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 الُخسجل

  _________________________ 2_ احد فرامرز قراملکی 1مهدی باقری  _________________________ 

 چكیده
بنوذِی ضوزر  انبیوا و ؾباوه 18ۀ ی وصائ  پژوهشِی وزبوزػ بوه آیوواالۀ خاضز به جصتجز

پوزداۀد. ایون یحایوق در  روشهنذ این وصائ   ههزاه با یأو  در روش ااضخ بوه هوز وصو له وی
کوه وزاج وۀ   وصو له یزانوذ بوا قبوزر اۀ وحوزر چگزنوه وویپی ااضخ به این پزضش اغولی اضوت 

ی  پیام  وتهایا در ضه وجهزقۀ یحل« وصائ »و دشزار  وف زم خذای الُیص   به « وشک »
کنووذ. روش  وبوانی پیوام و فزاپیوام دضوت یابوذ و درضوهن  ُخصون بوزدِن ایون وصوائ  را یوأوین 

  یحلی  ونؽای ضاختار وحتزایی آیه در قال  چ ار شاخۀ «یحلی  پیام»پژوهش در بخش 
گووااره ای و یحلیوو  ضیصووتهی اضووت. در بخوووش فزقووِی بیووان وفنووا  یحلیوو  وف ووزوی  یحلیوو   

یعوووزری و  هووای آیوووه بووه یحلیوو  وبووانیپیووام« قلووِ  »بووا روش یبیوووین   «یحلیوو  وبووانی پیووام»
  پیاووذها  لوزاۀم  نتوای  و آثووار «یحلیو  فزاپیووام»پوزداۀین و در بخوش یعوذیاِی وفواد آیوه وووی

وحووزر بووا آیووۀ الیصوو   بوووا کنووین. وزاج ووۀ وصوو لهبنووذی ووویقینووی وفوواد آیووه را یحلیوو  و ؾباووه
آویختِن بذون انصجام های درهن در آیه  اۀ آفت کزدن چنذیباری بزدِن وصائ  ن فته لحاظ

رأی  به ها بز وضهزن آیه و یفصیزنگز  یؽبیق نظزیهبفذی و یحزیلیها  یفصیز یکوزۀ رشته
کووزده و لووواوم رهیافووت ویووان کووواربزد روشووهنذ یحلیوو رشوووته گوورار   ضووویا   ای در یفصوویز آیووه و 
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 دهذ.ونؽق قذین و جذیذ  فلصفه و کعم را نشان وی 

شناضوی  آیووۀ الُیصوو    یحلیوو  پیووام  یحلیوو  وحووزر  روشوزاج ووۀ وصوو لههدد   کلیدواژه 
 فزاپیام.

 .  رح وسئله1
ههاُیٖفُعههّلُوّهههٖن>شووورۀ انبیووا  68ناسذیری فؿوول الهووی# برگرفتووه از مفوواد آیووۀ  شووؤال ّیٖسههُئّلُعٕهُ ال

کامی داردای در تاریخ اندیشهاهمیت ویژه <ٖسُئّلونیّ " تفاشیر آیۀ الیسوهل بوه های تفسیری و 
شوآد" در  دو دشتۀ اظلِی تفاشیر برسایۀ شأن ذات الهی و تفاشیر برسایوۀ فؿول الهوی تقسویم می

ؼوور ـموده براشواس قودرت# مالکیوت و قاهریوت ناسذیرِی فؿل الهی به دشتۀ نخست# شؤال
کوه بودون ماحیوۀ حکموت الهوی بوه خداوند تبیین شده اشت" این تفسیر به ویژه هنگوامی 

گرفته شآد# ممکن اشت با برخوی آمآختوه کاموی پیآنود خوورده و رخنوه کار  پآش برخوی  های 
های نادرشووت شووآد" بؿضووی از متکلموان بووا اشووتناد بووه آیوۀ الیسووهل# نخسووت هرگآنووه  نیریوه

(# شووو ز 11۵_ 118/ 08: 0188اند )ابووون ـوووادل#   ووورر در افؿوووال الهوووی را منکووور شوووده
کووه امووور  یرحکیمانووه گفته کووردن بنوودگان بووه تکلیوو   رـادالنووهیووا  ی  انوود  ای ماننوود تکلیوو  

شوآد و  دهود# شوؤال نمی ماالیػا  از شآی خداوند جایر اشت؛ زیرا از او برای آنچه انجواح می
که در برابر اـمالشوان مسوهآلتنها بندگان ( ایون اندیشوه 088/ 66: 0161انود" )فخور رازی# اند 

کوووه براشوواس آن# خداونوود   تووا آنجووا پووویش رفتووه دهووود و  خآاهوود انجوواح می چوووه میهراشووت 
کسوی نیسووت# حتووی اگور همووۀ مآجووآدات را بوه دوزخ بوورد" )شهرشووتانی#  ساشوخ : 0861گووآی 

این تفسیر# بسیاری از مفسران مؿترلی و شیؿه آیوۀ الیسوهل را براشواس جریوان ( در مقابل 00۵
کورده )ؼآشوی# بو  / 1: 0816؛ ؼبرشوی# 683/ 1توا: حکمت و ـدل در افؿال الهوی تفسویر 

که اتفاقاف ادراک حکمت و ـدل الهی تآشغ ـقول 000/ 8: 0111؛ زمخشری# 10 ( و مؿتقدند 
و  ر وومندی افؿووال خداونوود# بازدارنوودۀ بنوودگان از شووؤال اـترا ووی دربووارۀ افؿووال اوشووت" 
کوه  گواه متضواِد مفسوران بوه آیوۀ الیسوهل شوب  شوده اشوت#  گآنی تفاشویر و رویکردهواِی  گآنوا

گآن این گآنا آیه همچنان به پژوهشی اثوربخش نیازمنود باشود" بوه نیور نگارنوده#  بررشی ابؿاد 
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از  1«مسوهله»اشت" در این زمینه# ـدح تموایر « محورمسهله»نگاه  پژوهش   اولین رکن اثربخشِی 
آیوود" ازجملووه ـآامول بازدارنوودۀ پژوهشوگر از تشووخیض دقیووق مسوهله بووه شومار مووی 2«مشوکل»
ی# مبهم# مرک  #« مشکل» کل  رؤیوت تآشوغ ـوآاح و فاقود روش بررشوی و  قابول امری شػحی# 

ن# روشون# بسویغ# « مسهله»حل اشت" در مقابل# رو  یرقابل ازاین اموری ررف# متموایر و مؿوی 
که ساشخ به شؤاالت  یرقابل « قابل حل»دارای روش بررشی و  حل در اشت" برخی بر این باورند 

( Marczyk, Geoffrey et al., 2005: 7-8فایوده اشوت" )تاشوی پوآو و بسویار بو  ق#یوا تحقیو
کوه دشوآارۀ خودای شوؤال و  از مسوائل مفسوری  ناشودنی )الُیسوهل( بوا شواختار پیچیوده و مرک 

گآن را به مسهله محوور دربوارۀ ناچوار بوه تتبوِؾ مآ وآؽهای متمایر و روشن تبدیل نکنود# بوهگآنا
 آن خآاهد پرداخت" 

نیسووتیم؛ بلکووه بووه شوویآۀ موردپژوهانووه# در مقالووۀ حا وور در پوو  نقوود تفاشوویر آیووۀ ال یسووهل 
هووا بووه هووا و پرشوشفراینود تشووخیض مسوائِل نوواظر بوه آیووۀ ال ُیسووهل را در مسویر ـبووور از مشوکل

مسوائل پژوهشووِی  جآیمسوهلۀ اظولی موا جسوتکنویم" جووی  مویمسوائل دقیوِق قابول حول پو 
مول در روش ساشوخ بندِی روشمند این مسوائل# هموراه بوا تأشورۀ انبیا و ؼبقه 68مربآع به آیۀ 

کوه مآاجهوۀ مسوهلهبه هر مسهله اشت تآانود بوا ـبوور از مشوکل و محوور چگآنوه موی# تا دریابیم 
دشوآارۀ مفهووآح خوودای الُیسوهل در ایوون آیووه# بووه مسوائل وا وو # متمووایر و دارای روش بررشووی 

کنود" بوه بوه   ـنوآان فر ویۀ ابتودای دشت یابد و در ومن# ُحسون بوآدِن ایون مسوائل را توأمین 
کووه بسوویاری از مسووائل پژوهشووِی نوواظر بووه آیووۀ ال یسووهل# چنوودتباری و نیازمنوود  نیوور می رشوود 

