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رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

 .1وقدوه

شک یه ینگای ها مزید تآج مدمیا بای مغاه کاد شا ب ت خیا ینثیختم باخی کایهیا

کسب کامیابسها شیا نا کام هیا بیاری بی فاخنیثگ شیا شیآم یعیثید یجسیاح شیا پای هیا

هما ییت .دیوشنگ ییم گآن باریها دی دییهنا تارش

گستا م دی جغایفییا زشسیت

ینسا ب گآن ی ییت ک دی ربع مسکآ کا خا ک نم تیآی مادمیان یی شافیت کی کیم

بی

با ییم ینگایها ررب ر نباشنث.

ییم پژ ه جستای ییت دی یعتبایینج گریی ها شیناخت باممیث یه کتیاب خیثی

دی یپها م نایس باری ب فاخنثگ

شآم هما ها؛ ک با یییتفاد یه منیابع کتابخانی ی

ب ر ش تحلیل _ تآصیف دی پس شافتم نگیا قیام در بیای یثوبخشی همیا هیا بیا فییوره شیا

نگآ بخت مدم ییت.

 .2پیشینه

دینشزیی مسلما ب منایبت تبییم مشا

دربادیینیث مآ یآح فاخنیثگ شیا بیثیقباه

ب ی شییکل تفسیییا تاتیب ی ب ی ییییم مآ ییآح پادیخت ینییث .دی تفاییییا مآ ییآع نیییر ب ی ینگییای

بختیییای شییا نگییآ بختی مدمی دی پای هییا همییا تآجی

شییمگیا نشییث ییییت .بییا ییییم

هم تکنگای هایس شافت م شآد ک دی م ها تآ یحات در بیای یییم مآ یآح بی

شیم

م خزینییث؛ کتییابهییایس ییآ ج وعووهودروقب و لوخر ف و ن ،محمثدسییم پا کییثیمم 1387؛

خر فووهو گسیی،وچیدووت ،وچر یوویوووک رکردهوو مجمییع تشییخیص مصییلحت نریییاح 1387؛
ّ
محمیثعل یشیاه دسیم
خر ف نو زودن گ وقرآ ییآل منتجبنیا 1388؛ ر و فدو یه
پزشا  1390فلدوفۀوخر فو ن ّ
یییثشحیس شثوبیس  1393بخ هیایس یی بی دشیثگا قامنی

دربای نحسینگای هما ها یختصا

دید ینث .م ا ت

یه دشییثگا ع ییل شییاح» بی قلییم ج فییا یییبحان

ریعیی

«بویییی ر یشییا

«یی اد

آ «فاخنثگ

شآم ررههیا

نحآیییت یشییاح» نآشیتۀ جییآید

نحآیییت د ش یینب » یه دسییم ن یی هید «محتیییآیپژ ه ر یشیییا
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نامبایک هایشنب » نآشتۀ یهبوه مح ق گافم یشاییت ب ییم مآ آح دیشت ینث.
با مقاه ۀ مشا مآ یآح نحآییت یی اد ّیشیاح دی تفایییا تاتیبی می تیآی درشافیت
کییی بیشییتا مفسییای بییای تبییییم مآ ییآح بییی خییانآید هییایس یه ر یشییا

پادیخت ینیییث بییی

مآ ییآح دی م ییاح شکیی یه پاییدیشمه ییا تفس یییا مآ ییآع تآجییی نک ییاد ینیییث دی داه کییی

می تیآی نگییا قامنی ت ثیاگیبیی هما هییا بییا فاخنییثگ شییا نگییآ بختی مدمی یی ب ی گآنی ی
مست ل تبییم کاد تنهیا بیا د هتهیا دیا کم بیا مشیا

همچنیم م ا

پی

نریا قیام دی یییم بیای یی باکشییث.

گفت با بها گیا یه نث ر یشت مخاه

با نحآیت یشاح تنها بی

نف نحآیت ذیت هما ها پادیخت دی داه ک م یی یه نرا ع ل نار ی نم دیننث.

 .3وفه مشناسی
 .1-3وعنای لغوی و ارطالحی سعد و نحس
« َی ث» دی هغیت بی م نیا خییا ییوری باکیت فاخنیثگ (یبیم فیایس 7/3 :1414؛

یبممنریزی  )125/3 :1414هیا یمیا ممیختی بیا خییا ف یل (مصیقفآ
شاد شث ییت .دی زبا پاییی م یی بیا خیآشیقبیاه

)155 /5 :1430

همیایآ شیث (دهخیثی :1377

 )13652نیکبخت (پادشا  )2430 /3 :1335یاهگای دینست ینث.
ی «نحییس» دی م ابییل «ی ی ث» قییایی دیشییت

میما ب یا ش لۀ بث

ب ی م نییا یییاخ گآ شییث کاینیی ها

د د ییت ک بیای ها ییر ناخآشیاشنث بی کیای می ر د (ییغیب

 .)699 :1412بییای مفهییآح نحآیییت متایدفییات

ییآ ه یؤح خبییو عسییا شییآح (مییثن

 )292 /6 :1384می ی ت ییآی دی نر ییا گافیییت .ب ییای نمآنییی ش ییآم خانییی بییی کیییآ ک م
َ
همسییاشگا بییث شییآم ه بی نییاهییس شییآم َماکییب بی یفسایگسیییختگ م ییییت (یبییم
منرزی  .)314 /12 :1414کتب هغت م ان مشاب دشگا
بادهییا یییخت ررههییا بسیییای یییاد ش ی لۀ بییث

(یبییم ییییث 200 /3 :1421؛ یههییا

یآ بیسباکتی

غبیای متیایکم

د د یی بییای نحییس دی نرییا گافت ینییث

 .)319 /4 :1421گییآها م نییایس ی نحییس یی دی هییا

و38
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یر ناخآشاشنث م تآی جست.
یصقاح « َی ث» ب م نا فایهم شث یمزی م ثما
دی عا

یییث ب خیا دنیآ

یصی یییقاح یفی یییز

یخو

بی یییا بی یییثشمن

یهه شک یمیا بیای

ییت ک دی بایبا م ی « نحس» قایی دیید« .نحس» نییر دی
نامبیییییایک بییییی کآشییییی

نافاجام (پادشا )4204 /7 :1335

ینیییییج بسثمیییییا بیییییثیختا

وی با (یبم منرزی  )227 /6 :1414کیای میبهم

تارشک هیا ییر ناپسینث گفتی م شیآد .بیا یییاس همییم م یان یعیایب بی یی اد
نحآیییت یییتایگا گآنییا گآ بییاری دیشییتنث (همییا  .)125 /3یه ییییم ر « ّیشییاح نحییس» دی
یصقاح باش یه هما ییت ک دی م دادث ی نامبایت یتفا م یفتث یعمال ینسیا

بییای صییادب م نتیج ی

یثییا مقلییآب نییثیید .مخییاه

ییت (طباطبایس .)15/19 :1390

ییییم م نییا دی «یشییاح یی ث» صییاد

بییا جمییعبنییث م نییا هغییآ یصییقاد م تییآی مفهییآح یصییقاد «نحآیییت» یی
تایکم مصیبت گافتای ها پثشث ناپسنث دی همان م ّییم دینسیت کی بیا تیاس یه نتیاشج

م همای یییت« .یی اد » نییر دیاهت یییت کی خییا نییکفاجیام یی بی همیای دیشیت

باشث.

 .2-3پیشینۀ باور به فرخندگی و ش وی زوانها

ی یتنگا باری ب ی ث نحس هما داکت هاها یتایگا

یجیایح کیهیان یییت؛

رششی ی ی ها یی ییییم گآنی ی ی باریه ی ییا یی دی جهی ییا بین یآنی ی یان

هنی یییث می ی ی تیییییآی جسیییییت

بثینجایت ک هفت فلک یتایگا یی پیثیی مآجیآدی

جهیا عناصیا شیماد ینث (یبیم

(شثوبس  .)20 :1393نفآذ ییم گآنی باریهیا دی دین هیا ع یل گای ماننیث فلسیفۀ یییام تیا
یینا .)41 :1363

دی یختییا شنای ی بایییتا یه منجییا ک ی یییتایگا مختل ی

دی هما هییا گآنییا گآ دشییث

م شییثنث میییا مش یاهث م هییا یخ نمییآد رر شییثیدها ییبق ی ی ینگاشییت م شییث؛ بییای
َّ
نمآن ی شب مخا ها ما قما یی « ّ
یهنحسیا » د
یهین َحس» د یییای هدیل میوش یی «
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ییییای مشییتا

ههییا یی « َّ
یهس ی ثی » م نامیثنییث (بسییتان

یییتایگا بی ی گییان

 .)905 :1375نامیییث باخ ی

یی ث بلییع» بییا ییییم

ییآ «یی ث یهبییایح یی ث یهبهییائم یی ث یهییبیب

ینگیای ییییتآیی یییت .یتای شنایییا کهیم هنییث بییاری دیشیتنث کی یخیثیدها همینی بییا
گییآنگ قاییگییافتم یجییایح میییمان مییاتبط ییییت .پییس بییای یفتییای ییییایی

