نوع وقاله :علهی _ تروخجی

تأثیر بافت متنی و فرامتنی در معنای واژۀ تکامد «حسوم» در قرآن
___________________ دکتر زهرا قاسننژاد _1سیده وحبوبه کشفی_________________ 2

چکیده

ّ
یک از واژگاس تکام *.ریراس یریم در اییۀ هفیک تیهرۀ ضاریا ،واژۀ «ضسیه » اتیک ،یا در
3

بیاس معنای دریق این واژ در منا ع دانش لغک و تفاتیر ات الق نظر اتک ا نظر م رت.
می تییهاس ییا تکیییا بییر معنییای اصییل لغییک و نقییش عناصییر ز ییان در تشی یص معنییا و مهرعیییک
تهلی .م ن ا معنای درییق رتیی .پیهوهش ضاضیر یا روش تهصییف _ تحلیلی و یا تکییا بیر
افک م ن و فرام ن ا بررت دی.گا ها و ت ی ن معنای « ُضسه » م پردازد ن ایج ضاصی
از بررت ها نشاس م ده .مفسراس بیش از انکا ا معنای واژ تهجا نمیهد اشین .از تر ییب
اع.ادی مهجهد در ایا و ایا هممهضهر تأثیر گرف ا و بر این اتاس معنا نمهد ان.؛ امیا ایی.
این مهم را تهجا داشک ا هیر چنی .واژگیاس در جملیا در نیار افیک پ رامیهن ههییک نهیای
تهد را م یا ن.؛ هرگ این ههیک نهای نم تهان. .وس در نظر گیرف ن هسی ۀ اصیل معنیای
واژ اشیی .ییا تحلی ی تات ی آا ات ی الق نظییر میییاس اه ی لغییک و تفسیییر م تییهاس «ریشییا یین
ردس» را به رین تفسیر برای «ضسه » ان اد رد
کلیدواژهها :واژگاس تکام .رراس ،ضسه  ،ایۀ هفک تهرۀ ضارا ،ره عیاد ،افیک م نی و
فرام ن

______________________

 .1ییتادشای گو علآح قام

دثشو دینشگا شیایه.

 .2دینشجآ دکتا علآح قام

Z-ghasemi62@yahoo.com

دثشو دینشگا شیایه (نزشسنث مسهآل).

 mahboobeh.kashfi@yahoo.comو
* تکامث /تک ممث ی ی ن یه بسامث /کلم ی ک شک بای دی کاح یهلل ب کای یفت ییت.
درشافت _1399/9/4 :پبیاش( 1399/10/4 :

.)77 _57
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طرح وسجله

ی گا تکامث ی گان هستنث ک تنها شک بای دی یاییا شک متم بی کیای یفتی ینیث .یه یییم

ر ب ی ی ک شکبای بث

کارباد مشت ا

م دی نص قام کوشم ییت مال شیث یییت

«تکامث قامن » م گزشنث .ماد «دسم» بیا شیک ماتبی دی ییاختای یییم «دسیآح» دی مشیۀ هفیت
ةَ
َ
یزی داق جر ی گا تکامث قام کوشم ییت .خثی نث مت ال م فاماشیثَ :سوخ َره َوعل ْوی ِه ْنو
َ َ ةَ َ
َ
َ
َْ
ُ َ ْ
َ َ ََ
َس ْب َعولی ل َوو وثه ِی َی وم ةن م ُوح ُدنو وف َت َرىو لق ْن َم ِوفیه َوص ْرع وو کأی ُه ْنوم ْعج ویخلوخ ِو َنو و (داقی .)7/
مشۀ شوشف کیفیت عبیب قآح عاد یی دی باه همان هفت شب هشیت رره م افی می کنیث

دی صییف شییث

م عییبیب م فاماشییث ک ی قییآح عییاد شییبی تن ی ها دیخییت نخییل تییآ خییاه

گشتنث .منچ دی ییم پژ ه

وری

منرا باخ مفسای ب یبب همنشین

دیید تبییم م نا «دسآح» دی مشۀ شوشف ییت کی یه
ی «دسآح» با «یبع هیال ثمانیة یشاح» بی «پییاپس

پشت یا هم» م نا شث ییت .هفش «دسیآح» بیا کیارباد شکبیای م تشیخیص م نیا یی بیای

مفسای ب میرین دشآیی یاخت یییت؛ ز ییای کی تشیخیص م نیا بیث

همایهی کاربادهیا

دشگا قایئم کمتا دشآیی م شآد .بوییی تفایییا نشیا می دهیث مفسیای بیشیتا تحیت تیأثیا
تاکیب یعثید دی مش قایی گافت

دی هزشتشابس نهایس ی

م نیا هسیت ی

هغیآ م یی

کنای گبیشت ینث دی داه ک هزشت نهایس ی با ییاس م نا خاح م دی هغیتنامی ها بی
همای مآق یت قایی گافتم م دی خانآید جمل

جها متم ت ییم م شآد.

بناباییم یه منجا ک ییم ی دی بافت متن عبیب قآح عاد ب کای یفت

دی دشگا مشا

یزی ها قام هم یخم بیا شث ییت م تآی بافت متنی

بییا تآجییی بیی م ییان خییاح ی

دربای قآح عیاد
فایمتنی یی

شکیی یه شییاخصهییا بسیییای خییآب دی ت یییییم م نیییا

«دسآح» دینست .یه ییم ر تکیۀ پژ ه

دا ا با ر

بافت متن

ی

فایمتنی یییت .منریزی

یه بافت ف ا شکلگیا شک متم ییت .ییم بافیت گیاه مو بیآ بی دیخیل زبیا ؛ ش نی

عناصا مآجآد دی های آب متم ییت ک ب م بافت زبان گزشنیث زبا شناییا یه م بیا

عنآی هممتم شا متم مجاری شاد نمآد ینیث ( .)Borawn and Yoel,1983:4گیاه هیم ف یایس
ک متم دی م یقع شیث یییت مو بیآ بی عآیمیل بیو نی یییت کی بافیت بیو نی شیا میآق یت

تأثیروب فتووتن وووفر وتن ودرووعن یوو ژۀوتک َو و« ُحدنم»ودروقرآ

نامی ییث می ی ش ییآد .قابلیتهی یا هم ییان
یجتماع

کنش

فاهنگ

مک ییان

دی نهاشت شایشط شناخت

بافت مآق یت یی شکل م دهث (صفآ
ر ش پژ ه

با تآج ب هث

یه ییف .ی «دس ییآح» دی دینی ی

ج .تبییم م نا

48
ریژگ ه ییا کنشی یگای

عاطف

.)72 _61 :1394

دسی

یدییکی

مقاهب ذیل دی نآشتای دا ا بویی م شآد:

هغ ییت؛ ب .دش ییثگا مفس ییای دی بی ییا م نیییا «دسیییآح»؛

ی «دسآح» با تکی با بافت زبان

پیشینۀ تحقیق

غیوزبان .

دربای پیشیینۀ مآ یآح تکامیثها قامنی بی طیزی خیا

تحلیل با ی ها تاکیبا

زیباشیناخت

مآق یتهیییا

باشیث بی م اهیۀ «تکامیث دی قیام

تک کارباد دی قام کوشم» ب قلیم مات ی کوشمی نییا یشیای کیاد.

دی ییییم همین ی م ی پییادیهد ک ی کتییاب اللف و و

یششییا دی بخ ی پیشییین ب ی م اف ی تأهیفییا
لنحی و ةوفووو و لقووورآ و لکوورننوووسو ةوورو عج هووو نآشییتۀ قایییم یمیییم یهمجیلیی

یه نگاشیییت ها

مسیت ل دی بییاب تکامیثها ییییت .بیا جییآد ههیزی ییییم مآ یآح دی شییک شیا د دهیۀ یخییا نگییا

علما مت ثح دی بحوها م جمنگای رشا غوشب یه یام بی طیزی عیاح بیآد یییت بیثیم

م نا ک منا دی تأهیفا
شمایش مشا

کلما

خیزش

دی تأهیفا

ی گیا تکامیث یی بی طیزی خیا
م جم خزش

مقیاح نکاد ینیث بلکی بیا

بی ی گیا تک کیارباد نییر پادیخت ینیث.

