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 لهجطرح وس
گفتگآ شک  یه یبرییها  مهم بییان  دی قیام  یییت   دی یییم خقیاب قثیی   یه یشیخا  

دییآی    شییقا   یه خیثی  فاشیت   جیّم  ینسیا   عا   با  فای ین  ن ل قآل شث  ییت. قام  
کیاد  یییتدت  جمادی  گآنی قیام    ییا  ف یا  یدبیس بیثیم.   ن ل قیآل  کی   بی   ی  یییت 

گییا  دی همییا. بگزشنییثیییخم تآیننییث  م مآجییآدی   ۀگزشییا همیی گییا  دی  یبییایی  صییادبا  یییخم     
گا ی  هیا د  دییت  دی خیثمت یهیثی    یشایی  هما ثیشت  قیام   ن ی  م اصیث هی قایی دیینث؛ 

  .کننث خآد یی یشفا م 
 کیسییت یه   یهمیییت م  ۀشییا دیجیی هییا   قییف دی مشییا  قییام  ت ییییم محییلیه دشگییا یییآ  

تح یق دا ا با م  ییت تا یه ییم پثشثیی مهم دی قیام   پیاد     پبیاد   یخم  یثا م  ا صادب
ک  یی  قائل یخم دی وبادیید. پای  م  ییت  ر   با ت یییم مآ یع  قیف  یثا     قام  مشا د 

کییثیح مشییا  قییام  نهییثد   نمآنیی  م  یهمیییت م  ۀشییا دیجیی  هییا  ییییم یثاگییبیی  مفییو   یی دی 
کادد م     تآی  مادر  

 وقدوه
یهیل  شنای  ییت   ۀ یهمیت م   یه مآ آعا  مهم قام   دیج«  قف»دینستم مآ ع 

ی ییییم میییا   د  مصییقل  ینییث. د آیبط   یصییقادات   نییث پثشییث مرید  یی  همینیی ییییم فییم دی 
کیارباد  فیای ی  دی زبیا  «کیاف »   قیف  «تاّح » قف  گفتی     یهیل فیم ۀیششیا  شافتی  یییت. بی  
کی  بی  میا «تیاّح » قف  ین  یا    تمیاح شیث    هیی  ت ّل ی  نیثیید   پیس یه ب یث خیآد م  یییت 

  «کیاف »یمیا دی  قیف   (1/167 :1422  ؛ یییآط  140 : 1404شآد )دینی   مقلب داصل م 
کیاح بی  میا  ب یث  جیآد نیثیید گا   ت ّلق   پیآنث یهفا  ب  ما   ب یث پیآنیث دیید )دینی  م نیا  

گفتییای عاهمییا  علییآح  .(1/168: 1422 ؛ ییییآط  143 : 1404 کییارباد ییییم د  یصییقاح دی  یه 
ک  دی  قف  م قامن   کیامًا بی  پاشیا  ییییث  یییت«تاّح »تآی  فهمیث   هی  دی  قیف     مقلیب 

کامل  ب لب   مق«کاف » کفاشیت نیافت   پاشا  طزی  کی  ققیع گا   بی  دیّث  یه  ییییث  یییت 
کی  یهیل   نیا   یت. با ییم هم   موه میا  ییم د  مصقل    نثی  مشیکای نیسیتم  نیکآ
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کیارباد هیا شیک یه د  مصیقل  شادشیث  د یای یخیتا  شیث  دی مآی ع فای ین فم  )بی   ینث دی 
 .(160 : 1404 ؛ دین  338 :1413: نحاس بنگوشث ب عنآی  نمآن  

گسسییت یه مییا کییایکاد ییاییی   قییف  نشییا  دید  نییآع  ینفصییال    قبییل  بیی  هییا ت ییثیا  
و َواَلو ۀیهیل فیم دی مشی کی   نیا  ییت  وَجِهیع  َِ َةو و ْلِعوزةَ بیای   ( 65)ییآنس/  وَنْحُزیوَكوَقوْنُلُهْنوِإ ةَ

ک   و نشا  دید  ییم نکت   وَجِهیع  َِ َةو و ْلِعزةَ جیآب مفیاد ییخم منیا  )کیافای ( نیسیت  یه   ِإ ةَ
م» قییف بییا  ه  ییْآه  گفتیی « ق  ُینُسووُفو ۀبیی  همیییم یییا  دی مشیی .(239 :1427  )زیکشیی  ینییث یییخم 

و وَعْنوه  َْ ْعِر
َ
وم نخسیت  ۀکی  جملی( بیای  نشیا  دید  من29)یآیف/ ...ِلَذیِبِكوو ْسَتْ ِفِریَذ وَو

کییای عزیییر ۀخقییاب بیی  یآیییف   جملیی یٓهیی» مصییا ییییت  د ح خقییاب بیی  همسییا خقا محییل  «ب 
و ْسَتْ ِفِری قف     جا(. )هما  یبتثی  تا   م اف  شث  ییت ِلَذیِبِكووَو

گسسییت  پثشییث مییدی مشییا  قییام  گییا  دی ییییم یییییتا   کیی  بییای      تغییییا قائییل یییخم   مرید 
َخوَذو ُموَوَقو ُلنْ و تةَو ۀ  دی مشیبی  عنیآی  مثیال ؛سیتبهیا  ج  «  قف» ییرتآی  یه یب دید  م   م    نشا 

ًثی( »116)ب ا / ...َوَل   وُسْبَح َیُهو ه  کی     مآ ع «   گیادد   قف م اف  شیث  یییت تیا مشیخص 
کییافای  ییییت یییخم مسییت یم خثی نییث   مییا« یییبحان »  /همییا ) قبییل م   دکاشییت یییخم 

240).   
گیا  دی تشیخیص قائییفز   با ییم کیاد   یهل تفسییا  ینیث    ل قیآل دی مشیا  قیام   یخیتا  

هیث  تح ییق دا یا م  یییت باهتیاب شابیث. «  قف»تآینث دی ت ییم مآ ع  م  م یختا یی
   یف  شآیهث  ۀتا با عا 

 
کیست  صادبا  یخم یی مثّه    .یاهدل مثعا  یثا پبیا   قف یه  

ک  عاهما  علآح قیام  بی  تفصیی ۀپیشین  دربای ل یه مآی یع  قیف تح یق  باشث شادمری شث 
گفتیی  )یه یبییآعمو  دینیی (  ء البتوو  و لهکتفوو وفوو و لنقووفوومثییای   ییآ   ینییث     دی قییام  یییخم 

گییادمری  شییآیهث ییییم قائییل یه تشییخیص  قییف یمییا بویییی  یثوپییبیا    ینییث نگاشییت  یییخم   
  دا ا ییت.  هل   یبتکای م اهۀمس

 صاحب سطن کیستیپذیری وقف از ش اهد ا ر
دی یی  فسیییای ا  میختافییی صیییادب یییییم قلیییم  بیییا دسیییب تتبیییع خیییآد  شیییانرد  نمآنییی  یه
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کیی  دی ییییم مییآیید  دی مشییا  قییام   تشییخیص مییتکلم کییاد  ییییت  شییا  محییل  قییفشنایییایس 
بلکی    ثنیدصیا نثیی ۀ  جنبیهیا پبیاد. یییم نمآنی  یثا م  صادب یخم ت ییمیه   یهمیت م 

 ها نیر با دسب طآل یخم ییت. تاتیب نمآن  .کننث تأییث م مثعا  تح یق یی تنها 

 و ا ر آن بر وقف« ْدَناَشه  »ا تالف در قاما  .1
ووَكوِووونوَبِنوو  بةُ َخووَذوَر

َ
ِإْذوم ُکْنووَو ِ َلْدووُتوِبووَربة

َ
یُفِدووِهْنوم

َ
ْشووَهَ ُهْنوَعَلوو وم

َ
ووَتُهْنوَوم نةَ ِ آَدَموِووونوُهُهووسِرِهْنوُذرة

و ُکنةَ وَعْنوه   وَتُقنُلنْ وَیْنَمو ْلِقَی َوِ وِإیةَ و
َ
 (172عای /ی) َذ وَغ ِفِلیَنوَق ُلنْ وَبَل وَشِهْ َی وم

ششادشث  ۀمش گافتم خثی نث یه ذر دهیث. دی یییم  ۀ مدح بای  شکتاپاییت  خبیا می   یه پیما  
  ش  »مش   

 
آیْ أ آه  شیا  د دشگیا قایئت یبآعمو  یییت    _ غاشب ۀب  صیغ _«      »گانی    قار

 
یآیْ تأ آه     »_ 

أ  »  بیا  فیق هیا د  قایئیت  عبیای .(216 :تیا  بیسینث )یبم مهای    _ خآینث  مخاطب ۀب  صیغ
ش دربای « ت آهآی...ش آهآی/  ک   ۀذر ینث تیا دی رره  با شگانگ  ربزبیت خثی شهاد  دید مدح ییت 

