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  نوع چهل و سوم:

  در شناخت محكم و متشابه

  خداي تعالي فرموده: 

� θ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tG Å3 ø9 $# ã�yzé& uρ 

×M≈yγÎ7≈t± tFãΒ �  ) / 7آل عمران(  
متي از آيات آن (محكمات) است او است خدايي كه كتاب را بر تو نازل كرد قس«

  ».باشند و آيات ديگر متشابهات هستند كه اساس و (ام الكتاب) مي
نيشابوري در اين موضوع سه قول حكايت كرده: اول: اينكه تمام قرآن ابن حبيب 

  محكم است، به دليل فرمودة خداي تعالي:

� ë=≈tG Ï. ôMyϑÅ3ôm é& …çµ çG≈tƒ# u �  )/ 1هود(  

  به دليل فرمودة خداوند متعال:  متشابه است، رآندوم: اينكه همة ق

� $Y6≈tG Ï. $YγÎ6≈t±tF •Β u’ ÎΤ$ sẄΒ �  ) / 23زمر(  

: كه قول صحيح است ـ اينكه قرآن هم آيات محكم دارد و هم متشابه، به دليل سوم
  اي كه در آغاز سخن آورده شد. آيه

 مطالب و ، استواريو جواب از استدالل به دو آيه اينكه: منظور از محكم بودن قرآن
داشتن هر قسمت آن با قسمت ديگر در  متناقض نبودن آن است، و مراد از تشابه، شباهت

  باشد. معجزه بودن مي حق و صدق و
 اند: آية مذكور بر منحصر بودن قرآن در اين دو قسمت (محكم و و بعضي گفته

دارد، و نيز خداوند هاي حصر وجود ن زيرا كه در آن چيزي از راه ؛متشابه) داللت ندارد
  متعال فرموده:

� t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) �  )/ 44نحل(  
  ».ده بيان نماييشتا براي مردم آنچه بسويشان نازل «

  به اينكه شناخت محكم نيازي به بيان ندارد، و اميدي به بيان متشابه نيست.با توجه 
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  اند: گفتهو در تعيين محكم و متشابه اقوال مختلفي 

محكم آن است كه مراد از آن دانسته شده، يا به ظهور يا به تأويل، و متشابه:  -1
مانند: برپا شدن ساعت قيامت، و  ند علم آن را به خود اختصاص داده،خداو

 ها. اوايل سوره ي خروج دجال، و حروف مقطعه

 محكم آن است كه معنايش واضح باشد، و متشابه نقيض آن است. -2

پذيرد، و متشابه آن است كه  كه تنها يك وجه تأويل را مي ن استآمحكم  -3
 پذيرد.  وجوه مختلف مي

محكم آن است كه معنايش قابل تعقل باشد، و متشابه خالف آن است، مانند:  -4
 نمازها، و اختصاص روزه به ماه رمضان. اين را ماوردي گفته است. شمار

است كه مستقل  محكم به خودي خود معنايش مستقل است، ولي متشابه آن -5
 نيست و بايد به غير خودش برگردانده شود.

محكم آن است كه با نزول تأويلش نيز هست، ولي متشابه جز به تأويل درك  -6
 گردد. نمي

 محكم آن است كه الفاظش تكرار نشده، و مقابل آن متشابه است. -7

 ها و امثال است. محكم: فرايض، وعده و وعيد است، و متشابه قصه -8

از طريق علي بن أبي طلحه، از ابن عباس آورده كه گفت: محكمات،  محات ابن أبي
آيات ناسخ قرآن حالل، حرام، حدود و فرايض آن است، و آنچه به آن ايمان آورده شود 

و قسمهاي آن است، و  نسوخ آن، و مقدم، مؤخر، و امثالو عمل گردد، و متشابهات م
  آنچه به آن ايمان آورده شود ولي عمل نگردد.

فريابي از مجاهد آورده كه گفت: محكمات آن است كه حالل و حرام در آن باشد، و 
  نمايد. و غير از آن متشابه است كه هر قسمت، قسمت ديگر را تصديق مي

  و ابن أبي حاتم از الربيع آورده گفت: محكمات همان آيات امر كنندة بازدارنده است.
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ابوفاخته دربارة اين آيه با هم مذاكره  و از اسحاق بن سويد آورده كه: يحيي بن يعمر و
هاست و يحيي گفت: فرايض، امر، نهي، و حالل  كردند، ابوفاخته گفت: سرآغاز سوره

  باشد. مي
االنعام محكم  ي اند كه گفت: سه آيه از آخر سوره و حاكم و غير او از ابن عباس آورده

  :است

� ö≅ è% (#öθ s9$yès? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§� ym öΝà6š/ u‘ öΝà6øŠn=tæ ( āω r& (#θä. Î�ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© ( 
È ø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ $YΖ≈|¡ ôm Î) ( Ÿωuρ (#þθ è=çFø) s? Νà2y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈n=øΒÎ) ( ßós ‾Ρ öΝà6 è% ã—ö� tΡ 

öΝèδ$ −ƒÎ)uρ ( Ÿωuρ (#θ ç/ t� ø)s? |·Ïm≡uθx" ø9 $# $tΒ t� yγsß $ yγ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅ sÜt/ ( Ÿωuρ (#θè=çG ø) s? 

š[ ø"̈Ζ9 $# ÉL ©9$# tΠ§� ym ª! $# āω Î) Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ ÷/ä3 ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 

Ÿωuρ (#θ ç/t� ø)s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠ ø9$# āωÎ)  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4 ®Lym x*è=ö7tƒ …çν £‰ ä© r& ( (#θèù ÷ρ r&uρ 

Ÿ≅ ø‹x6ø9 $# tβ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3 çΡ $ ²¡ ø" tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ ( # sŒ Î)uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã $$sù 

öθs9 uρ tβ%Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö� è% ( Ï‰ ôγyèÎ/ uρ «! $# (#θèù ÷ρr& 4 öΝà6 Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ ÷/ä3 ª=yè s9 

šχρ ã�©. x‹s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr& uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ ãΒ çνθãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# 

s− §�x" tG sù öΝä3 Î/ tã Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝà6 ‾=yè s9 tβθ à)−G s? �  

  )153-151انعام / (  
  و دو آية پس از آن.

و ابن ابي حاتم از جهت ديگري از ابن عباس آورده كه دربارة فرمودة خداي 

çµ«تعالي ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈yϑs3øt ’Χ «تا سه آيه، و از اينجا؛» قل تعالوا« گفت: از اينجا  
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� 4 |Ó s%uρ y7•/ u‘ āωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒÎ) È ø t$ Î!≡uθø9 $$ Î/uρ $ �Ζ≈|¡ôm Î) 4 $̈Β Î) £tóè=ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã 

u�y9 Å6ø9 $# !$yϑ èδß‰ tn r& ÷ρr& $ yϑèδŸξ Ï. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδö� pκ÷] s? ≅è% uρ $yϑßγ©9 Zωöθ s% 

$Vϑƒ Ì�Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï" ÷z$# uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# zÏΒ Ïπ yϑôm §�9 $# ≅ è% uρ Éb>§‘ $yϑßγ÷Ηxqö‘$# 

$ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/ u‘ # Z��Éó|¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ’ Îû ö/ä3Å™θ à" çΡ 4 β Î) (#θçΡθä3 s? tÅs Î=≈|¹ 

…çµ ‾ΡÎ*sù tβ%Ÿ2 šÎ/≡̈ρF| Ï9 # Y‘θ à" xî ∩⊄∈∪ ÏN# u uρ # sŒ 4’ n1 ö�à) ø9 $# …çµ¤) ym tÅ3ó¡ Ïϑø9 $#uρ t ø⌠ $# uρ 

È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿω uρ ö‘Éj‹ t7è? # ��ƒÉ‹ö7s? �  ) / 26- 23اسراء(  

  باشند). تا سه آيه بعد از آن (محكمات مي
و عبدبن حميد از ضحاك آورده، گفت: محكمات آياتي هستند كه چيزي از آن نسخ 

  نشده و متشابهات آنهايي كه نسخ شده باشند.
و ابن ابي حاتم، از مقاتل بن حيان آورده كه گفت: متشابهات به طوري كه به ما 

  باشد. لمص) و (المر) و (الر) ميرسيده: (الم)، و (ا
كرمه و قتاده و غير آنها روايت شده كه: محكم آن است كه عابن ابي حاتم گفته: و از 

  شود، و متشابه آن است كه به آن ايمان آورده شود ولي به آن عمل نگردد. بدان عمل مي

  فصل

جز خدا كسي اند: آيا متشابه چيزي است كه بتوان از آن مطلع شد، يا  اختالف كرده
   داند؟ دو قول است كه منشأ آنها اختالف دربارة فرمودة خداي تعالي: نمي

� tβθã‚ Å™≡§�9 $#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9   )7آل عمران / (  � #$

كه آيا معطوف است و (يقولون) حال، و يا مبتدا است و (يقولون) خبر آن، و  باشد، مي
اند از جمله: مجاهد، و روايتي از ابن  واو براي استيناف؟ عدة كمي قول اول را اختيار كرده

آية  ي هعباس نيز هست، كه ابن المنذر از طريق مجاهد از ابن عباس آورده كه دربار
  شريفة: 
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� $tΒuρ ãΝn=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āω Î) ª! $# 3 tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9   )7آل عمران / (  � #$
  ».دانند من از كساني هستم كه تأويل آن را مي«

tβθ﴿از مجاهد آورده كه دربارة فرمودة خداوند:  عبد بن حميد و ã‚Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $#﴾ 

  ايم. گويند: به آن ايمان آورده دانند و مي گفت: تأويل آنرا مي
دانند، اگر  و ابن ابي حاتم از ضحاك آورده كه گفت: راسخون در علم تأويل آن را مي

منسوخ، و حالل آن را از حرام، و محكمش را از  دانستند ناسخش را از تأويلش را نمي
شناختند. اين قول را نووي نيز اختيار كرده و در شرح صحيح مسلم گفته:  متشابه باز نمي

زيرا كه بعيد است خداوند بندگانش را به نحوي خطاب كند كه  ؛اين قول اصح است
  احدي از خلق به شناخت آن راه نداشته باشد.

همين قول ظاهراً درست است، ولي بيشتر صحابه و تابعين و  و ابن الحاجب گفته:
اند ـ به خصوص اهل سنت ـ به قول دوم گرايش  اتباع آنها و كساني كه پس از آنها بوده

  باشد. اند، و اين اصح روايات از ابن عباس مي كرده
يرفته اند، عتبي نيز آن را پذ كمي قبول نداشته عدة ابن السمعاني گفته: قول اول را جز

افزايد: او معتقد به مذهب اهل سنت بود، ولي در اين مسأله اشتباه كرده  است. وي مي
است. آنگاه گفته: و تعجبي ندارد، چرا كه هر اسب تندروي را بازايستادني و هرعالمي را 

  لغزشي است.
گويم: و دليل صحت مذهب اكثر اينكه: عبدالرزاق در تفسير خود و حاكم در  مي

  خواند:  چنين مي اند كه ابن عباس آورده ستدركش ازم

� $tΒuρ ãΝn=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āω Î) ª! $ ويقول الراسخون في العلم #$ ¨ΖtΒ# u  ÏµÎ/ � )7 :آل عمران(  

زيرا كه هر چند قرائت به اين روايت  ؛كند واو براي استيناف است كه اين داللت مي
با سند صحيح از ترجمان قرآن (ابن اش اين است كه خبري  شود كمترين درجه ثابت نمي

شود. و مؤيد اين  باشد، پس سخن او بر كساني كه پايينتر از او هستند مقدم مي عباس) مي
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جويي داللت  روايت اينكه: آيه بر مذمت پيروان متشابه و توصيف آنان به كجي و فتنه
اند را مدح نموده  دارد، و نيز كساني كه علم آن را به خداوند واگذاركرده وتسليم او شده

همچنان كه مؤمنين به غيب را مدح كرده است. و فرّاء حكايت كرده كه در قرائت ابي بن 
  ».و يقول الراسخون«كعب نيز چنين است: 
از طريق اعمش آورده كه گفت: در قرائت ابن مسعود  المصاحفو ابن ابي داود در 

  ».به لون آمناالراسخون في العلم يقوإال عنداهللا وإن تأويله و«است: 
اين آيه  صاند كه گفت: رسول خدا عايشه آوردهام المؤمنين و شيخين و غير آنها از 

  را تالوت كرد: 

� uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈tG Å3 ø9 $# ã�yzé& uρ 

×M≈yγÎ7≈t± tFãΒ ( $ ¨Βr' sù t Ï% ©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô* ÷ƒy— tβθãè Î6®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ÷ΖÏΒ u !$tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ÷G Ï" ø9 $# 

u !$tó ÏGö/ $# uρ  Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 $ tΒuρ ãΝn=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù' s? āωÎ) ª! $# 3 tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à)tƒ 

$̈ΖtΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/ u‘ 3 $ tΒuρ ã�©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9'ρé& É=≈t6ø9 F{   )7آل عمران / (� #$

فرمود: اگر ديدي كساني را كه از متشابه آن  صاهللا رسول گويد: ي صديقه هعايش
  كنند، آنها هستند كه خداوند نام برده پس از آنها حذر كن. (قرآن) پيروي مي

 صو طبراني در الكبير خود از ابومالك اشعري آورده كه شنيده است رسول خدا
سه چيز را: اينكه ثروت آنها زياد شود پس حسادت كنند  ترسم مگر فرمود: بر أمتم نمي مي

و با هم مقاتله نمايند و اينكه كتاب (قرآن) بر آنها گشوده شود پس مؤمن آن را بگيرد و 
  ...» داند بخواهد آن را تأويل كند و حال آنكه تأويل آنرا جز خدا كسي نمي
آورده كه صسول خداو ابن مردويه؛ از عمروبن شعيب از پدرش از پدربزرگش از ر

قرآن فرود نيامده تا قسمتي از آن قسمت ديگر را تكذيب نمايد، پس هر چه از «فرمود: 
  ».آن شناختيد به آن عمل كنيد و آنچه متشابه بود به آن ايمان آوريد

كتابهاي قبلي از يك «آورده كه فرمود:  صاز پيغمبر اكرم  سو حاكم از ابن مسعود 
گشت، و قرآن از هفت باب و بر هفت حرف نازل  شد.  يباب و بر يك حرف نازل م
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امردهنده، و حالل، و حرام، و محكم، و متشابه، و أمثال، پس حالل آن را  زجر كننده، و
ايد انجام دهيد، و از آنچه نهي  حالل و حرامش را حرمت گذاريد، و آنچه مأمور شده

محكم آن عمل كنيد، و به متشابه ايد اجتناب ورزيد، و از أمثال آن عبرت گيريد و به  شده
  ».اش از سوي پروردگارمان است آن ايمان آوريد، و بگوييد به آن ايمان آورديم همه

  هريره آورده است. از ابي و بيهقي در الشعب خود نظير اين را
قرآن بر چهار حرف نازل گرديده: «فوعاً از ابن عباس روايت كرده: و ابن جرير مر

كس در ندانستن آن معذور نيست، و تفسيري كه عرب انجام  حالل و حرامي كه هيچ
دهند، و متشابهي كه جز خداوند كسي آن را  انجام مي ءدهد، و تفسيري كه علما مي

سپس نزديك به ». داند، و هر كس جز خدا ادعاي دانستنش را كند دروغگو است نمي
  همين مضمون را به وجه ديگري موقوفاً از ابن عباس آورده.

به محكم ايمان آورده و «حاتم از طريق عوفي از ابن عباس آورده كه گفت:  ن ابيو اب
كنيم و تمام آن از  آوريم ولي به آن دينداري نمي با آن دينداري كنيم، و به متشابه ايمان مي

  ».سوي خداوند است
رسوخ آنان در علم چنان بود كه به متشابه قرآن «آورده كه گفت:  لو نيز از عايشه

  ».ن آوردند، در حالي كه آن را ندانستندايما
كنيد در حالي  و نيز از ابوالشعثاء و ابونهيك آورده كه گفتند: شما اين آيه را وصل مي

  كه مقطوع است.
و دارمي در مسند خود از سليمان بن يسار آورده كه: مردي كه با عنوان صبيغ شناخته 

در پي او فرستاد  فاروق سؤال كردن، عمرشد به مدينه آمد، پس بنا كرد از متشابه قرآن  مي
در حالي كه چوبهاي نخل (درخت خرما) برايش آماده كرده بود! به او گفت: تو كيستي؟ 

يكي از آن چوبها را برداشت و  س جواب داد: من عبداهللا فرزند صبيغ هستم، پس عمر
آورده چنين آنقدر بر او كوبيد تا سرش را خونين كرد. و در روايت ديگري كه نامبرده 

است: پس با چوبهاي نخل آنقدر او را زد تا اينكه پشتش را ريش كرد، سپس رهايش 
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ساخت تا خوب شد، و دوباره همانطور او را زد، و باز رهايش كرد تا بهبودي يافت، و 
شخص به عمر گفت: اگر  بار ديگر او را احضار نمود تا باز هم او را بزند، پس آن

گردد، و به  طور خوبي بكش، پس او را اجازه داد به وطن بازخواهي مرا بكشي به  مي
  ابوموسي اشعري نوشت كه احدي از مسلمانها با او مجالست نكند.

و دارمي از عمر بن الخطاب آورده كه گفت: همانا به زودي مردمي بر شما خواهند 
زيرا كه  ؛يدئآمد كه با مشتبهات قرآن با شما مجادله كنند، پس با سنتها آنان را جواب گو

  صاحبان سنتها (روايات) به كتاب خداوند آگاهترند.
كند بر اينكه متشابه از اموري است كه آن را جز خدا  اين احاديث و آثار داللت مي

  باشد، و به زودي بر اين مطالبي خواهد آمد. داند، و فرو رفتن در آن مذموم مي كسي نمي
يش واضح باشد، و متشابه برخالف آن طيبي گفته: منظور از محكم آن است كه معنا

پذيرد يا نه، دومي  است؛ زيرا كه لفظي كه متضمن معنايي است يا معني ديگري هم مي
نص است، و اولي: يا داللتش بر آن معني ديگر راجحتر است يا نه اولي ظاهر است و 

مشترك باشد، بنابراين  دومي يا مساوي با آن است يا نه، اولي مجمل و دومي مؤول مي
محكم است و مشترك بين مجمل و مؤول متشابه. مؤيد اين تقسيم  بين نص و ظاهر

اند، پس واجب است كه محكم  اينكه: خداي تعالي محكم را مقابل متشابه قرار داده گفته
به مقابل آن تفسير گردد. و پشتوانة اين مطلب روش آيه است، و آن جمع با تقسيم، زيرا 

 çµ÷ΖÏΒ﴿معني كتاب آورده به صورت متفرق بيان فرمود به اينكه:  كه خداي تعالي آنچه در

×M≈tƒ# u ìM≈yϑ s3øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈tG Å3ø9 $# ã�yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t± tFãΒ﴾  و خواست به هر يك آنچه خواسته

$﴿اضافه نمايد، پس اول فرمود:  ¨Βr' sù t Ï%©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô*÷ƒy—﴾  :تا اينكه فرمود﴿tβθ ã‚Å™≡§�9 $# uρ 

’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θà) tƒ $ ¨ΖtΒ# u  Ïµ Î/﴾ شد گفت:  در حالي كه مي� ����� �	
� 	���� ������ ,

����� ������tβθ﴿، ولي به جاي آن چنين فرمود:  ã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 تا لفظ رسوخ را  ﴾#$

پس شود  زيرا كه رسوخ جز بعد از تتبع عمومي و كوشش كامل، حاصل نمي ؛بياورد
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هنگامي كه دل بر راه درستي استقامت يافت، و شخص رسوخ در علم به دست آورد، 
سخن حق را بر زبان آورد و همين بس كه دعاي راسخين در علم به دست آورد، سخن 

  حق را بر زبان آورد، و همين بس كه دعاي راسخين در علم چنين آمده: 

� $oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θè=è% y‰ ÷èt/ øŒÎ) $ oΨoK÷ƒy‰ yδ ó=yδuρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑôm u‘ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& 

Ü>$ ¨δuθø9   )8(آل عمران /   � #$

‚tβθã﴿تا شاهد باشد بر اينكه  Å™≡§�9 $#uρ ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 t﴿مقابل:  ﴾#$ Ï%©! $# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô*÷ƒy—﴾ 

اينكه علم ال اهللا) وقف تام است و به إ( رباشد، و در آن اشاره به اين است كه وقف ب مي
بعضي از متشابه مختص به خداوند است، و هر كس كوشش كند آن را بشناسد، از كساني 

  است كه در حديث اشاره شده: (از آنها حذر كنيد).
شود همچنان كه بدن با  اند: عقل در اعتقاد به حقانيت متشابه آزمايش مي و بعضي گفته

قتي كتابي تصنيف كند، احياناً در گردد، مانند دانشمندي كه و اداي عبادت آزمايش مي
راند، تا ماية خضوع و فروتني دانشجو نسبت به استاد  مواردي از آن اجمال سخن مي

خود  دهد براي هر كس كه بخواهد او را از سرّ بشود، و مانند پادشاه كه عالمتي قرار مي
ينه ئ هر آشد،  است آزمايش نمي مطلع سازد و گويند: اگر عقل كه باالترين مواضع بدن

افتاد، بدينگونه است كه به تذلل و  ماند و به سركشي مي ور مي عالم در ابهت علم غوطه
شود، و متشابه مورد سرفرود آوردن عقلها و تسليم  فروتني با عزت بندگي انس گرفته مي
باشد، و جاي اعتراف به قصور و ناتوانيشان است،  و انقيادشان نسبت به پروردگارشان مي

  يان آيه كه خداي تعالي فرموده: و در پا

� $tΒuρ ã� ©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρ é& É=≈t6ø9 F{   )7آل عمران / (  � #$

علم است، يعني: كسي كه متذكر نشود و  تعريض به منحرفين و مدح راسخين در
باشد، و از اينجاست كه  موعظه نگيرد تا مخالفت هوي كند، از صاحبان عقل و خرد نمي
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$«اند:  راسخون گفته oΨ −/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θè=è% «...  پس به خاطر اينكه خداوند علم لدني را نازل

  فرمود براي او خضوع كردند، پس از آنكه از انحراف نفساني به او پناه بردند. 
و خطابي گفته: متشابه بر دو گونه است: يكي اينكه هر گاه به محكم بازگردانده شود 

شود و ديگر اينكه: راهي براي شناخت حقيقت آن  ه ميو با آن اعتبار گردد معنايش شناخت
كنند و در صدد تأويل آن  نيست، و همينگونه است كه اهل انحراف از آن پيروي مي

  شوند. يابند، پس به ترديد افتاده و به فتنه واقع مي آيند، ولي به كنه آن دست نمي برمي
ابه تقسيم فرموده، و خبر و ابن الحصار گفته: خداوند آيات قرآن را به محكم و متش

شود، و همين  داده كه محكمات ام الكتاب هستند؛ چونكه متشابهات به آنها بازگردانده مي
محكمات هستند كه براي فهميدن مراد خداوند از آفريدگانش در تمام آنچه از آنها 

ال أوامر و دوري از ثخواسته ـ عبادت و معرفت خودش و تصديق پيامبرانش و امت
هاي  شود، و به همين جهت است كه أمهات و مادرهاي برنامه ـ بر آنها اعتماد مي نواهيش

اند، سپس از كساني كه انحرافي در دلهايشان هست خبر داد كه آنها از  شرع ناميده شده
كنند، و اين بدان معني است كه هر كس از محكمات يقين نيابد، و  متشابه قرآن پيروي مي

شود، و  راحتيش در جستجو كردن از دشواريهاي متشابه مي در دلش شك و ترديد باشد،
حال آنكه مراد شارع از آنها جلو رفتن براي فهم محكمات، و پيش انداختن أصول و 

صل شد و علم رسوخ يافت، ديگر دچار امادرهاي مباحث بوده است؛ تا وقتي يقين ح
سوي  مشكل نشوي و منظور اين كسي كه در دلش انحراف هست پيش رفتن به

باشد، و اين برعكس و خالف معقول  مشكالت و فهميدن متشابه پيش از درك اصول مي
و معمول و مشروع است، و اينها همانند مشركاني هستند كه بر پيامبران خود معجزات و 

پنداشتند كه هر  كردند به جز معجزاتي كه آنها آورده بودند و چنين مي آياتي را پيشنهاد مي
يگري بيايد ايمان خواهند آورد، و اين از جهل آنها بود كه ندانستند ايمان هاي د گاه نشانه

  به اجازة خداي تعالي است.
و راغب در مفردات القرآن گفته: آيات ـ با توجه به نسبت آنها با يكديگر بر سه گونه 

  است: محكم علي االطالق، و متشابه علي االطالق، و محكم من وجه و متشابه من وجه.
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  به به طور كلي بر سه گونه است:و متشا
متشابه از جهت لفظ و  - 3متشابه از جهت معني  - 2متشابه از جهت لفظ فقط  -1
  معني.

گردد يا از جهت غرابت آنها  پس گونة اول بر دو نوع است: يكي به الفاظ مفرد برمي
  و يا به خاطر مشاركت در لفظ مانند: يد و يمين.» يزفون«و » أب«مانند: 

  شود، و آن بر سه نوع است: : به تمام سخن مركب مربوط مينوع دوم
  اول: براي اختصار سخن، مانند:

� ÷βÎ)uρ ÷Λäø" Åz āωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’Îû 4‘ uΚ≈tG u‹ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 � ) / 3نساء(  

  براي بسط و گسترش سخن، مانند:  دوم:

� }§ øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö ï†x« �  ) / 11شوري(  

  بود. براي شنونده روشنتر مي» ليس مثله شيء«فرمود:  يرا كه اگر ميز
  سوم: براي نظم كالم، مانند: 

� tΑt“Ρ r& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈tG Å3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yèøg s† …ã&©! 2%ỳ uθ Ïã ∩⊇∪ $ Vϑ ÍhŠs% � ) / 2-1كهف(  

  كه تقدير چنين است: 

� tΑt“Ρ r& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈tG Å3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yèøg s† …ã&©! 2%ỳ uθ Ïã �  ) /1كهف(  

و متشابه از جهت معني: اوصاف خداي تعالي و اوصاف قيامت است؛ زيرا كه آن 
كنيم و يا چيزي  اوصاف براي ما قابل تصور نيست، چونكه صورت چيزي كه حس نمي

  شود.  نماييم در وجود ما حاصل نمي از جنس آن را حس نمي
  بر پنج قسم است:و متشابه از هر دو جهت لفظ و معني 

  اول: از جهت كميت، مانند عموم و خصوص، مثل: 

� (#θè=çGø% $$ sù t Ï.Î�ô³ ßϑø9   )5توبه / (  � #$

  دوم: از جهت كيفيت، مثل وجوب و استحباب، مانند:
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� (#θ ßs Å3Ρ $$sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# �  ) / 3نساء(  

  :سوم: از جهت زمان همانند ناسخ و منسوخ، مانند

� (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$s) è? �  )/ 102آل عمران(  

   چهارم: از نظر مكان و اموري كه در آنها نازل شده، مانند:

� }§øŠs9 uρ •� É9ø9 $# β r' Î/ (#θ è?ù' s? šVθ ãŠç6ø9 $# ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγàß �  ) / 189بقره(  

� $yϑ ‾ΡÎ) â û Å¤̈Ψ9 $# ×ο yŠ$ tƒÎ— ’ Îû Ì� ø" à6 ø9   )37توبه / (  � #$

س كه عادتهاي جاهليت را نداند تفسير اين آيه براي او ناممكن خواهد هر ك چون
  بود.

شود، مانند شروط نماز و  پنجم: از جهت شروطي كه فعل با آنها صحيح يا فاسد مي
  نكاح.

شود كه تمام آنچه مفسران در  وي گفته: و هر گاه اين امور تصور گردد، دانسته مي
  ن تقسيمات خارج نيست.اند از اي تفسير متشابه يادآور شده

  سه گونه است: و به طور كلي متشابه بر
االرض و  ةبيك گونه: راهي براي آگاهي از آن نيست، مانند: وقت قيامت، و خروج دا

  مانند اينها.
  و گونة دوم: راه براي شناخت آن وجود دارد، مانند الفاظ غريب و احكام بغرنج.

ر علم آن را شناخته و از ديگران مخفي و گونة سوم: بين آن دو است، كه راسخين د
به ابن عباس به آن اشاره شده كه:  صاست، و همين است كه در فرمايش رسول خدا

  ».خدايا او را در دين فقيه گردان و تأويل را به او بياموز«
  شوي كه وقف كردن بر فرمودة خداوند:  و چون اين را دانستي متوجه مي

� $tΒuρ ãΝn=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āω Î) ª!   )8آل عمران / (  � #$
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tβθ﴿و وصل آن به:  ã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$#﴾  هر دو جايز است، و هر كدام وجهي دارد كه

   .1كند تفصيل فوق بر آن داللت مي
منصرف كردن لفظ از راجح به مرجوح بايد كه دليل منفصلي «الدين گفته:  و امام فخر

  عقلي:داشته باشد و آن يا لفظي است و يا 
شود در مسائل اصولي مالك قرار داد؛ چونكه قطعي نيست؛ زيرا  و دليل لفظي را نمي

باشد، و انتفاء آنها از روي گمان  كه متوقف بر منتفي شدن احتماالت دهگانة مشهور مي
توان با ظني در مسائل اصولي  است، و آنچه بر گمان متوقف باشد مظنون است، و نمي

  استدالل كرد. 
رساند كه لفظ را از ظاهرش برگردانيم،  ليل عقلي، فقط اين مقدار فايده ميو اما د

زيرا كه ترجيح  ؛چونكه ظاهر آن محال است، ولي اثبات معني مراد با عقل امكان ندارد
يك مجاز بر مجاز ديگر، و تأويلي بر تأويل ديگر است، و آن ترجيح جز با دليل لفظي 

رساند، و در  ترجيح ضعيف است و فقط ظن را ميپذير نيست، و دليل لفظي در  امكان
 ظن تكيه كرد؛ لذا پيشوايان محقق از سلف و خلف ـ پس از شود بر مسائل اصولي نمي

اند كه  استدالل و اقامة دليل قاطع بر اينكه حمل لفظ بر ظاهرش محال است ـ برگزيده
  ».جستجو و كاوش براي تعيين تأويل نبايد كرد

  و را بس باشد!و اين كالم ازامام ت

  فصلي در آيات صفات

باشد، ابن اللبان كتاب مستقلي دربارة آن تأليف  متشابهات آيات صفات مي ةاز جمل
  كرده است، مانند:

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö�yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �  ) / 5طه(  

                                                
  . 254مفردات راغب،  - 1
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� ‘≅ä. > ó x« î7Ï9$ yδ āωÎ) …çµ yγô_ uρ �  ) / 88قصص(  

� 4’s+ ö7tƒ uρ çµ ô_uρ y7În/ u‘ �  ) / 27رحمن(  

� yìoΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û Í_ø‹tã �  )/ 39طه(  

� ß‰tƒ «! $# s−öθ sù öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& �  ) / 10فتح(  

� ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9 $#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ  ÏµÏΨŠÏϑ u‹Î/ �  ) / 67زمر(  

و جمهور اهل سنت از جمله سلف و اهل حديث برآنند كه بايد به آنها ايمان آورد، و 
خداي تعالي واگذارد، با اينكه خداوند را از حقيقت آنها تنزيه  معني مقصود از آنها را به

  كنيم. مي
ابوالقاسم اللكائي در كتاب سنن خود از طريق قره بن خالد، از حسن، از مادرش، از ام 

  سلمه آورده كه دربارة خداي تعالي:

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö�yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �  ) / 5طه(  

و اقرار به آن از ايمان، و انكار آن نشدني،  چگونگي آن تعقل استواء غيرمجهول،گفت: 
  كفر است.

