـفَ  رِیـحَ  لَأَجِـدُ  إِنِّی أَبُوهُمْ قالَ الْعِیرُ فَصَلَتِ لَمَّا وَ»نند آیه نمایند هما

( که حضرت یعقـوب)ع( پـس از سـال هـا فـراق از فرزنـدش       31یوسف:«) تُفَنِّدُون

در ایـن  . شنوم مى را یوسف بوى حضرت یوسف)ع(، روزی به فرزندانش گفت : من

 فاصله ای این بو را استشمام نموده، اختالف است. ازکه حضرت یعقوب)ع( از چه 

 پیـراهن  بـوى  فلسـطین  در یعقوب: فرمود که شده روایت السالم علیه صادق امام

 شب هشت مسیر از: گفته عباس ابن و. شنید راه شب ده مسیر فاصله از را یوسف

. نمود استشمام را آن فرسخى هشتاد از: گفته حسن و. کرد استشمام را او بوى راه

بهرحال آنچـه از  . ( 106، ص5ق، ج1326ماه)طبرسی،  یک مسیر از: گفته اصم و

بررسی آیه فوق بدست می آید غیرعادی بودن این امر و اعجـاز آن است)موسـی،   

(. با نشانه شناسی این اتفاق یعنی استشمام بوی پیراهن یوسف، 561م، ص6003

ه و مرحلـه جدیـد زنـدگی    می توان گفت که دوران محنت و رنج یعقوب بسر آمد

وی، با گشایش و رفع تنگناها و مشکالت و نیز زدوده شدن غم ها از اعماق دلـش  

این گونه تعبیر غیرکالمـی، بـه پایـان زمـان     آغاز می شود و خداوند بدینوسیله با 

 فراق و آغاز دوران وصال بشارت داده است. 

ــراب      ــزد اع ــند ن ــب و موردپس ــای طی ــه ه ــاربرد رائح ــین از ک ــد  همچن همانن

(، 65(، رحیــق)مطففین:12(، زنجبیل)انســان: 5(، کافور)انســان: 33ریحان)واقعــه:

( و انواع میوه های بهشتی که در جهت توصیف بهشـت و نعـم   62مسک)مطففین:

آن استعمال شده اند، می توان به ارتباطـات غیرکالمـی خداونـد از طریـق حـس      

پیرامـون هریـک، خـارج از     بویایی و اهمیت آن در قرآن کریم راه یافت که بحـث 

 گنجایش پژوهش حاضر است.
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 ارتباط های بساوایی )حس المسه( : -3-7

ارتباط بساوشی نخستین و شاید بنیادی ترین شکل ارتباطات محسوب می شـود.  

ابتدایی ترین اشکال زندگی برای تعامل با محیط اطراف شان منحصـرا بـه لمـس    

به همان اندازه ی اولین و شاید مهم ترین  کردن متکی بودند. امروزه نیز انسان ها

شکل تعامل با انسان های دیگر، هنوز به حساسیت بساوشی متکی هستند. نـوزاد  

 ،سکیومککر و یچموندربا نوازش مادر، آرام شده و احسـاس امنیـت مـی کنـد )    

(. در بسـیاری جوامـع، تمـاس    632ص، 1332همکـاران،  و موسوی فاطمه ترجمه

پـذیرش اسـت. خـودداری از لمـس کـردن، مجموعـه ای از        بدنی نشانه عالقـه و 

احساسات منفی مثل رنجش، خصومت، عصبانیت و بدگمانی را انتقال مـی دهـد.   

کارشناسان معتقدند فقدان لمس کردن نهایتا منجر به هزاران مشـکل مـرتبط بـا    

همان، ارتباطات از جمله افت یادگیری در تکلم و تشخیص نشـانه هـا مـی شـود)    

 (. 633ص

در  قـرآن   "لمس"و  "مسّ"از نظر قرآن کریم نیز، لمس کردن که با کلیدواژگان 

کریم بکار رفته اند، یکی از پیام هـای انسـانی بسـیار قـوی در تحکـیم ارتباطـات       

 با که ىسامر زاتمجا( ع) موسى تحضراجتماعی به شمار می رود تا بـدانجا کـه   

 هر منع بواسطه عجتماا از او دطررا،  دبو هشد دممر افرـنحا باعث ساختنگوساله

 فىِ لَکَ فَإِنَّ فَاذْهَبْ قَالَ مىکند: » معالان، ایگرد با او سیا تما وى اـب ستما گونه

 زندگى در تو بهره که برو پس: »( یعنی )گفت36طه: «) مِسَاس لَا تَقُولَ أَن الْحَیَوةِ

 مزنید(. دست[  من به: ]بگویى[ آمد تو نزدیک که هر به] که باشد این

د. این نوع عـذاب  نمو قدغناز وى  ستا نسانىا عجتماا مظاهر از نچهآ در حقیقت

 و دائمـى  الهی، نشانه و پیامی است بر این نکته که عدم تماس با اجتماع، حسرت

سرانجام را بدنبال خواهد داشت که در بینش قران از سـخت   بى وحشت و تنهایى

 (.132، ص11ق، ج1112ی، ترین شکنجه ها به شمار می رود)طباطبائ
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همچنین در بینش قرآن، لمس کردن و ارتباط با محیط از طریق حس بسـاوایی،  

بنیادی ترین و مطمئن ترین نحوه تعامل با محیط به شمار می رود بگونه ای کـه  

با لمس و تماس نزدیک با اشیا می توان به حقیقت اشیاء و کیفیت و چگونگی آن 

 فَلَمَسُـوهُ  قِرْطـاسٍ  فِـی  کِتابـاً  عَلَیْـکَ  نَزَّلْنـا  ولَوْ»ر آیه ها پی برد. به همین دلیل د

( خداونـد در جریـان   3انعـام:  «)مُبِـینٌ  سِـحْرٌ  إِلَّا هذا إِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ لَقالَ بِأَیْدِیهِمْ

 هدایت مشرکان، خطـاب بـه پیـامبر)ص( مـی فرمایـد: اگـر کسـی روشـن تـرین         

شود را انکار نماید، نشانه  مى درک "لمس "و "مشاهده "با  آنچه یعنى محسوسات

 نهایت درجه استکبار وی و تمامیت لجاجت اوست. در مورد مشـرکان نیـز، دائـره   

 کتابى صورت در را قرآن این اگر یافته که توسعه حدى تا لجاجت برخی از ایشان

 کنند، لمس دست آنان با که بفرستیم، باشد شده نوشته کاغذى برگ هاى در که

در مـورد   زننـد. بنـابراین    مـى  باز سر آن برابر در شدن تسلیم از سحر بهانه به باز

 لِرُقِیِّکَ نُؤْمِنَ لَنْ»  :گویند مى شان که چنین افرادی، نباید به سخنان و اقوال پوچ

 روزانـه  زنـدگى  در که حالى در. نمود اعتنا (33اسرا:«)نَقْرَؤُه کِتاباً عَلَیْنا تُنَزِّلَ حَتَّى

 را آن و کنند مى قناعت نیز ها نشانه این از دهم یک به واقعیت ها اثبات براى خود

 لجاجـت  و تکبر و خواهى خود خاطر به مگر نیست این و! دانند مى مسلم و قطعى

افکنده تا بدان جا کـه روشـن تـرین محسوسـات و      سایه آن ها روح بر که سختى

 (. 13، ص2ق، ج1112بدیهیات را نیز انکار می نمایند)طباطبائی، 

که نهایت محبت و عالقه افراد را به یکـدیگر  صمیمى و عاشقانه های  ستمااما به 

نشان می دهد و در ارتباط های بسیار صمیمی میان زن و شوهر بکار می رود، در 

 لَـمْ  فَمَـنْ »( یـا  13نسا:«)النِّساءَ اوالمَسْتُمُ »یم نیز اشاره شده است: آیات قرآن کر

(. مطابق آیات فوق، 1:  مجادله«)یَتَمَاسَّا أَنْ قَبْلِ مِنْ مُتَتابِعَیْنِ شَهْرَیْنِ فَصِیامُ یَجِدْ

حس المسه و ارتباط بساوایی نمایانگر حس دوستی و عالقه افراد به یکدیگر است 

 های جنسی زن و شوهر، به اوج  می رسد.که در تماس 

 



 

 تحلیل نشانه های ارتباط غیرکالمی در آیات قرآن کریم                                                
 

 

 

030 

 رفتار شخصیت ها: -3-8

یکی دیگر از اقسام انواع ارتباطات غیر کالمی، توجه بـه رفتارهـای افـراد و نحـوه     

واکنش آن ها نسبت به وقایع و اشیاء پیرامون اسـت. در متـون نوشـتاری، شـیوه     

.. نشـان دهنـده   رفتار شخصیت های متن با طبیعت اعم از حیوانـات، درختـان و .  