دی هما هییا

ر یییژ مثییای شییماد ینث کییی بیی یدکییاح نجییآح نامبادیینییث .همپآشییان باخییی هما هیییا بیییا

پثشث ها کهکشان

ییتخایج فاخنثگ شا شآم م ها محزی یصیل یییم ممزه هاییت

(دریینت .)599 /1 :1391

کنییث کا دی ینگییای نامبییایک

فاخنییثگ هما هییا دی میییا یقییآیح نیییر بسیییاب نیسییت؛

بییای نمآنی ر یییل دریینییت باریهییا نادییییت باممییث یه یدشییا یی شکی یه عآیمییل ک یجر

تم ییث ها دینس ییت (هم ییا  )78نمآنی ی هایس یه یییییم گآنی ی باریه ییا یی دی مییییا مصیییوشا
بابلیی ییا بآدیئیی ییا

دی

م یییادح در یی جثشییییث شی ییادمری م ش یییآد (همی ییا  848 589 220؛

 .)217/2بییا نییاح بییاد یه ینییآیح طییاهعبین ِ همییا محییزی دی یبتییثی عصییا خییادرره بشییا
(هما  )207/7م نزشسث« :مادح یآنا بایتا هما ها یی ب ی ث نحس ت سیم کیاد
دی یشاح نحس یه یهد یج دیدخآیه

یمزی مهم پاهیر م کادنث» (هما

دی یتای شنای بایتا باخ گادش هما ها یی علت فاعل

.)218 /2

قآح یخیثیدها شیماد

باخ دشگا عآیمل پثشثمرینث هما ؛ ش ن گادش همییم م اینیت م بیا ییتایگا یی تنهیا

فاعییل ییید یهه ی تح ییق کییامو ییس شییا نا کام هییا م دیننییث؛ شییمای دشگییا هما هییا یی تنهییا

نشانۀ قآح یخثیدها متنا ب مبیایت شیا شیآح م پنثیینیث (طباطبیایس -115 /19 :1390
 .)122باریمنثی ب ها شک یه ییم دشثگا ها دی پیآنث بیاری خیزش
باممث یه دیم قلمها فایآد

هما ها یآد ینث.

 .4فرخندگی و ش وی پارههای زوان در نگرۀ قرآن
باریمنثی ب فاخنثگ

بیا شافتی هیا شیناخت

شآم باخ همیا هیا یه د هیتهیا هیاها باخی یه مشیا
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قییام مجیییث بهییا گافت ینییث .مشییا

و40

دربادیینییث عبییای هییا «یییآح نحییس مسییتما» «یشییاح

نحسا » «هیلة یهمبایک » «عیث» دی ییم دیت م گنجنث .دی یآ م ابیل یییم ینگیای
ِ
مشات یی م تآی شافت ک همۀ پثشث ها یی شای ییا ب نیکفاجیام مدمی م افی کیاد
یی یا بام ها م دینث .بای پس باد بی نگیا قیام در بیای تآصیی
باشسییت ییییت تییا ینییآیح د هتهییا مشییا

مبییایک شییا نامبییایک

باکشیییث تییا نرو ش یۀ قامن ی در بییای خل ییت ی هی یۀ پثشییث هییا تییآی
یانآشت مدم

نیر د یل کامیای

ذیتی همیا هیا بی

هییا د یییآ ییییم ینگییای یی
میییری یثییا بخش ی م هییا بییا

نگآ بخت بشا دی هنثگ مشکای شآد.

شیآم همیا هیا

دی ییم پژ ه بای دیت شابیث ب نگا قیام دی م یال فاخنیثگ
د گو یه مشا یکا م شآنث :گو ی ّ ل مشات هستنث کی دی هیاها بییانگا فاخنیثگ شیا
شیآم یی هییییث
ستگ باخ هما هیا هسیتنث گیو د ح مشیات هسیتنث کی یی اد
گ َج ِ
باریه ییا یفت ییای مدمی ی دینس ییت بی ی ع ییثح تف ییا

مهایکاد پثشث ها ب دیت مدم یشای دیینث.

دی خل ییت ی هیی یۀ پوریدگیییای تآینمنیییث

 .1-4آیاتی که از فرخندگی یا ش وی پاره هایی از زوان سخن وی گویند

مفییاهیم همسییآ بییا ی ی اد نحآیییت علییل یییییث ب ی م هییا دی قییام بایهییا ب ی کییای
سیتگ باخی
یفت ینث .دی یییم مییا مشیات دی هیاها بی مبیایت بیآد باخی هما هیا شیا گ َج ِ
دشگا یشای دیینث .ییم مشا با دسب یشای ب ی اد شا نحآیت بی د دییت قابیل یفیایه
ّ
ّ
ییییت ک ی عبای ینییث یه :مشییا دیل بییا فاخنییثگ باخ ی همییا هییا مشییا دیل بییا نحآیییت
ررههایس دشگا.

ّ
.1-1-4وآن نود لوبروفرخن گ وبرخ وزو وه و
د هت مقاب

هاها ییم دیت مشا

ماتبط با هما نز ل قام

مآ آح مبایت بآد هما ها یی دی بیا دیید .مشیا

نییر عییث بیآد هنگامیۀ فیو د مائیث مییمان بیای عیسی ؟ع؟ دی

ییم دیت قابل یرزشابس هستنث.
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.1-1-1-4وشب وفرخن و
َ
ْ
ّ
َ
َ
دی یزی دخا پس یه یآگنث یهه ب کتاب مبیم (قام ) نییم ممیث ِ < :ؤیو وأیزلنو ُ ِوفو و
ْ ُ ُ ُّ َ
َ َ
َ َّ ُ َ
ین> (دخا )4_3 /؛ بی ییییت میا م یی دی
لوأ ْو ٍر َوِ ِک ٍ و
ینو*و ِف َیه ُونف َرقوک و
ل ْیل ٍة ُوو َب َرک ٍة ِوؤ وی ک ّون ُوو ِنذ ِر َ و
شب پا باکت ناهل کادشم؛ زیای ک همیآیی بییمدهنیث بیآدشم دی م شیب هیا کیای یییتآیی
(ب ی ییید خییثی) فیصییل م شابییثّ .
مفسییای منرییزی یه «هیل ی مبایک ی » دی ییییم مشییا یی همییا

هیلةیه یییثی دینسییت ینیییث کیی قییام مجییییث دی م شییب نییاهل شییث (طآییی
طبای

92 /9 :1372؛ طباطبایس .)130/18 :1390

یه نگییاش هغییت «باکییت» ب ی م نییا ز شییاد نمییا (فایهیییث

شث ها خیا (یهها
فز ن

224 /9 :1431؛

 )369 /5 :1409زشییاد

 )130 /1 :1421ممث ییت .باخ یه ی شناییا باکیت یی بیا قییث

یشث پس یه هیا ن صیان بییا کاد ینیث (یبیم در شیث  .)325 /1 :1988دی یصیقاح

نی ییر باک ییت ش ییافتم خی ییا فز نی ی بخشی ی

یههیی دی ی ییر یی ییت کییی ییییبب پاشیییثیی

ییآدمنث م م شیآد  .پثشییث ی یی «مبیایت» نامنییث کی دی م خییا باکییت باشیث .پییس
ماید یه مبایت بآد م شب ییم ییت ک گنجاش

هاگآن نیکزیس یی ب فای ینی دیییییت

(ییغییب 261 :1412؛ طباطبییایس  .)130 /18 :1390ییییم مآ ییآح دی مشییا دشگییا ماننییث
َ ْ
َ
ً
ً
ٌ
َْ ْ َ َ
َ> ( َ < )29 /و َوج َعل ِون ُووب َورک و> (میوشمَ < )31 /ر ِّبوأ ِیزول ِنو ُوو َنوزال و
< ِک َت ٌبوأی َزل َن ُ ِوؤل ْیك ُوو َب َر و
ً
ُوب َورک و> (مؤمنآ  )29 /ب شم م خزید.
با ییم تآ ی هنگامۀ نز ل قام ؛ ش ن شب قثی پای ی مبایت یه همیا خآیهیث بیآد.
دی کنای نز ل قام ت ثیا ت سیم ن ما پوریدگای میا مخلآقا م ّیم شیث نیک هیا
منافع بای بنثگا (کاشان  )9 _5 /5 :1393یییث مثای نییک یعمیال بی م هیا ییبب
مبایت بآد ییم شب دینست شث ییت (همخشا .)274 /4 :1407

عام ی طباطبییایس دی ییییم بییای م نزشس یث« :باگشییت م نییا مبییایت بییآد م شییب

ی ی ادت

ب ی ییییم ییییت ک ی عبییاد

شییب قابییل قیییاس بییا عبییاد

دی م دییی ف یییلت ییییت ثییآیب عبییاد

دی م

دی یییایا شییبها نیسییت دی م شییب عناشییت یههیی بیی

رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

بنثگان ک متآج یادت عر

کبو شیایس شیث ینث نردشیک یییت» (طباطبیایس :1390

.)71 /19

.2-1-1-4ووروزیوفرخن

و42

و

دی ییزی مائییث در بییای فییو د خییآی میییمان بییا عیسی ؟ع؟ بزیگثیشییت م یییخم یفتی
ّ
دآیرییآ یه د یا عیسی ؟ع؟ دیخآیییت کادنیث
ییت .بنا با فایه یه مشا ییم ییزی
تا یه پوریدگای بخآیهث بای م ها مائث ی فایهم مرید تا هم گایینگ خیآد یی باطیا