  و نيز از ربيعه بن عبدالرحمن آورده كه سؤال شد از فرمودة خداي تعالي:

� ß≈oΗ÷q§�9 $# ’n?tã Ä ö̧� yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �  پس جواب داد: ايمان به آن غيرمجهول، و

ن، و بر رسول رسانيدن به طور روشن، چگونگيش غيرمعقول است، و از خداوند فرستاد
  باشد. و بر ما تصديق مي

مالك آورده كه سؤال شد از آية ياد شده پس جواب داد: چگونگي آن امام و نيز از 
  غيرمعقول، واستواء غيرمجهول، و ايمان به آن واجب، و سؤال از آن بدعت است.

دش را وصف فرموده، خداوند همانگونه است كه خو«و بيهقي از او آورده كه گفت: 
  اين خبر مرفوع است.» و نبايد گفت: چگونه و چگونه است
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از مشرق تا مغرب بر ايمان  ءمحمدبن الحسن آورده كه گفت: تمام علما واللكائي از
  به صفات بدون تفسير و تشبيه اتفاق دارند.

بيل و ترمذي در بيان حديث رؤيت گويد: در اين باره نظر پيشوايان از اهل علم از ق
اين احاديث «اند:  سفيان ثوري، مالك، ابن المبارك، ابن عيينه، و وكيع و ديگران اينكه گفته

شود: چگونه  كنيم، و به آنها ايمان داريم و گفته نمي اند روايت مي را همانطور كه آمده
  ».گراييم كنيم و به پندار نمي است، و تفسير نمي

نها را موافق آنچه به جالل خداي تعالي اند كه آ و گروهي از اهل سنت بر آن  شده
نيان است. امام الحرمين نيز همين رأي را يبريم؛ و اين مذهب پيش سزاوار است تأويل مي

: آنچه به عنوان دين گفته رسالة نظاميهپذيرفته بود، سپس از آن برگشت و در 
ن امت است كه ايم: پيروي از پيشينيا پسنديديم، و با آن خود را به دين خداوند بسته مي

  اند. متعرض معاني اين احاديث نشده
اند، و همين را  و ابن الصالح گويد: بر اين شيوه بزرگان و سادات امت گذشته

اند و رهبران حديث و سران آن به همين طريقه  پيشوايان و زعماي فقه اختيار نموده
و آن را انكار  اند، و هيچ يك از متكلمين همكيش ما از آن روي برنتافته دعوت داشته
  نكرده است.

و ابن برهان شيوة تأويل را برگزيده، وي گفته: اختالف بين دو گروه از اينجا 
سرچشمه مي گيرد كه: آيا در قرآن چيزي هست كه معني آن را نتوانيم فهميد؟ يا نه، بلكه 

  شناسند؟ تنها راسخين در علم آن را مي
ه: اگر تأويل به زبان عرب نزديك باشد انكار اي گرفته و گفت و ابن دقيق العيد راه ميانه

ايستيم، و به آنچه از آن اراده شده با تنزيه از ظاهر آن  شود، و اگر دور باشد از آن مي نمي
آوريم، و آنچه از اين الفاظ معنايش ظاهر باشد كه از گفتگوي عربها فهميده  ايمان مي

  ر فرمودة خداي تعالي:آنكه توقف كنيم، چنانكه د شود، به آن قائل شويم بي

� 4’tA u�ô£ ys≈tƒ 4’n? tã $tΒ àMÛ§�sù ’Îû É=/Ζy_ «!   )56زمر / (  � #$
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  نماييم. و آنچه نسبت به او واجب است حمل مي كه بر حق خداوند

  ام به دست آورده بيان آنچه دربارة آية ياد شده به شيوة اهل سنت

  ام هفت جواب است: يدهاش د است، و حاصل آنچه درباره» استواء«از جمله صفت  -1
و » مستقر شده«يعني » استوي«اند كه  يكي: مقاتل و كلبي از ابن عباس حكايت كرده

اگر اين حكايت صحيح باشد به تأويل كردن نياز دارد، چون قرار گرفتن، تجسيم را 
  رساند. مي

وجه  باشد، و اين جواب به دو مي» استولي ـ چيره شد«به معني » استوي«دوم: اينكه 
  رد شده.

نخست: اينكه خداي تعالي بر دو جهان و بهشت و جهنم و اهل آنها مستولي است، 
  اي دارد! پس تخصيص آن به عرش چه فايده

شود، و حال آنكه  ديگر: اينكه استيال پس از وادار كردن و مغلوب ساختن واقع مي
  باشد. خداي تعالي از آن منزه مي

سؤال شد، جواب داد: » استوي«آورده كه از معني و اللكائي در السنه از ابن االعرابي 
» استولي«آيا معني آن  ،او بر عرش خود هست چنانكه خبر داده گفته شد: اي ابوعبداهللا

است؟ گفت: ساكت باش، جز در صورتي كه ضدي داشته باشد كه بر آن غالب شود 
  گويند؛ استولي. نمي

اند: خداي تعالي از  و در رد او گفته سوم: اينكه يعني باال رفت، اين را ابوعبيد گفته،
  باال رفتن نيز منزه است.
باشد، يعني رفعت يافت از باب علو ـ بلندي، و  مي» الرحمن عال«چهارم: اينكه تقدير 

  عرش براي او فراهم آمد، اين قول را اسماعيل ضرير در تفسيرش حكايت كرده.
را فعل قرار داده در صورتي » يعل«ولي اين گفته نيز به دو وجه رد شده، يكي اينكه: 

  شد مانند فرمودة خداوند:  فعل بود با ألف نوشته مي كه اينجا به اتفاق حرف است، و اگر

� Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘F{   )4(قصص /   � #$
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را مرفوع خوانده، و حال آنكه هيچ يك از قراء آن را مرفوع » العرش«و ديگر اينكه 
  نخوانده است.

ß≈oΗ÷q§�9﴿دة خداي: پنجم: اينكه جمله در فرمو $# ’ n?tã Ä¸ ö� yèø9 $# 3“uθ tGó™$# ∩∈∪﴾ :تمام  ]5[طه

uθ“3﴿شده، سپس جملة ديگر چنين آغاز گرديده:  tGó™$# ∩∈∪ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

$ tΒuρ $yϑåκs] ÷� t/...﴾.  

  برد. و اين قول رد شده به اينكه آيه را از نظم و منظورش بيرون مي

ΝèO 3“uθtG§﴿اضافه بر اين در فرمودة خداوند:  گويد: مي ó™$# ’ n?tã Ä¸ ó÷yêø9$#﴾  اين توجيه

  آيد. نمي
آن است كه به آفرينش عرش و خلقت آن پرداخت، مانند » استوي«ششم: اينكه معني؛ 

  فرمودة خداوند:

� §ΝèO #“uθ tG ó™$# ’n<Î) Ï !$uΚ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ �   / 11(فصلت(  
  ».آن دودي بودكرد، و  قصد آفرينش آسمان«

اند. و اسماعيل ضرير گفته: همين  اي از أهل معاني گفته اين را فراّء و أشعري و عده
  درست است.

سازد، و اگر همينطور  متعددي شده آن را از اين وجه دور مي» علي«گويم: اينكه با  مي

 ΝèO§﴿تعالي آمده: شد، چنانكه در فرمودة خداي  متعدي مي» الي«اند با  بود كه اينها گفته

#“uθ tGó™$# ’ n< Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $#﴾.  

است، يعني: به » اعتدل«هفتم: ابن اللبان گفته: استواء منسوب به خداي تعالي به معني 
  عدالت برخاست، مانند فرمودة خداي تعالي: 

� $JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ �   / 18(آل عمران(  
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ت خويش آفرينش را با حكمت بالغة گردد به اينكه خداوند به عز و اين معني باز مي
  خود به همه چيز موزون عطا فرمود.

  در فرمودة خداي تعالي: » نفس«واژة  -2

�  ãΝn=÷è s? $tΒ ’ Îû  Å¤ ø"tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’ Îû y7Å¡ø" tΡ �   / 116(مائده(  

زيرا  ؛و توجيه شده به اينكه از باب مشاكلت (همشكلي) آمده و مراد از آن غيب است
  چون نفس مخفي است.كه هم

  و فرمودة خداوند: 

� ãΝà2 â‘Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ ø"tΡ �   /28(آل عمران(  
  ».دارد برحذر ميشما را  از خودش و«

و سهيلي گفته: نفس عبارت از حقيقت وجود است نه چيزي بيشتر از اين، و چون از 
وند تعالي با ريشة نفاست و شيء نفيس (گرانبها) گرفته شده صالحيت داشت كه از خدا

  آن تعبير شود.
اند، از جمله اينكه با كلمة نفس از ذات  و ابن اللبان گفته: علما آن را چند تأويل كرده

تعبير شده، وي گويد: هر چند كه اين تأويل از لحاظ لغت جايز است ولي متعدي شدن 
ن را به رساند بر خداي متعال محال است. و بعضي آ كه ظرفيت را مي» في«فعل به آن با 

دانم در غيب و سر تو چيست، گفته كه: اين تأويل  اند؛ يعني: و نمي غيب تأويل كرده
  خوب است چون در آخر آيه فرموده:

� y7̈Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈‾=tã É>θ ã‹äó ø9$# �  (؟/؟)  
  ».البته كه تو داناي غيبها هستي«

  خداوند:  كه به ذات تأويل شده است. و ابن اللبان دربارة فرمودة» وجه«واژة  -3

� tβρ ß‰ƒÌ� ãƒ …çµ yγô_ uρ �   / 52(انعام(  

� $oÿ©ςÎ) ö/ä3ãΚÏè ôÜ çΡ Ïµ ô_uθ Ï9 «!   )9(انسان /   � #$
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� āω Î) u !$ tóÏG ö/ $# Ïµ ô ùρ ÏµÎn/ u‘ 4’ n?ôã F{   )20(ليل /   � #$

  گفته: منظور اخالص نيت براي خداوند است.
  و ديگري دربارة فرمودة خداوند:

� §ΝsVsù çµ ô_uρ «!   )115/(بقره   � #$

  گفته: يعني جهتي كه خداوند امر فرموده به آن توجه گردد.
كه به ديدن و درك كردن تأويل گرديده، بلكه بعضي گويند: اين كلمه » عين«واژة  -4

اند، و مجاز در  درحقيقت به همين معني است برخالف پندار برخي كه آنرا مجاز شمرده
  باشد. ناميدن عضو (چشم) به آن مي

به خداي تعالي اسمي است براي آيات بينندة او كه با » عين«ن گفته: نسبت و ابن اللبا
  كنند، خداي تعالي فرموده:  كند، و با آنها مؤمنين به او نظر مي آنها به مؤمنين نظر مي

� $ ¬Ηs>sù öΝåκøEu !%ỳ $ oΨçG≈tƒ# u Zοu� ÅÇö7ãΒ �   / 13(نمل(  
  ».پس هنگامي كه آيات ما با بينش براي آنها آمد«

به آيات نسبت داده شده به گونة مجاز، چون همان مراد است از لفظ  كه بصر و بينايي
  كه منسوب به خداوند است و فرموده: » عين«

� ô‰ s% Νä. u !%ỳ ã� Í←!$ |Á t/ ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( ô yϑsù u�|Ç ö/ r&  ÏµÅ¡ ø" uΖÎ=sù ( ôtΒuρ }‘ Ïϑtã $ yγøŠn=yè sù �

  )114(انعام/   
شها از پروردگارتان آمد پس هر كس بصيرت يافت براي البته كه (موجبات) بين«

  ».ان آورديخود بهره گرفت و هر آنكه كور ماند بر خود ز
  وي گفته: و اينكه فرموده: 

� ÷�É9ô¹ $# uρ È/õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7‾Ρ Î*sù $ oΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/ �   / 48(طور(  
  ».و بر حكم پروردگار خود صبر كن كه تو زير نظر مايي«
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كني، و ما با آنها به سوي تو نظر  ما، با آن آيات به سوي ما نظر مي يعني: به آيات
دراينجا آيات است اينكه صبر بر حكم پروردگارش » أعين«كنيم و مؤيد اينكه مراد از  مي

  را به آن تعليل كرده، و به طور صريح فرمود:

� $ ‾ΡÎ) ß øtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ y7ø‹n=tã tβ# uö� à) ø9 $# WξƒÍ”∴ s? ∩⊄⊂∪ ÷� É9 ô¹$$sù È/õ3 ß⇔ Ï9 y7În/ u‘ �    

  )24-23(انسان /  
به تحقيق كه ما بر تو اين قرآن را نازل كرديم، پس براطاعت حكم پروردگارت «

  ».شكيبا باش
  فرموده: ÷وي گفته و اينكه دربارة كشتي نوح

� “Ì� øgrB $uΖÏ⊥ ã‹ôã r' Î/ �   / 14(قمر(  
  ».يابد ما جريان ميزيز نظر «

  به دليل: 

� tΑ$ s%uρ (#θ ç7Ÿ2ö‘$# $ pκ� Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ11� øgxΧ !$ yγ8 y™ö� ãΒuρ �   / 41(هود(  
و دستور داد كه (اي مؤمنان) بر كشتي سوار شويد كه به نام خداوند روان شود و «

  ».به ساحل نجات برسد
  و فرمود:

� yìoΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û Í_ø‹tã �   / 39(طه(  
  ».و زير نظر من ساخته شوي«

  ه مادرت وحي نمودم: يعني: بر حكم آيتي كه ب

� ÷β r& Ïµ‹ÏèÅÊ ö‘r& ( # sŒ Î*sù ÏMø" Åz Ïµø‹n=tã ÏµŠÉ) ø9r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9   )7(قصص/  � ... #$
رود  اينكه او را شير بده پس اگر بر كودكت (موسي) بيمناك شدي او را در«

  .1»بيفكن...
  ابن اللبان. پايان گفتة

                                                

  ي طحاويه مراجعه شود. [مصحح] جمله شرح عقيده براي تحقيق بيشتر در مورد آيات صفات به كتب عقيده و از - 1
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  تعالي است. و ديگري گفته: در اين آيات منظور عنايت و حفظ خداي
  در فرمودة خداوند: » يد«كلمة  -5

� $ yϑÏ9 àMø) n=yz £“y‰ u‹Î/ �   / 75(ص(  

� ß‰tƒ «! $# s−öθ sù öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& �   / 10(فتح(  

� $ £ϑÏiΒ ôMn=Ïϑ tã !$ uΖƒÏ‰ ÷ƒr& �  / 71(يس(  

� ¨βr&uρ Ÿ≅ ôÒ x"ø9 $# Ï‰ u‹Î/ «!$# �   / 29(حديد(  

  كه به قدرت تأويل شده است. 
باشد، از  عبارت از صفتي براي موصوفي مي» بصر«در أصل مانند » يد«و سهيلي گفته: 
  نيز مدح فرموده آنجا كه آمده: » أبصار=چشمها«، »أيدي = دستها«با  ـهمين روي خداوند

� ’Í<'ρ é& “Ï‰ ÷ƒF{ $# Ì�≈|Á ö/F{ $# uρ �   / 45(ص(  

رد نه گي زيرا كه مدح با صفات تعلق مي ؛افراد مورد نظر را با جوارح مدح نكرده است
، لذا أشعري گفته: يد صفتي است كه در شرع وارد شده، و آنچه از ءذات و جوهر أشيا

معني اين صفت نمودار است اينكه نزديك به معني قدرت است، مگر اينكه أخص 
تشريف » يد«زيرا كه در واژة  ؛باشد و قدرت أعم، مانند محبت نسبت به اراده و مشيت مي

  الزم هست.
تثنيه را آورده » يد«مودة خداوند: (بيدي) گفته: اينكه خداوند در لفظ و بغوي دربارة فر

باشد، بلكه دو صفت از صفات  دليل بر اين هست كه به معني قدرت و نيرو و نعمت نمي
  ذات او است.

  صله و تأكيد است، مانند فرمودة خداوند: » يد«و مجاهد گفته: در اينجا 

� 4’s+ ö7tƒ uρ çµ ô_uρ y7În/ u‘ �  27/  (رحمن(  
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بغوي گويد: و اين تأويل قوي نيست، زيرا كه اگر صله بود جا داشت كه ابليس 
است در قدرت و نعمت كه در  اي، و همچنين اي مرا نيز آفريده بگويد: اگر او را آفريده

  آفرينش براي آدم مزيتي بر ابليس نيست.
ست؟ و ابن اللبان گويد: اگر بگويي: پس در آفرينش آدم حقيقت دو دست چي

كتابش تحصيل  ر دراي كه از تدب داند كه چه اراده فرموده؛ ولي ثمره مي گويم: خدا بهتر مي
پا است، و  استعاره است براي نور قدرتش كه به صفت تفضلش بر» يدين«اينكه: ام  كرده

نور آن كه قائم به صفت عدل او است و تخصيص آدم را توجه داد كه در خلقت او بين 
» راستدست يمين = « نهما صاحب فضلوي گفته: و  .ع كرده استتفضل و عدلش جم

  است كه در فرمودة او آمده:

� ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9 $#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ  ÏµÏΨŠÏϑ u‹Î/ �   / 67(زمر(  
  ».و آسمانها به دست راست او در هم پيچيده است«

  فرمودة خداوند:  در» ساق«واژة  -6

� tΠ öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ tã 5−$ y™ �   / 42(قلم(  
  ».شود كشف مي ساقروزي كه از «

  چنانكه گويند: قامت الحرب علي ساق = جنگ به شدت برپا شد.
كرمه از ابن عباس آورده كه سؤال شد از فرمودة عاز طريق مستدرك و حاكم در 

±tΠöθtƒ ß#t﴿خداوند:  õ3ãƒ  tã 5−$ y™﴾ شما پوشيده  در جواب گفت: هر گاه چيزي از قرآن بر

  گويد: ايد كه شاعر مي لب كنيد كه ديوان عرب است، آيا نشنيدهماند آن را در شعر ط
  قد سن لي قومك ضرب االعناق  باق اق انه شراصبر عن

  و قامت الحرب بنا علي ساق
يعني: صبر كن اي عناق كه اين بدترين درنگهاست، قوم تو براي من گردن زدن را 

  جنگ به شدت بين ما برپا گشت. سنت كردند، و
  سختي است. اندوه و اين روز ابن عباس گفت:
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  در فرمودة خداي تعالي:» جنب«كلمة  -7

� 4’n? tã $ tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!   )56(زمر /   � #$
  .(جنب) شود نه در پهلو زيرا كه كوتاهي در اين امر واقع مي ؛طاعت و حق او در

  صفت قرب در فرمودة خداوند:  -8

� ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% �   / 186(بقره(  

� ßøtwΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµ ø‹s9 Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9   )16(ق /   � #$

  يعني با علم نزديك هستيم.
  صفت فوقيت (= باال بودن) در فرمودة خداوند:  -9

  )18(انعام /   � وهو القاهر فوق عباده �

� tβθ èù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟÎγÏ% öθ sù �   / 50(نحل(  

  باشد، و فرعون گفته:  سوي مي و كه مراد از اينها علو و بلندي بدون جهت

� $‾Ρ Î)uρ óΟßγs% öθ sù šχρ ã�Îγ≈s% �   / 127(اعراف(  

  كه بدون شك منظورش برتري مكاني نبوده است.
   فرمودة خداوند: در» مجي =آمدن«صفت  -10

� u!%y ùρ y7•/ u‘ �  / 22(فجر(  

� ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ y7•/ u‘ �   / 158(انعام(  
  ».بخشد آورد يا تسلط مي را مي او، زيرا كه فرشته امر او امر« 

  چنانكه خداي تعالي فرموده:

� Νèδuρ  Íν Ì�øΒ r' Î/ šχθè=yϑ÷è tƒ �   / 27(انبياء(  

  پس چنان شد كه انگار تصريح كرده باشد.
 و همينطور است فرمودة او: 
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� ó=yδøŒ$$ sù |MΡ r& š� š/ u‘uρ Iξ ÏG≈s) sù �   / 24(مائده(  
  ».با توفيق و نيروي پروردگارت برو«

  فرمودة خداوند: در» محبت«صفت:  -11

� öΝåκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ïtä† uρ �   / 54(مائده(  

� ‘ ÏΡθãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!   )31(آل عمران /  � #$

  فرمودة خداوند:  در» غضب«صفت:  -12

� |=ÅÒ xîuρ ª! $# öΝÍκö� n=tã �  / 6(فتح(  

  فرمودة خداوند: در» رضا«صفت:  -13

� z ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã �   / 119(مائده(  

  فرمودة خداوند: در» عجب، تعجب«صفت:  -14

� ö≅t/ |Mö7Éf tã �   / 12(صافات(  

  به ضم تاء، و فرمودة او: 

� βÎ)uρ ó=yf ÷è s? Ò=yf yè sù öΝçλé;öθ s% �  / 5(رعد(  

  در آيات بسيار.» رحمت« و صفت:-15
ايد تفسير اند: هر صفتي كه حقيقتش بر خداوند محال است به الزمش ب گفته ءو علما

 خوشحالي و و گردد، امام فخرالدين گويد: تمام عوارض نفساني ـ منظورم رحمت و فرح
باشد ـ آغاز و فرجامهايي دارند، مثال آن خشم است كه  خشم و حيا و مكر و استهزاء مي

عليه، پس لفظ  اول آن جوش آمدن خون قلب است و آخر آن ارادة ضررزدن به مغضوب
گردد، بلكه بر غرض  ر اول آن يعني جوشش خون قلب حمل نميغضب دربارة خداوند ب

در  ءشود، و آخر آن ترك فعل است، پس لفظ حيا آن كه ضرر رساندن است اطالق مي
  گردد نه بر شكستن نفس. پايان گفتار رازي. حق خداوند بر ترك فعل حمل مي
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است.  و حسين بن فضل گفته: تعجب از ناحية خداوند انكار و بزرگ شمردن شيء
گفته: خداوند از چيزي   ﴾َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْولُُهمْ ﴿جنيد دربارة فرمودة خداوند: 

كني پس  كند، ولي با فرستادة خود موافقت كرده كه فرموده: (و اگر تعجب مي تعجب نمي
  گويي. انگيز است گفتة آنها) يعني: همينطور است كه مي تعجب
  تعالي:  در فرمودة خداي» عند«لفظ:  -16

� y‰ΖÏã š� În/ u‘ �   / 206(اعراف(  

� ôÏiΒ  ÍνÏ‰Ψ Ïã �   / 52(مائده(  

  باشد. و معني اين دو اشاره به تمكين و نزديكي (به خداوند) و رفعت مي
  و از اينگونه است فرمودة خداوند:  -17

� uθèδuρ óΟ ä3 yètΒ t ø r& $tΒ öΝçGΨ ä. �   / 4(حديد(  
  ».يدو او با شما است هر جا كه باش« 

  و فرمودة خداوند: 

� uθèδuρ ª! $# ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ’ Îûuρ ÇÚ ö‘F{ $# ( ãΝn=÷è tƒ öΝä. §�Å™ �   / 3(انعام(  

باشد كه او است پرستيده شده در  بيهقي گفته: أصح آن است كه معني آن چنين مي
  آسمانها و در زمين، مانند فرمودة او: 

� uθèδuρ “Ï% ©!$# ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# ×µ≈s9 Î) ’ Îû uρ Ä⇓ö‘F{ $# ×µ≈s9Î) �   / 84(زخرف(  

آنچه در آسمانها به باشد كه يعني: داناست  مي» يعلم«و اشعري گفته: ظرف متعلق به: 
  و زمين است.

  و از اينگونه است فرمودة خداوند: -18

� éøã� ø"oΨ y™ öΝä3s9 tµ•ƒr& Èβ Ÿξs) ¨W9   )31(رحمن /   � #$

  توجه
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β¨﴿ابن اللبان گفته: فرمودة خداوند:  Î) |· ôÜt/ y7În/ u‘ î‰ƒÏ‰t± s9 ∩⊇⊄∪﴾ زيرا  ؛از متشابه نيست

  كه آن را در آية بعدي تفسير كرده كه:

� …çµ ‾Ρ Î) uθèδ ä—Ï‰ ö7ãƒ ß‰‹Ïèãƒ uρ �   / 13(بروج(  

پروردگار عبارت است از تصرف او در » بطش = به سختي گرفتن«تا توجه دهد كه 
  1 آغاز و بازگرداندنش، و همة تصرفاتش در مخلوقاتش.

                                                

ي اهل سنت وجماعت دربارة اسماء وصفات  هعقيدقول صحيح و راجح  -1

 خداوند

، باشد مي تعالي باري وصفات اسماء به ايمان، خداوند به ايمان هاي الزمه از يكي     
به اينكه خداوند رحمان، رحيم، قوي، عزيز است. وبايد متذكر شد كه اسماء  ايمان

وصفات خداوند توقيفي هستند، يعني هر اسم و وصفي كه براي ذات باري تعالي در 
  .قرآن وسنت صحيح آمده است قابل استدالل است

: وبايد دانست خداوند سبحان شبيه ومانند هيچ يك از مخلوقاتش نيست، مي فرمايد    
ليس كمثله شي ء وهو السميع البصير. در اينجا با وجود اثبات صفت شنيدن وديدن براي 

  خود، هرگونه تشبيه و همانندي را از خود نفي مي كند.

 و تأويل گونه هر از و داشت ايمان آنها به بايد وارده وصفات اسماء ساير در وهمچنين    
  .نمود خودداري تشبيه و تحريف

���c���d���e���f��hg��i���j��k}���ن كريم مي فرمايد: قرآ در خداوند    

l���nm���o���p���q����������r���s���z  :يعني خداوند اسمهاي زيبايي 180األعراف) .
دارد، شما با ذكر آن اسمها خداوند را در دعاهايتان فرا خوانيد، و كساني را كه در 

را به سزاي اعمالشان  اسمهاي خداوند دچار الحاد شدند رها كنيد، به زودي خداوند آنها
  مي رساند).
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  : ليفص

  در اينكه فواتح سور از متشابه است

باشد، و مختار در اين مورد نيز آن است كه از  ها مي و از اقسام متشابه اوايل سوره
ابن المنذر و غير او از شعبي آورده كه  .داند أسراري هستند كه جز خداي تعالي كسي نمي

ست، و به راستي كه ي هاز فواتح سور سؤال شد، در جواب گفت: همانا هر كتابي را سرّ
  هاست. سر اين قرآن سرآغاز سوره

اند، كه ابن أبي حاتم و غير او از طريق  ور شده اي ديگر در معني آنها غوطه و عده
أبوالضحي از ابن عباس آورده كه در معني: (الم) گفت: أنا اهللا أعلم، و دربارة فرمودة 

  گفت: أنا اهللا أري.خداوند: (المص) گفت: أنا اهللا أفصل، و دربارة (الر) 
و از طريق سعيد بن جبير آورده كه ابن عباس دربارة فرمودة خداوند: (ألم)، (حم) و 

  باشند. (ن) گفت: اسم مقطع مي

                                                                                                                         

��G���H��I}��:مانند، باشد مي دست صفت آمده وسنت قرآن در زياد كه صفاتي جمله از    

KJ���z  :10الفتح ،�{´���µ���¶���¸��º¹���z  :64المائدة  

 � {¬���®���¯���°���±���²���³���́���¶µ���z :كه در اين صفات بايد باور 75ص ،
ي به هيچ وجه اين دست مانند دست مخلوقان داشت كه خداوند داراي دست است ول

نيست، و حتي نبايد در ذهن تصور چنين دستي را براي خداوند سبحان كرد. و همچنين 
نبايد آن را به قدرت يا چيزهاي ديگري تأويل كرد، زيرا اگر خداوند مي خواست چنين 

اوند باالي كلمه اي را به كار ببرد هيچ مانعي وجود نداشت و مي فرمودند: قدرت خد
  همه قدرتهاست.

 خداوند براي اي گونه به را صفات اين تمامي كه خداوند، صفات ديگر همچنين و    
  مصحح)( .است دور به مخلوقانش با همانندي گونه هر از كه كنيم مي ثابت
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كرمه از ابن عباس آورده كه گفت: (الر و حم و ن) حروف پراكنده شدة عو از طريق 
  باشند.  الرحمن مي

  فت: (الر) از الرحمن است.و ابوالشيخ از محمدبن كعب قرظي آورده كه گ
و نيز از او آورده كه گفت: (المص) ألف از اهللا، و ميم از الرحمن، و صاد از الصمد 

  است.
نيز از ضحاك آورده كه دربارة فرمودة خداوند: (المص) گفت: أنا اهللا الصادق  و

و أرفع، اين اهللا أعلم  قولي (المص) يعني: المصور، و بقولي: (الر) يعني: أناه باشد. و ب مي
  غرايب خود حكايت كرده است. دو قول را كرماني در

و حاكم و غير او از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه دربارة فرمودة خداوند: 
(كهيعص) گفت: كاف از كريم، و هاء از هادي، و ياء از حكيم، و عين از عليم، و صاد از 

  باشد. صادق مي
ز سعيد بن جبير از ابن عباس آورده كه دربارة (كهيعص) و حاكم نيز از وجه ديگري ا

گفت: كاف از كريم، و هاء از هادي، و ياء از حكيم، و عين از عليم، و صاد از صادق 
  باشد. مي

حاكم نيز از وجه ديگري از سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه دربارة (كهيعص)  و
  گفت: كاف هاد أمين عزيز صادق.

ابومالك و از ابوصالح از ابن عباس، و از مره از ابن  از طريق سدي ازحاتم  و ابن أبي
مسعود و تني چند از صحابه آورده كه فرمودة خداوند: (كهيعص) گويد: هجاء تقطيع 

  باشد. شده است. كاف از ملك، هاء از اهللا، و ياء و عين از عزيز و صاد از مصور مي
  باشد. نكه وي گفته: و صاد از الصمد ميو از محمدبن كعب مثل همين را آورده مگر اي

و سعيد بن منصور و ابن مردويه از وجه ديگري از سعيد از ابن عباس آورده كه 
(كهيعص) گفت: كاف الكافي، و هاء الهادي، و عين العالم، و صاد  دربارة فرمودة خداوند

  باشد. الصادق مي
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سؤال  شد، پس  و از طريق يوسف بن عطيه آورده كه گفت: كلبي از (كهيعص)
كافي، هادي، أمين، «كه فرمود:  صاز أبوصالح از أم هاني، از رسول خدا حديث آورد
  ».عالم وصادق

فرمايد: من  فرمودة خداوند: (كهيعص) گفت: مي ي در بارهكرمه عبن أبي حاتم از ا و
  كبير هادي علي امين صادق است.

طاء از ذي الطول  گفت:ده كه روايت شو از محمدبن كه دربارة فرمودة خداوند: (طه) 
  باشد. مي

و نيز از او آورده كه دربارة فرمودة خداوند: (طسم) گفت: طاء از ذي الطول، و سين از 
  قدوس، و ميم از رحمن است.

سعيدبن جبير آورده كه در فرمودة خداوند: (حم) گفت: حاء از رحمن اشتقاق  و از
  يافته، و ميم از رحيم.

  ه كه در فرمودة خداوند:و از محمدبن كعب آورد

� $Οm ∩⊇∪ ý, û¡ ÿã  �  )2- 1 /شوري(  

عين از العليم و سين از القدوس، و قاف از القاهر  گفت: حاء و ميم از الرحمن و
  گرفته شده است.