ییییاه ی بییا نییاح «پژ هشی در بییای ی گییا تک کییارباد دی قییام کییوشم» نیییر تآیییط بسبییس زشنییب
دسییین دی یییال  1390دفییاح شییث کی بی بوییی تقییزی م نییایس ی گییا تکامییث دی زبا هییا
یییام نیییر پادیخت ی ییییت .در بییای ی تکامییث قامنی «دسییآح» ب ی طییزی خییا

یطاعات

پژ هشی

ماننیث www.irandoc.ac.ir www.sid.ir

شیمای ها مختلیف مجیا

م اهی ی شافییت نشییث؛ یمییا منچی منییابع یصییل ییییم پییژ ه

هغتپژ ها

دی پاشگا هییا
علمی

یی شییکل می دهییث میی

مفسای دی تبییم م نا دسآح ییت ک می تیآی بیا تکیی بیا م هیا بیا تآجی

ب دشثگا ها زبا شنای ب م نا دقیقتا یه م دیت شافت.
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« .1حس م» در فرهن های لغوی زحان عربی

مؤهف کتاب لعین خلیل بم یدمیث فایهییث (175ح) م ت یث یییت کی رششیۀ یصیل

«دسم» ب م نا «منع کاد » ییت.
ک دشگا یه م ش

«حَسَمِتُاألمر» یی ب «ققع کاد

ییر بی دیث

ییر داصیل نشیآد» ت بییا کیاد یییت م نیا «یهحسیآح» یی «یهشیؤح»

م دینث ک گزیس خیا یه م ققع منع شث یییت .فایهییث بیا ذکیا مشیۀ هفیت ییزی داقی

م نا شآم نحآیت یی بام گزشنث (فایهیث  .)153/3 :1409و
ً
ّ
یبم درشث ( ) 321دی م نا یییم میاد می نزشسیث« :ییتهصیاه یهش ْیء قق یا»؛ «یه بییم

باد

یر ب طزی مقلق» .ب بیان دشگا م نا ییم ماد یی رشش کم کاد ش

م دینیث؛

یما ی «دسآح» یی ب تثی ح شا م نا کاد ییت بثیم تاتیب دی مشۀ هفت داق نیر م نیا

د یح یی دی نرییا گافت ی ییییت (یبییم در شییث  .)534 /1 :1987بنییا بییا ت و شییف یبییم درشییث م نییا
یصل ققع کاد

رشش کم کاد قابل ت مییم بی م نیا د یح یییت بی نریا م یییث کی

ج ییم تآیع م نایس یه م ر یت ک شک یه ر شها رششی کم کیاد تیثی ح شیا یییت

بثیم بیا ک همان

تثی ح دیشت باشث .و

ییر بی طیزی کامیل رششی کم می شیآد کی عمیل ز یل دی جهیت ققیع

یبم فیایس ( ) 395بیا بیاری بی شیک یصیل م نیایس بیای میاد «دسیم» م نیا رششی کم
ٌ
أصیل یدیث هیآ ق ْقیع ّ
یهشیء عیم مخیا ».
کاد یی باگز شیث یییت« :یهحیا یهسییم یهمییم
م ییان دشگییا «متتاب ی » «شییآح» بییای مشییۀ هفییت یییزی داقی یی دشییثگا دشگییای م دینییث

(یبم فایس  )57/2 :1404یما دی تأهیف دشگیا خیآد د م نیا «متتاب ی » «شیآح» یی بیای

مشییۀ شادشییث بام ی شییماد دهیییل ینتخییاب م نییا شییآح بییای ییییم مییاد یی یه م ر صییحی
م دینث ک شآح مآجب ققع خیا م شآد (یبم فایس .)232 :1406

جآها ( ) 393دی م نا ماد «دسم» بیا یبیم در شیث مآیفیق یییت بیا ذکیا د دیثشو
ّ
ّ
«أن أت بسای ف ال یقق آ ّثم یدسیمآ » «علییکم باهصیآح فؤنی محسیمة هل یا مبهبیة
تفسیییا «متتاب ی » دی ذیییل مشییۀ

هأشییا» م م نییا یی تأییییث م ی کنییث .قابییل تآج ی ییییت ک ی
َ َ ََ
یف تل م کنث (جآها .)1899/5 :1407
َوث َه ِی َی وم ةن م ُوح ُدنو یی دشثگاه

تأثیروب فتووتن وووفر وتن ودرووعن یوو ژۀوتک َو و« ُحدنم»ودروقرآ
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ییغییب یصییفهان ( ) 401ییییم مییاد یی بیی م نییا «یه بیییم بییاد یثییا یییر » م دینیییث
همچنا ک « ْ
ّ
بیاهکء» م نیا می کنیث کی بیا دیم کیاد یدیمی یثیا
دسم یهثی » یی ب «لهیهیة أثیا

خآ ریر یه بیم م ر د.

بیای مشیۀ هفیت ییزی داقی د م نیا یه بییم بانیث مثیای خبیا

م هییا ققییعکننییث عماشییا یی دی مفهییآح عییاح مشی دیخییل می دینییث (ییغییب یصییفهان
.)235

یبم منرزی ( ) 711ذیل ییم ماد م نزشسث« :یهح ْسم :یه قع» عبای

:1412

«دسیم یهیثی » یی

ب م نا «قق باهث ی » م دینیث بیثیم بییا کی بیمیای دید بیا دیر ققیع م گیادد .یبیم
ْ ٌ
ٌ
منرزی همچآ جآها با ذکا دثشو «علیکم باهصآح ِفؤن م ْحسمة هل ِ ْیا مبهبیة هأش ِیا»
بای ت زشت م نیا ققیع کیاد دهییل ر یییس ذکیا می کنیث .یه دشیثگا یبیم منریزی م نیا مشی
ةَ
َ
َ
ً
َ َ ََ
َسخ َره َوعل ْی ِه ْن َوس ْب َعولی ل َوو وثه ِی َی وم ةن موو ُح ُدنو و ب «یأشاح یهحسیآح یهثیئمیة فیء یهشیا خاصیة »
قآه نام تبا ییت ییم تفسیا

یف مآجب شث ک باخ

م نا کننث (یبم منرزی .)135 _134 /12 :1414

ی «دسآما» یی ب «متآیهیی »

فیورهمبییاد (817ح) نیییر دی کتییاب لق و ون و لهحووی دی م نییا ییییم مییاد هییمنرییا بییا

هغزیآ مت ثح ییت م یی ب م نا ققع کاد

منع کاد دینست یییت .یهبتی یششیا دی

شاح مشۀ هفت ییزی داقی د م نیا تتیابع ممان یت یه خییا یی ذکیا می کنیث (فیورهمبیاد

بستا )96 /4 :ک م نا تتابع با تآ یحا

یبتثییس یششا ناهمخآی ییت منایب بیآد

ک ج ییتبا م نا تتابع با منع کاد یی تبییم م نمآد.

طوشح ( ) 1087مشیۀ میزید نریا یی «پسدر پیس» م نیا کیاد م یی یه «دسیم یهیثی » «دیم

کاد پسدر پس بیای شیفا شیافتم» مشیتق دینسیت یییت .شیاشا ذکیا یییت کی

دی یدیمی

م ان دشگیا یه جملی «ققیع کیاد » «شیآح» یی بیای میاد «دسیم» بییا می کنیث م هیا یی

دشثگا هغزیآ م شنایانث یما خآد نیر دی تآ ی یدادشو هما م نیا «ققیع کیاد » یی

بای ماد «دسم» ذکا م کنث (طوشح .)41/6 :1375
ّ
صادب کتاب لتحقیق ( ) 1426با بیاری بی شیک یصیل م نیایس م یی «هیآ یه قیع یهیب
ّ
یه قع یهمقلق» م نا م کنث .دی یقیع یششیا مییا
مادت
شستأصل یهم قآح مم أصل
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ماد «دسم» «ققع» فا م گبیید «دسم» یی با ققع کادن یطیا می کنیث کی یه رششی

یصییل م قییآح شییآد .بییثیم تاتیییب یششییا کییارباد ییییم مییاد بییای ققییع کییاد خییآ ریییر یی بییا
َ َ ََ
ی «دسیآما» دی ثه ِی َیو وم ةنو موو ُح ُدونو و یی بی «ش قیع
همیم ج تسمی ییتبا م دهث.
دیباهم شستأصلهم شفنء ّ
یصیل
ماد ،دیاتهم» ت بیا کاد ییت بثیم م نا ک دیا
رششیۀ م هییا با یییث شییث .مصییقفآ

(مصقفآ

.)221-220 /2 :1368

تفاییییا دشگیا دی مییزید مشی یی یه د ی ییت دری می پنییثیید

یه یبم عباس دربای م نا «دسآح» دی مشۀ مزید نرا ییؤیل می شیآد

م یی بی «دیئیم

شثشث ختم شث با گافتای » م نا م کنث ییم ی یی بی قوشنیۀ کیارباد م دی شی ا یمییة بیم

یبسصلت یما شناخت شث نرد عاب م دینث؛ نا ک شاعا م گزشث:

« کم کنا بها مم فیا عیاح /هیبی یهیثها م تبیل دسیآح» (یبیم عبیاس بیس تیا)192 /1 :؛

«ما ب ث یه گبشت نثیم یال دی منجا بآدشم خصلت ییم ررهگای ییم یییت کی می مشیث
هم

یر یی یه بیم م باد» .یشنک تقزی م نایس ی «دسآح» دی نمآدیی ذیل گرییش م شآد؛

رشش کم کاد (ققع کاد

پسدر پس

یر یه یصیل)

رشش کم کاد (ققع کاد

با تآج بی نمیآدیی بیا تغیییای

یه بییم بیاد یثیا ییر

یر یه یصل).

