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 (01/6/39 :پذیرشخ ی؛ تار01/4/39افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

درنگ در ویژگی تناسب در قرآن کریم، در فهم و تفسیر صحیح و استوار این کتاا  آسانانی، نی ای اساسای داوات  و      

های معنایی و برخی اسرار آن، امری بایست  است. بر اساس مطالعاا  آمااری، اسانا و صافا      برای دستیابی ب  ظرافت

تار ایان   اناد و بای   اژگان قرآنی را ب  خود اختصاص دادهاالهی، بدون احتسا  اسم جاللة اهلل، قریب ب  دو درصد از و

اناد. نرار با  از ااز بیاانی قارآن و       آماده  -آیی دو صافت باا یکادی ر   هم –صفا  در فرجام آیا  و ب  وکل مزدوج 

 تواند بدون مبنا و غایت سامان یافت  باود. در این باین، بررسای  آیی ننیهای آن، این باهممندی ساختار و آموزهحکنت

ایان پاژوه ،    رو را وکل داده است. فرضای  ای در خصوص اسنای االهی، موضوع پژوه  پی آی بُعد تناسب درون

های پی ین و کارآمدی آن در فهم میاصد آیا  اسات. نتاایا ایان پاژوه ،     تناسب صفا  مزدوج پایانی آیا  با گزاره

تفسایری   رآن پرداخت  و بر آن، با  زناوان یاا قازاده    ضنن اثبا  اصل تناسب مورد نرر، ب  کاربردهای آن در تفسیر ق

 تأکید دارد.

   یدیواژگان کل

 های قرآنی.گزاره ای، فواصل آیا ،آی اسنای االهی، تناسب در قرآن، تناسب درون
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 مقدمه

در بخ  فرجامین ونار فراوانی از آیا  قارآن کاریم، اسانا و صافا  االهای قارار دارد.       

واناختی و جای ااه   از یا ساو و کارآمادی معرفات    0صفا  االهی، فراوانی آماری اسنا و

نناید. یکی از مسائل فارارو  در این زرص  را ضروری می ها از دی ر سو، پژوه قدسی آن

های قرآنای و احکاام یادواده    در مطالعة صفا  االهی در قرآن، تناسب این صفا  با گزاره

و  ،تناساب و تارابم مهام    نیا ا یسااز ت با هدف برجسا  رو ینووتار پدر این آیا  است. 

ی؛ ب  ویاژه در ماورد صافا  مازدوج فرجاام آیاا ،       قرآن ا یآ ریکاربرد آن در فهم و تفس

نناودار    ریکاد ی یریتفسا  یمفساران بار آرا   یدر نیدها هاآناز  است. برخی افت یسامان 

 یو کاربردهاا  کارکردهاای معنارساانی  با    یدها ضانن توجا    تواندیپژوه  م نیا .است

از تالش مفسّار را در   یبخ  ی؛قرآن یهااسنا و صفا  االهی و گزاره نیتناسبِ ب یِریتفس

 میقارآن حکا   ا یا اساتوار از آ  یریتفس ةب  منرور ارائ هامناسبت نیجهت ک ف و درک ا

های متعددی ن ر یافت  است؛ لکان  در موضوع تناسب در قرآن، تا کنون ن اوت  .سوق دهد

های صور  گرفت  در موضوع تناساب، زنادتا    ها و پژوه در نووت توج  و تنرکزِ غالب 

ها معطوف بوده و تناسب بین اجزای آیا ، ب  ویژه تناسب بین بر تناسب بین آیا  و سوره

تر مورد توج  تخصصی قرار گرفت  است. ب  هر های قرآنی کماسنا و صفا  االهی با گزاره

ل و مبسوط ب  موضوع این پژوه ، یعنی تناساب  ای ک  ب  وکل مستیروی، کتا  یا میال 

های مندرج در آیا  و کاربردهای تفسایری آن،  بین اسنا و صفا  االهی با احکام و گزاره

 پرداخت  باود؛ یافت ن د.

                                                           
آماری، اسنا و صفا  االهی، بدون احتسا  اسام جاللا  اهلل، قریاب دو درصاد از واژگاان      . بر اساس مطالعا  0

کاربردهاای تفسایری   »ناما   ، پایان0932دهند. در این باره )ر.ک: ززتی آراست ، مهدی، وهریورقرآنی را ت کیل می

 ؛ دان  اه قرآن و حدیث(.«تناسب حکم و صفا  االهی در فهم آیا 
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 شناخت سیاق. 1

ک  از قرار گرفتن کلناا  و جناال  در کناار     است خصوصیت و فضای معنایی ،"سیاق"

سایاق،  گذار است. با  بیاان دی ار،    ها یا زبارا  تأثیری واژهر معنابحاصل وده و  یکدی ر

های مرتبم ب  یا موضوع در یا کالم است کا   چین  خاص کلنا  یا جنل  یا جنل 

مالک يوک  ييي" آی در  "دین" ۀبرای مثال، واژ. باودثرگذار میار تعیین مراد و میصود متکلم ب

 "جزا"در معنای  "دین"ب   "یوم"و  "یوم"ب   "مالا"با توج  ب  اضاف  ودن واژه  0"الدون

آماده   "آیاین "ک  در قرآن این واژه ب  معنای دی اری هنواون   کند؛ در حالیظهور پیدا می

تارین ابزارهاای اساتنطاق و    . ب  هر روی، سیاق و کاربسات آن در تفسایر از کلیادی   است

بدیل آن از نی ی بیدر این بین، اسنا و صفا  االهی یاد وده در قر 2استنباط از قرآن است.

هاایی از آن  در ک ف یا تأیید سیاق کلنا  و آیا  قرآنی برخوردارند ک  در ادام  ب  ننون 

 اواره خواهیم کرد:

 تبیین سیاق (أ

بَعْدَيعِلْکم يََکئًْا ييييأَرْذَلِيالْعُمُرِيلِكَيْياليوَعْلَمَيوَياللَّهُيخَلَقَكُمْيثُمَّيوَتَ َفَّاكُمْيوَيمِنْكُمْيمَنْيوُرَدُّيإِلى» مفاد آی 

االهای باا تأکیاد بار دورۀ      گویای آفرین  انسان و میراندن او با  اراده  ؛9«إِنَّياللَّهَيعَلِئمٌيقَدِورٌ

و هن  چیز را  داند، دی ر چیزى ننىزلم و آگاهیبعد از  انسان ک ب  طورى اوست؛ فرتوتى

                                                           
 .4فاتح :  .0

نیا  سایاق در   »ناما   تاا(، پایاان  ای مطالع  اهنیت و نی  سیاق در تفسیر، )ر.ک: مرفر، محندحساین، )بای  بر .2

تعامال سایاق باا    »ناما   ش(، پایاان 0933 ؛ نصراهلل پور زلنداری، اباراهیم )بهنان   النصطفی العالنی  جامع؛ «تفسیر

 ؛ دان  اه قرآن و حدیث(.«روایا  در تفسیر النیزان

هااى  [ ساال گیرد، و بعضى از ونا تا خاوارترین ]دوره [ ونا را مىخدا ونا را آفرید، سپس ]جانو : »71نحل:  .9

دانناد. قطعاا  خادا    [ دانستن، ]دی ر[ چیزى نناى ب  طورى ک  بعد از ]آن هن  ؛وود[ بازگردانده مىزندگى ]فرتوتى

 «.داناىِ تواناست
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آی ، چناین اسات کا  جناال      با صدر  "قدیر"و  "زلیم"ند. تناسب دو اسم کفراموش می

 :09 جتاا،  بای ، زاواور باواند )ابان  انتهای خداوند میپی ین در سیاق بیان قدر  و زلم بی

( و تفسیری از زلم و قدر  االهی را در مصداقی ارائا  نناوده و سایاق در توساع  و     070

تضییق دامن  معنایی صفا  یادوده، نی  آفرین است. وایان ذکر اسات صافا  فرجاامین    

سورۀ نحل آغاز واده و   61 این آی ، در واقع تذییلی برای آن دست  از آیاتی است ک  از آی 

یابد. دو اسم زلیم و قدیرِ یادوده در آی  مورد بحث، ب  سیاق زاام آیاا    ادام  می 71تا آیة

گانة موجود در این طایف  آیا  اوار  دارد. هن ی این آیا  داللت دارند بر ننودهاا  و 

های گوناگونی، چون بااران و انازال آن،   های زلم و قدر  االهی در قالب پدیدهو ت خص

ها، درختان خرما و ان ور، زنبور و ویوه زیست زنده ودن زمین، چهارپایان اهلی و ویر آن

کند. تناسب میان این حیایق با دو صفت زلام و قادر ، بساتری    آن و زسلی ک  تولید می