  اند. ها هجاء تقطيع شده و از مجاهد آورده كه گفت: تمام فواتح سوره
) و مانند آنها اسم مقطع خداوند و از سالم بن عبداهللا آورده كه گفت: (الم و حم و ن

  باشند. مي
باشد  مي أها اسمهايي از اسمهاي پروردگار و از سدي آورده كه گفت: سرآغاز سوره

  كه در قرآن پراكنده شده است.
 اي هستند كه هر گردد، و آن اينكه حروف مقطعه مي و تمام اين أقوال به يك قول بر

لي گرفته شده است، و اكتفا كردن به بخشي از حرف از آنها از يكي از اسمهاي خداي تعا
  كلمه درلغت عرب بوده است، شاعر گويد:
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  1*قلت لها قفي فقالت قاف*
  ).گفتم بايست پس گفت: قاف، يعني ايستادم (وقفت زنيعني: به آن 
  و نيز گفته:

  2وال أريد الشر إال أن تا  فا اشرّ بالخير خيرات و إن
شري باشد پس شري خواهد بود، و شر را  اگر ويعني: با نيكي نيكيها پيش آيد 

  خواهم مگر اينكه تو بخواهي.  نمي
  و نيز شاعر گويد:

  فا قالوا جميعا كلهم أال  تا ناداهم أالالجموا أال
يعني: آنها را بانگ زد كه لجام اسبها را ببنديد، همگي گفتند: توجه كنيد پس سوار 

  ون) و (أال فاركبوا) داللت دارد.شويد. كه آخر دو مصرع بر دو جملة: (أالتركب
آورد و با آن بر  و اين قول را زجاج اختيار كرده، وي گفته: عرب يك حرف را مي

  دهد. اي كه آن حرف جزو آن است داللت مي كلمه
و به قولي: اين حروف اسم أعظم است؛ مگر اينكه ما تأليف آن اسم را از اين حروف 

  رده است.شناسيم. اين را ابن عطيه نقل ك نمي
اسم أعظم خداوند آن و ابن جرير به سند صحيحي از ابن مسعود آورده كه گفت: 

  است.
و ابن أبي حاتم از طريق سدي آورده كه به او رسيده اينكه ابن عباس گفته: (الم) 

  اسمي از اسمهاي اعظم خداوند است.
كه گفت:  اند و ابن جرير و غير او از طريق علي بن أبي طلحه از ابن عباس آورده

(الم) و (طسم) و (ص) و مانند اينها قسمهايي است كه خداوند به آنها سوگند ياد كرده، 
  باشد. و آن از اسمهاي خداوند مي

                                                
  به بعد.212، 1؛ تفسيرطبري،  131، 5رجز، سرودة وليدبن عقبه، اغاني،  -1

  262؛ و شرح شواهد الشافيه، 62، 2سيبويه،  -٢
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و اين صالحيت دارد كه قول سومي محسوب شود، يعني تمام اينها را اسمهايي براي 
  .تواند از قول أول و از قول دوم بشمار آيد مي خداوند بدانيم، و نيز

اند، و مؤيد آن روايتي است كه ابن  كه ابن عطيه و برخي ديگر نظر أول را پذيرفته
ماجه در تفسير خود از طريق نافع از ابونعيم قاري از فاطمه دختر علي بن أبي طالب 

گويد: اي (كهيعص) مرا بيامرز. وروايتي كه ابن أبي  آورده كه شنيد علي بن أبي طالب مي
  دربارة فرمودة خداوند (كهيعص) گفت: اي كسي كه.حاتم از ربيع بن أنس 

و از أشهب آورده كه گفت: از مالك بن أنس پرسيدم: آيا سزاوار است كسي (يس) 
  بينم، به جهت فرمودة خداوند: ناميده شود؟ گفت: اين را شايسته نمي

� û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# uö� à) ø9$# uρ ÉΟ‹Å3 ptø:$# �  ) / 2- 1يس(  
  .ام به آن نامگذاري شده من است كهاسم  گويد: اين مي

اسمهايي براي قرآن است مانند فرقان و ذكر، اين را عبدالرزاق از قتاده آورده،  و بقولي:
هر هجايي كه در قرآن هست اسمي از اسمهاي « و ابن أبي حاتم با اين عبارت آورده: 

  قرآن است.
بن أسم نقل  هاست، كه ماوردي و برخي ديگر از زيد قولي: اسمهايي براي سورهه و ب
  آن را به اكثر نسبت داده است.  كشافاند، و مؤلف  كرده

  ».بل ال«و » بل«باشند، همچنانكه در اول قصايد گويند:  ها مي و بقولي: سرآغاز سوره
بي نجيح از مجاهد آورده كه گفت: (الم) و (حم) و أو ابن جرير از طريق ثوري از ابن 

يي هستند كه خداوند قرآن را با آنها آغاز كرده (المص) و (ص) و مانند اينها سرآغازها
  است.

آورده كه گفت: مجاهد گفت: (الم) و (المر)  جو أبوالشيخ از طريق ابن جري
  سرآغازهايي هستند كه خداوند با آنها قرآن را آغاز كرده است.

  گفت: اينها اسمهايي هستند! گفت: نه. گفتم: چنين نبود كه مي
  مدت اين أمت داللت كند. است تا بر» ابجد«و بقولي: اين حساب 
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و ابن اسحاق از كلبي از ابوصالح از ابن عباس از جابربن عبداهللا بن رياب آورده كه 
گذشت در حالي  صگفت: أبوياسربن أخطب با چند تن از مردان يهودي بر رسول خدا

ه) پس فرمود: (الم*ذلك الكتاب ال ريبه في بقره را تالوت مي ي كه آن جناب اول سوره
نزد برادرش حيي بن أخطب آمد كه در ميان جمعي از رجال يهود نشسته بود، به آنها 

خواند: (الم*  دانيد به خدا سوگند شنيدم كه محمد از آنچه بر او نازل شده مي گفت: مي
ذلك الكتاب) پرسيد: خودت آن را شنيدي؟ گفت: آري، پس حيي با آن چند نفر به سوي 

يا ياد داري كه از آنچه بر تو نزول يافته آو عرضه داشتند: روان شدند  صرسول خدا
گفتند: پيش از تو پيغمبراني را  .تالوت كرده باشي؟ (الم* ذلك الكتاب) فرمود: بلي

يم كه براي پيغمبري مدت حكومتش را بيان كرده باشد و أجل سته اندان ،خداوند فرستاده
و ميم چهل است، كه مجموع اينها امتش را گفته باشد جز تو، ألف يكي، و الم سي، 

يا در دين پيغمبري وارد شويم كه مدت حكومت او و أجل آشود،  هفتاد و يكسال مي
أمتش هفتاد و يك سال است؟! سپس گفت: اي محمد آيا جز اين هم هست؟ فرمود: 
آري (المص) گفت: اين سنگينتر وطوالنيتر است؛ ألف يك، الم سي، ميم چهل و صاد 

شصت و يك است، آيا با اين چيز ديگري هم هست؟ فرمود: بله  نها صد ونود، جمع اي
باشد كه  طوالنيتر است؛ ألف يك و الم سي، و راء دويست مي (الر)، گفت: اين سنگينتر و

شود، آيا با اينها مورد ديگري نيز هست؟ فرمود: بله (المر)  دويست و سي و يك سال مي
يكي است، سپس گفت: أمر تو  ن دويست و هفتاد وتر است، اي گفت: اين ثقيلتر وطوالني
اي يا زياد! سپس به همراهانش  دانيم دوران كوتاهي عطا شده بر ما مشتبه شد كه نمي

دانيد شايد كه تمام  گفت: از كنار او برخيزيد. آنگاه برادرش أبوياسر به آنها گفت: چه مي
ويك،  وسي يك، و دويستو اينها براي محمد جمع شده باشد، هفتاد و يك، و صدوشصت
شود، پس به يكديگر گفتند:  و دويست و هفتاد و يك، اينها هفتصدو سي و چهار سال مي

  أمر او بر ما مشتبه شد، و چنين دانند كه اين آيات دربارة آنها نازل گشت.
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او است (خدايي) كه بر تو نازل كرد كتاب را كه از آن است آياتي محكم كه «

  ».باشند و آياتي ديگر متشابه هستند اساس آن كتاب مي
ابن جرير و ابن المنذر از اين وجه اين را آورده، و از ابن جرير از وجه ديگر معضل 

  ست.روايت شده ا
اند كه دربارة فرمودة خداوند: (الم)  و ابن جرير و ابن أبي حاتم از أبوالعاليه آورده

گفت: اين سه حرف از بيست و نه حرف است كه زبانها به اين حروف گشته است، هيچ 
يك از اينها نيست مگر اينكه كليد اسمي از اسمهاي خداي تعالي است، و هيچ كدام از 

كه از نعمتهاي خداوندي و آزمايشهاي او است، و هيچ حرفي اين حروف نيست مگر اين
است و الم » اهللا«نيست مگر اينكه دربارة مدت و أجل أقوامي است، پس ألف كليد اسم 

باشد، پس ألف آالءاهللا، و الم لطف اهللا، و  مي» مجيد«و ميم كليد اسم » لطيف«كليد اسم 
باشد، خويي گفته: و بعضي از  هل ميميم مجداهللا است، و ألف شش، و الم سي، و ميم چ

پيشوايان از فرمودة خداي تعالي: (الم * غلبت الروم) برآورده كه مسلمانان بيت المقدس 
  را درسال پانصدوهشتادوسه فتح خواهند كرد، و همانطور كه گفته بود اتفاق افتاد.

ها هست با حذف  و سهيلي گفته: شايد كه شمارش حروفي كه در أوايل سوره
  ررات اشاره به مدت بقاي اين أمت باشد.مك

ابن حجر گويد: اين باطل و غيرقابل اعتماد است، چنانكه ثابت شده خبري از ابن 
نهي كرده و اشاره نموده » ابجد«عباس كه خداوند از او راضي باشد ـ اينكه از برشمردن 

ت مقدس زيرا كه در شريع ؛كه اين كار از جمله اقسام سحر است، و اين بعيد نيست
اش گفته: و علم حروف مقطعه  اسالمي أصلي ندارد، و قاضي ابن العربي در فوايد رحله

  ها از أمور باطل است. در أوايل سوره
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به صورت  شناسم كه و براي من بيست قول بلكه بيشتر حاصل گرديده، و كسي را نمي
  علم داشتن و فهميدن آنها سخن گفته باشد.

دانستند كه اين حروف مدلول  اگر چنين نبود كه عربها ميگويم اينكه:  و آنچه من مي
كردند، ولي بر  انكار مي صمتداولي در بين خود دارند اول كساني بودند كه بر پيغمبر

آنها تالوت شد: (حم) فصلت و (ص) و غير اينها و انكار ننمودند، بلكه تصريح كردند 
يافتن نقص و ديدن لغزش در  بالغت تسليم آن هستند با اينكه در پي فصاحت و كه در

آن بودند، پس اين أمر داللت دارد كه ميان آنها أمر معروفي بوده و انكار آن جا نداشته 
  است. پايان گفتار ابن حجر.

باشد؛ اين را ابن عطيه مغاير با قول  و بقولي: اينها چنانكه در ندا هست ـ توجهاتي مي
  و حال آنكه ظاهراً به همان معني باشد. ها هستند محسوب كرده، به اينكه سرآغاز سوره

باشند  ي گويد: قول به اينكه توجهات مييابوعبيده گفته: (الم) سرآغاز كالم است و خو
باشد، پس شايسته  زيرا كه قرآن سخني است عزيز و فوايدش ارزنده مي ؛خوب است

ه در بعضي اي وارد شود، بنابراين ممكن است خداوند دانسته ك كننده است بر گوش توجه
پس به جبرئيل امر فرمود كه هنگام فرود  ،در عالم بشر مشغول بوده صاز اوقات پيغمبر

آمدنش بگويد: (الم)، (الر) و (حم) تا پيغمبر صداي جبرئيل را بشنود، و به او روي آورد، 
  و به خوبي گوش سپارد.

به كار نيامده  وي گفته: و بدين جهت كلمات مشهور در توجه دادن ـ مانند أال و أما ـ
اند، و قرآن كالمي است كه  كه از ألفاظي هستند كه مردم در سخنان خود با آنها خو گرفته

با سخنان ديگر شباهت ندارد، پس مناسب شد كه ألفاظ تنبيهي كه در ميان مردم متعارف 
  ي.يآن آورده شود، تا در گوشزد كردن بليغتر باشد. پايان سخن خو نيست در

كردند، پس  شنيدند دربارة آن بيهودگي مي مي كه عربها قرآن را ميو بقولي: هنگا
شگفتي شوند، و تعجبشان سبب شود  را نازل فرمود تا از آن دچار خداوند اين نظم بديع

كه به آن گوش فرا دهند، و استماع آن باعث شود كه مابعدش را نيز بشنوند، پس دلها 
اند، ولي ظاهراً أمر  ا نيز قول مستقلي شمردهاي اين ر رقت يابد، و قلبها نرم گردد. عده



    

  اإلتقان في علوم القرآن      54

 

أقوال را دارد، نه اينكه قولي به معني  خالف اين است، بلكه صالحيت تناسب با بعضي از
  آن باشد، چون بيان معني در آن نيست.

اند تا داللت كند بر اينكه قرآن از همين  و بقولي: اين حروف بدين جهت ياد شده
ع، و بعضي ديگر تأليف يافته ل شده كه بعضي از آنها مقطَّحروف أ، ب، ت، ث ... تشكي

آمد تا برساند كه قرآن به لغت أفرادي كه بر آنها نازل شده و همان حروفي است كه 
شناسند، تا نكوهش آنها بوده و بر عجز آنان از آوردن مانند آن داللت نمايد، پس از  مي

سازند  سخن خود را از آنها مي ند وشناس آنكه دانستند كه قرآن به همان حروفي كه مي
  نزول يافته است.

شود، پس  بقولي: مقصود از اينها خبر دادن حروفي است كه كالم از آنها تركيب مي و
اي را  چهارده حرف از آنها را ياد كرد كه نصف تمام حروف است، و از هر جنس نصفه

  آورد، به اين ترتيب:
  دهان: قاف و كاف. از حروف حلق: حاء و عين و هاء، وباالي
شوند) ميم، و از حروف همس: سين و حاء  و از دو حرف شفوي (= كه از لبها ادا مي

  و كاف و صاد و هاء.
و از حروف شدت: همزه وطاء و قاف و كاف. و از حروف مطبقه: طاء و صاد. و از 

همزه و  مجهوره: همزه و ميم و الم و عين و راء و طاء و قاف و ياء و نون. و از منفتحه:
ميم و راء و كاف و هاء و عين و سين و حاء و قاف و ياء و نون. و از مستعليه: قاف و 

سين و  صاد و طاء و از منخفضه: همزه و الم و ميم و راء و كاف و هاء و ياء و عين و
  حاء و نون. و از حروف قلقله: قاف و طاء.

بعضي را سه حرفي، و  تعالي حروفي را مفرد، و برخي ديگر را دو حرفي و و خداي
قسمتي را چهار حرفي و پنج حرفي آورده، چون تركيبات سخن بر همين شيوه است و از 

  پنج حرف بيشتر نيست.
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 صاي است كه خداوند براي أهل كتاب قرار داده كه بر محمد و بقولي: اينها نشانه
  اي هست. كتابي خواهد فرستاد كه در آغاز چندسورة آن حروف مقطعه

ام، أقوالي كه به طور كلي  ها به دست آورده قوالي است كه دربارة اوايل سورهاينها أ
  دربارة آنها گفته شده، و دربارة بعضي از آنها نظريات ديگري نيز هست، از جمله:

گفته شده: به معني: يا رجل، يا محمد، يا انسان است، كه در نوع » يس«و » طه«دربارة 
  معرب اين أقوال گذشت.

  است.  صاينها دو اسم از نامهاي پيامبر اكرمو بقولي: 
به » يسن« كند اينكه مورد يس تقويت مي خود گفته: اين قول را در غرايبكرماني در 

  در جاي ديگر قرآن آمده است.» آل يس«فتح نون نيز خوانده شده و يا اينكه 
ء االرض، يا اطمئن، كه در اين صورت فعل أمر است و ها و بقولي: طه يعني: طأ

  مفعول، يا هاء سكت، يا بدل شده از همزه.
طريق سعيد بن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: (طه) مانند آن  ابن أبي حاتم از

  است كه بگويي: (أفعل = آن كار را بكن).
زيرا كه عدد طاء ُنه است و عدد هاء  ؛يعني: اي بدر = ماه شب چهارده» طه«و بقولي: 

رسد.  باشد اشاره به بدر كه ماه در آن  شب به حد تمام مي پنج كه جمع آنها چهارده مي
  اين را كرماني در غرايب خود يادآورده است.

اهللا  يعني صدق گويند: اند: يعني: اي آقاي رسوالن، و دربارة (ص) و دربارة (يس) گفته
 بقولي: سوگند به صمد صانع صادق است و بقولي: يعني صاد = خداوند راست گفت. و

  ».ةمصادا«د عملك بالقرآن، يعني: كارت را بر قرآن عرضه كن، كه أمر باشد از باب يا محم
  و از حسين آورده كه گفت: صاد حادث القرآن، يعني: در قرآن نظر كن.

خواند، منظورش اين  مي» صاد و القرآن«سفيان بن حسين آورده كه حسن آن را  و از
  ن را (بر خود) عرضه كن.آبود كه قر
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ام دريايي است كه عرش خداي رحمان بر آن است. و بقولي: نام دريايي و بقولي: ن
صاد محمد قلوب ـ العباد = محمد «است كه مردگان به آن زنده شوند. و بقولي: معني آن: 

  باشد. تمام اين أقوال را كرماني حكايت كرده است. مي» دلهاي بندگان را شكار كرد

óΟ﴿ معني آنو دربارة فرمودة خداوند: (المص) گفته:  s9 r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8 u‘ô‰ |¹ ∩⊇∪﴾ 

آنچه » حم«و بقولي: معني  .است صباشد، و در مورد (حم) گويد: منظور خود پيامبر مي

,Οm ∩⊇∪ ý$﴿باشد، و دربارة  خواهد شد مي û¡ ÿã﴾  گويد: منظور كوه قاف 2- 1(شوري (

عبدالرزاق از مجاهد  زمين احاطه دارد. اين قول را است، و بقولي: (ق) كوهي است كه بر
  آورده.

كرده است و بقولي: اين قاف از فرمودة  دسوگند يا صو بقولي: به قوت قلب محمد

z﴿خداوند:  ÅÓ è% ã�øΒ F{ باشد كه بر بقية كلمه داللت دارد و بقولي: معني آن: قف يا  مي ﴾#$

دو قول  باشد، اين محمد علي اداء الرساله = اي محمد بر ابالغ رسالت ايستادگي كن، مي
  را كرماني حكايت كرده است.

بن عباس مرفوعاً آورده كه گفت: همان ماهي بزرگ است. طبراني از ا» ن«و گويند كه: 
خستين چيزي كه خداوند آفريد قلم و ماهي بزرگ بود به آن (قلم) فرمود: بنويس، ن

 گفت: چه بنويسم؟ فرمود: هر چيزي كه شدني است تا روز قيامت، سپس اين آيه را
  ».خواند: (ن والقلم) پس نون همان ماهي، و قاف قلم است

  و بقولي: لوح محفوظ است. اين را ابن جرير از مرسل ابن قره مرفوعاً آورده.
  و بقولي: دوات است، اين قول را از حسن و قتاده آورده.

  و بقولي: مداد است، كه ابن قتيبه در غريب خود حكايت كرده. 
  حظ حكايت كرده.ماني از جابقولي: قلم است، كه كرو 

خود حكايت  مبهماتاست، كه ابن عساكر در  صو بقولي: يكي از اسمهاي پيغمبر
  كرده است.
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گفت: سين  ين و ميعخواند بدون » حمسق«ابن جني آمده: ابن عباس  المحتسبو در 
  اي است كه خواهد بود، و قاف هر جماعتي است كه خواهد بود. هر فرقه

هايي بين  ر اين قرائت دليل بر آن است كه سرآغازها فاصلهابن جني گويد: و د
بودند جايز نبود چيزي از آنها تحريف گردد، كه  باشند و اگر اسمهاي خداوند ها مي سوره

در صورت تحريف علم نخواهند بود، و أعالم را بايد چنانكه هستند أدا نمود و از آنها 
  چيزي نبايد كاست.

  ارة فرمودة خداي تعالي: و كرماني در غرايب خود درب

�  $Ο !9# ∩⊇∪ |=Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9   )2-1عنكبوت / (  � #$

كند بر اينكه حروف مقطعه از مابعد خود جدا هستند  در اينجا استفهام داللت ميگفته: 
  هم در اين سوره و هم در غير آن.

  

  خاتمه

نه؟ اگر  اند كه: آيا محكم بر متشابه مزيتي دارد يا بعضي اين سؤال را مطرح كرده
فرض دوم را بپذيريد برخالف اجماع است، و اگر فرض أول را قائل شويد أصلي كه 

گردد كه تمام كالم خداي تعالي يكسان است و بر مبناي حكمت  ايد نقض مي پذيرفته
  نزول يافته!

أبوعبداهللا بكرآبادي جواب داده كه: محكم از جهتي مانند متشابه است و از جهت 
اين جهت هر دو اتفاق دارند كه استدالل به آنها جايز نيست مگر  رديگر مخالف آن، د

كند، و در اينجهت  بعد از شناخت حكيم بودن واضع و اينكه او زشتي را اختيار نمي
پذيرد؛ و هر كس آن را بشنود  وجه را نمي اختالف دارند كه محكم با وضع لغت جز يك

وجهي  متشابه نياز به فكر و نظر دارد، تا برتواند با آن  استدالل نمايد، ولي  وقت مي همان
كه مطابق واقع است آن را حمل كند؛ و چون محكم أصل است و علم به أصل پيشتر 
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شود، و متشابه جز به طور مجمل  باشد، و زيرا كه محكم به طور تفصيل دانسته مي مي
  فهميده نگردد.

از كسي كه با آن هدايت و اند: اگر گفته شود: حكمت نازل كردن متشابه  و بعضي گفته
  گويم: هر گاه بتوان آن را دانست فوايدي دارد. بيان را براي بندگانش خواسته چيست؟ مي

هاي آن و  كه ماية علم به پيچيدگي نظر و دقت وا دارد را بر ءاز جمله اينكه: علما
ايل بررسي دقايق و جزئياتش گردد، كه برانگيختن همتها براي شناخت آن از مهمترين وس

  تقرب است.
و از جمله: آشكار شدن برتريها و درجات متفاوت است كه اگر تمام قرآن محكم بود 

بود، و  و نيازي به تأويل نداشت هر آينه منازل أفراد مساوي و مراتب خلق برابر مي
  گشت. فضيلت عالم بر غير خودش ظاهر نمي

  و هر گاه نشود از آن اطالع يافت فوايدي دارد:
آن و  مزمايش بندگان به توقف بر حدود آن و نزديك نشدن به حرياز جمله: آ
ن به خداوند و تسليم بودن و تعبد از جهت تالوت آن مانند منسوخ، هر آواگذاري علم 

چند كه عمل به آنچه در آن هست جايز نيست، و نيز برپايي حجت برآنها (عربهاي 
با همه بالغت و فهمي كه داشتند غيرمسلمان) كه چون به زبان و لغت آنان نزول يافت و 

از شناختن معني آن عاجز ماندند، داللت كرد بر اينكه قرآن از سوي خداوند نازل 
  گرديده، و او است كه آنها را از دست يافتن به معني آن عاجز ساخته است.

و امام فخرالدين گفته: از ملحدان كساني هستند كه به خاطر مشتمل بودن قرآن بر 
گوييد: تكليفهاي خاليق تا روز قيامت ـ  اند: شماها مي ر آن طعن زده و گفتهمتشابهات د

بينيم هر صاحب مذهبي براي مذهب خود به آن  به اين قرآن بستگي دارد با اين حال مي
  گردد مانند فرمودة خداي تعالي:  يازد، جبري به آيات جبر متمسك مي دست مي

� $uΖù=yè y_ uρ 4’ n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ ¨ΖÏ. r& βr& çνθ ßγs) ø" tƒ þ’ Îûuρ öΝÍκÍΞ# sŒ# u # \�ø% uρ �  )/25انعام(  
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فهمند و درگوشهايشان  ايم كه قرآن را نمي ها قرار داده و بر دلهاي آنان پرده«
  ».ايم سنگيني افكنده

اين مذهب كفار است به دليل اينكه خداي تعالي اين سخن را از  گويد: و قدري مي
  رده است آنجا كه فرموده: آنها در معرض مذمتشان حكايت ك

� (#θä9$ s%uρ $oΨ ç/θ è=è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2 r& $£ϑ ÏiΒ !$tΡθãã ô‰ s? Ïµ ø‹s9 Î) þ’ Îûuρ $ oΨ ÏΡ#sŒ# u Ö�ø% uρ �    

  )5فصلت / (  
كني در پرده است و در  دلهاي ما از آنچه ما را به آن دعوت مي :و گفتند«

  ».گوشهايمان سنگيني
  در جاي ديگر فرموده: و

� (#θä9$ s%uρ $oΨ ç/θ è=è% 7#ù=äî  �  ) / 88بقره(  
  ».و گفتند دلهاي ما پوشيده است«

  و منكر رؤيت پروردگار به فرمودة او:

� āω çµ à2Í‘ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{$# �  ) / 103انعام(  
  ».چشمها او را درنيابند«
  نمايد، و اثبات كنندة جهت به فرمودة خداي تعالي: تمسك مي

� tβθ èù$ sƒs† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟÎγÏ% öθ sù �  ) / 50نحل(  
  ».كندفوق خود پروردگارشان را بيما از«

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö�yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �  ) / 5طه(  
  ».خداي رحمن برعرش عالم وجود احاطه دارد«
  كند، و نفي كنندة آن به فرمودة خداي تعالي: استدالل مي

� }§ øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö ï†x« �  ) / 11شوري(  
  ».يستهمچون او چيزي ن«
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اي كه موافق با مذهب خودش هست محكم  و هر كدام هر آيه يازد. دست مي
داند؛ و كار به جايي رسيده كه  شمارد، و آياتي كه مخالف با مذهبش هست متشابه مي مي

اند؛  در ترجيح بعضي از آنها بر بعض ديگر وجوه ضعيف و ترجيحات مخفيي پيش آورده
ت كه كتابي را كه در تمام دين تا روز قيامت پس چگونه براي شخص حكيم سزاوار اس
  به آن مراجعه بايد بشود چنين قرار دهد؟!

اند  براي وقوع متشابه در قرآن فوايدي ذكر كرده ءوي گفته: جواب اين است كه علما
  از جمله:

 در راه رسيدن به مراد است، و هر چه مشقت بيشتر شود رنج ماية فزوني مشقت و -1
  گردد. واب ميموجب بيشتر شدن ث

كرد و با صراحت تمام  تمام قرآن محكم بود جز بر يك مذهب مطابقت نمي اگر -2
نمود، و اين از چيزهايي بود كه صاحبان مذاهب ديگر را از  مذاهب ديگر را ابطال مي

ساخت، پس اكنون كه مشتمل بر  بردن از آن دور مي پذيرش و نظركردن در آن و بهره
ست صاحب هر مذهبي به طمع افتاده كه در آن چيزي بيابد كه محكم و متشابه هر دو ه

مذهبش را تأييد كند، و گفتارش را ياري نمايد، بنابراين تمام اهل مذاهب در آن نظر 
دارند، و هر گاه زياد در تأمل پاي فشارند محكمات  كنند، و در تأمل در آن تالش مي مي

باطلگرا از باطل خود خالص گرديده،  تفسير كنندة متشابهات خواهد شد، و از همين راه
  رسد. و به حق مي

ترجيح بعضي  هر گاه قرآن مشتمل بر متشابه باشد نيازمند به آگاهي به راه تأويل و -3
از آن بر بعض ديگر خواهد بود، و در آموزش آن به تحصيل علوم بسياري از قبيل علم 

گر مشتمل بر متشابه نبود نيازي لغت و نحو و معاني و بيان و اصول فقه احتياج است، و ا
  آمد، پس درآوردن متشابه اين فوايد فراوان هست. به تحصيل اين علوم بسيار پيش نمي

قرآن مشتمل بر دعوت خواص و عوام است، و طبايع عوام بيشتر از درك حقايق  -4
بيزار است، پس هركدام از عوام كه در أول أمر بشنود موجودي نه جسم است و نه جايي 
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شود، خواهد پنداشت كه اين نفي و عدم است، پس  كند و نه به آن اشاره مي ا اشغال مير
شد؛ و أصلح اين بود كه با ألفاظي كه بر بعض آنچه متناسب با  درك حقايق تعطيل مي

خطاب واقع شوند، و آن با ألفاظ ديگري كه بر  ل آنها داللت دارد موردپنداشت و تخي
شوند از  خته باشد، كه قسم اول كه در آغاز با آن مخاطب ميكند آمي حق صريح داللت مي

  كند از محكمات. متشابهات است، و قسم دوم كه در آخر مطلب را براي آنان كشف مي
  



  :منوع چهل و چهار

  مقدم و مؤخر قرآن در

  و آن بر دو قسم است:
ز (اول): آن است كه معنايش به حسب ظاهر دشوار است، و چون شناخته شود كه ا

باشد، واضح گردد، و اين قسم را شايسته آن است كه تصنيف  باب تقديم و تأخير مي
  اند: اي برايش پرداخت، و گذشتگان در چند آيه متعرض آن شده جداگانه

  ابن أبي حاتم از قتاده آورده كه دربارة فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿω uρ y7ö7Éf ÷è è? öΝçλé;≡uθ øΒr& öΝèδ ß‰≈s9 ÷ρr& uρ 4 $yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Νåκu5Éj‹ yèãƒ $ pκÍ5 ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# �

  )85توبه / (  
تـُْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْوالُدُهْم ِإنَما  َوال«فرمايد:  گفته: اين از تقديم انداختن كالم است، مي

نـَْيا ِفي اْآلِخَرةِ  بـَُهْم ِبَها ِفي الد ُه َأْن يـَُعذيُرِيُد الل«.  
  ارة فرمودة خداوند تعالي:و نيز از او درب

� Ÿω öθs9 uρ ×π yϑÎ=x. ôMs) t7y™  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $YΒ# t“ Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘ wΚ|¡ •Β �    

  )129طه / (  
َلْوَال َكِلَمٌة َوَأَجٌل « فرمايد: آورده است كه گفت: اين از تقديم انداختن كالم است، مي

  .».ُمَسمى َلَكاَن ِلَزاًما
  ة فرمودة خداوند تعالي:و از مجاهد آورده كه دربار

� tΑt“Ρ r& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈tG Å3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yèøg s† …ã&©! 2%ỳ uθ Ïã ∩⊇∪ $ Vϑ ÍhŠs% �    

  )2-1كهف / (  
  ».أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوَجا«گفته: اين ازباب تقديم و تأخير است، 

  ي: و از قتاده دربارة فرمودة خداي تعال

� ’ÎoΤÎ) š�‹Ïjù uθ tGãΒ y7ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n< Î) �  ) / 55آل عمران(  

  ».رَاِفُعَك ِإَلي َوُمتَـَوفيكَ «يعني:  ،آورده كه گفت: اين از باب مقدم و مؤخر است
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  كرمه آورده كه در مورد فرمودة خداوند متعال:عو از 

� öΝßγs9 Ò># x‹ tã 7‰ƒÏ‰x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθtƒ É>$ |¡ Ït ø:$# �  ) / 26ص(  

َلُهْم يـَْوَم اْلِحَساِب َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما «فرمايد:  گفت: اين از باب تقديم و تأخيراست، مي
  ».َنُسوا

  و ابن جرير از ابن زيد آورده كه دربارة فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿω öθs9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝà6 øŠn=tã …çµ çGuΗ÷qu‘uρ ÞΟçF÷è t6̈? ]ω z≈sÜ øŠ¤±9 $# āω Î) WξŠÎ=s% �    

  )83نساء / (  
ُهْم َوَلْوَال َفْضُل «چنين است:  گفت: اين آيه مقدم و مؤخر است، َأَذاُعوا ِبِه ِإال َقِليًال ِمنـْ
  ».اللِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلْم يـَْنُج َقِليٌل َوَال َكِثيرٌ 

  و از ابن عباس دربارة فرمودة خداي تعالي: 

� (# þθä9$ s)sù $ tΡÍ‘r& ©! $# Zο t� ôγy_ �  ) / 153نساء(  

» َجْهَرًة َأرِنَا اللهَ « ديدند كه ديده بودند هر آينه گفتند: آورده كه گفت: اگرخداي را مي
گفته: اين مقدم و مؤخر است. ابن جرير گفته: منظور ابن عباس اين است كه سؤال آنها 

  آشكار و (جهره) بوده.
  و از اين گونه است فرمودة خداوند: 

� øŒÎ)uρ óΟçFù=tFs% $T¡ ø" tΡ öΝè? øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ� Ïù �  ) / 72بقره(  
  ». و آن هنگام كه كسي را كشتيد و دربارة آن يكديگر را متهم نموديد «

بغوي گفته: اين اول قصه است، هرچند كه در تالوت مؤخر شده. واحدي گفته: 
ه چون اختالف دربارة قاتل پيش از كشتن گاو بوده، و بدين جهت در كالم مؤخر افتاد ك

  خداي تعالي فرمود:

� ¨β Î) ©! $# ôΜ ä.â÷ß∆ ù' tƒ �  ) / 67بقره(  
  »....فرمايد  خداوند شما را امر مي «
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دانستند كه كشتن گاو جز براي اين نيست كه داللت كند بر قاتلي كه  مخاطبين مي
شخصش بر آنها پوشيده است، پس چون علم به اين معني در دلهاي ايشان استقرار يافت 

 ».وديدو آن هنگام كه كسي را كشتيد و دربارة آن يكديگر را متهم نم« فرمود:  در پي آن
فرمايد كه گاوي  خداوند شما را امر مي«پس از موسي كسب تكليف كرديد، او گفت: 

  ».بكشيد
  و از اين گونه است: 

� |M÷ƒu u‘r& ÇtΒ x‹ sƒ ªB $# …çµ yγ≈s9 Î) çµ1uθyδ �  ) / 43فرقان(  

چون كسي كه خدايش را مورد توجه قرار دهد مذموم بوده،  »هواه الهه«كه در اصل 
  نيست، پس مفعول دوم را به منظور عنايت به آن مقدم داشت.