توجه مولف به کانال های ارتباط غیر کالمی است. در جدول زیـر برخـی از پیـام    

هایی که از رفتارهای شخصیت های قرآنی در مواجهـه بـا طبیعـت، حیوانـات و ..      

 دریافت می شود، ذکر شده است:

 

 پیام مسلط رفتار

زنده شدن ماهی در داستان موسی و 

 (23خضر)کهف:

در جوان همراه  ایجاد حس تعجب

 (23موسی)کهف:

 ترس موسی عصای به اژدها تبدیل شده

 (12-36سوخته شدن باغ پر ثمر)حاقه:
حسرت و ندامت صاحبان باغ از 

 (30کفرشان به خداوند)حاقه:

عرضه آتش جهنم بر جهنمیان)مومنون: 

101) 

ایجاد حس ندامت و تقاضای بازگشت 

 (102به دنیا)مومنون:

 (21ستایش و شکر خداوند)زمر: (23بر بهشتیان)زمر:عرضه نعم بهشتی 

 

 

بطور کلی با توجه به موارد گفته شده می توان انواع ارتباطـات غیرکالمـی مـورد    

 استفاده خداوند در خالل آیات قران کریم را در نمودار زیر خالصه نمود:
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 نتیجه -4

که خداونـد در  نشان می دهد  در قرآن کریم،غیرکالمى  طتبابررسی نشانه های ار

ارتبـاط غیرکالمـی بهـره بـرده و بطـور       تکنیک از  آیات قرآن، در موارد متعددی

گسترده جهت القای پیام و ملموس نمودن حوادث، از آن ها استفاده کرده اسـت.  

از این طریق ذهن خواننده بواسطه درگیر شدن با مؤلفه های ارتبـاط غیرکالمـی،   

 افزایش فهم او از آیات، تأثیر گذار است.جاهای خالی متن را پر کرده و در 

دارد.  رهشاا ننساا بطروا در ىظاهر خصائص همیتا غیرکالمى به طتباار

ارتباطات غیرکالمی که در قرآن کریم نیـز بکـار رفتـه     کارآمدترین و پرتعدادترین

اند؛ عبارتند از: ارتباطات دیداری، شـنیداری، بویـایی، چشـایی، بسـاوایی، زمـانی،      

 رفتاری .مکانی، 
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در ارتباط های دیداری، جهت تعامل و برقراری ارتباط، رفتار چشم بسیار مـؤثر و  

 معلو یهابکتا در مــ چش یاــ هرفتار ایرــ ب هـک اییـهدکرربینکا مهم است. از

شده و در قرآن کریم نیز قابل پیگیری هستند، مهـم تـرین آن هـا     کرذ تتباطاار

 اط، وادار کننده تعامل، بیان عواطف.عبارتند از: کسب اطالع، شکل گیری ارتب

بیشترین اهمیت رفتارهای آوایی، به عنوان یکی از کانال های ارتباط غیر کالمـی،  

در تأثیر گذاری بر روی ادراک پیام های کالمی است. آواها در  قرآن کـریم یـا از   

سوی شخصیت ها تولید می شوند که نشانه هایی همانند کیفیت صدا، گام، لحـن  

دارند یا منشأ تولیدشان محیط بیرون است که آواهای طبیعی مانند نام آواها  و ...

و دیگر اصوات طبیعت را در برمی گیرند. در نظرگرفتن مکان بروز حوادث و انجام 

مکالمات، همچنین زمان وقوع آن ها، از دیگـر نشـانه هـای ارتباطـات غیرکالمـی      

راهیابی به معنای مـتن بسـیار    هستند که در پی بردن به معنای موردنظر مؤلف و

حس چشایی و بویایی نیز، آگاهی انسان را نسبت به درک مهم شمرده می شوند.  

عالم اطراف افزایش داده و می توانند واکنش های عاطفی و حتی فیزیکی افراد را 

 برانگیزانند. 

انسـان  بنابراین رمز گشایی از پیام هایی که خداوند از طریق عناصر غیر کالمی به 

منتقل نموده؛ سهم بسزایی در کشف و پرده برداری از پیام هـای نهفتـه در مـتن    

 دارد و  موجبات تکثیر معانی آیات را فراهم می نماید.
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 عباسی عصرزهد و عوامل تحول و شکوفایی آن در 

 1مرادی مصطفی

 چکیده

باشـد،   و دنیاخواهی و عدم رغبت نسبت به آن میزهد، عبارت از ترک دنیاپرستی 

یابی  و زاهد کسی است که به اندازه ضرورت از دنیا استفاده کند، و در جهت دست

های قبلی هم  به آن حریص نباشد. اگر چه مظاهری از زاهد و زهدگرایی، در دوره

اجتمـاعی،   وجود داشته است، اما این پدیده، تحت تـأثیر شـرایط خـاص سیاسـی،    

رهنگی و ... دوره عباسی قرار گرفت. و بعد آنکه به شدت متحول گردیـد، مسـیر   ف

تازه ای را در پیش گرفت. حرکت زهد، به زودی تحت تأثیر افکار و عناصر داخلی 

با تأثر از شرایط موجـود، بـه سـرودن شـعر      و خارجی قرار گرفت. بعضی از شعراء،

ن این گونه شعر، کم کم بـه آن  زهدی روی آوردند. و مردم عادی هم به خاطر زبا

شـویم کـه    گرایش پیدا کردند. با کنکاش در مسیر حرکت این پدیده، متوجه مـی 

 خورد. زهد واقعی در این دوره کمتر به چشم می

 دوره عباسی -کلیدواژه ها: زهد، زاهد، زهدیات، شعر تدین

  

                                                           
1
 . مدرس دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( 
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 مقدمه:

ایـل بـه دنیـا    زهد از نظر لغت به معنای ترک میل نسبت به یک چیـز و عـدم تم  

باشد. و در اصطالح، عبادت و اطاعـت از پروردگـار و تـرک دنیاپرسـتی اسـت.       می

های دنیوی دست  انسان زاهد، انسانی است که به چیز اندک، راضی باشد و از لذت

های خدا  پرهیزند و به شکر نعمت بردارد. زاهدان مردمی هستند که از محرمات می

 شوند. مشغول می

از زهد در عصر جاهلی، صـدر اسـالم، دوره امـوی هـم وجـود       صورتها و مظاهری

داشته است. اما این پدیده در دوره عباسی، به ویژه عصـر عباسـی اول، بـه دلیـل     

شرایط ویژه ای که در جامعه آن زمان، حکمفرما بود، تحول چشمگیری پیدا کرد. 