کننیث

هم دی یشمانشیا نسیبت بی عیسی مقمیهم شیث قلبشیا محکیم شیآد .عیسی ؟ع؟ یه

دیگییا یهه ی فو دممییث مائییث ی یی م ی طلبییث .قییام کییوشم ییییم رر شییثید یی نیییم ص ی
م کنثَ < :ر َّوب َن َوأ ْی وز ْل َوع َل ْی َن َوو م َ ًةوو َنو َّ و َ ُ ُ َ َ ً َ َ َ
وآخر َی َوو َآن ًة ِوو ْن َك َ ووو ْر ُز ْق َن َوو َأ ْی َ
وتو
لد َ وه ِهوتکس ولن و ِعی ِوْل ّ وو ِلن َوو ِِ
ِ ِ
ِ
َ
ین> (مائییث )114/؛ عیسی گفیت :خییثیشا بییای مییا یه میییما یییفا ی پییا یه غییبی
خ ْیو ُورو لو َّوور ِز ِق َ و
ناهل کم تا بای ما رره عیث باشث بای یهل هما میا نسیل مشنیث میا نشیان ی یه ییآ

تآ ما یی رره بخ

ک تآ بهتویم رره دهنثگان .

دی ییییم مش ی رره نییز ل مائییث ب ی عنییآی عیییث م اف ی شییث تییا بییای یمتهییا هییمهمییا

پیو ی مشنث د یا

رره فاخنیث ی گایمی دیشیت شیآد تیا

مسیی ؟ع؟ بی عنیآی نشیان

همیش ب شاد ییم م جر ن مت بزیگ یهه باشنث .کلمۀ عیث یه میاد «عیآد» بی م نیا

تکایی شث

باگشتم (ییغب  )494 :1412ررهها گادهمیایس میادح یییت (فایهییث

 .)219 /2 :1409همچنیییم ر

باگادینییث مییادح یه هییا ینییث ه دی رره خییا

نامیییث م رره ب ی عیییث دینسییت شییث ییییت (جییآها

ی یبب

 .)515/2 :1376باخ ی مفسییای

عام با ییم بارینث ک یبب نامیث ررهها مهم ب عیث باهگشت ینسا بی منرهیت خیآد
نیکییآ کییاد پآش ی

ط ییاح کییادیی خییآد ییییت ک ی ر ح مدم ی ب ی ییییقۀ دی یتیابس ب ی

ن مت پوریدگای شادی م شآد (قاطبی

1386 /6 :1364؛ فخیا ییه

.)464/12 :1420

با ییم ییاس نیز ل مائیث مییمان ییبب عرمیت یییم رره شیث یییت .باخی نییر بیا یییم
بارینث ک عیث دی ییم مش مجاه بآد ب م نیا

یصیل شیث عاشیث دجیت شیا باهیان یه
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پوریدگای دی همان خا ییت (یبآعبیث بستا.)183/1 :
َ ُ ُ َ َ ً َ َّ َ َ َ
وآخ ِری > نیم با م مشث کی عیسی ؟ع؟ بی دیگیا یههی
یه عبای <تکس ولن ِوعی ِوْل وو ِلن وو ِ
عا دیشت ما م خآیهیم رره نز ل مائیث یی عییث قیایی دهییم تیا هیم نسیل دا یا هیم

نسییلها مشنییث م یی گایم ی بثیینییث .یه ییییمر نیکییزیس پایثیشییت ررههییا مهییم عیییث
مهییم مثییای نیکییآ شییادمری م هایییت ن ی ب ی دهیییل

گییافتم م هییا ب ی یییبب قییآح یتفاقییا
شییایفت ذیت ی م ّیشییاح .بییا بزیگثیشییت هما هییا باجسییت رر شییثیدها تییارشخ دی م هییا
تجلیل شادمری م شآد ن خآد م ّیشاح.
.2-1-4وووآن نودربرد ری ۀووفهنموی وب رک وپ ر و یو زوزو وه و
باخ مشا

قام دی هاها یه نحآیت پای ها همیا ییخم یینث ینیث .کیا ش دی قیام

د مش دی ییم مآ آح یی مشکای م یاهد ک عبای ینث یه:
ََ َ
ن> ّ
< َف َأ ْر َسو ْول َن و َع َلو ْویه ْنور ً
(فصییلت)16 /؛ یییاینجاح تنییثباد
نحو َوص ْر َصو ًور ِوفو وأ ّنو ٍ وموی ِح َدو ٍ و
ِ ِ
شثشث هآلینگیر دی ررههایس شآح ( پا غبای) با م ها فایتادشم.
<ؤ َّوی َوأ ْر َس ْلن و َع َل ْیه ْنور نح ً َوص ْر َصر ً ِوف و َی ْنم َوی ْ
س ُوو ْد َت ِه ّ ٍور> (قما)19 /؛ ما تنیثباد شیثشث یی
ح
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
دی رره با شآم مستما با م ها فایتادشم.
محیزی یییخم دی هییا د مشی یاکشی قییآح عییاد نییز ل عیبیب یههی بییا م هایییت .بییای

کش م نا ییم مشا بویی مشا مشاب دی یاگبشت قآح عاد باشست م نماشث:
َّ
َ
َ
َ
َُ ُ
ََ
َ ََ
وخ َره َوعل ْوی ِه ْنو َس ْوب َعولیو ٍل َوو وثه ِی َیوةوأ ّنو ٍم ُوِ ُدونو و
وة * َس و
< َو وأ ّ وو وع ٌدوفأ ْه ِلکن ِوب ِرنح َوص ْر َص ٍروع ِت َی ٍ و
َ َ َّ ٍ َ
َ
َْ
ُ َ ْ
ف َت َور و لق ْن َم ِوفیه َوص ْرع وو کأ وی ُه ْنوأ ْعج وز یخ ٍلوخ ِو َن ٍ وة> (داق )7 _6 /؛ یما قیآح عیاد بیا تنیثباد
طغییانگا ییاد پیا صیثی بی ها کیت یییییثنث( .خثی نیث) ییییم تنیثباد بنیییا کیم یی هفییت
ً

شب هشت رره پس دی پس بیا م هیا مسیلط ییاخت ی گیا (منجیا بیآد ) م دشیث کی م

قییآح ماننییث تن ی ها پآییییث تییآ خییاه دیختییا نخییل دی میییا ییییم تنییثباد ر

یفتادنث ها ت شثنث.
دی مشۀ دشگا

همیییم

ْ
ییلۀ عبیب قآح عاد «رش ع یم» م افی شیث یییتَ < :و ِوفو وعو ٍد ِوؤذو
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َ َّ
ََ
َْ َ ْ َ َْ ُ ّ َ ْ
َ
َ َ
ََ
ین> (ذیرشیا _41 /
وش ْ و ٍهوأت ْت َوعل ْی ِوه ِوؤ وال َوج َعل ْت ُوهوکو َّولر ِو ِ و
ینو*وو وتذ ُر ِوو ْن و
نحو ل َع ِق َ و
أرسلن وع ولی ِهنو ِلر

)42؛ دی یاگبشیت قیآح عییاد (نشیان ی ییییت) دی م هنگیاح کی تنییثباد بیث بییایی بیا م هییا
فای یییتادشم ک ی ی ب یییا ه یییی

ی یییر نم گبش یییت مگ یییا منک ی ی م یی مث یییل یی یییتخآی ها پآییییییث

یییاماش

قابییل تحمییل نیسییت (طباطبییایس 393 /19 :1390؛ طباییی
َ « .)199 /4 :1407دسآح» نیر جمع «داییم» بی م نیا پثشیث

م یاخت.
« َص َ
اصا» ب م نا باد یخت ّ
یم ییت ک بیا صیثی بلنیث زره می رهد گفتی
شییث یه شییث

12 /9 :1372؛ همخشا
شآم ییت ک ب

یر یییث

مثای جآد م یی یه بیم م بیاد (ییغیب .)488 :1412
دییاهت ییییت ک ی یمیییث ب ی یصییاح م

«عاتیی » نیییر یه رششیۀ «عتییآ» ب ی م نییا یییاک
َ
نیست (هما « .)496ن ِحسا » صفت مشبه یه ماد نحس ( ث ی ث) ییت «یشیاح

نحسیییا »؛ ش نیی یشییاح شییآح .باخیی م ت ثنیییث یشییاح نحسییا ؛ ش نیی ررههیییا غبیییایمهآد
ِ
خاتمهآد ب گآن ی کی میادح شکیثشگا یی نبیننیث (مهآیی

 .)113/24 :1415ف یایس کی

قییام یه عییبیب قییآح عییاد تاییییم م کنییث دربادیینییث ینییآیح گافتییای هییا مصییائب ییییت .
یقیع نشیث بلکی میاید یه ی