  و فرمودة خداوند:

� ü“Ï% ©!$# uρ ylt� ÷zr& 4 tçö� pR ùQ$# ∩⊆∪ …ã&s# yè y∨ sù ¹ !$sWäî 3“uθ ôm r& �  )/ 5- 4اعلي(  

» اخرجه احوي«يعني: » مرعي«را صفت براي » جعله«و » سبز«به » احوي«بنابر تفسير 
  و به منظور رعايت فاصله مؤخر گرديده است.

  فرمودة خداوند: و

� Ü=ŠÎ/# {� xîuρ ×Šθ ß™ �  ) / 27فاطر(  

  ربيب سياهي شديد را گويند.باشد، چون غ مي» سود غرابيب«در اصل 
  و فرمودة خداوند:

� ôMs3 Ås ŸÒsù $ yγ≈tΡ ö� ¤± t6sù �  ) / 71هود(  
  .: فبشرنها فضحكتيعني

  و فرمودة خداوند:

� ô‰s) s9 uρ ôM£ϑyδ  Ïµ Î/ ( §Νyδ uρ $pκÍ5 Iωöθ s9 β r& # u §‘ z≈yδö� ç/  Ïµ În/ u‘ �  )/24يوسف(  
  ».لوال أن راي برهان ربه لهم بها«
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  هم از يوسف منتفي است. ،و بنابراين بيان
(دوم): آن است كه بحسب ظاهر معنايش مشكل نيست، و عالمه شمس الدين بن 

�	«باره كتاب خود  الصائغ در اين���� � �  ���را تأليف كرده است، در آن  »��"�! ���

گفته: حكمت معروف شايع در آن اهتمام ورزيدن است، چنانكه سيبويه در كتاب خود 
گفته: مثل اين است كه آنچه بيانش مهمتر و عنايتشان نسبت به آن بيشتر است مقدم 

  دارند. مي
اجمالي است، و أما تفاصيل أسباب و أسرار تقديم،  مؤلف همچنين گفته: اين حكمت

  در كتاب عزيز قرآن ده نوع برايم آشكار گرديده است:
اهميت، و از اين قبيل است  يكم: تبرك، مانند مقدم داشتن خداي تعالي در أمور پر

  فرمودة خداوند متعال: 

ª!$# …çµ دِهَش� ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ (#θä9 'ρé& uρ ÉΟù=Ïè ø9   )18آل عمران/(  � #$

  و نيز: 

� (#þθ ßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ ‾Ρ r& ΝçG ôϑÏΨ xî ÏiΒ & óx« ¨β r' sù ¬! …çµ |¡çΗè~ ÉΑθß™§�=Ï9 uρ �    

  )41انفال / (  
  دوم: تعظيم، مانند فرمودة خداوند:

� tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ �  ) / 69نساء(  

� ¨β Î) ©! $# …çµ tGx6 Í×‾≈n=tΒuρ tβθ _=|Á ãƒ �  ) / 56احزاب(  

� ª!$# uρ ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ �Y ym r& βr& çνθ àÊö� ãƒ �  )/ 62توبه(  

  سوم: تشريف، مانند مقدم داشتن مذكر بر مؤنث، مثل: 

� ¨β Î) šÏϑ Î=ó¡ ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ßϑ ø9 $#uρ ... �  ) / 35احزاب(  

  و آزاد (حر) مثل: 

� ”�çtø: $# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ö6yè ø9 $# uρ Ï‰ö7yè ø9 $$Î/ 4 s\Ρ W{$#uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ �  ) / 178بقره(  
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  و زنده در فرمودة خداوند:

� ßl Ì� øƒä† ¢‘ ptø:$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9   )95انعام / (  � #$

� $tΒuρ “Èθ tG ó¡ o„ â !$u‹ôm F{ $# Ÿωuρ ÝV≡uθ øΒF{   )22فاطر / (  � #$

  و اسب را بر چهارپايان ديگر در فرمودة خداي تعالي:

� Ÿ≅ø‹sƒ ø:$# uρ tΑ$tóÎ7ø9 $# uρ u�� Ïϑysø9 $# uρ $ yδθç6Ÿ2 ÷�tIÏ9 �  ) / 8نحل(  

  و سمع (= شنوايي) در فرمودة خداوند:

� 4’n?tãuρ öΝÎγÏè ôϑy™ ( #’ n?tã uρ öΝÏδÌ�≈|Áö/ r& �  ) / 7بقره(  

  و نيز:

� ¨β Î) yì ôϑ¡¡9$# u�|Ç t7ø9 $# uρ yŠ# xσ à"ø9 $#uρ �  ) / 36اسراء(  

� ÷β Î) x‹ s{r& ª! $# öΝä3 yè øÿxœ öΝä. t�≈|Áö/ r& uρ �  )/ 46 انعام(  

ابن عطيه از نقاش حكايت كرده كه به اين آيات استدالل نموده براي برتري شنوايي بر 
  بينايي، و لذا در وصف خداي تعالي آمده: 

� 7ì‹Ïϑy™ ×��ÅÁ t/ �  ) / 61حج(  

  را مقدم داشته است.» سميع«كه 
بر نوح و پيغمبران ديگر در فرمودة  صو از اين گونه است مقدم داشتن پيغمبر اكرم

  خداوند:

� øŒÎ)uρ $tΡ õ‹s{ r& zÏΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ š�ΖÏΒuρ ÏΒuρ 8yθœΡ... �  )/7احزاب(  

  و مقدم داشتن رسول بر نبي در:

� ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ @c É<tΡ �  )/ 52حج(  

  و مقدم نمودن مهاجرين در فرمودة خداوند:
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� šχθà)Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{$# zÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ �  )/100 توبه(  

اند، و مقدم داشتن  و مقدم آوردن انسان بر جن در هر كجاي قرآن كه ياد شده
النساء  ي اي كه درسوره پيغمبران، سپس صديقين، سپس شهيدان، سپس صالحين در آيه

زيرا كه او أشرف است، به جهت اينكه پيغمبر  ؛آمده و مقدم نمودن اسماعيل بر اسحاق
ندان او است، و نيز در سن بزرگتر بوده، و تقديم موسي بر هارون به از فرز صاكرم

جهت برگزيدگيش به سخن پروردگار، ولي در سورة طه به منظور رعايت فاصله هارون 
البقره؛ زيرا كه  ي هجلوتر نام برده شده است، و پيش انداختن جبرئيل بر ميكائيل در سور

  اقل در فرمودة خداوند:او افضل است، و مقدم آوردن عاقل بر غيرع

� $Yè≈tG tΒ ö/ä3©9 ö/ä3 Ïϑ≈yè ÷ΡL{ uρ �  )/ 33نازعات(  

� ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ç� ö�©Ü9$# uρ ;M≈¤"   )41نور/(   � ¹|≈‾

  مقدم داشتن أنعام در فرمودة خداوند: و اما

� ã≅à2 ù' s? çµ÷ΖÏΒ öΝßγßϑ≈yè ÷Ρ r& öΝåκß¦à"Ρr& uρ �  ) / 27سجده(  

به جهت اينكه ذكر زرع پيشتر آمده، پس متناسب بود كه أنعام جلوتر آيد، برخالف 
  كه در آن جلوتر بيان شده: » عبس«آية 

� Ì�ÝàΖu‹ù=sù ß≈|¡Ρ M}$# 4’ n<Î) ÿ Ïµ ÏΒ$yè sÛ �  )/ 24عبس(  

در » كافرين«بر » مؤمنين«مقدم أفتد. و نيز مقدم نمودن » لكم«لذا مناسب بوده كه 
ماه هركجا  زمين، و آفتاب بر اب يمين بر اصحاب شمال، و آسمان برجا، و اصح همه

  واقع شوند مگر در فرمودة خداوند:

� t,n=y{ ª! $# yì ö7y™ ;N≡uθ≈yϑy™ $ ]%$t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yèy_ uρ t� yϑ s)ø9 $# £Íκ� Ïù #Y‘θ çΡ Ÿ≅ yè y_uρ 

}§ôϑ ¤±9 $# %[`# u�Å� �  )/ 16- 15نوح(  

براي اينكه سود بردن ساكنان آسمان كه  اند: براي رعايت فاصله، و بقولي: كه گفته
  گردد از ماه بيشتر است، چنين تعبير آمده. ضمير به آنها برمي
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پشت آن  دهد و وابن االنباري گفته: گويند كه چهرة ماه براي اهل آسمانها روشنايي مي
براي اهل زمين، لذا خداوند تعالي فرموده: (فيهن) چون بيشتر نور آن براي اهل آسمان 

  درخشد. مي
  و از همين گونه است مقدم داشتن غيب بر شهادت در فرمودة خداوند:

� zΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈pκ¤¶9 $# uρ �  ) / 46زمر(  

  چون علم به آن باالتر است، اما؛

� …çµ‾Ρ Î*sù ãΝn=÷è tƒ §�Åc£9$# ’ s∀÷zr& uρ �  ) / 7طه(  

  به منظور رعايت فاصله است.
  قدم با سياق كالم است، مانند فرمودة خداوند:چهارم: مناسبت، و آن يا تناسب مت

� öΝä3s9 uρ $ yγŠÏù îΑ$uΗsd šÏm tβθ çt†Ì� è? tÏn uρ tβθ ãm u�ô£ n@ �  ) / 6نحل(  

 انداختن هست، و زيرا كه زيبايي شتران هر چند كه در هر دو حالت استراحت و راه
ه است ـ بيشتر ليكن حالت استراحت دادن كه هنگام بازگرداندن آنها آخر روز از چراگا

باشد، چون شكمهاي شتران پر است، و حالت بيرون راندن آنها به سوي  افتخارانگيز مي
اند،  حالت اول است، چون شكمشان پايين و گرسنه چراگاه در اول روز زيباييش كمتر از

  و نظير اين است فرمودة خداوند:

� tÏ% ©!$# uρ !# sŒÎ) (#θà) x"Ρr& öΝs9 (#θ èùÌ� ó¡ ç„ öΝs9 uρ (#ρç�äIø)tƒ �  ) / 67فرقان(  

  باشد. كه اسراف را مقدم داشته، چون اسراف در انفاق مي
  و فرمودة خداوند:

� ãΝà6ƒÌ� ãƒ s− ÷�y9 ø9 $# $ ]ù öθyz $ Yè yϑsÛuρ �  ) / 24روم(  

بارد مگر بعد از برقهاي  شوند، و باران نمي ها نيز واقع مي زدن صاعقه چون با اولين برق
  .درپي پي

  :و فرمودة خداوند



    

  69    رآنؤخر قدر مقدم و م
  

� $yγ≈oΨ ù=yè y_ uρ !$ yγoΨ ö/ $#uρ Zπtƒ# u šÏϑn=≈yè ù=Ïj9 �  )/ 91انبياء(  
  ».كه مادر را بر فرزند مقدم داشت چون سياق در ياد مادر بود«

  كه پيشتر فرموده:

� û ÉL©9 $#uρ ôMoΨ |Á ôm r& $ yγy_ ö�sù �  )/ 91انبياء(  

  و لذا فرزند را در جاي ديگرمقدم داشته كه:

� $uΖù=yè y_ uρ t ø⌠ $# zΝtƒó� tΒ ÿ…çµ ¨Βé& uρ Zπtƒ# u �  ) / 50مؤمنون(  

  دهد. و ياد موسي كه در آية پيش از اين آمده به آن حسن مي
  و فرمودة خداوند:

�  ˆξ à2 uρ $ oΨ ÷� s?#u $ Vϑõ3ãm $ Vϑ ù=Ïã uρ �  )/ 79انبياء(  

اق در آن است كه در يحكم را جلوتر آورده با اينكه علم پيش از آن است، چون س
  ه:اول آيه فرمود

� øŒÎ) Èβ$ yϑà6øt s† ’Îû Ï^ ö�pt ø:$# �  )/ 78انبياء(  

  و يا مناسبت لفظي كه از مادة تقدم يا تأخر است، مانند فرمودة خداوند:

� uθ èδ ãΑ̈ρ F{ $# ã� ÅzFψ$# uρ �  ) / 3حديد(  

� ô‰s) s9 uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã tÏΒÏ‰ ø) tGó¡ ßϑø9 $# öΝä3Ψ ÏΒ ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã t Ì� Ï‚ø↔tG ó¡ çRùQ$# �    

  )24/ حجر (  

�  yϑÏ9 u !$x© óΟ ä3ΖÏΒ βr& tΠ£‰s) tG tƒ ÷ρ r& t� ¨z r' tGtƒ �  ) / 37مدثر(  

� $yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨zr& uρ �  ) / 13قيامه(  

� ×'©#èO š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρ F{$# ∩⊂∪ ×'©# èOuρ z ÏiΒ t Ì�ÅzFψ$# �  )/ 40-39واقعه(  

� ¬! ã� øΒF{ $#  ÏΒ ã≅ ö6s% . ÏΒuρ ß‰ ÷èt/ �  ) / 4روم(  
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� çµ s9 ß‰ ôϑ ptø:$# ’ Îû 4’ n<ρ W{$# Íο t�Åz Fψ$# uρ �  ) / 70قصص(  

  و اما فرمودة خداوند:

� ¬T sù äο t� ÅzFψ$# 4’n<ρ W{ $# uρ �  ) / 25نجم(  

  براي رعايت فاصله است، و همچنين:

� ö/ä3≈oΨ ÷è uΗsd tÏ9 ¨ρ F{ $# uρ �  ) / 38مرسالت(  

بت به آيد، تا مبادا نس سفارش بيشتر مقدم مي پنجم: چيزي به منظور تأكيد و تشويق و
  فرمودة خداوند: قرض در آن سستي شود، مانند مقدم داشتن وصيت بر

� .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ  Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A øyŠ �  ) / 11نساء(  

  وصيت مقدم است. و حال آنكه قرض ـ شرعاً ـ بر
ششم: سبقت داشتن، و آن از لحاظ وجود يافتن در زمان جلوتر است، كه شب بر روز 

موسي بر  بر نور، و آدم بر نوح، و نوح بر ابراهيم، و ابراهيم بر موسي، وو تاريكيها 
  عيسي، و داود بر سليمان، و فرشتگان بر انسان در فرمودة خداوند: 

� ª! $# ’Å∀sÜ óÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# Wξß™â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9   )75حج/(   � #$

  و عاد بر ثمود، و همسران بر فرزندان در فرمودة خداوند:

� ≅è% y7Å_≡uρ ø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ �  ) / 59احزاب(  

  و چرت بر خواب، در فرمودة خداوند:

� Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ �  ) / 255بقره(  

  اند. مقدم آمده
  و يا از جهت فرود آمدن است، مانند فرمودة خداوند:

� É#çt à¾ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θ ãΒ uρ �  ) / 19اعلي(  
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� tΑ t“Ρ r&uρ sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ ∩⊂∪ ÏΒ ã≅ ö7s% “W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 tΑt“Ρr& uρ tβ$ s% ö�à" ø9$# �

  )4- 3آل عمران / (  
  و يا به اعتبار وجوب و تكليف مانند: 

� (#θãè Ÿ2ö‘$# (#ρ ß‰ àfó™$# uρ �  ) / 77حج(  

� (#θ è=Å¡ øî $$ sù öΝä3 yδθ ã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ... �  ) / 6مائده(  

� ¨β Î) $ x"¢Á9$# nοuρ ö� yϑø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í←!$ yèx© «!   )158بقره / (  � #$

  ».نماييم به آنچه خداوند به آن آغاز كرده شروع مي«فرمود:  صولذا پيغمبر اكرم
  و يا ذاتاً جلوتر باشد، مانند:

� 4 o_÷WtΒ y]≈n=èOuρ yì≈t/ â‘uρ �  )/ 3نساء(  

� $ tΒ Üχθà6tƒ ÏΒ 3“uθ øg ªΥ >πsW≈n=rO āω Î) uθ èδ óΟ ßγãèÎ/# u‘ Ÿωuρ >π|¡ ÷Ηs~ āω Î) uθèδ öΝåκÞt ÏŠ$ y™ 

  )7مجادله / (  �
مافوقش ذاتاً مقدم است، و اما فرمودة  اي بر مرتبه هر يو همينطور تمام عددها

  خداوند:

� β r& (#θãΒθ à) s? ¬! 4 o_÷WtΒ 3“yŠ≡ t�èù uρ �  ) / 46سبأ(  

  خير است. تشويق اجتماع و جمع شدن بر به جهت برانگيختن و
زيرا كه خداوند عزت داشت پس  ؛حكيم داشتن عزيز بر هفتم: سببيت، مانند مقدم

 محكم نمود و نيز مقدم نمودن عليم بر حكيم؛ زيرا كه محكم و استوار نمودن از علم بر
االنعام به خاطر آن است كه آنجا  ي هخيزد، و أما مقدم داشتن حكيم بر عليم در سور مي

  باشد. مقام قانونگذاري و تشريع مي
زيرا كه  ؛الفاتحه ي هست مقدم نمودن عبادت بر استعانت در سورو از همين گونه ا

  عبادت سبب حصول اعانت است، و همچنين فرمودة خداوند:

� �=Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �=Ït ä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑø9   )222بقره / (  � #$
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  زيرا كه توبه سبب طهارت و پاك شدن است، 

� Èe≅ä3Ïj9 >8$©ù r& 5ΟŠÏOr& �  ) / 7جاثيه(  

  باشد؛ ن افك (= تهمت زدن) سبب اثم(= گناه بزرگ) ميچو

� (#θ‘Ò äótƒ ô ÏΒ ôΜ ÏδÌ�≈|Á ö/ r& (#θÝà x" øt s† uρ óΟ ßγy_ρã� èù �  ) / 30نور(  

  ».هر آنچه ديده بيند دل كند ياد«كشاند كه:  چون چشم انسان را به كارهاي ديگر مي
  ، مانند:ئهشتم: بسياري أفراد شي

� ö/ä3ΖÏϑsù Ö�Ïù%Ÿ2 /ä3ΖÏΒuρ ÖÏΒ ÷σ •Β �  ) / 2تغابن(  
  ».برخي از شما كافر و برخي مؤمن اند«

  زيرا كه كفار بيشترند، 

� óΟßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß  Ïµ Å¡ø" uΖÏj9 ... �  ) / 32فاطر(  

رو، و سپس  كه ظالم را مقدم داشت چون أفراد آن بيشتر است، سپس مقتصد = ميانه
ر مردها زيادتر است، و زانيه را سارقه مقدم داشت چون دزدي د سابق، و لذا سارق را بر

  باشد. بر زاني مقدم نمود چون زنا در زنها بيشتر مي
غالب جاهايي كه در قرآن ذكر  و از همين قبيل است مقدم داشتن رحمت بر عذاب در

  ».رحمتم بر غضبم غالب است): «در حديث قدسي شده، و لذا (از خداوند رسيده
  و فرمودة خداوند:

� āχÎ) ôÏΒ öΝä3Å_≡uρø— r& öΝà2Ï‰≈s9 ÷ρ r& uρ # xρß‰ tã öΝà6 ©9 öΝèδρ â‘x‹ ÷n $$ sù �    

  )14تغابن / (  
ابن الحاجب در أمالي خود گفته: بدين جهت أزواج (= همسران) را مقدم داشت كه 
مقصود خبردادن از اين است كه در بين آنها دشمناني هستند، و وقوع آن در همسران 

باشد، لذا اموال را مقدم  ر به قاعده نزديكتر ميبيش از فرزندان است، و در معني موردنظ
  داشت در فرمودة خداوند:
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� !$yϑ ‾ΡÎ) öΝä3 ä9≡uθ øΒr& ö/ä. ß‰≈s9 ÷ρ r& uρ ×π uΖ÷G Ïù �  ) / 15تغابن(  

  گردد،  زيرا كه تقريباً فتنه از اموال جدا نمي

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# # xö ôÜ uŠs9 ∩∉∪ βr& çν# u §‘ # o_øó tG ó™$# �  ) / 7-6علق(  

  والد در مستلزم بودن فتنه مانند اموال نيستند، پس مقدم داشتن آنها اولي بود.ولي ا
  نهم: ترقي از پايينتربه باالتر، مانند:

� öΝßγs9 r& ×≅ ã_ ö‘r& tβθ à±ôϑ tƒ !$pκÍ5 ( ôΘr& öΝçλm; 7‰ ÷ƒr& tβθ à± ÏÜ ö7tƒ !$ pκÍ5 ... �    

  )195اعراف / (  
تر، و  برتر، و چشم از دست ارزنده از پااز پايينتر آغاز كرد تا ترقي كند؛ زيرا كه دست 

اند  گوش از چشم بهتر است، و از همين گونه است تأخير بليغتر، و براي اين مثال آورده
  نبي در فرمودة خداوند: به: مقدم داشتن رحمان بر رحيم، و رؤوف بر رحيم، و رسول بر

� tβ%x. uρ Zωθ ß™u‘ $|‹Î; ‾Ρ �  ) / 51مريم(  

  ها ذكر شده كه مشهورترين آنها رعايت فاصله است. و براي اين نوع نكته
  اند:  دهم: پايين آمدن از باالتر به پايينتر، وبراي اين مثال آورده

� Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ �  ) / 255بقره(  

� Ÿω â‘ÏŠ$ tó ãƒ Zο u��Éó |¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. �  ) / 49كهف(  

� ©9 y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# β r& šχθä3 tƒ # Y‰ ö7tã °! Ÿωuρ èπs3Í×‾≈ n=yϑ ø9 $# tβθ ç/§� s) çR ùQ$# �

  )172نساء / (  
اند، از  كرده است، و ديگران أسباب ديگري نيز آورده اين بود آنچه ابن الصائغ ذكر

  جمله اينكه: داللتش بر قدرت بيشتر و عجيبتر باشد، مانند فرمودة خداوند: 

� Νåκ÷] Ïϑsù ̈Β Å´ ôϑtƒ 4’ n? tã  ÏµÏΖôÜ t/... �  ) / 45نور(  

  و فرمودة خداوند:
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� $ tΡö�¤‚ y™uρ yì tΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$ t7Éf ø9$# zós Îm7|¡ ç„ u�ö� ©Ü9$# uρ �  ) / 79انبياء(  

جهت كوهها را بر پرندگان مقدم داشته كه تسخير كوهها براي  زمخشري گفته: بدين
عجاز داود وتسبيح آنها با او عجيبتر و بر قدرت الهي داللتش بيشتر، و مدخليتش در ا

  باشند. باشد، چون آنها جماد، و پرندگان حيوان مي فزونتر مي
  ها رعايت شود، و براي اين نوع مثالهاي فراواني خواهد آمد. و از جمله اينكه، فاصله

  وپنجم خواهد آمد. و از جمله: فهمانيدن حصر براي اختصاص دادن، كه در نوع پنجاه

  توجه

اش اين است كه  جاي ديگر مؤخر، و نكته جايي مقدم شود و در چه بسا يك لفظ در
و يا به  -روش هر جا مقتضي همان است كه آمده ـ چنانكه به آن اشاره شد يا سياق و

ختم سخن با آن انجام پذيرد به جهت اهتمام به آن، چنانكه در فرمودة  قصد اينكه ابتدا و
  خداي تعالي است: 

� tΠ öθtƒ ÷Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ãρ... �  ) / 106آل عمران(  

و يا به قصد تفنن در فصاحت و برآوردن سخن بر روشهاي گوناگون، همانگونه كه 
  فرمودة خداي تعالي: در

� (#θè=äz÷Š$# uρ šU$ t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θä9θ è%uρ ×π ©ÜÏm �  ) / 58بقره(  

  و نيز:

� (#θä9θ è%uρ ×π ©Ü Ïm (#θè=äz÷Š $# uρ z>$ t7ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ �  ) / 161اعراف(  

  وفرمودة خداوند:

� !$ ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρ r& sπ1u‘öθ −G9$# $pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ �  ) / 44مائده(  

  االنعام فرموده: ي هو حال آنكه در سور

� ö≅è% ô tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈tG Å3 ø9 $# “Ï% ©!$# u !%ỳ  Ïµ Î/ 4 y›θ ãΒ # Y‘θ çΡ “Y‰ èδuρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 �    
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  .)91: نعامألا(
  



  نوع چهل و پنجم:

  در عام و خاص قرآن

گيرد، و  كه بدون حصر تمام افرادي كه صالحيت آن را دارند فرا مي عام لفظي است
  آيد، مانند: است كه در اول جمله مي» كل«صيغة آن 

� ‘≅ä. ôtΒ $pκö� n=tæ 5β$ sù �   / 26(الرحمن(  

  يا در پي آن، مانند:

� y‰yf |¡ sù èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# öΝßγ_=à2 tβθ ãèuΗødr& �  /30(حجر(  

  باشد، مانند: الذي و التي و تثنيه و جمع آنها ميهاي ديگر آن:  و از صيغه

� “Ï% ©!$# uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒt$ Î!≡uθ Ï9 7e∃é& !$yϑ ä3©9 �   / 17(احقاف(  

كه منظور هر فردي است كه اين سخن از او صادر شود، به دليل اينكه پس از آن 
  فرموده:

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï% ©!$# �Y ym ÞΟ ÎγøŠn=tæ ãΑ öθ s) ø9$# �   / 18(احقاف(  

� š Ï%©! $# uρ (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# y7Í×‾≈s9 'ρé& Ü=≈ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ yf ø9$# �    

  )82(بقره /   

� tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø:$# ×ο yŠ$ tƒÎ—uρ �  ) / 26يونس(  

� tÏ% ©# Ï9 (# öθs) ¨?$# y‰ΖÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×M≈̈Ψ y_ �  ) / 15آل عمران(  

� ‘ Ï↔‾≈©9 $# uρ zó¡ Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9   )4طالق / (  � ... #$

�  ÉL≈©9$# uρ š Ï?ù' tƒ sπ t±Ås≈x" ø9 $#  ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰Îη ô± tFó™$$ sù... �    

  )15نساء  (  

� Èβ# s% ©!$# uρ $ yγÏΨ≈uŠ Ï?ù' tƒ öΝà6ΖÏΒ $yϑèδρèŒ$ t↔ sù �  ) / 16نساء(  
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وصول، باشند در حال شرط و استفهام و م ، ما، و من ميهاي عام: أي و نيز از صيغه
  مانند:

� $ wƒr& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã&s# sù â !$yϑó™F{ $# 4 o_ó¡ çtø:$# �  )/ 110اسراء(  

� öΝà6 ‾ΡÎ) $ tΒuρ šχρß‰ ç7÷è s? ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγy_ �    

  )98انبياء / (  

� tΒ ö≅yϑ ÷è tƒ #[ þθß™ t“ øgä†  Ïµ Î/ �  ) / 123نساء(  

  و نيز جمع مضاف، مانند:

� ÞΟä3ŠÏ¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈s9 ÷ρr& �  ) / 11نساء(  

  مانند: » أل«و معرّف به 

�  ô‰ s% yxn=øù r& tβθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9   )1مؤمنون / (  � #$

� (#θè=çGø% $$ sù t Ï.Î�ô³ ßϑø9   )5توبه / (  � #$

  و اسم جنس مضاف، مانند:

� Í‘x‹ ós uŠù=sù t Ï% ©!$# tβθ à" Ï9$ sƒä† ôtã ÿ Íν Í÷ö∆ r& �  ) / 63نور(  

  يعني: كل أمراهللا.
  مانند: » أل«معرف به  و

� ¨≅ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9   )275بقره /(  � #$
(مگر مواردي كه دليل خاصي آن را  خريد و فروشي را حالل كرده خداوند هر«

  ».حرام دانسته باشد)

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£ äz �  )/ 2عصر(  

  انساني، به دليل: هر

� āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u �  )/ 3عصر(  
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  سياق نفي و نهي، مانند: ره درو نك

� Ÿξsù ≅à)s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& �  )/ 23اسراء(  

� βÎ)uρ ÏiΒ > ó x« āωÎ) $ tΡy‰Ψ Ïã …çµ ãΨ Í←!# t“yz �  )/ 21حجر(  

� y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù �  ) / 2بقره(  

� Ÿξsù y]sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædkys ø9   )197بقره / (  � #$

  ر سياق شرط، مانند:و د

� ÷βÎ)uρ Ó‰ tn r& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# x8u‘$ yf tFó™$# çν ö� Å_r' sù 4®L ym yìyϑó¡ o„ zΝ≈n=x. «! توبه (� #$

 /6(  
  و در منت نهادن، مانند:

� $uΖø9 t“Ρ r&uρ z ÏΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# [ !$ tΒ # Y‘θ ßγsÛ �  ) / 48فرقان(  

  بيان أقسام عام فصلي در

  سه قسم است: عام بر
الدين بلقيني گفته: و مثال اين نوع  آنكه بر عموم خود باقي باشد، قاضي جالل اول:

شود،  بسيار كم است، چون هيچ عامي نيست مگر اينكه تخصيص دربارة آن تصور مي
  مثال فرمودة خداوند:

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®?$# öΝà6 −/ u‘ �  ) / 1حج(  

  ست، وممكن است آنچه تكليف نشده را مخصص آن دان

� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtG øŠyϑø9   )3مائده / (  � #$

عرايا از آن  تخصيص شده به حالت ناچاري، و ميتة ماهي و ملخ، و ربا تحريم شده و
  تخصيص خورده است. 
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  گفته: اين نوع در قرآن بسيار است، و از آن آورده: البرهانو زركشي در 

� āχ r&uρ ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« íΟŠÎ=tæ �  )/ 97مائده(  

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôà tƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# $\↔ø‹x© �  ) / 44يونس(  

� Ÿωuρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7•/ u‘ # Y‰tn r& �  ) / 49كهف(  

� ª!$# uρ /ä3s) n= s{ ÏiΒ 5># t�è? §ΝèO  ÏΒ 7π x" õÜœΡ �  ) / 11فاطر(  

� ª! $# “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝà6s9 uÚ ö‘F{ $# # Y‘# t� s% �  ) / 64غافر(  

باشد، پس ظاهراً منظور بلقيني آن  ن آيات در أحكام فرعيه نميگويم: هيچ يك از اي مي
اي از قرآن استخراج كردم  احكام فرعيه بسيار كم است، و من پس از فكر آيه است كه در

  باشد، و آن فرمودة خداي تعالي است: كه عام بدون مخصص مي

� ôMtΒÌh� ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé&... �  ) / 23نساء(  

  آن نيست.كه خاصي در 
اند، از جمله اينكه: اولي همة  در فرق بين اين دو سخناني گفته دوم: عام مخصوص، و

شود، نه از جهت لفظ، و نه از ناحية حكم؛ بلكه داراي أفرادي است كه  افراد را شامل نمي
  در يكي از آنها استعمال شده است.