ای باشووود" براشووواس تؿریووو  برخوووی اندیشووومندان مؿاظووور# مػالؿووووۀ  رشوووته رهیافوووت میان
فراینووود ساشووخ بووه پرشووش# حووول مسووهله و تجییووه و تحلیووول  ـبووارت اشووت از ایرشووته میان

گسترد که یا رشتۀ ـلم همآ آـی  تنهوای  بورای پورداختن ی یا یا تخطض بوهو پیچیده 
کووافی نباشوود ؛ Rhoten & associations, 2006:2) ؛Klein & Newell, 1997: 393)بووه آن 

 _____________________  
1. Problem. 

2. Difficulty. 
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گآن باشود# بوه  ازاین گآنوا که مسوائِل متموایر# وا و  و بسویِغ نهفتوه در آیوۀ الیسوهل  رو# اگرچه 
کووه شوودنی اشووت؛ ایوون در حووالای قابوول بررشووی و حوول رشووته کمووا رهیافووت میان ی اشووت 
ووو  بوووه رویووواروی  بوووا پرشوووش وووی# موووبهم و مرک  کل  تموووال بوووه اتخووواذ رویکووورد التقووواؼی احهای 

که درنتیجۀ آن نه می مانود# بلکوه تنها تفسیر آیه همچنان در شػ  دشآاره بواقی مویانجامد" 
 ممکن اشت به تفسیری التقاؼی نیر بینجامد"

کموا میبندشناختِی این ظورترشد ارائۀ الگآی روشبه نیر می کنود#  ی به پژوهشوگر 
گوامی بوه که با پ  ـنوآان دو بوه« کوارای »و « اثربخشوی»جووی  مسوائل متموایر# روشون و ررف# 

تر شآد" البته برای پرهیر از ؼآالنی شدن مػال  یوا دور شودن وری پژوهش نردیامؤلفۀ بهره
لی هووای منػقووی بووه بحووث تفطوووی شووناختی مقالووه# تنهووا در بخوووش تحلیل از رویکوورد روش

ایم و در مووآارد دیگوور فقووغ بوورای ارائووۀ پیشوونهاد روشووی# بووه بیووان اجمووالی بسووونده  پرداختووه
 ایم"  کرده

 . روش تحقیق2
شوورۀ انبیوا فراینود تشوخیض مسوهله بور  68محوور بوا آیوۀ شازوکار اظلی در مآاجهوۀ مسوهله

ر هوا اشوت" ایوون فراینود بوا روش تحلیول منػقووی دمبنوای تبودیل مشوکل بوه مسووهله یوا مسوهله
بووه رود" ابتوودا بوه روش بووارش فکووری و بوا رویکوورد حووداکثری هووای مختلوو  پویش موویشواخه

ایم" ش ز با درنو  در روش بررشوِی هرکوداح از مسوائل# در پرداختهجستجآی مسائل ممکن 
کورده گرارشوی اشوت بوا رویکردهای قابول اخوذ بورای هور روش تأمول  ایوم" البتوه نآشوتار حا ور 

هووای بنوودی رویکردهوا# روشتوودا انجواح شووده؛ یؿنوی بووا بخوشترتیو  مؿکووآس از آنچوه در اب
گورارش تحلیلوی مسوائل مربوآع بوه آن  کرده و ذیول هور بخوش# بوه  مربآع به هر رویکرد را بیان 

 بخش پرداخته شده اشت"
پوردازد" ایون بخوش به تحلیل شواختار محتوآای  آیوه موی« تحلیل پیاح»رویکرد نخست یا 

گوراره8" تحلیول مفهوآمی؛ 6" بیان مؿنا؛ 0 شآد:به چهار بخش فرـی تقسیم می ای؛ " تحلیول 
که بوه تحلیول مبوانی« تحلیل مبانی پیاح»" تحلیل شیستمی" رویکرد دوح 1 ری و  اشت  تطوو 
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کووه آیووه بوور آنتطوودیقی پووردازد" روش اظوولی در ایوون رویکوورد# روش هووا اشووتآار اشووت# موویای 
ت»تبیینی در راشتای پرشش از  وت در اینجوا ویژگوی پیاح)هوای( آیوه اشوت« ـل  " منیوور از ـل 

کوه شوب  شوده از فؿول او شوؤال نشوآد"  خاص  افؿال الهی یا ظفتی از ظفات الهی اشوت# 
در پوو  تحلیوول پیاموودها# آثووار و لووآازح مفوواد آیووه اشووت"  1«تحلیوول فراپیوواح»رویکوورد شووآح یووا 

که شه رویکرد یادشده با هم ارتباع متقابل دارند# در نیر داشوتِن تآصموا هوا مآجو   ِن آنازآنجا
کورد" افویون بؿدی شده و به ارائۀ تحلیلی جامؾدوری از تفسیر تا کموا خآاهود  بور ایون# تر 

فهم ـلول و مبوانی مؿرفتوی پیواح در  2آوری# تمایرگذاری میان فهم اظل پیاح آیه در مقاح دلیل
ت کشوو  پیاموودها در راشووتا 3کوواوی و تبیووین# مقواح ـل  ی و فهووم لووآازح و آثووار ـینووی در مقوواح 

گوذاِر روشومند از  هدف اظلی روش مآاجهۀ مسهله محور اشت" این هودف ـبوارت اشوت از: 
و  و بودون روش بررشوی بوه شوآی «پرشش» وی# موبهم# مرک  کل  جرئوی و دقیوق# « مسوائل»های  

وا ووو #  بسووویغ و قابووول حووول" یوووا محقوووق در مآاجهوووه بوووا آیوووات قرآنوووی ممکووون اشوووت 
کوه  هوای ب  «پرشش» های  هوا را بوه مسوهله شایسوته اشوت آنشوماری در ذهون داشوته باشود# 

کنود؛ بوه ن# ررف و دارای روِش بررشی تبودیل  ـنوآان مثوال# اگور تفسویر هور آیوه را پژوهشی متؿی 
گاهی در رویاروی  با یا درخت می پرشویم: درخوت چیسوت   مانند درختی در نیر آوریم# 

وا بوه  های مآ وآؽ و ایون هموان مانودن در مرحلوۀ پرشوش گواهی ام  شورا  مآاجهوۀ محور اشوت" 
کنیم# شو ز  محور رفته# ابتدا از تنوۀ درخوت و شواخ و بورگ آن )اظول پیواح( شوؤال موی مسهله

کوورده و شورانجاح# میآه هوا و ثموورۀ  از دانوه# شویر تکوواملی و ریشوۀ درخوت )مبووانی پیواح( شوؤال 
 کنیم" نهای  درخت )فراپیاح( را بررشی می

 . رویکرد نخسعه تحلیل پیام3
ۀ و الة(بیانوعنا: کلیودی در ایون آیوه# یؿنوی ُیسوهل از مواد  کوه در « شوهل»اژۀ  اشوت" ازآنجا

 _____________________  
1. Meta message.  

2. Justification. 

3. Explanation. 
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ۀ  کوار رفتوه اشووت# در مآا وؾ متؿودد و در شوواخت« شووهل»موتن قورآن# مواد  گآن بووه  گآنوا هوای 
کشو  مؤلفوه کاربردهوای قرآنوی ایون مفهوآح و روابووغ بورای  هوای مفهوآمی آن بایود بووه مؿوانی و 

کوورد" بووه نیوور موویاژهنشووینی و جانشووینی میووان آن بووا دیگوور وهووم کووه دانووش هووا تآجووه  رشوود 
کاربسوووت بوووا رویکووورد شووواخت 1مؿناشناشوووی گووورا در ایووون زمینوووه راهگشوووا باشووود" )دربوووارۀ 

کاربسوت 081_ 001: 0833مؿناشناشوی در قورآن بنگریود بوه: مػیوؾ و دیگوران#  ( پویش از روا  
کا« وجووآه و نیوووایر»مؿناشناشووی در ـلوووآح قرآنووی# ا لووو  از دانوووِش  ربردهوووای بوورای بررشوووی 

سونج وجوِه « شوؤال»در بواب  وجهوهالقهرآنمختل  یا واژه در قورآن بهوره بورده شوده اشوت" در 
ووت»# «درخآاشووت حاجووت»# «اشووتفهاح» « امتحووان»و « احتجووا »)بووه رنووج انووداختن(# « تؿن 

ارائوۀ ( 813_ 811: 0166هوای مختلو  ایون واژه ذکور شوده اشوت" )نیسوابوری# برای شاخت
کاربردهووای موورد اشوواره# لوویوح شوناختی در دلیول زبووان ارائووۀ وجوآه یادشووده و بیووان  یردقیوق 