کرات و مردم عادی برای راضی شدن به شرایط موجود، به این حرکت پیوستند. تف

های آن دوره، حرکت زهد را تحت تـأثیر قـرار    های بعضی از فرق و فرهنگ اندیشه

داد. شاعران زیادی به دالیل متعددی به حرکت زهد ملحق شده و به سرودن شعر 

زهدی یا زهدیات، پرداختند. در این مقاله، ابتدا زهد و زاهد در لغت و اصـطالح و  

قرار گرفته است. سپس به سیر تحول زهد  های دیگر مورد بررسی سپس از دیدگاه

در عصور مختلف قبل و بعد از اسالم اشـاره شـده، و بعـد از آن از دوره عباسـی و     

شرایط آن سخن به میان رفته است. سرانجام از چگونگی تبـدیل شـعر تـدین بـه     

شعر زهد و تأثیرپذیری آن از عناصر دیگر، و ذکر نـام برخـی از زهدسـرایان دوره    

 ل و اشاره مختصری به شعر بعضی از آنها به اختصار بحث شده است.عباسی او

 

 

 

 



 

 در عصر عباسی زهد و عوامل تحول و شکوفایی آن                                                       
 

 
 

039 

 الف( بررسی زهد و زاهد از جهات مختلف

 زهد در لغت:-1

 زَهَدَ: الزُّهدُ و الزهادةُ فی الدُّنیا و الیُقال الزُّهدُ االّ فی الدّین خاصَّةً.

 الزُّهادَةُ فی االشیاءِ کُلِّها: ضدُّ الرغبة.الزُّهدُ: ضدُّ الرَّغبة و الحِرصِ علی الدُّنیا، و 

َ  زُهداً و زهادَةً : اَعرضَ عنه و تَرکَه لِاحتِقارهِ اَو لِتَحرُّجه اَوِلقلَّته –)زَهِدَ( فیه و عنه 

 و یُقالُ:

زَهدَ فی الدنیا: تَرَکَ حَاللَها مَخافَةَ حِسابِه و تَـرَکَ حرَامَهـا مَخافـةَ عِقابِـهِ. )لسـان      

 ابن منظور، ماده زهد(العرب، 

شـود و بـه معنـای ضـد      کلمه زهد به طور خاص تنها در امور دین اسـتعمال مـی  

 باشد. دوستی و رغبت نسبت به دنیا می

در چیزی و یا از چیزی زهد ورزید یعنی بخاطر کوچک شمردن و حقیـر دانسـتن   

یـد  آن و یا به جهت سختی آن چیز و یا به جهت کمی آن، از آن چیز روی بگردان

 و آن را ترک نمود.

رسی آن، حالل دنیا را  شود: در دنیا زهد پیشه کرد، یعنی از ترس حساب گفته می

 رها نمود، و از ترس مجازات آن، حرامش را رها کرد.

 (.106الزُّهدُ: ترکُ المیلِ الی الشَّیء. )التعریفات، میر سید شریف جرجانی، ص 

 باشد. یک چیز میزهد عبارت از ترک میل و خواسته نسبت به 

 الزُّهدُ: قلیلُ الشیء و تَزاهَدوا  الحَدَّ: اِحتَقروُه و اَهانُوه. )النهایه، ابن اثیر، ماده زهد(

زهد به معنای چیز کم و اندک است و نسبت به چیزی زهـد ورزیـد، یعنـی آن را    

 حقیر و ناچیز شمرد.

، ص 6عادات، مالمهـدی نراقـی، ج   الزُّهدُ: ضدُّ حُبَّ الدنیا و الرَّغبةِ الیها. )جامع الس

52.) 

 زهد به معنای ضد دوستی و ضد تمایل و رغبت نسبت به دنیا است.
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 زهد در اصطالح: -2

زهد در اصطالح عبارت اسـت از اینکـه انسـان از گنـاه و معصـیت دوری گزینـد،       

دنیاپرستی را ترک کرده و هر آنچه را که باعث دوری از خداوند است رها نماید. و 

خلوص نیت به عبادت پروردگار و خدمت به خلق خدا مشغول گردد و به غیر از با 

 (.151، ص 10خدا به هیچ چیز دیگری توجه ننماید. )دائره المعارف االسالمیه، ج 

 زاهد در لغت و اصطالح: -3

 الزّاهدُ: العابِدُ.

ور باشد. )المعجم الوسـیط، الـدکت   زاهد یعنی عبادت کننده نسبت به پروردگار می

 ابراهیم انیس و غیره، الجزء االول، ماده زهد(.

زاهد به معنی پارسا بوده و کسی را گویند که دنیاپرستی را تـرک نمایـد. )لسـان    

 العرب، ابن منظور، ماده زهد(

زاهد در یک چیز، یعنی کسی که به اندک آن چیـز راضـی باشـد، و از مـابقی آن     

 (.611-615اصفهانی، ص روی برگرداند. )مفردات غریب القرآن، راغب 

زاهد کسی است که قلبش وابسته به دنیا نباشد، و شـیفته آن نگـردد، و تنهـا بـه     

اندازه کفاف و ضرورت از دنیا توشه برگیرد و به دنیا و دنیاپرستی روی نیاورده و از 

های نادرست دنیوی روی بگرداند. )االشارات و التنبیهات، شرح قطـب الـدین    لذت

 (.325، ص 3، ج رازی، ابن سینا

بدین ترتیب انسان زاهد، انسانی است که برخالف طبیعت نوع بشر، که بـه دنیـا و   

های نفسانی خود غلبـه کنـد تـا     دنیاگرایی تمایل و رغبت دارد بر امیال و خواسته

 نزد پروردگار خود عزیر و شرافتمند شود.
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 زهد و زاهد از دیدگاه قران: -4

 به کار رفته است.« الزاهدین»قرآن به صورت کلمه زهد تنها یکبار در 

)سوره یوسـف آیـه   .« وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ »

60.) 

هـای کمـی فروختنـد و دربـاره او از قناعـت       و او را به بهای انـدکی یعنـی درهـم   

 ند.(کنندگان بودند. )درباره او بی رغبت بود

 

 

 زهد و زاهد از دیدگاه پیامبر )ص(: -5

رسول گرامی اسالم درباره زهد و زاهد چنین فرموده اند: هرگاه بنده ای را دیدیـد  

که در دنیا به زهد روی آورده است، شما به او نزدیک شوید. چونکه چنـین بنـده   

 (.636ص   ،1باشد. )الرسالة القشریة القشیری، ج  ای دارای حکمت می

خواهید که نزد خداوند متعـال   حضرت در جایی دیگر فرموده اند: چنانکه می و آن

محبوب گردید، درباره دنیا و هر انچه که در آن اسـت زهـد پیشـه کنیـد. )منبـع      

 (.636، ص 1سابق، ج 

 

 زهد و زاهد از دیدگاه حضرت علی )ع( -6

رباره زهد حضرت علی )ع( در نهج البالغه تعبیرات بسیار حکیمانه و ارزشمندی د

ای مردم زهد یعنی کوتـاه کـردن آرزو و شـکرگزاری در    »و زاهد بیان فرموده اند: 

برابر نعمتها و پرهیز از محرمات. پس اگـر توانسـتید همـه ایـن صـفات را فـراهم       

هـا شـکر،    سازید، تالش کنید که حرام بر صبر شما غلبه نکنـد، و در برابـر نعمـت   

 (.163، ص 31محمد دشتی، خطبه  )ترجمه نهج البالغه،« یادتان نرود.

 (.263، ص 63)منبع سابق، حکمت « برترین زهد پنهان داشتن زهد است.»
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خوشا به حال آنانکه از دنیای حرام چشم پوشیدند و دل به آخرت بسـتند. آنـان   »

آب را عطر، قرآن را پوشش زیرین  مردمی هستند که زمین را تخت، خاک را بستر،

د قرار دادند. و با روش عیسای مسیح )ع( با دنیا برخـورد  و دعا را لباس روئین خو

 (.212، ص 101)منبع  سابق، حکمت « کردند.

اند که یاد قیامت، چشم هایشان را بـر همـه    در این میان گروه اندکی باقی مانده»

چیز فروبسته، و ترس  رستاخیز، اشک هایشان را جاری ساخته است. برخی از انها 

کنند. و برخی دیگر ترسان و سرکوب شـده،   و تنها زندگی می از جامعه رانده شده

یا لب فروبسته و سکوت اختیار کرده اند. بعضی مخلصـانه همچنـان مـردم را بـه     

کنند، و بعضی دیگر گریان و دردناکند، که تقیّه و خویشـتن   سوی خدا دعوت می

فته است. گویا داری، آنان را از چشم مردم انداخته است. ناتوانی وجودشان را فراگر

هایشان مجروح است. آنقدر  هایشان بسته و قلب در دریای نمک فرو رفته اند. دهن

نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند، ناتوانند و چندان که کشته 

 (.36، ص 36)منبع سابق، خطبه « دادند، اانگشت شمارند.