« شیهثنا»قائیل   قیامت  عبی  نثیشت  باشنث    نییم    نیا  نگزشنیث. یه دشگیا ییآ  دربیای
 :فآ   د  فا  محتمل ییت ۀدی مش

شی ۀک  ییم ف ل یدیمینخست من گفتی ۀییخم ذر   باشینث می ! شیهاد  مدح باشیث   یششیا  
کاد« بل »دیدشم. با ییم فا  نباشث با  گزشنیث  قف   یدیث یییت. بی  « شیهثنا»  « بلی » ؛ زییای 

ک   باخ  یه یهل تفسیا بیا  دیشت  یدث    ۀگفت شی« شهثنا»ینث  مدح یییت   بیا یییم  ۀکیاح ذر
ک  با   (.9/453 :1430  قف شآد ) یدث  « بل »مبنا  نیکآ نیست 

شفا  د ح م  یی ک  یخم ذر ییخم خثی نیث شیا « شیهثنا»پاشیا  شابیث   « بلی »مدح با  ۀت 
ک  با یقایی ذرش شیآد تیا  محیل  قیف می « بل »ث. با ییم فا   ین گآی  بآد  مدح ۀفاشتگا  باشث 

گزشنث گزشنیث   نا  ؛  یآح شابیث« بلی »ب  « شهثنا»یخم یه   تغییا  یّث    یی « شیهثنا» کی  ی 
کییاد  مآ ییع  قییف  م افیی  شییث  « بلیی »ییییت   بییا یییم ییییاس   خیثی   فاشییتگا  ی   م افیی  

گفتی .(9/451 :1430 ؛  یدث  4/2630 :1429 ییت )قیس   نیرد نیافع  « بلی »قیسی    ۀب  
کیی    یخفیی   یبآدییاتم   دشگییای  مآ ییع  قییف ییییت   مبنییا  ییییم  قییف « شییهثنا»م  ییییت 

گزشنثگا   شیکیا ییا    یآ  بیثیم .(4/2631 :1429 نیست )قیس  « بل »یخم  مدح  ۀح ذر
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یهبتی  قائیل  شیآد.  قیف می « بلی »  با متفا   ییت« بل »با قائل « شهثنا»ققع شث    قائل 
کنییای خثی نییث شییا بیی  تنهییایس  دیدینسییتم فاشییتگا   زیییای دی مشیی  یه د ییزی  ؛خییزی ن ییث ییییتدی 

 فاشتگا   یخم نافت  ییت. 
گا بیا یه دشگا ی گزشنیث « بلی »آ  ی کنییم  عبیای  یی خثی نیث « شیهثنا»  قیف شیآد    فیا  

و ُکنةَ وَعْنوه   وَتُقنُلنْ وَیْنَمو ْلِقَی َوِ وِإیةَ و
َ
کنیث  عبیایت  عیای  یه ین قیاح جلیآ  م  َذ وَغو ِفِلیَنوَشِهْ َی وم
گزشنث  ش ک   کی  میا بیا شیما  ؛ ش نی  خیثی یههیای می مدح هستنث ۀم  خثی   مخاطب م  ذر دیید 

محییل  قییف « شییهثنا». بییا ییییم ییییاس  گییآیه  دیدشییم تییا رره قیامییت  نیییم    نییا  نگزییییث
گا با   نیست شی ۀیدیمی« شیهثنا» قف نشآد   « بل »یما ی محیل « شیهثنا»مدح باشیث   ۀییخم ذر

گزشنیث   قف یییت گزشنیث  جملی  ب یث  متفیا   می « شیهثنا»؛ زییای  گزشنیث ؛شیآد بیا    ش نی  
ش« شهثنا»  وَتُقنُلنْ وَیْنَمو ْلِقَی َوِ وِإیةَو ۀیما جمل  مدح ییت ۀذر

َ
وم ُکنةَ وَعْنوه  خقیاب بی   َذ وَغو ِفِلیَنو و

   قیف بیا «بلی »ییا  عیثح  قیف بیا  مدح ییت   متکلم م  باشث غییا یششیا  باشیث. بیثیم ۀذرش
شی« شهثنا» مدح  یبسیت   ۀیی ب  دنبال دیید؛ زییای ت یییم محیل  قیف  بی  محیل ین قیاح ییخم ذر

گییا ییخم یششییا  بییا  کیی  بییا صی  منشییآد. خا میی  تمیاح« شییهثنا»تمییاح نشییآد  بیا « بلی »یییت   ی
شیی گییا یییخم یششییا  بییا    محییل  قییف مشییخص میی   مدح ۀین قییاح یییخم ذر تمییاح « بلیی »گییادد   ی

گا با « بل »شآد    . محل  قف ییت« شهثنا»تماح شآد  « شهثنا»محل  قف ییت   ی
: 1390 ییییت )یبییم ینبییای  شادشییث    یه ]یبآدییاتمن یجسییتان  «شییهثنا»قییآل بیی   قییف بییا 

کی  گا ی    (2/669 گفتیی  شیث  ییییت    ش  »دی ن یث م  
 
ییآیأ آه  گزشیا مشیی  بی«      مییا قبیل ت لییق دیید  

ییآی...» :گزشییث میی  آه      ش   
 
ِسییِهْم أ نف 

 
یی  أ ل  ْم ع  ه  ث  ْشییه 

 
أ گافییت تییا )  منییا  ی«    ی بییا خزششییتم شییاهث 

ناصییآیب قلمییثید « شییهثنا» قییف بییا  دشییثگا  یجسییتان  دربییای بییا ییییم ییییاس   ....(نگزشنییث
 جا(. هما شث  ییت )

ْشووَهَ ُهنوَعَلوو وبیی  « أ  ش آهییآی/ ت آهییآی»صییادب ییییم قلییم  دی فییا  ت لییق  بیی  ع یییث 
َ
َوم

یُفِدِهن
َ
آْی/ ت آهآی...»  عبای  م آه   هی  یه دشگیا ییآ   یآ ب  ما قبل پیآییت  یییت یه شک« أ  ش  

گسست  ییت شی ۀیدیم« أ  ش آهآی/ ت آهآی...»زیای  ؛یه ما قبل  ییا   یممدح نیسیت. بیث ۀیخم ذر
کیی  کییاد  گسسییتگ  مهییم باشییث مادریی   کییاد  ییییم  بیی  تییا ییییت شییا م  پیآیییتگ د  مشییا باجسییت  
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أ  ش آهیآی/ »یاه  ت لیق نحیآ   تا یه باجست  یاه  تغییا قائل یخم مهم باجست  ک فا  من
ک  یه یبآداتم یجسیتان  «شهثنا»  قآل ب   قف با قلمثید شآد« ت آهآی... یییت  ن یل شیث    

ی  محیب    یی مت لق بی  جملی « أ  ت آهآی...»تآی   م شماد  شآد. ب  عا    نباشث ناصآیب 
    ت آهیآی...»دینست؛ ش ن  

 
کیادشم تیا شیما  نیا  نگزیییث(« ف لنیا ذهیک أ بیا یییم  .) نییم 

م»ب  « ی...أ  ش آهآی/ ت آهآ»فا   ت لق  ه  ث  ْشه 
 
 شآد.        منتف  م « أ

گسسیتگ  م  یه دشگیا ییآ  دی مآی یع دشگیا  قبل یه شک شک عبای  ب  ماپیآیتگ   ییآ   
وووَواَلو ۀیه بییاب نمآنیی   دی مشیی ؛دریی  ییییتقییام  نیییر قابییل ما

ِوُنوونْ وِإالةَ َْ ووُت ِلَهوونوَتِبووَعوِدنووَنُکْنوُقووْلوِإ ةَ
و ُکْنوُقوْلوِإ ةَ ِ بة نُکْنوِعنَ وَر ْووُنَحآجةُ

َ
وِتیُتْنوم

ُ
ِووْثَلوَو وم َح خ

َ
َت وم َْ  وُی

َ
  ْلَفْضوَلوِبَیوِ و ِمو...و ْلُهَ ىوُهَ ىو ِموم

 ( نیر با  نیم  اهش  مآیج  هستیم.73 عمای / مل)
کیی  جملیی دی تحلیییل نحییآ  ییییم مشیی    جییآ  مختلفیی  محتمییل ییییت. یه    جییآ  م  ییییت 

ُکْنو ِ بة نُکْنوِعنَ وَر ْووُنَحآجةُ
َ
وِتیُتْنوم

ُ
ِووْثَلوَو وم َح خ

َ
َت وم َْ  وُی

َ
کتیاب  م   پیی  قلمیثید شیآد یخم یهل 
ْؤت  » یه   ی 

 
کتاب باشث دی ت ثیا«       »  «أ  » ؛ ش ن  یخم یهل 

 
آْی ِلّ  ْؤِمن  ْم        ت  ک  ِبیع  ِدشین  یم ت   ِهم 

  ْ
 
ْم أ  ِتیییت 

 
ییا أ ییٌثِ مْثییل  م  د 

 
ییْؤت   أ   ی 

 
ییْم    أ ک  ّبِ ْم ِعنییث  ر  آک  ییآّج  ح   هیی  ییییم یییخم بیی  د  پییای    ییییت« ش 