 2شازد"کاربست ابرارهای مؿناشناشانه در تحلیل مؿنای شؤال را بیشتر آشکار می
تجییوۀ آیوه بوه مفواهیم شوازندۀ آن# پرشوش از تؿریو  هور یوا از ایون ب(تحلیلوفاهینآیهه:

گآن در هووا دومووین رهیپیآشووته و تحلیوول آنهووممفوواهیِم بووه گآنووا افووت در اشتقطووای مسووائل 
:بخش تحلیل پیاح اشت

که در تؿبیر منیور از الی نفی «:ال» توآان آموده# چیسوت  از سونج وجوه موی« ال ُیسوهل»ای 
کرد: ی به«ال» ناشودنی بوآدن در " آیا شوؤال0کاررفته در این آیه را به مسائل تفسیرکننده تحلیل 

اگور ساشوخ مثبوت اشوت# آیوا ایون ـودح امکوان بوه  این آیه همان نواممکن بوآدن شوؤال اشوت 
کووواح گآنوووهمؿنوووای بازدارنووودگِی تکووووینی اشوووت؛ بوووه کوووه بوووه اذن خووودا ـلوووم و قووودرت و  ای 

توآان مؿنوای  از شوؤال را در نیور داشوت  کننده در لحیۀ شؤال از او شاقغ شوآد  آیوا می شؤال

 _____________________  
1. Semantics.  

کوه در بخوش ؼورح  همان" 2 بوارۀ پوژوهش آیوۀ الیسووهل# گآنوه  مسووهله اشواره شود# تمرکور اظولی مقالووۀ حا ور در
گراره تحلیل ای و شیستمی اشت" هدف از اشاره به روش مؿناشناشی در اینجوا تآجوه  های مفهآمی# 

ینی و قابل حلی مانند مؿناشناشِی مفهآح ش   ال اشت"ؤدادن به اهمیت مسهلۀـ 
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کووه ؼبوق آن# شووؤال از خداونوود ـقواف نوواممکن باشوود   " آیوا نفووی شووؤال در 6)ماننود مؤاخووذه( 
کنود  " آیا الیسهل بآدِن افؿال الهی بوه نهوی ارشوادی اشواره موی8اینجا نهی تشریؿی اشت  

که چآن ساشخ آن از تآان و قدرت فهوم بشوری خوار  اشوت# شوؤال هوم بو  فایوده به این مؿنا 
" آیا شوؤال دربوارۀ فؿول خداونود بوه مؿنوای منػقوِی آن نادرشوت اشوت  ماننود 1خآاهد بآد" 

کوه قوادر مػلوق اشوت# موی که از لحاظ منػقی م الػی اشت: آیا خداونود  تآانود این پرشش 
کووه نتآانوود آن را جوا کنوود  کنوود  اگوور فؿول خوودا را همووان موواک و میووران بووهشونگی خلووق  جووا 

مؿنوا و نادرشوت  گری دربوارۀ فؿول الهوی ب  گواه شوؤال و شونجششونجش در نیور بگیوریم# آن
(؛ زیوورا اظووِل موواک و مؿیووار#  یرقابوول شوونجش 838/ 01: 0831خآاهوود بووآد )ؼباؼبووای # 

گوراره۵اشت"  هوای ارزشوی اشوت  یؿنوی " آیا شؤال از فؿل الهی# ناروای اخاقی و در حووزۀ 
کرد؛ چآن چنین شؤالی « نباید»  اشت  « ناروا»از فؿل خدا شؤال 

مؿنوای در ظدر و ذیل آیه چیسوت  آیوا مؿنوای شوؤال از خودا بوا « شؤال»مراد از «:سؤال»
شوؤال از ماشوآای خودا مشوترک لفیووی اشوت یوا مشوترک مؿنوآی  آیووا شوؤال از افؿوال خودا بووه 

هوا )هول مؿنای شؤال از چیستی )مػلو  موا(# شوؤال از اظول هسوتی )هول بسویغ( یوا ویژگوی
( و یوا چگوآنگی اشوت  بوا تآجوه بوه اینکوه منػوق دانوان مرک  (# شؤال از چرایو  )مػلو  ِلوم 

گآنۀ اثبواتی و ثبوآتی تقسویم  موی)شؤال از چ« ِلم  »مػل   : 0860کننود )ؼآشوی# رای ( را به دو 
گآنوۀ اثبواتی# افؿوال الهوی از  (# شؤال8۵0 کوداح جنبوه نفوی شوده اشوت  در  از افؿال الهوی از 

کوه چورا آوری مورد پرشش قرار میجنبۀ اثبات ذهنی و در مقاح دلیل گیرند؛ ماننود ایون شوؤال 
ایون ظووورت# هدفمنودِی فؿوول خودا را بایوود بوا اشووتدالل افؿوال الهووی  ر ومند هسووتند  در 

کرد؛ حال ت خارجِی افؿال خداونود اشوت؛ «ِلم  »آنکه اثبات  ی ثبآتی ناظر به ـالم ـین و ـل 
کووه چورا دانوه از زمووین موی آیوود  در رویود و یووا چورا انسوان از نػفووه سدیود مویماننود ایون پرشوش 

ووت خوارجِی شوویء  مثابوه فؿلووی از افؿووال خداونوود( )بووهشوؤاالتی از ایوون دشووت# بوه دنبووال ـل 
گآنوۀ شوؤال از ـلوت فواـلی و ـلوت  وای   هستیم" برخی دیگر شوؤال از چرایو  را  ومن دو 

در آیوۀ « ال یسوهل»پرشویم: آیوا ( بر این اشواس موی۵63/ 01: 0838اند" )مػهری# تآ ی  داده
چورا خداونود »شِش ی فاـلی  برای مثال در پر«ِلم  »ی  ای  اشت یا «ِلم  »مورد بحث ناظر به 
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ی فواـلی «ِلوم  »وجآی  ایت و هدف فؿل بواری هسوتیم؛ ولوی در در جست« جهان را آفرید 
کجا ناشی شده اشت از مبدص فؿل می  پرشیم و اینکه این فؿل از 

کوووه  در قسووومت دوح آیوووه موووا را بوووه ایووون پرشوووش واموووی« یسوووهلآن»شووواخت فؿلوووِی  دارد 
نشوینی تقوابلی الیسووهل در هومشور   چوه پیوامی دارد _ یسوهلآن  گویِ  ادبو  در الیسوهل دوگانوه

هوا بوه کنار یسهلآن آن هم با تقدح الیسهل بر یسهلآن )و نوه بورـکز( چیسوت  از ایون پرشوش
رشوویم؛ آیوو  تؿووابیر ناهمسوواز در آیووۀ دیگووری از قوورآن موویایوودۀ بررشووی شوواختار قرآنووی در بوواهم

هاُیٖفُعهّل>( این دوگانه از یا نیر با دوگانۀ 01)انؿاح/  .<ُوّهُوّیٖطِعّنُواُلّیٖطُعّن>دوگانۀ  ّیٖسهُئّلُعٕهُ ال
ّهٖنیّ کوه او  شوآد؛ چنانخوراند )روزی( ولوی خورانوده نمویمشترک اشت: خداوند می <ٖسُئّلونُو

گوی   شوآد" آیوا تکورار ایون دوگانوهکند ولوی از افؿوالش پرشویده نمویاز افؿال بندگان شؤال می
انجامود  بوا برهوان ـقلوی تری از الیسهل بآدِن خودا مویرک مؿنای دقیقدر شاختار قرآن به د

م بآدِن خداوند ناممکن اشوت# نوه اینکوه ظورفاف ممنوآؽ یوا نواروا باشود" اثبات می که ُیػؿ  شآد 
بور نشوینِی تقوابلی# ـواوهآیا الیسهل بآدِن او نیر چنین اشت  از شآی دیگر# ایون دو موورد هوم

د: نخست اینکه در آیۀ چهارده شورۀ انؿاح# اثبوات )یػِؿوم( بور نفوی های  دارناشتراک افترا 
ح شده؛ درحوالی م( مقد  کوه در آیوۀ الُیسوهل و وؾ بورـکز اشوت؛ دوح اینکوه شواخت )ال یػؿ 

فؿلی در آیۀ چهارده شوورۀ انؿواح هوم مؿلوآح و هوم مجهوآل اشوت؛ ولوی در آیوۀ ال یسوهل هور دو 
کار رفته تآاند بوه پرشوش از چرایوِ  مل در این دو نکته میاشت" تأ فؿل به ظورت مجهآل به 