فراگيري لفظ جهت  و دومي عموم و شمولش نسبت به تمام أفراد منظور شده از
  نسبت به آن نه از لحاظ حكم.

اند: اولي قطعاً مجاز است چون لفظ از موضوع اصلي خود نقل  و از جمله گفته
أصح اقوال اين است كه حقيقت  .گرديده برخالف دومي كه اقوال مختلفي در آن هست

الحرمين آن باشد، و بيشتر شافعيان و بسياري از حنفيان و تمام حنبليان برآنند، و امام  مي
است، و  را از همة فقها نقل كرده، وشيخ أبوحامد گفته: اين نظر شافعي و اصحاب او

آن را صحيح شمرده؛ زيرا كه شامل شدن لفظ نسبت به قسمت باقيماندة بعد از  سبكي
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باشد، و آن شمول به اتفاق آرا حقيقت  تخصيص همچون شامل شدن بدون تخصيص مي
  حقيقت بدانيم.است، پس بگذار اين را نيز 

  و از جمله گفته شده: قرينة اولي عقلي است و دومي لفظي.
شود، ولي قرينة دومي چه بسا كه از آن جدا  اند: قرينة اولي از آن جدا نمي و نيز گفته

  گردد.
شود: اولي به اتفاق صحيح است كه يكي از آن اراده شود، ولي در دومي  و يا گفته مي

  اختالف است.
  عامي كه خصوص از آن اراده  شده فرمودة خداي تعالي است: و از مثالهاي 

� tÏ% ©! $# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝä3s9 öΝèδöθt± ÷z $$ sù �    

  )173آل عمران /(  
نشيني از قبيلة خزاعه بوده  كه گويندة آن يك نفر به نام نعيم بن مسعود أشجعي يا باديه

مردويه از ابورافع حديث آورده ـ چون به جاي كثيري از افراد در است چنانكه ابن 
  بازنشانيدن مؤمنين از برخورد با أبوسفيان مؤثر بود.

يك نفر » ناس«كند اينكه منظور از  فارسي گفته: و از چيزهايي كه تقويت و تأييد مي
  است، آنكه خداي تعالي فرموده:

� $yϑ ‾ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß≈sÜ ø‹¤±9   )175مران / آل ع(  � #$

فرمود:  به يك فرد معين آمده، و اگر معني جمع بود مي» ذلكم«كه اشاره به صورت 
  پس اين داللت آشكاري در لفظ است.» إنما أولئكم الشيطان«

  و از همين گونه است فرمودة خداي تعالي:

� ôΘ r& tβρß‰ Ý¡ øt s† }̈ $ ¨Ζ9   )54نساء /(  � #$

مردم در وجود آن حضرت جمع  چون تمام صفات پسنديدة صيعني: رسول خدا
  است.
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Ο¢﴿و از همين قبيل نيز فرمودة خداوند:  èO (#θàÒ‹Ïù r& ôÏΒ ß] ø‹ym uÚ$ sù r& â¨$̈Ψ9 ابن جرير  ،﴾#$

[ôÏΒ ß﴿ فرمودة خداوند: ي از طريق ضحاك از ابن عباس آورده كه درباره ø‹ym uÚ$ sùr& 

â¨$ ¨Ψ9$#﴾ گفته: يعني ابراهيم÷.  

المحتسب گفته:  در. »ِمْن َحْيُث َأَفاَض الناِسي«جبير است:  بنو از غرائب قرائت سعيد 
  (منظور از ناسي (= فراموش كننده) آدم است، به جهت فرمودة خداي تعالي:

� ô‰s)s9uρ !$ tΡô‰Îγtã #’ n<Î) tΠ yŠ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% zÅ¤ oΨ sù �  )115 /طه(  

  و از همين گونه است فرمودة خداي تعالي:

� çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# uθ èδuρ ÖΝÍ←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’Îû É># t� ós Ïϑ ø9$# �  

  )39آل عمران / (  
  كه منظور از مالئكه جبرئيل است، چنانكه ابن مسعود قرائت كرده.

و اما عامي كه تخصيص خورده باشد، در قرآن مثالهاي بسيار زيادي دارد، و از منسوخ 
  بيشتر است، چون هيچ عامي بدون مخصص نيست.

  گونه است كه در قرآن آمده. عام يا متصل است و يا منفصل. متصل پنجو مخصص 
  اول: استثنا، مانند: 

� tÏ% ©!$# uρ tβθãΒ ö�tƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $# §ΝèO óΟ s9 (#θè? ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ u !# y‰ pκà− óΟ èδρ ß‰Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO 

Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θè=t7ø) s? öΝçλm; ¸ο y‰≈pκy− # Y‰ t/ r& 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ à) Å¡≈x" ø9$# ∩⊆∪ āω Î) t Ï% ©!$# 

(#θ ç/$s? �  ) / 5-4نور(  

� â !# t� yè’±9 $#uρ ãΝßγãè Î7®K tƒ tβ…ãρ$ tó ø9$# �  )/ 224شعراء(  

  تا آنجا كه فرموده:

� āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9   )227شعراء / (  � #$

� tΒuρ ö≅ yèø" tƒ y7Ï9≡sŒ t, ù=tƒ $ YΒ$rOr& �  )/ 68فرقان(  
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  تا آنجا كه فرموده:

� āω Î) tΒ z>$ s? �  ) / 70فرقان(  

� àM≈oΨ |Á ós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# āω Î) $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr& �  )/24نساء(  

� ‘≅ä. > ó x« î7Ï9$ yδ āωÎ) …çµ yγô_ uρ �  ) / 88قصص(  

  دوم: وصف، مانند:

� ãΝà6ç6Í×‾≈t/ u‘uρ ÉL≈©9 $# ’ Îû Νà2 Í‘θ àf ãm  ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ ÎpΣ  ÉL≈©9 $# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/ �) / نساء

23(  
  سوم: شرط، مانند:

� t Ï%©! $# uρ tβθ äó tGö6tƒ |=≈tG Å3ø9 $# $£ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝèδθç7Ï?%s3sù ÷β Î) öΝçG ôϑÎ=tæ öΝÍκ� Ïù 

# Z�ö� yz �  ) / 33نور(  

� |=ÏG ä. öΝä3 ø‹n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 $# βÎ) x8 t�s? # ��ö� yz èπ §‹Ï¹ uθø9 $# �    

  )180بقره /(  

θ#)﴿چهارم: غايت و منتهاي يك حكم، مانند:  è=ÏG≈s% šÏ% ©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ 

ÏΘöθu‹ø9 $$ Î/ Ì�ÅzFψ$# …﴾  :تا آنجا كه فرموده  

� 4 ®Lym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# �  ) / 29توبه(  

� Ÿωuρ £ èδθ ç/t� ø) s? 4 ®Lym tβö� ßγôÜ tƒ �  ) / 222بقره(  

� Ÿωuρ (#θà) Î=øtrB óΟ ä3 y™ρâ â‘ 4 ®L ym x*è=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ �  ) / 196بقره(  

� (#θ è=ä. uρ (#θç/ u�õ°$# uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙ u‹ö/ F{$# ... �  ) / 187بقره(  

  پنجم: بدل بعض از كل، مانند:



    

  83    در عام و خاص قرآندر عام و خاص قرآندر عام و خاص قرآندر عام و خاص قرآن
  

� ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ �    

  )97آل عمران /(  
  باشد. و منفصل، آية ديگري در جاي ديگر، يا حديث، يا اجماع، و يا قياس مي

  و از مثالهاي تخصيص قرآن به قرآن فرمودة خداي تعالي است: 

� àM≈s) ‾=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/u�tItƒ £ÎγÅ¡ à"Ρr' Î/ sπsW≈n=rO & ÿρã� è% �  ) / 228بقره(  

  كه تخصيص خورده به فرمودة خداوند:

� # sŒÎ) ÞΟ çFós s3 tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθ ßϑçG ø) ‾=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& �∅ èδθ �¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3 s9 

£ÎγøŠ n=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã  �  ) / 49احزاب(  

  فرمودة خداوند:به و 

� àM≈s9 'ρ é& uρ ÉΑ$uΗ÷q F{ $# £ßγè=y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn=÷Ηxq �  ) / 4طالق(  

  و فرمودة خداوند:

� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtG øŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ �  ) / 3مائده(  

  از ميته؛ ماهي تخصيص خورده به فرمودة خداوند: 

� ¨≅Ïm é& öΝä3 s9 ß‰ø‹|¹ Ì� óst7ø9 $# …çµ ãΒ$yè sÛ uρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ �    

  )96مائده / (  
  د آن تخصيص خورده به فرمودة خداوند:و ازدم = خون، جام

� ÷ρ r& $YΒyŠ %�nθ à" ó¡ ¨Β �  ) / 145انعام(  

  و فرمودة خداوند:

� óΟçF÷� s?# uuρ £ ßγ1y‰ ÷nÎ) # Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρ ä‹ è{ ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $º↔ø‹x© .. �  )/ 20نساء(  

  تخصيص يافته به فرمودة خداوند تعالي:

� Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκö� n=tã $uΚ‹Ïù ôNy‰ tGøù $#  Ïµ Î/ �  ) /229بقره(  
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  و فرمودة خداوند:

� èπu‹ÏΡ# ¨“9 $# ’ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î#ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ ss ($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ �  ) / 2نور(  

  تخصيص گرفته به فرمودة خداوند:

� £Íκö�n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É># x‹ yè ø9   )25نساء /(  � #$

  تعالي:  و فرمودة خداي

� (#θ ßs Å3Ρ $$sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# �  )/ 3نساء(  

  تخصيص يافته به فرمودة خداوند:

� ôMtΒÌh� ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé& ... �  )/ 23نساء(  

و أحل اهللا البيع) تخصيص خورده فرمودة خداي تعالي (و از مثالهاي آنچه با حديث 
  هست ـ تخصيص يافته، بيعهاي فاسد ـ كه بسيار هم 

� tΠ§�ym uρ (# 4θt/ Ìh�9$# �  ) / 275بقره(  

  كه عرايا با سنت تخصيص شده است.
مخالف در دين  و آيات ارث نيز تخصيص خورده، و با حديث ثابت شده كه قاتل و

  برند. ارث نمي
  و آية تحريم ميته با حديث؛ تخصيص يافته و ملخ از آن مستثني شده است، و آية؛

� sπsW≈n=rO & ÿρã� è% �  ) / 228بقره(  

  كنيز از آن بوسيلة حديث تخصيص گرفته است.
  و فرمودة خداوند: 

� [ !$ tΒ # Y‘θ ßγsÛ �  ) / 48فرقان(  

  كه مواردي از آن با سنت تخصيص گرفته است.
  و فرمودة خداوند: 
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� ä− Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπs% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (#þθ ãè sÜ ø%$$ sù �  ) / 38مائده(  

  ينار دزديده با سنت تخصيص يافته است.كسي كه كمتر از ربع د
اجماع تخصيص  بهو از مثالهاي آنچه با اجماع تخصيص شده آية ارث است، كه برده 

  يافته است، اين را مكي ذكر كرده.
  و از مثالهاي آنچه با قياس تخصيص گرفته آية زناست: 

� (#ρà$ Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ ss($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ �  ) 2/ نور(  

  أمه (= كنيز) قياس شده كه در فرمودة خداي تعالي: كه عبد ( = غالم) بر

� £Íκö�n=yè sù ß#óÁ ÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É># x‹ yè ø9   )25نساء /(  � #$

  به طور نص آمده، و عموم آيه را تخصيص زده است، اين را نيز مكي ذكر كرده است.

  فصلي در بيان يكي از اقسام خاص

زند، و اين نوع  ي از انواع خاص در قرآن آن است كه عموم سنت را تخصيص مييك
  كم است، و از جمله مثالهاي آن است فرمودة خداي تعالي:

� 4 ®Lym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# �  ) / 29توبه(  

ام با مردم بجنگم تا  مأموريت يافته«را كه:  صكه تخصيص زده فرمايش رسول اكرم
  ». اهللا بگويند له االإاينكه ال 

  و فرمودة خداي تعالي:

� (#θÝà Ï"≈ym ’ n?tã ÏN≡uθn=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9$# �  ) / 238بقره(  

از نماز خواندن در أوقات مكروه، كه  صتخصيص خورده به عموم نهي رسول خدا 
  نمازهاي واجب از عموم آن خارجند.

  و فرمودة خداوند:

� ôÏΒuρ $yγÏù# uθ ô¹ r& $ yδÍ‘$ t/ ÷ρr& uρ ... �  ) / 80نحل(  
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هر چيزي كه از زنده جدا شود مردار «را كه:  صتخصيص زده فرمايش رسول خدا
  ».است

  و فرمودة خداوند: 

� t, Î#Ïϑ≈yè ø9 $# uρ $pκö� n=tæ Ïπx" ©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝåκæ5θ è=è% �  ) / 60توبه(  

اندامي و يا استوار صدقه بر هيچ غني«را كه:  صتخصيص زده فرمودة پيغمبر اكرم
  ».حالل نيست

  و فرمودة خداوند:

� (#θè=ÏG≈s) sù ÉL ©9 $#  Èö ö7s? �  ) / 9حجرات(  

هرگاه دو مسلمان با شمشير «را كه:  صتخصيص داده عموم فرمودة رسول خدا
  ».يكديگر را مالقات كنند، قاتل و مقتول هر دو در جهنم خواهند بود

  خصوصاي از بحث در رابطه با عموم و  هاي پراكنده شاخه

  ماند؟  اول: هرگاه عام در سياق مدح يا ذم واقع شود، آيا بر عموم خود باقي مي
نظرهاي مختلفي در اين باره هست؛ يكي اينكه: بله، چون چيزي آن را از عموميتش 

  منصرف ننموده، و بين عموم با مدح يا ذم منافاتي نيست.
ست، بلكه براي مدح يا ذم دوم اينكه: نه؛ زيرا كه چون ديگر در روند عموم دادن ني

  است.
دهيم، پس عموم خواهد داشت در  سوم: كه أصح أقوال است ـ اينكه: تفصيل مي

صورتي كه عام ديگري كه در سياق آن نباشد با آن معارضه كند، و عموميت نخواهد 
  داشت در صورتي كه معارضه باشد.

  مثال آن در صورتي كه معارض نباشد فرمودة خداي تعالي است:

� ¨β Î) u‘# t� ö/ F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) uρ u‘$ £∨ à" ø9$# ’ Å∀s9 5ΟŠÏt rb �  )/14- 13انفطار(  

  و مثال صورتي كه معارض باشد فرمودة خداي تعالي:
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� t Ï% ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρã� à" Ï9 tβθ Ýà Ï"≈ym ∩∈∪ āω Î) #’ n? tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρ r& $ tΒ ôMs3 n=tΒ 

öΝåκß]≈yϑ÷ƒ r& �  ) / 6-5مؤمنون(  

كه در سياق مدح است و به ظاهر آن جمع بين دو خواهر ـ با ملك يمين و كنيز بودن 
  توان نمود، ولي معارض آن آمده:  خواهر ـ مي دو

� βr&uρ (#θãè yϑôfs? š÷t/ È ÷tG ÷zW{   )23نساء / (  � #$

شود،  كه شامل منع ازدواج با دو خواهر در يك وقت با وجود كنيز بودن آن دو نيز مي
شود و اينكه منظور شمول  حمل مي ي مدح هم نيست، پس آية اول بر غير اين موردبرا و

  باشد. آن به اين مورد نمي
  و مثال آن در ذم: 

  )؟/؟(  � والذين يکنزون الذهب والفضه... �
باشد كه در روند ذم است، و ظاهر آن نسبت به زيورآالت مباح نيز عموميت دارد،  مي

پس اولي را » در زيورها زكات نيست«ابر روايت كرده: و معارض آن حديثي است كه ج
  اند. بر غير اين مورد حمل كرده

يا أيها است؛ مانند: (يا أيها النبي) ( صدوم: در مورد خطابي كه مخصوص رسول خدا
اند: آري؛ زيرا كه أمر به  شود؟ بعضي گفته الرسول) اختالف شده كه آيا شامل أمت مي

ش نيز هست، ولي قول أصح از لحاظ أصول منع شمول آن است، الگو عرفاً أمر به پيروان
  چون اين تعبيرها به آن حضرت اختصاص دارد.

را شامل  صاختالف است كه آيا پيغمبر» يأيها الناس«سوم: در مورد خطاب به 
  اند: شود يا نه؟ نظرهاي مختلفي ابراز داشته مي

تن صيغه شبه جهت عموميت داأصح أقوال ـ كه اكثر علما هم برآنند ـ اينكه: بله، 
« نسبت به آن حضرت؛ ابن أبي حاتم از زهري آورده كه گفت: هر گاه خداوند بفرمايد: 

  از آنهاست. صپيغمبر» ايد چنين كنيد اي كساني كه ايمان آورده
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دومين نظر منفي است؛ به دليل اينكه شرع براي تبليغ ديگران بر زبان او آمده، و به 
  ارد.جهت ويژگيهايي كه د

شود، چون اين كلمه در  آمد، شامل خودش نمي» قل = بگو«و سوم اينكه: اگر با كلمة 
تبليغ ظهور دارد، و قرينة عدم شمول به آن حضرت است؛ و اگر مقارن با اين كلمه نبود 

  شود. شامل آن حضرت مي
نيز  كافر يا برده را» يا أيها الناس«چهارم: بنابر أصح أقوال در علم اصول: خطاب با 

گيرد بنابراين مبني كه كفار به  شود به جهت عموم لفظ. و بقولي: كافر را نمي شامل مي
ش مواليفروع شرع مكلف نيستند، و برده نيز خارج است؛ زيرا كه شرعاً منافع او به 

  گردد. برمي
شود؟ بنا به قول أصح:  اختالف است كه آيا مؤنث را شامل مي» نم«پنجم: در مورد 

  ف علماي حنفي، دليل ما فرمودة خداي تعالي است:بله، برخال

� ∅tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& �  )/124نساء(  

نسبت به هر دو » من«شمول  كه تفسير آن به هر دو جنس مذكر و مؤنث دليل بر
  باشد، و فرمودة خداوند: مي

� tΒuρ ôMãΖø) tƒ £ä3ΖÏΒ ¬! �  ) / 31احزاب(  

گيرد؟ أصح آن  و در مورد جمع مذكر سالم اختالف شده كه آيا زنان را نيز فرا مي
بين باشد، و اما  اي در شوند كه قرينه است كه: نه، چون در صورتي داخل در مفهوم آن مي

  در جمع تكسير بدون خالف داخل هستند.
شود يا  مي اختالف شده كه آيا شامل مؤمنين نيز» يا أهل الكتاب«ششم: در خطاب به 

گيرد. و  اند قرار مي زيرا كه لفظ بر كساني كه ياد شده ؛نه؟ قول أصح آن است كه: نه
بقولي: اگر در معني مورد خطاب مسلمانان با اهل كتاب شريك باشند، آنها را نيز شامل 

  شود وگرنه؛ نه. مي
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شود؟  مياختالف است كه آيا شامل أهل كتاب نيز » يأيها الذين آمنوا«و در خطاب به 
شود كه: نه، بنابر اينكه آنها به فروع مخاطب نيستند. و بقولي: بله؛ كه ابن  گفته مي

خطاب » يأيها الذين آمنوا«السمعاني اين قول را اختيار كرده و گفته: و فرمودة خداوند: 
  تشريف است نه تخصيص.

  
  



  نوع چهل و ششم:

  در مجمل و مبين قرآن

نباشد، و آن در قرآن واقع شده، برخالف گفتة داود مجمل آن است كه: داللتش روشن 
ماند يا نه اقوالي هست، أصح آنها  ، و در اينكه آيا به همان حال اجمال باقي مي1ظاهري

  خالف غير آن.  ماند، بر اينكه: آنچه بايد بدان عمل كرد مجمل نمي
  و اجمال سببهايي دارد؛ از جمله:

  اشتراك، مانند:  -1

� È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) }§ yèó¡ tã �  ) / 17تكوير(  

  كه هم به معني أقبل (= پيش آمد) است و هم به معني أدبر (= روي گردانيد).

� sπsW≈n=rO & ÿρã� è% �  ) / 228بقره(  

  هم براي حيض وضع شده و هم براي پاك شدن از آن،  ءكه قرو

� ÷ρ r& (# uθà" ÷ètƒ “Ï% ©!$#  Íν Ï‰ u‹Î/ äοy‰ ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9   )237بقره / (  � #$

زيرا كه هر يك از آنان عقده نكاح را به  ؛گردد كه شوهر و ولي هر دو را شامل مي
  دست دارد.

  حذف، مانند: -2

� tβθç6xî ö�s? uρ β r& £èδθ ßsÅ3Ζs? �  )/127نساء(  

  هر دو هست.» عن«و » في«كه احتمال حذف 
  اختالف مرجع ضمير، مانند: -3

� Ïµ ø‹s9 Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3 ø9 $# Ü=Íh‹©Ü9 $# ã≅ yϑyèø9 $# uρ ßxÎ=≈¢Á9 $# …çµãè sù ö� tƒ �  ) / 10فاطر(  

                                                
زان و مي 136/ 2هجري. نگا: تذكرة الحفاظ  270داود بن علي ظاهري، يكي از مجتهدين بزرگ اسالم و متوفاي سال:  - 1

  . [مصحح]321/ 1االعتدال 



    

  91    قرآن نيدر مجمل و مب
  

برگشته » إليه«برگردد به همان كه ضمير » يرفعه«رود كه ضمير فاعل در  احتمال مي
به عمل برگردد و معني چنين باشد » يرفعه«باشد و آن اهللا است؛ و احتمال دارد كه ضمير 

  برد. كه عمل صالح سخن خوب را باال مي

ÞΟ﴿به  و محتمل است كه Î=s3ø9 $# Ü=Íh‹©Ü9 $#﴾ م طيب كه توحيد است برگردد، يعني اينكه كل

  باشد. زيرا كه عمل جز با ايمان صحيح نمي ؛برد عمل صالح را باال مي
  ، مانند:احتمال عطف و استثنا -4

� āω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§�9 $#uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθ ä9θà) tƒ �  )/ 7آل عمران(  

  غرابت لفظ، مانند: -5

� Ÿξsù £èδθè=àÒ ÷è s? �  ) / 232بقره(  

  عدم كثرت استعمال در وقت حاضر، مانند:  -6

� tβθà) ù=ãƒ yì ôϑ¡¡9   )223شعراء / (  � #$

  شنوند، يعني: مي

� u’ÎΤ$ rO  Ïµ Ï"ôÜ Ïã �  ) / 9حج(  
  .با تكبر

� yxt7ô¹r' sù Ü=Ïk=s) ãƒ Ïµ øŠ¤"x. �  ) / 42كهف(  
  .با پشيماني

  تقديم و تأخير، مانند: -7

� Ÿω öθs9 uρ ×π yϑÎ=x. ôMs) t7y™  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $YΒ# t“ Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘ wΚ|¡ •Β �  )/129طه(  

  .»َوَلْوَال َكِلَمٌة َوَأَجٌل ُمَسمى َلَكاَن ِلَزاًما«

� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ y7‾Ρ r(x. ;’Å∀ym $pκ÷] tã �  ) / 187اعراف(  

» َك َحِفيَها َكأَن   .»َيْسأَُلوَنَك َعنـْ
  ل، مانند:قلب كردن منقو -8
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� Í‘θ èÛuρ tÏΖ� Å™ �  ) / 2تين(  
  .سيناء

� #’n? tã öΑ Î) tÅ™$ tƒ �  ) / 130صافات(  
  .الياس

  نمايد، مانند: تكراري كه در ظاهر اتصال كالم را قطع مي -9

� tÏ% ©# Ï9 (#θ à"Ïè ôÒçG ó™$# ôyϑÏ9 ztΒ# u öΝåκ÷] ÏΒ �  ) / 75اعراف(  

  فصلي در اقسام مبين

  يد، مانند: (من الفجر) پس از آنكه فرموده: آ گاهي تبيين متصل مي

� äÝø‹sƒø: $# âÙ u‹ö/ F{ $# zÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{   )187بقره / (  � #$

  شود، مانند: و گاهي منفصل و در آية ديگري واقع مي

� βÎ*sù $yγs) ‾=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? %¹` ÷ρ y— …çν u� ö� xî �    

  )230بقره / (  
  از آنكه فرموده: پس

� ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$ s? §÷s∆ �  ) / 229بقره(  

كند ينكه منظور از آن طالقي است كه رجوع پس از آن را اختيار داشته  كه بيان مي
  شد. طالق منحصر مي باشند، و اگر اين بيان نبود تمام طالقها در دو

بي رزين أسدي احمد و سعيد بن منصور و ديگران از أامام خود و  ناسخو ابوداود در 
  اند كه مردي گفت: اي رسول خدا، اينكه خداوند فرمايد: آورده

� ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$ s? §÷s∆ �  ) / 229بقره(  

  ».التسريح باحسان = رها كردن به نيكي« پس طالق سوم كو؟ فرمود:
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اهللا، خداوند طالق را  و ابن مردويه از أنس آورده، گفت: مردي عرضه داشت: يا رسول
  ؟ فرمود: سومي كجا استرده پس دوبار ياد ك

� 88$|¡ øΒÎ*sù >∃ρá� ÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 9≈|¡ôm Î*Î/ �  ) / 229بقره(  

  و فرمودة خداوند:

� ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθ tƒ îοu�ÅÑ$ ‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο t�Ïß$tΡ �  ) / 23-22القيامه(  

ند كه مراد از فرمودة ك بر امكان داشتن ديدن (خداوند) داللت دارد، و اين را تفسير مي
  خداوند:

� āω çµ à2Í‘ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{$# �  ) / 103انعام(  

جرير از طريق عوفي از ابن عباس آورده كه  و ابن». التراه«باشد نه  التحيط به مي
  يابند. ال تدركه األبصار) گفته: يعني به آن احاطه نمي( دربارة فرمودة خداوند:

ت نزد او سخن بود به وي گفته شد: مگر نه كرمه آورده كه: وقتي از رؤيعو از 

āω çµà2﴿خداوند فرموده:  Í‘ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{$#﴾بيني؟ آيا همة آن  ؟ گفت: مگر تو آسمان را نمي

  بيني!! را مي
  و فرمودة خداوند:

� ôM‾=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# āω Î) $ tΒ 4‘ n=÷Fãƒ öΝä3 ø‹n=tæ... �  ) / 1مائده(  

  را آية شريفة: 

� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtG øŠyϑø9   )3مائده / (  � #$

  تفسير كرده است.
  و فرمودة خداوند:

� Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# �  ) / 4فاتحه(  

  را آيات شريفة: 
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� !$ tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ãΠöθ tƒ È Ïd‰9 $# ∩⊇∠∪ §ΝèO !$ tΒ y71 u‘÷Šr& $ tΒ ãΠöθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊇∇∪ tΠ öθ tƒ Ÿω 
à7Î=ôϑs? ... �  ) / 19-17انفطار(  

  نمايند. تفسير و بيان مي
  و فرمودة خداوند:

� #‘ ¤)n=tGsù ãΠyŠ# u  ÏΒ  Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. �  ) / 37بقره(  

  را فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿω$ s% $ uΖ−/ u‘ !$oΨ ÷Ηs>sß $uΖ|¡ à"Ρ r& ... �  ) / 23اعراف(  

  كند. بيان مي
  و فرمودة خداوند:

� # sŒÎ)uρ u�Åe³ ç0 Νèδ ß‰ ym r& $yϑÎ/ z>u� ŸÑ Ç≈uΗ÷q§�=Ï9 WξsVtΒ �  ) / 17زخرف(  

 �النحل:  ي هرا آية سور s\Ρ W{ $$Î/ � ) / نمايد. بيان مي )58نحل  

  و فرمودة خداوند:

� (#θ èù÷ρ r& uρ ü“Ï‰ öκyé Î/ Å∃ρ é& öΝä. Ï‰ ôγyèÎ/ �  ) / 40بقره(  

  اند: بيان اين عهد فرمودة خداي تعالي است: را علما گفته

� ( ÷È⌡s9 ãΝçFôϑ s%r& nο 4θ n=¢Á9 $# ãΝçF÷� s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# ΝçGΨ tΒ# u uρ ’ Í?ß™ã� Î/... � ) /12مائده(  

اين عهد و پيماني است كه خداوند از آنها خواسته، و عهد آنها كه خداوند نسبت به 
  آنان دارد: 

� ¨βt� Ïe"Ÿ2 c{ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™... �  ) / 12مائده(  

  باشد. مي
  و فرمودة خداوند:
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� xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã �  ) / 7فاتحه(  

  را فرمودة خداوند:

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& zƒÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª! $# ΝÍκö� n=tã zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9   )58مريم / (  � #$

  بيان نمود.
  آيد، مانند: و گاهي بيان مجمل در حديث مي

� (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ x. ¨“9   )43ه / بقر(  � #$

� ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9   )97آل عمران / (  � #$

كه سنت أفعال و چگونگي نماز و حج و مقدار نصابهاي زكات ـ با انواع مختلف آن ـ 
  را بيان نموده است.