باییاس مشیا پی گفتی یییم یق ی دی شیک همیا خیا
َ
س ُوو ْد َوت ِه ّ ٍور> قق ی ی یه همیا یییت بی ر ییژ یشنکی ییجیع بی
«یآح» دی عبای < ِف و َی ْن ِموی ْح
ٍ
ََ َ
عبیب قآح عاد دی مشۀ  16یزی ّ
ن> ممیث دی مشیۀ  7ییزی
فصلت عبای < ِفو وأ ّنو ٍموی ِح َدو ٍ و
ً
ّ
ََ
داق عبای <أ ّون ٍم ُوِ ُدنو و> .ماید یز ییم بیاه همیان همیا هفیت شیب هشیت رره یییت
ک عبیب با قآح عاد ناهل شث.
َْ َ ْ
ّ
س ُوو ْد َوت ِه ّ ٍورو> م ت ثنیث کی نحیس دی یشنجیا یییم
مفسای م گا دربای عبای <ین ِمویح ٍ
مسیتما» یفیز د شیث دی دیاه کی
نحس
مصثی ییت ن صفت بای یآح؛ ایک یآح ب «
ٍ
ٍ
مآصیآ هی گیا نمی تآینیث بی صیفت یفیز د شیآد (طبایی 10 /9 :1372؛ طباطبییایس
ٌ
70 /19 :1390؛ یبم عاشزی  .)185 /27 :1420باخ نیر م ت ثنث م ا یهیی دی عبیای
«یآح نحس» محب

ییت ت ثیا م «یآح عبیب نحیس» خآیهیث بیآد (صیادق تهاینی
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 .)489 /27 :1406بییاییم ییییاس همییا ب ی عییبیبس ک ی ص ی
شث ییت ن یشنک هما با ص

ییم عبای

م نحآیییت ییییت یفییز د

نحآیت ممث باشث .همچنیم دربای ی «مسیتما» دی

نث ج بیا شث ییت ک عبای ینث یه:

« .1مسییتما» صییفت «یییآح» ییییت؛ ش ن ی رره ک ی شییآم م تییا مییث
هشییت شییب بیییای قییآح عیییاد ییییتمایی شافتیی یییییت ّ
(فییای 108/3 :1980؛ مکیییایح
شیایه

هفییت رره

.)41 /23 :1371

 .2ییییم عییبیب بییا هم یۀ یفییاید م قییآح یه کآ ییک تییا بییزیگ یداط ی
(همخشا

436 /4 :1407؛ شیبان

.)113 /5 :1413

ییییتمایی دیشییت

 .3صییفت «نحییس» ییییت؛ ش نی نحآیییت ک ی بییا قییآح عییاد م قییثی یدیم ی دیشییت ک ی

همگی یی هییا ت کییاد تییا رر د بی جهیینم یدیم ی دیید (طباطبییایس 70 /19 :1390؛

طآی

450 /9 :1431؛ یبم عاشزی 185 /27 :1420؛ مهآی

با مبنا دشثگا مختای دربای ی اف شث «یآح» ب عبای

.)106 /12 :1415

ت ثیا «عیبیب نحیس»

«مستما» یی باشث صفت «نحس» دینست ک م تآینث بیانگا گستا یفاید

یهمیان عیبیب

باشث .با ییم ییاس نم تآی نحآیت یی صفت پاشثیی متنا ب دی همۀ یالها بیای م

هما دینست.

ّ
 .3-1-4برآیند واکاوی در آیات دا بر فرخندگی یا ش وی برخی زوانها
ّ
با دقت دی مشا ییم مآ آح م تآی درشافت ک مشا دیل با فاخنثگ باخی هما هیا

ماننیث هیلییة یه ییثی هنگامیۀ نیز ل مائییث میییمان

بی مبیایت بییآد قییاشع یخ دید دی م هییا

میاتبط یییت؛ ییای کی میییمنامیۀ هنیثگ بشیا شگانی کتیاب گفتیای یههی کی دیییتخآش
تحو شی ی

نش ییث دییی

فاخنث شماد شآد .یفز

ن ییا یهمیتی ی یی ییت کی ی هنگامی یۀ ن ییز ل م همیییان خجسیییت
با ییم جوشا شافتم خیای

باکا

فای ی داصل یه قیام دی

هنثگ بشا؛ مثل یعاشت عثیهت پاهیر دید یه یعمال ناشاشست تآج ب خیثی
دری یه خایفی ییا

باریه یییا مآه یییآم

یدیث

بانام ی ی ریر ب یییای هن یییثگ ی ی ی ادتمنث فییییاد
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یجتمیاع

زشسییت

قییآینیم ییهگشییا دی عاصی ها مختلی

و46
هیرییی در ماشیۀ پسیینثشث

دشگا همگ یه نمآنی ها همیایآ بیآد قیام دی هنیثگ بشیا یییت .همچنییم بی ییبب
نز ل مائث میمان با عیس ؟ع؟ م رره عیث نامیث شیث یییت .یثیای

یییم یتفیا ماننیث

یی ییتحکاح یشم ییا دآیر ی ییآ بی ی قیییثی یهمی ییت دیید کییی یی ییم رره همییی ییییاه دی میییییم

مسیحیت گایم دیشت شآد.
مشا

همیییم ییییتث ل در بییای مشییا

دربادیینییث مفهییآح نحآیییت نیییر صییاد ییییت .دی ییییم

نحآیت صف بای هما نیسیت بلکی بیای عیبیب یییت «عیبیب نحیس» دی

م نییا عییبیب بسیییای شییثشث قابییل یرز شییابس ییییت .همچنیییم شییادکاد نحآیییت دی مشییا

مو بییآه بی یییبب قییآح دییآیدث عییبیبها یییخت بییای گناهکییایی بی عنییآی تییبکا

هشثیی بای نیآح بشیا بییا شیث نی یشنکی همیا بی طیزی ذیتی دییی نحآییت باشیث .یه
یی ییمر نباشیییث دی یاهگشیییت ّیشیییام کییی بییی نامبیییایک نیییامبادیی شیییث ینث ینتریییای یخ دید
دآیدث هآهنات یی کشیث.

 .2-4آیات وخالا با انگارۀ ناوبارکی ذاتی زوانها
د هتها یهتریم

مفاهیم مخاه

بایهیم باممث یه مفیاهیم دییت ی یه مشیا

مقلق هما ها یهنمآ ییت .یییم مشیا

بی

مخاهفت قام با ینگای نامبایک ذیت شا ی اد
یی دی یییی ید می ی ت ییآی یف ییایه ک ییاد .دی ییتۀ ی ّ ل یه خل یییت نیکیییآ همیییۀ پثشیییث ها ییییخم
م گزشنییث .دیییتۀ د ح عآیمییل د ی ی نگییآ بخت ی

ی ی اد

یفییاید جآیمییع یی م اف ی

م کننییث .دیییتۀ یییآح نیییر ب ی تییآی مدمی دی مهییای کییاد پثشییث ها هسییت

یشای دیینث.

 .1-2-4نیو ب دن بنیان خلقت پدیدهها
یه ییییم دیییت مشییا

مفییوشن

نیکییآ هم یۀ مآجییآدی

هما ها_ ب دیت م مشث؛ مهمتویم مشا

یثییای

م هییا

پثشییث هییا هسییت _ یهجمل ی

بیانگا ییم بنیا مفوشن

عبای ینث یه:
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َّ
َ ْ َ َ ُ َّ َ
ولوشو ْ و ٍ وه> (نمییل)88/؛ صیینع خییثییس نیییم ییییت کی هییا
_ < ُصو ْون َعو ِىو لو ِوذیوأتقوونوکو و

یر یی دی کمال ییتآیی پثشث مرید ییت.
َّ
َ ََ
َ ْ َ َ ُ َّ َ
وه> (یییجث )7/؛ همییا کس ی ک ی هییا یییر یی ک ی
ولوش و ْ و ٍهوخلقو ُ و
_ <ألو ِوذیووأِدوونوکو و

مفوشث نیکآ مفوشث ییت.