دهد میصود و سایاق  کند و ن ان میدست  آیا  فراهم می روون برای ک ف سیاق زام این

زام این آیا ، بیان بزرگی و زرنت زلم و قدر  خداوند یکتاست. ایان نکتا  با  زناوان     

 ای در تفسیر آیا  هن ون با این آی  نیز جاری است.قازده

 رفع ابهام سیاق (ب

؛ گویای این نکتا  اسات   0«بَصِئرٌيئعُللَّهَيسمِإِنَّيايس يوَاحِدَة مَّايخَلْقُكُمْيوَيلَايبَعْثُكُمْيإِلَّايكَنَفْ» مفاد آی 

و  نانناد آفارین   ه خداوناد تباارک و تعاالی،   نازد  هاا  ک  آفرین  و بران یختن هن  انسان

نفر است. واید بتوان گفت نخستین معنا و میصودی ک  از این آی  ب  ذهان  یا  بران یختن

طلق خداوند سبحان بر هر چیزی است کا  از جنلاة   وود، بیان قدر  و توانایی متبادر می

هاست. با لحاظ انسباق این معنا و سیاق زام آی  در ذهان کا    ها خلق و بران یختن انسانآن

رود؛ تذییل آی  ب  جنالتای  وود، آن چ  در پیِ آن، انترار میاز ظهور ابتدایی آن حاصل می

                                                           
 .«[ یا تن نیست، ک  خدا ونواى بیناستما[ جز مانند ]آفرین فرین  و بران یختن ونا ]در نزد »آ :23لینان:  .0
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است. ب  بیان دی ر، چنانو  فردی « قَ ِیٌّيعَزِوزٌإِنَّياللَّهَي»و:  «عَلَييكُلِّيََيءٍيقَدِورٌإِنَّياللَّهَي»چون: 

هاا  با سبا و سیاق آیا  قرآنی و تذییال  آن و تناسبی ک  باین تاذییال  و دی ار گازاره    

برقرار است، آونایی مختصری داوت  باود؛ اگر این آی  را از بر نداوت  و بداند کا  باا ذکار    

مَّايخَلْقُكُمْيوَيلَايبَعْکثُكُمْيإِلَّکاييي»االهی تذییل یافت ، بعد از زبار  یا یا دو اسم از اسنا حسنای 

ای را خواهد داوت ک  گویای قدر  و قو  االهی انترار تذییل آی  با جنل « كَنَفْس يوَاحِدَة

کناد  باود. دلیل این امر آن است ک  او با ونیدن مفاد آی ، سیاق زامی را برای آن تصوّر می

قدر  مطلق خداوند است. اما واقعیت غیر از آن اسات؛ چارا کا  آیا  با  دو       ک  حاکی از

تذییل یافت  است. با توج  ب  اصال تناساب باین فیارا  آیاا        "بصیر"و  "سنیع"صفت 

های پی ین، ایان تاذییل چ ونا  قابال توجیا       قرآن، ب  ویژه در مورد فرجام آیا  با گزاره

ضنن حلّ این معنّاا با  کناا هناین دو اسام      دی ، زالم  طباطبائی اناست؟ مفسّر ژرف

مکايي»آورد: ، ب  سیاق زام آی  نیز دست یافت  است. او در تفسیر آی  چناین مای  بصیرو  سنیع

این جنل  در میام بیاان امکاان معااد     ؛خَلْقُكُمْيوَياليبَعْثُكُمْيإِلَّايكَنَفْس يواحِدَة يإِنَّياللَّهَيسَمِئعٌيبَصِئرٌ

هاا  هم ودن خااک آن  مردگان و در هم و بر ین جهت ک  بسیارىِچون م رکین از ا ؛است

دیدند ک  بین خاک فالن وخص با خاک آن دی ارى های    دیدند، و مىبا خاک زمین را مى

خداى تعاالى در   ،ب  هنین جهت ونردند.لذا زنده ودن مردگان را بعید مى ؛امتیازى نیست

طور ک  بعاث  هنان ؛د بعث یا فرد استمانن این آی  فرموده: خلیت و بعث هن  ونا زینا 

 .هم واده نیاز مثال آن منکان اسات      یا فرد براى ما منکن است، بعث افراد در هم و بر

آورد، زدد او را ب  ستوه نناى  دارد، و بسیارىِچون هی  چیزى خدا را از چیز دی ر باز ننى

کا   ث باا ایان  ماورد بحا   یکى با بسیار، مساوى است و اگار در آیا    ،و نسبت ب  قدر  او

براى ایان اسات کا  در ضانن ساخن       ؛گو از بعث بود، خلیت را هم ضنین  فرمودوگفت

فعل خدا با  آساانى و    بلک  اصال  ؛بفهناند خلیت و بعث از نرر آسانى و دووارى یکسانند

واهد این معنا اضاف  ودن خلق و بعث ب  ضنیر جنع مخاطاب   وود.دووارى متصف ننى
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گااه ت ابی  هنا  با  یاا نفار         منرور از آن، هن  مردم است، و آنباود، کونا( مى =)کم

کثرتاى کا  داریاد و     ة، و معنای  این است ک  خلیت هن  ونا مردم باا هنا  صور  یافت 

تان باا یاا نفار    و ونا با هن  بسیاری هنونین بعث ونا، مانند خلق و بعث یا نفر است

وانا و پااداش و کیفار دادن با       ک  اگر فرض وود ک  بعث هنا  براى این ؛مساوى هستید

جا ک  هر یاا  یعنى از آن ؛وودازنال هن  ونا دووار باود، ال بد ب  خاطر جهل دووار مى

واود، و خادا   نفر از ونا هزاران کار نیا و بد دارد، این کارها با هم مخلوط و م اتب  ماى  

د کا  خادا جاهال    ک  ثابت وولیکن بعد از آن ؛داند کدام کار از کدام یا از ونا استننى

نیست، چون ونواى اقوال و بیناى ازنال وناست، و ب  زبارتى دی ر هر چا  از وانا سار    

دی ر مخلوط و م تب  ودن ازنال وانا باراى او    ؛زندبزند در برابر او، و زیر نرر او سر مى

 (943و  943 :06ج، 0974)طباطبائی، « فرضى است محال

 بسط مطلب پیشین. 2

واردی، از مطلب قبل استفاده کرده و مطلبی باالتر و گاه ازم و زایاد بار   خداوند متعال در م

اْيلِأَنفُسِکكمُييوَيأَقِئمُ اْيالصَّلَ ةَيوَيءَاتُ اْيالزَّكَ ةَيوَيمَکايتُقَکدُمُ يي»در آی   کند. برای ننون آن را اثبا  می

ننااز و   (؛ پس از امار با  اقاما    001)بیره:  «صِئرٌدُوهُيعِندَياللَّهِيإِنَّياللَّهَيبِمَايتَعْمَلُ نَيبَمُنْيخَئر يتجِ

های االهی برخاسات  از حکنات و زادل خداوناد،     پرداخت زکا ، ب  تذکار یکی از سنّت

دهاد. باا ایان جنلا  بار      ؛ پایان می«إِنَّياللَّهَيبِمايتَعْمَلُ نَيبَصِئرٌ»پرداخت  و نهایتا  آی  را با جنل  

ای تعالی تأکید وده است؛ اما از مناسبتی ک  بین سنت بیای ها نزد خدبیای ازنال و آثار آن

ک  در فرجام آی  آماده، مطلبای    بصیرها توسم خدای متعال با صفت آثار ازنال و حفظ آن

ک  در این جنل   "بصیر"زاوور از اواره ب  صفت دی ر افزون بر آن قابل استفاده است. ابن

گاران ننااز و   ای ک  برای اقام ی  زالوه بر وزدهگیرد ک  این آآمده، چنین بهره تفسیری می

متضانن وزیاد بار غیار     « إِنَّياللَّهَيبِمکايتَعْمَلُک نَيبَصِکئرٌييي»کنندگان زکا  دارد با جنل  پرداخت

ردازند؛ چارا کا  ماراد از    پارند و زکا  را ننیدا ننیپهاست؛ یعنی کسانی ک  نناز را ب آن
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کسی است ک  بر ازنال بندگان آگاه است، و بدین خاطر بر هر زنلی، جزای مناسب  بصیر

با آن را مترتّب خواهد کرد. بنابراین، هنونان ک  بر ازنال فرمانبرداران آگااه اسات، کاردار    

 (.614: 0تا، جزاوور، بی)ابن بیندزاصیان را می

 منشأ حكم. 3

ر اسنا االهی در فواصل آیا  را، اواره ب  من اأ  ترین کارکرد تفسیری ذکواید بتوان فراگیر

ها صدور احکام ت ریعی و تکوینی دانست؛ بدین معنی ک  در غالب آیاتی ک  در فواصل آن

از یا یا چند صفت از صفا  االهی ذکری آمده است؛ نوزی ارتبااط باین آن صافا  با      

دارد. دلیل فراگیاری   زنوان من أ صدور حکم با حکم تکوینی یا ت ریعیِ پی  از آن وجود

وزی  یافت. دلیلی ک  قابلیت تعنیم بر هن  یاا  جتوان در کالم ابناین کارکرد تفسیری را می

