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 . وقدوه1
ک یه ینگای  شک   کاد  شا ب  ت خیا ینثیختم باخی   ایهیا ها  مزید تآج  مدمیا  بای  مغاه 

کامیابس کسب  کام     هیا   هیا  بیاری بی  فاخنیثگ  شیا شیآم  یعیثید  یجسیاح شیا پای  ها شیا نا
گآن   گستاباریها دی  هما  ییت. دیوشنگ  ییم  م  دی جغایفییا   زشسیت    دییهنا  تارش    

گآن  ک  نم ی  ی ینسا  ب   کا  خا ک  دی ربع مسکآ   کیم    یت  کی   تیآی  مادمیان  یی شافیت 
 ر  نباشنث.  ینگایها ررب بی  با ییم

گریی  کتیاب خیثی  ییم پژ ه  جستای  ییت دی یعتبایینج   ها  شیناخت  باممیث  یه 
کتابخانی  ها؛ دی یپها م نایس باری ب  فاخنثگ    شآم  هما  ی     ک  با یییتفاد  یه منیابع 

  شیا فییوره هیا بیا یثوبخشی  همیا   قیام  دربیای  _ تآصیف  دی پس شافتم نگیا ب  ر ش تحلیل 
 یت.ی بخت  مدم  نگآ 

 . پیشینه 2
مآ یآح فاخنیثگ  شیا بیثیقباه    ییم مشا  دربادیینیثدینشزیی  مسلما  ب  منایبت تب

  نیییر بیی  ینگییای  ینییث. دی تفاییییا مآ ییآع بیی  شییکل تفسیییا تاتیبیی  بیی  ییییم مآ ییآح پادیخت 
ییییم شییمگیا  نشییث  ییییت. بییا هییا  همییا  تآجیی    بختیی  مدمیی  دی پای  بختیییای  شییا نگییآ 

ک  دی س شافت م یها نگای  هم   تک یییم مآ یآح بی   شیم   دربیایها تآ یحات   م  شآد 
کتییاب م  وقبوو لوخر فوو نهییایس  ییآ   خزینییث؛  کییثیمم   ،ج وعووهودر  ؛1387محمثدسییم پا

ک رکردهووو وخر فوووه  ؛1387  مجمیییع تشیییخیص مصیییلحت نریییاح  گسیی،وچیدوووت ،وچر یووویووو
  محّمیثعل  یشیاه    دسیم ر و فدو یه؛ 1388نیا     ییآل منتجبخر ف نو زودن گ  وقرآ 

هیایس یی بی  دشیثگا  قامنی   بخ   1393  ییّیثشحیس شثوبیس  خر فو نوۀفلدوف   1390پزشا  
فاخنثگ    شآم  ررههیا »ینث.  م ا ت   آ   ها یختصا  دید  ینگای  هما  نحس  دربای

جییآید  ۀتنآشیی« ییی اد    نحآیییت یشییاح»بیی  قلییم ج فییا یییبحان   « یه دشییثگا  ع ییل   شییاح
پژ ه  ر یشیییا  محتیییآی»هید     دسیییم ن ییی  یه« بوییییی  ر یشیییا  نحآییییت د شییینب »ریعییی   
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گافم  یشای ۀنآشت« نامبایک   هایشنب   ینث.  یت  ب  ییم مآ آح دیشت یهبوه مح ق 
شافیت  ۀبا مقاه  مشا  مآ یآح نحآییت   یی اد  یّشیاح دی تفایییا تاتیبی  می  تیآی  در

   بییی ینیییث  پادیخت س یه ر یشیییا  یهیییا   یییآح  بییی  خیییانآیدبیییای  تبیییییم مآبیشیییتا مفسیییای  کییی  
کییی   دی داه   ینیییث هیییا  تفسییییا مآ یییآع  تآجییی  نکیییاد  مآ یییآح  دی م یییاح شکییی  یه پاییدیشم

گآنیی بختیی  مدمیی  یی  هییا بییا فاخنییثگ  شییا نگییآ  بیی  هما ثیاگیی ت قامنیی   آی  نگییاتیی میی  ی   بیی  
کاد   تنهیا بیا د هت کم بیا مشیا   نری هیا  مست ل تبییم  یییم بیای  یی باکشییث.  ا قیام  دیدیا

گیا  یه  نث ر یشت مخاه  با نحآیت یشاح   تنها بی   گفت  با بها  همچنیم م ا   پی 
 دیننث.  یی یه نرا ع ل  نار ی نم  ک  م  دی داه   ها پادیخت  نف  نحآیت ذیت  هما 

 شناسی . وفه م3

 . وعنای لغوی و ارطالحی سعد و نحس3-1
؛ 3/7: 1414)یبیم فیایس   م نیا  خییا  ییوری  باکیت   فاخنیثگ دی هغیت بی   «َی ث»
 (155 /5: 1430مصیقفآ   ) (   هیا یمیا ممیختی  بیا خییا   ف یل3/125: 1414منریزی   یبم

: 1377یقبیاه   همیایآ  شیث  )دهخیثی   .   دی زبا  پاییی   م  یی بیا خیآششاد شث  ییت
 ینث. دینست ( یاهگای 2430/ 3: 1335  بخت  )پادشا  (    نیک13652
کاینیی  قییایی دیشییت    بیی  م نییا  یییاخ« ییی ث»دی م ابییل  «نحییس»   ی  ها   گآ  شییث  

کیای می  ر د ۀیا  ش ل میما  ب  ک  بیای  ها ییر ناخآشیاشنث بی   )ییغیب   بث   د د ییت 
ح  خبییو  عسییا   شییآح )مییثن   ؤبییای  مفهییآح نحآیییت متایدفییات   ییآ  هیی (.699 :1412

کیییآ ک  م    تیییآی  دی نریییا ( مییی 292 /6: 1384  گافیییت.  بیییای  نمآنییی  شیییآم  خانییی  بییی  
شییآم  َماَکییب بیی  یفسایگسیییختگ  م  ییییت )یبییم  همسییاشگا  بییث   شییآم  ه  بیی  نییاهییس  

کم   باکتی   غبیای     هغت م ان  مشاب  دشگا   یآ  بیس کتب(. 314 /12: 1414منرزی   متیای
گافت  بییای  نحییس دییی بییث   د د  ۀبادهییا  یییخت  ررههییا  بسیییای یییاد   شیی ل ینییث  نرییا 

گییآها م نییایس  ی (319 /4: 1421؛ یههییا   200 /3: 1421یبییم ییییث   ) نحییس یی دی هییا   . 
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 ست. تآی  ج    یر ناخآشاشنث م 
ب  م نا  فایهم شث  یمزی   م ثما  یهه  شک یمیا بیای  « َی ث»  دی عا    یصقاح
ک  دی بایبا م   ی  یییث  ب  خیا دنیآ  نییر دی « نحس»ی دیید. قای «نحس»     یخو   ییت 

کآشییییی    ینیییییج بسیصیییییقاح  یفیییییز   بیییییا بیییییث من    نامبیییییایک  بییییی   ثمیییییا  بیییییثیختا     ش 
کیای میبهم   (227/ 6: 1414(    وی   با )یبم منرزی 4204 /7 :1335نافاجام )پادشا   

گفتی  م  شیآد.  بیا یییاس همییم م یان   یعیایب بی  یی اد       تارشک   هیا  ییر ناپسینث 
گآ  بییاری دیشییتنث ) نحآیییت یییتایگا  دی « یّشییاح نحییس»(. یه ییییم ر  125 /3همییا   گآنییا

ک  دی م   دادث  یفتث   یعمال ینسیا   ی  نامبایت یتفا  م  یصقاح  باش  یه هما  ییت 
صییاد  « یشییاح ییی ث»قلییآب نییثیید. مخییاه  ییییم م نییا دی بییای  صییادب م  نتیجیی    یثییا م

 (.19/15: 1390 )طباطبایس  ییت
یی « نحآیییت»تییآی  مفهییآح یصییقاد    نییا  هغییآ    یصییقاد  م بنییث  م بییا جمییع

گافتای    ها پثشث کم مصیبت   کی  بیا تیاس یه نتیاشج ناپسنث دی همان  م یّی   تای م دینسیت 
کی  خییا   نییک« یی اد »م  همای  یییت.  فاجیام  یی بی  همیای  دیشیت   نییر دیاهت  یییت 

 باشث.