«دسم» دی هغت ب ها یر یوریمری خآشاشنث زیبایس گفت م شیآد کی مرز شیآد

بییا ی ی گآن یۀ ع ییلپسیینث باممییث یه تمییاشا

نفسییان

نیکییزیس طبی ی ت سیییم م شییآد

(ییغییب « .)235 :1412إت ییا » نیییر ب ی م نییا ِیدکییاح ییییتآیی یییاختم ییییت (یههییا
66 /9 :1421؛ یبم منرزی .)73 /13 :1414
یه داصل تفسیا ییم مشا

با م مشث ک بنیا باقایی ییاه کایهیا هسیت

خل یت

پثشث ها نراح یدسم ییتآیی با نیکزیس یییت بی گآنی ی کی هیا مآجیآد خلیق شیث دی

یت یییییث بی عییاه تییویم دیجیۀ یییآدمنث دی هسییت
دیییتگا یههی بییا قابلیی ِ

پییا بی عییاهم

ج ییآد م گ ییبیید ه ییی ش ییکل بهت ییا کام ییلت ییا یه ش ییکل تک ییزشن م مآجیییآد متصیییزی
نحآییت یمیا یعتبیای بیآد یییم

نیست .یه دشگیا ییآ تآصیی پثشیث هیا بی هشیت
ّ
ماهییت پثشیث هیا نسیبت دید (طباطبیایس /16 :1390
ی صا یی نم تآی ب نفس یْلمیا

249؛ طآی

296 /8 :1431؛ مکایح 568 /15 :1371؛ مغنی .)78 /6 :1386

ر یشا م صآمیم؟مهع؟ نییر بی همییم م نیا یهنمیآ هسیتنث (دسیین بحاینی
 .)40 /11یه ییمر پییامبا یییاح؟ص؟ دی دعیا مغیاه نمیاه م فامآدنیثَّ « :هبییك َیی ْ ثشك
ّ
ّ
یهشا هییس إهییك» (یههیا  .)41 /2 :1421فاییف متکلمیا یییام
یهخیا ف شثشك
نیییر شییا باطییل یی دی عییاهم خل ییت فاقییث یصییاهت م دیننییث (مقهییا

:1391

.)411 /3 :1390

جییآد شییوری مثییل هلییم کییبب جهییل یی یه نییآح ت ابییل عییثح بییا ملک ی م شییمانث؛ ماننییث

یشنک کایت دیدگا یبب هلم م شآد نبآد صث باعو در غ گیزیس یییت عیثح
دین

هما جهل ییت .پیس کاییت ها هیاها یه نیآح جیآد نیسیتنث بلکی صیفا

عثم محسآب م شآنث.
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 .2-2-4سنتهای الهی و تووینی در نگونبختی یا کاویابی آدوی
قام مجیث مآ آح «علل ی اد

بثفاجام یفاید جآیمیع» یی دی مشیات بی ر شین

بییا کییاد ییییت .بی تصییوش قییام پیوره هیا شییا شکسییتها ینسیان

یفییاید جوشا هییا یجتمییاع ییییت بی گآنی ی کی شییآم
باهتییییاب تکییییزشن

باممییث یه یعمییال

نحآیییت گویبییانگیا مدمی

طبی یی ی گنی ییا نتیجیی یۀ فایمآشیییییث یرهشهایییییت .یییییی اد

فاخنثگ نتیجۀ طبی یعمال نیک پایبنث ب یرهشهایت.
ْ
ُْ َ ً
ًَ
ً
َ َ َ َ ُ َ ًَ ً َ
ىو َوثال ووق ْر َنةوک ی ْت ِوآو َنة ُوو ْط َه ِئ ّونة َونأتیهو ِور زقهو َورغو و
قام دی ییم بای م فاماشث< :و وضربو و
ُ ّ
َ ََ
َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َْ
َْ
ُ َ ْ َُ َ
ِوو ْونوکو ِول َووک و ٍ وفکفو َور ْن ِوبووأی ُع ِنو ِىوفأذ قه و و ىو ِلب و سو لجوونعوو و لخوون ِف ِوبه و وک و ین نصوونعس و>
ِ
(نحل)112 /؛ خثی مثل م هنیث دهکیث ی کی یمیم مییح بیآد رره یش یه هیا طیا بی
یفاید م یییث .ه همان ک م ها منکیا ن متهیا خیثی شیثنث خیثی بی ییری یعمیاه
ک ماتکب م شثنث پاد گاینگ

تاس یی ب م ها کشیث.

دی ییم مش ییما مکان تاییم شث کی یه یی ن میت ر ییژ میاد ؛ ش نی یمنییت

یطمینا

گستادگ رره باخزیدیی بآد یییت .دی مشیۀ ب یث بی ن میا

م یاما ؛ ش ن

جآد یهبا یهه بای هثیشت ماد

ه یهاه م مکیا بی جیا ییپاس بیا ن میتهیا یههی

ییییم ن مییت هییا یی پییی

م نیآ مادمیا

م نآ م ها یشای شیث یییت.
یی کفیا بستیآجه بی خیاهق

گافتنییث 1.ییییم کییای باعییو باگییافتم ن مییت یمنیییت باکییت گسییتا

یرهی یه م ها شث ب گآن ی ک ط م ف ا گاینگ یی شیثنث .دی پاشا ییم مشی علیت
ُ
َ
تایکم گافتای ها با عبای < ِبه وک ین َن ْص َن ُعس و> بیا شث تا با قآح گافتای ها بشیا بی
یبب کن ها نار ی م ها د هت کنث.
_____________________

 .1دی باخ ر یشا

ب شیآ ها کفای ن مت م قآح مثل ییتنجا با خمیا نا یشای شث ب گآن ی کی

پس یه خشکساه مجبزی شثنث هما ها یی جمع کننث بیا ییا ت سییم م دعیآی یی ینثیختنیث (قمی :

391 /1 :1404؛ کلین

.)20 /5 :1429
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َّ َ
َ َ َ ُْ
نیم شاد شث ییتَ < :و ول ْنوأ وأ ْهلو لق َر َوآو ُنون َوو وتق ْون و
شبی ییم دییتا دی مشۀ دشگا
ََ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
وذبن وفأخووذی هن ِوبه و وک و ین ونک ِدووبس و>
ضوو ول ِکوونوکو و
لف وتحن و وعلووی ِهنوبرک و ٍن ِوووونو لد و وه ِهوو و ْلر ِ
(یعای )96 /؛ یگا مادح قوش ها یشما مرید پاهیرکای کاد بآدنث باکتهیایس یه مییما

همیییم ب ی ر یششییا م گشییآدشم هی تکییبشب کادنییث مییا نیییر یه یششییا دید یییتانثشم.
َ
ََ َ َ
َّ َ
َ
ََ
ُ ُ
همچنیییم دی مشییا < َو و ّلو َ
یو
وذین ِووو ْونوقو ْوب ِل ِه ْنوکفو ُورو ِوبِنو ِنو ِىوفأخووذ ُه ُنو ُى ِوبووذی ِسب ِه ْن ِوؤ و َىوقو ِووس ٌّ و
َ ُ ْ
َ
َُْ
َ َ
َ َ َّ َ ُ َ ً ً َ ْ
ش ن و ل ِعق ِبو*وذ ِلك ِوبأ و َىول ْن َونك ُووغ ِّیر و ِی ْع َهةوأی َع َهه َوعلو ووق ْونم َوِ ّتو ُونغ ِّیو ُرو ووو ِوبأیف ِد ِوه ْن َوو و
ٍ
َ
أ َّ و َى َوس ٌ
لین> (ینفال )54_52 /یمزی ماننث کفای جبه گیا دی بایبیا د ی یت
هیع َوع ٌ و
یبب نابآد ملتها شماد شث ییت.
ّ
محییزی یصییل ییییم مشییا «تبییییم علییت نییز ل ن مییت باکییت شییا ن مییت شییآم بییا
مدمیییا » یییییتّ .
مفسیییای مهمتییویم دهیییل نییز ل باکییا دی یییییم مشییا یی یشمیییا میییادح بییی
پوریدگای پو یپیشگ م ها م دیننث (طباطبایس 245 /8 :1390؛ همخشیا

638؛ یبییمعاشییزی 247 /13 :1380؛ مکییایح شیییایه
مؤهف ی هایس ماننییث ییییت امت دی د ی ییتمحییزی

/2 :1407

 .)434 /11 :1371مشیییات مشیییاب

عمییل ب ی دیییتزیی

یهه ی

یشمییا یی

یییبب بهییا منییث یه ن متهییا فییای ی هسییت م افی می کننییث (جییم16 /؛ مائییث  66/؛

یعییای  .)96 /باییییاس ییییم مشییا

یشمییا ب ی خییثی غیییب ینبیییا

ع یثت جهتدهنث مدم ب یآ ییتگای

رره قیامییت یصییآل

بختیای ی بیا شیث ینیث (ب یا 5 _4 /؛

تزب 89 _88 /؛ یآنس .)64 _63 /همچنیم یفتایها باگافت یه یدکاح تشیوش

یخاق

مثل یقامۀ نماه پاتدیمن

فا ب عهث پادیخت هکیا

بییییا مییییال جی ییا پاهیییییر یه کایهییییا بیهییییآد یشثییییای فییییثیکای

یمانیتدیی

یصیآل
جهیاد

مؤهفییییی ها یفتیییییای

ی ی اد مفویم دینسییت شییث ینییث (ملعمییای 104 /؛ مائییث 90 /؛ نییزی31 /؛ ر ح38 /؛ دشییا/
ّ
 .)9یه یییییم مش ییا بی ی ر شییین ب ییا م مشیییث کییی مییییا یعت یییادی د ییی یخیییا دسییین بیییا
ن متها هاها

باطن

ییبقۀ نا گسستن

مادمییا صییادب ن م یت یعت ییادی

صییحی

پیآنیث ری باقیایی یییت .تیا همیان کی

یخییا پسیینثشث خییآد یی کنییای نگبیینییث

و50

رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

خثی ن ییث ن مته ییا یی یه م ه ییا ی ییلب نم کن ییث م ه ییا یی د ییای ب ییثفاجام نم کنیییث.