تر موارد را دارد. جای اه صدوری اسنا و صافا  االهای نسابت با  زاوالم      دست کم بی 

 ونارش اسنای حسنا و زلم با  »جوزی  این گون  آمده است: تکوین و ت ریع در کالم ابن

ها، ری   زلم ب  هر معلومی است؛ چرا ک  معلوما ، جنل ی یاا آفریاده خادای تعاالی     آن

هستند و یا فرمان اویند. یا ب  آفریده او تعلق گرفت  یا ب  آن چ  ت ریع کرده است. ایان، در  

حالی است ک  خاست اه آفرین  و فرمان، اسنای حسنای اویند و رابط  آفارین  و فرماان   

، رابط  میتضا، ب  میتضای اسات. در نتی ا ، خاسات اه فرماان با  تناما  از        با اسنای االهی

اسنای حسنای او بوده و هر فرمانی نیکو بوده و از مصلحت بندگان و رأفت و رحنت با   

ها را در پی دارد. بناابراین، امار او،   خ ی آنبای ان بیرون نیست و با اوامر و نواهی، تکامل

احسان است؛ زیرا مصادر و خاسات اه  اسانای     جنل ی، مصلحت و حکنت و لطف و

حسنای اوست و نیز فعل او، جنل ی، از زادل و حکنات و مصالحت و رحنات بیارون      

 (.069: 0، ج0406جوزی ، )ابن« نیست؛ چرا ک  خاست اه آن نیز اسنای حسنای اوست

بنابراین، ب  جهت نی ی ک  اسنا و صفا  االهی، ب  زنوان مصادر و خاسات اه احکاام    

توان تناسب و ترابم بین احکام و صفا  االهای منادرج در آیاا  را با  زناوان      رند، میدا

 فراگیرترین کاربرد تفسیری اسنای االهی ارزیابی کرد.
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قُلْيسِئرُوايفِييالْأَرْضِيفَانْظُرُوايكَئْکََيي»در تذییل آی  : منشأ تکوینی آفرینش زمین: 1نمونه 

ياللَّهُي يالْخَلْقَيثُمَّ ( ؛ خداوناد  21)زنکباو :   «ءٍيقَدِورٌكُلِّيََيْيوُنْشِئُيالنَّشْأَةَيالْآخِرَةَيإِنَّياللَّهَيعَلىبَدَأَ

پس از امر ب  گردش در زمین و م اهده آن و اندی   در چ ون ی آغاز آفرین  و تنبی  بار  

 این ک  هنان خدای خالق دنیا، پدیدآورنده جهان آخر  نیز هست، با ادا  تأکید، قدر  و

ءٍيكُکلِّيََکيْيييإِنَّياللَّهَيعَلکىي»تذییلی :   جنل وود.توانایی نامحدود و مطلق خوی  را یادآور می

های پی  از خود، ب  ویژه بر ای اد جهان آخار  داللات دارد.   بر من أ تکوینی گزاره «قَدِورٌ

زادم  ک  تا ویئی قدر  بر ای اد ویء دی ر را نداوت  باود، آن وایء در دایارۀ   توضیح آن

باقی خواهد ماند و ب  وجود نخواهد آمد. پس، آنو  مصدر تکوین و ای اد آن ویء اسات،  

قدر  ویء موجِد بر ای اد آن است. در این آی  و بسیاری از آیاا  دی ار کا  بار قادر       

هاای تکاوینی پای  از خاود دارد     حصر االهی تأکید وده، اواره ب  من أ تکوینی گازاره بی

 (.014: 21ج تا،بی ،زاوور)ابن

وايأَوُّهَايالنَّبِکيُّيإِنَّکايأَحْلَلْنکايلَک َييييي»آی  : : منشأ تشریعی احکام اختصاصی پیامبر2نمونه 

يأَزْواجَ َيالالَّتِييآتَئْتَيأُجُ رَهُنَّيوَيمايمَلَكَتْيوَمِئنُ َيمِمَّايأَفاءَياللَّهُيعَلَئْ َيوَيبَناتِيعَمُک َيوَيبَنکاتِيي

 َيوَيبَناتِيخاالتِ َيالالَّتِييهاجَرْنَيمَعَ َيوَيامْرَأَة يمُؤْمِنَکً يإِنْيوَهَبَکتْينَفْسَکهاييييعَمَّاتِ َيوَيبَناتِيخالِ

ئْهِمْيفِکيييلِلنَّبِيُيإِنْيأَرادَيالنَّبِيُّيأَنْيوَسْتَنْكِحَهايخالِصًَ يلَ َيمِنْيدُونِيالْمُؤْمِنِئنَيقَدْيعَلِمْنايمايفَرَضْنايعَلَکي

(؛ 11احازا :  «)تْيأَوْمانُهُمْيلِكَئْاليوَكُ نَيعَلَئْ َيحَرَجٌيوَيكانَياللَّهُيغَفُ را يرَحِئمکا يأَزْواجِهِمْيوَيمايمَلَكَ

ونرده واده، پرداختا  اسات     م از ب  هفت دست  از زنانی ک  ازدواج با آنان برای پیامبر

را ( و ازدواج با دست  اخیر، یعنی زنان بدون مهر را کا  خاود   991: 06ج، 0407)طباطبائی، 

؛ از احکاام اختصاصای   «خالِصًَ يلَ َيمِکنْيدُونِيالْمُکؤْمِنِئنَيي»اند، با زباار   هب  کرده ب  پیامبر

. این حکم اختصاصی میام نبو ، یعنای وقاوع نکااد بادون     0استبرونرده  رسول خدا

                                                           
الکاافی  این حکم اختصاصی در روایا  متعددی نیز گزارش وده است؛ از جنل  در حدیثی ب  سند صحیح در  .0
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صیغ  م تنل بر لفظ نکاد یا معادل آن و با لفظ هب  و بخ   و نیز صاحت آن، حتای باا    

ان یزد. در ادام  آی  ضانن  ذهن هر مخاطبی سؤال یا دست کم تع ب را برمی زدم مَهر، در

، جنلا   0«لِكَئْاليوَكُ نَيعَلَئْک َيحَکرَجٌيي»اواره اجنالی ب  فلسف  این حکم اختصاصی با زبار  

آورد تا با اواره ب  من أ صدور این حکام ت اریعی،   را می« وَيكانَياللَّهُيغَفُ را يرَحِئما »تذییلی : 

ی حرَج از پیامبر و ت ریع احکام اختصاصی او را تیویت کند. ب  بیان دی ر، آی  با تذییلی نف

از متعلیا  دو صافت   ک  آورده، در صدد توضیح این نکت  است ک : نفی حرج از پیامبر 

اَناد؛ در  غفران و رحنت است ک  این دو صفت، خود از متعلیا  صفا  اراده و زلم االهی

                                                                                                                                        
ينَفْسَهَايلِلرَّجُلِ ،934ص  ،1ج  نْيمُحَمَّدِيبْنِيعَبْکدِيالْجَبَّکارِيعَکنْييييبُ يعَلِيٍّيالْأََْعَرِیُّيعَأَ» ، روایت وده است:بَابُيالْمَرْأَةِيتَهَبُ

ابْنِيمُسْكَانَيعَنِيالْحَلَبِيُيقَکالَييصَفْ َانَيوَيمُحَمَّدُيبْنُيإِسْمَاعِئلَيعَنِيالْفَضْلِيبْنِيََاذَانَيعَنْيصَفْ َانَيوَيمُحَمَّدِيبْنِيسِنَان يجَمِئعا يعَنِي

يأَبَايعَبْدِياللَّهِيعيعَنِيالْمَرْأَةِ وَصْکلُُُيييتَهَبُينَفْسَهَايلِلرَّجُلِيوَنْكِحُهَايبِغَئْرِيمَهْر يفَقَالَيإِنَّمَايكَانَيهَذَايلِلنَّبِيُيصيوَيأَمَّايلِغَئْرِهِيفَلَکاييسَأَلْتُ

 «.رْهَمٌيوَيقَالَيوُجْزِئُيالدُرْهَمُهَذَايحَتَّىيوُعَ ُضَهَايََئًْا يوُقَدُ ُيإِلَئْهَايقَبْلَيأَنْيوَدْخُلَيبِهَايقَلَّيأَوْيكَثُرَيوَيلَ ْيثَ ْبٌيأَوْيدِ

 گویاای ایان نکتا  اسات کا       اساالم، پیامبر گرامى  اختصاصیِاواره ب  فلسف  این احکام این زبار  با واقع  در .0

با  تعبیار    و هنین تفااو  سابب تفااو  در احکاام واده اسات.      متفاو  بوده ورایم دی ران از  پیامبرورایم 

 هاا و م اکال  از دوش پیاامبر    قسانتى از محادودیت  ب  کنا این احکام، ک  ت اسهدف این بوده تر،وونر