در مورد آياتي از قرآن اختالف شده كه آيا از قبيل مجمل است : توجه

  يا نه؟

كه در مورد دست مجمل است؛ زيرا كه اين لفظ تا از جمله آية دزدي است؛ گويند 
شود، و در مورد قطع نيز مجمل است، چون جدل كردن، و  ساق، و آرنج، و بازو گفته مي

گردد، و براي هيچ كدام ظهور نيست، و چون شارع مقدس از  مجروح نمودن را شامل مي
يرا كه قطع در جدا ساق جدا كرده بيان شد كه مراد آن است. و بقولي: اجمال ندارد؛ ز

  كردن ظهور دارد.
  و از جمله: 

� (#θ ßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρâ ã�Î/ �  ) / 6مائده(  

زيرا كه بين مسح تمام و قسمتي از سر مردد  ؛باشد؛ گفته شده: مجمل است مي
كند، و بقولي: نه، مجمل  باشد، و چون شارع جلو سر را مسح نموده اين را بيان مي مي

ق مسح است كه با كمترين حدي كه عنوان مسح بر آن منطبق نيست، بلكه براي مطل
  شود صادق است. مي
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  و از جمله:

� ôMtΒÌh� ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé& �  ) 23نساء(  

 ؛شود كه: مجمل است چون نسبت دادن حرمت به عين چيزي درست نيست گفته مي
د، كه امور مختلفي گيرد، پس بايد كه تقديري گرفته شو زيرا كه حرمت به فعل تعلق مي

قابليت تقدير دارند، و آوردن تمام آنها نيازي نداشته، و ترجيح بعضي از آنها هم درست 
كند به اينكه حرمت  نبوده. و بقولي: نه، چون مرجح هست؛ و آن عرف است كه حكم مي

كه حرمت  شود، و اين بحث در هر كجا گيري بوسيلة وطي و امثال آن مربوط مي به بهره
  گردد جاري است. مي ت به أعيان اشياء برو حلي

  و از جمله:

� ¨≅ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9 $# tΠ§� ym uρ (# 4θ t/Ìh�9$# �  ) / 275بقره(  

اند: مجمل است؛ زيرا كه ربا زيادي گرفتن است، و هيچ فروشي نيست  باشد، گفته مي
بقولي: نياز است. و  مگر اينكه در آن زيادتي هست، پس بيان حالل و حرام آن مورد

مجمل نيست؛ زيرا كه كلمة بيع منقول شرعي است، پس تا آنجا كه دليلي بر تخصيص آن 
  شود. نيامده بر عموم خودش حمل مي

  و ماوردي گفته: شافعي دربارة اين آيه چهار قول دارد:
گيرد، و همة انواع  يكي: اينكه عام است؛ چون لفظ آن عام است و هر بيعي را فرا مي

باشد مگر آن را كه دليلي تخصيص زند، و اين قول نزد  اين لفظ مباح ميآن به مقتضاي 
از خريد و فروشهايي كه  صزيرا كه رسول خدا ؛شافعي و اصحابش أصح أقوال است

گرفت نهي فرمود و خريد و فروشهاي جايز را بيان نمود، پس اين  در جاهليت انجام مي
گيرد مگر آنچه از آنها  بيعها را فرا مي كند بر اينكه آيه مباح بودن تمام كار داللت مي

آن افراد مخصوص از بيع را بيان كرده است، وي گفته:  صتخصيص خورد و پيغمبر
  بنابراين در عموم دو قول هست:
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  لفظ عامي كه عموم از آن خواسته شده ـ هر چند كه تخصيص خورده باشد. -1
ن اين دو آن لفظ عامي كه خصوص از آن خواسته شده باشد. گفته: و فرق بي -2

 .و مقترن به آن ي پس از آناولاست كه بيان در دومي پيش از لفظ است، و در 

توان براي مسائل مورد اختالف استدالل كرد تا آنجا كه  گفته: و بنابر هر دو قول مي
  دليل تخصيص نباشد.

شود مگر با بيان  قول دوم: اينكه مجمل است و صحت و فساد بيعي فهميده نمي
كه بر آن عارض  خودي خود مجمل است يا به جهت نهيسپس گفته: آيا به  .صپيغمبر

گرديده؟ دو وجه محتمل است. و آيا اجمال در معني مقصود است نه در لفظ آن، به 
جهت اينكه لفظ بيع در لغت معنايش معلوم و مفهوم است، ولي چون در قبال آن در 

گيرند؛ و جز با سنت مراد  مي روي هم قرار در سنت مطالب معارضي هست، دو عموم رو
گردد، پس معني مقصود مجمل است نه لفظ، يا عالوه بر معني لفظ نيز  از آنها معلوم نمي

مجمل است؛ زيرا كه چون مراد از آن همان نيست كه اسم بر آن واقع شده، و شرايطي كه 
ه: و هيچ شناسد در آن هست فهم آن نيز دشوار است؟ دو وجه دارد. گفت لغت آنها را نمي

يك از دو وجه صالحيت  استدالل براي صحت يا فساد بيع را ندارند، هر چند كه بر 
كنند. گفته: و اين فرق بين مجمل و عام است كه استدالل به  صحت اصل بيع داللت مي

  ظاهر عام جايز است و استدالل به ظاهر مجمل جايز نيست.
در جهت اين أمر به چند وجه قول سوم: اينكه هم مجمل است و هم عام، گفته: و 

  اختالف شده است:
شوند، پس لفظ عام تخصيص شده، و  عموم در لفظ و اجمال در معني واقع مي -1

  گردد، چون معني نياز به تفسير و بيان دارد. معني مجمل مي
  باشد. م الربا) ميعموم در فرمودة خداوند: (وأحل اهللا البيع) و اجمال در (وحرّ -2
آن را بيان فرمود عام شد، پس  صفوق مجمل بوده، و چون پيغمبر اينكه آية -3

گردد، بنابراين استدالل به  تحت عنوان مجمل پيش از بيان، و عموم بعد از بيان داخل مي
  ظاهر آيه درخريد و فروشهاي مورد اختالف جايز است.
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هايي بيع صقول چهارم: اينكه آيه بيع معهودي را شامل است، و پس از آنكه پيغمبر
براي عهد است، » البيع«نازل شد، بنابراين الم  ندرا حالل و بيعهاي ديگر را حرام كرده بود

  پس استدالل به ظاهر آيه جايز نيست. پايان سخن ماوردي.
  و از جمله آياتي است كه نامهاي شرعي در آنها هست، مانند:

� (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θ è?#u uρ nο4θ x. ¨“9   )43 بقره /(  � #$

� yϑsù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁuŠù=sù �  ) / 185بقره(  

� ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9   )97آل عمران / (  � #$

شود، و صوم به هر  هر دعايي را شامل مي ةگفته شده كه: مجمل هستند، چون صال
ينها از لغت به گردد، و منظور از ا شود، و حج به هر قصدي اطالق مي امساكي گفته مي

آيد، پس به بيان نياز دارد، و بقولي: نه، مجمل نيستند، بلكه بر آنچه ياد شد  دست نمي
  گردند مگر اينكه دليلي آنها را تخصيص زند. حمل مي

  تذكر

اند. گفته: ولي  ابن الحصار گفته: بعضي مجمل و محتمل را در ازاي يك شيء پنداشته
ست كه منظور از آن فهميده نشود، و محتمل درست آن است كه مجمل لفظ مبهمي ا

لفظي است كه از همان هنگام وضع اول براي دو معني و مفهوم به باال قرار داده شده 
باشد، خواه در همة معاني به طور حقيقت استعمال گردد يا در بعضي از آنها. گفته: و فرق 

دو معني مشترك باشد، دارد و لفظ در بين آنها اينكه: مجمل بر أمور معروفي داللت مي
ولي مبهم بر أمر معروفي داللت ندارد، به اضافه قطعاً شارع به احدي اجازه نداد مجمل را 

  بيان كند، برخالف محتمل.
  
  



  نوع چهل و هفتم:

  در ناسخ و منسوخ قرآن

اند، از جمله: ابوعبيد  باره تصنيف كرده اي در اين هاي جداگانه تعداد بيشماري كتاب
ابوداود سجستاني، و ابوجعفر نحاس، و ابن االنباري، و مكي، و ابن  م، وقاسم بن سال

  باشند. العربي و ديگران مي
كس جايز نيست كتاب خدا را تفسير كند مگر بعد از آنكه  اند: براي هيچ پيشوايان گفته

  ناسخ و منسوخ آن را بشناسد.
  سي؟شنا پردازي فرمود: آيا ناسخ را از منسوخ مي به قصه سو علي 

  گفت: نه، فرمود: هالك شدي و هالك كردي.
  شود: و در اين نوع مسائلي بحث مي

  آيد، و از آن است فرمودة خداي تعالي:  اول: نسخ به معني ازاله و زدودن مي ي همسأل

� ã‡|¡Ψ u‹sù ª!$# $tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6øt ä† ª! $#  Ïµ ÏG≈tƒ# u �   ) / 52حج(  

  آيد، و به اين معني است: يز ميو به معني تبديل ن

� # sŒÎ)uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ%x6 ¨Β 7πtƒ# u �  ) / 101نحل(  

و به معني تحويل و جابجايي، مانند تناسخ ميراثها، يعني منتقل نمودن ارث از كسي به 
  ديگري.

و به معني نقل كردن از جايي به جايي، و از اين گونه است: نسخت الكتاب، هر گاه 
  ر آن نوشته شده به همان خط و عبارت حكايت نمايي.آنچه د

نحاس اشكال گرفته كه اين را جايز  مكي گفته: اين وجه در قرآن درست نيست، و بر
شود به منسوخ تعبير نمود، بلكه لفظ ديگري بايد  دانسته، به اين دليل كه ناسخ آن را نمي

  برد. به كار
  ي تعالي است:و سعيدي گفته: شاهد نظرية نحاس فرمودة خدا

� $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. ã‡Å¡Ψ tG ó¡ nΣ $tΒ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷è s? �  ) / 29جاثيه(  

  و نيز:
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� …çµ‾Ρ Î)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈tG Å3ø9 $# $ uΖ÷ƒt$ s! ;’ Í?yès9 íΟŠ Å3ym �  ) / 4زخرف(  

اش در ام الكتاب يعني  و پرواضح است كه تمام آنچه از وحي بتدريج نازل شد همه
  انكه خداي تعالي فرموده:باشد، همچن لوح محفوظ مي

� ’Îû 5=≈tG Ï. 5βθ ãΖõ3 ¨Β ∩∠∇∪ āω ÿ…çµ �¡ yϑ tƒ āωÎ) tβρã� £γsÜ ßϑø9   )79- 78واقعه/(  � #$

دوم: نسخ از اموري است كه خداوند به خاطر حكمتهايي آن را به اين امت  ي همسأل
اختصاص داده است، از جملة حكمتهاي نسخ: آساني است. و مسلمانان بر جواز نسخ 

اند بگمان اينكه بداء است، مثل كسي كه نظر  اند، ولي يهوديان آن را منكر شده كردهاجماع 
زيرا كه نسخ  ؛نظر كند، ولي اين پندار باطل است و رأيي داشته باشد سپس از آن صرف

بيان اين است كه مدت حكم تا آن موقع بوده، مانند زنده كردن و ميراندن و برعكس، و 
باشد، و اينها بداء  نيازي و بالعكس مي رعكس، و فقر پس از بيبيماري پس از سالمتي و ب

  نيست همچنين أمر و نهي بداء نيستند.
شود، به دليل  اند: قرآن جز با قرآن نسخ نمي اند، بعضي گفته و علما اختالف كرده

  فرمودة خداي تعالي:

� $tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9�ö� sƒ ¿2 !$pκ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγÎ=÷WÏΒ �  )/106بقره(  

  اند: مثل قرآن يا بهتر از قرآن جز خود قرآن نيست. گفته
زيرا كه آن نيز از نزد خداوند است، خداي تعالي  ؛شود و بقولي: قرآن با سنت نسخ مي

  فرموده:

� $tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλù;$# �  ) / 3نجم(  

  شده. آية وصيت ـ كه خواهد آمد ـ از اين گونه دانسته 
قول سوم اين است كه: اگر سنت به أمر الهي از طريق وحي باشد قرآن را نسخ 

نمايد، ولي اگر از روي اجتهاد باشد نه. اين قول را ابن حبيب نيشابوري در تفسير  مي
  خود حكايت كرده است.
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و شافعي گفته: هر جا كه نسخ قرآن با سنت واقع شده، با آن سنت قرآن نيز كمك 
هر كجا كه سنت با قرآن منسوخ گرديده، از سنت معاضد دارد، تا معلوم شود كند، و  مي

در  () 	'&�	� %# �$��	#كه قرآن با سنت توافق دارند، فروع اين مسأله رادر كتاب 

  ام. علم اصول به تفصيل گسترده
شود هر چند كه به لفظ خبر باشد، و  سوم: نسخ جز در أمر و نهي واقع نمي ي همسأل

بري كه معني طلب در آن نيست، نسخ در آن راه ندارد، و از بخش خبر وعده و اما خ
شوي كه بسياري از  وعيد است، اكنون كه اين را دانستي متوجه بطالن گفتة آن كس مي

  آيات أخبار و وعده و وعيد را در كتابهاي نسخ داخل نموده است.
  چهارم: نسخ بر چند گونه است: ي همسأل

  ه پيش از امتثال آن، و نسخ حقيقي همين است، مانند: آية نجوي.اول: نسخ مأمور ب
دوم: آنچه نسخ شده از اموري كه براي امتهاي پيش از ما مشروعيت داشته، مانند: آية 
قصاص و ديات، يا اينكه به طور اجمال أمر به آن بوده است، مانند نسخ رو كردن به 

سخ روزة عاشورا به ماه رمضان، البته اين المقدس با تشريع كعبه به عنوان قبله، و ن بيت
  گويند. قسم را مجازاً نسخ مي

سوم: آنكه به خاطر سببي به آن أمر شده باشد سپس آن سبب زايل گردد، مانند: 
دستور به صبر و گذشت هنگام ناتواني و كمي افراد مسلمان، سپس با واجب شدن جنگ 

نانكه خداي باشد، چ نسأ مياز م نسخ گرديد، و اين در حقيقت نسخ نيست بلكه نوعي
به جنگ تا آنجا كه مسلمانان  ها) پس منسأ عبارت است از أمرتعالي فرموده: (أو نُنس

نيرومند باشند، و در حال ضعف و ناتواني حكم، وجوب صبر بر آزارها و ناراحتيهاست، 
صبر با آية اند: آية مربوط به  شود كه گفته و با اين بيان ضعف نظرية بسياري معلوم مي

قسم منسأ است، يعني هر أمري كه  شمشير و جهاد نسخ شده، چنين نيست، بلكه از
به عمل  رسد بايد مدتي عمل شود، به خاطر علتي كه در آن هست، سپس وجوب مي

گردد كه علت به آن منتقل شده، و اين نسخ نيست، چونكه نسخ يعني از  ديگري منتقل مي
  ايز نباشد.بين بردن حكم تا امتثال آن ج
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اند كه آنچه خطاب آمده كه وقت و انتهايي دارد، محكم  اي ذكر كرده و مكي گفته: عده
زيرا كه مدت و حدي دارد، و آنچه وقت معيني داشته باشد نسخي در  ؛است و نسخ نشده

  آن نيست.
  لحاظ ناسخ و منسوخ أقسامي دارد: هاي قرآن از اند: سوره پنجم: بعضي گفته ي همسأل

الفاتحه،  ي هم نه ناسخ دارد و نه منسوخ، و آن چهل و سه سوره است: سوريك قس
يوسف، يس، الحجرات، الرحمن، الحديد، الصف، الجمعه، التحريم، الملك، الحاقه، نوح، 

هاي پس  الفجر و سوره الجن، مرسالت، عم، النازعات، االنفطار، و سه سوره بعد از آن، و
  العصر، و الكافرون. واز آن تا آخر قرآن، مگر التين، 

  و قسم ديگر ناسخ و منسوخ هر دو در آنها هست كه بيست و پنج سوره است:
البقره، و سه سورة پس از آن، الحج، النور، و سورة پس از آن، االحزاب، سبأ، المؤمن، 

  العصر. الشوري، الذاريات، الطور، الواقعه، المجادله، المزمل، المدثر، التكوير، و
قط ناسخ در آنها هست، و آن شش سوره است: الفتح، الحشر، المنافقون، و قسم سوم ف

  التغابن، الطالق، و االعلي.
و قسمي ديگر تنها منسوخ در آنها هست، و آن چهل سورة باقيمانده است. چنين 

  طالب آينده معلوم خواهد شد.م گفته: ولي در گفتة او نظر است كه از
  گونه است: چند مسأله ششم: مكي گفته: ناسخ بر

واجبي واجب ديگر را نسخ كند، كه عمل به اولي جايز نيست، مانند نسخ زندان  -1
.كردن زنان زناكار به حد  

  واجبي واجب ديگر را نسخ نمايد، عمل به اولي نيز جايز باشد، مانند آية مصابره. -2
و بعد  واجبي مستحبي را نسخ كند، مانند مقاتله با دشمنان اسالم كه مستحب بود -3

  واجب شد.
مستحبي واجبي را نسخ نمايد، مانند نماز شب كه به قرائت قرآن نسخ گرديد،  -4

  خداوند فرموده:
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� (#ρâ t� ø% $$sù $ tΒ u�œ£uŠ s? z ÏΒ Èβ# uö� à) ø9   )20مزمل / (  � #$

  هفتم: نسخ در قرآن بر سه نوع است: ي همسأل
عشر «: از آنچه نازل شد: هعايشه گفتام المؤمنين يكي: نسخ تالوت و حكم هر دو، 

خمس رضعات معلومات «بود، سپس به: » رضعات معلومات = ده نوبت شير دادن معلوم
نسخ شد، و پيغمبر وفات يافت در حالي كه اينها جزئي از » = پنج نوبت شير دادن معلوم

  شدند. قرآن خوانده مي

� šÏ% ©! $# šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# $ £ϑ ÏΒuρ öΝßγ≈uΖø% y—u‘ tβθ à) Ï"Ζãƒ �  )/3انفال(  

در حالي كه اينها خوانده «او كه:  ي هاند، ودربارة گفت اين را شيخين روايت كرده
اند، چون ظاهرش آن است كه تالوت آنها باقي بوده و حال آنكه  سخن گفته» شدند مي

  اينطور نيست.
بود  اند: منظور تا نزديكي وفات است، يا اينكه تالوت نيز نسخ شده و در جواب گفته

كه آن حضرت وفات  صولي به همة مردم نرسيده بود مگر بعد از وفات رسول خدا
  خواندند. يافت در حالي كه هنوز برخي از مردم آنها را مي

  و ابوموسي اشعري گفته: نازل شد سپس برداشته شد.
نه ناسخ، و نظيرش را  شود و و مكي گفته: در اين مثال نه منسوخ تالوت مي

  شناسم.  نمي
ع دوم: آنچه حكمش نسخ شده ولي تالوتش برجاي مانده است، و اين نوع است نو

اند، و آن جداً كم است، هر چند كه نويسندگان تعداد  كه كتابها دربارة آن تأليف كرده
اند، ولي محققان از قبيل قاضي ابوبكربن العربي  بسياري از آيات را از همين گونه شمرده

  اند. توضيح داده اين را بيان نموده و به خوبي
اند چند گونه است، يك  كه: آنچه بسياركنندگان آورده است گويم اين و آنچه من مي

گونه اصالً نه نسخ است و نه تخصيص، و هيچ ارتباطي از هيچ جهتي بين آنها نيست، و 
  آن مانند فرمودة خداي تعالي:
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� (#θ à) Ï"Ρr& $ £ϑÏΒ Νä3≈oΨ ø% y—u‘ �  ) / 254بقره(  

اند، در حالي كه چنين نيست  اند: اينها با آية زكات نسخ شده باشد، گفته مي و امثال آنها
بلكه باقي است، آية اول خبر است در معرض ثناي مؤمنين، و اين صالحيت دارد كه به 

هماني باشد، و در آية مستحب مانند دستگيري و م زكات و انفاق بر خانواده در امور
انفاق واجبي غير از زكات بوده است، وآية دوم را مزبور هيچ داللتي بر اين نيست كه 

  توان بر زكات حمل كرد كه به آن نيز تفسير شده است. مي
  و همچنين فرمودة خداوند: 

� }§øŠs9 r& ª!$# È/s3ôm r' Î/ tÉΚÅ3≈pt ø:$# �  ) / 8تين(  

زيرا كه خداي  ؛اند: اين آيه با آية شمشير نسخ گرديده، و حال آنكه چنين نيست گفته
بردار نيست، هر چند كه در معني  عالي تا أبد أحكم الحاكمين است، و اين سخن نسخت

  آيه أمر به واگذاري كار به خداوند و ترك انتقام هست.
  و فرمودة خداوند:

� (#θä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm ( �  ) / 83بقره(  

را غلط اند، ولي ابن الحصار اين گفته  بعضي آن را نسخ شده به آية شمشير شمرده
اسرائيل گرفته شده، پس اين  دانسته به اينكه آية مزبور حكايت از پيماني است كه بر بني

  خبر است و نسخ در آن راه ندارد. بقيه را هم بر اينها قياس كن.
و قسمي ديگر هست كه از مخصوص است نه از منسوخ، كه ابن العربي به تحرير آن 

  نجام داده است، مانند فرمودة خداي تعالي:اهتمام ورزيده و به خوبي اين كار را ا

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£ äz ∩⊄∪ āω Î) t Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u �  ) / 3-2عصر(  

� â !# t� yè’±9 $#uρ ãΝßγãè Î7®K tƒ tβ…ãρ$ tó ø9$# �  ) / 224شعراء(  

� āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u... �  ) / 227شعراء(  



    

  105    در ناسخ و منسوخ قرآن
  

� (#θ à" ôã $$sù (#θ ßs x"ô¹ $# uρ 4 ®L ym u’ ÎAù' tƒ ª! $# ÿÍν Í÷ö∆ r' Î/ �  ) / 109بقره(  

و كساني به غلط آنها را  استثنا با غايت تخصيص خورده است، و آيات ديگري كه با
  اند. در بخش منسوخ داخل كرده

  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σ ãƒ �  ) / 221بقره(  

  به اين آيه نسخ گرديده:گويند كه 

� àM≈oΨ |Á ós çR ùQ$# uρ z ÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tGÅ3 ø9   )5مائده / (  � #$

  و حال آنكه تخصيص خورده است.
و قسمتي ديگر آنچه در جاهليت يا شرايع پيش از ما بوده، يا در اول اسالم قرار داشته 

ع يدواج با زن پدر، و تشردارد، مانند: تحريم از مي ولي قرآن بر آن نازل نشده را بر
سه بار، و اين گونه را در قسم ناسخ قرار دادن  قصاص و ديه، و منحصر نمودن طالق در

نزديك به واقع است، ولي داخل نكردن آن به واقع نزديكتر است، و اين نظري است كه 
اسخ اند كه: اگر اين را در عداد ن مكي و ديگران ترجيح داده و وجه آن را چنين ذكر كرده

بشماريم بايد همة قرآن را ناسخ بدانيم؛ زيرا كه همه يا بيشتر آيات آن آنچه كفار و اهل 
اي  اند: و حق ناسخ و منسوخ آن است كه آيه اند را برداشته است. گفته كتاب بر آن بوده

  آية ديگر را نسخ نمايد.
وع پيشين آن بله نوع أخير آن يعني برداشتن حكم آنچه در اول اسالم بوده ـ از دو ن

  تر است. موجه
چون اين را دانستي معلوم شد كه قسمت بسيار زيادي از آياتي كه زياد كنندگان 

اند خارج است به عالوة آيات گذشت و عفو، اگر بگوييم كه آية شمشير آنها را  آورده
ماند، كه با  نسخ نكرده، و آنچه براي اين أمر صالحيت دارد قسمت بسيار كمي باقي مي

  كنم: ام، و در اينجا بدون زوايد تحرير مي ل در تأليف لطيفي آنها را گرد آوردهدالي
  البقره: ي هاز سور
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  فرمودة خداي تعالي: -1

� |=ÏG ä. öΝä3 ø‹n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9   )180بقره / (  � ...#$

لوارث  ةصيو أال ال«اين آيه منسوخ است، گفته شده: به آية ارث، و بقولي: به حديث: 
و بقولي: به اجماع، اين را ابن العربي حكايت » = آگاه باشيد كه براي وارث وصيتي نيست

  كرده است.
  فرمودة خداي تعالي: -2

� ’n?tãuρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰ Ïù �  ) / 184بقره(  

  گويند كه: منسوخ است به فرمودة خداوند:

� yϑsù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁuŠù=sù �  ) / 185بقره(  

  شود. تقدير گرفته مي» الو بقولي: محكم است و 
  فرمودة خداوند: -3

� ¨≅Ïm é& öΝà6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù §�9   )187بقره / (  � #$

  ناسخ فرمودة خداوند:

� $yϑ x. |=ÏGä. ’n?tã šÏ% ©!$#  ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% �  ) / 183بقره(  

آيه آن است روزة مسلمانان نيز همچون روزة امم  باشد؛ زيرا كه مقتضاي اين مي
گذشته باشد از جهت حرمت خوردن و جماع پس از خواب، اين را ابن العربي ذكر كرده، 

  سنت بوده. و قول ديگري هم حكايت كرده كه اين آيه نسخ حكمي است كه در
  فرمودة خداي تعالي:  -4

� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ# t� ysø9   )217بقره / (  � #$

  منسوخ است به فرمودة خداوند:

� (#θè=ÏG≈s% uρ šÅ2 Î�ô³ ßϑø9 $# Zπ ©ù !%x. ... �  ) / 36توبه(  
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  ابن جرير اين را از عطاء بن ميسره آورده است. 
  فرمودة خداي تعالي: -5

� tÏ% ©!$# uρ tβöθ ©ù uθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ... �  ) / 234بقره(  

  تا: 

� $�è≈tG ¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9   )240ره / بق(  � #$

  به آية:

� sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô−r& # Z�ô³ tãuρ �  ) / 234بقره(  

نسخ گرديد، و وصيت به آية ارث، و مسكن نزد بعضي ثابت و نزد بعضي ديگر 
  ».والسكني«منسوخ است به حديث: 

  فرمودة خداي تعالي: -6

� βÎ)uρ (#ρß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡ à"Ρ r& ÷ρr& çνθ à"÷‚ è? Νä3ö7Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# �    

  )284بقره / (  
  نسخ شده به آية بعد:

� Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø" tΡ āω Î) $ yγyè ó™ãρ �  ) / 286بقره(  

  و از سورة آل عمران:
  فرمودة خداوند تعالي:

� (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$s) è? �  ) / 102آل عمران(  

  گويند كه: منسوخ است به آيه: 

� (#θà) ¨? $$sù ©! $# $ tΒ ÷Λä÷è sÜ tFó™$# �  ) / 16تغابن(  

اي جز اين نيست كه ادعاي نسخ در آن  و به قولي: نسخ نشده بلكه محكم است. و آيه
  صحيح باشد.
  نساء: ي هو از سور
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  فرمودة خداي تعالي:

� tÏ% ©!$# uρ ôN y‰s) tã öΝà6ãΖ≈yϑ÷ƒr& öΝèδθ è?$t↔sù öΝåκz:� ÅÁ tΡ �  ) / 33نساء(  

  منسوخ است به فرمودة خداوند:

� (#θä9 'ρ é& uρ ÏΘ%tn ö‘F{ $# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/ ’ Îû É=≈tFÏ. «!   )75انفال/(  � #$

  و فرمودة خداوند: 

� # sŒÎ)uρ u�|Ø ym sπ yϑó¡ É)ø9   )8نساء / (  � ...#$

  اند. بقولي: منسوخ شده، و بقولي: نه ولي مردم در عمل به آن سستي نموده
  فرمودة خداوند تعالي: 

�  ÉL≈©9$# uρ š Ï?ù' tƒ sπ t±Ås≈x" ø9   )15نساء / (  � #$

  به آية نور نسخ شده است. 
  و از سورة المائده:

  فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿωuρ t� öκ¤¶9 $# tΠ# t�pt ø:$# �  ) / 2مائده(  

  با اباحة قتال در ماه حرام منسوخ است.
  فرمودة خداي تعالي:

� βÎ*sù x8ρâ !$ y_ Νä3÷n $$ sù öΝæη uΖ÷� t/ ÷ρr& óÚ Í� ôãr& öΝåκ÷] tã �  )42ه / مائد(  

  خداوند: به قول 

� Èβr&uρ Νä3 ôm $# Νæη uΖ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!   )49مائده / (  � #$

  منسوخ است.
  و فرمودة خداي تعالي: 

� ÷ρ r& Èβ# t� yz#u ôÏΒ öΝä. Î�ö� xî �  ) / 106مائده(  



    

  109    در ناسخ و منسوخ قرآن
  

  منسوخ است به فرمودة خداوند:

� (#ρß‰ Íκô− r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ �  ) / 2طالق(  

  انفال: ي هرو از سو
  فرمودة خداوند: 

� β Î) ä3 tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρ ç�ô³ Ïã tβρ ç�É9≈|¹... �  ) / 65انفال(  

  به آية بعد از آن نسخ شده است.
  و از سورة براءه:

  :فرمودة خداي تعالي

� (#ρã� Ï"Ρ$# $]ù$ x"Åz Zω$ s) ÏOuρ �  ) / 41توبه(  

  به آيات عذر نسخ شده كه عبارتند از فرمودة خداوند: 

� }§ øŠ©9 ’ n? tã 4‘ yϑôã F{$# Ól t� ym �  ) / 61نور(  

  و فرمودة خداي تعالي:

� }§ øŠ©9 ’ n? tã Ï !$ x"yè ‘Ò9$# �  ) / 91توبه(  

  فرمودة خداوند:به تا دو آيه، و 

� $tΒuρ šχ%x. tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρ ã� Ï"ΨuŠÏ9 Zπ©ù !$ Ÿ2 �  ) / 122توبه(  

  نور: ي هو از سور
  فرمودة خداي تعالي:

� ’ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āωÎ) ºπuŠÏΡ# y— �  ) / 3نور(  

  منسوخ است به آية: 

� (#θßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ �  ) / 32نور(  

  و فرمودة خداي تعالي: 
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� ãΝä3Ρ É‹ø↔tG ó¡ uŠÏ9 t Ï%©!$# ôMs3n=tΒ óΟ ä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr&... �  )/ 58نور(  

  .شود: نسخ شده، و بقولي: نه بلكه مردم در عمل به آن سستي كردند گفته مي
  احزاب: ي هو از سور

  فرمودة خداي تعالي

� āω ‘≅Ït s† š� s9 â !$ |¡ ÏiΨ9$# �  ) / 52احزاب(  

  منسوخ است به فرمودة خداوند:

� !$ ‾ΡÎ) $ oΨù=n=ôm r& y7s9 y7y_≡uρ ø—r&... �  ) / 50احزاب(  

  مجادله: ي هو از سور
  فرمودة خداي تعالي

� #sŒ Î) ãΛäø‹yf≈tΡ tΑθ ß™§�9 $# (#θ ãΒÏd‰ s) sù �  )12دله / مجا(  

  به آية بعديش نسخ شده است.
  الممتحنه: ي هو از سور

  فرمودة خداي تعالي:

� (#θè?$ t↔sù šÏ% ©!$# ôMt7yδsŒ Νßγã_≡uρø—r& Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ (#θ à) x"Ρr& �  )/ 11ممتحنه(  

  بقولي، به آية غنيمت و بقولي: محكم است. بقولي: به آية شمشير نسخ شده، و
  المزمل: ي هو از سور

  :ة خداوندفرمود

� ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9 $# āωÎ) Wξ‹Î=s% �  ) / 2مزمل(  

گويند. به آخر سوره نسخ شده، سپس آخر هم به نمازهاي پنجگانه نسخ گرديده 
  است.
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اينها بيست و يك آية نسخ شده است با اختالفي كه در بعضي از آنها هست و صحيح 
مورد آية استيذان و  اينها ادعاي نسخ گردد، و صحيحترين أقوال در نيست دربارة غير

  .شود است، پس نوزده آيه ميآن  قسمت محكم بودن
  فرمودة خداي تعالي: 

� $yϑuΖ÷ƒr' sù (#θ—9 uθè? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!   )115بقره / (  � #$

  بنا به رأي ابن عباس به فرمودة خداوند:

� ÉeΑuθ sù y7yγô_ uρ t�ôÜx© Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t�ys ø9   )149بقره / (  � #$

  شود. پس رويهمرفته بيست آيه مي منسوخ است،
  ام: و آنها را در ضمن چند بيت به نظم آورده
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  آيات: ي هترجم
شماري را در  هاي بي اند، و آيه هاي منسوخ بسيار سخن گفته مردم در تعداد آيه -1

 اند. آن داخل شمرده
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ز اينها نيست، بيست آيه است كه ماهران و و بياموز تحرير آياتي كه بيش ا -2
 اند. بزرگان آنها را تحرير نموده

آيات: رو كردن به سوي قبله هر كجا كه باشد، و وصيت براي خانواده هنگام  -3
 احتضار.

و نسخ حرمت خوردن و جماع پس از خواب (در شب ماه رمضان) و فديه  -4
 دادن كسي كه توان روزه را نداشته باشد.

ا ادا كردن، چنانكه در خبر صحيح رسيده، و در ماه حرام با و حق تقوي ر -5
 كافران جنگيدن.

و يك عده گرفتن زنان با وصيت براي آنان، و فاش كردن راز دل و آنچه در  -6
 گذرد. انديشه مي

اعتنايي به گواهي كافران، و آية صبر، و آية  و سوگند و زندان بر زناكار، و بي -7
 بسيج به جنگ.