ققیع کیاد

م نیایس یییم میاد دی طی تیارش قابیل مشیاهث یییت

بییثیم گآنی کی یه همییا ییغییب یصییفهان

م نییا ی هیی ش نی «رششی کم کییاد » بی «یه بیییم

بیاد یثیا ققییع کیاد » تغییییا م کنیث .دی یقییع م نیا «یه بییم بییاد یثیا» بیییانگا شکی یه مثییای

رشش کم کاد ییت م نا مقلق «ققع کاد » نیر هاگآن ققع کاد یعم یه ققیع یه رششی
شا غیا م یی شامل م شآد .یه یییم ر می تیآی نتیجی گافیت کی د م نیا رششی کم کیاد
ققع کاد متاید نیستنث یمیا هغتشناییا بی تیثرشج م نیا یصیل یی بی یثیا م

م نا کل تا ت میم دید ینث .یه طیا دشگیا م یان «پلییث

شیا بی

پسدیپیس د یح» جیر م نیا

یصییل محسییآب نم شییآد بلک ی م تییآی م هییا یی جییر عآیمییل تاثیاگییبیی دی رششی کییم کییاد

ییر باشییماد .دییال باشییث ییییم ی یی دی کییاح مفسییای نییر جسییتجآ نمییآد منگییا بییا تکیی بییا

م نا خاح ی

عناصا متن

فایمتن

ب تبییم دقیق ی پادیخت.
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ةَ
َ
َ
َ َ
َسوخ َره َوعل ْوی ِه ْن َوس ْوب َعولیو ل َوو وثه ِی َیو و

با بویی تفاییا مآجآد ذیل مشیۀ هفیت ییزی داقی
َ َ ةَ َ
َ
َْ
ُ َ ْ
ََ
م ةن م ُوح ُدنو وف َت َرىو لق ْن َم ِوفیه َوص ْرع وو کأی ُه ْنوم ْعج ویخلوخ ِو نو و م تیآی دشیثگا ها تفسییا

یی دی هییای دیییتۀ ذیییل یییئی کییاد .شییاشا ذکییا ییییت کی باخی مفسییای بی تییاجی شییک قییآل

نپادیخت ینث بثیم یبب ناح باخ مفسای دی دیت ها تفسیا ذیل تکایی شث ییت؛
.وپیدر پووی منرییزی یه تتییابع پسدر پییس پیآییییتگ یه یبتییثی تییا مخیییا شییی
2جو 1و

ین قییاح ییییت (فییای  )180 /3 :1980ک ی ییییم نرییا یی ب ی مجاهییث قتییاد
م کننث (ث لب

80؛ نیش ییابزی

27 /10 :1422؛ بغیآ

ییحات منسییآب

/12 :1388

 833/2 :1415؛ یبیییم ی ییلیما  .)287/2 :1423یی ییم تفسییییا نیییرد بیشیییتا

مفس ییای مق ییاح ش ییث یی ییت (نیش ییابزی

مارید

 144 /5 :1420یعیشهید خایییان

بیییث

833/2 :1415؛ یبیییم دم ییآش  703 /1 :1423؛

بیستیا78 _77 /6 :؛ طباطبیایس  .)393 /19 :1390همچنییم عامی طباطبیایس

با ذکا م نا «دیم کاد پشت ییا هیم» بیای میاد «دسیم» ن ی

صیف م بیای «ییبع»

تفسیییا پسدر پییس یی باگز شییث ییییت (طباطبییایس  .)393 /19 :1390تأثیو پییبیا تفسیییا عامی

طباطبییایس یه کتییاب وفوورد ن ییغییب یصییفهان مشییهآد ییییت یمییا باشییث خاطانشییا کییاد ک ی
ییغب یصفهان ماد دسم یی «دیم کاد پسدیپس» نم دینث بلک کارباد « ْ
دسیم یهیثی » یی
ّ
باهکء» «یه بیم باد یثا با دیم کیاد » م نیا م کنیث.
ب عنآی نمآن مرید م یی ب «لهیهة أثا

بنییاباییم نم تییآی م نییا «دیم کییاد پسدر پییس» یی بییای «دسییآح» صییحی دینسییت .بی نرییا
ی «دسییآح» بییا عبییای

م یییث یییئییۀ تفسیییا پسدر پییس بییای «دسییآح» بی یییبب همنشییین
َ
َ َ ََ
َس ْب َعولی ل َوو وثه ِی َی وم ةنو مو یییت؛ ز ییای تصیزی خآیننیث یه قیآح یتفیا دی هفیت شیب هشیت

رره پسدرپس بآد یشاح ییت ییم دی تفسیا ی «دسآح» تأثیاگبیی بآد ییت.

2جو.2ود ئوون تفسیییا «دسییآح» ب ی «دیئییم» یه م اتییل کلب ی گییرییش شییث ییییت ( یدییث

1127/2 :1415؛ صن ان

 .)249 /2 :1411دی نگا یجماه ب نرا م ییث ک تفیا ت مییا

ییییم تفسیییا تفسیییا قبییل جییآد نییثیید هییا د ب ی م نییا یتصییال پیآیییتگ هسییتنث یمییا
تفییا

میییا ییییم د دی میییری

بییاه همییان ییییت بییثیم م نییا ک ی دی مفهییآح «پییسدرپییس»
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یتصال دی شک باه همان محث د ییت «دیئم» دی باه همان نامحث د ت وشیف م شیآد .بیا

ییم دال ب نرا م ییث ک م صآد یه «دیئم» دی ییم ن یل همیا تفسییا پسدرپیس یییت .یه
َ
َسو ْوب َعولی و ل َوو و
ییییم ر ب ی نرییا نگاینییثگا ج ی تییاجی ییییم تفسیییا نیییر تأثیو پییبیا یه عبییای
َ َ ََ
ثه ِی َی وم ةن مو ییت.
2ج.3وشنموووپلی ی تفسیا دشگا بای

ی «دسیآح» یه عقیی عکامی

«دسآح» یی بی «شیآح» تفسییا کادنیث کی هیی مییاش

27 /10؛ طبایی ی ی

517 /10 :1372؛ بغی یییآ

406/4؛ یعشهید خاییان

یهوبییع یییت کی

خییا دی م نیسیت (ث لبی

145 /5 :1420؛ خقییی ییب شییییییوبین

 .)77 /12 :1388ب نرا می یییث کی «پلییث

:1422

:1425

شیآم » جیر

ریژگ ها ها عبیبس م تآینث باشث؛ ز ییای کی دی هنگیاح قیآح عیبیب هیی خییا میاششی
بای یهل عبیب نیست .یشنک جا شک یؤیل باق ییت ک

گآن ریژگ شیآح پلییث

دی تمام عبیبها جآد دیید یما ف ط دی مزید قآح عاد مقیاح شیث یییت خثی نیث بیا ی
«دسآح» م یی تثیع م کنث .یه ییمر م نا شادشث بای «دسآح» منایب نیست.

2جو.4وقطووعوووج و یی شییی طآی ی دی تبییییم م نییا یصییل ییییم مییاد م نزشسییث« :أ

قاط ییة ققییع عییبیب ی یتهصییال أصییل یه قییع .دسییم طم ی مییم کییبی لذی قق ی دسییم
ً
شحسم دسما لذی ققع ینحسم یهشا لذی ین قع» .شی طآی با دفش م نیا یصیل هغیت
دی کارباد قامن

م یی ب ققع جثییس تفسیا م کنث (طآی

عام طباطبایس شی طآی

ییتناد ب م نا یصل

بستا .)96 /10 :ر ش تحلییل

ی ییت؛ یما با ییم دیال نتیاشج

متفا ت یییئ شث ییت؛ زیای منا ب منیابع هغیآ متفیا ت یییتناد کاد ینیث .بثیمییا نریا

تفسیا شی طآی تابع دشثگا هغزشان همچیآ یبیم در شیث یبیم فیایس جیآها یییت

عام طباطبایس یه نرا ییغب یصفهان تأثیا پبیافت ییت.

2جو.5وقطووعویدوول ییییم تفسیییا منسییآب ب ی خلیییل بییآد بییثیم م نایییت ک ی دشگییا هییی

فاد یه قآح عاد هنث نمانث نسل م ها ققع شث (ث لبی

239 /5؛ یبآدییییا 255 /10 :1420؛ کاشیییان

403/13؛ صادق تهاین

27 /10 :1422؛ بی یا

بیییستیییا393 /9 :؛ قمی ی مشییییهث

86 /29 :1406؛ میبث

.)208 /10 :1371

:1418

:1368
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با م اشسۀ م نیا «رششی کم کیاد » «ققیع نسیل» م تیآی ییبقیۀ مییا یییم د مفهیآح یی

نیم گفت ک «ققع نسل» نتیجۀ «رشش کم کاد » ییت .یگا ی هیا د مفهیآح «رششی کم

کییاد » «ققییع نسییل» بییای قییآح عییاد یقییع شییث ییییت گییرییش قییام یه ییییم د صییزی
متفا

عبای

بییا د

ییت؛ نا ک دی مشۀ هفیت ییزی داقی یه ی «دسیآح» دی مشیۀ  72ییزی

یعای یه «ققع دیبا» بای غا

مزید نرا یییتفاد شیث یییت .یه یییمر بی نریا م یییث کی

لق ققع کیاد صیحی یییت یمیا یه جهیت م نیا
تفسیا «ققع نسل» یه جهت تبییم مت ِ
صحی

هغآ

دقیق نیست.