 ها به فرخندگی و ش وی زوان باور پیشینۀ. 3-2
کیهیان  یییت؛ ی یتنگا  باری ب  ی ث   نحس هما   داکت هاها  یتایگا    یجیایح 

ششییییی  گآنییییی  باریهیییییا یی دی جهیییییا  ر  سیییییتتیییییآی  ج   ان    هنیییییث  مییییی بین  یآنییییی ها  یییییییم 
گآنی  باریهیا دی دین  .(20: 1393)شثوبس  تیا یییام   ۀگای ماننیث فلسیف هیا  ع یل نفآذ ییم 

ک  هفت فلک   یتایگا  یی پیثیی یبیم ) ینث   مآجیآدی  جهیا  عناصیا شیماد بثینجایت 
 (.41: 1363یینا 

کیی  یییتایگا  مختلیی  دی هما دی یختییا شناییی  بایییتا  یه من گآ   جییا  گآنییا   دشییثهییا  
شییثیدها ییبقیی  م   اهثشییثنث   میییا  مشیی م  شییث؛ بییای   ی  ینگاشییت  م  هییا   یخ نمییآد  رر

َحس»نمآن  ی  شب مخا ها ما  قما  یی  حسیا »  میوش  یی    د  یییای  هدیل« یهیّن    د  « یهَنّ
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یی ثی »مشییتا    ههییا  یی   ییییای (. نامیییث  باخیی  905: 1375 نامیثنییث )بسییتان   م « یهّسَ
بییا ییییم « ییی ث یهبییایح  ییی ث یهبهییائم  ییی ث یهییبیب   ییی ث بلییع»یییتایگا  بیی   ی گییان   ییآ  
کیی  یخیثیدها  همینیی  بییا ینگیای  ییییتآیی یییت. یتای  کهیم هنییث  بییاری دیشیتنث   شنایییا  

هییا    گییآنگ  قاییگییافتم یجییایح میییمان  مییاتبط ییییت. پییس بییای  یفتییای ییییایی  دی هما 
کییی  بییی  یدکیییاح نجیییآح نامبادیینیییث. هم رییییژ   مثیییای  شیییماد  هیییا بیییا  پآشیییان  باخییی  هما  ینث 

کهکشان    ییتخایج فاخنثگ  شا شآم  م  پثشث  هاییت  ها محزی یصیل  یییم ممزه  ها  
 (.599 /1: 1391 )دریینت 
یییاب   نیسییت؛  میییا  یقییآیح نیییر بس هییا دی نامبییایک    فاخنییثگ  هما   ا  دی ینگییایکنییث ک

کیی ر   دی  جبییای  نمآنیی  ریییل دریینییت باریهییا  نادییییت باممییث  یه یدشییا  یی شکیی  یه عآیمییل 
گآنییی  باریهیییا ی (   نمآنییی 78  ها دینسیییت  )همیییا  تمیییث  ی دی مییییا  مصیییوشا   هایس یه یییییم 

؛  848  589  220 شییییآد )همییییا   یی  جثشییییث شییییادمری م در یییییا    مییییادحبابلیییییا   بآدیئ
 محییزی دی یبتییثی  عصییا خییادرره  بشییا بینِ  همییا  .    بییا نییاح بییاد  یه ینییآیح طییاهع(2/217

کیاد   مادح یآنا  بایتا   هما » نزشسث: م  (7/207  )هما  ها یی ب  ی ث   نحس ت سیم 
 (.218 /2  )هما « کادنث    دی یشاح نحس یه یهد یج  دیدخآیه    یمزی مهم پاهیر م

گادش هما  دی یتای  ها شیماد  ها یی علت فاعل   قآح یخیثید شنای  بایتا   باخ  
گادش همییم   م اینیت م  بیا ییتایگا  یی تنهیا  ؛مرینث  هما   باخ  دشگا عآیمل پثشث ش ن  

کام   فاعییل ییید کییامو ییس شییا نا هییا هییا یی تن دیننییث؛ شییمای  دشگییا هما  هییا م  یههیی  تح ییق 
-115 /19: 1390  )طباطبیایس پنثیینیث  قآح یخثیدها  متنا ب مبیایت شیا شیآح م  ۀنشان
هیا  شیناخت   تی ها  دی پیآنث بیاری خیزش  بیا شاف ک یه ییم دشثگا شها ب  باریمنثی   (.122

 ینث. ها یآد  ها فایآد      هما  باممث  یه دیم  قلم

 نقرآ ۀهای زوان در نگر . فرخندگی و ش وی پاره4 
باخی  یه مشیا  هیا  هیاها   هیا یه د هیت باریمنثی  ب  فاخنثگ    شآم  باخ  همیا  
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گافت  شییاح ی»  «یییآح نحییس مسییتما»هییا   عبییای   ینییث. مشییا  دربادیینییث قییام  مجیییث بهییا  
  م ابیل یییم ینگیای   گنجنث. دی یآ ییم دیت  م  دی« عیث»  « یهمبایک  هیلة»  «نِحسا 

ک   مشات  یی م  کیاد     ییا  ب  نیک ها یی شای  پثشث  ۀهمتآی  شافت  فاجیام  مدمی  م افی  
هیا بی   تآصیی  ذیتی  همیا   قیام  دربیای  دینث.  بای  پس باد  بی  نگیا ها م     یی  یا  بام 

د  یییآ  ییییم ینگییای  یی  مشییا  هییا هییا  مبییایک  شییا نامبییایک   باشسییت  ییییت تییا ینییآیح د هت
هییا بییا  هییا   تییآی    میییری  یثییا بخشیی  م  پثشییث  ۀ هیییخل ییت ی  دربییایقامنیی   ۀباکشیییث تییا نروشیی

کامیای    نگآ یانآشت     بخت  بشا دی هنثگ  مشکای شآد. مدم    نیر د یل 
هیا   قیام  دی م یال فاخنیثگ    شیآم  همیا   دی ییم پژ ه  بای  دیت شابیث  ب  نگا

کا   م  گو   یه مشا   ی کی  دی هیاها ب د   گو   یّ ل مشات  هستنث  ییانگا فاخنیثگ  شیا شآنث: 
َجسِتگ  باخ  هما  کی  یی اد    شیآم  یی هییییث گ    هیا هسیتنث  گیو   د ح مشیات  هسیتنث 

پوریدگیییای   تآینمنیییث   ۀبییی  عیییثح تفیییا   دی خل یییت ی هیییی  باریهیییا   یفتیییای مدمییی  دینسیییت 
 ها ب  دیت مدم  یشای  دیینث. مهایکاد  پثشث 

 گویند ز زوان سخن وی. آیاتی که از فرخندگی یا ش وی پاره هایی ا4-1
کییای  سییآ بییا ییی اد   نحآیییت   علییل یییییث  بیی  م مفییاهیم هم هییا  دی قییام  بایهییا بیی  

َجسیِتگ  باخی   ینث. دی یییم مییا   مشیات  دی هیاها بی  مبیایت بیآد  باخی  هما  یفت  گ  هیا شیا 
دشگا یشای  دیینث. ییم مشا  با دسب یشای  ب  ی اد  شا نحآیت بی  د  دییت  قابیل یفیایه 

نحآیییت  هییا   مشییا  دیّل بییا نییث یه: مشییا  دیّل بییا فاخنییثگ  باخیی  همییا ی کیی  عبای  ییییت
 ررههایس دشگا.

وه و.وآن نود ّلوبروفرخن گ وبرخ وزو  4-1-1
ها یی دی بیا دیید. مشیا   د هت مقاب   هاها ییم دیت  مشا   مآ آح مبایت بآد  هما 

 دی مییمان  بیای  عیسی ؟ع؟  مائیث فیو د ۀماتبط با هما  نز ل قام    نییر عییث بیآد  هنگامی
شابس هستنث.ی  یم دیت  قابل یرز
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و.وشب وفرخن  4-1-1-1
کتاب مبیم )قام (  نییم ممیث   دی یزی و> :دخا  پس یه یآگنث یهه  ب   و  وأیَزْلَنو ُ وِفوِؤّیَ
یَنوُکنَّو  َلْیَلٍةوُوَب َرَکٍةوِؤیَّو وو*و وُونِذِر ُکّلُ ِکیٍنووِفیَه وُنْفَرُقو َِ ْوٍرو

َ
بی  ییییت  میا م  یی دی  (؛4_3 )دخا / <أ

کادشم ک  همیآیی  بییمشب  پا باکت ناهل  کیای یییتآیی  دهنیث  بیآدشم  د ؛ زیای  ی م  شیب هیا 
دی ییییم مشییا  یی همییا  « مبایکیی هیلیی  »   منرییزی یه . مفّسییایشابییث خییثی( فیصییل  م   )بیی  ییید

کییی  قیییام  مجییییث دی م  شیییب نیییاهل شیییث یه یییثی دینسیییت  هیلة ؛ 224 /9: 1431)طآیییی    ینیییث 
 (.18/130: 1390؛ طباطبایس  92 /9: 1372طبای   

شییاد    نمییا  )فایهیییث  « باکییت»یه نگییاش هغییت   شییاد 369 /5: 1409 بیی  م نییا  ز (   ز
شناییا  باکیت یی بیا قییث  ( ممث  ییت. باخ  یه  ی  130 /1: 1421شث  ها خیا  )یهها   

کاد  شیث  فز ن    یشث پس یه هیا ن صیان  بییا   (. دی یصیقاح 325 /1: 1988 ینیث )یبیم در
کییی  ییییبب پاشیییثیی     نییییر باکیییت شیییافتم   خییییا   فز نییی  بخشییی  یههییی  دی  ییییر  یییییت 

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

(. ییییم مآ ییآح دی مشییا  دشگییا  ماننییث 130 /18: 1390طباطبییایس   ؛261: 1412  )ییغییب
و> ٌَ ْیَزْلَن ُ وِؤَلْیَكوُوَب َر