با زنان متعادد و مختلاف باراى حال یاا       دهد ازدواج پیامبراین تعبیر لطیفى است ک  ن ان مى و برداوت  وود

و بار   در دادناداى اساالم    زیرا هن امى ک  پیامبر؛ بوده است وسلسل  م کال  اجتنازى و سیاسى در زندگى ا

طبیعى است ک  هن  اقاوام و   ؛دننوضد تنام معتیدا  خرافى زصر و محیم خود قیام کرد، و ب  هن  ازالن جنگ 

بایاد از تناام وساائل باراى     در چناین وارایطی    بسیا ووند. و پیروان معدود و اندک  ل آن محیم بر ضد اویقبا

ی اد رابط  خوی اوندى از طریق ازدواج با قبائال  ها اک  یکى از آن ودمیوکستن اتحاد نامیدس دوننان استفاده 

واد، و دامااد قبیلا  را    ترین رابط  در میان زر  جاهلى رابط  خوی اوندى محسو  ماى زیرا محکم ؛مختلف بود

 استقرائن زیادى در دست  ونردند.دانستند، و دفاع از او را الزم، و تنها گذاوتن او را گناه مىهنواره از خود مى

هااى او  و بعضاى ازدواج  هاى پیامبر ال اقل در بسیارى از موارد جنب  سیاسى داوات  اسات  دهد ازدواجمىک  ن ان 

بعضاى   دان اواره واده اسات.  هنین سوره ب 97آی   درزینب، براى وکستن سنت جاهلى بوده ک   مانند ازدواج با

. متعصاب و ل اوج باوده اسات    دی ر براى کاستن از زداو ، یا طرد دوستى و جلب محبت اوخاص و یا اقاوام  

(، 0931زمستان ) سید اسحاق و ازی؛ 930 :07فسیر ننون ، جمکارم ویرازی، ناصر، ت تر، ر.ک:)برای مطالع  بی 

 (.4پی  وناره  ،م ل  سفیر، «اهداف ازدواج های پیامبر اکرم »
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ناوی از صفا  ذا  بوده و با فعل )کانَ( ک  اوعار ب  سابییت و رساو  دارد؛  نتی   هر دو 

اتصاف خداوند ب  آن دو را امری منکن دانست  است و آن را من أ صدور احکاام پای  از   

ویاژه  وارایطى   پیامبر(. توضیح این ک  237: 20ج تا،زاوور، بیخود قرار داده است )ابن

با ت ریع این گون  از احکام  تا تفاو  در احکام وده است ببخود، سین او  وت داخود را 

اواره با    و برداوت  وود ها و م کال  از دوش پیامبرقسنتى از محدودیت اختصاصی،

با زنان متعدد  دهد ازدواج پیامبرتعبیر لطیفى است ک  ن ان مىدو اسم حسنای االهی، این 

 سیاسى در زندگى او بوده است.مختلف براى حل یا سلسل  م کال  اجتنازى و  و

 مقام تعلیل )صریح و غیر صریح(. 4

اسنا و صفا  االهی یادوده در فرجام بسیاری از آیا ، در حکم تعلیل برای گزاره پی این  

است؛ اما باید توج  داوت ک  این تعلیل گاهی صریح و روون بوده و گاهی نیز غیرصریح 

بین صفا  االهی در فواصل آیا  با گازاره ماذکور   ک  گاهی ارتباط زِلّی است. توضیح این

تواناد مساتیینا    در متن آی ، ب  واسط  در استدالل نیازی ندارد و در یا تفااهم زرفای مای   

؛ لکن در برخی موارد تفهیم زلیّت صفا  و اسنای االهی بارای  0زلت آن گزاره تلیی وود

یر این زلیّت و استدالل با   گزاره پی  از خود در یا برداوت زرفی، واسط  آوردن در مس

ایام و در زباان برخای مفساران و     نامیاده « تعلیل غیرصاریح »آن نیازمند است، ک  ما آن را 

، 0977تعبیر وده است )برای ننون  ر.ک: طبرسای،  « کالتعلیل»محییان زلوم قرآن، از آن ب  

؛ 030: 0، ج0401؛ آلوسی، 606: 9، ج0417؛ زمخ ری، 993: 9، ج0421؛ اندلسی،976: 9ج

                                                           
چناان ظرافات و دقتای برخاوردار     هاا، از  های مندرج در آناستدالل ب  اسنای االهی در ختام آیا  برای گزاره .0

اند؛ از جنل  زالم  طباطبایی در ذیال  است ک  گاه برخی مفسرین زبان ب  ازتراف بر دقت و لطافت برتر آن گ وده

ل يبق له:يإِنَّيويقديعلليسبحانهيذ»گوید: ؛ می«إِنَّياللَّهَيلَغَفُ رٌيرَحِئمٌايوَيإِنْيتَعُدُّواينِعْمًََياللَّهِياليتُحْصُ ه»سوره نحل:  03آی  

ويه يمنيألطَيالتعلئليويأدقهيفأفاديسبحانهيأنيخروجيالنعمًيعنيحدياإلحصاءيإنمکايهک يمکنيبركکاتييييي ؛اللَّهَيلَغَفُ رٌيرَحِئمٌ

 (.203: 02، ج0407)ر.ک: النیزان، « ًاتصافهيتعالىيبصفتييالمغفرةيويالرحم
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نیز نهاد. بناابراین، بارای هار    « تعلیلوب »(. واید بتوان بر آن نام 021: 01، ج0403زحیلی، 

آوریم. در برخای  تعلیل ب  تفکیا، مواردی را ب  زنوان ننون  مییا از تعلیل صریح و وب 

آیا ، خداوند پس از بیان یا امر یا نهی، آی  را با  یاا یاا دو اسام از اسانای حسانای       

 وود:دهد، ک  این خود، تعلیلی بر آن امر یا نهی محسو  میپایان میخوی  

فَکَِِذاياْنسَکَلَ يالَْأَْکهُُرياْلحُکرُُ يفَکاْقتُلُ اياْلُمشْکرِِكئَنيَحئْکُ يييييييي»در آی   : )تعلیل بر امر(:1نمونه 

ابُ ايوَأَقَامُ ايالصَّکلَاةَيوَآتَک ُايالزَّكَکاةَييييوَجَدْتُمُ هُمْيوَخُذُوهُمْيوَاحْصُرُوهُمْيوَاقْعُدُوايلَهُمْيكُلَّيمَرْصَدٍيفَِِنْيتَ

را با  زناوان   « إِنَّياهلليغَفُک رٌيرَّحِکئمٌيي»؛ ک  زباار   (1توب : ) «فَخَلُّ ايسَبِئلَهُمْيإِنَّياللَّهَيغَفُ رٌيرَحِئمٌ

 و گ ودن راه بر م رکان و رها کردن آنان آمده است. 0تعلیلی بر امر ب  تخلی  سبیل

 «وَاسْتَغْفِرُوايرَبَّكُمْيثُمَّيتُ بُک ايإِلَئْکهِيإِنَّيرَبُکييرَحِکئمٌيوَدُودٌيييي»در آیا    ل بر نهی(:: )تعلی2نمونه 

، ضنن بیان رحنت و مود  ویژه خوی  نسبت «وَدُودٌ إِنَّ رَبّى رَحِیمٌ»؛ با زبار  (31هود:)

 دهد.ب  تائبان، تعلیلی برای امر ب  استغفار و توب  و تحریز بر آن ارائ  می

 نقد آرای تفسیری. 5

رود؛ بلکا  مَرکاب   ها در هر زلنی، جزئی خارج از آن زلم با  وانار ننای   نید آرا و ان اره

ره باود، محکوم با  زوال یاا   بهحرکت و جلو رفت آن است. هر زلنی ک  از این مرکب بی

ر دست کم ب  ایستایی مبتال است. واید اگر ب وییم نید زلنی، از کارهای ارزونند است، د

گار خطاهاای زلنای    ایم؛ چرا ک  نید زلنای، تنهاا رووان   واقع از اهنیت حیییی آن کاست 

دهنده یا زلام اسات. یاادکرد اسانا و صافا       نیست؛ بلک  در حکم استوان  و رکن وکل

مای  نید مفسران بار آرای یکادی ر واده کا  در پای      االهی؛ ب  ویژه در فرجام آیا ، دست

 هایی از آن آمده است.ننون 

 

                                                           
 رجنة قرآن مکارم و م تبوی(.سبیل ب  معنای رها کردن و متعرض ن دن است )ر.ک: ت تخلی  .0
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لَكِنْيوُؤَاخِکذُكُمْيبِمَکاييييلَايوُؤَاخِذُكُمُياللَّهُيبِاللَّغْ ِيفِييأَوْمَانِكُمْيوَ»در آی   :: تفسیر مؤاخذه1نمونة 

(؛ ب  سوگند لغو و حکم آن کا  زادم مؤاخاذه    221بیره: « ) اللَّهُيغَفُ رٌيحَلِئمٌيكَسَبَتْيقُلُ بُكُمْيوَ