 

 ب( زهد و مراحل آن در ادبیات عربی

 عصر جاهلی:-1

های خاص  ها ظاهر گردید، و آنها با اسلوب اهری از زهد و زهدگرایی نزد جاهلیمظ

کردند. شعر حکمت، یا اشعار حکیمانه که ثمره تجربه  خود از این پدیده تعبیر می

و آزمایش آنها بود، شـعر تـدّین کـه آداب و سـن مسـیحیت را بـرای آنهـا حفـظ         

، باعث جلب شعرای جـاهلی  کرد، و عنصر اخالقی روحانی موجود در مسیحیت می

و سرانجام شعر حنیفی کـه از یـک حرکـت فکـری توحیـدی        به سوی آن گردید،

رهبـری آن را    ،«حنفـاء »مستقلی بود که گروهی از اندیشمندان موحد ملقّب بـه  

بعهده داشتند، از جمله اشعاری است که در آن دوران، مستقیم و یا غیرمسـتقیم،  

جمله شعرایی که در شعر خود، وارد این عرصه شدند پرداخت. از  به این مقوله می
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ابـوالقیس راهـب و امیـة بـن ابـی       توان به عدی بن زید، زید بن عمر بن نوفل، می

 باشد: الصلت اشاره کرد. اشعار زیر از امیة بن ابی الصلت می

 مُنتهی اَمره الی اَن یَزوال  لُّ عَیشٍ و اِن تَطاوَلَ یوماً ک

 فی رُؤوسِ الجِبالِ اَرعی الوُعوال     ماقَد بَدالیلَیتَنی کُنتُ قبلَ 

 صولة الدَّهرِ اِنَّ لِلدَّهرِ صوال  اِجعَلِ الموتَ نَصبَ عَینیکَ واحذَر

 (.233)الجدید فی االدب العربی، حنّا الفاخوری، ص 

هر زندگی اگر چه مدت زمان زیادی به طول بکشد سرانجام روزی به اتمام خواهد 

 رسید.

بل از اینکه آن مطالب برایم روشن شده بود در قله های کوههـا گـوزن   ای کاش ق

 های شاخدار را چوپانی می کردم.

مرگ را نصب العین خود قرار بده و از حمله روزگار بپرهیز زیرا که روزگـار حملـه   

 کننده است.

 

 صدر اسالم: -2

ه، در نیمه دوم قرن اول هجری، گروهی از جامعه جـدا شـدند. جـدایی ایـن گـرو     

های اجتماع اسالمی بود. فنی از فنون شعر که به تصویر زندگی  ای از پدیده پدیده

این گروه پرداخت، شعر تدّین نام داشت. شعراء در شعر دینـی بـه ناحیـه وعـظ و     

پرداختند، و به نوعی مردم را بـه روز رسـتاخیز و عمـل صـالح و      حکمت دینی می

د نابغه شیبانی و ارطـاة بـن سُـهیَّه از    نمودند. شعرایی مانن توکل به خدا دعوت می

 این جمله اند.

 گوید: نابغه می

 سوفَ یإتی بِسَعیه ذَالجاللِ   کلُّ ساعٍ یَسعی لِتُدرکَ شیئاً 

 و شقیَّ اَصابَهَ بنَکالِ    فَهمُ بینَ فائزٍ نال خَیراً 

 حینَ یَخلُو بِسِّرِهِ غیرُ خالِ   اِنَّ مَن یَرکَبُ الفَواحِشَ سِرَّاً 

 شاهداهُ و رَبَّهِ ذَوالمِحالِ    کیفَ یَخلُو و عِندَهُ کاتِباه
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 (.31-25ص  ،13)االغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج 

هر تالشگری کوشش می کند تا چیزی را بدست آورد بنابراین هر کس بـا تـالش   

 خود روز قیامت نزد پروردگار صاحب جالل و عظمت خواهد آمد.

گروه اول رستگارانند که به خیر و سعادت می رسند مردم در آن روز دو گروهند: 

 و گروه دوم ستمگرانند که گرفتار عذاب و انتقام می شوند.

هر کسی مخفیانه مرتکب بدی ها و گناهان می شـود بایـد بدانـد آنگـاه هـم کـه       

 مخفیانه عملی را انجام می دهد تنها نیست.

ک نویسنده و دو ملـک  چگونه فکر می کند مخفی و پنهان است در حالیکه دو مل

 گواه همیشه همراه او هستند و پروردگارش صاحب عذاب و کیفر است.

 

 عصر اموی: -3

در دوران بنی امیه، بدلیل حساسیت و شرایط خاص حاکمان و خلفاء، ایـن گونـه   

شعر، فرصتی برای ظهور و بروز چندانی نیافت. و از آنجـایی کـه شـعر زهـدی در     

 کنیم. نظر می باشد، از آن صرف ای می و جداگانه دوره اموی مستلزم بحث مفصل

 

 دوره عباسی  -4

گونـه   ای بـود کـه هـیچ    قوم عرب قبل از پیدایش دین مبین اسالم، قبایل پراکنده

وحدتی در میان آنها حکمفرما نبـود. و بیشـتر ایـام زنـدگی خـود را بـه جنـگ و        

ود داشـتند کـه   پرداختند. در میان آنهـا مردمـی هـم وجـ     خونریزی با یکدیگر می

 ها را تشکیل دادند. های متمرکزی مانند آل غسان، مناذره و حمیری حکومت

قبل از ظهور اسالم، ادیان دیگری مانند دین یهـود و مسـیحیت و صـائبی وجـود     

داشت. اغلب قبایل در آن زمان، بـت پرسـت بودنـد. بـه دلیـل همسـایگی قلمـرو        

بعضی از آداب و رسوم ایرانیان در  حکومتی ایران با بعضی از مراکز حکومتی دیگر،

میان برخی از قبایل عرب نفوذ یافـت. در چنـین محـیط سـیاه و تاریـک، پیـامبر       
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را کـه نشـانه و سـمبل    « الالـه اال اهلل »اسالم، به پیامبری مبعوث گردید و پـرچم  

 پرستی بود، برافراشت.  وحدت و یگانه

قدرت اسـالمی را در مدینـه   او با تعصب جاهلی به مبارزه برخاست، و حکومت پر 

بنیان نهاد. بعد از رحلت رسول گرامی اسالم و در دوره حکومت خلفای راشـدین،  

پوشید. و مسلمانان تا حـدود   شعارهای انسان ساز  اسالمی جامه عمل به خود می

 کردند. های اسالمی عمل می زیادی به ارزش

مان، در سرزمین شام، ولی بعد از مدتی نه چندان طوالنی، مشرکین به ظاهر مسل

خالفت اموی را جایگزین خالفت اسالمی کردند و با گسترش  تعصّـبات قـومی و   

جاهلی، مسیر حکومت نوپای اسالمی را منحرف نمودند. سرانجام در پی حـوادثی  

خالفت از بنی امیه به بنی عباس منتقل گردید. یک دوره تاریخی ممتـد،    خونبار،

نویسـان بـا در    ـ بنام عصر عباسی مشهور شد. تاریخه 252هـ تا 136یعنی از سال 

ها و شرایط متعدد، ایـن دوران را بـه چهـار دوره جـدا تقسـیم       نظر گرفتن ویژگی

 کنیم. اند که ما در این مقاله تنها به بحث پیرامون دوره اول، اکتفا می کرده

 (: عصر عباسی اول1)-1

رسد، عصـر   هـ به پایان می636هـ شروع شده و در سال 136این دوره که از سال 

باشـد.   هـا در حکومـت مـی    قدرت و اقتدار و افتخار و درخشش و استقالل عباسی

هـا در ایـن عهـد، نفـوذ بسـیاری در دسـتگاه حکومـت و خالفـت داشـتند.           ایرانی