َ
یِزلْو>(   31 /)میوشم <ک ًو وُوب رَوَووَجَعَلنِو>(  29 /)  <ِکَت ٌبوأ

َ
وأ وِنوَرّبِ  وُونوَزاًل

 خزید. ( ب   شم م 29 )مؤمنآ / <ک ًوُوب رَو
بیآد.  ی  مبایت یه همیا  خآیهیث ش ن  شب قثی  پای  ؛نز ل قام  ۀبا ییم تآ ی   هنگام

کنای نز ل قام   ت ثیا ت سیم ن ما  پوریدگای میا  مخلآقا   م ّی   هیا   م شیث  نیک دی 
هیا ییبب  (   یییث  مثای نییک یعمیال بی  م 9_ 5 /5: 1393منافع بای  بنثگا  )کاشان  

 (.274 /4: 1407مبایت بآد  ییم شب دینست  شث  ییت )همخشا  
باگشییت م نییا  مبییایت بییآد  م  شییب   »ث: نزشسیی س دی ییییم بییای  م عامیی  طباطبییای

کیی  عبییاد  دی م  دییی  ف یییلت ییییت   ثییآیب عبییاد  دی م   ییی ادت  بیی  ییییم ییییت 
ها نیسییت   دی م  شییب  عناشییت یههیی  بیی   شییب قابییل قیییاس بییا عبییاد  دی یییایا شییب
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کبوشیایس شیث  ک  متآج  یادت عر     : 1390 )طباطبیایس « شیک یییتینث نرد بنثگان  
19/ 71.) 

و.ووروزیوفرخن  4-1-1-2
  بزیگثیشییت م  یییخم یفتیی   فییو د خییآی  میییمان  بییا عیسیی ؟ع؟  دربییایمائییث    دی ییزی

کادنیث  د یا  عیسی ؟ع؟ ییت. بنا با فایه  یه مشا  ییم ییزی   دآیرّییآ  یه دیخآیییت 
گایینگ  خیآد یی باهم مرید ی  فای ها مائث  تا یه پوریدگای بخآیهث بای  م  کننیث تا هم   طیا  

یه  ؟ع؟  هم دی یشمانشیا  نسیبت بی  عیسی  مقمیهم شیث    قلبشیا  محکیم شیآد. عیسی 
شییثید یی  نیییم  صیی  طلبییث. قییام    ی  یی میی    یههیی   فو دممییث  مائییث دیگییا کییوشم  ییییم رر
بَّو>کنث:  م  ْیزِوَر

َ
وَن وأ و ِهوَتُکسُ وَلَن وَهوْلوَعَلْیَن وَو ِمَ ًةوِوَنو لّدَ ّوَ

َ
ْیوَتوِلَن وَووآِخِرَی وَوآَنًةوِوْنَكوَووِعیً  وِْل

َ
ُزْقَن وَوأ  ْر

گفیی114/)مائییث  < ِزِقیَنوَخْیووُرو لوورَّو ی  پییا یه غییبی  ت: خییثیشا  بییای  مییا یه میییما  یییفا (؛ عیسیی  
کم تا بای  ما رره عیث  ب ی  یه ییآ   میا   نشیان   اشث بای  یهل هما  میا   نسیل مشنیثناهل 

ک  تآ بهتویم رره ا یی رره  تآ    م  دهنثگان . بخ  
همییا     هییا  هییم دی ییییم مشیی  رره نییز ل مائییث  بیی  عنییآی  عیییث م افیی  شییث  تییا بییای  یمت

گایمی  دیشیت  شیآد تیا  بی  عنیآی  نشیان    رره فاخنیث  د یا  مسیی ؟ع؟  شنثپیو ی  م ی  
کلم م نیا  بی  « عیآد»  عیث یه میاد ۀهمیش  ب  شاد ییم م جر    ن مت بزیگ یهه  باشنث. 

گادهمیایس میادح یییت )فایهییث   494: 1412تکایی شث    باگشتم )ییغب   (   ررهها  
بب ییی  چنیییم ر   باگادینییث  مییادح یه هییا ینییث ه  دی رره  خییا (.  هم219/ 2: 1409

(. باخیی  مفسییای  2/515: 1376 شییث  ییییت )جییآها   نامیییث  م  رره بیی  عیییث دینسییت 
ک  یبب نامیث  ری عام  با رهها  مهم ب  عیث  باهگشت ینسا  بی  منرهیت خیآد یم بارینث 

کییاد  پآشیی    کیی  ر ح مدمیی  بیی   ییییق ط ییاح     نیکییآ  تیابس بیی  دییی ۀکییادیی خییآد ییییت 
(. 12/464: 1420 ییه   ؛ فخیا1386 /6: 1364شآد )قاطبی    ن مت پوریدگای شادی  م 
ییم ی بیا مییمان  ییبب عرمیت یییم رره شیث  یییت. باخی  نییر  با ییم ییاس  نیز ل مائیث

ک  عیث دی ییم مش  مجاه بآد    ب  م نیا   یصیل شیث  عاشیث   دجیت شیا باهیان  یه  بارینث 
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 (.1/183تا:  بس خا  ییت )یبآعبیث    پوریدگای دی همان
و>یه عبای   ّوَ

َ
کی  عیسی ؟ع؟  نیم با م  <ِلَن وَووآِخِرَی َتُکسُ وَلَن وِعیً  وِْل بی  دیگیا  یههی   مشث 

یم رره نز ل مائیث  یی عییث  قیایی دهییم تیا هیم نسیل دا یا   هیم خآیه عا   دیشت ما م 
گایمیی  بثیینییث. یه ییییم نسییل ر   نیکییزیس پایثیشییت ررههییا  مهییم   عیییث  ها  مشنییث  م  یی 

دهیییل هایییت نیی  بیی   مری  م ثییای نیکییآ  شییاد قییآح یتفاقییا  مهییم   میییبب گییافتم م  هییا بیی  
شییثیدها  تییارشخ  دی م هییا  باج شییایفت ذیتیی  م  یّشییاح.   بییا بزیگثیشییت هما  هییا  سییت   رر

 شآد ن  خآد م  یّشاح.  تجلیل   شادمری  م 

وزو  ووفهنموی وب رک وپ ر وۀ.وووآن نودربرد ری 4-1-2 وه و یو ز
کیا ش دی قیام    ها  همیا  ییخم یینث  باخ  مشا  قام   دی هاها یه نحآیت پای  ینیث. 

ک  عبای  د  مش  دی ییم مآ آح یی مشکای م   یه: نثی یاهد 
ْرَسووْلَن >
َ
نًحوو وَصْرَصووًر وِفوو وَفأ وووَعَلووْیِهْنوِر ّنَ

َ
یییاینجاح تنییثباد  (؛ 16 /)فّصییلت <َیِحَدوو ٍنوو ٍموأ

 ها فایتادشم. ررههایس شآح )  پا غبای( با م دی  ینگیر شثشث   هآل
ْرَسْلن ِؤیَّو>

َ
نحً وَصْرَصرً وِف و وأ باد  شیثشث یی تنیث؛ ما (19 /)قما <َیْنِموَیْحٍسوُوْدَتِهرٍّووَعَلْیِهْنوِر

 ها فایتادشم. دی رره  با شآم  مستما با م 
هایییت. بییای   محیزی یییخم دی هییا د  مشیی   یاکشی  قییآح عییاد   نییز ل عیبیب یههیی  بییا م 

 نماشث: بویی  مشا  مشاب  دی یاگبشت قآح عاد باشست  م   کش  م نا  ییم مشا 
و> ّوَ
َ
وأ ْهِلُکن وِبِرنٍحوَصْرَصٍروع ِتَیوٍةوَو

ُ
و *  وع ٌدوَفأ وَره وَعَلوْیِهْنوَسوّخَ ّنَ

َ
ُدونوً وَسوْبَعوَلیو ٍلوَووَثه ِیَیوَةوأ ُِ  ٍمو

یَّووو و ْلَقْنَموِفیه وَصْرع َفَترَو
َ
ْعج زُوَکأ

َ
َنٍةو ُهْنوأ باد  ؛ یما قیآح عیاد بیا تنیث(7_ 6 /)داق  <َیْخٍلوخ ِو

یی کیت یییییثنثطغییانگا   ییاد   پ  کیم یی هفییت  . )خثی نیث( ییییم تنیثباد بنیییا ا صیثی بیی  ها
گیا )من پس بیا م هشت رره پس دی  شب   کی  م   جیا بیآد ( م هیا مسیلط ییاخت   ی دشیث  

باد ر   همیییم خییاه  دیختییا  نخییل دی میییا  ییییم تنییثها  پآییییث    تییآ  قییآح ماننییث تنیی 
 یفتادنث   هات شثنث.