بی  کی      نیا پای  دید  یییت« قل...»ا  با ت بیا ت سیم شث    قام  ب  ها پای  یه یخم یشش
شیث بی  یشنکی  بی  یدیث     مشی ( م نیا143: 2011یخف  ی یط ) ۀگفت کی  یشمیا  نیارر م  یییت 
ک  نرد  ننث منچ  ب  شما عقا شث   عقا م ماه شث  پوریدگایتا   علیی  شیما شآد   یشما  نیارر

ییییت؛ « منییآیؤ ت»مف ییآل « ت ؤأ  ییی( »204_203 :  1404دینیی  ) کنییث. بیی  ع یییث  یدتجییاج م 
ٌث ؤ ت»ش ن   د 

 
ْؤت   أ   ی 

 
ٌث  ت»شا « منآی أ د 

 
ْؤت   أ دیید  دینی  بییا  می   با ییم یییاس«. ؤمنآی بأ  ی 

ییث   یهلِل »بیا  کی  آد پیآنیث دیید   یه م  من قییع قبیل خیی بی  مییا« ت ؤأ  یی»زیییای  ؛شیآد  قیف نمیی « ه 
کیی  تیآ یه دشگیا یییآ  می  .(جیا )هما  شیآد نمی  کیاد  و ْلُهوَ ىوُهوَ ىو ِموی  یدعیا  یییخم  ُقوْلوِإ ةَ
ُکْنویما   یتخثی ِ بة نُکْنوِعنَ وَر ْووُنَحآجةُ

َ
وِتیُتْنوم

ُ
ِووْثَلوَو وم َح خ

َ
َت وم َْ  وُی

َ
کتیاب یییت  م یخم یهیل 

گسستگ   نیکآ   ک  بای  نشا  دید  ییم  ث   یهلِل »با یت  تیآی   ب  عا    م .  قف شآد «ه 
ییْؤت  »   ی 
 
ییٌث... أ د 

 
؛ ش نیی  ت ییثیا یییخم  نیییم محییب   دینسییت «منییآیؤ   ت»یی مت لییق بیی  « أ

 »باشث: 
 

آْی ِلّ  ْؤِمن  ث   یهلِل       ت  ث   ه  ْل ِلّ   یْهه  ْم ق  ک  ِبع  ِدشن  م ت  آیْ ] ِهم  ْؤِمن  یٌث  ن     ت  د 
 
ْؤت   أ   ی 

 
بیا  .« ...أ
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 ینگای  ییت.  عثح محب  یصل با   ییم  جآد

جاٌ  ون اال  »در قاما ا تالف  .2 َکاَن ر  ُه  ّنَ
َ
  و ا ر آن بر وقف« ...نل  َوأ

و وَو
َ
ْنویةَوم

 ولةَ
َ
َکوِذب  وو وَهَننةَ وم وَعَلو و ِمو وَو ْلِجونةُ ُُ یو وَووو*َتُقسَلو ْْلِ

َ
وَنُعونُذوَ وم ُِ یو وَنو ْْلِ ووةِ

َکو َ وِرَجو لخ وُهو یةَ
و و وَفَز ُدوُهْنوَرَهق  َنو ْلِجنةِ ووةِ و *ِبِرَج ل  وَو

َ
ُهوم وْنویةَ

 ولةَ
َ
َکَهو وَهَننوُتْنوم ون و َحو   ووْنوَهنةُ

َ
و ُموم ََ وَوو *َیْبَعو

َ
وم  وَلَهْدوَن ویةَ

َه َءو   (8_ 5)جم/  َفَنَجْ َی َه وُوِلَئْتوَحَرس  وَشِ ن   وَوُشُهب  و لدةَ
 «کییییاف »جییییم   قییییف بییییا پاشییییا  مشییییا  یی  قییییف  ( دی یییییزی 589 : 1404دینیییی  )یبییییآعمو  

ییِبًبا) پیینجم ۀیمییا دی پاشییا  مشیی  شییماید میی  شییآد م  یی  قییف تییاح  مییاح میی    ییآ  یییخم جییم ت(ک 
ییًثی) هفییتم ۀینگییاید. دی پاشییا  مشیی میی  د 

 
شییآد   م  یی  قییف تییاح  نیییر  ییآ  یییخم خییثی تمییاح میی  (أ

کی  مشیا  ششی .(جا )هما  ینگاید م  کیاح  ییزی  م  هفیت مم نا  یخم دین  م  ییت  جیم 
کاح مست یم خثی  جم نیست کیاح جیم  دی داه   ییت  نثبلک   کی  مشیا  قبیل   ب یث م  

ک  تآیط خثی دکاشت شیث  یییت.   مشیکای  بیا تغیییا صیادبد هیت  بیا یییم همی  ییت 
یییخم جییم  ث یدیمییۀنییتآین میی  م  هفییت مشییآد   مشییا  ششیی شادشییث  دشییث  نمیی دی مشییا   یییخم

کی  د  مشی  ( پیس یه خبی20/46: 1430طباطبیایس )عامی  کی   نث   نا باش ا دید  یه یییم قیآل 
 شماید. یه ییا  م  ییت  م  یی ب یث  نثبلک  یخم خثی  شث  یخم جم نیستشاد

اٌل م»همچنیم دی عبای   ا   ِیج  ک  یّن    نِس    کسیا « یّن »یمکا  خآینث  ...« م  یْْلِ بی  فیت  شیا 
شیا  د   نیا   همر   جآد دیید : بنگوشیث بی شیآد ) گانی  دشیث  می  کی  هیا د  قایئیت دی مییا  قار

ک  قایئت فیت  بیا پیآییتگ  بی  میا .(448تا : بس مهای     یبم کسیا بیا  هزشثییت  قبیل   قایئیت 
  گسستگ  تنایب دیید. 

وَووجیم  دی مشیا   ۀ یزی یه دشگا یآ  دی یدیم
َ
ْسوَلَنوم

َ
و و ْلَق ِسوُطسَ وَفَهوْنوم و و ْلُهْدوِلُهسَ وَوِونةَ و وِونةَ یةَ

ْو وَرَشووو    ْوَلِئووَكوَتَحووورةَ
ُ
ووو و ْلَق ِسوووُطسَ وفَوو*وَفأ وةَ

َ
ووو وَوم َنوَحَطب  ِرنَقوووِ و *َکووو ُین وِلَجَهووونةَ وووِنو ْسوووَتَق ُون وَعَلووو و لطةَ

لةَ
َ
َوم

ْسووَقْیَن ُهنوَووو
َ وَِ ا(  قییآل بیی  تغییییا صییادب ًبییق  پییانردهم )د   ۀ( بییا پاشییا  مشیی16_ 14)جییم/ َغووَ ق  و ء 

 مشیا  پیشییم یییا کنیث. دی یییم مآ یع  ها نیث  م یه جم ب  خثی پبیافتن  جلیآ  می یخ
 نآشیانیم( )بی  یششیا  مب می « أیی یناهم»بیا ف یل قیام    شینآنث  ییتیخم جیم ی گادکاشت
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ک  تآیط خثی دکاشت م  شابث م دی شث  ب  یخم مست یم خیثی بیثل شیث   ک  یخم جم 
جییم   قییف بییا پاشییا  مشییا  یی  قییف   دی یییزیکیی  ( 589 :  1404دینیی  )دی ییییم یییییتا  ییییت. 

 ث.  خآین  قف تاح م   جم اح شث  یخمیی ب  دهیل تم پانردهم ۀپاشا  مش  شماید م  «کاف »

ن َخنَفَعَنا ال»ا تالف در قاما  .3
َ
  و ا ر آن بر وقف« ... َتْقُتُل ُ  َعَسی أ

و
َ
و َوَق َلِتو ْوَرم ولةِ ُنوَعوْین  ووُنوِفْرَعوْسَ وُقورةَ ِخوَذُ وَوَلو   وَوُهوْنواَل وَیتةَ ْو

َ
 وَننَفَعَنو وم

َ
وَتْقُتُلونُ وَعَدو وم َوَلوَكواَل

  .(9قصص /) َنْشُعُروَ و
گفتیای همسیا فاعیآ  یییت   شادشث  ۀمش یخیتا     پاشیا  ییخم دی ت یییم   دکیاشتگا 

   شث  ییت.