 باشند.  و مأمون می مشهورترین خلفای این دوره: سفّاح، منصور، هارون الرشید

در این دوره، انقالبهای شیعی و حوادث سیاسی متعددی به وقوع پیوست. زندگی 

فکری، اجتماعی و اخالقی مردم دگرگون شد. از شعراء، نویسندگان و ادبـای ایـن   

توان به بشّار، ابونواس، ابوالعتاهیه، ابوتمام، ابن مقفّع، جـاحظ، ابوعبیـده،    عصر می

احمد، سیبویه و کسایی اشاره نمود. )تاریخ االدب العربـی، حنّـا   اصمعی، خلیل بن 

 (.350ص   الفاخوری،
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 های عمومی ادبیات دوره عباسی اول (: ویژگی6)-1

آید. عصر  این عصر، دوره پیشرفت و ترقی، به ویژه در ادبیات و علوم به حساب می

به زبان عربی  حرکتهای فرهنگی، سرازیری علوم و معارف یونانی، فارسی و هندی

شود. در ایـن دوران،   است. از جهت حیات فکری، این دوره، عهد طالیی نامیده می

زبان عربی، زبان علم و ادبیات گردید. فرهنگهای غیرعربی تـأثیر زیـادی در علـوم    

عربی به جای نهاد. و اغراض و فنون شعری ماننـد: خمریـات، زهـدیات، مـدایح و     

شکوفا گردید. مدارس ادبی بـه شـدت توسـعه و     مراثی، حکم وجدانیات و رومیات

 (.63-35ص  گسترش یافت. )اعالم و روّاد فی االدب العربی، دکتر کاظم حطیط،

 (: اوضاع سیاسی این دوره3)-1

نمـای وضـعیت سیاسـی، اجتمـاعی و      از آنجایی که ادبیات هـر دوره آیینـه تمـام   

صر، بطور مشـخص در  باشد و اوضاع مختلف آن ع اقتصادی و فرهنگی آن دوره می

گـردد، اوضـاع مختلـف آن را بـه اختصـار بررسـی        ادبیات آن دوره مـنعکس مـی  

کنیم. ابتدا نگاهی به چگونگی انتقـال حکومـت از بنـی امیـه بـه بنـی عبـاس         می

افکنیم. در عصر اموی، انقالبهای سیاسی زیادی که جدایی و خلع حکومت را از  می

اگرچه حکومت بنی امیه در شکست اغلـب   بنی امیه در نظر داشت، به وجود آمد.

آنها درخششی داشت، اما از آغاز قرن دوم هجری، ضعف و سستی، بـه درون ایـن   

حکومت رخنه نمود، و در زمان مروان بن محمد، آخرین خلیفه اموی، به اوج خود 

رسید. مردی زیرک، خونریز و دارای شخصیتی قوی بنام ابوالعباس سفّاح، رهبری 

موی را بدست گرفت و با یاری مردی ایرانی بنام ابومسـلم خراسـانی،   انقالب ضد ا

در جهت انتقام از بنی امیه آماده شد. او شهرها را یکی پس از دیگری فتح نمود و 

)نهـری از نهرهـای دجلـه اسـت( بنـی عبـاس،       « نهرالزاب»سرانجام بعد از جنگ 

 پیروزی را در آغوش گرفتند.

ها نقش مهمی ایفا کردند. به شکلی که ایـن   یروزیایرانیان در بدست آوردن این پ

انتقال قدرت، به نوعی باعث پیروزی ایرانیها بر عربها شد و بدین ترتیب بنی امیـه  
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از میان رفته و عصر بنی عباس آغاز گردید. دوره ای کـه پـنج قـرن و انـدی دوام     

 (.16-13یافت. )المفید فی االدب العربی، لجنة من االدباء، ص 

ومت عباسی در مقابله با حرکتهای انقالبی و الحادی متعددی که در آن اما حک

کرد.  دوران و بر علیه آن، به وجود آمد،  به نیروی نظامی قدرتمند خود، تکیه می

هایی بود که حتی  همانگونه که اشاره شد، عصر عباسی هم پر از حرکتها و جنبش

کردند. بعد از قتل ابومسلم  برخی از آنها برای تأسیس حکومتی ایرانی تالش می

ج  هـ قیام سنباذ به وقوع پیوست. )تاریخ الرسل و الملوک، الطبری، 132در سال 

 (110، ص 2

بعد از او مردی بنام اسحاق در صحنه سیاسی ظهور کرده و ادعای پیامبری نمود. 

( و سپس مردی بنام 55)الصراع بین الموالی و العرب، دکتر بدیع شریف، ص 

قیام نمود. او بسیاری از محرمات را مباح شمرد، و سرانجام در سال المقنع، 

ص  ،2هـ خود و فرزندش خودکشی کردند. )الکامل فی التاریخ ابن اثیر، ج 123

هارون،  رافع بن لیث بن نصر، در خراسان، آشوبی به پا کرد، و  ( در زمان61-12

ه بین مأمون و امین بروز این فتنه تا دوران مأمون به طول انجامید. هنگامیکه فتن

کرد، زمینه مساعدی را به وجود آورد تا افراد دیگری مانند سفیان بن عبداهلل در 

شامل، ابن طباطبا در اطراف بصره، نصر عقیلی در نواحی حلب و ابراهیم بن 

مهدی در کوفه، دست به شورش زده و اوضاع سیاسی را به شدت ناامن کنند. 

( و )الوزراء و الکُتّاب، الجهشیاری، 133، بروکلمان، ص )تاریخ الشعوب االسالمیة

و تاریخ الرسل و الملوک،  613، ص 2و الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج  336ص 

 (.503-562، ص 2الطبری، ج 

هـ( خطرناکترین  601بابک خرمدین در روزگار مأمون در بالد فارس )سال 

های  داخت. از زمان مهدی، جنگشورش را بر علیه دین و حکومت عباسی براه ان

ها، به دلیل  مهمی هم با پادشاه روم به وجود آمد، اما حکومت عباسی

های قدرتمندی که در شهرها و اکثر مرزها تأسیس نموده، و دارای  سربازخانه

نیروی نظامی توانمندی بود، به فضل این نیروی نظامی و فرماندهان ماهر و 
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چه داخلی و  -ها و حرکتها را ب این جنبشهای خاص خود توانست اغل سیاست

 سرکوب نماید. -چه خارجی

در دوران حکومت هارون الرشید که یکی از بزرگترین حاکمان قرون وسطی بود، 

ها در بغداد،  های جدایی سرزمینها از پیکره خالفت آغاز گردید. ادریسی نشانه

های  ن، حکومتها در خراسا های در تونس، طاهری ها در اندلس، اغلبی اموی

 (.16، ص 1مستقل و خودمختاری را به وجود آوردند. )العبر، ابن خلدون، ج 

در این دوران، پدیده اداری سیاسی وزارت، به تقلید از پادشاهان ایرانی، در 

ها، نمونه بارز آن  دستگاه خالفت عباسی پدیدار گشت که خانواده ایرانی برمکی

 ها ایجاد کرد. مشکالت فراوانی را برای عباسی بودند. دستگا وزارت، بعد از تأسیس

 (: اوضاع اجتماعی 1)-1

های مختلف  از نظر اجتماعی، دوره عباسی اول، پر از اعتقادات، مذاهب و گرایش

ها و تفکرات گوناگونی شکل  بود. مردم به طبقات متعددی تقسیم شده و سلیقه

الفاظ دخیل زیاد شد.  تحت تأثیر قرار گرفت و گرفت. تا آنجا که زبان عربی،

و مابعده( موالی یکی از طبقاتی بود  100)العربیه، یوهان فک، ترجمه النجار، ص 

گیری، اثر بسیار زیادی در زندگی اجتماعی مردم بجای گذاشت.  که بعد از شکل

وضع و جعل داستانها و اسناد دروغین، رونق یافت. )ضحی االسالم، احمد امین، ج 

 (22-23، ص 1

ها به انتشار موج فساد اجتماعی،  گیسخته و بی حد و حصر و رواج میخانهآزادی 

( جوانکان و کنیزکان، در 125کمک فراوانی نمود. )الفهرست، ابن ندیم، ص 

های خلفاء و بزرگان، به وفور شرکت کرده و  ها و عیاشی نشینی جلسات و شب

سی شد. )تاریخ بدین ترتیب، صور مختلفی از لهو و لعب، وارد قصر خالفت عبا

( شعرای زنادقه مانند صالح بن عبد 100ص  ،6االدب العربی، عمر فروخ، ج 

های افرادی مانند  القدوس و ... با سرودن اشعاری که حاوی آراء و افکار و اندیشه
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پاشیدند. )تاریخ الشعوب  مانی و غیره بود، سموم این مذهب را در میان مردم می