 ها و ؼرح مسائل تازه بینجامد"این افترا 
ه )بون( مووی«:یفعهل» کورد" واکوواوی یفؿول را از دو منیور شوواختار ظورفی و مواد  توآان بررشوی 

کوار « ـن موا یفؿول»# «ـن ِفؿله»جای کنیم: چرا بهشاختار ظرفی را با این پرشش آ از می بوه 
کووار را مووی« فؿول» رفتوه اشووت  « یفؿوول»رشواند؛ ولووی حاظوول مطوودر اشوت و نتیجووه و برآموِد 

هووا و همچنووین روش و ـملکوورد حکایووت از فراینوودی اشووت# دربردارنوودۀ آ ازگرهووا و ورودی
ناسوذیری را فراتور از خوآِد فؿول محودودۀ شوؤال« یفؿول»ها به خروجوی نهوای " مفهوآح تبدیل آن

کاویدنی اشت  ؿل الهی نیر شؤالشان آیا شیآۀ انجاح فبرد؛ بدینمی  ناسذیر و نا
ه و بن# این پرشش از تؿبیور « ـموا یفؿول»جوای " چرا به0ها قابل ؼرح اشت: از حیث ماد 
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که فؿل لفیی اشت ـواح# چوه اشتفاده نشده اشت  را   اظفهانی می« ـما یؿمل» گوید 
یوا از حیوآان و جمواد؛  هوا باشود# چوه از انسوان شور برنوداز روی ـلم# قطد و هدف یا  یر ایون

کواری انجواح  کوه بوا قطود و هودف  ولی ـمول اخوض  از فؿول اشوت و تنهوا دربوارۀ جانودارانی 
کوار موی کووه 1۵/ 8# 6۵0/ 6: 0811رود" )را و  اظوفهانی# دهنود# بوه  ( البتوه روشون اشوت 

گفتموان قوورآن  بو ناموهواژه نیوواز هوای قرآنووی موا را از بررشوی شیسووتمِی مؿوانی فؿوول و ـمول در 
گفتار الهی )وحوی( را نیور شوامل  موی" آیا این آیه شؤال6کند"ینم شوآد  وحوی ناسذیری قآل و 
گفتواری# از منیور اخاقوی دو حوق را بورای مخاؼو  پویش مویبوه کشود: حوق ـنوآان خػواب 

کوه ایون  گفتار" در قرآن شآاهد فراوانوی هسوت#  گفتار و حق شؤال از چرایِ   شؤال از چیستِی 
اخته شووده و مخاؼبووان وحووی الاقوول در سووانرده مآ ووؾ دربووارۀ هوور دو حووق بووه رشوومیت شوون

انود از: انود" ایون مآ وآـات ـبوارتشوؤال پرشویده   مآ آـات و احکاح وحیانی از پیوامبر
ووه )بقووره/  (# السوواـه 603(# الخموور و المیسوور )بقووره/ 601(# الشووهر الحووراح )بقووره/ 033األهل 

( و 01۵(# الجبوووال )ؼوووه/ 38ن )کهووو / (# ذی القوورنی3۵(# الوووروح ) شوووراء/ 031)اـووراف/ 
ناشوودنی بووآدِن جووای اشوواره بووه شووؤالهووا بووهمووآاردی دیگوور" خداونوود در ساشووخ بووه ایوون شووؤال

کرده اشت" به ساشخ« ُقل»مآ آؽ# با فرمان   گوی  امر 
هووای وحیووانی از مطوووادیق فؿوول خداونوود اشوووت بووا تآجووه بووه اینکوووه قووآل خوودا و آمووووزه

در قورآن بوه شوؤاالت مخاؼبوان دربوارۀ مآ وآـات وحیووانی ( و 831/ 01: 0831)ؼباؼبوای # 
ها تنها در مقاح پرشش از چیستی اشت یا دربرگیرندۀ پرشوش ساشخ داده شده# آیا این شؤال
کووه فقووغ شووؤال اـترا ووی و از چرایو  و چگووآنگی نیوور مووی گفتووه شووآد  شووآد  ممکوون اشوت# 

امی و اشوتخباری" در ایون های اشوتفه بازخآاشتی دربارۀ افؿال الهی ممنآؽ اشوت# نوه شوؤال
پرشیم ماك تشخیض بازخآاشت از  یر بازخآاشت در مقواح مطودا  چیسوت   ظورت می

ٖسهّجّدِلُههٖنُخُلٖقهُت>چرا بیشتر مفسران شؤال ابلیز دربارۀ شجده بر آدح 
ُ
أ
ُ
( 60)اشوراء/  <ِطیْنهاأ

فرشوتگان ( و شوؤال 661/ 8: 0103؛ بیضواوی# 6۵1/ 6: 0816را شؤال اـترا وی )ؼبرشوی# 
ّ ِبُحٖهههِدُ >دربووارۀ جؿوول خافووت آدح  ُواُسُوُنٖحههّنّنُسههِبٕ الههِدٕ َّ ُتٖجُعههّلِفیُهههاُوههٖنّیٖفِسههّدِفیُهههاُوُیٖسههِف

ُ
أ

ّس ُوّنُقههِدٕ َُ اند  )ؼآشووی#  ( را شووؤالی خووالی از اـتوورار و بازخآاشووت دانسووته81)بقووره/ <ُلهه
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( تموایر دو مقواح مفهوآح و 00۵/ 0: 0831؛ ؼباؼبای # 011/ 0: 0816؛ ؼبرشی# 088/ 0تا:  ب 
در این مآارد راهگشوا اشوت و بررشوی مطوادیق شوؤال از فؿول خداونود بوه « ال یسهل»مطدا  

کما می  کند" تفسیر آیۀ ال یسهل 

گهراره گوراره ای:ج(تحلیهل هوای ظوووری اِی آن اشوت" ویژگوویمضوومآن آیوه مرهوآن شوواختار 
کیوو # جهوت و دیگوور ـناظوور# شوواخ گورارهگوراره از نیوور شووور#  شووازد" از ایوون اِی آیووه را موویتار 

گوراره دشوت یافوت" آیوۀ حیث می تآان به مسائل مرتبغ با شاختار ظووری# منػقوی و زبوانِی 
گراره تشکیل شوده اشوت:  هایُ>مورد بحث از دو  ّیٖسهُئّلُعٕهُ " مآاجهوۀ <ٖسهُئّلونُوّههٖنیّ>و  <ٖفُعهّلال

گراره# مسائل مختلفی به دش  پردازیم: که در ادامه به آن می دهدت میتحلیلی با این دو 
سهجرئِیسؤال: در منػق جدید )در قسمت محموآالت(# بخوش اشومِی جملوه بور ساختار

گآنوۀ ثابووت و مت یور اشووت" بخوش محمووآلی نیور مووی تآانود یووا مآ وؿی یووا چندمآ ووؿی دو 
کردن» 1باشد" کسی از دیگری چیری میشاختاری حداقل شه« شؤال  بور پرشد" جرئی دارد: 

" شوور  انفؿووالی بووآدِن محمووآل در ظوودر و ذیوول آیووه چیسووت  0تووآان پرشووید: ایوون اشوواس مووی
کسوانی موورد شوؤال واقوؾ نموی کسوی یوا  " 6شووآد(؛ )خداونود# دربوارۀ چیوری از افؿوالش تآشوغ 

کیسوت و موآارد شووؤال  وا فاـوول  گورارۀ اول خداونوود اشوت؛ ام  کوه نائوو  فاـول در  مؿلوآح اشوت 
اُیٖفُعهّل>د# خداوند در جملۀ اند  به زبان منػق جدیکداح ّیٖسُئّلُعٕهُ بخوش اشومی )نهواد(  <ال

کننودگان و همچنوین موورِد شوؤال )افؿوال خودا( نهواِد مت یرنود" بخوش ثابت اشت؛ ولی شؤال
وی اشوت یوا جرئوی  بور ایون اشواس  کل  اشمِی مت یر به شور نیازمند اشت" شوور در ایون جملوه 

کسوی موورد د دربوارۀ هویچ چیوری تآشوغ هویچچهار حالوت قابول تطوور اشوت: الو ( خداونو
ویشؤال واقؾ نمی کل  وی(؛ ب( خداونود دربوارۀ هویچ چیوری تآشوغ برخوی شآد )شوور  کل  _ شوور 

ویمورد شؤال واقؾ نموی کل  _ شوور جرئوی(؛  ( خداونود دربوارۀ برخوی چیرهوا تآشوغ شوآد )شوور 