گفتیی یی   »  (  باخیی   ییآ  محمییث بییم عیسیی 508 : 1413نحییاس ) ۀبیی   یی مآ ییع  قییف « ه 
ک   ینث. ب  نرا م  دینست  «تاّح » عیثح   ایبیگییا  در تصیمیمییث خایتگا  ییم مثعا م  ییت 

 یه ر د شأ  فاعآ  بآد  ییت ن  همسا ی . بنیاباییم دییتزی نکشیتم طفیل باگافتی قتل مآی   
ویی شخص فاعآ  دید  ییت   جمل   وَتْقُتُلن وَعَد   ِخوَذُ وَوَلو   واَل وَیتةَ ْو

َ
 وَننَفَعَن وم

َ
گفتیای همسیا  م

گفتای فاعآ  ییت. با ییم ییاس  همس  فاعآ  نیست کآدت ا فاعآ  م بلک   نیزی  گزشث ییم 
گزشیث ی  یی مکشییث  شیاشث بیای  میا ییآدمنث باشیث شیا ی  یی بیی   ییت   فاعیآ  می م میم   تآ شی

   .فوهنث  بگیوشم
یْآ   »م مس آد دی ییم مآ یع   بی  صیزی  یه دشگا یآ  قایئت عبثیهلل ب  ، ِفْاع 

 
أ یِت یْمیا  اه  ق       

ْیم  ه  ّا    ع  آ  ق  ل  ْ ت  ه     ت   :تیا بیس ؛ یبیم عقیی  822 /2 :1390 ن ل شث  ییت )یبیم ینبیای  «   
کی  ییم قایئت م .(1434 یآ »ؤشث م  ییت  ل  ْ ت  جیر  ییخم همسیا فاعیآ  یییت؛ بنیاباییم «    ت 

 باشث.    نم  «تاّح »مآ ع  قف « ه    »
گفت یآ »(  یخفی  508 : 1413نحیاس ) ۀب   ل  ْ ت  شیماد  یییت.  «تیاّح »یی مآ یع  قیف «    ت 

آ »ی یا      پاشا  یخم همسا فاعآ  ی بثیم ل  ْ ت  کیاد  یییت. بیا یییم همی   «    ت  دی قلمثید 
شییآد.  ه همسییا فاعییآ  بیی  غیییا ی  دشییث  نمیی ی  بییای  تغییییا صییادب یییخم ی یهفییا  مشیی  قوشنیی 

کیی   ییًثی » یییخم همسییا فاعییآ  تییا بنییاباییم ییجیی  م  ییییت  ه  . بییا ییییم فییا      شابییثیدیمیی  «   
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کآد م  خقاب ب  فاعآ  خآیهث بآد  ی  یی مکشیث شیاشث بیای     نزی  شم مم   تآتگزشث ییم 
 ما یآدمنث باشث شا ی  یی ب  فوهنث  بگیوشم.    

  و ا ر آن بر وقف« َرُسوَ  اهلل  »ا تالف در قاما  .4
وو وَقَتْلَنوو و ْلَهِدوویَ وِعیَدوو و ْبووَنوَوووْرَنَنوَرُسووسَلو ِموَوَووو وَقَتُلوونُ وَوَووو وَصووَلُبنُ وَوَلِکوونوُشووبةِو َهوَوَقووْنِلِهْنوِإیةَ

 (157)نسا /  َلُهْن...
گا یی  ین قییاح یییم مشیی دی  ییآل  یهلِل »   ی  یهییل فییم یه قییآه  خبییا  نماشییث  م قبییل  ب یییث  یه مییا« ی 

ک  با  فق م    دید  م»ینث  ش  ْو یآل  یهلِل »قیف یییت   مآ یع  « م  ی  گییاد  یبتیثی  تیا   قیایی می « ی 
کیی  یهآدشیا  بیی  خایییتگا  یییم  .(231: 1404 ؛ دینی  191_ 190 : 1413)نحیاس  نرییا م  یییت 

و وَقَتْلَنو و ۀدی جملی ییا  بیثیم .(جیا )هما بآد  عیس  یقایی نثیشتنث « ییآل خثی» َوَقوْنِلِهْنوِإیةَ
یآل  یهلِل »  عبیای   ْلَهِدیَ وِعیَد و ْبَنوَووْرَنَنوَرُسوسَلو ِمو ی  کیاح  بیا خیا  میا« ی  قبیل   دکاشیت 

یییت   بییای  نشییا  دید  ییییم ین قییاح باشییث ی  نییثبلکیی  یییخم خثی  کییافای  بیی  عیسیی  نیسییت
م  »با ش  ْو کاد. « م  یآل  یهلِل »یییث یییا  مشی   ین قیاح    بی  نریا می  با ییم هم   قف  ی  یه میا قبیل یی « ی 
و وَقَتْلَنو و ْلَهِدویَ وِعیَدو و ْبوَنوَووْرَنَنوَرُسوسَلو ِموبلک    تابث نم با گ ِإیةَ فتیای   یدیث   منسیجم یی 

آل  »   شنایانث م  ی  ِسی   »صفت شا بثل بای  « ی  گا ی  قیآل بی   قیف گادد م « یْهم  . دین  نیر 
م»بییا  ش  ییْو ییآل  یهلِل »بلکیی    پییبیاد خییآد م  یی نمیی   یی باهتییاب دید « م  ی   «کییاف »یی مآ ییع  قییف « ی 
   .(جا هما شماید ) م 

ک  قاتا  عیس   ب  ییاهت ی   گا یشکال شآد  کی  مح قائل نبآدنث  م ی گفیت  تمیل تآی  
شافتی   شا یه باب همایه  با عنآی  شیها  یی یه باب ییتهری    رششخنثت بیا ییت یششا   م  

کّل   ک  قام  م مآ   گفت  باشنث. ب  عا   ممکم ییت  گفتیای یششیا  یی ن یل دی میا  مادح 
کای یفت  باشث   نیا « ییآل خثی»منک  ت بیا    کاد  باشث بس کی  همخشیا   دی یهفا  یششا  ب  

کیافای  بی  عیسی   بی   ( جایر م 1/451:  1429) ک  خثی نث دی م یاح دکاشیت ییخم  شماید 
کاد  باشث.یی جا  ذکا قبی    ذکا نیکآ   جاشگزیم 
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ْحٓه َد ا َوا َوَع َذ ٓه »ا تالف در قاما  .5   و ا ر آن بر وقف« ... ُن الّرَ
ْنَلَن وَونوَبَعَثَن وِونووْرقَو وَق ُلن وَن وَو وَذ وَو وَوَعوِ َی وه  ْحه   (52/شس  ) ُنوَوَصَ َقو ْلُهْرَسُلسَ وَ و لرةَ

کییی  مغیییاه یییییم مشییی  گفتیییای گفتیییای   دی ن لییی  یه قتیییاد  ممیییث  یییییت  گمایهیییا    پاشیییا  م   
ْنَلَنووش نیی   ؛دییی  ییییت یشمییا  گمایهییا      وَووونوَبَعَثَنوو وِووونووْرَقووِ َی َنوو وَو ووگفتییای  َذ وَووو وَوَعووَ وه 

و لرةَو َهوَذ وَوو و باخ  نییر  .(474:  1404گفتای یهل یشما  ییت )دین   سَ وُنوَوَصَ َقو ْلُهْرَسلُوْحه 
کیاد  ْحَهُنوَوَصَ َقو ْلُهْرَسُلسَ وَوَعَ و لرةَو گفتای فاشتگا  قلمیثید  . بیا  فیق یییم (جیا )هما  ینیث یی 
ْنَلَن وَونوَبَعَثَن وِونووْرَقِ یَو  قائل د  نرا و با قائل  َن وَو وْحوَذ وَوو وَوَعوَ و لورةَوه   ُنوَوَصوَ َقو ْلُهْرَسوُلسَ وه 

ا»مغایا ییت. با ییم مبنا   ِثن   (.473 هما  شماد  شث  ییت ) «تاّح »محّل  قف « مْاق 
کیی  بییا  یجییاه  دید  یه یهییل فییمباخیی  یه دشگییا یییآ    .(474 همییا   قییف شییآد )« هییبی»ینییث 

کی   ا » تیابع « هیبی»خایتگا  یییم میثعا م  یییت  یِثن  کسی  ؛ باشیث« مْاق  میا یی یه یییم ش نی   ی  
گییاد      یبتیثی  تیا   قیایی م «ث یهیادمممیا  عی»مییمگاهما  باینگیخیتد بیا یییم یییاس  

کم ما  عث یهّادمم»ت ثیا م    ث  ش ن  منچ  خثی  یدمیا   عیث  دید    ؛(جا ییت )هما « ب   
کیی  ییییم قییآل  عییای  یه تکلییف نیسییت کیی  ییییآط      نییا شییما یی باینگیخییت. هزشثییییت 

   یی قبی  شماد  ییت.« هبی»(  قف با 1/171 :  1422)
ووقائییل  ( دربییای 3/527 :1431یبییم جییزه  ) وه  ْحه  ییی   جیی  باشییماد   ُنوَذ وَووو وَوَعووَ و لوورةَ