 (133ص   نبیه امین،االسالمیه بروکلمان، ترجمه 

 (: اوضاع اقتصادی5)-1

در این دوره تحوالت، شگرفی در عادات، تقلیدات، شکل لباس پوشیدن، خوردن و 

آشامیدن اسباب زندگی و ... مردم ظاهر گردید. ثروت و اموال فراوانی، از طریق 

المال گردید. این  غارت و چپاول توده مردم، روانه خزینه حکومت عباسی یا بیت

نشینی  موال هنگفت، بجر موارد بسیار اندک، در راه عیاشی، خوشگذرانی و شبا

شد. طبقات اندکی از  خلفاء، وزراء، امیران، حاکمان و طبقه اشراف صرف می

گردیدند و اکثریت عامه مردم در فقر و  مند می جامعه، از این ثروت باد آورده بهره

 (163-161، المسعودی، ص بردند. )مروج الذهب تنگدستی و بدبختی بسر می

 (: اوضاع  فرهنگی و ادبی2)-1

های گوناگون در این عصر به هم آمیختند. نهضت بزرگ و  از جهت فکری، فرهنگ

تأثیرگذار ترجمه، در این دوره آغاز شد. مسلمانان از طریق ترجمه با فرهنگ 

فکری، یونانی، هندی و ایرانی آشنا گردیدند. این عهد، از جهت علمی و ادبی و 

عصر طالیی نام گرفت. علوم و بخصوص فلسفه و منطق و کالم، در این روزگار، 

 ( 52، ص 6توسعه فراوانی یافت. )ضحی االسالم،  احمد امین، ج 

های  حرکت ترجمه که بیت الحکمه، نمونه بارز آن بود، عالوه بر اینکه فعالیت

اسالمی، نقش  علمی و فرهنگی را سرعت بخشید، در ادامه روند حرکت علمی

های متعددی تأسیس گردید  بسزایی داشت. در گوشه و کنار بالد اسالمی کتابخانه

و جلسات درس و بحث و مناظره، شکل گرفت. از ناقالن و مترجمین بزرگ 

توان به ابن مفقع و ابان بن عبدالحمید الحقی اشاره کرد. )دائره المعارف  می

( 153شریعه فی االسالم، گولد تسیهر، ص و العقیده و ال 161ص  ،2االسالمیه، ج 

علمای بسیار بزرگی همانند جابربن حیان، کندی، خلف االحمر، اصمعی، حماد 

الراویه، محمدبن سالم الجمحی، خلیل بن احمد فراهیدی و ... در این دوران ظهور 

 (113-132ص   ،3کردند. )تاریخ االدب العربی، شوقی ضیف، ج 
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های نو متأثر شده و عالوه بر اینکه از  محیط جدید و تمدندر این عصر، شاعران از 

آداب پسندیده شعر کهن پیروی کردند، نکات شایسته دیگری را وارد شعر و 

ساختار قصائد خود نمودند )الشعر فی العصر العباسی االول، علی نجیب عطوی، 

 (.65و اتجاهات الشعر العربی فی القرن الثانی، محمدمصطفی هداره، ص  55ص 

 (: اوضاع دینی2)-1

بدلیل اینکه جامعه عباسی از ملل گوناگون تشکیل شده، و شرایط سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی خاصی حاکم بر این جامعه گردیده بود، هر گروه، مسلک و 

گرفت. خلفای عباسی هم برای اینکه توجه توده  عقیده خویش را در پیش می

مقاصد شوم خود را عملی سازند، عنایت مردم را جلب نمایند، و از سوی دیگر 

ویژه ای به مسائل دینی و آزادی مذاهب داشتند. اگر چه با برخی مذاهب و 

نمودند. حاکمان  تفکرات، همانند شیعه و زنادقه و ... به شکل دیگری رفتار می

متظاهر و فریبکار عباسی بدلیل فوق، طرفداران فرق دینی را در مساجد و ... 

انداختند. در این راستا  دند و حلقات بحث و مناظره را براه میآور گردهم می

مدارس متعدد، از جمله کوفی و بصری پدید آمد و متکلمین و در رأس آنها 

 (35/36ص   معتزله پا به عرصه وجود گذاشتند. )عقدالفرید، ابن عبد ربه،

 (: تبدیل شعر تدین به شعر زهد3)-1

اعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی خاصی که در سرانجام بدلیل اوضاع سیاسی، اجتم

دوره عباسی اول بر جامعه آن زمان حکمفرما شده بود، یعنی ظهور آن همه فساد 

و تباهی، اختالفات طبقاتی، ظلم و ستم، منازعات سیاسی، اختالفات عقیدتی و 

مذهبی، رشوه خواری، خونریزی و قتل و غارت سردمداران دولت عباسی موجب 

حرکتی بنام زهد گردید. و بطور قطع، عوامل مهم دیگری هم در شکل گرفتن 

شکل گیری این پدیده سهیم بوده است. بعضی از مردمی که از رفاه معمولی هم 

محروم شده بودند، راه قناعت در پیش گرفته تا خود را ارضاء نمایند. آنان به خود 

های دنیا  از نعمت تلقین کردند و پذیرفتند که نعم دنیوی فانی است و اگر آنها
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شتابند و در آنجا از نعم الهی استفاده  اند، سرانجام به دیار باقی می محروم شده

 (63کنند )ادب الزهد، دکتر زکی مبارک، ص  می

و به تدریج پدیده بوجود آمده زهد، در ادامه حرکت خود، تحت تأثیر قرار گرفته و 

 های شگفتی در آن به وجود آمد. نشانه

کردند، از  گیری می پوشیدند. از دنیا و مردم کناره اس خاصی میزاهدان، لب

جستند. حسن  باشد، دوری می مهمترین عوامل زندگی که ازدواج و زاد و ولد می

بصری و مالک بن دینار، با این تفکرات، حرکت زهد را متأثر نمودند. )شهیده 

 (53العشق االلهی، عبدالرحمن بدوی، ص 

ت تأثیر عناصر هندی بودایی قرار گرفته بود، بر روی زهد و یا مانویت که خود تح

 (13اسالمی تأثیر گذاشت. )الصوفیه فی االسالم، نیکلسون، ص 

و باالخره در زمینه شعر، شعر تدین تکامل یافت و به شعر زهد تبدیل شد. در این 

به فنون شعری افزوده شد. زهدسُرایان « زهدیات»دوره باب و فن جدیدی به نام 

کنند که به نحوی با زهد،  طور مستقیم قصاید خود را با موضوعی آغاز می به

ارتباط داشته باشد. در این اشعار، موضوعاتی چون دعوت به قناعت، ترغیب به 

ترک دنیاخواهی و دنیاپرستی، نکوهش حرص و طمع و بخل و حسد، یاد مرگ و 

مت و پشیمانی و راز و روز رستاخیز، توکل بر خدا، صبر، پند و اندرز و عنصر ندا

نیاز با خداوند و ... وجود دارد. زبان این شعر، زبانی ساده با ترکیبی از الفاظ سهل 

باشد که جایگاه ویژه مردمی دارد. موسیقی خاصی دارد و از قواعد  و آسان می

تکرار و ... برخوردار است. )شعر الزاهد  لغوی خاصی چون امر، نهی، نداء، استفهام،

 (332، 356ین الثانی و الثالث للهجره، علی نحیب عطوی، ص فی القرن

باشد. از دیگر  سردمدار شعر زهدی یا زهدیات در دوره عباسی اول، ابوالعتاهیه می

توان به: ابونواس، محمود الوراق، عبداهلل المبارک،  شاعران زهدسُرای این عصر می

العدویة، آدم بن محمدبن ادریس شافعی، شعوانه، میمونة السوداء،  رابعه 

 عبدالعزیز، محمدبن یسیر الریاشی، صالح بن عبدالقدوس و ... اشاره نمود.
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1-(3 :) 