 _____________________  
کسی اش»برای مثال در جملۀ  .1 های اشمِی ثابت و مت یر به ترتی  بخش« کسی»و « ـلی»# «تـلی برادر 

کسووی دیگوور اشوووت# « بوورادر بوووآدن»انوود و جملووه کسووی بووورادر  یوورا همووآاره  محمووآلی دومآ ووؿی اشوووت؛ ز
 "جرئی اشتمحمآلی یا« ـلی انسان اشت»در جملۀ « چیری بآدن»که  درحالی
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ی(؛ د( خداوند شآد )شور جرئیکسی مورد شؤال واقؾ نمیهیچ کل  دربارۀ برخوی چیرهوا _ شور 
بور ـواح و خواص بوآدِن _ شور جرئی(" ـاوهشآد )شور جرئیتآشغ برخی مورد شؤال واقؾ نمی

ود بوآدِن آننهادهای مت یر می ـنوآان نمآنوه# در حالوت هوا نیور پرشوید؛ بوهتوآان از مػلوق و مقی 
دربوارۀ تآاننود بوه ترتیو  مػلوق و مقیود باشوند: خداونود )ب( هور یوا از نهادهوای مت یور موی

گرفتن وظوفی( تآشوغ برخوی بوا وظوفی خواص )بوه  هیچ چیری به نحآ مػلق )بدون در نیر 
انجامود  شآد" درن  در ایون تحلیول بوه شوکار ایون مسوائل مینحآ مقید( مورد شؤال واقؾ نمی

د# کوه آیوا شوؤال  ی# مجوور  ناشودنی بووآدن فؿول خداونود تآشوغ هور مآجووآِد شوؿورمند اـوم از مواد 
کامول اشوت   ای# اـوم از دنیوا و آخورت و در تمواح آیوا ایون شوؤال در هور زموان و دورهنواقض و 

کوداح اشوت و چوه اوظواف مآاق  قیامت اؼا  دارد  مطادیق افؿاِل شؤال ناسذیر خداوند 
 های  دارد  و ویژگی
هنیسئلون»گرارۀ گورارۀ اول هست ظوورت«:و گوراره بوا  بنودِی ایون چه ارتباؼی میوان ایون 

دهود" بسوته بوه اینکوه بخوش ػق جدید چندین ایدۀ ابتدای  را به دشت مویگراره به زبان من
گراره# یؿنی  چگآنه تحلیل شوآد# احتمواالت مختلو  دربوارۀ مرجوؾ « ُیسهلآن»محمآلی این 

( شویا  01/838: 0831قابل بررشی اشت" به نیر برخوی مفسوران )ؼباؼبوای # « هم» میر 
>آیۀ قبل 

ُ
کاُنِفیِههاآِلُه ِؤإل کوه ( این احتموال را تقویوت موی66)انبیا/ <ُلُفُسُدتااهَّلّلُلٖو « هوم»کنود 

کوه بسویاری مرجوؾ  ومیر را بوه انسوانبه آلهۀ مشرکان برمی انود"  هوا بازگرداندهگوردد# هرچنود 
که ( برخی نیر بر آن13/ 1: 0166)ابن ـػیه اندلسی#  به تمواح آنچوه ـنوآان بنودگان « هم»اند 

( در ایون راشوتا# دامنووۀ 00/ 01 :0106شوآد )ؼبوری#  اشوت# مربووآع می)ـبواد( بور آنوان ظواد  
واقؾ شودن  و تحلیل اشتراک مؿنوای  آن حوائر اهمیوت اشوت" آیوا موورد شوؤال« یسهلآن»تؿبیر 

گیوورد  در در ایوون ـبووارت# مفهووآمی زمینووی اشووت یووا مائکووه و مجووردات توواح  را هووم دربرمووی
وی باشود و موثاف هموۀ  کل  ود انسوانحالت نخست# اگور شوور  هوا را دربربگیورد# آیوا ایون شوور مقی 

د  به طیناشت یا نامقی  شوآند  در واقوؾ موی نیر در افؿالشان مورد شوؤال ـنآان مثال# آیا مخل 
کائنووات و « شووؤال»حالوت دوح#  کووه  اـووم از مفهووآح زمینوی و متووافیییکی اشووت؛ بووه ایون مؿنووا 

د نیر قابل شؤال کننود  کان آنوان را بوهاند )اـم از اینکه مشورحتی ـقآل مجر  ـنآان آلهوه اختیوار 
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کمواالت ممکونش را بالفؿول  کوه تمواح  یا خیر(" حال باید دید شؤال از یا مآجآد مجورد تواح  
داراشت# چگآنه قابول فورر اشوت  یوا اینکوه شوؤال از انسوان مؿطوآح بوه چوه مؿناشوت  از 

دات و ظوواحبان ـطوومت نیوور  آیووات باشووند# شوویا  « الیسووهل»شووآی دیگوور# چنانچووه مجوور 
کارکرد خآد را از دشت می دهد" براشاس شویا  آیوات  پیشین در ارائۀ برهان بر تآحید ربوب  

کوه از فؿلوش شوؤال نمی شوورۀ انبیوا کوه تنهوا خداشوت  آلهوه )ـبواد یوا فرشووتگان   شوآد# ازآنجا
  ؛ قرؼبووی#8۵_ 81/ 01: 0161مقوورب( شایسووتۀ پرشووتش و الآهیووت نیسووتند" )ابوون ـاشووور# 

0861 :00 /631) 
گووورارۀ  کوووه برخوووی از « و هوووم یسوووهلآن»ارتبووواع دیگووور  ل شوووب  شوووده اشوووت  گووورارۀ او  بوووا 

کیفیوووت آن «مووورِد شوووؤال»اندیشوومندان ذیووول تفسووویر آیوووه براشووواس  # بوووه مآ وووآؽ تکلیووو  و 
ووه در شووور  گوورارۀ نخسوت و مداق  گوورو تفسویر دقیووق  بپردازنود" پوورداختن بووه مسوهلۀ تکلیوو  در 

ود( موورد مآ ؾ شآح اشت: آیا بندگان دربوارۀ هرچیو وی( و بوه نحوآ مػلوق )و نامقی  کل  ری )شوور 
تآانود جوآازی بور تکلیو  فراؼاقوت )بموا شآند  ساشخ مثبت به این مسهله مویشؤال واقؾ می

ههاُیٖفُعههّل>ال یػووا ( قلمووداد شووآد" فخوور رازی بوور مبنووای خووآانش خووآد از  ّیٖسههُئّلُعٕهُ بووه ایوون < ال
کووه در اشوواس# ؼوورح چرایووِ  تکلیوو   بنوودگان و حتووی ورود بووه شووبهۀ نتیجووه رشوویده اشووت 

تکلی  فراؼاقت جایر نیست" به ـقیدۀ او ریشۀ شبهات یادشوده بوه ایون شوؤال از خداونود 
که بازمی کوردی »گردد  کوه خداونود الیسوهل بوآده و فقوغ ؛ درحوالی«چرا بنودگانت را مکلو  

گوورارۀ 088/ 66: 0161فخوور رازی# انود" )بنودگانش مووورد شووؤال ُل »( برسایووۀ ایون تفسوویر#  ووه  ال ُیس 
ل ؿ  ف  ا ی  م   گرارۀ ـنآان اظل و قاـدهبه«  ـ  ُلآن»ای برای فهم  ه  گرفته می«  و  ُهم  ُیس   شآد"در نیر 

کووریم و شووبکۀ مؿوووارف و د(تحلیههلسیسههتهی: آیووۀ الیسوووهل جرئووی از نیوواح مؿرفتووی قووورآن 
خِش آیوه# رفت از برداشت شػحی باید به تحلیل بسوتر مؿنوابهای آن اشت" برای برون آموزه

گفتمان قرآنی پرداخت" واکاوی پیآنود ایون نیواح مؿرفتوی بوا مفواد آیوۀ  یؿنی نیاح مؿرفتی در 
تآانوود در ـبووور از مشووکل بووه مسووائل# راهگشووا باشوود" در شوواختار قرآنووی# فؿوول الیسووهل مووی