کییی ؤیییییت: م کیییافای . هزشثیییییت  گیییا  منیییا   فاشیییتگا     وووی وه  ْحه  ُنوَوَصوووَ َقوَذ وَوووو وَوَعوووَ و لووورةَ
کییافای  دی رره ییییتاخیر  ۀیدیمیی  ْلُهْرَسووُلسَ و باشییث  یییخم یششییا  دی م  رره بیی  شکییثشگا  شییایقییایی 

ا»قآل ب   قف با  ِثن   شآد.    منتف  م « هبی»شا « مْاق 

َك َکٓذ » ا تالف در قاما  .6   و ا ر آن بر وقف«  ل 
و َکووذ  و وَو ِحووَ ة  َلوَعَلْیووِهو ْلُقووْرآُ وُجْهَلوو   ِ وُیووزة َکَفووُرو وَلووْناَل ووِذیَنو

ََ َدَكوَوَقوو َلو لةَ ووَتوِبووِهوُفوو ْلَنوو ُ ووِلَكوِلُنَثبةِ َوَرتةَ
و  .(32فاقا /) َتْرِتیال 
 ۀبی  شیبه  نیثخثیب  عثح نز ل دف   قام    پایی  شاکا  مک  یعتای  میه   شادشث  ۀمش
. دی تحلیل یاختای ییم مش   د   جی  مقیاح یییت. بیا  فیق  جی  نخسیت  دکاشت دییدمنا  
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و وَو ِحَ ة  َلوَعَلْیِهو ْلُقْرآُ وُجْهَل   ِ وُیزة کیا َلْناَل وفای  یییت   ییخم  ْلَنو ُ وَکوذ  ََ َدَكوَوَرتةَ وَتوِبوِهوُفو ِلَكوِلُنَثبةِ
و گفتای منا  م  َتْرِتیال  گفتنیث  یای قیام  بی  شی پای  قام  ب   کیافای   بیای  بیا ی   کباشیث. بنیاباییم 
ک  قیام  یی م  ناهل گیادینیم      نشثد پای  م  ییت  کیادشم تیا قلبیت یی بی  م  یییتآیی  گآنی  نیاهل 

ً، »س   تأن  باخآینثشم. با یییم یییاس  م  یی با دین یِدیث  یًة    ْمل  کیافای  یییت   « ج  پاشیا  ییخم 
کبه»ییت   ت ثیا یخم   نثیامغاه یخم خثی«  کبه» ییت؛ ش ن  قیام  یی ...«  أنرهنا  

ک   گآن  متفا  ناهل   م  کافای  قلمثید شیآد  ۀدنباه«  کبه»کادشم.  ج  دشگا م  ییت  گفتای 
گفتنیث  یای قیام  بی  ماننیث م    میاید یه م   بی   کیافای   ماننیث تیزیی  شیا ینجییل باشیث. بنیاباییم 

 ]تزیی  شا ینجیلن شکجا با ی  ناهل نشثد
گفت ک وشت یهل تفسیا با قآل نخست هستنث   با  فق م    ۀب   ً، »نحاس  ی یِدث  مآ یع «   

کی  یه مِ  پاشیۀ یمیا بیا   (482 : 1413  قف تیاح یییت )نحیاس «  کیبه»ت  فیای  ییی قیآل د ح  
 .(483باشث )هما    مآ ع  قف تاح م 

کیافای  دینسیتم   ۀیی یدیمی«  کبه»(   15/210 :1430طباطبایس )عام   ب  ع یث  ییخم 
 بسیای یخیف ییت.

َك کٓذ »ا تالف در قاما  .7   و ا ر آن بر وقف« َخْفَعُلوَن  ل 
ْفَدووُ وَه و

َ
وم و ْلُهُلوونَكوِإَذ وَدَخُلووون وَقْرَنوو   وَوَکووَذِلَكوَنْفَعُلوووسَ وَق َلووْتوِإ ةَ ووو  

ِذلةَ
َ
ْهِلَهوو وم

َ
َةوم ِعووزةَ

َ
 َوَجَعُلووون وم

 .(34نمل/)
گفتای ملکییم مش  گزشث پادشاها   آ  ب  شیها  دیمشنیث  ۀ یبأ ییت.    م   دکاشتگا 

کاد گادیننث. دی تحلییل ییاختای مشی   یه یبیم عبیا م  یی تبا    عزیرین  یی خآیی م  ینیث  س ن یل 
گفتای ملکۀ یبأ  یًة »  با  ی   ک  

 
ِذّه

 
کی  می پیب پاشیا  می « أ  :فاماشیث یاد   دی یدیمی  خثی نیث یییت 

و گآنییی  یفتیییای    ؛ ش نییی   نییییم یییییت   پادشیییاها  م (501:  1413)نحیییاس  ِلَكوَنْفَعُلوووسَ وَوَکوووذ 
ًة »کننث. با ییم ییاس  م 

 
ِذّه

 
ییا   بیثیم .(جا هما م اف  شث  ییت ) «تاّح »  مآ ع  قف «أ

گفتییای خثی گفتییای من یآل یه ملکییۀمیییا   یییم  قییف  کیی  صییادب یییخم دی قییام   نیث _ یییبأ   
و( 15/38:  1366یبآیهفتییآح )مرید.  میی  جییثییس   ین قییاح پثشییث _ ییییت یی  ِلَكوَنْفَعُلووسَ وَوَکووذ 
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قلمییثید  یییبأ ۀگفتییای ملکیی ۀ  م  یی یدیمیی(19/260: 1420یمییا یبییم عاشییزی )  د شییما خییثییییخم 
گییا کیاد  ییییت کیی  ی وکووو. هزشثیییت    قییآل بیی  باشیثیییبأ  ۀملکییییخم  ۀیدیمیی ِلَكوَنْفَعُلووسَ وذ 

ًة »با تاح  قف 
 
ِذّه

 
 شآد.  منتف  م « أ

  شیآد  دشیث  نمی صادب ییخم ی  با تغییا  دی یهفا  مش   قوشن  ب  نرا صادب ییم قلم 
وَووم افی  خثی نیث بی  عنیآی  قائیل خایتگا   کی   ِلَكوَنْفَعُلوسَ وَکوذ  گیا یییم جملی   م  یییت  ی

گفتای پیشیم خیآد یی  ۀگفتای ملک ۀمیدی گزشا     کیاد  یییت   یییم  تکیایی  تأیییث یبأ باشث  
 .تکایی  خا  باغت تل   شث  ییت

  و ا ر آن بر وقف« ا... اهبط ا وصر  »ا تالف در قاما  .8
ِإْذوُقْلتُو وَو َكوُنْخرِووْنوَن وُونَس وَلنویصِبَروَعَل   بةَ وَف ْدُعوَلَن وَر وَو ِح   وِوونوَعَع م  َُ ْر

َ
و وُتنِبوُتو ِ ْاوَلَن وِوهةَ

آِئَهوو وَوُفنِوَهوو وَوَعَ ِسووَه وَوَبَصووِلَه  وِقثةَ ووِذیوَبْقِلَهوو وَو
ْدَیوو وِب لةَ

َ
ووِذیوُهووَنوم

َتْدووَتْبِ ُلسَ و لةَ
َ
و ْهِبُطوونْ ووَقوو َلوم ُهووَنوَخْیوورخ

ْلُتْنو
َ
وَلُکنوو وَسأ  .(61ب ا /) ِوْصر  وَفِؤ ةَ

کی  1/360 :تا    بس  طبا  )شادشث  ۀدی مش وِذی( با م  ییت 
ْدَیو وِب لةَ

َ
وِذیوُهوَنوم

َتْدوَتْبِ ُلسَ و لةَ
َ
وم

قییآل خثی نییث ییییت. بییا ییییم ییییاس  پییس یه   ْهِبُطوونْ وِوْصوور  قییآل مآییی  ییییت    ُهووَنوَخْیوورخو
ییییم یمییا تح ییق   کنییث منییا  یی تییزبی  میی دیخآییییت بنیی  ییییایئیل بییای  تنییآح غییبییس  مآییی  

کیاد طلبیی می   نییثدیخآیییت یی یه خثی گزشیث بیی  مصییا  میی   ث   خیثی  دعییا  مآیی  یی یجابییت 
کادشییث  دی من کیی  منچیی  طلییب    بییای  نشییا  دی ییییم یییییتا جییا بییای  شییما فییایهم ییییت.دیمییییث 

ْیاٌ »یخم   دید  تغییا صادب باخی  مفسیای   کنیث. یه دشگیا ییآ  مآ یع  قیف جلیآ  می « خ 
کیاد قآل مآ یی  ْهِبُطنْ وِوْصر  (  1/508: 1420) نریا یبم عاشزی ینیث. هزشثیییت  ی  قلمیثید 