فاراهم آورده و ساوگندهایی را کا  از روی     است؛ پرداخت  و مؤاخذه بر آنو  را دل انساان 

 ، «اللَّکهُيغَفُک رٌيحَلِکئمٌييييوَ»دارد و در نهایات، آیا  باا جنلا      اراده و اختیار یاد کرده، بیاان مای  

 تر مفسّاران، مؤاخاذه یااد واده در ایان      پذیرد. هر چند واید بتوان گفت ک  بی فرجام می

ای را ک  در این دی ر از مفسّران مؤاخذه اند؛ در این بین گروهیآی  را ب  زیا  تفسیر کرده

اند. )بارای ننونا ، ر.ک: میاتال بان سالینان،      آی  از آن یاد وده است، ب  کفّاره تفسیر کرده

 (. در 266 :0، ج0404؛ وااااوکانی، 047 :0ج ،0411؛ الکیااااا هراساااای، 039 :0، ج0429

 باین اسانا و صافا     میان مفسّران، ابوالسعود با زیرکای و فراسات در توجا  با  تناساب      

ها، ب  نید این رأی تفسیری پرداختا  و  االهی یاد وده در پایان آی  با مفاد گزاره پی  از آن

غک يفِکىيييللا»آن را مردود دانست  است. او پس از تبیین معناای آیا  در ضانن بیاان ماراد از:      

اره مراد از مؤاخذه چناین  و آرای تفسیری مربوط ب  آن، در ب« مَايكَسَبَتْيقُلُ بُكُمْ»و: « مكُأومانِ

 آورد:  می

ي(حَلِکئمٌي،ي)قلًِيالمبکاالةييحئ يلميوؤاخذْكميباللغ يمعيك نهيناًَا يمنيعد يالتثبّتيوي؛واهلليغَفُ رٌ»

فئکهيييالجملًياعتراضيمقريلمضم نِيق لِهيتعکالىياليوؤاخکذكميالک يوييييحئ يلميوعجَلْيبالمؤاخذةيو

الحِلْکمُيييإوجابُيالكفارةيإذيهييالتييوتعلکقيبهکايالمغفکرةُيويييإوذانٌيبأنيالمرادَيبالمؤاخذةيالمعاقبًيالي

 (.224: 0تا، ج)العنادی، بی« دونه

در فرجام آی ،  "حلیم"و  "غفور"سن ی بین مؤاخذه و دو صفت بنابراین، وی با تناسب

معنای آن را متناسب با زیا  ارزیابی کرده و زدم تناسب آن با کفاره را دلیلی بر زدم اراده 

ونرد؛ زیرا ن  تنها ت ریع کفاره بر سوگندِ لغو، با دو وصاف غفاران و   ه از مؤاخذه میکفار

حلم تناسبی ندارد؛ بلک  در تضاد با آن نیز قرار دارد. بنابراین، مفسر با لحاظ تناسب بین دو 
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اسم حسنای غفور و حلیم با حکام منادرج آیا ، آرای تفسایری مبتنای بار اراده کفااره از        

 0ک د.چال  میمؤاخذه را ب  

لَکهُيمُلْک ُييي»در تفسایر آیا     :ی اسمای اربعه االهیی : نقد آرای تفسیری درباره2نمونة 

هُ َيالْکأَوَّلُيوَيالْکآخِرُيوَيالظَّکاهِرُيوَييييرٌي*يءٍيقَدِوَىْيكلُيوَيهُ َيعَلىَىِيوَيوُمِئتُيوحْالسَّمَاوَاتِيوَيالْأَرْضِي

(؛ در تبیین معاانی اول و آخار و ظااهر و بااطن     9و 2)حدید: « عَلِئمٌءٍيالْباطِنُيوَيهُ َيبِكُلِّيََيْ

اقوال گوناگونی وجود دارد. زالم  طباطبائی در النیزان ذیل این آی ، آرای مختلفای کا  در   

با  َاولّیت و آخرّیت و ظاهرّیات و باطنّیاتِ خادای سابحان مطارد واده؛ از جنلا  رأی        

ل تضعیف ننوده و قاول مختاار خاود را باا تکیا  بار       البیان را، با تعبیر قیطبرسی در م نع

تناسب آن با تذییلی ک  در فرجام این آی  و آی  قبل وجود دارد، صحیح وانرده و تیویات   

اسات کا  در آن قادر  خادای     « قَدِورٌءٍيوَيهُ َيبِكُلِّيََيْ»کند. جنلة تذییلیة پایان آی  قبل می

ءٍيوَيهُ َيبِكُلِّيََکيْي»محل بحث، زبار  است از:  تعالی بر هر چیز را یادآور وده و تذییل آی 

و خداوند را دانای ب  هن  چیز معرفی کرده است. خالصا  کاالم زالما  در النیازان     « عَلِئمٌ

 چنین است:

با توج  ب  تذییل آی  دوم سوره حدید ک  حاکی از قدر  مطلق خدای سابحان اسات،   

هر  ،پس .از هر جهت محیم هم هست ،هر چیزى ربا احاط  قدرت  ب قهرا روون است ک  

او نسابت با  تناام     ،پاس  اسات.  خدا قبل از آن چیز بوده است،چیزى ک  فرض وود اول 

کردیم، و هنونین هر چیزى ک  ما  ماسواى خود اول است، ن  آن چیزى ک  ما اول  فرض

 چرا ک  هنونان کا  گذوات،   ؛آخرین  فرض کنیم خداى تعالى بعد از آن هم خواهد بود

                                                           
اند. )برای های دی ری ک  بین فیرا  این آی  وجود دارد، ب  هنین نتی   رسیدهبرخی مفسّران ب  کنا مناسبت .0

چناین نتی ا    « کفااره »و « کساب قلاب  »(، وی از زدم تناسب باین  49 :2أحکام الیرآن، جننون ، ر.ک: ال صاص، 

 ی حنث قسم.خروی است ن  کفارهگرفت  ک  مراد از مؤاخذه، زیا  ا
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آخر خدا است، نا    ،پس .هم ب  ما قبل  و هم ب  ما بعدش ؛درت  ب  آن چیز احاط  داردق

خدا ظاهرتر  ،آن چیزى ک  ما آخرین  فرض کردیم، و هر چیزى را ک  ما ظاهر فرض کنیم

از  ،پاس  ،اى ک  قدرت  بر آن چیاز دارد، و چاون احاطا  دارد   از آن است ب  خاطر احاط 

خدا ظاهر است، ن  آن چیزى ک  ما ظاهرش فارض   ،پس .جهت ظهور هم مافوق آن است

کردیم، و هنونین هر چیزى ک  باطن فرض وود خادا با  خااطر احاطا  قادرت  بار آن       

 اسات.  چون او است ک  آن چیز را باطن کارده  ؛تر از آن است، و ماوراى آن قرار داردباطن

علاوم واد کا  خادا     م لذاخداست، ن  آن چیزى ک  ما باطن  فرض کردیم،  باطن هم ،پس

 ،اول و آخر و ظاهر و باطن زلى االطالق است، و از این صفا  آنو  در غیر خادا هسات  

ولیت خداى تعاالى و آخاریت  و ظهاور و بطاون  زماانى و      البت  ا 0.مطلقن   ،نسبى است

و گرن  باید خود خدا جلوتر از زمان  جای نداردمکانى نیست، و در ظرف زمان اول و آخر 

چاون خاالق    ؛کا  منازه از آن اسات   نباود، و از زمانى و مکانى بودن منزه نباود، و حال آن

بلکا  منراور از اولیات و آخریات و      ؛زمان و مکان و محیم با  تناامى موجاودا  اسات    

 ،ذوات از آنوا  گ . است ک  او ب  تنام اویا محیم اسات  آنهنونین ظاهر و باطن بودن  

ک  این اسناى چهارگان  یعنى اول و آخر و ظاهر و باطن چهار واخ  و فارع از   ودروون 

قدرت  محایم   چرا ک  ؛او است «قدر »اى از اطالق است، و محیم هم واخ  «محیم»نام

نامبرده ب  نوزى بر زلم خداى تعاالى بسات ى و    ةهنونین اسامى چهارگان. هر چیز است رب

و در ذیال آیا  زلام خادا را هام آورده      طر هنین تناساب اسات کا     خاو ب   2تفرع دارند

                                                           
فالن چیز نسبت ب  فالن چیز دی ر اول است، و آن دی رى نسبت ب  ساومى آخار   میصود از نسبی آن است ک   .0

های  موجاودى در    .است، و آن سومى نسبت ب  چهارمى ظاهر است، و آن چهارمى نسبت ب  پن نى باطن اسات 

، 03 ج ،0974ترجناة النیازان،   . )ر.ک:خر و یا ظاهر و یا باطن باواد زالم سراغ نداریم ک  زلى االطالق اول و یا آ

 (.214ص پانویس 

 اسات.  زلنى با  او داوات    ةک  هر چیزى را ک  ما اول فرض کنیم، قبل از وجودش خداى تعالى احاطبراى این .2