ّکههٖنُفُیّکههوّنُقٖوّلههّه>خداونوود قووآل او و ـووین حووق  اشووت؛ بوورای نمآنووه در آیووۀ  ُوُیههٖوُمُیّقههوّل  <اٖلُحههٕ ّ
کلمۀ 18)انؿاح/  کواح خوآد و « کن»(  تنها وشیلۀ فؿول و ایجواد مؿرفوی شوده و خداونود آن را 
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( بور ایون اشواس# شوؤال از فؿول 831/ 01: 0831دانسوته اشوت" )ؼباؼبوای # « حوق»نیر ـین 
خدا اگر به مؿنوای بازخآاشوت# یؿنوی پرشوش از مػابقوِت آن بوا حوق باشود# شوؤال نادرشوتی 

مؿنوا اشوت" گر فؿلی ـین حق باشود# دیگور جسوتجآ از مػابقوت آن بوا حوق بو اشت؛ زیرا ا
دارد: شؤال در آیوۀ الیسوهل نواظر بوه های قبلی وامیاین ایده ما را به بازگشت به یکی از مسهله

ی  وای  بوه «ِلوم  »بور کداح ظن  از اظناف مػال  اشت  آیوا شوؤال از فؿول خداونود# ـواوه
بور پرشوش از کننده دربوارۀ فؿول الهوی ـواوهر چنین باشد# شؤالهِل مرک   نیر ناظر اشت  اگ

وجآی تػابق آن با حق نیر برآمده اشت" با تآجه بوه تحلیول اخیور# پرشوِش  ایت# به جست
کوه در منػووق « چورا ایون فؿول را انجواح دادی » درواقوؾ جمووؾ مسوائل در مسوهلۀ واحود اشوت 

ی رهای  از داح م الػه باید ایون پرشوش را رود" براقدیم از مآا ؾ خػا و م الػه به شمار می
کوورد: الو ( آیووا  ایووت فؿول الهووی مػووابِق حوق  اشووت   ی «ِلووم  )»الاقول بووه دو مسوهله  تجییووه 

کوداح دلیول ایون فؿوول ثبوآتی(؛  ب( درظوورت مثبوت بوآدن ساشوخ موی تووآان پرشوید: چورا و بوه 
براشواس آیوات دیگور  ی اثبواتی(" در ایون ظوورت# اگور فؿول الهوی را«ِلم  )»مػابِق حق  اشت  

قرآنووی ـووین حووق بوودانیم# هوور دو بازخآاشووت دربووارۀ خداونوود نووامؿقآل اشووت؛ زیوورا شووؤال از 
 مؿناشت"مػابقت چیری با خآدش ب 

 . رویکرد دومه تحلیل وبانی پیام4
کوداح ـلوت# افؿووال تحلیول مبوانی پیواِح آیوه را بوا ایون پرشوش آ واز موی کوه چورا و بوه  کنویم 

ساشوووخ بوووه ایووون پرشوووش بوووا روش تبیوووین مبوووادی تطووووری و  ناشووودنی اشوووت الهوووی شوووؤال
که آیه بر آن تطدیقی  دهد:  های زیر را به دشت میها اشتآار اشت# ایدهای 

کورده اشووت" آیووا 0 " خداونود در قوورآن خوآد را در مووآارد بسویاری بووا ظووفت حکویم مؿرفووی 
اری ناسذیرِی فؿل الهی بر مبنای حکمت اوشوت  در ایون ظوورت# مؿنوای حکموت بوشؤال

چیسوت  ساشووخ بوه ایوون پرشوش بووه تبیوین بهتوور یکوی از مبووادی تطووری آیووۀ الُیسوهل# یؿنووی 
کموا مووی ناسذیری افؿووال او شووده#  کنود؛ زیوورا حکمووت خودا شووب  شوؤالظوفت حکمووت 

های حکوویم چنووین نیسوت و بازخآاشووت  ایووت افؿوال آنووان نوواروا  کووه دربووارۀ انسواندرحوالی 
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ناسوذیری افؿوال خداونود# اتطواف افؿوال بووه ؤالتوآان پرشوید: ـلوت شووشوآد" موی قلموداد نمی
و قابول اتطواف  حکمت اشت یا ـینیتشان با حکمت  افؿوال انسوانی# متوأخر از حکموت

توآان از مػابقوت آن افؿوال بوا نیواح خوارجی و حقیقوت بیرونوی پرشوید" رو مویاند؛ ازاینبه آن
موه ؼباؼبوای  بوا اشواره تآان حکمت را متأخر از فؿول او دانسوت" ـاولی دربارۀ خداوند می

ظفِت ذاتِی جهان خار  اشت# اشوتمال فؿول خودا بور حکموت را بوه ایون حکمت  به اینکه
که فؿل او متبآؽ مطولحت اشوت نوه توابؾ آن" )ؼباؼبوای # مؿنا می ( 01/838: 0831داند# 

انود# بوه ناسوذیری فؿول الهوی دانسوتههرچند برخوی مفسوران حکموت را مبنوای مؿرفتوِی شوؤال
اند" )برای نمآنوه بنگریود بوه: ها با هم ن رداخته_ انتقادی آنلل دیگر و تحلیل تػبیقیبیان ـ

؛ زمخشووری# 10/ 1: 0816؛ ؼبرشووی# 1/683تووا: ؛ ؼآشووی# بوو 886/ 1: 0166ماتریوودی# 
ـیموت و قاهریوت او بودانیم   ( اگر مبنای نفی شوؤال از خداونود را قودرت000#_ 8/001: 0111

؛ بیضوواوی# 8/631: 0861؛ قرؼبوی# 000_ 8/001: 0111زمخشوری# ؛ 1/631: 6113)ؼبرانوی# 
گاه فهم ما از این ظفات الهوی چوه خآاهود (# آن1/806: 0111؛ شیآؼی# 13_ 13/ 1: 0103

 بآد  اشتراک و افترا  میان تفاشیِر بر دو مبنای حکمت و قدرت# چیست 
ِؤلهی>شت: ال ایات و منتهای هر امری ا" براشاس آیات قرآن# خداوند  ایت6 ٕنُ

ُ
ُوأ َُ ه ٕبِ ُر

ّتٖرُجّعههون>( و نیوور 16)نجووم/  <اٖلّهٖنُتهههی ّکههٖنِؤُلٖینههاال ٕنُ
ُ
ّکٖنُعُبثههاُوأ ٕنُهههاُخُلٖقنهها

ُ
ُفُحِسههٖبّتٖنأ

ُ
" )مؤمنووآن/  <أ

( در آیۀ اخیر# بازگشت به شآی خدا دلیلی بر ـبث نبآدن خلقوت قلموداد شوده اشوت؛ 00۵
گووی  هوم  ایووت فواـلی و چنوان هوم  ایوت فؿلووی دربوارۀ خداونود# ذات خوآد اوشووت و کوه 
گازایون کوه ؼبوق فوورر رو# شوؤال از اظول  ایووت دربوارۀ فؿول بوواری مؿنوا نودارد"  کسووی  ویوا از 
پرشوویم  ایوت و منتهووای افؿوال تووآ دانوویم  ایوت و منتهووای هرچیور بووه شوآی اوشووت# موی موی

کووه پرشوؤال از  ایووت را از  یور  ایوت موی»چیسوت  بوه تؿبیور اشوتاد مػهوری  شوند# نوه از آن 
( ؼبق این نیریه# اینکوه ذات خداونود ـوین 3/118: 0838)مػهری# «" ذاتش  ایت اشت

شوآد" تفواوت ایون دیودگاه بوا دیودگاه ناسوذیری افؿوال او تلقوی موی ایت اشت# مبنوای شوؤال
کووووه افؿووووال خداونوووود را  ایتمنوووود نمی گروهووووی از مفسووووران  مفسوووورانی  داننوووود# چیسووووت  

 اند" به ـدح  ر مندی فؿل الهی به تفسیر آیۀ الیسهل پرداخته مذه  با اشتناد اشؿری
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گرارۀ 8 گرفته؛ مانند: « خدا مالا اشت»" آیا  کید قرار  ُلهٖنُتٖعُلهٖن>که بارها در قرآن مورد تأ
ُ
أ

هاواِت الٕسُ َّ اهَّلُلُلّهّوٖل ٕنُ
ُ
ٖرضأ

ُ
هل تآاند از مبادی تطودیقی مفواد آیوۀ الُیسو(# می011)بقره/  <ُواْٖل

ناشودنی بوآدِن ملوا و فؿول او باشد  برخی مفسران به پیآند میان مالکیت خداوند و  شوؤال
کرده گفته تآجه  کند# مورد شؤال واقؾ نمیو  که در ملا خآد تطرف  کسی  که چرا  اند:  شآد 