در عقد  صزن زناكار، و نبودن محذور براي محمد ي مرد وو منع ازدواج برا -8
 زندان براي خويش.

و  صو دادن مهرية زناني كه هجرت نمودند، و آية نجوي و خلوت با پيغمبر -9
 داري شب. همچنين زنده

به اضافة آية استيذان (اجازه گرفتن) بردگان، و آية تقسيم اضافة ارث براي  -10
 حاضران.

در اين هست كه حكم برداشته شده و تالوت باقي  اگر اشكال كني: چه حكمتي
  بماند؟

  جواب آن به دو وجه است:
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شود،  يكي: اينكه همانطور كه قرآن براي شناختن حكم از آن و عمل به آن تالوت مي
رسد، پس  شود و به ثواب مي اينكه كالم خداوند است خوانده مي همچنان به منظور

  د.تالوت آن براي اين حكمت قرار داده ش
گيرد، پس تالوت آيات منسوخه  دوم: غالباً براي تخفيف و آسان گرفتن نسخ انجام مي

  باقي ماند تا يادآور نعمت و رفع مشقت باشد.
و اما آنچه در قرآن ناسخ أحكام جاهليت يا أحكامي كه در شرايع پيشين، يا در اول 

المقدس به آية قبله، و  تبيقبله از باشد، مانند نسخ  اسالم بوده، آمده است نيز أندك مي
  ام. روزة عاشورا به روزة رمضان، و أمور ديگري كه در كتاب مشاراليه تحرير كرده

  فوايد پراكنده

اند: در قرآن ناسخي نيست مگر اينكه منسوخ پيش از آن ترتيب يافته  بعضي گفته
ده در سوره البقره، و فرمودة خداوند:است، به جز دو  آيه: آية ع  

� āω ‘≅ Ït s† š� s9 â !$ |¡ ÏiΨ9$# �  )؟/؟(  

  كه پيش از منسوخ آمده.
باشد ـ بنا به رأي كسي كه آن  مي ئيديگري آية سومي افزوده، و آن آية حشر دربارة َف

  را به آية انفال:

� (#þθ ßϑn=÷æ $# uρ $ yϑ ‾Ρ r& ΝçG ôϑÏΨ xî ÏiΒ & óx« �  ) / 41انفال(  

  داند. نسخ گرديده مي
  اند، و آن فرمودة خداي تعالي: زودهو عدة ديگر آية چهارمي را اف

� É‹è{ uθ ø"yèø9   )199اعراف / (  � #$

باشد، يعني اضافة از اموال آنها را، بنا به رأي كسي كه آن را به آية زكات منسوخ  مي
  شمرده است.

گرداندن و اعراض و  كفار، روي گذشت ازاز هر چه در قرآن «و ابن العربي گفته: 
  ه آية شمشير نسخ شده است، آية شمشير اين است:دست شستن از آنان آمده، ب
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� # sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# ã�åκô−F{ $# ãΠã�çtø: $# (#θè=çG ø% $$ sù tÏ.Î� ô³ßϑ ø9   )5توبه / (  � ...#$

  ».نسخ نمود وچهار آيه را نسخ كرده سپس آخر آن اولش را كه صدوبيست
تعالي است: نسوخ فرمودة خداي و اشكال اين گفته گذشت. و نيز گفته: از عجيب م

﴿É‹è{ uθ ø"yèø9 óóÚ﴿كه اول و آخر آن يعني:  ﴾#$ Ì�ôã r& uρ Ç tã šÎ= Îγ≈pgø: منسوخ است؛ و  ﴾#$

∆ß÷﴿ني وسط آن يع ù&uρ Å∃ ó�ãè ø9$$ Î/﴾ باشد. محكم مي  

اي است كه اولش منسوخ و آخرش  انگيز آيه وي گفته: و نيز از منسوخهاي شگفت
  وند است:نظيري ندارد، و آن فرمودة خدا ناسخ است و

� öΝä3 ø‹n=tæ öΝä3|¡ à"Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØ tƒ ̈Β ¨≅ |Ê # sŒÎ) óΟ çF÷ƒy‰ tF÷δ   )105مائده / (  � #$
اگر به امر به معروف و نهي از منكر هدايت شديد، و اين ناسخ (عليكم أنفسكم) «

  ».باشد مي
  و سعيدي گفته: هيچ منسوخي بيش از فرمودة خداي تعالي:

� ö≅è% $ tΒ àMΖä. %Yæ ô‰ Î/ zÏiΒ È≅ß™”�9   )9احقاف / (  � ...#$

الفتح در سال صلح  ي باقي نمانده است، كه شانزده سال ماند تا اينكه اول سوره
  حديبيه نسخ شد.

  اهللا سالمه الضرير دربارة فرمودة خداي تعالي: ةهبو 

� tβθ ßϑÏè ôÜãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm7ãm �  ) / 8انسان(  

سيراً) نسخ شده است، و منظور أسير مشركين گفته بود: از اين جمله كلمة (وأ
شنيد، وقتي به اينجا رسيد  شد دخترش مي باشد، پس چون كتاب بر او خوانده مي مي

دخترش گفت: اي پدر خطا كردي، گفت: چطور! جواب داد: مسلمانان اجماع دارند كه 
  يي.گو گذارند از گرسنگي بميرد، پس گفت: راست مي شود و نمي أسير غذا داده مي



    

  115    در ناسخ و منسوخ قرآن
  

و شيذله در البرهان گفته: نسخ ناسخ جايز است كه ناسخ منسوخ گردد، مانند فرمودة 
  خداي تعالي:

� ö/ä3s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ �  ) / 6كافرون(  

  آن را فرمودة خداي تعالي:

� 4 ®Lym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# �  ) / 29توبه(  

  ر است:يد. چنين گفته، ولي از دو جهت در آن نظاننسخ گرد
  وجه اول: قبال اشاره شد.

  وجه دوم: فرمودة خداي تعالي:

� 4 ®Lym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# �  ) / 29توبه(  

 ي توان مثال ديگري براي آن آورد: آخر سوره مخصص آيه است نه ناسخ آن، البته مي
  المزمل كه ناسخ اول سوره است و منسوخ به وجوب نمازها.

  و فرمودة خداوند: 

� (#ρã� Ï"Ρ$# $]ù$ x"Åz Zω$ s) ÏOuρ �  ) / 41توبه(  

  باشد. كه ناسخ آيات دست برداشتن از كفار، و منسوخ به آيات عذر مي
المائده منسوخي نيست.  ي هو ابوعبيد از حسن و ابوميسره آورده كه گفتند: در سور

  از ابن عباس آمده كه فرمودة خداوند: مستدركشود به آنچه در  ولي اشكال مي

� Νä3 ÷n$$ sù öΝæη uΖ÷� t/ ÷ρ r& óÚ Í� ôãr& öΝåκ÷] tã �  )/ 42مائده(  

  منسوخ است به فرمودة خداوند:

� Èβr&uρ Νä3 ôm $# Νæη uΖ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!   )49مائده /(  � #$

اند كه گفت: اولين چيزي كه از قرآن نسخ شد  و ابوعبيد و ديگران از ابن عباس آورده
  ست.آية قبله و سپس آية روزة نخستين بوده ا
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اند كه  هاي مكي نبايد ناسخي باشد و حال آنكه آورده مكي گفته: و بنابراين در سوره
  :غافردر آياتي از آنها واقع شده، ازجمله: فرمودة خداي تعالي در سورة 

� t Ï% ©! $# tβθè= Ïϑ øts† z̧ ö�yè ø9$# ô tΒ uρ … çµ s9öθym tβθßs Îm7 |¡ç„ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝÍκ Íh5 u‘ �  / 7(غافر(  

  مودة خداي تعالي است:كه ناسخ فر

� šχρ ã� Ï"øó tFó¡ o„uρ yϑ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{   )5شوري /(  � #$

المزمل به آخر آن است، يا  ي هگويم: بهتر از اين نسخ برپايي شب از اول سور مي
  وجوب نمازهاي پنجگانه كه به اتفاق در مكه بوده است.

  توجه

ا يكي از اصحاب ي صابن حصار گفته: در حكم به نسخ به نقل صريح از رسول خدا
  را نسخ كرد. ية ديگرآشود كه بگويد: فالن آيه آن  آن حضرت رجوع مي

گفته: و چه بسا در موقع بودن تعارض قطعي كه از علم تاريخ به دست آمده باشد به 
  آن حكم شود تا متقدم و متأخر شناخته گردد.

ست، كه بدون گفته: و در نسخ سخن عوام مفسرين و اجتهاد مجتهدين مورد اعتماد ني
نقل صحيح يا تعارض صريح گفته شود؛ زيرا كه نسخ متضمن رفع يك حكم و قراردادن 

 مقرر شده باشد، و در اين أمر صحكمي ديگر به جاي آن است كه در عهد رسول خدا 
  نقل و تاريخ مورد اعتماد است نه رأي و اجتهاد.

عضي قائلند خبرهاي واحد هاي نقيض هم دارند، ب گفته: ولي مردم در اين قضيه نظريه
كنند و به سخن يك مفسر  انگاري مي أفراد عادل در نسخ قبول نيست، و بعضي ديگر سهل

  باشد. نمايند، و حال آنكه قول درست برخالف هر دو مي يا مجتهد اكتفا مي
اند كه حكمت  نوع سوم: آنچه تالوتش نسخ شده نه حكم آن، بعضي اشكال كرده

گذاردن حكم چيست؟ و بهتر نبود كه تالوت هم باقي بماند تا  برداشتن تالوت و باقي
  عمل به حكم آن با ثواب تالوتش جمع گردد؟
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جواب داده: اين كار بدين جهت است كه مقدار اطاعت و فرمانبرداري  فنونمؤلف 
اين أمت كه در جانفشاني به راه گمان مبادرت ورزند، و طريق قطعي براي حكم طلب 

در ذبح  ÷كنند همچنانكه حضرت خليل اي سرعت مي ترين اشارهننمايند، و با كم
خوابي كه ديده بود، و خواب پايينترين راه وحي است. و فرزندش سبقت نمود به جهت 

مثالهاي اين نوع بسيار است. ابوعبيد گفته: حديث كرد ما را اسماعيل بن ابراهيم، از ايوب 
داند  : همة قرآن را فراگرفتم از كجا ميابن عمر كه گفت: كسي از شما نگويد از نافع از

  اش را! قرآن بسياري از او رفته است، ولي بگويد: آنچه از قرآن آشكار شد فرا گرفتم. همه
مريم برايمان حديث آورد از أبولهيعه از ابواالسود، از عروه بن  و نيز گفته: ابن أبي

دويست آيه  صزمان پيغمبراالحزاب در  ي هعايشه كه گفت: سورام المؤمنين الزبير، از 
شد، پس هنگامي كه عثمان مصحفها را نوشت جز آنچه اكنون موجود است از  خوانده مي

  آن به دست نياورد.
و گفته: حديث آورد براي ما اسماعيل بن جعفر از مبارك بن فضاله، از عاصم بن أبي 

االحزاب را  ي هبن حبيش كه گفت: أبي بن كعب به من گفت: چقدر سورالنجود، از زر
 ي هالبقره بود، و در آن سور ي هشماريم؟ گفتم: هفتاد و دو يا سه آيه، گفت: معادل سور مي

 َوالشْيَخةُ إذا زنا الشْيُخ «شد، گفتم: آية رجم كدام است؟ گفت:  آية رجم خوانده مي
  ».َفاْرُجُموُهَما أَْلَبتَة َنَكاًال ِمَن اللِه َواللُه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

و نيز گفته: حديث كرد ما را عبداهللا بن صالح، از ليث، از خالدبن يزيد، از سعيدبن أبي 
آية  صاش گفت: رسول خدا  هالل، از مروان بن عثمان، از ابوأمامه بن سهل كه خاله

  ».ةِ الشْيُخ َوالشْيَخُة فَاْرُجُموُهَما أَْلَبتَة ِبَما َقَضَيا ِمَن اللذ «رجم را به ما آموخت. 
 ابن أبي حميد، از حميده دختر از جحجاج از ابن جري و گفته: حديث آورد براي ما

  أبويونس كه گفت: پدرم در سن هشتادسالگي از مصحف عايشه برايم خواند:
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ى ِإن اللَه ومالئكته يصلون على النبي يأيها الِذيَن آَمُنوا َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما َوَعلَ «
  .1گفته: اين پيش از آن بود كه عثمان مصحفها را تغيير دهد» الِذيَن ُيَصلوَن الصُفوَف اْألَُولَ 

و گفته: حديث كرد ما را عبداهللا بن صالح از هشام بن سعد، از زيدبن أسلم، از عطاء 
شد  چنين بود كه هرگاه بر او وحي مي صبن يسار، از أبوواقد ليثي كه گفت: رسول خدا

آموخت. گويد: روزي به  رفتيم، پس از آنچه بر او وحي شده بود به ما مي ه نزدش ميب
َقاِم الصَالِة َوِإيَتاِء الزَكاِة َوَلْو َأن «فرمايد:  خدمتش رفتم، فرمود خداوند مي ِإنا أَنـَْزْلَنا اْلَماَل ِإلِ

 َأْن َيُكوَن ِإَلْيِه الث اِلُث ِالْبِن آَدَم َواِديًا َألََحبَأْن َيُكوَن ِإلَْيِهَما الث اِني َألََحباِني َوَلْو َكاَن َلُه الث
  ».َوَال َيْمَألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال التـَراُب َويـَُتوُب اللُه َعَلى َمْن تَابَ 

فرمود: خداوند  صاز أبي بن كعب  آورده كه گفت: رسول خدا مستدركو حاكم در 
  بر تو قرآن را بخوانم، پس خواند: فرموده كه مرا امر

� óΟs9 Ç ä3tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ã�x" x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# t Ï. Î�ô³ ßϑø9$# uρ �  ) / 1بينه(  

َلْو َأن اْبَن آَدَم َسَأَل َواِديًا ِمْن َماٍل فَُأْعِطيِه َسَأَل ثَانًِيا َوِإْن َسَأَل ثَانًِيا «آن  ي هو از باقيماند
َسَأَل ثَالِثًا َوَال يَْمَألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال التـَراُب َويـَُتوُب اللُه َعَلى َمْن تَاَب َوِإن َذاَت َفُأْعِطيِه 

ًرا فـََلْن يُْكَفرَ  ُر اْليَـُهوِديِة َوَال النْصَرانِيِة َوَمْن يـَْعَمْل َخيـْ يِن ِعْنَد اللِه اْلَحِنيِفيُة َغيـْ هُ الد.«  
د گفته: حجاج برايمان حديث كرد از حمادبن سلمه، از علي بن زيد، از و ابوعبي

اي در حدود براءه نازل شد  بن أبي االسود، از أبوموسي أشعري، كه گفت: سوره بأبوحر
يَن بَِأقْـَواٍم َال «سپس برداشته گرديد و اين مقدار از آن حفظ شد:  ُد َهَذا الدَه َسيـَُؤيالل َأن

ْم َوَلْو َأن ِالْبِن آَدَم َواِديـَْيِن ِمْن َماٍل لََتَمنى َواِديًا ثَاِلثًا َوَال َيْمَألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال َخَالَق َلهُ 
  ».التـَراُب َويـَُتوُب اللُه َعَلى َمْن تَابَ 

                                                
ي كرام مصاحف شخصي داشتند  يعني: قبل از اينكه مصاحف خاصي كه در دست اشخاص است تغيير يابد؛ چرا كه اكثر صحابه - 1

شنيدند نيز  كه در آن غير از آيات قرآن گاهي تفسير و تأويلي را كه از پيامبر عليه السالم و يا از بزرگان صحابه مي

قرآن را جمع نمود، دستور داد اين مصاحف از بين برود؛ تا بعد از گذشت زمان   �و چون اميرالمؤمنين عثمان نوشتند.  مي

  [مصحح]تصور نشود كه تفسيرهاي نوشته شده در مصاحف نيز جزء آيات قرآن است. 
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اي ندارند، و اگر فرزند آدم دو  خداوند اين دين را به اقوامي تأييد خواهد كرد كه بهره«
ه ثروت داشته باشد سومي را آرزو كند، و جز خاك چيزي شكم آدميزاد را پر نخواهد در

  ».نمايد كرد و خداوند برهر كه خواهد توبه مي
خوانديم كه به  اي مي آورده كه گفت: ما سوره � حاتم از ابوموسي أشعري و ابن أبي

  فظ نمودم:مسبحات شبيه بود، پس از يادمان برده شد ولي من از آن اين مقدار ح
َها يـَْوَم « يأيها الذين آمنوا ال تقولوا ماال تـَْفَعُلوَن فَـُتْكَتَب َشَهاَدًة ِفي َأْعَناِقُكْم فـَُتْسأَُلوَن َعنـْ

  ».اْلِقَياَمةِ 
و أبوعبيد گفته: حديث آورد ما را حجاج، از سعيد، از حكم بن عتيبه، از عدي بن 

سپس به  »تـَْرَغُبوا َعْن آبَاِئُكْم َفِإنُه ُكْفٌر ِبُكمْ  َال «خوانديم:  گفت: ما چنين مي عدي كه عمر مي
  چنين است؟ گفت: بله. زيدبن ثابت گفت: آيا

و گفته: حديث كرد ما را أبومريم، از نافع بن عمر الجمحي، و حديث كرد، مرا ابن 
يابي در  مسوربن مخرمه، گفت: عمر به عبدالرحمن بن عوف گفت: آيا نمي أبي مليكه، از

يابيم!  را؟ زيرا كه ما آن را نمي» َأْن َجاِهُدوا َكَما َجاَهْدتُْم َأوَل َمرةٍ «ه بر ما نازل شده: آنچ
  قرآن است. هاي شده ساقط جواب داد: از

و گفته: حديث كرد ما را ابن أبي مريم، از ابولهيعه، از يزيدبن عمروالمعافري از 
زي به أصحاب گفت: خبرم دهيد از دو ابوسفيان كالعي، كه مسلمه بن مخلداالنصاري رو

ود سعد بن اند، پس به او نگفتند با اينكه ابوالكّن مصحف نوشته نشده ن كه درآقر آيه در
ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي «ميان آنها بود ـ پس مسلمه چنين گفت:  مالك در

ُفِسِهمْ  ُتُم اْلُمْفِلُحوَن َوالِذيَن آَوْوُهْم َوَنَصُروُهْم َوَجاَدُلوا  َسِبيِل اللِه ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنـْ َأَال أَْبِشُروا أَنـْ
ُهُم اْلَقْوَم الِذيَن َغِضَب اللُه َعَلْيِهْم ُأولَِئَك َال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن قـُرِة َأْعُينٍ   َجَزاًء ِبَما  َعنـْ

  ».َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
اي  آورده كه گفت: دو مرد سوره باز ابن عمر خود معجم كبيرطبراني در و 

خواندند، پس  به آنها آموخته بود، و آن را در نمازشان مي صخواندند كه رسول خدا
يكي از شبها براي نماز برخاستند، ولي حتي يك حرف آن را ندانستند، فرداي  آن شب 
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راي آن حضرت عرضه داشتند، فرمود: رفتند، و آن جريان را ب صبه خدمت رسول خدا
  هايي است كه نسخ شده، پس خود را از آن مشغول نماييد. ازسوره

شدند و  از صحابه شهيداي  از أنس دربارة جريان بئرمعونه ـ كه عده صحيحينو در 
كرد ـ آمده: أنس گفت: و دربارة آنها قرآني نازل شد  آن حضرت بر قاتالن آنان نفرين مي

َأْن بـَلُغوا َعنا قـَْوَمَنا أَنا َلِقيَنا رَبـَنا فـََرِضَي َعنا «انديم تا اينكه برداشته شد: كه آن را خو
  ».َوأَْرَضانَا

خوانيد ربع آن است يعني:  از حذيفه است كه گفت: آنچه شما مي مستدركو در 
  براءه. ي هسور

اش از  نچه نوشتهگفته: و از آ الناسخ و المنسوخحسين بن المنادي در كتاب خود 
قرآن برداشته شد ولي از دلها حفظ آن نرفت: دو سورة قنوت در وتر است، الخلع و 

  الحفد.

  تذكر

 ؛اند قاضي أبوبكر دركتاب االنتصار از جمعي حكايت كرده كه اين نوع را انكار نموده
نسخ قرآن  خبرهاي واحد است، و در مورد قطع و يقين به نزول و زيرا كه أخبار آنها

  توان بر أخبار آحاد اعتماد كرد. نمي
و ابوبكر رازي گفته: نسخ نوشته و تالوت چنين است كه خداوند آن را از ياد مردم 

در مصحف أمر  ببرد، و از اوهام آنان بردارد، و آنها را به اعراض از تالوت و نوشتن آن
داوند آنها را فرمايد، پس به مرور زمان مندرس گردد، همچون ساير كتابهاي قديمي كه خ

  در كتاب خود ياد كرده: 

� ¨β Î) # x‹≈yδ ’ Å∀ s9 É#ßs ÷Á9$# 4’n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ É#çt à¾ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒuρ �    

  )19-18اعلي / (  
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از دو حال خارج نيست، يا در  شود، آنگاه اين أمر و امروزه چيزي از آنها شناخته نمي
آن برداشته شده باشد، و يا اينكه نسخ انجام گرفته و تالوتش از قر صزمان رسول خدا 

ياد  اش باقي باشد، سپس خداوند آن را از نوشته پس از وفات آن حضرت نيز تالوت و
قرآن بعد از وفات  مردم ببرد و از اوهامشان بردارد، و حال آنكه نسخ چيزي از

  جايز نيست. صپيغمبر
كه مردم بگويند: عمر  اگر نه ترس از اين بود: «فاروق دربارة گفتة عمر البرهانو در 

ظاهرش آن است كه نوشتن «گفته: » نوشتم در كتاب خدا افزود، آن را يعني آية رجم مي
آن جايز باشد، ولي حرف مردم مانع از نوشتنش شده است، و آنچه في نفسه جايز باشد 

زيرا  ؛شد بايست ثبت مي بود مي نمايد، پس اگر جايز مي گاهي از خارج چيزي آنرا منع مي
به نوشتن  سبسا گفته شود: اگر تالوت باقي بود عمر  ه وضع نوشته همين است. و چهك

زيرا كه حرف مردم صالحيت منع را  ؛كرد نمود، وبه گفتة مردم اعتنايي نمي آن مبادرت مي
شايد معتقد بوده كه خبر واحد است، و  ندارد، خالصه اينكه اين مالزمه مشكل است، و

ظفر در  ، هر چند كه حكم ثابت گردد، و از اينجاست كه ابنشود قرآن با آن ثابت نمي
كتاب الينبوع منكر شده كه اين را در عداد منسوخ التالوه بياورد، و گفته چون خبر واحد 

  كند. قرآن را اثبات نمي
وي گفته: بلكه اين از قسم منسأ است نه منسوخ، و اين دو گاهي به هم اشتباه 

  ».ن است كه گاهي حكم منسأ دانسته شده استشود، و فرق بين اين دو آ مي
خبر درست نيست، چونكه به » شايد معتقد بوده كه خبر واحد است«اينكه گفته: 

  دريافت كرده است. صصحيح آمده كه آن را از پيغمبر
و حاكم از طريق كثيربن الصلت آورده كه گفت: زيدبن ثابت و سعيدبن العاص 

 صه گذشتند، زيد گفت: شنيدم رسول خدانوشتند، پس بر اين آي مصحف را مي
پس عمر گفت: وقتي نازل شد به » الشْيُخ َوالشْيَخُة ِإَذا زَنـََيا َفاْرُجُموُهَما أَْلَبتةَ «گفت:  مي

آمدم و عرض كردم: آن را بنويسم؟ انگار آن را اكراه داشت، پس عمر  صخدمت پيغمبر
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زنند، و جوان  اش مي يانهي محصن نباشد تازبيني كه اگر پيرمرد زنا كند ول گفت: آيا نمي
  گردد! د سنگسار ميبود و مرتكب زنا شمحصن  اگر

شود سبب نسخ تالوت آن  ابن حجر در شرح منهاج گفته: از اين حديث استفاده مي
  گردد. چيست؛ زيرا كه برخالف ظاهر عموم آن عمل مي

بب آن آسان گرفتن بر امت گويم: نكتة خوبي در اين باره به خاطرم رسيده، اينكه س مي
مصحف نوشته نشود، هر چند كه حكم آن باقي  است كه تالوتش شهرت نيابد و در

ترين احكام و خشنترين حدود است، و در آن  است؛ زيرا كه اين سنگينترين وسخت
  باشد. اشاره به استحباب پنهان كردن و پرده افكندن بر زشتيها مي

زيدبن ثابت گفت: آيا اين را در مصحف آورده: مروان بن حكم به و نسايي 
بيني كه دو جوان ازدواج كرده (اگر زنا كنند) سنگسار  نويسي؟ گفت: آيا نمي نمي
دهم، پس عرضه  شوند! اين را مذاكره كرديم پس عمر گفت: من اين كار را انجام مي مي

  .تواني رايم بنويس فرمود: نميداشت: اي رسول خدا آية رجم را ب
ام بده تا بنويسم، يا زمينة نوشتن را برايم فراهم  يعني: اجازه» برايم بنويس«اينكه گفت: 

  ساز.
از يعلي بن حكيم، از زيد بن أسلم آورده كه عمر  فضائل القرآنو ابن الضريس در 

براي مردم سخنراني كرد پس گفت: در مورد رجم شك نكنيد كه آن حق  سفاروق 
ر مصحف بنويسم، از أبي بن كعب پرسيدم، پس است، و به تحقيق كه سعي كردم آن را د

درخواست آموزش آن را  صگفت: مگر نه به سوي من آمدي در حالي كه از رسول خدا
خواهي به تو آية رجم را بياموزد، در حالي  ام زدي و گفتي: از او مي داشتم، پس به سينه

شته شدن تالوت آن جهند! ابن حجر گفته: در اين اشاره به سبب بردا كه بسان شتران برمي
  باشد.  ـ كه اختالف است ـ مي

  توجه
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شود و  ابن الحصار دربارة اين نوع گفته: چگونه نسخ بدون جايگزيني بدل واقع مي
  حال آنكه خداي تعالي فرموده:

� $tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9�ö� sƒ ¿2 !$pκ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγÎ=÷WÏΒ �  ) / 106بقره(  

  ناپذير؟ خبري است تخلفو اين 
جواب اين گفته آن است كه بگوييم: هر چه در حال حاضر در قرآن مسطور است و 
نسخ نشده بدل از چيزهايي است كه تالوتشان نسخ گرديده است، و هر آنچه از قرآن را 

دانيم بدل نموده، و لفظ و معناي آن با  دانيم، به آنچه مي ن نميخداوند نسخ فرموده كه اآل
  اتر به ما رسيده است.تو

  



  هشتم: نوع چهل و

  در مشكل قرآن و موهم اختالف و تناقض در آن

اي در اين باره دارد، و منظور از آن مواردي است كه موهم  قطرب كتاب عليحده
  باشد، و حال آنكه خداي تعالي منزه از آن است، چنانكه فرموده: تعارض بين آيات مي

� öθs9 uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Z"≈n=ÏF÷z $# #Z�� ÏWŸ2 � ) / 82نساء(  
ينه (از نظر لفظ و معني) در آن اختالف ئاگر اين قرآن از جانب غير خدا بود هرآ«

  ».يافتند بسيار مي
حقيقت  حال آنكه در ولي ممكن است براي مبتدي ايهام و پندار اختالف واقع شود و

كردن ايهام به اين فن نياز شد، همچنانكه دربارة اختالف  چنين نيست، پس براي برطرف
باره  بين احاديث متعارض تصنيف شده است و ابن عباس در اين حديث و بيان جمع

  توقف در بعضي از آنها از وي حكايت گرديده است. سخن گفته و
ير منهال بن عمرو، از سعيد بن جب معمر، از مردي از«عبدالرزاق در تفسير خود گفته: 

بينم كه  هايي از قرآن را مي خبر آورد كه گفت: مردي به نزدابن عباس آمد و گفت: قسمت
كني؟ جواب داد: شك  در نظرم مختلف است، ابن عباس گفت: آن چيست؟ آيا شك مي
آيد بگوي، جواب داد:  نيست ولي اختالف است، گفت: آنچه به نظرت اختالف مي

  فرمايد: شنوم كه خداوند مي مي

� ¢ΟèO óΟ s9 ä3 s? öΝæηçFt⊥ ÷FÏù Hω Î) βr& (#θ ä9$ s% «! $# uρ $oΨ În/ u‘ $tΒ $̈Ζä. tÏ. Î�ô³ ãΒ �    

  )23انعام / (  
سپس آخر فريفتگي و افتتان آنها به بتان جز اين نيست كه گويند به خدا سوگند «

  ».ما مشرك نبوديم
  و فرموده:

� Ÿωuρ tβθ ßϑçFõ3tƒ ©!$# $ ZVƒÏ‰ tn �  ) / 42نساء(  
  ».سخني را پنهان نكنند از خداوند«

  فرمايد: شنوم كه مي اند ـ بنابر آية فوق ـ و مي و حال آنكه پنهان كرده
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پس ديگر خويشاوندي و نسبت بين آنان نماند و كسي از كس ديگر حال «

  ». نپرسد
  ده:و در جاي ديگر فرمو

� Ÿ≅t6ø% r& uρ öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ tβθ ä9u !$ |¡tFtƒ �  ) / 25طور(  

  :و فرموده

� ö≅ è% öΝä3 §Ψ Î←r& tβρã� à" õ3 tGs9 “Ï% ©! $$ Î/ t, n=y{ uÚ ö‘F{ $# ’ Îû È ÷tΒöθtƒ tβθè=yè øg rBuρ ÿ…ã&s! # YŠ# y‰Ρr& 4 
y7Ï9≡sŒ �>u‘ tÏΗs>≈yè ø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yèy_ uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ ÏΒ $yγÏ% öθ sù x8 t�≈t/ uρ $ pκ� Ïù u‘£‰ s% uρ !$ pκ� Ïù 

$ pκsE≡uθ ø%r& þ’ Îû Ïπ yèt/ ö‘r& 5Θ$−ƒr& [ !# uθ y™ t, Î# Í←!$¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ 

tΑ$s) sù $oλm; ÇÚ ö‘F| Ï9 uρ $u‹ÏKøs$# %�æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö�x. !$tG s9$s% $ oΨ ÷�s? r& tÏè Í←!$sÛ  � / 11-9(فصلت(  

  و در آية ديگري فرموده: 

� ÏΘ r& â !$ uΚ¡¡9 $# 4 $yγ8 oΨ t/ �  ) / 27نازعات(  

  سپس فرموده:

� uÚ ö‘F{ $#uρ y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ �  ) / 30نازعات(  

و در اين دو  آيه بعكس بيان كرده است و  آسمان، در آية قبل خلقت زمين را پيش از
  كان اهللا)!حقش آن است كه بگويد: (و جايي كهفرمايد: (كان اهللا) در ميشنوم كه  مي

  ابن عباس گفت: اما اينكه فرموده: 

� ¢ΟèO óΟ s9 ä3 s? öΝæηçFt⊥ ÷FÏù Hω Î) βr& (#θ ä9$ s% «! $# uρ $oΨ În/ u‘ $tΒ $̈Ζä. tÏ. Î�ô³ ãΒ �    

  )23انعام /(  
آمرزد و  چون آنها روز قيامت را ديدند، و مشاهده كردند كه خداوند اهل اسالم را مي

آمرزد، و گناهي را بزرگ نشمارد كه آن را نيامرزد،  بخشد، ولي شرك را نمي را ميگناهان 
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مشركين به اميد اينكه آنان نيز آمرزيده شوند شرك خود را انكار نمايند، پس گويند: به 
زند و  دهانشان مهر مي خداوند پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم، پس خداوند بر

دادند گواهي دهند، پس در آن  گويند و آنچه را كه انجام مي يدستها و پاهايشان سخن م
هنگام است كه كساني كه كفر ورزيدند و فرستادة خدا را نافرماني كردند دوست دارند 

  با خاك زمين يكسان باشند، و بر خداوند چيزي پنهان نتوانند كرد.
  و اما فرمودة خداوند: 

� Iξsù z>$ |¡Σr& óΟ ßγoΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9 u !$ |¡tFtƒ �  ) / 101مؤمنون(  

پس هنگامي كه در صور دميده شود آنكه در آسمانها و آنكه در زمين است بيهوش 
ميرد، مگر آن كسي كه خدا بخواهد، پس خويشي و نسبي بين آنان نيست، و  شده و مي

ه شود بناگاه بپاخاست صور دميده مي كسي از كس ديگري حال نپرسد، سپس بار ديگر در
  كنند، و بر يكديگر روي آورند و از هم پرسش كنند. نگاه مي

  و اما فرمودة خداوند: 

� t, n=y{ uÚ ö‘F{ $# ’ Îû È ÷tΒöθ tƒ �  )/ 9فصلت(  

پس زمين پيش ازآسمان خلق شده، و آسمان دود بوده پس آن را به صورت هفت 
  آسمان درآورد پس از آفرينش زمين به دو روز.