 .زلناى با  آن دارد   پس خدا اول است ن  آن چیز، و هر چ  را ک  ما آخر فرض کنیم بعد از فنای  هم خدا احاط 
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طاور معناا    اسناى چهارگانا  را ایان   0از مفسرین بعضى«. ءٍيعَلِئمٌوَيهُ َيبِكُلِّيََيْ» فرماید:مى

چون بعد از هاالک   ،و آخر است ؛ک  قبل از هر چیز بودهاند ک  او اول است، براى اینکرده

و  ؛کناد اى بسیار بار وجاودش داللات ماى    چون ادل  ،استو ظاهر  ؛و فناى هر چیز هست

 بعضاى  چون ب  تنامى اویا زالم هست، و احدى نیست ک  از او دانااتر باواد.   ،باطن است

یعنى بدون اقترا ، و بااطن   ،انتها، و ظاهرابتدا، و آخر یعنى بىاند: اول یعنى بىگفت  2دی ر

 (.046و041: 03ج،0974،   )طباطبائییعنى بدون احت ا

هنان طور ک  م اهده ود، صاحب النیزان در نید دی ر آرای تفسیری از تناساب ماتن   

آی  با تذییال  آیا  کنا گرفت و با تفرّع اسنای چهارگان  اول و آخر و ظاهر و باطن بر 

احاط  و زلم االهی و تفرّع احاط  االهی بر قدر  او، بر رأی تفسیری مختارِ خود در باا   

 سنای حسنای چهارگان  استدالل کرد.معانی این ا

 

 محیط               قدرت           

 

 اوّل، آخر، ظاهر، باطن

 
 

 علیم                          

 ننودار تفرّع اسنای حسنای چهارگان  بر احاط ، قدر  و زلم االهی

                                                                                                                                        
پس باز خدا آخر است ن  آن، و هر چ  را ک  ما ظاهر فرض کنیم، خداى تعالى ظاهرتر از آن اسات، چاون ظهاور    

ترجنة النیازان،  در مورد باطن. )ر.ک:  آن از خداست، و چ ون  منکن است از خود خدا ظاهرتر باود و هنونین

 (.214: 03ج، 0974

 (.947و  946، ص 3ج،0972م نع البیان فی تفسیر الیرآن، البیان. )ر.ک: میصود طبرسی است در م نع .0

 هنان. .2
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ال باا  زالم  پس از تضعیف اقوال دی ر با تعبیر قیل و با  قرینا  زادم تناساب آن اقاو     

اقاوال دی ارى    ،ر این میانوود ک  دسوره حدید، در پایان متذکر می 4و  9تذییال  آیا  

 0.نرر کردیمها صرفنیست و لذا از نیل آن نیکوک   وجود داردنیز 

الکريكِتکابٌيأُحْكِمَکتْيييي»در آیا    :نقد و بررسی تفسیر اِحکام و تفصیل آیات قرآنی :3نمونة 

کا  در   "تفصیل"و  "اِحکام"های ، تفسیر واژه(0)هود: « مِنْيلَدُنْيحَكِئم يخَبِئر آواتُهُيثُمَّيفُصُلَتْي

آی  نخست سوره هود درباره آیا  قرآن آمده، معرک  آرای بسیاری از مفساران واقاع واده    

اهلل بر رأی تفسایری  جا نیدی را ک  یکی از مفسّرین معاصر، یعنی زالم  فضلاست. در این

گیاری از تناساب   ر این خصوص وارد ننوده، مطرد کرده و سپس با بهرهزالم  طباطبائی د

بین صفا  و اسنای حسنای االهی در فرجام آی  با گزاره پی  از آن، ایان نیاد را بررسای    

 کنیم.می

 رأی عالمه طباطبائی

در آی  ب  قرین  میابل  با تفصایل، بساتن بخ ای از     "اِحکام"ب  نرر زالم  طباطبائی مراد از 

ویء ب  بخ ی دی ر و برگرداندن یا طرف از آن ب  طرف دی ر است؛ ب  نحاوی کا    یا 

ها ب  ویء واحد بسیطی باود ک  دارای اجزا و ابعاض نیست و مراد از بازگ ت هن  بخ 

، از ای اد فصل و جدایی بین اجزای ویئی کا  اجازائ  با  هام متصال باوده و       "تفصیل"

(. وی باا  096 :01ج، 0974دما اسات )طباطباائی،   فرو رفت  و من جداجداکردن امور درهم

توج  ب  این معنای لغوی ک  ب  قرین  میابل  بین اِحکام و تفصیل ب  دسات داده اسات، با     

 تفسیر آی  پرداخت  و این گون  آورده است:

اناد؛ ایان   بنابراین، میصود از این ک  آیا  قرآنی ابتدا محکم بوده و سپس مفصّل واده »

تى کا  در میاصاد   کرین  قرآن با هن  اختالفى ک  در مضامین و با هن  ت اتّ آیا  است ک  

                                                           
 تأثیر نبوده است.های فلسفی زالم  نیز در این برداوت تفسیری، بیالبت  ان اره .0
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گردد، و هن  غرض واحدى را ب  یا معناى بسیم )بدون جزء و بعض( بر مى ،ها استآن

ب  نحوى ک  هر آی  از آیاا    ؛غرضى را ک  در آن ن  کثر  است و ن  ت تت ؛کننددنبال مى

کالبد  کند، غرضى را در نرر دارد ک  چون رود درن مىک  مطلب خود را بیاآن در زین این

کند ک  هن  آیا  قرآن در میام افااده  است و حیییتى را افاده مى جاریآن آی  و هن  آیا  

جز یا غرض  ،ق ابعاض ت آیا  و تفرّپس، این کتا  کریم با ت تّ باوند.آن حیییت مى

در یاا   .گیارد غرض واحدى ک  در هر موردى وکلى خاص ب  خود مى ؛کندرا دنبال ننى

مورد اصلى دینى، و در موردى دی ر حکنى اخالقى، و در جایى دی ر حکنى ورزى و یاا  

طورى ک  هر قدر از ری   با  ساوى وااخ  و از      ب ؛سیاسى و یا قضایى و یا غیر آن است

واحاد محفاوظ خاارج ن  ات  و آن      از آن معنااى  ،تر برده وودهاى باریاواخ  ب  واخ 

آن ری  ، اصلى است واحاد کا  وقتاى ت زیا  و ترکیاب       ،وود. پسغرض اصلى گم ننى

آیاد، و آن  ب  صور  یا یا آن اجزا و تفاصیل زیاید و اخالق و ازناال در ماى   ،وودمى

در  جاریب  وکل آن ری   اصلى و آن رود  ،وودزیاید و اخالق و ازنال وقتى تحلیل مى

طاور کا  الیاق سااحت قادس و      بنابراین، توحید خداى تعالى اگر آن آید.ها در مىآن هن 

با  صاور     در نرر گرفت  وود، آن توحید در میاام ازتیااد ماثال     ،زز  و کبریایى او است

آیاد، و در میاام اخاالق،    ها در مىهى و ازتیاد داوتن ب  آناثبا  اسنا و صفا  حسناى اال

اى از قبیل رضا، تسلیم، و ازت، زفات، ساخاء و ... و مباراى از     آدمى را ب  اخالق کرین

هى سازد، و در مرحل  زنل ب  ازنال صالح و تیواى از محرما  االصفا  رذیل  متخلق مى

 (.219و  212 :01ج ،0974)طباطبائی، « کندمىوادار 

 اهلل بر رأی عالمه طباطبائینقد عالمه فضل

يهمناقشکي"فسیر زالم  طباطبائی از آیة مورد نرر، در بحثی ذیل زنوان اهلل، بعد از نیل تزالم  فضل

آمیاز تفسایر زالما  طباطباائی را از اِحکاام و      پس از آن ک  با ادبیاتی احترام "معيصاحبيالمئزان

 کند؛ ب  نید و ایراد بر آن پرداخت  ک  حاصل آن چنین است:تفصیل، تفسیری زیبا وصف می
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این جهت ک  خطوط ازتیادی، اخالقای و زنلای را بار یاا     تفسیر صاحب النیزان از »

قازده واحد ک  هنان توحید خالص اسات، متنرکاز کارده و با  آن بازگرداناده؛ تفسایری       

زیباست؛ لکن در سیاق این آیا ، بر تعیّن این تفسیر دلیلی وجود ندارد؛ هنونان ک  در دو 

واود؛ حاال     باود، مالحر  ننای واژه اِحکام و تفصیل چیزی ک  إوعار ب  این تفسیر داوت

ک  مفسّر گرانیدر در این آی  با لحاظ میابلا  باین دو واژه، احکاام را در میابال تفصایل      آن

فرض کرده و گویی ویءِ م نوزی وجود دارد ک  تفصیل آن اراده وده است. مفسّار ایان   

این حاال، ماا    معنی را از خالل توارد هر دو واژه، در موقعیت یکسان استفاده کرده است. با

دانیم. إحکاام آیاا ، یعنای اساتوار     تر میتر و صحیحتفسیر کلن  إحکام ب  اتیان را نزدیا

کردن آیا  از ناحی  خداوند ک  متضنن زدم وجود خلل در ترتیب و نرم آیاا  و داللات   

طباق ظهاوری کا  دارد، زباار       -ها بر معانی است؛ هنونان ک  مراد از تفصایل روون آن

ای واضاح و بادون پیویادگی و ابهاامِ ناوای از      ای ک  باا وایوه  و  بسم یافت است از اسل

دهاد.  ها، مطالاب را ارائا  مای   ها و ب  حرکت در آوردن آنگری اندی  اجنال، برای روون

 بنابراین، آی  مذکور در سیاق معرفی دو جنب  از آیا  قرآنی وارد وده است:

ز لحاظ فنی و از حیث واکلِ ترکیاب و   جنب  فنی آیا  قرآنی است ک  آیا  ا نخست؛

هاا  ای هستند ک  رخن  و نیصی در توازن حرکات فنای و تکامال آن   تألیف کلنا  ب  گون 

 وجود ندارد.