کووردی  )بورای نمآنووه بنگریود بووه: ؼبوری#  / 1: 6113؛ ؼبرانووی# 00/ 01: 0106چنوین و چنوان 
( بوا ایون حوال# ایون مفسوران بوه 080/ 66: 0161؛ فخر رازی# 033/ 8: 0166 ؛ ابن جوزی631#

انود" ایوون مسوهله بوا مسووائل سووذیرِی ُملوا او ن رداختوهمسوهلۀ رابػوۀ مالکیوِت مالووا بوا شوؤال
که آیا شوؤال از مالوا دربوارۀ ملکوش# « ال»مرتبغ با تحلیل مفهآح  در الیسهل در ارتباع اشت 

هوای بسویاری در حووزۀ اخوا  پرشوکی دربووارۀ  موروزه پژوهشظورفاف نواروای اخاقوی اشوت  ا
در حال انجاح اشت" برفرر اگر انسانی برای رهای  از درد بتآاند ر وایت خوآد  1مرگ آشان

کنود# بوا وجوآد مالکیوت او بور بودنش# از نیور اخاقوی مجواز بوه مورگ  را نسبت به مورگ اـواح 
ناسوذیرِی کنود: آیوا شوؤالراهنمای  موی تریخآدخآاشته هست  پرشش اخیر ما را به ایدۀ تازه

گیورد یوا تنهوا نواظر بوه مالا در ملکش# هرگآنه مالکیت اـم از اـتباری و حقیقوی را  دربرموی
 مالکیت حقیقی اشت    

 . رویکرد سومه تحلیل فراپیام 5
آثوار ـینوی در نحوآۀ »و « نتوایج مؿرفتوی»# «شناختیلآازح منػقی و زبان»پیامدهای آیه به 

_ هوای   اخاقوی توآان از داللوتقابل تقسیم اشت؛ برای نمآنه می« فردی و اجتماـیزیست 
کامی# فلسفی# فقهی# انسان شناختِی برخاشته از آیۀ الُیسهل شؤال شناختی و جامؿهتربیتی# 

گم ه به خدا بآده اشت" افاؼآن در رشالۀ  کرد" از دیرباز  به  2تئائتتوسشدۀ بیشتر فیلسآفان تشب 
کورده اشوت" اشواره« خودا شودن بوه انودازۀ توآان شوبیِه » بسویاری از   (Plato, 1990: 176a)ای 

کرده کندی این تؿری  از فلسفه را از پیشوینیان نقول  کوه  فیلسآفان دورۀ اشامی ازجمله  انود 
 _____________________  

1. Euthanasia. 

2. Theaetetus.  
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( 066_ 060توا: )کنودی# بو «" فلسفه تشبه به افؿال اهلل تؿوالی اشوت# بوه قودر ؼاقوت انسوانی»
/ 0: 0113آف را همان تشبه به خالق به اندازۀ تآان بشوری خآانوده )فواراب # فاراب  فؿل فیلس

( و ماظودرا هودف فلسوفه را دشوتیاب  بوه تشووبه بوه بواری تؿوالی دانسوته اشوت )شوویرازی# 1
ناسوذیر او نیور تآان پرشوید: آیوا تشوبه بوه خداونود شوامل افؿواِل شوؤال(؛ بنابراین می61/ 0: 0330
ناسوذیر از موآارد خآاهود شود  و یوا فؿوِل شوؤال« ال ُیسوهل ـموا یفؿول»شآد و انساِن فیلسآف می

 اشتثنا در تشبه به خداوند اشت 
ناشودنی بوآدِن تآان از  ایت و مقطآد بیاِن آیه نیر پرشید" آیوه بوا بیوان شوؤالدر فراپیاح می

  آیوا ها )و یا بندگان( در پو  انتقوال چوه پیوامی اشوتافؿال الهی در مقابل مسهآل بآدِن آلهه
تؿجیر# اشوتؿا# تحقیور و یوا تهدیودی اشوت « هم یسهلآن»و « الیسهل»آیِ  مقطآد آیه از باهم
شده چه توأثیری بور مؿرفوت موا گردد  هر یا از مآارد برشمردهبازمی« هم»که به مرجؾ  میر 

 نسبت به رابػۀ انسان و خدا دارد  تأمل در فراپیاح آیه از حیث  ایت# ما را به انشوائات آیوه
گواهی از انووآاؽ انشووا بنگریود بووه: تفتووازانی# در هیهوت خبوور متآجووه موی : 0838شووازد" )بوورای آ

کوه آیوۀ  ( از ربوغ و اتطوال آیوات شوورۀ انبیوا چنوین برمی063 ّیٖسه>انبیوا  68آیود#  هاُیٖفُعهّلئُال ّلُعٕهُ
ی سوز از نیر در راشتای هستۀ مرکری و محور اظلی شوره بیوان شوده اشوت؛ یؿنو< ّلوُنئُُوّهٖنّیٖس

کوافران از روز قیاموت و حسابرشوی اـموال و اینکوه ایون  فلوت و از  اـوورار   اشواره بوه  فلوت 
های ناشایسوت از او و ظووفات و افؿوال الهووی ناشوی شووده#  جهول بوه حووق تؿوالی و تآظووی 
کوردن جهول جواهان رشویده اشوت" )حوآی#  اکنوآن نوبوت بوه اظواح آن انگاره هوا و برؼورف 

کووه نبایوود انسووان( ازجملووه 8181/ 1: 0113 ها بووه آن جاهوول باشووند# ایوون  ظووفات خداونوود 
که از خدا شؤال نمی که در آیات قبول نیور بوه شآد؛ چنان شآد و تنها از دیگران شؤال می اشت 

و »یکتای  او در الآهیت و مآ آؽ حکمت در افؿال او اشواره شوده بوآد" ـبوارت دوح# یؿنوی 
  رو#سابرشووی اـمووال موورتبغ اشووت؛ ازایوونبووا مآ ووآؽ  فلووت از روز قیامووت و ح« هووم یسووهلآن

ل یؿنووی  و نفووی شووؤال از خداونوود# هووم بووا مسووهلۀ قیامووت و « ال یسووهل ـمووا یفؿوول»ـبووارت او 
 حسابرشی در ارتباع اشت و هم با ایجاد مؿرفت به خداوند و اظاح سندارهای جاهانه" 

کنوار ناسوذیری فانود: شوؤالها قابل ؼورحاین شؤال« آثار ـینی»در زیرمجمآـۀ  ؿول الهوی در 
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کوداح حالوت روانوی در انسوان موی انجامود: بویم# خشویت# امیود# مسهآلیت بشری به تقویت 
کوه افؿووالی بوا قودرت بوو ـشوق یوا ا وػراب  اگوور تفسویر ایون آیووه بوه انگوارۀ خوودای   نهایوت 

ناشوودنی دارد بینجاموود# چووه تووأثیری در نحووآۀ زیسووِت مؤمنانووه و رابػووۀ انسووان بووا خوودا  شوؤال
   خآاهد داشت

کووه مویازجملوه رهیافووت بنودی و حوول مسووائل نوواظر بووه تووآان  وومن آن بووه ظووورتهووای  
کاربسوووت گفتموووان»هوووای آیوووه پرداخوووت# رهیافوووت فراپیووواح در بخوووش  در قالووو  « تحلیووول 

گفتموووان را بوووه مؿنوووای  های تووواریخی و جامؿه بررشوووی شوووناختی اشوووت" در اینجوووا مفهوووآح 
کووار می ای مفهووآمی شووبکه کوو _  اندیشووگانی بووه  ه دربووارۀ مآ ووآـی خوواص و در زمووانی بووریم 

شووآد" هوای جدیود مویگیورد و مآجو  زایوش برخوی انگووارهخواص در یوا جامؿوه شوکل مووی
گفتمووواِن  وجووآ از پیاموودهای پیوواح آیووه می( در مقوواح جسووت000_ 001: 0836)گرامووی#  تووآان از 

کاربست آیوۀ الیسوهل چگآنوه تواریخخدای شؤال کرد: اینکه  و شوآد گوذاری مویناشدنی شؤال 
ر آن بر چارچآب مؿرفتی افراد جآامؾ در الیه    1های مختل  چه تأثیراتی داشته اشت تػو 

 نتیجه
ناشودنی بوه محور بوا آیور الیسوهل در ـبوور از دشوآارۀ مفهوآح خودای شوؤال از مآاجهۀ مسوهله

شوده در شوه مجمآـوۀ تحلیول پیواح# بنودیمسائل ـینی# روشون# دارای روش بررشوی و ؼبقوه
 آید: فراپیاح# دو نتیجر مهم به دشت میمبانی پیاح و 