عو ٍدوِؤْذووَووِفو >م افی  شیث  یییت: « رش  ع یم»عبیب قآح عاد   ۀدشگا    ییل ۀدی مش



 44و قرآیویه وزو  وب وتهرکزووبروداللتویه وپ ر و ووشنوو وفهنموفرخن گون بی رز

ْرَسْلن وَعلَو
َ
نَحو ْلَعِقیَنوأ وِوْنوَشوو*وْیِهُنو لِرّ ووْ وو وَتَذُر

َ
َتْتوَعَلْیوِهوِؤاّل

َ
َکو لرَّوٍهوأ شیا  <ِویِنووَجَعَلْتوُهو _ 41 /)ذیر

کی  تنییثباد  بیث   بییایی  بیا م  (؛ دی یاگبشیت قیآح عییاد )نشیان 42 هییا  ی  ییییت( دی م  هنگیاح 
کیییی  بییییا هییییی   یییییر نم    پآییییییث  ها گبشییییت مگییییا منکیییی  م  یی مثییییل ییییییتخآی  فایییییتادشم 

 یاخت. م 
ک  بیا صیثی  بلنیث   زره  می « َصاَصا» گفتی   ب  م نا  باد یخت   یّم  ییت  رهد   

؛ طباییی   393 /19: 1390 شییث  یه شییث  یییاماش  قابییل تحمییل نیسییت )طباطبییایس 
آح(. »199 /4: 1407؛ همخشا   12 /9: 1372     بی  م نیا  پثشیث«داییم»نیر جمع « َدس 

ک  ب   یر  یی (. 488: 1412 )ییغیب  بیاد یث    مثای  جآد  م  یی یه بیم م شآم  ییت 
ششیی« عاتییی » کیی  یمیییث  بیی  یصییاح م  « عتییآ» ۀنیییر یه ر بیی  م نییا  یییاک     دییاهت  ییییت 

یشیاح »نحس ) ث ی ث( ییت     یه مادصفت مشبه  « َنِحسا (. »496  نیست )هما 
رههیییا  غبیییایمهآد   ؛ ش نییی  رش نییی  یشیییاح شیییآح. باخییی  م ت ثنیییث یشیییاح نحسیییا  ؛«نِحسیییا 

گآن   مهآد خات کی  میادح شکیثشگا یی نبیننیث )مهآیی   ب   کی24/113: 1415 ی     (.  ف یایس 
گافتییای   کنییث دربادیینییث قییام  یه عییبیب قییآح عییاد تاییییم م  .    مصییائب ییییت هییا ینییآیح 

    بلکی   میاید یه   ی  یقیع نشیث  گفتی   یییم  یق ی  دی شیک همیا  خیا  باییاس مشیا  پی 
کی  ییجیع بی  ی  یه همیا  یییت  بی  رییژ  یشن ق ی ق <َیْنِموَیْحٍسوُوْدوَتِهرٍّووِف >دی عبای  « یآح»

ووِفو >فّصلت عبای    یزی 16 ۀعبیب قآح عاد دی مش ّنَ
َ
  ییزی 7 ۀممیث    دی مشی < ٍموَیِحَدو ٍنوأ

نَّو>داّق  عبای  
َ
ُدنو ًوأ ُِ همیان  همیا  هفیت شیب   هشیت رره یییت   . ماید یزییم بیاه< ٍمو

 ب با قآح عاد ناهل شث.ک  عبی
گا  دربای کی  نحیس دی <وَیْنِموَیْحٍسوُوْدوَتِهرٍّو>عبای    مفّسای   م نجیا  یییم یش م ت ثنیث 

ک  یآح ب   ؛مصثی ییت ن  صفت بای  یآح کی   یفیز د  شیث    دی دیاه « نحٍس مسیتماٍ » ای
 ؛ طباطبییایس 10 /9: 1372)طبایی    تآینیث بی  صیفت یفیز د  شیآد گیا  نمی  مآصیآ  هی 

باخ  نیر م ت ثنث م اٌ  یهیی  دی عبیای   (.185 /27: 1420؛ یبم عاشزی  70 /19: 1390
خآیهیث بیآد )صیادق  تهاینی   « یآح عبیب نحیس»م   محب   ییت   ت ثیا« یآح نحس»
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کیی   صیی  م  نحآیییت ییییت یفییز د   (.489 /27: 1406 بییاییم ییییاس  همییا  بیی  عییبیبس 
 دی «مسیتما»   ی   دربایچنیم همث  باشث. شث  ییت ن  یشنک  هما  با  ص  نحآیت مم

ک  عبای ی  نث یه:ی یم عبای   نث  ج  بیا  شث  ییت 
کیی  شییآم  م  تییا مییث  هفییت رره    ؛ییییت «یییآح»صییفت  «مسییتما» .1 ش نیی  رره  

؛ مکیییایح 3/108: 1980هشییت شییب بیییای  قییآح عیییاد ییییتمایی شافتیی  یییییت )فییّای   
 (.41 /23: 1371شیایه   

کآ ییک تییا بییزیگ یداطیی    ییییتمایی دیشییت یفییا ۀعییبیب بییا همیی  ییییم .2 ید م  قییآح یه 
 (.113 /5: 1413؛ شیبان   436 /4: 1407)همخشا   

کیی   ؛ییییت «نحییس»صییفت  .3 کیی  بییا قییآح عییاد م  قییثی یدیمیی  دیشییت  ش نیی  نحآیییت  
کییاد   تییا رر د بیی  جهیینم یدیمیی  دیید )طباطبییایس   ؛ 70 /19: 1390همگیی  یی هییات 

 (.106 /12: 1415؛ مهآی   185 /27: 1420 ؛ یبم عاشزی 450 /9: 1431 طآی  

  «عیبیب نحیس»ب  عبای  ت ثیا  « یآح»ی اف  شث    مبنا  دشثگا  مختای دربای با
گستا ک  م  دینست« نحس»یی باشث صفت  «مستما» میان  عیبیب یفاید    یه  تآینث بیانگا 

ها بیای  م   الی ۀتآی  نحآیت  یی صفت  پاشثیی   متنا ب دی هم باشث. با ییم ییاس نم 
 هما  دینست.

 ها ّ  بر فرخندگی یا ش وی برخی زوان. برآیند واکاوی در آیات دا4-1-3
ک  مشا  دیّل با فاخنثگ  باخی  هما  با دقت دی مشا  ییم مآ آح م  شافت  هیا  تآی  در

هییا  بیی  مبیایت بییآد   قییاشع یخ دید  دی م   میییمان   نیز ل مائییث ۀیه ییثی   هنگامییماننیث هیلییة 
کی  م یییت؛ میاتبط کی  دیییتخآش  ۀنامیی یییم ییای  گفتیای یههیی   کتیاب    هنیثگ  بشیا   شگانیی  

کییی  هنگامییی نیییز ل م   همیییان  خجسیییت     ۀتحوشییی  نشیییث   دییی   نیییا  یهمیتییی  یییییت 
فاخنث  شماد  شآد. یفز   با ییم  جوشا  شافتم خیای    باکا  فای ی  داصل یه قیام  دی 

 یه یعمال ناشاشست  تآج  ب  خیثی   یدیث مثل یعاشت عثیهت  پاهیر دید   ؛هنثگ  بشا
ریر  بییییای  هنییییثگ  ییییی ادتمنث فییییاد       بانامیییی م دری  یه خایفییییا    باریهییییا  مآهییییآ
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شسییت    هیرییی  در   یجتمیاع   قییآینیم ییهگشییا دی عاصی    پسیینثشث ۀماشیی ها  مختلیی  ز
  قیام  دی هنیثگ  بشیا یییت. همچنییم بی  ییبب ها  همیایآ  بیآد دشگا  همگ  یه نمآنی 

م  رره عیث نامیث  شیث  یییت. یثیای  یییم یتفیا  ماننیث ؟ع؟ میمان  با عیس   نز ل مائث
کییی  یییییم رره  همییی  ییییاه  دی میییییم  یییییتحکاح یشمیییا  دآیرییییآ  بییی  قیییثی  یهمییییت دیید 

گایم  دیشت  شآد.  مسیحیت  
یییم ی مفهییآح نحآیییت نیییر صییاد   ییییت. دی  مشییا  دربادیینییث  همیییم ییییتث ل دربییای 

دی  «عیبیب نحیس»بلکی  بیای  عیبیب یییت      صف  بای  هما  نیسیتمشا  نحآیت  
شییابس ییییت. همم نییا  عییبیب  نیییم  شییادکاد نحآیییت دی مشییا  چبسیییای شییثشث قابییل یرز

گناهکییایی  بیی  عنییآی  تییبکا     قییآح دییآیدث   عییبیبیییبب بیی   موبییآه  ها  یییخت بییای  
  نحآییت باشیث. یه کی  همیا  بی  طیزی ذیتی  دییی  شیث   نی  یشنهشثیی  بای  نیآح بشیا بییا

کییی  بییی  نامبیییایک  نیییامبادیی شیییث  ییییمی ینث  ینتریییای یخ دید   ر  نباشیییث دی یاهگشیییت یّشیییام  
کشیث.  دآیدث هآهنات یی 

 ها ناوبارکی ذاتی زوان ۀ.  آیات وخالا با  انگار4-2
یه مشیا  بی  ی   اهیم دییت ها  یهتریم   مفاهیم مخاه    بایهیم باممث  یه مفی د هت 

  ییت. یییم مشیا  ها یهنمآ نامبایک  ذیت  شا ی اد  مقلق هما   با ینگای مخاهفت قام 
کیییاد. دییییت یی دی یییی  ید  مییی  ها ییییخم  پثشیییث  ۀیّ ل یه خل یییت نیکیییآ  همییی ۀتیییآی  یفیییایه 

بختیی    ییی اد  یفییاید   جآیمییع یی م افیی   د ح  عآیمییل د ی یی  نگییآ  ۀگزشنییث. دیییت م 
هییا  ها  هسییت    یثییای  م  کییاد  پثشییث  یییآح نیییر بیی  تییآی  مدمیی  دی مهییای ۀکننییث. دیییت م 

 یشای  دیینث.