با بویی تفاییا مقیاح م تیآی نییم نتیجی گافیت کی د تفسییا «دیئیم» «پسدرپیس»
َ
َ َ ََ
تأثیاگافت یه عبای همنشیم َس ْب َعولی ل َوو وثه ِی َی وم ةن مو بآد ییت ک باخ مفسای با تآجی

ب یهمیت ییا مش م د تفسیا یی یییئ کادنث .تفسیا «ققع نسل» نییر ب گآنی ی تأثیاگافتی

یه مشییا

هممآ ییآح ییییت مفسییا بییا مایج ی ب ی مشییا

یعیای ) ییییم د گییرییش قییام یی بی شییک صییزی

مییاتبط بییا یاگبشییت قییآح عییاد (/72

تفسیییا کییاد ییییت .همچنیییم تفسیییا «شییآح»

جر ریژگ مشتات تمیام عیبیبها دنییآ یییت کی بی نریا م یییث دی یییم مشی جهی

بای ذکیا م بی طیزی خیا

نیسیت .ی گیا ی ر شهیا مفسیای دی تشیخیص قیایئم تفسییا

دییت بآد ییت دقت دی م نا یصل

ی

ییا مش تفسیا دشگیا یی بی ذهیم متبیادی

م کنث م تفسیا «رششی کم کیاد » یییت .باشیث متیبکا شیث کی د مشیۀ هفیت ییزی داقی

 72یزی یعای

د هما متفا

یه یاگبشت قآح عاد یی گرییش م کننث؛ مشۀ هفیت ییزی

داق ماتبط با همان ینثت پس یه قآح عبیب ییت ک با ماد «دسیآح» مفهیآح «رششی کم

کاد » ییت مشۀ  72یزی یعای ماتبط با تأثیا عیبیب بیا مشنیثگا قیآح عیاد یییت کی دشگیا
فاد یه ییم قآح متآهث نشث نسل م ها من ا

گشت.

 .3هوخ خابی کاوا وااۀ «حس م» حا تویه بر حاف وتنی و فراوتنی
 .1-3حاف وتنی

ی «دسییآح» دی مشی ی ب ی کییای یفت ی ک ی مییاتبط بییا عییبیب قییآح عییاد ییییت .یگییا قییام شییک
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جهییا متم تصییزی شییآد هح ییییت بی مشییات کی یه قییآح عییاد یییخم می گز شییث بی عنییآی بافییت
متن

ی «دسآح» تآج شآد .دییتا قآح عاد د ا

تفصیل ممث دی یزی ها دشگا همچآ یعای

هآد دی یزی ها ش ای

هیآد بی

تزب مؤمنآ شی ای داقی قمیا فجیا

بییا تآجی بی یقت ییا کییاح بی ییییم قییآح هجییآج یشییای هایس شییث ییییت .دی شییک مشی خثی نییث
تأمیل قیایی دهنیث:

مت ال یه مخاطبا م خآیهث ف ل خثی نث دی مزید قآح عاد یی مزید تآجی
ََ َ َ َ َ َ ُ َ
مل ْنوت َروک ْیفوف َعل َور ةبك ِوب َع دو (فجا .)6 /یه م ر ک خثی نث دی ییم جهیا متم تنهیا دی میزید
یصحاب فیل قآح عاد م خآیهث ک ب ف ل یهه تآج شآد می تیآی ییاینجاح یییم قیآح یی

مسهل ی ریژ دینست .مآق یت قیآح عیاد عیبیب یههی بی گآنی ی یییت کی یییم قیآح یی یه
دشگای متمایر کاد یییت .بنیاباییم قبیل یه پیادیختم بی عیبیب یههی دی میزید یییم قیآح باشیث
خیآد

خآد قیآح یی شیناخت .خثی نیث مت یال قیآح عیاد یی یفیاید م افی می کنیث کی بی قیثی
َ
ُ
َ ْ
َ َ ةُ َ ُ
َ َ ةَ
ْ ْ
خ َ ْ َ َُْ
َ ِوب ْی ِورو ل َحو ة ِوق َوو وقو لن َووو ْونومشو ِوو ةنو وق ةَونةو (فصییلت/
می باهیثنییث :فأوو وعو دوف سوتکبرو ِوفو و ِر ِ
 )15یما یه نرا یعت اد دییی مفایث یخاق بتپایت بآدنث؛ بزیگا م قآح ب د یا
َ
َ ْ َ َ ُ ةَ َ َ َ
ةَ َ َ
َ
ینوکف ُرو ِوو ْنوق ْن ِو ِه ِوإی ول َنر ك ِوف َوسوف ه و
لوو ل ِذ
هآد نسبت یفاهت در مگآ م دیدنث :ق لو له و
ْ
ةَ َ ُ ُ َ
ین (یعییای  )66 /مادمییا ییییم قییآح نیییر ییییآل مشییات یی ینکییای
َو ِوإی و ول َنظ ةنووك ِوو َوونو لکوو ِذ ِب َ و
َ ةَ َ ُ ة
ْ َ
ُ
م کادنثَ :و و ِتلكوع خد َوج َح و ِوبآن ِن َور ةِب ِه ْن َوو َوع َص ْن ُور ُسل ُه َوو و ت َب ُعن وم ْو َروکو ِل َوج ةَبو ر َوع ِنیو (هیآد/
 )59م هییا خقییاب ب ی د ییا هییآد مشییکایی یعییاح کادنییث ک ی یه خثیشانشییا بانخآیهنییث
ُ
َ َ
َ َ ْ
َ
َ
گشت :ق لن ون ُوه ُندوو ِوج ْئ َتن ِوب َب ِةی َن َوو وو وی ْح ُون ِوبتو ِر ِک وآ ِل َه ِتنو َوع ْونوق ْن ِلوك َوو ووو وی ْح ُونولوك ِوب ُهوَ ِو ِنین
(هییآد )53 /یمییا د ییا هییآد بییا تمییام مخاهفتهییا منییا همچنییا بییا شکتاپایییت خییآد
ُْ ُ
ْ ُ َة
َ ة ُْ ُ
بیاق مانییث :قو ل ِوإ ِیو ومشو ِوه و َم َوو و شو َوه و وم ِیو َوبو ِوریو خء ِوو ةَهو وتش ِورکس (هییآد )54 /بییا خثی نییث
َ
َة َ ةَ ْ
َة َ ُ
ن (هآد .)56 /بناباییم یه نگیا قیام
یوو َور ةِبک ْ و
مت ال تآکل م کنثِ :لی وت َنکل ُت َوعل و ِمور ِب
قآح عاد یفاید هستنث ک یی هثیشت یی بیا خیآد بسیت ینیث دی ینکیای تکیبشب ینبییا یههی
م کآشنث .با طبق ینت یهه

عبیب دی ینترای نیم قآم یییت دی یییم شیایشط یییت

ک مشا دشگا یه عبیب قآح عاد یخم می گزشنیث .بنیاباییم عیبیب نیاهل می شیآد د یا
َ
َ
هآد مؤمنا بنا با فاما یهه نجا م شابنثَ :و َل ةَه وج َءوم ْو ُری َوی ةَج ْین ُوهند َوو و ةل ِذ َ
ین َوآو ُنون َوو َع ُوهو
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َ
َ َ َ
ِب َر ْح َه و ِوو ةن و َوو وی ةج ْین و ُه ْن ِووو ْون َوعووذ بوغ ِلووی (هییآد .)58 /ییییم قییآح گافتییای ب ی عییبیب غلیییش
َ َ َ ََ
َ َ ةَ
ةُ ْ َ
ُْ
وهذ ِ و ل ی َی ول ْع َن َوو َی ْن َمو ِلقی َو ِ ومال ِوإ َوع د وکف ُرو َور ةب ُهونومال ُوب ْعو و
ه نت یهه م شآنثَ :ومت ِب ُعن ِوف ِ
َ
ِل َعو دوقو ْونم ُوهووندو (هییآد .)60 /ییییم عییبیب ه نییت یههی همییا نییابآد قییآح عییاد ییییت کی دی
ِ
َ َ
َ َ ةَ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ةَ
َ
َ
َ
كوَلنو وووو و
یزی ش ای بیا عنیآی ها کیت بییا شیث یییت :فکوذبن وفأهلکنو هن ِوإ وفو وذو ِلو و
َ َ ََْ
ْ
ین (ش ای  .)139 /کلیث ی یصل دی یشنجیا ی ها کیت یییت؛ ها کتی
ک وم کر ُر ُه ْن ُوو وَ ِو ِن َ و
َ
َ
َ
ک ی دی یییزی یعییای بییا عنییآی «قق نییا» بیییا شییث ییییتَ :فأ ْی َج ْی َنو ُ َ ووو ةلو ِوذ َ
ین َوو َعو ُوه ِوب َر ْح َهو ِوو ةن و و
َ ةَ
َ
َ ُ ْ
َو َق َط ْع َن َود ب َرو ةل ِذ َ
ین (یعای  .)72 /تأ کیث مش با عاقبیت قیآح عیاد
ینوکذ ُبن ِوب َآن ِت َن َوو َو وک ین ُووَ ِو ِن َ و
ِ
با ی «قق نا دیبا یهبیم» بیا شث ییت.
بناباییم نتیجۀ یعمیال قیآح عیاد عیبیبس بیآد کی بی ها کیت م هیا ینجامییث یمیا دی میزید