گییا  گفتییای پثشییث نمیی  مشییث   یییخم مآییی  باشییث  تغیییی ۀیدیمیی   ْهِبُطوونْ وِوْصوور وکیی  ی ا صییادب 
ْییاٌ »تآی  یه  قف با  نم  گفیت. تیاجی  صیادب یییم قلیم نییر عیثح « خ  بی  یییم ییبب  ییخم 

گفتای یه دشیث   ییا دی یهفیا  مشی ی  با ییم تغی مآی  ب  خثی نث ییت؛ زیای قوشن  تغییا صادب 
 شآد.      نم 
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  و ا ر آن بر وقف« ...ُسْبَحاَن اهلل  »ا تالف در قاما  .9
 وُبسِرَكوَونوِف َفَلهةَ وَج ءَه وُینِدو

َ
و ْلَع َلِهیَنووَیوم وُسْبَح َ و ِموَربةِ وَوَوْنوَحْنَلَه وَو    .(8)نمل/  لنةَ ِر

و ْلَعو َلِهیَنوَوُسومشیا  کی  یختا  شث  یییت  ییم مش دی  نیثییس یییت  ۀیدیمی ْبَح َ و ِموَربةِ
یّث  ن یل  نث ب  مآی  یییث  ییت شیا منک  یه جانب خثی کیاد  یییتد یه ی  کی  قائیل  تغیییا 

گفییت کیی   ییآ  خییثی بیی  مآییی  نییثی دید  مآییی  هآهنییات شییث  پییس  و :ییییت  ُسووْبَح َ و ِموَربةِ
یییخم خییثی بیی  مآییی   ۀیییاس  تسییبی   یدیمییبییا ییییم ی .(498 :  1413)نحییاس   ْلَعوو َلِهیَنو
کیین  مآییی  بیی  نییثی   یییخم خثی  نیسییت   نییثبلکیی  یه م   ین قییاح شافتیی  ییییت   بیییانگا  ی

گفتیی گییا  ۀییییت. بیی   و ْلَعوو َلِهیَنودینیی   ی بیی  مآییی  بیییو     نییثیه نییثی  خثی َوُسووْبَح َ و ِموَربةِ
ا»باشث   ه  ْآه  گیا  .(425 :1404ییت )دینی   «کاف »محّل  قف « د  کی  ی یه یبآدیاتم ن یل یییت 

و ْلَع َلِهیَنو یا»ب  مآیی  نباشیث    نثدیخل دی نثی  خثی َوُسْبَح َ و ِموَربةِ ه  ْآه  محیّل  قیف « د 
گا تسیبی    دیخیل دی نیثی  خثی  ییت ِمیم  »قیف بیا بی  مآیی  باشیث     نیث ه  ی یاه  ّبِ یْه   « ی 
 .(498:  1413)نحاس   ییت

َیوو و ُمو ْلَعِزیووُزوبیی  مآییی  ییییت:   نییثگفتییای خثی ۀیمییب ییث ید ۀ  مشیییه دشگایییآ
َ
ووُهوم َنوو وُونَسوو وِإیةَ

گفتای خثی  دی مش .(9نمل/)  ْلَحِکیُنو ک   پیشیم ققیع نشیث  یییت  ۀبناباییم هاها م  ییت 
و ْلَع َلِهیَنو   کیاد ُسْبَح َ و ِموَربةِ گفتای خثی نث قلمثید  ت  قبیل پیآیی کی  بیا  ی  بی  میا یی  باشث 

 .  ییت

ْجَا... » ا تالف در قاما  .11 َطُذوْا اْلع  خَن اّتَ ذ 
ّنَ اّلَ   و ا ر آن بر وقف« ؤ 

و
َ
ِِ و ْغِفروِلو وَو ْدِخْلَنو وِفو َق َلوَربةِ

َ
ْرَحوُنو لورةَ ِحِهیَنووِخو وَوم

َ
یوَتوم

َ
َخوُذوْ وو*وَرْحَهِتوَكوَوم وِذیَنو تةَ

و لةَ ِإ ةَ
ِهووووْنو ْلِعْجووووَلوَسووووَیَن ُلُهْنوَغو ِ بة وِووووونور وِفوووو وَضووووبخ وووو خ

ووَوِذلةَ و ْلَحیوووو ِةو لوووو ةُ   ْلُهْفَتووووِریَنووِلَكوَیْجووووِزیْیَی وَوَکووووذ 
 (152_ 151عای /)ی

و ۀبییانگا ییخم مآیی  یییت   جملی یعیای ییزی   151 ۀمش دی   ْلُهْفَتوِریَنووِلَكوَیْجوِزیَوَکوذ 
وِذیَنو  ۀجملی ییت. دی یییم مییا   دربیای ی  نیثبییانگا ییخم خثی  ب ث  پاشا  مشۀ

و لةَ َخوُذوْ وِإ ةَ تةَ
وِف  ْلِعْجَلوَسَیَن ُلُهْنوَغو  خ

ِهْنوَوِذلةَ ِ بة وِونور ْیَی وَضبخ کی  شکی   قائیل   ْلَحی ِةو ل ةُ د   ج  مقیاح یییت 
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گفتۀ یی خثی نث   دشگا  مآی  م   ْلَحیو ِةووِفو دین   دی فیا  قائیل بیآد  مآیی    دینث. ب  
ْیَی   ْلَحیوو ِةووِفوو   خثی نییث   قییف بییا یمییا دی فییا  قائییل بییآد  ییییت «تییاّح »مآ ییع  قییف   لوو ةُ
ْیَی  کی  منشیأ  (.276 : 1404یییت )دینی   «کیاف »بلکی    نیسیت «تاّح »  ل ةُ  «تیاّح »هزشثیییت 

ک   وتلّ   شث   قف م  ییت   ؛یه ما قبل خآد ین قیاح شافتی  یییت  ْلُهْفَتِریَنووِلَكوَیْجِزیَوَکذ 
  دینسیتم  قیف« کیاف »داهیت ی یمیا د  پیشییم متفیا   یییت ۀش ن  قائیل م  بیا قائیل جملی

گفتییای یه   نیییم ین قییاع   جییآد نییثیید. تییاجی  صییادب ییییم قلییم نیییر عییثح تغییییا صییادب 
و ۀمآی  ب  خثی نث یییت؛ زییای بی  قوشنی کی  بی  نحیآ قق ی  ییخم   ْلُهْفَتوِریَنووِلَكوَیْجوِزیَوَکوذ 

 دینست.   نثتآی  یخم خثی یی هم م یعای  یزی   152 ۀییت  باق  مش  نثخثی

ُوُروَن »ا تالف در قاما . 11
ْ
  و ا ر آن بر وقف« َفَهاَذا َت 

وو وه  وَقوو َلو ْلَهووُلوِووونوَقووْنِموِفْرَعووْسَ وِإ ةَ وَعِلووینخ ْرِضووُکْنوَفَهوو َذ وو*َذ وَلَدوو ِحرخ
َ
 وُنْخووِرَجُکنووووْنوم

َ
ُیِرنووُ وم

ُوُروَ و
ْ
و *َتوووأ

َ
ْرِسوووْلوِفووو َقووو ُلنْ وم

َ
َخووو ُ وَوم

َ
وَنوووو*و ْلَهوووَ آِئِنوَح ِشوووِریَنووْرِجوووْهوَوم وَعِلوووین  وَسووو ِحر  ِ

ُتنَكوِبُکووولة
ْ
 أ

 (112_ 109یعای /)
ُوُروَ وقائییل جملیی      دربییایشادشییث دی مشییا  

ْ
گفتیی َفَهوو َذ وَتووأ  ۀیخییتا  شییث  ییییت. بیی  

 ْلَهوُلو  ییخم جماعیت دییی  م یاح یه قیآح فاعیآ  جملی  کی  یییمیییت عقی   هاها م     یبم
ک  ب  شکثشگا ِونوَقْنِموِفْرَعْسَ و گفت  ییت  یمیا باخی   م  یی ییخم فاعیآ  خقیاب   ینیث  نیم 

 :1390یبیم ینبیای  )  بی  ع ییث( 730تیا:  یبیم عقیی   بسینیث ) م یاح دینسیت بی  جماعیت دییی  
ْم »( 2/817 ْیِ یییک 

 
میییْم »...بیییا ییییخم جماعیییت همیییای  فاعیییآ   زییییای  ؛مآ یییع  قیییف یییییت« أ

ْم  ْیِ ک 
 
ُوُروَ وشآد    تماح م «  أ

ْ
 ۀاعآ  ییت. بی  نریا صیادب یییم قلیم   مشییخم ف َفَه َذ وَتأ

ُوُروَ و
ْ
ْرِضُکْنوَفَه َذ وَتأ

َ
 وُنْخِرَجُکنووْنوم

َ
َفَهو َذ وعبایت  ب  هیم پیآییت  یییت   ین قیاح  ُیِرنُ وم
ُوُروَ و

ْ
گییا بخییآیهیم  یه مییا َتووأ ُوُروَ وقبییل  جهیی  نییثیید  یه ییییم ر  دتیی  ی