 ها .  نیو  ب دن بنیان خلقت پدیده4-2-1
_ یهجملیی  هییا  هسییت   مآجییآدی    پثشییث  ۀیه ییییم دیییت  مشییا   مفییوشن  نیکییآ  همیی

 نث یه:ی تویم مشا  بیانگا ییم بنیا  مفوشن   عبای  مشث؛ مهم ب  دیت م  ها_ هما 
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ووِذی>_  
َ
ووُصووْنَعو ِىو ّل ُکووّلَ ْتَقووَنو

َ
کیی  هییا  (؛88/)نمییل <ٍهوْ وَشوووأ یینع خییثییس  نیییم ییییت  ص 

کمال ییتآیی  پثشث مرید    ییت. یر  یی دی 
ووِذی>_ 

َ
ووأّل

َ
وأ ُکووّلَ َدووَنو کیی  7/)یییجث  <ٍهوَخَلَقووُهوْ وَشوووِْ کیی  هییا  یییر  یی  کسیی   (؛ همییا  

 فوشث   نیکآ مفوشث  ییت.م
سم» گ« د  کی  مرز  شیآد    فت  م دی هغت ب  ها  یر یوریمری   خآشاشنث   زیبایس  شیآد 

گآنیی شییآد  پسیینث  باممییث  یه تمییاشا  نفسییان    نیکییزیس طبی یی  ت سیییم م  ع ییل ۀبییا ییی  
یههییا   ییییت )نیییر بیی  م نییا  ِیدکییاح   ییییتآیی یییاختم « إت ییا (. »235: 1412 )ییغییب 

 (.73 /13: 1414؛ یبم منرزی 66 /9: 1421
ک  بنیا  با یه داصل تفسیا ییم مشا  با م   قایی  ییاه  کایهیا   هسیت    خل یت مشث 
گآنی ها  نراح یدسم   ییتآیی با نیکزیس یییت  پثشث کی  هیا مآجیآد خلیق شیث  دی    بی   ی  

نث  دی هسییت   پییا بیی  عییاهم یییآدم ۀتییویم دیجیی یییییث  بیی  عییاه  دیییتگا  یههیی  بییا قابلیییِت 
کامیییل  جیییآد م  تیییا  یه شیییکل تکیییزشن  م  مآجیییآد  متصیییزی  گیییبیید   هیییی  شیییکل بهتیییا   

یعتبیای  بیآد    یییم هیا بی   هشیت    نحآییت  یمیا   ییآ  تآصیی  پثشیث ست. یه دشگیا نی
 /16: 1390 هیا نسیبت دید )طباطبیایس  ت پثشیث میا   ماهّییتآی  ب  نفس یْل ی صا  یی نم 

 (.78 /6: 1386؛ مغنی   568 /15: 1371؛ مکایح  296 /8: 1431؛ طآی   249
: 1391دسیین  بحاینی   ) یهنمیآ  هسیتنث بی  همییم م نیا نییر ؟مهع؟ر یشا  م صآمیم

ییك   َییْ ثشك»فامآدنیث:  دی دعیا  مغیاه نمیاه م  ؟ص؟ر  پییامبا یییاح (. یه ییم40 /11     هّبَ
(. فاییف    متکّلمیا  یییام  41 /2: 1421 )یههیا  « یهخیا ف  شثشك   یهشّا هییس إهییك

(.   411 /3: 1390  )مقهییا  دیننییث نیییر شییا   باطییل یی دی عییاهم خل ییت فاقییث یصییاهت م 
کییبب   جهییل یی یه نییآح ت ابییل  شییمانث؛ ماننییث  عییثح بییا ملکیی  م  جییآد شییوری  مثییل هلییم  

کایت  دیدگا  یبب هلم م یشن گیزیس یییت   عیثح  شآد   نبآد  صث  باعو در غ ک  
کاییت  بلکی  صیفا    ها  هیاها  یه نیآح  جیآد نیسیتنث دین   هما  جهل ییت. پیس 

 شآنث. عثم  محسآب م 
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 بختی یا کاویابی آدوی های الهی و تووینی در نگون سنت. 4-2-2
ر شین    یی دی مشیات  بی« علل ی اد    بثفاجام  یفاید   جآیمیع»قام  مجیث  مآ آح   

کییاد  ییییت. بی  تصییوش  قییام   پیوره  ها  ینسیان   باممییث  یه یعمییال  هیا شییا شکسییت بییا  
گآنیی   هییا  یجتمییاع  ییییت یفییاید   جوشا  کیی  شییآم بیی   گویبییانگیا مدمیی    ی       نحآیییت 

گنیییییا    نتیجییییی هاییییییت.   یییییی اد     فایمآشییییییث  یرهش ۀباهتیییییاب تکیییییزشن    طبی ییییی  
 هایت. طبی   یعمال نیک   پایبنث  ب  یرهش ۀفاخنثگ   نتیج

ک َیْتوآِوَنًةوُوْطَهِئنَّوَوَثاًلوقَووَووَضَرَبو ُىو>فاماشث:   قام  دی ییم بای  م  ْزُقهوْرَنًةو تیهو وِر
ْ
 وَرَغو ً وًةوَنأ

کوو ُین  وَوو ْلَخووْنِفوِبهوو و ذ َقَهوو و ُىوِلبوو َسو ْلُجوونعِ
َ
ْیُعِنو ِىوَفأ

َ
وَوکوو ٍ وَفَکَفووَرْنوِبووأ ُکووِلّ  <َنْصووَنُعسَ و ِوووْنو

کی  یمیم   مییح بیآد   رره  هنیث  دهکیث  خثی مثل  م ؛ (112/ )نحل ش یه هیا طیا  بی  ی ی  
ک  م  یفاید م  ثی شیثنث  خیثی بی  ییری  یعمیاه  هیا  خی ها منکیا ن مت یییث.  ه  همان  

کشیث. گاینگ    تاس یی ب  م   شثنث  پاد ک  ماتکب م   ها 
کی    ش نی  یمنییت   ؛میاد   یه یی  ن میت رییژ دی ییم مش   ییما  مکان  تاییم شث  

گستادگ  رره  باخزیدیی بآد  یییت.   دی مشی ب یث بی  ن میا  م نیآ  مادمیا   ۀیطمینا    
  یهه  بای  هثیشت ماد    م نآ  م  ها یشای  شیث  یییت. ش ن   جآد یهبا ؛م  یاما 

کفیا    اه  م  مکیا  بی  جیا  ییپاس بیا ن میت ه  یه بی  خیاهق تیآجه   بسهیا  یههی   یی  
گافتنییث. کییای باعییو باگییافتم ن مییت یمنیییت  باکییت  گسییتا 1ییییم ن مییت هییا یی پییی     ییییم 

گآن   ها شث یرهی  یه م  گاینگ  یی  شی ب   ک  ط م ف ا    ثنث. دی پاشا  ییم مشی   علیت ی  
گافتای  کم  ک ُین >ها با عبای   تای گافتای  <َنْصَنُعسَ و ِبه و ها  بشیا بی   بیا  شث  تا با  قآح 

کنث. ها  نار ی  م  کن  یبب  ها د هت 

 _____________________  
کفای  ن مت م  قآح مثل ییتنجا با خمیا نا  یشای  شث  . دی باخ  ر یشا  ب  شیآ 1 گآن   ها   کی   ب   ی  

کننث   بیپس یه خشکساه  مجب  )قمی : ا ییا ت سییم م  دعیآی یی  ینثیختنیثزی شثنث هما  ها یی جمع 
 (.20 /5: 1429کلین    ؛391 /1: 1404
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ْهَلو ْلُقَر وآَوُنون وَو تَّو>دشگا    نیم شاد شث  ییت:  ۀشبی  ییم دییتا  دی مش
َ
وَلْنوأ وأ َقوْن وَو

ووْحَنووَلَفتَو وَهو وَعَلووْیِهْنوَبَرَکوو ٍنوِوووَنو لّدَ
َ
َکووّذ ْرِضوَووَلِکووْنو

َ
َکوو ُین وَنْکِدووُبسَ و ِهوَوو ْْل َخووْذَی ُهْنوِبَهوو و

َ
 <ُبن وَفأ

گا مادح قوش 96 )یعای / کاد  بآدنث باکت (؛ ی هیایس یه مییما   ها یشما  مرید    پاهیرکای  
کادنییث   مییا ن   همیییم بیی  ر   یششییا  م  . یییر یه یششییا  دید یییتانثشمگشییآدشم   هیی  تکییبشب 