گآنگ ییم عیبیب دی باخی یه مشیا ییخم بی مییا ممیث یییت .خثی نیث مت یال دربیای
ْ َ َ
ََ َ
ُ
عبیب ناهل شث با م ها یبتثی یه «رش » ناح م باد :فل ةَهو َورم ْو ُ وع ِرضو ُوو ْد َوتق ِبلوم ْو ِد َن ِوت ِه ْنوقو لن و
َ
ْ
ْ
خ
هوذ وع ِرَ ُوو ْه ِط ُری َوبل ُوه َن َوو و ْس َت ْع َجل ُوت ْن ِوب ِوه ِور نو خ ِوفیهو َوعوذ خبوم ِلوین (ید یا  .)24 /بیاد کی
َ
ُ َ ُ ةَ َ
دی م عییبیب یهه ی ییییت نتیجییۀ ییییم عییبیب نییابآد ییییت :ت و ةِو ُروکوولوش و ْ وء ِوبووأ ْو ِر َور ةِب َه و و
ةَ
َ
َ
َْ ْ
ََ َ َ
ین (ید یا  .)25 /عبیای «تی ّ
َفأ ْص َب ُحن وال ُوی َ
ثما
ىوإال َوو َد ِک ُن ُه ْنوکذ ِلكوی ْج ِزیو لق ْن َمو ل ُه ْج ِور ِو َ و
ر
ِ
ّ
کیل شی » یه کلییث ی گا یصییل عاقبیت قییآح هیآد ییییت .منگیا دی یییزی ذیرشیا بییا صییفت
ْ
َْ ْ َ
وین (ذیرشیا « .)41 /بیاد
«ع یم» یه م خبیا می دهیثَ :و ِفو وعو د ِوإذوم ْر َسولن َوعل ْوی ِه ُنو ة ِلورن َ و ل َع ِق َ و
ع یم» م باد ییت ک یه مرید فاشث ی ک دی بادهیا مقلیآب یییت ماننیث داکیت دید
یباها تل ی دیختا باد دید خاممها پوریش دیآینا

تصیفیۀ هیآی یمتنیاح دیید یه م

ع یم ییت یثا نیم باد ها ت کاد مادح ییت (طباطبایس  .)380/18 :1390باخی

مفسای دی تبیییم «ر شی ع ییم» می نزشسینثِ « :ر شی » «ع ییم» نامییث شیث یییت؛ زییای مب
هنثگ یی دمل نم کاد ما ،خایبس یی دمل م کاد بیا ها ی م رز شیث مثیل مادییهیایس

م یی تات م کاد» (ییث ققب  .)3384/6 :1972دی یزی داقی یه نیآح بیاد خبیا می دهیث:
َُ ُ
ََ
َوم ةو وع خدوفأ ْه ِلکن ِوب ِرن َوص ْر َصوروع ِت َیو (داقی  .)6 /دی تبیییم م نیا «صاصیا» د نریا بییا
شییث یی یت ک ی باخ ی م یی ب ی م نییا «شییث » دینسییت ینث (مصییقفآ 226 /6 :1368؛

وس لوس ویهن/وشو/148وپ ییزو1399و

57

ییغییب یصییفهان  )481 :1412باخی م یی ب ی «یییاد » م نیا کاد ینییث ک ی بییا هییا یییر یثییا
ّ
م گبییدّ « :
یهص ّا :یهباد یهیب ش یاب کیل شیء شحسی » (فایهییث  .)82 /7 :1409هفیش
ِ
«عا ِتیییة» یه مصییثی «عتییآ» ب ی م نییا طغیییا
یشنجیا صیف ییاک

یییوپیچ یه یطاعییت نایییاهگای ییییت .دی

در بیای بیاد بی م نیا ییاک

یه فامیا خیثی نیسیت بلکی ییاک

م یای نسیمها بادهیا م میآه یییت (مکیایح شییایه

دی

 .)443/19 :1388دی یییم ییزی

صحن ها منرا هیا ییخت هیآلباینگیر جیآد دیید کی شکی یه م هیا همییم مشی یییت
دیا

باد ک نسیم تاهگ

م بخشث با دیشتم د صیفت «صاصیا» «عاتییة» بی بیاد

عبیبدهنییث ریای کننییث تبییثیل شییث ییییت (همخشییا  .)113/4 :1426خثی نییث دی
ةَ
تبییییم بیشییتا عییبیب نییاهلشییث مییث همییا نییز ل عییبیب یی نیییر مقییاح می نماشییثَ :سووخ َره و
َ
َ
َ َ ََ
َعل ْی ِ وه ْن َوس ْب َعولی ل َوو وثه ِی َی وم ةن م ُوح ُدونو و (داقی  .)7 /بس گمیا میث همیا مقیاحشیث دی مشی
م خآیهییث ذهییم یی ب ی نییابآد قییآح عییاد نردشییک کنییث .بنییاباییم بافاصییل بییا هفییش «دسییآح»
گییآنگ

شییث

نییابآد یی بیییا م نماشییث .نییا ک ی مقییاح شییث دی دشگییا مشییا

هییم یه

ها کت ققع قآح هآد یخم ب میا ممث ییت یما تنهیا مشی ی کی ینیثیه دقییق عیبیب یی
بیا م نماشث ییم مشۀ شوشف یییت کی عیبیب یی هفیت شیب هشیت رره م شناییانث بیا
ی «دسآح» گآنگ

کیفیت عبیب یی تبییم م کنث.

عییا بییا مشییا مییبکزی کی بی د مسییهلۀ جیینس عییبیب مییث همییا م پادیخت ینییث دی
ََ
ََ ْ َ
َ
وت َوعل ْی ِوهو
مشا دشگا نیر یه یاینجاح شث یثا عبیب دکاشت م کنث :وو وتوذ ُر ِوو ْونوشو ْ وءومت
ةَ
َ َ ةَ َ
َ
َْ
ُ َ ْ
َ َ
ین (ذیر شیا  )42 /ف َتو َورىو لق ْون َم ِوفیهو َوص ْورع وو کووأی ُه ْنوم ْعجو ویخوولوخ ِو َنو و
ِإال َوج َعل ْت ُوهوکو ةَلر ِو ِ و
(داق  .)7 /بنا با تصوش قام کوشم ییم عیبیب نیا شیثشث بیآد یییت کی پیکاهیا یییم
قییآح قثیتمنییث یی همچییآ ییییتخآی ها پآییییث میی کنییث گز شییا همچییآ دیختیییا نخیییل

تآخییاه گشییت ینییث .شییاشا تآجی ییییت کی م هییا بی یییبب قییثی
ُ
َ َ ةُ َ ُ
بآدنث خیآد یی قثیتمنیثتویم می دینسیتنث :قو لن َوو ْونومشو ِوو ةنو وق ةَونةو

جسییمان بی خییآد مغییوری
بیثیم ییبب خثی نیث

مت ال نتیج یثا عبیب یی با پیکاها قآ م ها شاد م کنث کی شیک ماتبی بی «یمییم» بیای
َ
ُ َ ْ
دشگا ب م ْعج ویخلوخ ِو َن تآصیف م کنث .ب عبای دشگا خثی نث مت ال یثا شیث
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عبیب یی با هما مسهل ی ک یه منرا م ها مهم بآد بیا م کنث .دی یزی مؤمنیآ هیم هیا
نث نام یه قآح عاد د ا

هیآد نیسیت؛ یییا مشیات کی پیس یه دیییتا د یا

نیآح

یقییع شییث ب ی خییزبس نشییا م دهییث ک ی یییخم یه قییآح عییاد ییییت ک ی دی مخییویم مشییا ییییم
ُ ْ
َ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ُ ةَ
َُ
لصو ْوی َح ِوب و ل َح ة ِقوف َج َعل َن و ُه ْنوغث و ءو
دییییتا پاشییا قییآح هییآد یی خاشییات م ی دینییث :فأخووذتهنو
ةَ
َ
َْ
ین (مؤمنیآ  .)41 /بنیابا یییم مشیا کی شیث یثیا عیبیب دی م هیا مقیاح
ف ُب ْع و ِللق ْن ِمو لظ ِل ِه َ و
شث ی «دسآح» ب م نیا نیابآد رششی کم شیث یییت کی همیا م نیا هسیت ی
یصل

ی

یاهگای با مشا

ییت.

دال بیا تآجی بی بافیت ز بیان کی دیییتا قیآح عیاد دی م مقیاح شیث یییت می تیآی بیا

تکی با کلیث ی گا ها مش ب مفهآح دقیق «دسآح» دییت شافیت .شکی یه قیایئم بافیت متنی
ََ
کی دی ت یییم م نییا ی میؤثا ییییت مشیۀ شی یییزی داقی ییییت کی می فاماشییثَ :وم ةوو وعو خدو
َُ ُ
فأ ْه ِلکن ِوب ِرن َوص ْر َصروع ِت َی و  .خثی نیث دی یییم مشی یه ها کیت قیآح عیاد بی یییلۀ بیاد ییاد
ییاک خبیا می دهیث .ف ییل «ی ْه ِلکیآی» بی خزبس ذهیم خآیننییث یی بی کیفییت م بیاد عییبیب
ییآ می دهییث کی بی نییابآد م هییا ینجامیییث ییییت ییییم خییآد قوشنی ی بییا تییاجی مفهییآح

«نابآد » بای «دسآح» م باشث .همچنیم یه طیا دشگیا خثی نیث دی مشیۀ  72ییزی یعیای
َ
َ ةَ
َ
َ
ُ
ین َوو َعو ُوهوب َر ْح َه و ِوو ةَن و َوو َوق َط ْعن و ود بو َورو ةلو ِوذ َ
م ی فاماشییثَ :فأ ْی َج ْین و ُ َوو و ةلو ِوذ َ
ینوکووذ ُوبن ِوبآن ِتن و َوو وو و وک و ین و
ِ
ِ
ْ
ین  .خثی نییث دی ییییم مشی عاقبییت مکییببیم یی بییا عبییای «ققییع دیبییا» بیییا می کنییث .ی
ُوووَ ِو ِن َ و
«دیبا» یه منرا هغزشا ب م نا ب ث مخا ها یر ییت .ی ققیع نییر بی م نیا ین