در پایان به نمونه هایی از شعر زهدی یا زهدیات که توسط شعرای زهدسرای این 

 کنیم: دوره سروده شده است اشاره می

 الف( ابوالعتاهیه

هـ در  611به دنیا آمد و در سال هـ در عین التمر نزدیک کوفه  130او در سال 

 (32، ص 1حالیکه لباس پشمی پوشیده بود مرد )مروج الذهب، مسعودی، ج 

 کند: او گاهی اینگونه به مرگ اشاره می

 اِذا تَستّرتَ باالبواب و الحَرَس  التأمن الموتَ فی طَرف و النفس

 رَّسلکلِّ مُدَرَّع منّا وَ مُتَ  وَاعلم بِاَّنَ سهام الموت قاصده

عَلی الیَبَس  اِنَّ السفینهَ التَجری  تَرجو النَجاه وَ لَم تَسلُک طَریقَتَها

 (116، ص 1)ابوالفرج، ج 

در یک لحظه و یک نفس هم از مرگ در امان و غافل مباش حتی زمانیکه در 

 ها و نگهبانان خود را مخفی و استتار کنی. پشت درب

 ر سپر انداخته ای هم خواهد رسید.بدان که تیرهای مرگ به هر زره پوشیده و ه

تو آرزوی نجات داری در حالیکه راه نجات را طی نمی کنی. قطعاً کشتی بر روی 

 خشکی حرکت نخواهد کرد.

 او در مورد دنیا و فریب آن اینگونه سروده است:

 مَ و انِ حیّة بلَمسها النت   هِی الدُّنیا کَحیّة تنفُثُ السّم 

 کاّنهمو شَرب قُعود عَلی کأس    ی بین اَهلهاتدیر یدُ الدُّنیا الرّد

 (25)تاریخ االدب العربی، نیکلسون، ترجمه خلوصی، ص 

کند اگر چه مار به هنگام لمس  دنیا همانند ماری است که از خود زهر منتشر می

پراکند گویا مردم بر گرد این  آن نرم است. دست دنیا در بین اهل دنیا مرگ می

 نوشند. د و از آن میان جام )دنیا( نشسته

 



 

 در عصر عباسی زهد و عوامل تحول و شکوفایی آن                                                       
 

 
 

053 

 زمانی او در برابر قبور ایستاد و این گونه از مرگ و فنا سخن گفت:

 فَکلکم یَصیرالی تباب    لِدو للمَوت وَابنَوا للخراب 

 من تراب نَصیرکما خلقنا  مَن نَبنی وَ نَحنُ اِلی ترابلِ

 اتیت و ما تحیف و ما تحابی   اال یا موت لم ارمنک بداً

 کما هجم المشیب علی شبابی  هجمت علی مشیبیکَانک قَد 

 (360-361)تاریخ االدب العربی، حسن ؟؟، ص 

سازید، تمامی شما بسوی فنا  شما برای مرگ زاده شده اید و برای خراب کردن می

سازیم در حالیکه همه ما از خاک آفریده  کنید. دنیا را برای چه کسی می سیر می

. این مرگ هیچ راه فراری از تو وجود ندارد. گردیم شده ایم و بسوی خاک بر می

آیی بدون اینکه به کسی ظلم کنی یا مرتکب جنایتی شوی تو بر پیری من  تو می

 هجوم بردی همان گونه که پیری بر جوانی من حمله کرد.

به گفته فرزندش او در بستر بیماری و در آخرین شعرش اینگونه سخن گفته 

 است:

 مقر بِالَذی قَد کانَ مِنّی    الهی التُعَذّبنی فَإنّی

 لِعفوِکَ ان عَفوَت و حسنُ ظَنی   فَمالی حیلَة االّ رجائی 

 َ مَنّ وَ اَنتَ علّی ذو فَضل و  وَکم مِن زلة لی فی الخطایا

 قلبت لِاَهلها ظهر المجنّ  وَ لَو اَنّی صدقت الزهد عنها

  لَشرالخلق ان لَم تَعف عنی  یظنّ الناس بی خیر او انّی 

 (115، ص 1)االغانی، ابوالفرج االصفهانی، ج 

 کنم. پروردگارا مرا عذاب نکن زیرا من به آنچه که از من سرزده است اعتراف می

من هیچ چاره ای ندارم جز امید به عفو تو اگر مرا عفو کنی همچنین امید من به 

تو حسن ظن من به تو است. چه بسیار خطاهایی که از من سرزد اما تو با فضل 

گذاری. اگرچه من صادقانه زهد و تقوا  نگری و بر من منت می خود به من می

امه زهد را به مردم نشان پیشه نکردم و در حالیکه لباس گناه به تن داشتم ج
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کنند من خوبم و اهل خیر هستم در حالیکه اگر تو مرا  دادم مردم تصور می می

 نبخشی و عفو نکنی من بدترین خلق خدا هستم.

 ب( ابونواس

هـ در اهواز بدنیا آمد و بیش از پنجاه سال  115هـ و یا حدود  110او در سال 

 (315، ص 1لمسعودی، ج سن داشت که از دنیا رفت )شذرات الذهب، ا

کند این گونه  او از عنصر ندامت و پشیمانی که در بسیاری از زهدیات تجلی می

 کند. یاد می

 فَإذا رددت یدی فَمن ذا یرحم   اَدعوکَ رَبّ کَما امرت تضرعاً 

 و جمیل عفوکَ ثم انی مسلم    مالی الیک وسیله االّ الرَجا

 علمت بِاَنّ عفوکَ اعظمفَلَقد    یارَب ان عظمت ذُنوبی کثرة

 یستجیر المجرم   فَبِمَن یلوز و   إن کان ال یَرجوکَ االّ محسن

 (501ص  )دیوان ابی نواس، علی نامور، 

خوانم و اگر تو مرا نپذیری چه  پروردگارا من همانگونه که فرمودی خاضعانه ترا می

و گذشت  کسی به من رحم کند. من هیچ وسیله ای در درگاه تو ندارم جز امید

زیبای تو و اینکه من مسلمانم. پروردگارا اگر گناهان من بسیار فراوان شده است 

دانم که عفو تو بسیار بزرگتر از هر چیزی است. اگر تنها نیکوکار در درگاه  اما می

 تو امید بخشش دارد پس گناهکار به چه کسی پناه ببرد.

 او در جای دیگری اینگونه سروده است:

 بِعفوک من عذابکَ أستجیر    أیا لیس لی منه مجیر 

 و انت السید المولی الغفور    انا العبد المقر بکل ذنب

 و ان تغفر فانت به جدیر    فان عذَبتنی فبسوء فعلی

 الیک یفرّ منک المستجیر    أفرّ الیک منک و اَینَ االّ 

 برم. فو تو پناه میخدایا من پناه دهنده ای جز تو ندارم و از عذاب تو به ع
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کنم در حالیکه تو موال و سرور  ای هستم که به تمام گناهان اعتراف می من بنده

 بخشنده ای هستی.

باشد و اگر مرا ببخشی تو  اگر مرا عذاب کنی، قطعاً بخاطر اعمال بد خودم می

 شایسته بخشیدن هستی.