ْ
یی یییخم  َفَهوو َذ وَتووأ

کیی  یه مغییاه مشیی  جماعییت همییای  فاعییآ  قلمییثید  وش نیی  یه  ؛نکنیییم  ییجیی  م  ییییت 
َ
ُیِرنووُ وم

گیا  ...ُنْخِرَجُکن کی  ی ُوُروَ وییخم فاعیآ  قلمیثید شیآد. هزشثیییت 
ْ
ۀ ییخم یدیمی َفَهو َذ وَتوأ

ْم »ب   قف با یخم جماعت باشث  قآل  فاعآ  شا یدیمۀ ْیِ ک 
 
 شآد.   منتف  م « أ
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  و ا ر آن بر وقف «َکاّلَ اَل َوَزرَ » ا تالف در قاما  .12
وو ْیَنو ْلَهَفرةُ

َ
وم یَد ُ وَیْنَوِئذ  و *َنُقسُلو ْْلِ

رَووَکالةَ وَوَز    (11_ 10قیامة/ ) اَل
 جیی   پاشییۀیه د   جیی  خبییا دید  ییییت. بییا   شادشییث مشییا  یییاختای یبییم عاشییزی دی تحلیییل 

ونخست  
رَووَکالةَ وَوَز کی  بی   قیت بوپیا  نثیخم خثی اَل یس قیامیت  دی پای  ب  ینسا  ییت 
ْیَنو ْلَهَفرةُو

َ
ویمیا  جی  د ح    گفت  ییت م

رَووَکوالةَ وَوَز کنیث؛    م افی  می گفتیای ینسیا ۀیی یدیمی اَل
گافتم یه فایی کی   شیماید   یقیایی می    خآد ییم طمع یی باطل م گا ش ن     پس یه یایم  کنیث 

لییم   ییییا  بیی  نرییا صییادب ییییم ق .(321_ 29/320: 1420 پناهگییاه  نیسییت )یبییم عاشییزی 
و ْلُهْدوَتَقرةُو ۀزیای مش ؛شث  ج  نخست ییتؤمشا  م وَكوَیْنَوِئوذ  ِ بة  ۀکی  دی یدیمی (12قیامیة/) ِإَل وَر
و
رَووَکوووالةَ وَوَز عامییی    بییی  ع ییییث دی پایییی  بییی  ینسیییا  یییییت.  نیییثممیییث  یییییت  ییییخم خثی اَل

ونییییر  طباطبیییایس
رَووَکوووالةَ وَوَز  یییییت نیییث بلکییی  ییییخم خثی  ییییخم ینسیییا  نیسیییت ۀیدیمییی اَل

 .(20/115: 1430)طباطبایس  
کی  دی مشیا  ییزی م ییاس ب  ها ت ثیا  با  جیم مادری  شیث  دی یییم  ییای یبیآعمو  دینی  

گفیت بیا فیا  من« یهمفیاّ »ح با تآی  یه  قف تا   مآ ع م  وکی  ییخم 
رَووَکوالةَ وَوَز ییخم  ۀیدیمی  اَل

 کنث.  جلآ  م « کاف » قف « یهمفاّ »یما دی فا  م ابل   قف با   ینسا  نباشث

ّنَ اهلَل  ّیَ َخا َحن  »ا تالف در قاما  .13   و ا ر آن بر وقف...« ؤ 
و وِبَهو وِإْبوَر ِهیُنوَبِنیوِهوَووَنْعُقونُبوَنو وَبِنو وَوَوصةَ و َموو ةَ یَنوَفواَلووِإ ةَ ِ وإِوو ْصوَطَف وَلُکوُنو لو ة وَتُهونُتنةَ

یووُتنوالةَ
َ
وَوم

 (132)ب ا / ْدِلُهسَ وُوو
وَنو وَبِنو ۀ ییم قائل جملی  دی تییم مش دی  و َموو ةَ یَنوَفواَلووِإ ةَ ِ وإِوو ْصوَطَف وَلُکوُنو لو ة وَتُهونُتنةَ

یوُتنوالةَ
َ
وَوم

ْدِلُهسَ و   هیم ش  یآب یی قائیل یییم جملی   د   ج  مقاح ییت.  ج  نخسیت  هیم یبیایهیم وةُ
ئیل یییم ف ط ش  یآب  قا   ج  د حپاشۀ یما با   زیای ش  آب  م قآ  ب  یبایهیم ییت ؛دینث م 

   »قیآل ییییت   ن ی  نحییآ  ش  ییآب  فاعیل بییای  ف یل محییب   ییییت؛ ش نی  ت ییثیا یییخم 
ِن ]قال ا ب  آب  ش     ْ  باشث.  م ...« ّ   ن ش 

گفت ک  ت ثیا یخم قیس   یخف  ع ۀب   ِنی    » یث  دیید  یا ب  یآب  ش     ْ یییت   « ...ّ   ]قالن ش 
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کییاح ییییت   « یییِ  ِن ب  »بییا ییییم ییییاس   وَنْعُقوومحییل ققییع  ونُبوَنوو وَبِنووَو یبتییثی  تییا   قییایی   ةَ
کیی  یبییایهیم   ش  ییآب هییا د  ییییم جملیی  یی بیی   یمییا یبآدییاتم   دشگییای  بییا م  یفتیی   گیییاد میی  ینییث 

یآب  »ینث   با یییم مبنیا  محیل  قیف  ت فوهنثی  خآد یههای دیش    ْ ِنی» یییت  « ش  یا ب    یبتیثی« ّ   ش 
 .(458_ 1/457 :1429 گیاد )قیس   تا   قایی م 

  و ا ر آن بر وقف« ُهن اَل َخْشُعُروَن »ا تالف در قاما  .14
ُکْنو وَنْحِطَهوونةَ ِکَنُکْنواَل ْهووُلو ْدُخُلوون وَوَدوو  َهوو و لنةَ یةُ

َ
وَنوو وم ْهووِلوَق َلووْتوَیْهَلوو خ َتووْن وَعَلوو وَو ِدو لنةَ

َ
وو وِإَذ وم وَحتةَ

وَنْشُعُروَ و    (18نمل/) ُسَلْیَه ُ وَوُجُننُدُ وووُهنواَل

کی  دی جملی  شادشث  ۀدی مش وَنْشوُعُروَ و ۀیه شحیس بیم ییاح ن یل یییت   نیث خثی ووُهونواَل
ک   بیا  م  کی  ییلیما  _ نمی  ش ن  مزی گیا ها _  م دیید  فهمیث  یخنشیا  یی می  دینسیتنث 
یآد  »دین     با ییم ییاس  ب  ع یث .(427 :1404 )دین   ن  زییای  ؛یییت «تیاّح »محیّل  قیف « ج 

وَنْشووُعُروَ و ۀییییث   جملیی   اشییا  میی م مزی یی  دی ییییم مآ ییع بیی  پیییخ   نییثگفتییای خثی ووُهوونواَل
وَنْشووُعُروَ ویه دشگییا یییآ  باخیی  مفسییای   (.جییا ییییت )هما  قلمییثید  مزی یی  یی یییخم ُهوونواَل

گیا  .(19/240 : 1420 یبم عاشزی ؛ 15/25:  1366 )یبآیهفتآح ینث کاد  ک  ی وهزشثییت  ُهونواَل
آد  »ل ب   قف با ث  قآیخم مزی   باش ۀیدیم َنْشُعُروَ و ن   شآد.  منتف  م « ج 

کی  شیآکان   کنیث   نیا  مشی  جلیآ  می  خا  هاها  شحیس بم یاحمثعا   ب  ها ت ثیا 
خییا   ییییم مییثعا خایییتگا  ییییث    یی ب ییث دینسییت  ییییت. بیی  نرییا میی ( م2/359: 1430)

ک  یلیما    یپاهیان  ب   هاها گاه   صف نگادنث. نام  ییت   م

خن   َذآه »الف در قاما ا ت .15   و ا ر آن بر وقف« َیْ ُم الّد 
َه وِهو وَفِؤَذ وُهْنوَننْووَ وَفِؤیةَ وَو ِحَ ةخ وَوَق ُلن وَن وو*ُظُروَ وَ ْجَرةخ ْنَلَن وه  یِنوَو ِ و *َذ وَیْنُمو لو ة َذ وَیوْنُمو ْلَفْصوِلوه 

ِذی
ُبسَ وو لةَ ِ  (21_ 19صافا /) ُکنُتْنوِبِهوُتَکذة

و ۀقائیل جملی ییم مشا   دربای دی  یِنوه  ِ گفتی َذ وَیوْنُمو لو ة یهیل  ۀیخیتا  شیث  یییت. بی  
کیاد  یییت   بیا یییم مبنیا  م  فم  یبآدیاتم  یا»یی قیآل خیثی شیا فاشیتگا  قلمیثید  ن  ْشل  یی محیل « ر 