ین ق ییاح مخ ییا م یی ییت (فایهییییث

31/8 : 1409؛ مص ییقفآ

ف ییایس  )324 /2 :1404مفس ییای عب ییای

یا

175 _174 /3 :1368؛ یبیییم

«قق ییع دیب ییا» یی کناشییی یه ها کیییت ققیییع نسیییل

دینست ینث (طباطبیایس  .)180 /8 :1390یه یییم ر «ققیع دیبیا» تآصییف یه مشنیث عاقبیت
رشش کم شث «دسآح» م تآینث باشیث .ی «رشی ع ییم» نییر شکی یه قیایئم متنی یییت کی
نتیجۀ شادشیث یی تأیییث می نماشیث .بیا تآجی بی یشنکی شکی یه م یان «ع ِ ییم» دی هغیت بیث
نسیل یبتییا ییییت ییییم ی دی صیف بییاد بییا هایفییت خاصی گییزشن

شییث ییییت .هییث یه

ممث کلمۀ «ع یم» رشش کم کیاد قیآح عیاد بیا یعمیال یفکایشیا بیآد یییت تیا هیی قیآح
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دشگا شبی منیا بی جیآد نیاشیث؛ پیس بی یییم دهییل یییت کی ییم گآنی بیاد یآ عیبیب بیا
جاهانی ع ییم بسثمیا

م ها ناهل شث ییت با کایکاد ییم باد نسل رششۀ ییم تفکیای

شث رششۀ عادشا خشکیث نابآد شث .صفت «ع یم» بیای بیاد بی صیزی

م مآ زیا یی ب تصزیا م کشث :ب دهیل یشنک منا خیا نف
شثنث ک مثل خآد منیا

م مآ

م نا

نثیشیتنث بیا بیاد عیبیب

تصیزیا باهتیابس یه شخصییت بسفاشیث منیا بیآد؛ بنیاباییم مییا

ی ع یم بسخیا بآد قآح عاد پیآنث دیث

نتاشج ییم باد نابآد

زیبیا هوشیف

نسل قآح عاد بآد.

ی «نحس» نیر ک دی مشا

باقیایی یییت .دی یقیع یه

 19یزی قما  16یزی فصلت بی کیای یفتی یییت بی عنیآی

شک بافت متن م تآینث دی ت ییم م نا «دسآح» ن
ک نابآدکننث ییت «نحس» م گزشث (یهها

دیشت باشیث .عیاب بی بیاد ییاد

بیستیا .)185 /4 :یه منجیا کی قیآح هیآد بیا بیاد

یاد نابآدکننث بآد ییت؛ پیس
عبیب شث ییت ی «نحس» نشا م دهث ییم باد باد ِ

«دسآح» نیر م تآینث ب نآع د هت با نابآد دیشت باشث.

بثیمیا با دی نرا گافتم مشات ک یه عاقبت عبیب قآح عیاد خبیا می دهنیث م تیآی

نیییم بادیشییت نمییآد ک ی م عییبیب رشش ی کم مآجییب نییابآد عییثح تییثی ح نسییل م هییا
ةَ
َ
َسخ َره َوعل ْوی ِه ْن َوس ْوب َعو
گادشث .گآنگ شکل گیا عبیب دی مشۀ هفت یزی داق با عبای
َ
َ
َ َ
َ َ ََ
لی ل َوو وثه ِی َی وم ةن م ُوح ُدنو و بیا شث ییت یما بیشیتا مفسیای بی قوشنیۀ َس ْوب َعولیو ل َوو وثه ِی َیو و
ََ
م ةن مو م نا «پشیت ییاهم» یی بیای «دسیآح» بییا کاد ینیث دی دیاه کی دی خیآد عبیای
َ
َ
َ ََ
َس ْوب َعولیو ل َوو وثه ِی َیو وم ةنو مو م نییا تیثی ح پشییت ییا هییم بیآد جییآد دیید .یه یییم ر ی ییاف
کاد ی «دسآح» بیای تبیییم بیشیتا م عیبیب یییت .بی بییان دشگیا خثی نیث دی یییم مشی
َ
َ
َ ََ
َس ْوب َعولیو ل َوو وثه ِی َیو وم ةنو مو منگیا یه کیفییت عیبیب بیا ی
یبتثی یه کمیت عبیب با عبای

«دسآح» خبا م دهث ک ب قوشنۀ مشۀ  72یزی یعای

شث » تاجم

ت بیا کاد ینث.

منیابع هغیآ

تفسییا بی «رششی کم
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دیید .صیحنۀ دیییتا مخاطبیا
بافت فاهنگی

بافیت یعت یاد

یی شکل م دهث بویی دییتا قآح عاد دی همۀ ییزی هایس کی مقیاح شیث یییت نشیا

م دهث هث خثی نث یه طاح ییم دییتا بیا عاقبت قآح عاد یییت .نیابآد قیآح عیاد یه

مبادث ییت ک میتکلم قصیث ینت یال م یی بی مخاطیب دیید دی هیا ییزی ی کی ییخم یه
ً
قآح عاد ب میا م مشث دتما ب عاقبت م ها یشای م شآد .دی یزی داقی هیم پیایمیآ قیآح
ةَ
َ
َ
َُ ُ
ََ
َ َ ََ
عاد م خآینیمَ :وم ةو َوع خدوفأ ْه ِلکن ِوب ِرن َوص ْر َصر َوع ِت َی و*و َسخ َر َه َوعل ْوی ِه ْن َوس ْوب َعول َیو ل َووث َه ِی َیو وم ةنو مو
َ َ ةَ َ
َ
َْ
ُ َ ْ َ
ُح ُدوونو وف َتو َورىو لقو ْون َم ِوف َیه و َوصو ْور َع وو کووأی ُه ْنوم ْع َج و ویخوولوخ ِو َن و و (داق ی  .)7 _6 /دی ییییم یییزی
ّ
هییث تبییییم عاقبییت مکییببا م ییاد بییا ییییاس بیییا عاقبییت قییآح هییآد ییییت ک ی کیفیییت
عیبیب م هییا مقییاح می شییآد .عییبیب بیا بییاد یتفییا یفتیاد کی م هییا یی هیا ت کییاد ییییت؛

باد رشش کمکننث ک هفت شیب هشیت رره بیا م هیا مسیلط شیث یییت .دی یییم مشیا

ی «دسآما» پس یه کمیت عبیب یقع شث ک م تآینث بیا کیفییت عیبیب د هیت دیشیت

باشییث بییاییم ییییاس شییث

عییبیب ب ی گآن ی ی بییآد ک ی پیکاهییا ییییم قییآح یی ییآ تنییۀ

دیخییت نخییل تآخییاه قییایی دید ییییت .بنییاباییم مقییاح نمییآد دییییتا قییآح عییاد شک ی یه

بافتها پیایمآن یییت کی بی خیزبس نشیا می دهیث هیث خثی نیث ینت یال نیابآد قیآح
عاد بی دهییل تکیبشب کفاشیا بی مخاطیب یییت؛ ز ییای دی ف یا جام یۀ مکی کی بیشیتا

مخاطبییا پیییامبا؟ص؟ یفییاید بآدنییث ک ی یصییآل دیییم یی تکییبشب م ی نمآدنییث خثی نییث بییای
متنب شث م ها عاقبت قآح عاد یی مقاح م نماشث تا مخاطبا بیثیی شآنث.

یما با تآج ب مکا نز ل یزی هایس ک دییتا قآح عاد دی م ها ممث ییت م تیآی بی

بافت یجتماع نیر پس باد .دییتا قآح عاد دی تماح یزی ها مک مقیاح شیث یییت دی
یقییع هشییثیی ب ی مشییاکا مک ی ییییت ک ی تآدیییث نبییآ

یجتمییاع ییییم مشییا

م ییاد یی ینکییای م ی کننییث .بافییت

یه ف ییا مییادح مکیی دکاشییت دیید کیی م یی مادمیی هجییآج منکیییا

تکبشب کننث شکل می دیدنیث؛ مادمی کی بی یییآل گایمی یییاح؟ص؟ پشیت کیاد بآدنیث

وس لوس ویهن/وشو/148وپ ییزو1399و
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خثی نییث مت ییال بییای هشییثیی بی مشییاکا

کفییای مکی

دهییثیی بی پیییامبا؟ص؟ مؤمنییا بی

دییتا یقیآیح ینبییا گبشیت یشیای می نماشیث .بافیت یجتمیاع خیا
شییث دییییتا قییآح عییاد پیامباشییا تنهییا ب ی صییزی

میادح مکی ییبب

مختصییا بییا تکی ی بییا عاقبییت ینکییای

تکییبشب م هییا بیییا شییآد .بیی همیییم علییت دی تمییاح مییآیید کیی قییآح عییاد دی قییام مقیییاح
شث ینث با عبیب م ها تأ کیث شث ییت.
مشا