و َىوَقووسِو>چنیییم دی مشییا  هم َخووَذُهُنو ُىوِبووُذُیسِبِهْنوِؤّ َ
َ
َکَفووُرو وِبِنوو ِنو ِىوَفأ ووذیَنوِوووْنوَقووْبِلِهْنو

َ
و ّل وَو وّیٌ

ْیَعَهه وَعلو و*َش نُ و ْلِعق ِبو
َ
رً وِیْعَهًةوأ و َىوَلْنوَنُكوُوَغّیِ

َ ّ
َ
وووذِلَكوِبأ و وُنَغّیِ

ّتَ َِ وَقوْنٍمو ْیُفِدوِهْنوَو
َ
ُرو ووو وِبأ

و َىوَسهیٌعوَعلیٌنو َ ّ
َ
کفای    جبه  ( 54_52/ )ینفال <أ   گیا  دی بایبیا د ی یت یمزی  ماننث 

 ها شماد  شث  ییت. یبب نابآد  ملت
تبییییم عّلییت نییز ل ن مییت   باکییت شییا ن مییت   شییآم  بییا »محییزی یصییل  ییییم مشییا   

ل باکیییا  دی یییییم مشیییا  یی یشمیییا  میییادح بییی  تیییویم دهییییل نیییز  یییییت. مفّسیییای   مهم« مدمییییا 
/ 2: 1407؛ همخشیا   245 /8: 1390 دیننث )طباطبایس  ها م  پوریدگای   پو یپیشگ  م 

(. مشیییات  مشیییاب   434/ 11 :1371؛ مکیییایح شییییایه   247 /13 :1380عاشیییزی   ؛ یبیییم638
  یی یییتزیی  یههیی    یشمییامحییزی   عمییل بیی  د هایس ماننییث ییییت امت دی د ی ییت مؤهفیی 

؛  66/؛ مائییث 16 /)جییم کننییث هییا  فییای ی  هسییت  م افیی  میی  منییث  یه ن مت یییبب بهییا 
    رره قیامییت  یصییآل باییییاس ییییم مشییا   یشمییا  بیی  خییثی  غیییب  ینبیییا  .(96 /یعییای 

؛ 5_ 4 /ینیث )ب یا    ییتگای    بختیای  ی  بیا  شیث مدم  ب  یآ  دهنث جهت ع یثت 
همچنیم یفتایها  باگافت  یه یدکاح تشیوش     یصیآل (. 64_ 63 /؛ یآنس89_ 88 /تزب 

دیی   جهیاد  دیمن    فا  ب  عهث  پادیخت هکیا   یمانیت نماه  پات ۀمثل یقام  یخاق 
کای  کایهیییییا  بیهیییییآد   یشثیییییای   فیییییثی ها  یفتیییییای     مؤهفییییی بیییییا میییییال   جیییییا   پاهییییییر یه 

/ ؛ دشییا38 /؛ ر ح31 /؛ نییزی90 /؛ مائییث 104 /عمییای  ینییث )مل مفویم دینسییت  شییث  ییی اد 
کییی  مییییا   یعت یییادی  دّ ییی    یخیییا  دسییین  بیییا  ر شییین  بیییا م  (. یه یییییم مشیییا  بییی 9 مشیییث 

کی   ۀییبق  ها  هاها    باطن  ن مت گسستن    پیآنیث  ری  باقیایی یییت. تیا همیان   نا
کنییای نگبیینییث    ت  یعت ییادی  صییحی    یخییا  پسیینثشثمادمییا  صییادب ن میی خییآد یی 
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کنیییث.    فاجام  نم هیییا یی د یییای بیییث کنیییث   م  ییییلب نم  ه م  هیییاهیییا یی ی خثی نیییث ن مت
کیی  نییز ل باکییا   شییا ق ییا  دتمیی  مفییوشن  بیی  ی گافتیی  ییییت  د ییای شییث  بیی  یییم ت لییق 

هییا   یخییا  مادمییا  تنیییث   بییا بییاری  یفتییای  ریژگ  ییا  ب دی دییث ث   دیها   مفییا    مییییب
گیان     (.79: 1380باشنث )محمث  
گیایش  مد کی  ینسیا  بیا یه دشگا یآ  کفیا   هلمی   می   بی  یخیا  ناپسینث  ع اشیث باطیل  

گافتای  ییبب ییلب ن میت  دیید غفلت یه خثی با خآد ر ی م  هیا   هیا   د یای شیث  بی  
(. 30 /؛ شییزی 82 /؛ قصییص23 /؛ یآییی 61 /؛ یییآنس21/ تکییزشن  خآیهییث شییث )ین ییاح

کشمک  گو   زیادییت بنث  جام    ها  بیهآد   طب   باخ  یفتایها ماننث هلم   ب  د  
کج ها  فییاد    هییا  فوشفتیی  شییث  بیی  تآینمنییث  یفتای    با دیییت  تفاقیی   یییاگام  بیی  

یه بییییم یفیییتم  ۀفایمآشیی  فامیییا  یههییی   تیییات یمییا بییی  م یییو     بیییاهدیی  یه یمییزی ناشاشسیییت؛ ماشییی
گافتای  ن مت   بییوره هییا  فییاد   یجتمییاع  پاش  شییث  بنیا  هییا  یسییت هییا  د ییای شییث  بیی  
کیی  باخیی  یه م  فسییاد   یخییتال مییاد    م نییآ  م ینییآیح  ینییث یه جنییس  یییلب  هییا عبای  شییآد 

؛ 16؛ ییییای / 105؛ مل عمییای / 4؛ قصییص/65)ین ییاح/ یمنیییت  یخییتال ی  ییاح جییّآ    همین 
گآن  ( 65_ 64؛ یعای / 18فاقا /  ک  مادح ییم دآیدث یی شآح   نحس م  ب    . پنثیینث ی  

  قسیییا   قلیییب  ییییبب ترهیییرل ر یبیییط عیییاطف    یقییییق بیییای  نمآنییی   فسیییاد یخاقییی  
بین  دی بیییث ۀیعتمیییاد    ر دیییی شیییآد ؛   همییییم یمیییا عامیییل یشجیییاد دیییس بس یجتمیییاع  م 

کییی  مثیییای ریاین تیییآجه  بییی  د یییآ  دشگیییای    بسمثیییل ییییاقت    گیییا فای ینییی جام ییی  یییییت 
  ییتکیاب دی پیس دیید. دی یثیا یییم یخیا  ناپسینثیی ییتشیا    گویر   یخیتاس  یینیت  قانآ 

کنث   یفت  یفت  جام   یه مسییا دیق   تآدییث  گناها  ع یثت    عمل  هم شیآح پیثی م 
کفا   طغیا  شث   نحا م   ر د. یشنجاییت  ها  مثن    دتی  دشنی  پیی  می  ب  یمت 

خییآیب طغیییانگا   نیییر بییای  نجییا     ۀکیی  یییّنت یههیی   بییای  هشییثیی دید  بیی  ییییم جام یی
کم مصییبتتجثشث دیا  صحی  ی  جای   ها   شث    ب  شکل باهیا  مختلی    تیای

 گیاد.  جام   یی دی با م   هاها 
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 ها . ت ان آدوی در وهار کردن پدیده4-2-3
ها  هسیییت  بییی  ییییبب تیییثبیا پوریدگیییای  تیییآی   ی  یه مشیییا   پثشیییث  بیییا مبنیییا  یلسیییل 

کیاد  ها   پثشیث  یثاگبیی  مست ل با مدم  یی نثیینث. ب  دشگا یخم  پوریدگیای  تیآی  مهیای 
ی هییا قییایی نییثید  ییییت. د هسییت  یی بیی  مدمیی  بخشیییث     ی  یی م هییزی همیشییگ    مقلییق م 

هیا  مهمی   یآ  یجیایح مییمان  بی  دییت مدمی  ییخم  قام  یه تسخیا بسییای  یه پثشیث 
؛ 13 /؛ فییاطا 29 /؛ ه مییا 12 /؛ نحییل61 /؛ عنکبییآ 33 /؛ یبییایهیم2/ یفتیی  ییییت )یعییث

 (.5 /؛ هما54 /یعای 
ْیَلوَوو لنَّو> ۀمش یه َروَلُکُنو لّلَ وَسّخَ وَو وَوو لّشَ وْهَسوَوو ْلَقَهَروَوو لنُّوَه َر ْوِرِ وُجنُموُوَدّخَ

َ
وِفو َر ٌنوِبوأ َذِلوَكووِؤّ َ

(؛ ی  شیب   رره   خزیشییث   میا  یی مسیخا شیما ییاخت   12 /)نحیل <َن ٍنوِلَقْنٍموَنْعِقُلسَ وََلو
هایس )یه عرمییت خییثی( بییای   ی ییییم  نشییان یییتایگا  نیییر بیی  فامییا  ی  مسییّخا شییماشنث؛ د