گسوتره0 هوای مؿرفتوی مختلو  در ومن یوا مػالؿوۀ " در مآاجهه با آیۀ الیسهل# تؿامول 
گووذار از رویکوورِد ؼوورح پرشووش رشوته میان کارگشووا اشووت" از دشووتاوردهای  های  ای# رهیووافتی 

ووِؾ مآ ووآؽ ووی و تتب  کووه می محور بووه شووآی رهیافووت مسووهله کل  جووای بووه تووآان محور ایوون اشووت# 

 _____________________  
گووراره ر اظوولی مقالووه بوور بخوووش تحلیل" در اینجووا و براشوواس تمرکوو1 ای و شیسووتمی تنهووا بوووه  هووای مفهووآمی# 

کنیم" این اشاره اجمالی در راشتای بیان اهمیت تمایر مسهلۀ جرئی و دارای  پیشنهاد روشی بسنده می
ی و مآ آؽ روش بررشی از پرشش کل   محور اشت" های 
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گاه تحمیل نیریوه آمیختن رشتهدرهم گآن را بوه  رشوتهها بور مفواد آیوه#  های ـلمی و  گآنوا های 
گرفوت" ـودح تحلیول دقیووق و  کوار  ظوورت روشومند بورای حول مسوائل مشوخض و متموایر بوه 
کنود" ایون  روشمند مسائل ممکن اشت# وجه چندتباری بآدِن مسائل نهفتوه در آیوه را سنهوان 

کوه انجامود و یوا شوب  موینگور از آیوه مویبؿودی و تحوویلیشػحی# توا امر یا به تفسیر شوآد 
گاه به درهم آمیختِن بدون انسجاِح مرز رشته هوا بپوردازد" ـلوم منػوق در تحلیول مفسر ناخآدآ

کواح و ـلوآح قرآنوی )تحلیول شویا ( در تحلیول های آیه و همچنین رشوتهگراره هوای فلسوفه# 
بنودی مسوائل آیوۀ الیسوهل که با تؿامل شازنده به ظوورت مبانی پیاح# ازجمله ـلآمی هستند

 پردازند؛ می
تآجهی برخوی تفاشویر بوه نیواح مؿرفتوِی برخاشوته از تحلیول در تحلیل مبانی پیاح# ب " 6

کوه نفوی  شاختار قرآنی و مسائل ناظر بوه آن در بحوث حکموت و  ایوت# شوب  شوده اشوت 
کاموِی  رو# تفسویر شوآد؛ ازایون« ر ومندی خداونودـودح  »شؤال از فؿل خدا بر مبنای نیریور 

ووق بووه توآان در مقابوول مآاجهوۀ نیریووهمحوور را موویمآاجهوۀ مسووهله محوور دانسووت" چنانچوه تؿل 
کامی یوا فلسوفی موا را از دشوتیاب  بوه مسوائل نهفتوه در مفواد آیوه بواز دارد# برخی نیریه های 

  م شد" ها بر مؿنای آیه خآاهیرصی و تػبیق نیریهدچار خػای تفسیربه

 منابع 
یم" .1 کر  قرآن 

لوی#  .2 بود الورحمن بونـ  بو # زاد الهسایر فای علان التفسایرابون جووزی# ابوآ الفور ـ  # دار الکتواب الؿر
  "0166بیروت# 

یر و التنویرـاشور# محمد ؼاهر#  ابن  .3 یخ الؿرب # بیروت# تفسیر التحر   "0161# مؤشسر التار

بوود الحووق  الوو #  .4 ػیووه اندلسووی#ـ  یاازالهحاارر الااوجیز فااابوونـ  # دار الکتوو  ی تفساایر الکتاااب الع 
  "0166الؿلمیر# بیروت# 

موور#  .5 بوود اهلل بوونـ  یاال و أساارار التأویاال )تفساایر البی اااو (بیضوواو #ـ  # بیووروت: دار  حیووواء أنااوار التن 
  "0103التراث الؿرب " 

مر#  .6   "0838# دار الفکر# قم# الهعانی، چاپ هشتن وختصرتفتازانی# مسؿآد بنـ 

 "   0113# دار الساح# قاهرة# فی التفسیر االساسحآ # شؿید#  .7

لموی و فرهنگوی# تهوران# ویراشوت شووآح# 1پژوهایقارآنخرمشواهی# بهاءالودین#  .8 # انتشوواراتـ 
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 ش"0831

  "0106# دار القلم# بیروت# وفردات ألفاظ القرآنرا   اظفهانی# حسین بن محمد#  .9

مر#  .10 یالزمخشری# محمآد بنـ  بو # بیوروت# # دار االکشاف عن حقااجق غاواوا التن  لکتواب الؿر
0111"  

کتابخانووۀ آیورالادر الهنوااور فاای تفسایر الهااأثورشویآؼی# جووال الوودین#  .11 اهلل مرـشووی نجفووی# قووم# # 
0111"  

یم#  .12 بد الکر  ش"0861# الشری  الر ی# قم# الهلل و النحلشهرشتانی# محمد بنـ 

# دار یاااة االربعاااةالحکهااة الهتعالیاااة فااای االسااافار العقلظوودرالدین شووویرازی# محمووود بووون ابوووراهیم#  .13
 ح"0330احیاء التراث# بیروت# 

ـوات# الهیازان فای تفسایر القارآنؼباؼبای # محمد حسین#  .14 # بیوروت مؤشسور األـلموی للمػبآ
0831"  

# دار الکتوووواب (ناااایالتفسااایر الکبیااااره تفسااایر القاااارآن العظاااین )الطبراؼبرانوووی# شوووولیمان بووون احموووود#  .15
بد#   ح"6113الثقافی# ار

 ش"0816# ناظر خسرو# تهران# البیان فی تفسیر القرآن وجهعؼبرشی# فضل بن حسن#  .16

# دار المؿرفووور# بیووووروت# جاااااوع البیاااان فااای تفساااایر القااارآنؼبوووری# ابوووآ جؿفووور محموووود بووون جریووور#  .17
0106"  

 ش"0860# دانشگاه تهران# تهران# أساس االقتباسؼآشی# خآاجه نطیرالدین#  .18

 تا"التراث الؿرب # بیروت# ب # دار احیاء التبیان فی تفسیر القرآنؼآشی# محمد بن حسن#  .19

  " 0113# مکتبر آیر اهلل المرـشی# قم# الهنطقیات للفارابیالفاراب # ابآنطر#  .20
مر#  .21 بو # بیوروت# التفسیر الکبیر )وفاتیح الغیب(فخر راز # محمد بنـ  # دار  حیواء التوراث الؿر

0161"  

مر#  .22 مان# الهحصلفخر راز # محمد بنـ    "0100# دار الرازی#ـ 

 ش"0861# ناظر خسرو# تهران# الجاوع الحکام القرآنبی# محمد بن احمد# قرؼ .23

# تحقیوووق و تقووودیم و تؿلیوووق محموووود رسااااجل الکناااد  الفلسااافیةکنووودی# یؿقوووآب بووون اشوووحا #  .24
یده# دار الفکر الؿرب # قاهرة# ب   تا"ابور

دمحمدهادی#  .25 ی انگاااارهای بااار تااااری وقدواااهگراموووی# شوووی  اح # دانشوووگاه امووووایای و اندیشاااهنگاااار
ترت دانشگاه آزاد اشامی# تهران#   ش"0836ظاد ؟ع؟ و پژوهشکدۀ قرآن وـ 

یود # محموود بوون محموود#  .26 یااد (ماتر # دار الکتوو  الؿلمیوور# تااأویالت أهاال الساانة )تفساایر الهاتر
لی بیضآن# بیروت#    "0166منشورات محمدـ 

لوی بون محمود#  .27 # منشوورات # دار الکتو  الؿلمیور النکاع و العیاون تفسایر الهااورد مواورد #ـ 
لی بیضآن# بیروت# ب   تا"محمدـ 



بهوسئلهۀوواجه ووحور بهر  57 ّیسئلالیۀووردپژوهشآیری؛تفسآوردیوثا

 ش"0838# ظدرا# تهران# وجهوعۀ آثارمػهری# مرتضی#  .28

هووای مؿناشناشووی در مػالؿووات درآموودی بوور اشووتفاده از روش»مػیوؾ# مهوودی و دیگووران#  .29
 ش"0833# 03# شمارۀ پژوهش دینی# «قرآنی

ق و تطحی  نج  # تحقیوجوه القرآننیسابوری )حیری نیشابوری(# اشماـیل بن احمد#  .30
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