جنب  دی ر؛ از حیث محتوا است ک  متضنن تفصیل و توضیح احکاام و معاارفی اسات    

اسات. در قارآن    ای بدون پوویدگی و خفاا با  ماردم   ها با ویوهک  قرآن متکفّل رساندن آن

ها ک  برای استواری بارها از این دو نکت  ب  منرور یادآوری وفور زناصر بالغی و گستره آن

 (.3 :02 ج، 0403 اهلل،اند، سخن رفت  است )فضلو دقت در اسلو 

 واکاوی نقد

جا هدف ما صرفا  طرد یا مؤیّد یا مرجِّح برای نرر تفسیری زالم  وایان ذکر است در این

کا   اهلل است و این ب  معنی پذیرش نهاایی رأی او و یاا تارجیح آن نیسات؛ گاو ایان      فضل



  812  یاتدر فهم آ یتناسب اسما و صفات االه یریتفس یکاربردها 

صاحب تفسیر النیزان، خود در ذیل هنین آی ، آرای گوناگون تفسیری را نیل کرده و دالیل 

ها را نیز یا ب  یا مطرد نناوده کا  بارای داوری نهاایی در ایان باا ، بررسای و        ردّ آن

  ت.ها نیز ضروری اسواکاوی آن

تأمل در معنای دو صفت از صفا  االهی را ک  در فرجام آی  آمده و إحکاام و تفصایل   

واره قرآن امری بایست  است. طبق بیاان ایان   آیا  قرآن ب  او منتسب وده، در وناخت نرام

و  "حکایم "آی ، إحکام و تفصیل قرآن از ناحی  خداوندی تحیق یافت  ک  واجد دو صافت  

اند را مفسران، محدّثان و اهل لغت، زندتا  ب  معنی کسی گرفت  "یمحک"است. واژه  "خبیر"

رساند )طوسای،  سازد و کارها را صحیح و استوار ب  ان ام میک  اویا را محکم و استوار می

را نیاز   "خبیار "(. 049: 02، ج0404منرور، ؛ ابن403: 0، ج0406؛ طریحی، 049: 0تا، جبی

ماناد  یناده آگااه باوده و چیازی بار او پووایده ننای       اناد کا  با  گذوات  و آ    کسی دانسات  

(. با توج  ب  این نکت  ک  رزایات تناساب باین اسانا و صافا       232: 9، ج0406)طریحی،

های مندرج در آیا ، امری فراگیر در سراسر قرآن است. آیة محل بحث نیاز  االهی و گزاره

باا معاانی حکایم و خبیار،      از این قازده مستثنا نبوده و تناسب بین مفاهیم احکام و تفصیل

اهلل امری مفروض و متفق زلی  است. حال وج  قوّ  و نکتة مرجِّحی ک  تفسیر زالم  فضل

وده، توسم مفسّر گرانیدر، زالم  طباطبائی دارد، ایان اسات   در ذیل این آی ، بر تفسیر ارائ 

ده بارای  ک  تناسب یاد وده در آن ملحوظ وده است؛ چرا ک  با زنایت با  معاانی یااد وا    

اسنای حکیم و خبیر، اتیان و استواری آیا  و نیز رزایت اسالو  بالغای کارآماد جهات     

بیان و رساندن احکام و معارف دین ب  مخاطبین، با دو صفت حکیم و خبیر ساازگاری تاام   

دارد. این، در حالی است ک  در تفسیر زالم  طباطبائی از دو واژه احکام و تفصایل کا  با     

رف ازتیادی، اخالقی و زنلی ب  اصل و ری   واحاد بسایم و برخاورداری    بازگرداندن معا

اناد؛ چناین   آیاتی ک  ب  ظاهر مضامین مختلف و مت تّت دارند؛ از غرض واحد، تفسیر وده

زنوان تواند ب وود. این خود میوده با تفسیر ارائ  وده م اهده ننییاد  تناسبی بین اسنای

 اهلل در خصوص این آی  تلیی گردد.فسیر زالم  فضلوج  قوّ  و نکت  مرجّحی برای ت
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جا ک  با  تفسایر   یادکرد این نکت  خالی از لطف نیست ک  زالم  طباطبائی، خود نیز، آن

رسد، ضنن اقرار ب  تناسب بین اسنای حکیم و خبیر و معانی احکام و بخ  پایانی آی  می

اهلل آن را اختیاار کارده اسات.    ضلکند ک  زالم  فتفصیل، گویی ب  تفسیری گرای  پیدا می

 زبار  ای ان در النیزان چنین است:

الحكئميمنيأسمائهيالحسنىيالفعلئکًيوکدليعلکىيإتقکانيييييي؛ويق لهيتعالى:يمِنْيلَدُنْيحَكِئم يخَبِئر »

الصنع،يويكذايالخبئريمنيأسمائهيالحسنىيودليعلکىيعلمکهيبجزئئکاتيأحک اليا مک ريالكائنکًيوييييييي

« ه ياآلواتيويتفصئلهايإلىيك نهيتعالىيحكئمايخبئرايلمايبئنهمايمنيالنسکبيمصالحها،يويإسناديإحكا

 (.093: 01، ج0407)طباطبائی، 

ذلِک َيي» آی  ذیل در، خود طباطبائی زالم  ک  است جایی ترتوج  جالب و ترلطیف نکت 

 گون  اینرا  "الحکیم الذکر" از مراد(، 13زنران: )آل «نَتْلُ هُيعَلَئْ َيمِنَيالْآواتِيوَيالذِّكْرِيالْحَكئمِ

 :کندمی بیان

، قرآن است ک  هنان ذکر خداوند و از حیث آیاا  و بیاناات    "الذکر الحکیم"مراد از 

 0ای ک  در آن باطل و هزلی راه ندارد.محکم و استوار بوده؛ ب  گون 

 نقد روایات شأن نزول. 6

توا با  نیاد و واکااوی نیااز     روایا  وأن نزول، مانند هر روایت دی ری ب  لحاظ سند و مح

گیری دارد. از جنل  کاربردهای تفسیریِ یادکرد اسنا و صفا  االهی در فواصل آیا ، بهره

هاای  ها ب  منرور نید روایا  وأن نزول ب  کنا تناسب این صفا  با احکام و گزارهاز آن

ن این صفا  و هاست. در واقع، مفسّر با درنگ در تناسب معنایی و سیاقی ک  بیپی  از آن

                                                           
الْآواتِيوَيالذِّكْرِيالْحَكِئمِيإَارةيإلکىياختتکا ييييق لهيتعالى:يذلِ َينَتْلُ هُيعَلَئْ َيمِنَ»زبار  زالم  در النیزان چنین است:  .0

القصً.يويالمراديبالذكريالحكئميالقرآنيالذیيه يذكريهلليمحكميمنيحئ يآواتهيويبئاناتکه،ياليودخلکهيباطکل،يوياليولکهيفئکهيييييي

 (.202، ص 9ج، 0407النیزان فی تفسیر الیرآن، )ر.ک: « هزل



  817  یاتدر فهم آ یتناسب اسما و صفات االه یریتفس یکاربردها 

متن آی  برقرار است و با دقات در اساتلزاما  یاا یاا چناد روایات واأن نازول، میازان          

پردازد. این فرایندی اسات  ها میها را با متن آی  واکاویده و ب  نیض و ابرام آنهنخوانی آن

إِنَّي»ک  در برخی تفاسیر صور  زنلی ب  خود گرفت  است. برای ننون  در وأن نازول آیا    

فُک رٌييذِونَيءَامَنُ اْيوَيالَّذِونَيهَاجَرُواْيوَيجَاهَدُواْيفىِيسَبِئلِياللَّهِيأُوْلًَ َيوَرْجُ نَيرَحْمَتَياللَّکهِيوَياللَّکهُيغَييالَّ