ق ییا دتم ی مفییوشن

مییییبها مفییا

شییا د ییای شییث ب ی

ب ی ییییم ت لییق گافت ی ییییت ک ی نییز ل باکییا

دی دییث ث دی ب ییا بییا بییاری یفتییای ریژگ هییا یخییا مادمییا تنیییث

باشنث (محمث گیان
یه دشگا یآ گیایش

.)79 :1380

مدمی بی یخیا ناپسینث ع اشیث باطیل کفیا هلمی کی ینسیا بیا

غفلت یه خثی با خآد ر ی م دیید ییبب ییلب ن میتهیا د یای شیث بی گافتای هیا

تکییزشن خآیهییث شییث (ین ییاح21 /؛ یییآنس61 /؛ یآی ی 23 /؛ قصییص82 /؛ شییزی .)30 /
باخ یفتایها ماننث هلم کشمک ها بیهآد طب بنث جام ب د گو زیادییت
با دیییت تفاق ی یییاگام ب ی کجیفتای هییا فوشفت ی شییث ب ی تآینمنییث ها فییاد

فایمآش ی فامییا یههیی

تییات یمییا بیی م یییو

بییاهدیی یه یمییزی ناشاشسییت؛ ماشیییۀ یه بییییم یفیییتم

ن متهییا د ییای شییث ب ی گافتای هییا یسییتپاش شییث بنیا هییا فییاد

ینییآیح فسییاد یخییتال مییاد

یمنیییت یخییتال ی ییاح جی ّیآ

بییوره

یجتمییاع

م نییآ م شییآد کی باخی یه م هییا عبای ینییث یه جنییس یییلب

همین (ین ییاح65 /؛ قصییص4/؛ مل عمییای 105 /؛ ییییای 16 /؛

فاقا 18 /؛ یعای  )65 _64 /ب گآن ی ک مادح ییم دآیدث یی شآح نحس م پنثیینث .
ب ییای نمآنی ی فس ییاد یخاقی ی

قس ییا

قل ییب ییییبب تره ییرل ر یب ییط عیییاطف

یجتمییاع م شییآد ؛ همیییم یمییا عامییل یشجییاد دییس بسیعتمییاد
جام ییی یی ییت کییی مث ییای ریاینگ ییا فای ین یی

قانآ گویر

کی یی ّینت یهه ی

هاها

مث ییل ی ییاقت بست ییآجه بی ی د یییآ دشگیییای

عمل هم شیآح پیثی م کنث یفت یفت جام یه مسییا دیق تآدییث

شث ب یمت کفا طغیا ها مثن

تجثشث دیا

ر دییییۀ بیییثبین دی

یخیتاس یینیت ییتشیا یی دی پیس دیید .دی یثیا یییم یخیا ناپسینث ییتکیاب

گناها ع یثت

منحا

یقییییق

دتی دشنی پیی

می ر د .یشنجاییت

بییای هشییثیی دید ب ی ییییم جام یۀ خییآیب طغیییانگا نیییر بییای نجییا

صحی ی جای شث

جام یی دی با م گیاد.

ب شکل باهیا مختلی

تیایکم مصییبتها
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 .3-2-4ت ان آدوی در وهار کردن پدیدهها
ب ییا مبن ییا یلس ییل ی یه مش ییا

پثش ییث ها هسیییت بییی ییییبب تیییثبیا پوریدگیییای تیییآی

یثاگبیی مست ل با مدم یی نثیینث .ب دشگا یخم پوریدگیای تیآی مهیای کیاد پثشیث ها

هسییت یی ب ی مدم ی بخشیییث

ی یی م هییزی همیشییگ

قام یه تسخیا بسییای یه پثشیث هیا مهمی

مقلییق م هییا قییایی نییثید ییییت .دی

یآ یجیایح مییمان بی دییت مدمی ییخم

یفت ی ییییت (یعییث2 /؛ یبییایهیم33 /؛ عنکبییآ 61 /؛ نحییل12 /؛ ه مییا  29 /؛ فییاطا13 /؛

یعای 54 /؛ هما.)5 /
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ َ َّ َ ٌ َ ْ َّ
َ َ
خر ن ِوبوأو ِر ِ و ِؤ ِوفو وذ ِلوكو
لشهسوو و لقهروو و ولنجنموود و
یه مشۀ <و وسخرولکنو للیلوو و ولنه ر وو و و
َ
َ
ُ َ
وَل َن ٍنو ِلق ْن ٍم َون ْع ِقلس و> (نحیل)12 /؛ ی شیب رره خزیشییث میا یی مسیخا شیما ییاخت
ّ
یییتایگا نیییر ب ی فامییا ی مسییخا شییماشنث؛ دی ییییم نشییان هایس (یه عرمییت خییثی) بییای
گو ه ییت ک ع ل خآد یی ب کای م گیانث

نیم با م مشث ک پای ها هما بیا فامیا

یهه دی یختیای ینسا قایی دیینث ن یشنک مثای ناهنجای نامبایت با ی بگبیینث.
َّ
ی « َیخ َا» ب م نا ب تصا دی مرید ییح کاد دی یختیای گافتم تآی یثاگیبیی
هیا پثشیث ی ممیث یییت (ییغیب  .)402 :1412بیاییم پاشی هیا شیک یه مآجیآدی

طبی یت

دییی مثای ریژ ی هستنث ک یگا ینسا ییم مثای یی بشنایث یه م ها دیییت بهیا ببیاد دی
َّ
َ َ ُ َّ َ
د ی ت م ها یی تسیخیا کیاد یییت .نییر یه یطیا مشیۀ < َو ُوه َونو لو ِذیو َج َعولولک ُونو ولل ْیولو ِل َب ًسو و
َ َ ُُ ً
َ
ً
َو و ّولن ْن َم ُوس َب ت َوو َوج َعلو ّولن َه َر ویشسرو> (فاقا  )47 /م تآی نتیج گافت پای هیا همیا ماشیۀ
پیشافت مییم

بای مدم هستنث ن یبب نگآ بخت شا ی اد .

با ییم ییاس پثشیث ی ماننیث م یای بیآد کیا میا بیا صیزی

دشث مدم

نم تآینث مآجب یختال متنیا ب دی هنیثگ

پییی گفتیی بشییا تییآی مهییای کییاد همییۀ پثشییث ها یی دیید

یثوبخش م نادیی با زشست مدم نیست.

فلکی ع یاب دی پهنیۀ

شیآد؛ ایکی بیا یییاس مشیا

نیییم یمییزی متنیییاربس یی تیییآی
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رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

 .3-4برآیند واکاوی در آیات پیشگفته

یه مشا دیتۀ ی ل با م مشث ک خل ت پوریدگای با ییاس «دسم مفوشن » دی پثشیث ها
شکل گافت نامبایک هاگر ب عنآی عنصا دی ّ
ماهیت مآجآدی پبیافتن نیست .بیا

مبنا قاعث هق
ی اد

دنیا مخا

دکمت یهه

محیط پیایمآن بشا بی گآنی ی مفوشیث شیث ینث کی

ی یی فایهم مرینث .دی ییم میا بها ری یه پای ها هما نییر بسیتا

بای پیشافت مدم شماد م شآد.
با ییاس مشیا

دییتۀ د ح نیکبخت هیا بیثفاجام ها یجتمیاع

همییا یی شییایی کیین

مسییت ل بییا مدمیییا نخآیهییث بییآد .قییام پژ هییان

همگی م لیآل

یفتایهییا پنییثییها ریژگی هییا مادمییا م یجتمییاح هسییتنث پثشییث هایس ییآ پای هییا
ناموبآه بآد دآیدث با یمزی

دی مشا

آ تصاد

موبآه ب ینم یهه دینست ییم کش

جاشگا خزش

بییا ییییاس مشییا

ِیعمال قثی

ییآ شییهیث صییثی

پثشیث ها یی جیا ماشیۀ جیای

بیزیگ یی همین ییاه تیاش بشیا بیای دیت

قآینیم جای دی هست م دیننث (صثی .)158 _157 :1395

دیییتۀ یییآح نیییر تییآی مهییای کییاد پیچیییث تییویم پثشییث هییا هسییت

دیمدم ب دش ت نهاد شث

نراح مفوشن

دی جهت کامیابس ی طاید شث یییت .یه

ییمر یثا بخش مستما پثشث ها متناربس ماننث هما هایس خا
پبیافتن نخآیهث بآد.