نکند و پناهنده نشود  کنم و پناهجو اگر از تو بسوی تو فرار من از توبه تو فرار می

 به کجا پناه ببرد.

 ج( عبداهلل المبارک

هـ در منطقه خراسان به  113هـ و بنابر ادعای خودش در سال  113او در سال 

، ص 10هـ از دنیا رفت )تاریخ بغداد، یوسف بن تغری، ج  131دنیا آمد و در سال 

153.) 

خورند.  تقوای او حسرت میاو مردی زاهد و پارسایی حقیقی بود. دیگران به زهد و 

 (652، ص 1وی بسیار بخشنده و سخی بود. )تذکره الحفاظ، ذهبی، ج 

 گوید: نماید و می او در بخشی از اشعارش خطرات نفس اماره را گوشزد می

 ویخترم العقل ارمانُها   رأیتُ الذنوبَ تُمیت القلوب 

 وَ أسلمَ للنفس عصیانُها     یبیع الفتی نفسه فی رداه

 (12لورقة، محمدبن داود بن الجراح، ص )ا

میراند و اصرار بر گناهان عقل را قطع و نابود  ها را می می بینم که گناهان دل

 کند. می

فروشد و از سرکشی نفس خود اطاعت  انسان برای نوشیدن خمر نفس خود را می

 کند. می

ویر کشیده های دیگر یک انسان زاهد و عابد را به گونه ای زیبا  به تص او جنبه

 است.

 وال اراهم رَضوا بالعیش بالدوّن    اَری اُناساً باَدنی الدین قد قنعوا

 (.15)الورقة، محمدبن داود بن الجراح، ص 
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اند اما نمی بینم که  بنیم که به پائین ترین درجه دین قانع شده مردمی را می

واره دنبال همین مردم به یک زندگی سطح پائین  و آبرومندانه راضی باشند و هم

 زندگی سطح باال هستند.

شمارد و  او در بخشی از اشعار خود یک سلسله از اصول اخالقی ارزشمند را بر می

 گوید: می

 من منطق فی غیر حینه    الصمت ازین بالفتی

 فی القول عندی من یَمینه    و الصدق اَجمل بِالفَتی 

 سمة تلوح علی جبینه    َ علی الفتی بوقاره و

 غَلَبَ الشقاء علی یقینه    مریء متقین رُبّ ا

 فابتاع دنیاه بدینه     فاز اله عن رأیة 

 (12)الورقة، محمدبن داود بن الجراح، ص 

 سکوت برای انسان زیبنده تر از سخن گفتن بی جا است.

 و صداقت در کالم زیباتر است برای او از سوگند خوردن.

 درخشد. بر تارک انسان می وقار و متانت نشانه درخشانی است که همیشه

چه بسا انسانهای با تقوی و اهل یقینی که شقاوت و سنگدلی بر یقین آنها غلبه 

 کرده است.

اند و خیلی زود دین خود را به دنیا  آنان از اندیشه و ایمان خود بازگشته

 اند. فروخته

 گوید: میپردازد و  او در قسمتی از اشعار زهدی خود به بحث جهاد در راه خدا می

 لَعَلِمت اَنَّکَ فِی العِبادة تلعب    یاعَابِد الحَرمین لو ابصرتنا

 فَنحورنا بِدمائِنا تَتَخصّب   مَن کَانَ یَخضب جیده بدموعه

 فَخیولنا یَوم الصَبیحَه تتعب   اَو کَانَ یتعب خیله فی باطل

 بوَهج السنابِکَ والغبار اال طی   ریحَ العبیر لَکُم و نحَن عبیرنا

 قَول صحیح صادق الیکذب    وَ لَقد اَتانا مِن مَقال نبینّا
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 انف امری و دخان نار تلهب   التَستَوی اغبار خیلَ اهلل فی 

 لیس الشهید بمیّت الیکذب    هذا کتاب اهلل ینطق بیننا

فهمی که  کنی اگر اهل بصیرت شوی می ای انسان عابدی که حرمین را عبادت می

 ست.عبادت بازیچه دست تو

کند در حالیکه ما  عابد کسی است که با اشک خود سینه و صورتش را رنگین می

 کنیم. با خون خود صورت وسینه را خضاب می

های ما در روز  کند در حالیکه اسب او در راه باطل و بیهوده اسب خود را خسته می

 شوند. جنگ و جهاد خسته می

کنید در حالیکه ماده  ده میشما عابدان از بوی خوش مواد خوشبو کننده استفا

 خوشبوی ما گرد و غبار سم اسبان و گرد و غبار میدان جنگ است.

سخن صادق و راستی از پیامبرمان به ما رسیده است که هرگز گرد و غباری که از 

خیزد با عطری که  سم اسبان مجاهدین در راه خدا در میادین جنگ به هوا بر می

 نیست.کنند برابر  زاهدان استعمال می

گوید که شهید مرده نیست و او را  این کتاب خداست که در میان با سخن می

  مرده مپندارید.

 

 نتیجه:

زهد واقعی، به جز موارد اندک، با آنچه که در ادوار تاریخی مختلف و به ویژه در 

عصر عباسی به منصه ظهور رسیده، تفاوت بسیاری دارد. زاهد حقیقی به گفته 

است که بخاطر خدا و خدمت به بندگان خدا، حتی زهد  حضرت علی )ع( کسی

دارد. در حالیکه اکثریت زاهدان و زهدسُرایان این دوره، موفق  خویش را پنهان می

به پیمودن راه واقعی زهد نشدند. آنها تحت تأثیر شرایط خاص زمان، به این 

 پدیده روی آوردند.

ندامت خود را بیان کرده  غالب شعرای زهدسُرای، از گذشته خود پشیمان شده و

اند. اگر بخواهیم چنین شعرایی را در زمره زاهدان  و به ذکر پند و اندرز، پرداخته
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بحساب بیاوریم، و از شعرشان، بعنوان شعر زهدی تعبیر نمائیم بسیاری از 

های مسلمان و غیرمسلمان و شعرای ادوار متعدد تاریخی را باید جزء  انسان

 .زاهدان، محسوب نمائیم
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 رجاع در پاورقی و یا پایان مقاله، ارجاعات درون متنی و به شکل زیر باشد.به جای ا -2

  ،1330)نام خانوادگی مولف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه(. مثال )سبحانی ،

صورتی که نام و نام خانوادگی مولف مشترک است نام وی نیز  ( در112، ص 3ج

 پیش از نام خانوادگی ذکر گردد

 



 

 

 

 
 

 
  اگر مولفان یک اثر بیش از سه نفر باشند فقط نام خانوادگی یک نفر آورده

با سایر مولفین اشاره می شود. مثال « همکاران»می شود و با ذکر واژه 

 )جعفری و همکاران، ...(

  آورده شود.آدرس آیات قرآن به صورت )نام سوره: شماره آیه( در جلوی آیه ی 

  معاول التین اسامی و اصطالحات مهجور نیز در مقابل آنها و در داخل پرانتز

 ذکر گردد.

 .مواردی که نیاز به توضیح بیشتری دارد، در پاورقی یا پی نوشت درج گردد 

 فهرست منابع به صورت زیر تنظیم گردد. -2

 ب. مترجم، شماره کتاب: نام و نام خانوادگی، نام نویسنده)سال انتشار(. نام کتا

 چاپ، محل انتشار: نام ناشر

  .)عنوان مقاله»مقاله: نام و نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان )تاریخ انتشار .»

 نام مجله. شماره مجله: شماره صفحات آن مقاله در آن مجله

 
، به pdfو  Wordنسخه از مقاالت در فرمت  6جهت ارسال مقاله برای مجله،  -

 فرستاده شود. majalehelmi@gmail.comپست الکترونیکی  با آدرس  

 

مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریات داخلی و یا خارجی چاپ و یا همزمان  تذكر:

 د.برای چاپ به آنها ارسال شده باش

mailto:majalehelmi@gmail.com


 

 



 

 

 