 ؛ چنین آمده است:0«رَّحِئمٌ

پسر زم  ،پیغنبر ،دو ماه قبل از جنگ بدر ،پس از هفده ماه از ه ر  ماه جنادى اآلخر

و داده   ااى سربست  بجح  را با ه ت نفر از مهاجرین مأمور فرمود و نام بنزبداللّ  ،خود

برو با نام خدا و چون دو روز راه پینودى نام  را ب  ا و براى یارانت بخاوان و  » :و فرمود

او چاون   !«م بورش مکان  ،آن رفتار کن و اگر کسى نخواهد با تو هنراهى کند  محتوای ب

 !یلا  خَنُ  پی  برو تا برسى با : »نووت  بود ، در نام م  را باز کردنا ،دو منزلى مدین  رسید  ب

 ،چون نام  را خواند !«کنین کاروان بازرگانان قری  باش و ما را از آن آگاه کن  جا بدر آن

هن  با او موافیات کردناد و    .ع کردلاز جان و دل فرمانبردارم و رفیای  را از آن مط :گفت

موز و پوست کاروان،  .آمدف مییار قری  از طاقافل  ت ّ ،رسیدنخیل    روان  ودند. چون ب

زبداللّا  بان    .ترسایدند  ،چون مسلنانان را دیدند .ف بار داوتیو دی ر اجناس محصول طا

ند ک  قصد زناره  کنرا بتراوید تا گنان خود  سر لذا یا نفر ها ترسیدند،این :جح  گفت

چاون   .اوة بن محصان اسادى را تراوایدند   سر زک لذا دارید و از ونا آسوده خاطر ووند.

آزارى ندارناد و چاون آن روز آخار     هاا زایرناد و  تصور کردناد. ایان   ،دیدندچنین قری  

اى گفتناد:  و زدهرجب و ماه حرام است  ولاز مسلنانان گفتند: امروز ا ایزده ،جنادى بود

ان ام دهیم  ،باید تا وب ن ده اقدامی صور  دهیم،هنوز رجب ن ده است و اگر بخواهیم 

ماه حرام جنگ روا نیست. پس از تردید و ترس تصانیم گرفتناد   در ک  فردا رجب است و 

                                                           
 .203بیره: .0
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  تیارى با   ،زبداللّا  ببرناد. واقادبن   ،بک ند و آنو  داوت ، او راهر کس ک  دست یافتند  ب

کیسان را اسایر گرفتناد، و   بنزبداللّ  و حکمبنو او را ک ت و زثنانزد الحضرمى زنروبن

 مبراچاون حضاور پیا   و  ندمدین  وارد واد   با یاران و اسیران و اموال ب جح بنللّ زبدا

اماوال و   و« ونا دستور ندادم ک  در مااه حارام جناگ کنیاد      من ب»فرمود:  ، پیامبررسیدند

کا  وانا بار     لذا مردم آن ها را وناتت کردند .ف نفرمودرف گذاوت و تصقاسیران را متو

محنّاد در مااه   » . قری  گفتند:وکستیداید و حرمت ماه حرام ردهخالف امر پیغنبر رفتار ک

دادند ک  در آخر ها جوا  میآن  ب مک مسلنانان  .«حرام جنگ و غار  کرد و اسیر گرفت

زبداللّ   ،ها ازتراض فرمودکار آن  ب اکرممبر اپی وقتی .ن  در ماه حرام ،جنادى بوده است

 ؛پس از آن در وب، ماه رجب را دیادیم و ما زنرو بن حضرمى را ک تیم  :و یاران  گفتند

مردم در سرزن  و اماوال در  بدین ترتیب،  .ایم یا در جنادىم در رجب او را ک ت یدانننى

: پاس از  کندنیل می طبرى. توقیف و زبداللّ  با یاران  اندی ناک بودند ک  این آی  نازل ود

 آیا پرسیدند مبرااز پی ،خاطر ودندجح  و یاران  آسودهبن ک  آی  نازل ود و زبداللّآن

هاا ناازل واد.    باراى امیادوارى آن   این آی  گاهآن یا ن ؟ استمزد و ثوا  دارای این کارها 

و یاران  در این  جح بناگر زبداللّ حتی گفتند: نیل کرده است ک  مسلنین مىنیز طبرى 

هاا و  جاوا  آن در   آیا گاه ایان  آن ند.انیز صور  ندادهکار خوبى باوند،  هزنل گناه نکرد

: 0ج ،0967 ،)درباره وأن نزول این آیا ، ر.ک: قنای   آرام  دل زبداللّ  و یاران  نازل ود

 (.213 -212 :2ج ،0402؛ طبری، 72-63 :0400؛ واحدی، 70 -70

یم، واأن  زالم  طباطبایی ب  قرین  دو صفت یاد وده در فرجام آی ، یعنای غفاور و رحا   

 کند. کالم او در این باره چنین است:نزول وارد وده را تیویت می

هااى حارام مناع و    این آی  وریف  از قتال در مااه  ؛«وَسًَْلُ نَ َيعَنِيالشَّهْرِيالْحَرا ِيقِتال يفِئهِ»

 نیاز فرماید: ایان کاار جلاوگیرى از راه خادا و کفار اسات، و ایان را        کند، و مىمذمت مى

ترى اسات نازد   جا جرم بزرگفرماید ک  با این حال بیرون کردن اهل مس دالحرام از آنمى
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ایان ساؤال    :خواهد ازالم بداردمىبنابراین،  ک ى بدتر است.طور کلى فتن  از آدم  خدا و ب

اى بوده ک  چناین ساؤالى را   هاى حرام جایز است یا ن ؟ ب  دنبال حادث ک  آیا جنگ در ماه

چاون در آخار آیاا  هام      اسات؛  واقع وده بوده قتلى البت  اوتباها  کرده، و قبال ای ا  مى

إِنَّيالَّذِونَيآمَنُ ا،يوَيالَّذِونَيهاجَرُوا،يوَيجاهَدُوايفِييسَبِئلِياللَّهِ،يأُولًِ َيوَرْجُک نَيرَحْمَکتَييي» فرماید:مى

ياللَّهُيغَفُ رٌيرَحِئمٌ فهناناد بعضاى از   ماى  ؛«و رحایم اسات  خدا غفاور  »، و با جنل  «... اللَّهِ،يوَ

مهاجرین قتلى مرتکب وده، و ب  ناچار مهاجر  کرده بودند و کفاار هناین جارم را مایا      

جح  و اصحاب  را ک  در روایاا   بنن داستان زبداللَّ یجن ال قرار داده بودند، و این قرا

 (.243: 2، ج0974)طباطبائی،  کندیید مىأتاست، آمده 

 عام سوره )موضوع یا هدف اصلی سوره(مقصدشناسی . 7

تواند ننایندۀ میصاد و هادف اصالی    پدیداری اسنا و صفا  االهی در آیا  یا سوره می

 ی ذیل مؤیّد این مطلب است:سوره باود. ننون 

سوره مبارک  الرحنن ک  با اواره ب  این نام خداوند سبحان آغاز وده در آیا  مختلاف  

؛ طایفا  اناس و   «نِفَبِأَىُيءَالَاءِيرَبُكُمَايتُكَکذِّبَاي»ند بک  با ترجیعاست  های خداوندگویای نعنت

دارد. در یاادکرد اسام الرحناان و    خداوند برحذر می هایجنّ را از تکذیب و کفران نعنت

های االهای  سن ی آن با محتوای آی ، میصود زام آیا  این سوره ک  یادآوری نعنتتناسب

 وود.خدای متعال است؛ روون میهای رحنت رحنانی  و جلوه

 گیرینتیجه

 ای قابال اثباا  در قارآن اسات و ناوزی از ااز       ای، نرریا  پی  فرض تناسب درون آیا  

باواد.  بیانی قرآن در گزین  هوونندان  و از ازگون اسنا و صافا  االهای در قارآن مای    

 نای،  یادکرد صفا  مزدوج در فرجام آیاا ، ضانن تبعیات از اصال بالغات و از ااز قرآ      

 هاای  هاایی از زیباایی  های متنوزی در فهم و تبیین قارآن اسات. نیاز جلاوه    دارای کارآمدی
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 بیااانی قاارآن در پیونااد ایاان صاافا  بااا احکااام و موضااوزا  یاااد وااده، در صاادر آیااا  

 نهفت  است. 

قازاده  "بر مفسر است تا ب  اصل تناسب صفا  مزدوج با صدر آیا ، با  زناوان یاا    

های ترین کارآمدیز آن در تبیین این دست  از آیا  بهره گیرد. از مهمن ریست  و ا "تفسیری

وناسای آیاا ، روش قارآن در توضایح و توساع       توان مواردی چاون سایاق  این اصل، می

ای برای ارزیاابی اسابا  نازول و ... بار     موضوزا ، زیاری برای نید آرای مفسران، سن  

 ونرد.
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