با نگیآ بختی بشیا

بییی دشگییا یییخم د هییت یهتریمیی دیییتۀ ی ّ ل یه یییییم مشییا
پثشییث هییا گییآیه م ی دهییث .پییس ب ی د هییت ت ی ّیمن م ی تییآی درشافییت ک ی هما هییا دییی

ریژگ ها یثوبخ
مشا

بیی عییثح نحآییییت ذیتییی

بیا یانآشیت مدمی نیسیتنث .مفهیآح مآیفیق دییتۀ د ح یه یییم یلسیل

عآیمل گآنا گآن یی دی ی اد

شا بثفاجام ینسا

جام م اف م کنث کی قیثی

جییامع م هییا دی کیین هییا مدم ی دی بایبییا پوریدگییای فایییتادگا ی نحییآ بهییا گیییا یه

ن متها تآج ب یهه بآد مبثأ خیای

ییییت .نتیجیۀ قیییاس منق ی بییا ممییث یه مشییا

تاش دی مبادین محیط هنثگ قابیل یرزشیابس
دیییتۀ یییآح نیییر عییثح جییآد مثییای غیاقابییل
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کنتیال م هییزی کننیث پثشییث هییا بی شییکل مقلییق خآیهیث بییآد .پییس بنیابا د هییت ت ی ّیمن

همیا هییا مشییخص تآینییایس یید کییاد گافتییای بیا مدمی یی نثیشییت
پثشث ی

آ هما منف ل م هزی نخآیهث بآد.

شاشسییتۀ شییادکاد ییییت ک ی منرییزی یه همییا هییا

بشییا دی م ابییل تی ثیا

ق یآح پثشث هایییت؛ ی یشنک ی هییا

پثشیث ی بی ییییق جانمیایس دی همییان نشیانثیی یه ریژگ هیا مختلی
مثییل مکییا یجتمییاح دشگیا متغیاهییا

م هیا همییان

یبسییت یثییا م پییبیاد .ییییم بییثی م نییا نیسییت کی

هما ب طزی مست ل دی م پثشث ن ی مفیویم بیآد بلکی مجمآعیۀ پثشیث ها یخیثیدها
م ای با م ها همان دی قآح پثشث ها مؤثانث ن خآد هما .

 .5علل گرایش آدوی به قدرتهندی زوانها در تعیین سرن شت

ب ییستادشیییث عل ییل ینگیر ه ییا گآن ییا گآن دی ف ییاد یجتم ییاح همینی یۀ پیییبیاش باریهیییا

مآهییآم یی فییایهم م مرینییث .جام ی شنایییا تییارش نگییایی ر ی پژ هییا

فیلسییآفا هییا

شک یه منرا علم ب ییم مییب پادیخت ینیث (شثو بیس  .)62 _60 :1390یییم علتهیا بی د

ید علتها یجتماع

ینگیر ها فاد قابل یفایه هستنث.

 .1-5علتهای اجتهاعی

فییایهم ممییث زشسییتبییآم کییی یییاهنث پییبیای باریهییا مآهییآم یییییت بسیییتا

یثییوبخ

دی گسییتاش فوبه ی پنییثییها خآدبافت ی شییماد م ی شییآد .تییاس یه پیامییثها

نآیاه یعت اد

دل نشث مشکا

عمآم دی ینج

باریها باخ یه باجسیت تویم علتهیا یشجیاد ینگای هیا خییاه بیا

علم

ع ان

تیا نمایس مشنث گشآد بآد

ینس بآ قثی ییت.
بییا ییییم صی

عاد هنثگ بشیا بی یییلۀ شییآ ها مت یای

محییزی تویم دهیییل گییایش

تا قثی ینگیای ینیآیح باریهیا نیاتآین

بی ع اشییث مثییل نحییسینگییای ّیشییاح بییاری

عمآم جام ییت؛ ایک ناهمسزیس با ییم ینثشش

گیا مخاهفیت بیا م ییبب طیاد

رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

فییاد یه جام ی
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یتصییا ی بی مخاهفییت بییا ینتهایییت .ییییم هزشنیۀ ناخآشییاشنث باعییو

م شآد یفاید ب جا ن ث باریها نادییت ب پبیاش م ها تم بسپاینث.
 .2-5انگیزههای فردی

تفکا مدم بیای پیبیاش گریی هیا مآهیآم

عجیب نیسیت کی باریهیا میبهب

کشیفیا

دییی ممیادگ هیجیان یییت .یه یییم ر
علیم تجو بیس بی میوری ینیس خایفیا

بی

خ ییآد بگیان ییث .هم یییم مآ ییآح دی م ییزید باریه ییا دینس ییت ها ف ییاد نییییر صیییاد یییییت.
ّ
یثشت
همچنیم کاح خاح؛ ش ن کام ک با باریها کهم پی فاضهیا عمیآم

نثیید پا خوشثیی ییت ه کیاح نیاب پیایییت یه پیی فاضهیا دری یه خیاد همیآیی

دی م اض هجآح یفکیای خایفی نیام بآل یفتیاد دی جام ی قیایی دیید .باخی یه مهیمتیویم
نحآییت ّیشیاح عبای ینیث
علتها فاد گایش مدم ب یمت باریمنث ب ی اد
یه:

ّ
م
لووف.وفر فکنو  :ر دییۀ نحییسینگییای پثشییث ها م مییآ بی علییت مسییهآهیتناپبیا

بشا ب جیآد م مشیث .مدمی بیای یشنکی مثیای ز شیا بیای یعمیال خیآد یی تآجیی کنیث م هیا یی بی
یثای پثشث ها خایج یه یختیایش مثل یتایگا یعثید ّیشیاح نسیبت م دهیث تیا خیآد
یی پیاییت یه نتاشج یعمال یعاح کنث.

ب.وتنبلو وبشورودروکشووفوِقو یق :بشیا بی ییبب ر دییۀ میییآد طلب

تیمپیوری میییل

دیید ب ییای نی ییل بییی م ص ییآد کآت ییا تویم ی ییاد تویم ر ش یی باگزشن ییث .یهبتییی یییییم ر دیییی
محایم باکات هم دیید تا جایس ک علت یصل یختایعا

م دینن ییث .هی ی ر دیی یۀ تنبلی ی

مف ییا

بشا یی همییم ر دییۀ تنبلی

فای ینی ی نی ییر در ب ییا دیید؛ یه جملییی یشنکییی مادمیییا

ییدیتطلییب بی جییا طی کییاد مایدییل دشیآیی کشی

د یایق کآتییا تویم ر ش تآجیی

ش ن ینتساب قیاشع بی یمیزی میاریییس یی ینتخیاب م کننیث .دی یییم داهیت ر ش علمی

کا شهییا طاقییتفایییا منق ی جییا خییآد یی ب ی تحلیییل خایف ی
م دهث تا تآجیه خیاه _ ّیما میا _ بای علل شک پثشث پیثی شآد

باریهییا مآهییآم
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ج.وعالقهوبشروبهوخی لوپرد زی :مدم ب ییقۀ باخزیدیی یه قآ خیال ماغ تفکیا خیآد

یی دی نث هحر ب دریتویم ن یاه بی پیو یه دی می مرید دی نیث دقی ی کیاخ بیا شیکآ یه

میما ه ییا یه ییثی خ ییآد م ی ییاهد .گ ییاه ه ییم ب ییای تآجیی ی د ییایق یه عنصیییا شییییویم
خیالپادیه ییتفاد م کنث .دا

خیال یبب عاقۀ ینسا ب خیالرره
گآنا گآن پثشث ها ررهمیا

گستا بسدث میوه جیآ

خیالپادیه

باریها ناش یه م ییت.

پانیث

تصیزی هیرییی عامیل میؤثا دی قیآح شیک دادثی بیای بشیا

بسیای شیگفتینگییر یییت تحلییل یییم عآیمیل ییبقیۀ م هیا دی یییا تشیکیل شیک یق ی
ّ
بس یییای طاق ییتفایاییییتّ .یمیییا ینتسیییاب علیییت پثشیییث ها بییی یم ییزی خی ییاه میییاریییس هیییم
ییییت هییم ینییج پییژ ه

هییب بخ ی

علم ی

ییدییتطلبییا ییییتناد ب ی نحآیییت شییا ی ی اد

منق ی یی دی بییا نییثیید .یه ییییم ر دی نرییا
پثشییث ها میییا تویم ر ش بییای تآجی ی

م هایت.
ّ
یهبت مسلم ییت عث ز شیاد بیا خیا ر دیی ها عمیآم فایفکنی
خیالپادیه
ر یبط منق

ییم یی

ییدیتطلب

ینج تح یق جستجآ م آل یی با خیآد همیآیی می کننیث دی پیس کشی

بیم پثشث ها باها هیا ییاخت

پادیختیۀ پوریدگیای هسیت هسیتنث دی

ایغ ی نما یهپزشا مسیا د ی ت خآیهنث بیآد .بیای نمآنی م صیآمیم؟مهع؟ بیا

م گاه یه یقبال عمآم جآیمع ب تحلیلها مآهآم

مبییاره جییث بییا خایفییا

فکییا

ریژگ ها در نی نیآح ینسیا بی

عمل ی پادیختنییث بییا یتخییاذ ر ش ی یهه ی _ منق ی

ییهکایها یآدمنث بای تبییم د ی ت پثشث ها م اف کادنث ک هم ب یبب منیافع
ّ
جبیبیت دیید هم ب دهیل منافع عمآم میزید پیبیاش جام ی قیایی
شخص بای یفاید
م گیاد.