ووویمیییا دشگییای      قییف دینسیییت  ییییت یِنوه  ِ کییافای  دینسیییت یی یدیمیی َذ وَیووْنُمو لووو ة ینیییث  ۀ ییییخم 
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گیا  بیثیم .(1574 تیا:  بیس عقیی     )یبم ْنَلَنو وییا  ی وَنو وَو یِنووَذ ه  ِ کیافای َیوْنُمو لو ة   باشیث  ییخم 
گیا   شآد مقاح نم « رشلنا» قف با  یا»یما ی ن  ْشل  یا ر  کیافای    « ش  وییخم  یِنوه  ِ ییخم  َذ وَیوْنُمو لو ة

یا»گسسییتگ    خیثی شییا فاشیتگا  باشییث  بیای  نشییا  دید  ن  ْشل  گیادد. بیی  هییا    محییل  قیف میی « ر 
وش ن   ؛ب ثشۀ م  ت ثیا وِذیه 

ُبسَ ووَذ وَیْنُمو ْلَفْصوِلو لةَ ِ کیافای  نیسیت ُکنوُتْنوِبوِهوُتَکوذة  ؛ زییایییخم 
آ   »ف ل  ب  ّبِ ک  کافای  ییت   قائل ییم جمل   باشث غیا یششا  باشث.      « ت   خقاب ب  

نَسان  َ ُذوال  ک»ا تالف در قاما  .16 ْْل  ْیَطاُن ل 
َ

  و ا ر آن بر وقف« اَن الّش
ِن لَو َضلةَ

َ
ْکِروَبْعَ وِإْذوَج ءِی َعووَقْ وم ِ ووِنو لذة یَد ِ وَخُذوال  ْیَط ُ وِلْْلِ

 (29فاقا /) َوَک َ و لشةَ
 کیییاح شیییخص هیییاهم« جیییا ن »بیییا   یییییم مشییی دی  (3/319 :1431یبیییم جیییزه  ) ۀگفتیییبییی  

مآ یع  قیف « جیا ن »کی   گفت  شیث  یییت یه ییم ر شآد.  تماح م  ]شادشث  دی مشا  قبلن
وجملیۀ ییییت   تیاح  یَدوو ِ وَخوُذوال  وْیَط ُ وِلْْلِ

 : 1422 )ییییآط   ییییت  نیثکییاح خثی َوَکوو َ و لشةَ
وطباطبایس عام    ب  ع یث .(168_ 1/167 یَدو ِ وَخوُذوال  وْیَط ُ وِلْْلِ

  نیثکیاح خثی َوَکو َ و لشةَ
کی  یدیمیی کیی  یه بیاب تأیییف   دسییا   کییاح شیخص هییاهم ۀیییت   نیییر ممکیم ییییت  باشیث 

گ گیییا .  (15/204: 1430)طباطبیییایس   فتییی  یییییت نییییم  کییی  ی وووهزشثیییییت  ْیَط ُ وَوَکووو َ و لشةَ
و یَد ِ وَخُذوال  گفتای پثشث نم یقایی هاهم دی رره ییتاخیر  ۀیدیم ِلْْلِ مشیث    باشث  تغییا صادب 

ا ِن »تآی  یه  قف با  نم  گفت.    « ج   ب  ییم یبب یخم 

 گیری  نتیجه
کیسیت  صیادبا  ییخم «  قف»پبیا  یثو  شادشث گان   شآیهث شانرد  دی مشیا  قیام  یه 

گییا  دیدنشییا  بیی  عییا    شییآیهث ل نمییآد. یی مییثهّ  بیی  صییزی   قییف شییا عییثح  کیی  ییییم یثاگییبیی  
گیا  دربیایی  م ّی     قف با  ی   شیا  «تیاّح »یمیا    قیف  یختافی  نیسیتیصیل   م ی  دید  ییت   

کیست  صادب یخم  گ ینگاشتم  قف  بست «کاف »  نیم نیسیت ب  ها ت ثیا   دیید.ب  
  ک  شیناخت مآی یع  قیف  فهمنیث  یی بی  شیناخت صیادبا  ییخم دی مشیا  قیام  باییانث

ی مشییا  قییام   مآی ییع بلکیی  عکییس م  صییاد  ییییت؛ ش نیی  بییا شییناخت صییادبا  یییخم د
 شآنث.  قف  مشخص م 
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گسسیتگ  م  یمنرا قبل یه  گا  پیآیتگ  شک عبای  ب  ما یه دشگا یآ   منریا ه نحآ    
کی  بی  نریا م  ل بیی   قیف شیا عیثح  قیف یی دشییآیی م تغیییا صیادب ییخم  قیآ ییییث دی  ییاهد 

دیید   قییآل بیی    بیشییتایییاه  تغییییا صییادب یییخم  یهمیییت  گآنیی  مآی ییع  باجسییت  ییم
   قف  یری ییتا ییت.  

ک  یی  قائل یخم دی مشیا  قیام    بی  ها نث  یفز   با ییم  بویی  مصثیق  نشا  دید  ر  د 
کشییانث  ییییت یی  دی  قییف  ذهییم مخاطبییا  مشییا  یی بیی  بییازشگا   ر  یه بسیییای  دی   تبییع م  د 

   تآینث ب  ینتخاب  ج  ییج  مثد ییانث. م  کاح ییا  ۀمادرمآیید  

 منابع 
یهیثیم یم یا      تح ییق محییسؤخاا  ال قکف و االحتکدا یبم ینبای   محمث بم قایم بم بشای   .1

 . 1390  مجمع یهلغة یه وبی   دمشق
  یهکتییاب یه وبییس   دییزاد الهسککیر فککی علککن التفسککیرم بییم علیی   یبییم جییزه   یبییآیهفاج عبییثیهادم .2

 . 1431بیو    
 . 1420  بیو    یهتارش  یه وبس ةیسؤ  متفسیر التحریر و التنویریبم عاشزی  محمث طاها   .3
  بییو    دیی یبیم دیرح  الهحّرر ال جیم فی تفسکیر الوتکاا الع یکم   حقیه   یبآ محمث عبثییبم عق .4

 . تا بس
  تح ییییق ییییبیع دمیییر  الهبسککک ی فکککی القرامکککات العشکککر یبیییم مهیییای   یبیییزبکا یدمیییث بیییم دسییییم  .5

 .تا مقبآعا  مجمع یهلغة یه وبی   دمشق  بسداکم   
  هییا  ییییام  بنیییاد پییژ ه   روض الجنککان و رو  الجنککانیبآیهفتییآح ییه   دسیییم بییم علیی    .6

 .ش1366مشهث  
دیی یهکتیب یهیثیم     تح ییق یبیایهیم شیمسوعکانی القکرآن  یث بیم مسی ث یخف  ی ییط  یی  .7

 ح.2011یه لمی   بیو    
کتکاا اهلل عکمّ وجکاّ االحتکد الهوتفکی فکی ال قکف ودین   یبیآعمو  عثمیا  بیم یی یث   .8   تح ییق ا  فکی 

  .1404  بیو    یهایاه  ةیسؤم یآیف عبثیهادمم یهماعشل  
  تح ییق یبآیهف یل یهیثمیاط   البرهکان فکی علک م القکرآن   زیکش   بثییهثیم محمث بم عبثیهلل .9

  .1427دیی یهحثشو  قاها   
دیی یهکتیاب یه وبیس  بییو      الوّشکاف عکن حقکامق غک اول التن خکاهمخشا   محمآد بم عما   .10

1429.  
تصییحی  محمییث یییاهم هاشییم    علکک م القککرآن االتقککان فککیبکییا     ادمم بییم یبییسییییآط   عبییثیه .11
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  .1422جا     بسه وبسمنشزیی  ذ   ی
  .1430یهکتاب یه وبس  بیو     دیی  فتح القدیر شآکان   محمث بم عل   .12
  .1430ۀ دیی یهمجتب   قم  یسؤ  مالهیمان فی تفسیر القرآن دسیم ییثمحمثطباطبایس   .13
دیی یدیییا  یهتییایث   تفسککیر الطبککری: جککاوع البیککان عککن ت وخککا آی القککرآنطبییا   محمییث بییم جویییا   .14

 تا. بیو    بس  یه وبس
شییایج      یهشییایق   جام ییةالهداخککة الککی حلککوا النهاخککة طاهییب    مکیی  بییم یبییسبییآ محمییث یقیسیی    .15

1429.   
  دیی عبییثیهادمم بییم یبییایهیم   تح یییقمتنککافالقطککع و اال اس  یبییآج فا یدمییث بییم محمییث نحیی .16

  .1413  رشا   عاهم یهکتب
  رشیا   ة ی ماح محمث بیم یی آدجام   التفسیر البسیط یدث   یبآیهحسم عل  بم یدمث   .17

1430 . 