کای م  ک  ع ل خآد یی ب   ک  پای  گیانث   نیم با م  گو ه  ییت  ها  هما   بیا فامیا   مشث 
 ک  مثای  ناهنجای   نامبایت با ی  بگبیینث. ن  یشن  یختیای ینسا  قایی دیینثدی یهه  
اَ »   ی  کاد    د« َیّخَ گافتم تآی  یثای یختیاب  م نا  ب  تصا  دی مرید   ییح  گیبیی  ی 

(. بیاییم پاشی   هیا شیک یه مآجیآدی  طبی یت 402: 1412ی  ممیث  یییت )ییغیب   هیا پثشیث 
گا ینسا  ییم مثای یی بشنایث   یه م  دییی  مثای ریژ  ک  ی ها دیییت  بهیا  ببیاد  دی  ی  هستنث 

کیاد  یییت. نییر یه یطیا  مشی د ی ت م  و> ۀها یی تسیخیا 
َ
وْیوَلوِلَب ًسو َجَعوَلوَلُکوُنو للَّووِذیَووُهوَنو ّل

و لنَّو وَجَعَلو لنَّوَو وُیُشسر ًوْنَموُسَب ًت وَو گافت پای  ( م 47 /)فاقا  <َه َر  ۀهیا  همیا   ماشی تآی  نتیج  
 بخت  شا ی اد . پیشافت   مییم  بای  مدم  هستنث ن  یبب نگآ 

کیا  میا  بیا صیزی  فلکی  با ییم ییاس  پثشیث    ۀع یاب دی پهنی ی  ماننیث م یای  بیآد  
کی  بیا یییاس مشیا   ؛تآینث مآجب یختال متنیا ب دی هنیثگ     شیآد دشث مدم   نم   ای

کیییاد  همییی پیییی     نییییم یمیییزی متنیییاربس یی تیییآی   دییدها یی  پثشیییث  ۀگفتییی   بشیییا تیییآی  مهیییای 
 بخش  م نادیی با زشست مدم  نیست.یثو
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 گفته . برآیند واکاوی در آیات پیش4-3
ک  خل ت پوریدگای با ییاس  ا م ی ل ب ۀیه مشا  دیت سم مفوشن »مشث  ها  دی پثشیث « د 

گافت    نامبایک  هاگر ب  عنآی  عنصا  دی ماهّیت مآجآدی  پبیافتن  نیست. بیا  شکل 
گآنی   مبنا  قاعث کی   ی  مفوشیث  شیث  هق    دکمت یهه    محیط پیایمآن  بشا بی   ینث 

ها  هما  نییر بسیتا   ری  یه پای   یم میا  بها فایهم مرینث. دی ی  ی اد  دنیا   مخا  ی  یی
 شآد. بای  پیشافت مدم  شماد  م 

ها  یجتمیاع   همگی  م لیآل  هیا   بیثفاجام  بخت  د ح نیک ۀبا ییاس مشیا  دییت
هییا   هایس  ییآ  پای  هییا  مادمییا  م  یجتمییاح هسییتنث   پثشییث  پنییثییها   ریژگیی   هییایفتای

کیین  م پژ هییان   ییآ  شییهیث صییثی   نخآیهییث بییآد. قییام  سییت ل بییا مدمیییا همییا  یی شییایی  
جیای   ۀماشی ها یی جیا  د   ِیعمال قثی  پثشیث ناموبآه بآد  دآیدث با یمزی   آ  تصا

کش  بیزیگ یی همین  نم یهه  دینست  دی  مشا  موبآه ب  ی ییاه تیاش بشیا بیای  دیت  ییم 
 (.158_ 157: 1395)صثی   دیننث جاشگا  خزش    قآینیم جای  دی هست  م 

کییاد  پیچیییث  تییویم پثشییث  هییا  هسییت   ۀبییا ییییاس مشییا  دیییت یییآح نیییر   تییآی  مهییای 
کامیابس ی  طاید  شث  یییت. یه  دیمدم  ب   دش ت نهاد  شث    نراح مفوشن  دی جهت 

بختی  بشیا    با نگیآ هایس خا  ها  متناربس ماننث هما  ر   یثا بخش  مستما پثشث  یمی
 پبیافتن  نخآیهث بآد.

ه یییییم مشیییا   بییی  عیییثح نحآییییت ذیتییی  ییّ ل  ۀشگیییا ییییخم  د هیییت یهتریمییی  دییییتبییی  د
گییآیه  میی  پثشییث  کیی  هما  بیی  د هییت ت ییّمن  میی دهییث. پییس  هییا  شافییت  هییا دییی   تییآی  در
ییم یلسیل  ی د ح یه ۀت مدمی  نیسیتنث. مفهیآح مآیفیق  دییتها  یثوبخ  بیا یانآشی ریژگ 

گآن  یی دی ی اد  شا بثمشا   ع گآنا کی  قیثی    ینسا    جام   م اف  م فاجامآیمل  کنث 
کیین  جییامع م  گیییا  یه  بهییا   بییا پوریدگییای   فایییتادگا  ی   نحییآبای  هییا  مدمیی  دی هییا دی 

شیابس ن مت  ها  تآج  ب  یهه  بآد  مبثأ خیای    تاش دی مبادین  محیط هنثگ  قابیل یرز
د مثییای غیاقابییل یییآح نیییر   عییثح  جییآ ۀقیییاس منق یی  بییا ممییث  یه مشییا  دیییت ۀیییت. نتیجییی
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کننیث  پثشییث  هییا بی  شییکل مقلییق خآیهیث بییآد. پییس بنیابا د هییت ت ییّمن    کنتیال   م هییزی 
گافتییای  بیا همیا  کییاد   ابییل تیی ثیا مدمیی  یی نثیشییت    بشییا دی م  هییا  مشییخص تآینییایس  یید 
 ی   آ  هما   منف ل   م هزی نخآیهث بآد. پثشث 

کیی  منرییزی یه همییا   هییا   قیی ۀشاشسییت کیی  هییا ؛  یی  یشنهایییت آح پثشث شییادکاد ییییت 
هیا  مختلیی  م  هیا  همییان   ی  بی   ییییق  جانمیایس دی همییان  نشیانثیی  یه ریژگ  پثشیث 

کیی   ا متغیاهییا   یبسییت  یثییا م دشگییمثییل مکییا   یجتمییاح    پییبیاد. ییییم بییثی  م نییا نیسییت 
 ثیدها یخی ها   پثشیث  ۀ  بلکی  مجمآعیمفیویم بیآد  ا  ب  طزی مست ل دی م  پثشث  ن ی هم

 ها مؤثانث ن  خآد هما . م ای  با م  ها  همان  دی  قآح پثشث 

گرایش آدوی به قدرتهندی زوان5  ها در تعیین سرن شت . علل 
گآن  دی فیییاد   یجتمیییاح  همینییی تادشیییث علیییل  ینگیر  بیییس گآنیییا پیییبیاش باریهیییا   ۀهیییا  

سییآفا  هییا پژ هییا    فیل شنایییا   تییارش  نگییایی   ر ی  مرینییث. جام یی  مآهییآم  یی فییایهم م 
هیا بی  د   یییم علت. (62_ 60: 1390 ینیث )شثوبیس  شک یه منرا علم  ب  ییم مییب پادیخت 

 ها  فاد  قابل یفایه هستنث. ها  یجتماع    ینگیر  علت  ید

 های اجتهاعی . علت5-1
شسیییت کییی  ییییاهنث    پیییبیای  باریهیییا  مآهیییآم  یییییت  بسیییتا   فیییایهم ممیییث  ز بیییآم  
گسییتاش    شییآد. تییاس یه پیامییثها   بافتیی  شییماد  میی پنییثییها  خآدفوبهیی  یثییوبخ  دی 

ها  مت یای   شییآ  ۀنآیاه  یعت اد   دل نشث  مشکا  عاد  هنثگ  بشیا بی   یییل
گشآد  بآد    علم    ع ان   تیا  ینگیای  ینیآیح باریهیا   نیاتآین   تا قثی نمایس مشنث   

هیا  خییاه  بیا  د ینگای هیا  یشجیا تویم علت باخ  یه باجسیت   عمآم  دی ینج  باریها
 ینس   بآ  قثی  ییت.