نتیجهگیری

بییای یخ دید پثشییث ی

بییازشگای گآنییا گآن ن

مفییویم هسییتنث کی هییا شییک دی نرییاح

رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی

یهم دیینث .کن

شکل گیا م
ییت ّیما نم تآی تمام ییم ر یبط یی دی جوشا زشست طبی ی
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پثشث ها با شکثشگا ییبق میا م هیا کتمیا ناپیبیا
دییی ن شی یثیا بخی

دی فییاخرره شییا نگییآ بخت مدم ی دینسییت؛ ییای ک ی ت ی ثیا پثشییث ی باشییث م قییثی پییا ینییس
باشث ک م یی ماشۀ یصل ی اد

نحآیت دینست .باری ب ن ی

همیا دی نتیاشج تلی

شیویم پثشث ها ینگای ی ییت ک ییم نآشتای بثی پادیخت ییت.
باریمنییثی ب ی ینگییای نحآیییت ّیشییاح ع یییث خییآد یی بییا مشییا  19یییزی قمییا  16یییزی
ّ
فصلت ییتآیی کاد ینث دی داه ک با پاشۀ د هتها نحآ باغ نحآییت شادشیث

دی ییییم مشییا

صییفت بییای یخ یثیدها دیدنییات م هایییت ن ی بییای همییا م یخییثیدها.

بییاییم ییییاس ینتسییاب نامبییایک عای ی بی همییا هییا نیییر نییار ی خآیهییث بیآد .همیییم م نییا دی
مآ آح «فاخنثگ ّیشاح» نیر قابل جوشا ییت .یتاگ بیآد رر شیثیدهایس یآ نیز ل قیام
فو د ممث مائث میمان ییت ک پایثیشت متنا ب ییم ررشثیدها یی باشست م نماشیث

ن ن

مفوشن هما دی مبایت بآد منا یی.

با پاشۀ در ماشۀ ممزه ها قامن

نثیشت

خثی نث دی خل ت مآجآدی

هم یی نیکآ مفوشث ییت ه ینسا با گایش

هما هیا تب ی ی ر ی

ب ع اشث باطل یعمیال ناپسینث

مآجییب یییتانث ن مییت یه خییآد شییث ب ی یشییتبا تیییا رره خییآد یی باممییث یه نامبییایک

هما هییا م دینییث .پییس همییا نی تنهییا دی یی اد
گافتای خایج یه یختیای ینسا _ ن ش یثیا بخی

نحآیییت _ ب ی م نیا خییآشیقبییاه
م
نیثیید بلکی ییاییا شکی یه پثشیث هیا

خییثمتییییا بی بشییا دی نرییاح هسییت شییماد می شییآد .بییا ییییم دییال باخی خایفی گایشییا

گما م کننث ک گافتیای شیث م هیا بی مصیائب بیا نامبیایک هما هیا پثشیث ها یفیاید

پیآنث دیید؛ بثیم گآن ب جا پبیافتم مسهآهیت نتیاشج یعمیال خیآد بیا فایفکنی
ب پثشث ها دشگا نسبت م دهنث.

م یی
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 .1قرآن حکیم ،ترجهۀ ناصر وکارم شیرازی.
یی ا  ،روح المعا ا فی تاای القاا ا الی اااال العااا ن القاا الم ا ا فی ،بار
 .2آلوسییم ،وده ییوب ای ی
الکتب العلهیه ،ایروت1415 ،ق.
 .3اا بری  ،وده ا حس  ،جمهاة اللغه ،بار العلن للهالیی  ،ایروت1988 ،م.
الدهیی ندی اوی،
 .4اا سی ه ،لم ا اسیها ی ،،المحکان المحا ا اظماان ،تدقیی
بار الکتب العلهیه ،ایروت1421 ،ق.
 .5اا سیدا ،حسی ای لیم ،اشا اا اب ها  ،ترجهیۀ حسی ولکشیانم ،سیرو  ،تایرا ،
. 1363
ّ
 .6اا شع ه حرانم ،حس ا لم ،احف العیول ،وؤسسۀ نشر اسالوم ،قن ،ایتا.
 .7اا اشور ،وده طانر ،التحریا التبویا ،وؤسسة التأریخ العرای ،ایروت1421 ،ق.
 .8اا فارس ،احه  ،معجن می ییس اللغه ،وکتب اإل الم االسالوم1414 ،ق.
 .9اا ودظور ،وده ا وکرم ،لق ل العاب ،بار صابر ،ایروت ،چاپ سوم1414 ،ق.
 .11ااو یی ه ،وعهییر ا ی ویدییم ،مج ا ا الیاااال ،تدقی ی فییؤاب سیی ،ی  ،وکت یة الخییانجم ،وصییر،
ایتا.
 .11ازنری،وده ا احه  ،اهذیب اللغه ،بار إحیاء التراث العرای ،ایروت1421 ،ق.
.12بستانم ،فؤاب افرام ،تاهبگ ابجدی ،اسالوم ،تارا  ،چاپ بوم. 1375 ،
 .13پابشاه ،وده  ،تاهبگ افبدااج ،خیام ،تارا . 1335 ،
ّ
حهاب ،الصح ح ،بار العلن للهالیی  ،ایروت1376 ،ق.
 .14جونری ،اسها ی ،ا
 .15حسیدم بدرانیم ،سی ناشین ،ال اها ل تای القا ا الیااال ،ترجهیه و تدقیی ودهی رحهتیم
شارضا ،تاذیب ،قن. 1391 ،
 .16بورانی ،،و یی ،،اا ری امادل ،ترجهیۀ احهی آرام ،سیکری پاشیایی و اویرحسیی آر ییانرور،
اویرک یر ،تارا  ،چاپ پان،بنن. 1391 ،
 .17بنخ ا ،لم اک ر ،تاهبگ دهخدا ،بانشگاه تارا . 1377 ،
 .18راغب اصفاانم ،حسی ا وده  ،ملادا الل ظ الیاال ،بار القلن ،ایروت1412 ،ق.
ّ
 .19زوخشییری ،ودهییوب ای هییر ،الکشا ع مااا قیا مض ااانامل التبو یااأل م ااول ا ویااأل تاای جاان
التأویأل ،بار الکتاب العرای ،ایروت1417 ،ق.
 .21شییی انم ،وده ی ا ی حس ی  ،فهااا ال ا ل مااا اشااف مع ا فی الیاااال ،وؤسس یۀ الاییابی ،قیین،
1413ق.
ّ
 .21صییابقم تارانییم ،وده ی  ،اللا ا ل تاای الق ا ا الیاااال با لیاال القبااة ،فرندییا اسییالوم ،قیین،

رز ن بیووفهنموفرخن گ وووشنو وپ ر وه یوزو وب وتهرکزووبروداللتوه یوقرآی
. 1406
ّ
 .22صثی محمثباقا سنتهای تاریخ در قرآن جام ۀ مثیییم دزه علمیۀ قم 1395ش.
 .23طباطبایس ییث محمث دسیم الهیزان فی تفسیر القرآن مؤیسة یْلعلمی هلمقبآعیا
. 1390
بیو
 .24طبای ف ل بم دسم تفسکیر وجهکع البیکان تح ییق ف یلیهَّلل ییرد طباطبیایس ناصیا
خسو تهای 1372ش.
 .25طآی محمثبم دسم التبیان فی تفسیر القرآن ذ یه وبس قم . 1431
یا ییآح
 .26فخا ییه محمثبم عما وفاتیح الغیب دیی إدیا یهتایث یه وبس بیو
. 1420
ّ .27فای شحیس بم زشاد وعانی القرآن یههیهة یهمصوشة یه امة هلکتاب قاها 1980ح.
ا د ح . 1409
 .28فایهیث خلیل بم یدمث کتاب العین هجا
 .29قاطب محمثبم یدمث الجاوع ألحوام القرآن ناصاخسو تهای 1364ش.
 .30قم ی عل ی بییم یبییایهیم تفسککیر علککی بککن ابککراهین القهککی دیی یهکتییاب قییم ییا یییآح
. 1404
 .31کاشان فت یهَّلل تفسیر ونهج الصادقین فیک کاشان تهای 1393ش.
 .32کلین محمث بم ش آب الوافی دیی یهحثشو قم . 1429
 .33محمث گیان محمث قرآن و سنن الهی در اجتهاع بشر یاش تهای 1380ش.
 .34مثن عل خیا بیم یدمیث الطکراز األو و الونکاز لهکا علیکه وکن لغک العکرب الهع ّکو مؤیسیة
ملیهبیت ْلدیا یهتایث مشهث 1384ش.
یا
 .35مصقفآ دسم التحقیق فی کلهات القرآن الوکرین دیی یهکتیب یه لمیی بییو
یآح . 1430
ا هشتم 1390ش.
وجه عۀ آثار ییآ مها تهای
 .36مقها مات
 .37مغنیی ی محم ییثجآید التفس ککیر الواش ککا تاجمیییۀ مآیییی دینییی بآییییتا کت ییاب ق ییم
1386ش.
 .38مکایح شیایه ناصا همکایی تفسیر نه نه دیی یهکتب ی یامی قم ا بیستم
1371ش.
 .39شثوبس ییثشحیس فلسفۀ خرافات یمیاکبیا تهای 1393ش.
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