یمکانییا

قام مآق یت یجتماع قآح عاد یی هم بی تصیزیا می کشیث؛ یشنیا مادمی بآدنیث کی

خاصیی دی یختی ییای دیش ییتنث هم یییم مآق ی ییت بافییت فیزشکیی منیییا مآق ییییت

یجتماع خاص یی بای م ها ب جآد مرید بآد .خثی نث قآح عاد یی ب ینآیح ن متهیا شیای
َ
ةَ ُ ةَ َ ةَ ُ
َ َ َ َ ةَ ُ َ ْ
ینو*و َو َج ةنو ن َوو ُع ُیوس و (شی ای /
کاد بآدَ :و تقن و ل ِذیوم َو ک ْن ِوب َه وت ْعل ُهس وو*وم َو ک ْن ِوبأی َع م َوو َب ِن َ و
َََ
 )134 _132یمییا همیییم ن متهییا یهه ی قییثی منییا یی یییاک نمییآد بییآد :فأ ةو و َوع و خدو
َ
ةَ
َ َ ةُ
َ ةَ
َ َ ةُ َ ُ َ َ
َ ُ
َ ْ
َ ََ
َف ْس َت ْک َب ُرو ِوفو و ِْ ْ
َ ِوب ْی ِورو ل َح ة ِوق َووقو لن َوو ْونومشو ِوو ةنو وق ةَونةوم َول ْون َوی َور ْو وم و َمو ل ِوذیوخلق ُه ْون ُوه َونومشو و
ر
ِ
ْ ُ ْ ُ ةَ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ِونهنوقنةووکو ین ِوبآن ِتنو ونجحو و و (فصیلت )15 /بی گآنی ی کی یییتکبای یه دیق منیا یی یه
ةَ
ََ َ
َ َُ َ َْ َ َ ُ
ُ
وند َوو وقو وت َب ةَوی َنولک ْون ِوو ْون َوودو ِک ِن ِه ْن َوو وز ةی َونول ُه ُونو لش ْویط و
یقعنگا دری یاخت بآدَ :و وع د وو وثه
ُ
َم ْعه َل ُه ْن َوف َص ةَ ُه ْن َوعنو ةَ
رین (عنکبآ  .)38 /یهبت یییم مشی هیم نشیا
بیل َوو وک ین ُوو ْد َت ْب ِص َ و
لد
ِ
ِ
یه بافییت ذهنی قییآح عییاد هییم قییثی ذهنی بییثن م هییا دیید کی باتییویم منییاهل جاشگییا
ََ َ
یجتمییاع یی م یییاختنث؛ جاشگییاه کی دی دشگییا مشییا ییم گآنی بیییا شییث ییییت :ملو ْونوتو َورو
ْ
ْ
ةَ َ ْ َ ْ ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ
الد (فجیا .)8 _6 /دیال
كو ِب َع دو*و ِإ َر َموذ ِنو ل ِع َه دو*و ل ِت ول ْن ُونخل ْق ِووثل َه ِوف و ل ِب ِ و
ک ْیفوف َعل َور ةوب و
مادم با نیم مآق یت یجتماع ذهنیت خا نسبت ب قیثی جسیمان بی ییبب
ینکییای خثی نییث یییاینجاح عییبیب م هییا فییای م ییییث .عییبیب نیییر بییا ییییاس بافییت مییآق یت
همسییآ بییا ینثششی

عمییل منییا نییاهل شییث؛ منییا خییآد یی بی دهیییل مآق یییت یجتمییاع جا دین ی

تصزی م نمآدنث عبیبشا نیر عبیبس نابآدکننث بآد تا یثا یه م هیا بیاق نمانیث .بنیاباییم
«دسآح» نیر ب همیم م نا نابآد

رشش کم شث م تآینث یشیای دیشیت باشیث .عیا بیا

ییییم مآق یییت یجتمییاع قییآح عییاد مآق یییت فاهنگ ی منییا یی نیییر تحییت تییأثیا قییایی دید بییآد.

قییثی

یمکانییا

مییاد مآجییب شییث بییآد کی منییا یه هحییا فاهنگی دییی شاخصی ها
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62

َ
َ
ُ
َ ْ
منحصوب فاد باشنث؛ ماننث خآد باتوبین َ :فأ ةَوو وعو خد َوف ْس َوت ْک َب ُرو ِوفو و ِْ ْ
َ ِوب ْی ِورو ل َح ة ِوق َوو وقو لن و
ر
ِ
َ ْ َ َ ُ ةَ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ ةُ َ ُ
ْ
َو ْنومش ِوو ةن وق ةَنةو (فصلت )15 /تح یا ییتهری دشگای  :ق لو لهلوو ل ِذینو کفرو ِووونوقن ِو ِوهو
ْ
َ
ةَ َ ُ ُ َ
ةَ َ َ
َْ َ
ین (یعای  )66 /تآهمَ :و وع د َوو وث ُه َند َوو وق وت َب ةَوی َنو
ِإی ول َنر ك ِوف َوسف َه َوو ِوإی ول َنظ ةنك ِوو َنو لک ِذ ِب َ و
ُ
َل ُکو ْونووو ْون َوود و کنه ْن َوو َوز ةَیو َون َول ُهو ُونو ةَلشو ْویط ُ َوم ْعهو َل ُه ْن َوف َص و ةَ ُه ْن َوعوونو ةَ
وبیل َوو وکو ین و ُو ْد َت ْب ِصو َ و
ورین
و
لد
ِ
ِِِ
ِ
ِ
ََ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ین (شی ای /
(عنکبآ  )38 /هجاجت :ق لن َوس َن خءوعل ْین وم َوعظوتوم ْمول ْونوتک ْون ِوو َونو ل َون ِع ِظ َ و
َ َ
َ َ ُ ُ َ ةَ ُ َ ُ
َ َ
ْ َ ُ ةَ ُ
َ
 )136شییبه یفکن َ :ولو ِوئ ْنوم َع ْعو ُوت ْن َوبشوور ِووووثلک ْن ِوإیکو ْون ِوإذ ولخ ِسو ُورو وو*وم َن ِعو ک ْنومیکو ْون ِوإذ ِووو ةوت ْنو
ْ
َ َ ةَ ُ
َ
ُ ُ
َوک ْن ُت ْنوت َر ب َوو ِعظ و ومیک ْن ُووخ َر ُجس و (مؤمنآ  .)35 _34 /ییم شیاخصها فاهنگی بستیأثیا
یه بافت یعت اد قآح عاد نیست .بنا با مشیا

تکبشب نبآ
م ررهنث.

قیام بافیت یعت یاد قیآح عیاد بیا عنصیا کفیا

پیامبا خآد د ا
م اد ییتآیی ییت
ِ

هآد یی منکانیث بی خثی نیث کفیا

خثی نث دی ف ا یزی ها مک با هث مقاح کاد عاقبیت قیآح عیاد بیا م مآق ییت

یجتمیاع

متنبی شییث میادح مکی بیا هایفییت خاصی ر یبییط مییا کنشیگای یی بی تصییزیا

م کشث .دی ر یبط میا کنشگای خثی نث با عباییت تح یا ممییر تیزبیخ یعتبیای کیبییس
ُ ْ
َ َ ْ ُ ُ ةَ
لصو ْوی َح ِوب و ل َح ة ِقو
مآق یییت یجتمییاع قییثی مییاد منییا یی دی هییم م ی شییکنث :فأخووذتهنو
ةَ
َُ َ
َ ْ
َْ
ین (مؤمنییآ  )41 /منییا یی عییا بییا عییبیب عبا ممییزه
ف َج َعل َنو ُه ْنوغثو ءوف ُب ْعو و ِللقو ْون ِمو لظو ِل ِه َ و
َ
ْ
ةُ ْ َ
ُْ
دنیآ ب عبیب یخو هم تهثشیث می نماشیثَ :و ومت ِب ُعون وفو ووهو ِذ ِ و لو یی ول ْع َنو َوو َوی ْون َ ومو ل ِقی َوو ِ ومال و
ََ َ َ
ةَ
َ
ِإ وع د وکف ُرو َور ةب ُه ْنومال ُوب ْع و ِلع دوق ْن ِم ُوهندو (هیآد .)60 /بنیاباییم خثی نیث بیا طیاح دیییتا قیآح
دی کن هیا
عاد میری قثی م ها با تکی با قثی شتناه خآد دی خقاب خزش
مخاطبییا خییآد یه ییهبییاد صییایدت کییاح ییییتفاد م ی کنییث ب ی شییکل شییمگیا میییری

عبیب نتیجۀ یعماهشا یی بزی ،نشا م دهث تیا ییهی بیای مخاطبیا دی پیبیاش شیات
کفا تکبشب باق نمانث.

عییآیمل ک ی ب ی نرییا می ییییث دی تشییخیص نادییییت م نییا ییییم تکامییث قامنی تأثیاگییبیی
َ
َ
َ ََ
َسو ْووب َع وولیوو ل َوو وثه ِی َیووو وم ةنووو مو دی
بییآد تییککییارباد بییآد ی تأثیاگییبیی م نییا عبییای
م نییا

ی «دسییآح» تآج ی نکییاد ب ی یصییل م نییایس ی دی کنییای بافییت متن ی

فایمتن ی
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ییییت .عبییای
م نا تآیه

َ
َ
َ ََ
َسو ْوب َعولیو ل َوو وثه ِی َیو وم ةنو مو بی م نییا «هفییت شییب هشییت رره» دربادیینییث

پسدرپس ییت شاشث مفسای با ییم قوشن

«دس ییآح» یی بییی «پسدر پییس پش ییت ی ییا هیییم پی ییاپس» تاجمی ی

با غفلت یه یصیل م نیایس ی
تفس یییا ک ییاد ینیییث شیییا دتییی

کآشیییث ینث ک ی میییا م نییا یصییل هغییت مفهییآح «پشییت یییاهم پسدر پییس» ییتبییا باقییایی
کننییث .یه ییییم ر شییاشث بتییآی

تشیی خیص م نییا

نیییم نتیج ی گافییت همییا طزی ک ی بافییت بهتییویم قوشن ی بییای

ی ییییت یمییا گییا

نیییم یییاختایها کاربادهییا عیییثد دی یییییا

م تآینییث متییاجم مفسییا یی ب ی تغییییا دی م نییا یصییل هغییت یییآ دهییث ب ی گآن ی ی میییا
م نا یصل هغت م نا خل

ذهن مفسا شا متاجم ییتبا باقایی یاهد.