گییایش  بیی  ع اشییث  مثییل نحییستو بییا ییییم  صیی   محییزی  ینگییای  یّشییاح  بییاری  یم دهیییل 
ک  ناهمسزیس با ییم ینثشش     ؛عمآم  جام   ییت ییبب طیاد   مخاهفیت بیا م گیا   ای
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اعییو ناخآشییاشنث  ب ۀهایییت. ییییم هزشنیی فییاد یه جام یی    یتصییا  ی  بیی  مخاهفییت بییا ینت
 ها تم بسپاینث. شآد یفاید ب  جا  ن ث باریها  نادییت ب  پبیاش م  م 

 های فردی . انگیزه5-2
گریی  هیا  مآهیآم   دییی  ممیادگ  هیجیان  یییت. یه یییم ر   تفکا مدم  بیای  پیبیاش 

کشیفیا  علیم تجوبیس بی  میوری  ینیس خایفیا  بی   کی  باریهیا  میبهب     عجیب نیسیت 
ها  فیییاد  نییییر صیییاد  یییییت.  دی میییزید باریهیییا   دینسیییت  خیییآد بگیانیییث. همییییم مآ یییآح

کهم   پی  ک  با باریها   کام   کاح خاح؛ ش ن   هیا  عمیآم   یثّشت   فاض همچنیم 
کیاح نیاب   پیایییت  یه پیی   ییت نثیید  پا خوشثیی هیا  دری یه خیاد  همیآیی   فاض  ه  

تیویم  باخی  یه مهیم دیید. دی م اض هجآح یفکیای خایفی     نیام بآل یفتیاد  دی جام ی  قیایی
گایش  مدم  ب  یمت باریمنث  ب  ی اد    نحآییت یّشیاح عبای  علت نیث ی ها  فاد  

 یه:
پبیا  نا مسییهآهیتها  م مییآ م بیی  عّلییت  ینگییای  پثشییث  نحییس ۀر دییی  لووف.وفر فکنوو :

شیا  ا ب   جیآد م بش کنیث م  مشیث. مدمی  بیای  یشنکی  مثیای ز بی  هیا یی  بیای یعمیال خیآد یی تآجیی  
دهیث تیا خیآد  مثل یتایگا   یعثید   یّشیاح نسیبت م   ها  خایج یه یختیایش یثای  پثشث 

کنث.پیاییت  یی   یه نتاشج یعمال یعاح 
کشووفوِقو یق پیوری  میییل  طلب    تیم میییآد  ۀ: بشیا بیی  ییبب ر دییب.وتنبلو وبشورودرو
کآتیییا    یییییم ر دیییی  تویم ر ش یی باگزشنیییث. یهبتییی تویم   ییییاد  دیید بیییای  نییییل بییی  م صیییآد  

ک  علت یصل  یختایعا  بشا یی همییم ر دیی تنبلی   ۀمحایم   باکات  هم دیید تا جایس 
؛ یه جملییی  یشنکییی  مادمیییا  بیییا دییدلییی   مفیییا  فای ینییی  نییییر درتنب ۀدیننیییث.  هییی  ر دیییی م 

کآتییا  ییدیت کشیی  د یایق   کییاد  مایدییل دشیآیی  تویم ر ش تآجییی    طلییب بی  جییا  طی  
  ر ش علمی    ییم داهیتی کننیث. دی زی میاریییس یی ینتخیاب م ش ن  ینتساب  قیاشع بی  یمی

فایییا  منق یی  جییا  خییآد یی بیی  تحلیییل خایفیی    باریهییا  مآهییآم   هییا  طاقییت کا ش
 بای  علل شک پثشث  پیثی شآد _ یّما میا   _دهث تا تآجیه  خیاه   م 
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غ تفکیا خیآد خیال  ما  باخزیدیی  یه قآ ۀمدم  ب   ییق پرد زی:وج.وعالقهوبشروبهوخی ل
کیاخ  بیا شیکآ  یه  یی دی  نث هحر  ب  دریتویم ن یاه بی  پیو یه دی می  مرید   دی  نیث دقی ی  

گیییاه  هیییم بیییای  تآجیییی  د یییایق  یه عنصیییا شییییویم  هیییا   یهیییثی  خیییآد م  میما  ییییاهد. 
گستا کنث. دا   خیال دیه  ییتفاد  م پا خیال   دث   میوه جیآ   پانیث بس  پادیه    

 رره    باریها  ناش  یه م  ییت. ینسا  ب  خیال ۀخیال  یبب عاق
گآن  پثشث    بیای  بشیا ها  ررهمیا    تصیزی هیرییی  عامیل میؤثا دی  قیآح شیک دادثی  گآنا

ی یییا تشیکیل شیک  یق ی  هیا د م  ۀینگییر یییت   تحلییل یییم عآیمیل   ییبقی بسیای شیگفت
یس هیییم   میییاریی ها بییی  یمیییزی خییییاه  فایاییییت. یّمیییا ینتسیییاب عّلیییت پثشیییث  بسییییای طاقیییت

یه ییییم ر  دی نرییا بخیی  ییییت   هییم ینییج پییژ ه  علمیی    منق یی  یی دی بییا نییثیید.  هییب 
تویم ر ش بییای  تآجییی     میییا ها طلبییا   ییییتناد بیی  نحآیییت شییا ییی اد  پثشییث  ییدییت

 یت.ها م 
شیاد  بیا خیا  م ییت عثیهبت  مسلّ  طلب     ها  عمیآم  فایفکنی   ییدیت   ر دیی ز

کشی   جستجآ  م  آل یی با خیآد همیآیی می تح یق   پادیه   ینج  خیال کننیث   دی پیس 
سیت  هسیتنث   دی پوریدگیای ه ۀهیا  ییاخت    پادیختی ها   باها  ر یبط منق   بیم پثشث 

بیای  نمآنی  م صیآمیم؟مهع؟ بیا  نما   یهپزشا  مسیا د ی ت خآیهنث بیآد. ییم یی    ایغ ی 
گاه  یه یقبال عمآم  جآیمع ب  تحلیل ها  در نی  نیآح ینسیا   بی   مآهآم    ریژگ ها   م

_ منق یی   جییث  بییا خایفییا  فکییا    عملیی  پادیختنییث   بییا یتخییاذ ر شیی  یههیی    مبییاره
ک  هم ب   بای  تبییم د ی ت پثشث یآدمنث  کایها  ییه کادنث  منیافع یبب ها م اف  

قیایی    یعمآم   میزید پیبیاش جام منافعدهیل شخص  بای  یفاید  جبیبّیت دیید   هم ب  
 گیاد. م 

 گیری نتیجه
گآن  ن   بییای  یخ دید  پثشییث  گآنییا کیی  هییا شییک دی نرییاح  ی   بییازشگای   مفییویم هسییتنث 
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کتمیا  ها با شکثشگا   ییبق  میا  م  کن  پثشث  گیا  م    یهم  دیینث. شکل ناپیبیا  هیا 
ا بخی  ی ی    دییی  ن شی  یثیتآی  تمام  ییم ر یبط یی دی جوشا  زشست طب ییت  یّما نم 

کیی  تیی ثیا پثشییث  رره  شییا نگییآ  دی فییاخ ی   باشییث م  قییثی پییا ینییس  بخت  مدمیی  دینسییت؛  ییای 
ک  م  یی ماش . باری ب  ن ی  همیا  دی نتیاشج تلی    یصل  ی اد    نحآیت دینست ۀباشث 

ک  ییم نآشتای بثی  پادیخت  ییت. ها  ینگای  شیویم پثشث   ی  ییت 
  یییزی 16قمییا     یییزی 19ع یییث  خییآد یی بییا مشییا   نحآیییت یّشییاح   باریمنییثی  بیی  ینگییای

کاد  شیث  شاد نحآ    باغ   نحآییت ها  د هت ۀک  با پاش دی داه   ینث فّصلت ییتآیی 
هایییت نیی  بییای  همییا  م  یخییثیدها.  ثیدها  دیدنییات م   صییفت  بییای  یخیییییم مشییا ی دی

آد. همیییم م نییا دی هییا نیییر نییار ی خآیهییث بیی س ینتسییاب نامبییایک  عای یی  بیی  همییا بییاییم ییییا
شیثیدهایس  یآ  نیز ل قیام  « فاخنثگ  یّشاح»مآ آح  نیر قابل جوشا  ییت.  یتاگ بیآد  رر

ک  پایثیشت م    فو د ممث  مائث نماشیث  تنا ب ییم ررشثیدها یی باشست  م میمان  ییت 
 منا  یی. مفوشن  هما  دی مبایت بآد  ن  ن  
هیا تب ی ی  ر ی  ث دی خل ت مآجآدی    هما ها  قامن   خثی ن ممزه  ۀماش در   ۀبا پاش

گایش  ب  ع اشث باطل   یعمیال ناپسینث   ییت نثیشت    هم  یی نیکآ مفوشث    ه  ینسا  با 
رره  خییآد یی باممییث  یه نامبییایک   یشییتبا   تیییا  مآجییب یییتانث  ن مییت یه خییآد شییث   بیی 

 یقبییاه    ا   خییآش_ بیی  م نییدینییث. پییس همییا   نیی  تنهییا دی ییی اد    نحآیییت  هییا م  هما 
هیا     بلکی  ییاییام شکی  یه پثشیث د_ ن ش  یثیا بخی  نیثیی خایج یه یختیای ینسا   گافتای 
گایشییا   د. بییا ییییم دییال باخیی  خایفیی شییآ ییییا  بیی   بشییا دی نرییاح هسییت  شییماد  میی  خییثمت
گافتیای شیث  م  گما  م  ک   ها   یفیاید  هیا   پثشیث  هیا بی  مصیائب  بیا نامبیایک  هما  کننث 

گآن  ب  جا  پبیافتم مسهآهیت   نتیاشج یعمیال خیآد  بیا فایفکنی   م  یی  آنث دیید؛ بثیمپی
 دهنث. ها  دشگا نسبت م  ب  پثشث 
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