نتیجهگیری

ی تکامییث ب ی دهیییل ف ییثی کار بادهییا قامن ی دشگییا مآجییب م ی شییآد ک ی مخاطبییا

خآیننییثگا قییام بییا قییایئم کمتییا دی تشییخیص دییییت م نییا مآیج ی باشیینث گییا م نییایس

نامنایب یی باگزشننث .نگا ب منابع هغآ

تفسیا نشا می دهیث کی بسییای یه هغزشیا

مفسای دی تحلییل م نیا تکامیث قامنی «دسیآح» یتفیا نریا نثیشیت ینیث .مفسیای دی تبیییم

م نا

ی شادشث تفاییا یه جمل «تآیه

پشت یاهم» «شآح پلیث » «ققیع نسیل»

«د یح» یییئ کاد ینث؛ یما ب نرا م ییث ک قوشنۀ بافت متن

تحلیل م نا

ی «دسآح» یییت .بیا دی نریا گیافتم بافیت میآق یت یه جهیت مکی بیآد

ریژگ ها فاهنگ قآح عاد همچنیم بافت متنی (مشیا

عیاد) می تیآی

فایمتن بهتیویم قوشنی بیای

دیا ک یه عاقبیت عیبیب قیآح

نییم بادیشیت نمیآد کی م عیبیب مآجیب رششی کم شیث

نسییل م هییا گادشییث .بنییاباییم بییا تآج ی ب ی م نییا یصییل

ی

تیثی ح نییافتم

تفسیییا «دسییآح» ب ی «نییابآد

رشش کم کاد » گزشن ی منایب بای ییم تکامث قامن ییت.
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منابع
 .1قرآن کرخن.
 .2یبییم دمییآش مک ی وشککوا اعککراا القککرآن تصییحی شاییییم محمییث یییآیس دیی یهیمام ی
ا یآح . 1423
بیو
 .3یبیم در شییث یبیآ بکییا محمیث بییم دسییم جههکرة اللغککه تح ییق یمییر منییا ب لبکی دیی یه لییم
1987ح.
هلماییم بیو
 .4یبیم ییلیما م اتیل تفسکیر وقاتکا حکن سککلیهان تح ییق عبیثیهلل محمیآد شیحات دیی یدیییا
. 1423
یهتایث یه وبس بیو
 .5یبییم فییایس یدمییث بییم فییایس وعجککن وقککاییل اللغککه تح یییق عبییث یهسییاح محمییث هییار
مکتب ی عاح ی یام قم . 1404
. 1406
 __________ .6وجها اللغه مؤیسة یهایاه بیو
 .7یبیم منریزی محمیث بییم مکیاح لسکان العککرا تصیحی جمیال یهییثیممییا دیمیاد دیی یهفکییا
ا یآح . 1414
هلقباعة یهنشا یهتززشع دیی صادی بیو
. 1420
 .8یبآدیا محمث بم یآیف البحر الهحیط فی التفسیر دیی یهفکا بیو
 .9ی بیای یبایهیم اله س عة القرآنیه بستا.
بستا.
 .10ی هها محمث بم یدمث تهذخب اللغه دیی یدیا یهتایث یه وبس بیو
تح ییق عبیثیهوهی
 .11بغآ دسیم بم مس آد وعالن التن خکا فکی تفسکیر القکرآن (تفسکیر البغک
. 1420
مهث دیی لدیا یهتایث یه وبس بیو
عبییثیهلل بییم عمییا أنک ار التن خککا و أسککرار الت وخککا (تفسکیر البیاککاو  ،دیی یدیییا یهتییایث
 .12بی یا
. 1418
یه وبس بیو
 .13ث لب یدمث بم محمث الوشف و البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر الثعلبی تح ییق یبیسمحمیث
. 1422
بم عاشزی دیی لدیا یهتایث یه وبس بیو
 .14جییآها یبآنصییا ییییماعیل بییم دمییاد الصککحا تککار اللغککة و صککحا العربیککه تح یییق یدمییث
هایح . 1407
ا
عبثیهغفزی عقای دیی یه لم هلماییم بیو
 .15خقیب شوبین محمث بیم یدمیث تفسکیر الططیکب الشکربینی الهسکهی السکرار الهنیکر تح ییق
. 1425
یبایهیم شمس یهثیم دیی یهکتب یه لمی بیو
 .16ییغییب یصییفهان دسیییم بییم محمییث وفککردات ألفککار القککرآن دیی یه لیییم _ یهییثیی یهشییامی
دمشق . 1412
 .17همخشییا محمییآد بییم عمییا الوشککاف عککن حقککامق غ ک اول التن خککا وعیککون اوقاوخککا فککی وج ک
. 1426
الت وخا مکتبة یه بیکا رشا
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ّ
السنه ،فاهنیس یییام
محمث الفرقان فی تفسیر القرآن حالقرآن و

قیم

یا

 .18صادق تهاین
د ح . 1406
 .19صفآ کزر ش وعن شن س وک ربردی همشها تهای 1394ش.
 .20صیین ان عبییثیهوهی بییم همییاح تفسککیر القککرآن الع یککم الهسک ّکهی تفسککیر عبککدالرزار دیی یهم اف ی
. 1411
بیو
 .21طباطبایس محمثدسیم الهیمان فی تفسیر القکرآن مؤیسة ی علم هلمقبآعا بییو
ا د ح . 1390
 .22طبای ف ل بم دسم وجهع البیان فی تفسیر القرآن تصحی ف لیهلل ییرد طباطبیایس
ا یآح 1372ش.
هاشم ییآه ناصا خسو تهای
.23طوشحی ی فخایه ییثیم ب ییم محم ییث وجه ککع البح ککرخن تصیییحی یدم ییث دسیییین یش ییکزی
ا یآح 1375ش.
مات آ تهای
 .24طآی محمث بم دسم التبیان فی تفسیر القرآن تصحی یدمث دبیبعامل دیی یدیا
بستا.
یهتایث یه وبس بیو
 .25عبث یهلل بم عباس بم عبیث یهمقلیب یه اشی یههاشیم یبیآ یه بیاس غر خکب القکرآن فکی شکعر
العرا (وساما نافع حن اوزرر لعبداهلل حن عباس  ،بستا.
 .26فای شحیس بم زشاد وعانی القرآن تح یق محمثعل نجای یدمث یآیف نجات یههیهة
یهمصوشة یه امة هلکتاب مصا ا د ح 1980ح.
 .27فایهیث خلیل بم یدمث کتاا العین نشا هجا قم ا د ح . 1409
بستا.
 .28فیورهمباد محمث بم ش آب القاو س الهحیط دیی یه لم بیو
. 1972
 .29ققب ییث فی ظال القرآن دیی یهشو بیو
 .30قم ی مشییهث محمییث بییم محمثی ییا تفسککیر کنککم الککدقامق و ححککر الغرامککب رهیی فاهنییس
ینتشایی تهای 1368ش.
ییشاد ییام _ یاهما ا
 .31کاشییان فییت یهلل بییم شییکایهلل وککنهج الصککادقین فککی ؤلککمام الهطککالفین کتابفو ش ی ییییامی
تهای بستا.
.32میارید علی بییم محمیث النوک و العیکون (تفسککیر الهکاورد دیی یهکتییب یه لمیی بیییو
بستا.
 .33مصییقفآ دسییم التحقیککق فککی کلهککات القککرآن الوککرخن رهیی فاهنییس ییشییاد ییییام
تهای 1368ش.
 .34مکایح شیایه ناصا تفدیرویهنیه دیی یهکتب ی یامی تهای 1388ش.
 .35میب ییث یدم ییث ب ییم محم ییث کش ککف االس ککرار و ع ککدة االب ککرار (تفس ککیر اج ککه عب ککداهلل انص ککار ،
ا پنجم 1371ش.
یمیاکبیا تهای

تأثیروب فتووتن وووفر وتن ودرووعن یوو ژۀوتک َو و« ُحدنم»ودروقرآ

 .36نیشییابزی محمییآد بییم یبآیهحسییم ؤخجککاز البیککان عککن وعککانی القککرآن دیی یهغییاب ی یییام
. 1415
بیو
 .37یدث عل بم یدمث ال جیم فی تفسیر الوتاا الع یکم تح یق صفآی عثنا دیر د دیی
. 1415
یه لم بیو
 .38یعییشهید خاییییان محمییث الهعجککن فککی فقککه لغککة القککرآن و سک ّکر حالغتککه بنیییاد پییژ ه هییا
ییام میتا قثس ی آ مشهث 1388ش.
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