  وده: و اينكه در جاي ديگر فرم

� uÚ ö‘F{ $#uρ y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ �  ) / 30نازعات(  

  منظور آن است كه در زمين كوه و نهر و درخت و درياها را قرار داد.
و اما فرمودة خداوند: (كان اهللا) پس خداوند پيوسته بوده و هميشه خواهد بود، و نيز 

  هد بود.قدير است و هميشه چنين خواو عليم  ،حكيم ،او همچنان عزيز
پس آنچه به نظر تو اختالف آمد، شبيه همين امور است كه برايت گفتم، و خداوند 

  دانند. اينكه آنچه مرادش بوده درست آورده ولي بيشتر مردم نمي رچيزي نازل نكرده مگ
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آورده و صحيح دانسته است و اصل آن در  مستدركتمام اين خبر را حاكم در 
فته: حاصل آنچه در اين خبر هست سؤال از چهار هست. ابن حجر در شرح آن گ صحيح

  موضع قرآن است:
  اول: نفي و اثبات سؤال روز قيامت.

  دوم: كتمان نمودن مشركين حال خود را و افشاي آن.
  سوم: خلقت زمين و آسمان كداميك پيشتر بوده است.

كند درحاليكه صفت الزم و  كه برگذشته داللت مي» كان«چهارم: آوردن حرف 
  ي است.هميشگ

و خالصة جواب ابن عباس از سؤال اول اينكه: نفي سؤال از يكديگر پيش از دميدن 
  باشد. دومين بار در صور است و اثبات آن پس از آن مي

كنند پس  و جواب از سؤال دوم اينكه: مشركين با زبانشان شرك خود را مخفي مي
  گويد. دست و پايشان سخن مي

وند خلقت زمين را در دو روز به اتمام رسانيد بدون و جواب از سؤال سوم اينكه: خدا
اينكه آن را بگستراند، سپس آسمانها را آفريد و در دو روز آنها را ساخت، سپس زمين را 

خره در چهار روز زمين روز قرار داد، و باآلدو  گسترانيد و در آن كوهها و غير اينها را در
  را ساخت.

هر چند كه براي ماضي است، ولي مستلزم قطع  »كان«و جواب از سؤال چهارم اينكه: 
باشد، بلكه منظور آن است كه پيوسته چنين  شدن مدت و منقضي شدن صفت آن نمي

  بوده است. 
و اما در مورد سؤال اول تفسير ديگري نيز آمده اينكه: نفي پرسش از يكديگر هنگام 

ديگر است، و اين مواقع  باشد، و اثبات آن در مرگ و محاسبه و گذشتن از صراط مي
تفسير از سدي منقول است كه ابن جرير از طريق علي بن أبي طلحه از ابن عباس آورده 
كه: نفي سؤال كردن از يكديگر هنگام دميدن اول و اثبات آن پس از دميدن دوم در صور 

  است. 
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و ابن مسعود نفي سؤال از يكديگر را به معني ديگري تأويل كرده، و آن درخواست 
گذشت از يكديگر است، چنانكه ابن جرير از طريق زاذان آورده كه گفت: به نزد عفو و 

شود: توجه  گيرند پس ندا مي ابن مسعود رفتم وي گفت: دست بنده را روز قيامت مي
كنيد اين فالن پسر فالن است، پس هر كس برعهدة او حقي دارد بيايد، در آن هنگام زن 

پسر يا برادر يا شوهرش ثابت گردد، پس خويشي و  مايل است كه حقي براي او بر پدر يا
  كنند. نسب در آن روز بين آنها نيست و از يكديگر سؤال نمي

شود، و  و از طريق ديگري است كه گفت: أحدي در آن روز با نسب چيزي سؤال نمي
  شود. اساس رحم پيوندي واقع نمي با آن از يكديگر گفت و شنود ننمايند، و بر

ضحاك بن  تري آمده چنانكه ابن جرير از سؤال دوم: روايت گستردهو اما در مورد 
  مزاحم آورده كه نافع بن االزرق به نزد ابن عباس آمد و گفت: فرمودة خداوند:

� Ÿωuρ tβθ ßϑçFõ3tƒ ©!$# $ ZVƒÏ‰ tn �  ) / 42نساء(  
  ».از خداوند سخني را پنهان نكنند«

  و فرمودة او:

� «!$# uρ $ oΨÎn/ u‘ $tΒ $̈Ζä. tÏ.Î� ô³ãΒ �  ) / 23انعام(  
چگونه سازگار ». ك نبوديمربه پروردگارمان سوگند كه ما مش :)مشركان گويند(«

  .است!
كنم كه از كنار يارانت برخاستي و به آنان گفتي: به نزد ابن  ابن عباس گفت: گمان مي

ن سؤالي از متشابه قرآن از او خواهم پرسيد، به آنان خبرده كه: چو عباس خواهم رفت و
هم گويند: خداوند جز از كسي كه ه خداوند روز قيامت مردم را جمع كند مشركان ب

#$!»﴿موحد بوده نخواهد پذيرفت، پس چون از آنها سؤال كند پاسخ دهند:  uρ $oΨ În/ u‘ $tΒ $ ¨Ζä. 

tÏ. Î�ô³ãΒ﴾شود، و اعضاي آنها به نطق  ، ابن عباس ادامه داد: پس بر دهانشان مهر زده مي

  آيد.
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مسلم در حديثي از ابوهريره آورده كه در آن آمده است: امام د اين است آنچه و مؤي
گويد: پروردگارا به تو ايمان  سپس شخص سومي را مالقات كند پس آن شخص مي«

گويد، آنگاه خداوند  تواند خدا را ثنا مي آوردم و كتاب و پيغمبرت را باور داشتم، و تا مي
انگيزم، در دل خواهد گفت: كيست كه عليه من فرمايد: هم اكنون بر تو شاهدي بر

  ».خورد و اعضاي بدنش به سخن آيند دهد! پس بر دهانش مهر مي شهادت مي
به معني واو است و ايرادي » ثم«و اما سومي: جوابهاي ديگري دارد، از جمله اينكه: 

  ندارد، و بقولي: منظور ترتيب خبر است نه مخبر به، مانند فرمودة خداوند:

� ¢ΟèO tβ%x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u �  ) / 17بلد(  

كار رفته، و آن براي تفاوت بين دو آفرينش است نه ه و بقولي: در همان باب خودش ب
  است.» قدر«به معني » خلق«فاصلة زماني. و بقولي: 

و أما چهارمي: و جواب ابن عباس از آن ممكن است منظورش اين باشد كه: خداوند 
حيم ناميد، و اين ناميدن گذشت، چونكه تعلق منقضي گشته، ولي دو ر خود را غفور

شوند، چون هر گاه خداي تعالي آمرزش يا رحمت را  صفت همچنان هستند و قطع نمي
  شود. اين را شمس الدين كرماني گفته است. حال يا استقبال بخواهد مرادش واقع مي در

واب داده است، يكي اينكه: وي همچنين گفته: و احتمال دارد كه ابن عباس دو ج
دوام » كان« ناميدن همان بوده كه پايان گرفته و صفت نامتناهي است، و ديگر اينكه: معني

  و هميشگي است پس خداوند همچنان آن صفات را داراست.
توان سؤال را بر دو ترتيب حمل كرد و جواب را بر دفع آنها آورد، كه گفته شود:  و مي

رحيم بوده، با اينكه آن هنگام كسي  داوند در زمان گذشته غفوررساند كه خ اين لفظ مي
كان: چنين «نبوده كه او را بيامرزد و رحم كند، و اينكه در حال چنين نيست چون لفظ 

  دارد. اشعار مي
و جواب از أولي اينكه: در گذشته به اين اسم ناميده شده، و جواب از دومي اينكه: 

باشد  براي ثبوت خبرش مي» كان«اند:  و علماي نحو گفتهرساند،  معني دوام را مي» كان«
  دائم يا منقطع. در ماضي به طور
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حاتم از جهت ديگري از ابن عباس آورده كه: يكي از يهوديان به او گفت:  و ابن أبي
در پنداريد خداوند عزيز حكيم بوده است پس امروز چگونه است؟ جواب داد: او  شما مي

  است. خود عزيز حكيم بوده نفس
جاي ديگري كه ابن عباس در آن توقف كرده: ابوعبيده گفته است: براي ما حديث 

مردي از ابن عباس «آورد اسماعيل بن ابراهيم، از أيوب، از ابن أبي مليكه كه گفت: 
  دربارة فرمودة خداوند:

� ’Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. ÿ…çν â‘# y‰ ø) ÏΒ y#ø9 r& 7πuΖy™ �  )/ 5سجده(  
  ».سال بودروزي كه مقدارش هزار «

� †Îû 5Θ öθtƒ tβ%x. …çν â‘# y‰ ø)ÏΒ tÅ¡ ÷Ηs~ y#ø9 r& 7π uΖy™ �  ) / 4معارج(  
  ».در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال بود«

پرسيد: ابن عباس گفت: اينها دو روزي هستند كه خداوند در كتابش ياد كرده، خدا 
  ».داند كه چه هستند مي

دانم چه هستند، و خوش  نمي«افزوده:  و ابن أبي حاتم از همين وجه آن را آورده و
، ابن أبي مليكه گويد: روزها گذشت تا »دانم بگويم ندارم كه دربارة آنها چيزي كه نمي

اينكه بر سعيد بن المسيب داخل شدم، در اين باره از او سؤال شد، و او ندانست چه 
يش گفتم كه جواب دهد، به او گفتم: آيا خبرت ندهم آنچه از ابن عباس ديدم؟ پس برا

ابن عباس چگونه جواب داده بود، ابن المسيب به سؤال كننده گفت: اين ابن عباس 
  احتياط كرده كه دربارة آنها چيزي بگويد، با اينكه از من أعلم بوده است!

و نيز از ابن عباس روايت شده كه: روز همچون هزار سال مقدار مسافت أمر و باال 
الحج است يكي از روزهاي  ي هي كه در سوررفتن به سوي او است، وروز هزار

هزار سال روز قيامت  اي است كه خداوند در آنها آسمانها را ساخته، و روز پنجاه ششگانه
  است.
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كرمه، از ابن عباس آورده كه: مردي به او گفت: عابن أبي حاتم از طريق سماك از 
  باشند:  برايم بگو كه اين آيات چه مي

� †Îû 5Θ öθtƒ tβ%x. …çν â‘# y‰ ø)ÏΒ tÅ¡ ÷Ηs~ y#ø9 r& 7π uΖy™ �  ) / 4معارج(  
  ».در روزي كه مقدار آن پنجاه هزار سال است«

� ã� În/y‰ ãƒ t�øΒF{$# š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{ $# ¢Ο èO ßl ã� ÷ètƒ Ïµø‹s9 Î) ’Îû 5Θöθtƒ tβ%x. ÿ…çνâ‘# y‰ ø) ÏΒ 

y#ø9 r& 7π uΖy™ �  )/ 5سجده(  
نمايد سپس روزي كه به حساب شما  ير ميامر عالم را از آسمان به زمين تدب«

  ».رود مقدار هزارسال است به سوي او باال مي

� āχ Î)uρ $�Βöθ tƒ y‰ΨÏã y7În/ u‘ É#ø9 r(x. 7π uΖy™ �  ) / 47حج(  
  ».و براستي كه روزي نزد پروردگارت همچون هزارسال است«

ز كه ابن عباس گفت: روز قيامت حساب پنجاه هزار سال است، و آسمانها در شش رو

�ã �اند، و:  آن هزار سال بوده آفريده شده هر روز În/ y‰ãƒ t�øΒ F{$# š∅ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{ $# ¢Ο èO 

ßlã� ÷è tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ’ Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. ÿ…çνâ‘# y‰ ø) ÏΒ y#ø9 r& 7π uΖy™ � .همان مقدار مسافت است  

ال مؤمن و كافر اند كه منظور آنها روز قيامت است كه به اعتبار ح و برخي بر آن شده
  تفاوت دارد، به دليل فرمودة خداوند:

� îΠ öθtƒ î�� Å¡ tã ∩∪ ’ n?tã tÍ� Ï"≈s3 ø9 $# ç�ö�xî 9��Å¡o„  �  ) / 10- 9مدثر(  
  ».روزي است دشواركه بر كافران آسان نيست«

  فصلي در أسباب اختالف

  گويد: اختالف سببهايي دارد: البرهانزركشي در 
شكلهاي گوناگون، مانند فرمودة خداوند  مختلف ويكي: واقع شدن شيء بر أنواع 

  دربارة آفرينش آدم: 
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� ÏΒ 5># t� è? �  ) / 59آل عمران(  
  ».از خاك«

  و يك بار فرموده:

� ôÏiΒ :*uΗxq 5βθ ãΖó¡ ¨Β �  ) / 33-28-26حجر(  
  ».از گلِ سياه«

  و يك جا فرموده:

� ÏiΒ &ÏÛ ¥>Î—āω �  ) / 11صافات(  
  ».از گلِ چسبنده«

  ديگر آمده: و جاي

� ÏΒ 9≅≈|Á ù=|¹ Í‘$ ¤‚ x"ø9 $%x. �  ) / 14رحمن(  
  ».گران از گلِ خشك همچون گلِ كوزه«

كه ألفاظ مختلف و معاني آنها در أحوال گوناگون است؛ زيرا كه گلِ خشك غير از 
باشد، ولي بازگشت همة آنها به يك حقيقت است  گل تَر است، و گل تَر غير از خاك مي

  اند. ين أحوال از خاك حاصل گرديدهيعني: خاك، و ا
  و مانند فرمودة خداوند:

� # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO �  ) / 32شعراء(  
  ».پس ناگهان اژدها شد«

  و در جاي ديگر آمده:

� •”tIöκsE $ pκ̈Ξr(x. Aβ!%ỳ �  ) / 31قصص(  
  ».وخيز آمد همچون مار كوچك به جست«

باشد، كه چون در شكل اژدها  يمار بزرگ م» ثعبان«مار كوچك است، و » جان«كه 
  بود، و حركت و جست و جويش همچون چاالكي و جست و خيز مارهاي كوچك.
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  دوم: اختالف موضوع، مانند فرمودة خداوند:

� óΟèδθ à" Ï%uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θä↔ó¡ ¨Β �  ) / 24صافات(  
  ».آنها را نگاه داريد كه مسئولند«
  وفرمودة او:

� £n=t↔ó¡ oΨ n=sù š Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘é& óΟ Îγø‹s9 Î) �∅ n=t↔ó¡ oΨ s9 uρ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# �    

  )6اعراف /(  
  ».كنيم پرسش ميو از خود پيغمبران و البته كه ما از أمم و پيغمبران «

  با اينكه در جاي ديگر فرموده:

� 7‹ Í×tΒöθ uŠsù āω ã≅ t↔ó¡ ç„ tã ÿ Ïµ Î7/Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿω uρ Aβ!$ y_ �  ) / 39رحمن(  
  ».جن و انس سوال نشودخود پس در آن روز از گناه «

شود، و آية دوم  حليمي گويد: آية أولي بر سؤال از توحيد و تصديق پيغمبران حمل مي
  بر فروع و شرايع دين كه الزمة اقرار به پيغمبران است.

و ديگري آنها را بر جاهاي مختلف حمل كرده است، چون در قيامت ايستگاههاي 
و در جاي ديگر از آنها چيزي سؤال  ند،شو ر است، كه در يك جا پرسش ميبسيا
گردد. و بقولي: منظور سؤال توبيخ و نكوهش است، و آنجا كه نفي شده مقصود  نمي

  باشد.  پرسش از عذر و دليل آنها مي
  و مانند فرمودة خداوند:

� (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$s) è? �  ) / 102آل عمران(  
  ».حق تقواي خداوند را بجاي آوريد«

  نكه در جاي ديگر فرموده:با اي

� (#θà) ¨? $$sù ©! $# $ tΒ ÷Λä÷è sÜ tFó™$# �  ) / 16تغابن(  
  ».توانيد پيشه كنيد پس تقواي خدا را تا مي«
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توحيد حمل كرده به دليل اينكه پس از آن  شيخ ابوالحسن شاذلي آية نخستين را بر
  آمده:

� Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β �  ) / 102آل عمران(  
  ».و جز در حال مسلماني نميريد«

  باشد. و آية دوم را مربوط به أعمال دانسته است. و بقولي: آية دوم ناسخ أولي مي
  و مانند فرمودة خداوند:

� ÷βÎ*sù óΟçFø" Åz āω r& (#θä9 Ï‰÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡uθ sù �  ) / 3نساء(  
  ».بترسيد از اينكه عدالت نكنيد پس يك زن اختيار نماييد پس اگر«

  ا اينكه جاي ديگر فرمايد:ب

� s9uρ (#þθ ãè‹ÏÜtFó¡ n@ βr& (#θ ä9 Ï‰÷è s? t ÷t/ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝçFô¹ t� ym �  ) / 129نساء(  
و نخواهيد توانست بين زنان عدالت كنيد هر چند به شدت بر اين كار حرص «

  ».ورزيد
  كند. رساند و دومي آن را نفي مي كه اولي امكان عدالت را مي

ش اين است كه آية اول دربارة اداي حقوق است، و دومي در مورد تمايل قلبي و جواب
  و عالقه به زنان است كه در اختيار انسان نيست.

  و مانند فرمودة خداوند:

� āχÎ) ©! $# Ÿω â÷ß∆ ù' tƒ Ï !$t± ós x" ø9$$Î/ �  )/ 28اعراف(  
  ».كند براستي كه خداوند به كارهاي ناشايست امر نمي«

  فرموده:و در جاي ديگر 

� $ tΡ ö�tΒ r& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (#θ à) |¡ x"sù $ pκ� Ïù �  ) / 16اسراء(  
  ».امر كنيم كه متنعمان ايشان در آن ديار فسق كنند و فساد پيشه سازند«

  كه اولي در مورد امر تشريعي است و دومي در امر تكويني به معني قضا و قدر.
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  ند:سوم: به جهت اختالف در دو جهت فعل، مانند فرمودة خداو

� öΝn=sù öΝèδθ è=çFø) s? �∅ Å3≈s9 uρ ©! $# óΟ ßγn=tG s% 4 $tΒuρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒ u‘ �    

  )17انفال / (  
شما (اي مؤمنان، كافران را) نكشتيد بلكه خداوند آنها را كشت و تو(اي پيامبر) «

  ».پرتاب نكردي آنگاه كه پرتاب كردي...
افه شده از جهت مباشرت و به اضصكه كشتن به مؤمنان و پرتاب كردن به پيامبر

طور مستقيم انجام دادن فعل، و به اعتبار تأثير، كه خداوند در آنها تأثيرگذارد ـ آن افعال 
  نفي گرديده است.

  چهارم: به خاطر اختالف در حقيقت و مجاز، مانند فرمودة خداوند: 

� “t�s? uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 3“t�≈s3ß™ $ tΒuρ Νèδ 3“t�≈s3 Ý¡ Î0 �  ) / 2حج(  
  ».ردم را مست خواهي ديد و حال آنكه مست نيستندو م«

ستند ـ به طورمجاز ـ نه در حقيقت از انگيز قيامت م هاي هول يعني: به خاطر صحنه
  جهت شراب خوردن مست باشند.

  پنجم: به جهت دو وجه و دو اعتبار داشتن، مانند فرمودة خداوند:

� x8 ã� |Át7sù tΠöθ u‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰tn �  ) / 22ق(  
  ».اينروز چشم تو بينا و تيز است پس در«

  با اينكه در جاي ديگر فرموده:

� šÏèÏ±≈yz zÏΒ ÉeΑ —%! $# šχρã� ÝàΖtƒ ÏΒ >∃ ö�sÛ <c’Å∀yz �  )/45شوري(  
  ».كنند با ترس وذلت از گوشه چشم (به آتش) نگاه مي«

يعني: به فالن مطلب آگاهي يافت و منظور ديدن چشم » فبصرك«قطرب گويد: 
  كند فرمودة خداوند: گفته: و بر اين داللت مي نيست. فارسي

� $uΖø" t± s3sù y7Ψ tã x8 u !$sÜ Ïî �  ) / 22ق(  
  ».ات را از رويت برگرفتيم پرده«
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  ة خداوند:و مانند فرمود

� tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u ’ È⌡uΚôÜ s? uρ Οßγç/θ è=è% Ì� ø. É‹ Î/ «!   )28رعد / (  � #$
  ».يابد خداوند اطمينان و آرامش مياند و دلهايشان به ياد  آنانكه ايمان آورده«

  با اينكه در جاي ديگر فرموده:

� $yϑ ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# tÏ% ©! $# # sŒÎ) t�Ï. èŒ ª!$# ôMn=Å_ uρ öΝåκæ5θ è=è% �  )/2انفال(  
  ».مؤمنان آنهايند كه چون از خدا ياد شود دلهايشان همي لرزد«

ش چنين است كه كه ممكن است گمان شود ترس برخالف آرامش است. و جواب
باشد، و ترسان بودن هنگام بيم از كژي  آرامش با فراخي سينه به جهت شناخت توحيد مي

گردند، كه در اين  آيد، پس دلها به سوي آن متوجه مي و انحراف از مسير هدايت پيش مي
  آيه بين آنها جمع كرده است: 

� ”� Ïèt± ø) s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ tÏ% ©!$# šχ öθt± øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß,Î# s? öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝßγç/θ è=è% uρ 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ 

«!   )23 /زمر(  �  #$
از (تالوت آيات قرآن) خداترسان را لرزه بر اندام افتد، سپس آرامش به بدنها و «

  ».دلهايشان بازآيد، و به ياد خدا نرم گردد
  و از آياتي كه مشكل شده اينكه خداي تعالي فرموده:

� $ tΒuρ yì uΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΝèδ u !%y` 3“y‰ ßγø9 $# (#ρ ã� Ï" øótG ó¡ o„uρ öΝßγ−/ u‘ Hω Î) βr& 

öΝåκu� Ï? ù' s? èπ̈Ζß™ t, Î!̈ρ F{ $# ÷ρr& ãΝåκu� Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 $# Wξ ç6è% �  )/ 55كهف(  
و چه بازداشت مردم را از اينكه به پروردگارشان ايمان آورند هنگامي كه هدايت «

ز پروردگار خود طلب آمرزش كنند مگر اينكه سنت عقوبت براي آنان آمد و ا
  ».پيشينيان به اينان هم برسد يا با عذاب الهي روياروي گردند
  كه بر منحصر بودن مانع از ايمان آنان در اين دو أمر داللت دارد.

  و در آية ديگر فرموده: 
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� $ tΒuρ yìuΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# βr& (# þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒ Î) æΛèεu !%ỳ #“y‰ ßγø9 $# HωÎ) βr& (#þθ ä9$ s% y] yèt/ r& ª! $# #Z� |³o0 

Zωθ ß™§‘ �  ) / 94اسراء(  
و چه چيز مردم را بازداشت از اينكه ايمان بياورند هنگامي كه هدايت برايشان «

  ».آمد جز آنكه گفتند آيا خداوند يكي از افراد بشر را به پيامبري فرستاده است
  منحصر نموده است.و اين آيه هم مانع ايمان را در امر ديگري 

و مردم را «ابن عبدالسالم در اين باره جواب گفته كه: معني آية نخستين چنين است: 
از اينكه ايمان بياورند چيزي باز نداشت جز ارادة اينكه سنت پيشينيان از قبيل فرورفتن 

ز كه خبرداده ا». در زمين و مانند آن برايشان برسد يا عذاب در آخرت با آنها مواجه شود
ارادة اينكه يكي از دو أمر ياد شده به آنان برسد، و بدون شك ارادة خداوند مانع است از 

حقيقت خداوند مانع  اينكه خالفش واقع شود. و اين حصر سبب حقيقي است، چون در
  است.

و چيزي مردم را از ايمان آوردن باز نداشت مگر تعجب «و معني آية دوم چنين است: 
چون سخن آنها مانع از ايمان ». كه بشري را به پيامبري فرستاده باشدو دور شمردن آنها آن

نبود؛ زيرا كه صالحيت اين را ندارد، و به داللت التزام بر استغراب و دور شمردن آنان 
كند كه مناسب مانع بودن هست، البته استغراب آنها مانع حقيقي نيست بلكه  داللت مي

د آن ايمان هم باشد، برخالف ارادة خداوند مانع عادي است؛ چون ممكن است با وجو
آية دوم حصر در مانع عادي است؛ و آية ال حصر در مانع حقيقي، و  ناي بر تعالي، بنا

  منافاتي بين آنها نيست.
  و نيز از آيات مورد اشكال فرمودة خداي تعالي است:

� ôtΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù $# ’ n? tã «!$# �  ) / 21انعام(  
  ».كسي ستمگرتر از آنكه بر خداوند دروغي ببندد و چه«

� ôyϑsù ãΝn=øß r& £ϑ ÏΒ z>x‹ Ÿ2 ’ n? tã «!$# �  ) / 32زمر(  
  ».خدا دروغ بسته باشد كسي است كه بر پس چه كسي ستمگرتر از«
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  با اينكه جاي ديگر فرموده:

� ô tΒuρ ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ t�Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/  Ïµ În/u‘ uÚ t� ôãr' sù $ pκ÷] tã zÅ¤ tΡuρ $ tΒ ôMtΒ£‰ s% çν# y‰tƒ �

  )57كهف / (  
و چه كسي ستمگرتر از كسي كه به آيات پروردگارش يادآوري شده پس از آنها «

  ».روي گردانيد وكارهاي زشتي كه كرده بود فراموش نمود

� ôtΒuρ ãΝn=øß r&  £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰Éf≈|¡tΒ «!   )114بقره / (  � #$
  ».اههاي نماز براي خدا ممانعت كردو چه كسي ستمگرتر از آنكه  از جايگ«

و آيات ديگر... و جهتش آن است كه منظور از استفهام در اينجا نفسي است، و معني  
خبر باشد و  باشد، و اگر پس خبر مي» هيچ كس ستمكارتر نيست«شود:  آن چنين مي

از  اند، وجه جواب داده شود. و از آن به چند ض منجر ميقظاهر آيات را بگيريم به تنا
  جمله:

كس از  خودش اختصاص دارد، يعني: هيچ ةاينكه هر كدام از موارد به معني صل -1
معاندين ستمكارتر نيست از كسي كه مساجد خداي را منع كرد، و هيچ كدام از 

ها  مفتريان ستمكارتر نيست از كسي كه بر خداوند افترا بندد، و هر گاه به صله
 ردد.گ اختصاص داده شوند تناقض برداشته مي

اينكه اختصاص داشتن ستمگرتر بودن به اينها مربوط به پيشي گرفتنشان دراين  -2
أعمال است، كه چون هيچ كس پيش از آنها اين كار را نكرده بود حكم 
ستمكارترين را برايشان قرار داد كه نسبت به آنهايي كه بعدا شيوة اينها را 

ردد، چون منظور پيشي گ مي پيمايند ظالمترند، و اين به وجه گذشته باز مي
 باشد. گرفتن به منع كردن از مساجد و افترا بستن به خداوند مي

رساند كه ظالم  كه أبوحيان آن را درست شمرده اينكه: نفي ظالمتر بودن نمي -3
 بودن هم منتفي باشد؛ زيراكه نفي مقيد بر نفي مطلق داللت ندارد، و چون بر

ظالمتر  زيرا كه برابري در ؛بود نفي ظالم بودن داللت نكند تناقضي نخواهد
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يك از كساني كه به اين  بودن در آن هست، و هر گاه تساوي ثابت شود هيچ
اند بر ديگري فزوني ندارد، چون در ظالمتربودن مساوي  معني توصيف شده

نيست از كسي كه برخدا  شود: هيچ كس ستمكارتر هستند، و معني چنين مي
ومانند اينها... و در مساوي بودن اينها  افترا بندد و از كسي كه منع كند

درستمكارتر بودن اشكالي نيست، و داللت ندارد بر اينكه يكي از آنها ظالمتر از 
از آنها نيست. پايان سخن  ديگران باشد، چنانكه اگر بگويي: هيچ كس فقيهتر

 ابوحيان.

  حاصل اين جواب آن است كه نفي كردن برتري مستلزم نفي تساوي نيست.
انگيزي و  كي از متأخرين گفته: اين استفهامي است كه مقصود از آن هولو ي -4

باشد، نه اينكه به طور حقيقي ظالمتربودن را اثبات كند يا از غير  رسواسازي مي
 او نفي نمايد.

از ابوالعباس بن سريج حكايت كرده  1و خطابي گفته: شنيدم كه ابن أبي هريره -5
 بارة فرمودة خداوند:كه گفت: از يكي از علما سؤال شد در

� Iω ãΝÅ¡ ø%é& # x‹≈pκÍ5 Ï$ s# t7ø9   )1بلد / (  � #$
  .كنم كه به اين شهر سوگند ياد نميكه خبر داده 

   سپس در جاي ديگرسوگند ياد كرده كه:

� #x‹≈yδuρ Ï$ s#t7ø9 $# ÂÏΒF{$# �  ) / 3تين(  

م؟ يا آن عالم گفت: كداميك را خوشتر داري: جوابت را بدهم سپس دليلت را بشكن
تو را خاموش كنم سپس جواب بدهم؟ گفت: خاموشم كن سپس جوابم را بازگوي، به او 

نازل شد و درميان قومي آمد كه  صحضور مرداني بر پيغمبر گفت: بدانكه اين قرآن در
اشكالي بيابند، پس اگر اين نزد آنها  حريصترين مردم بودند براينكه در آن جاي طعنه و

كردند، ولي آنها دانستند و تو جاهلي،  زدند و فورا آن را رد مي يتناقض بود به آن دست م

                                                

  . [مصحح]130/ 1نگا: وفيات األعيان ه  345ابوعلي حسن بن حسين از فقهاي شافعيه در عراق و متوفاي سال:  - 1
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را در ميان كالم » ال«داري آنها انكار ننمودند، سپس گفت: عربها گاهي  و آنچه انكار مي
  كنند، و در اين باره أبياتي را شاهد آورد. آورند و معني آن را لغو مي خود مي

  توجه

اه آياتي معارض بودند و جمع و ترتيب بين آنها استاد ابواسحاق اسفرايني گويد: هرگ
كنيم، و آنچه متأخر باشد  ناپذير بود، تاريخ نزول آنها را جستجو مي ر و امكانذمتع
سازيم، و اين در حقيقت نسخ است، و اگر تاريخ نزول آنها  متقدم را رها مي گيريم و مي

يم كه ناسخ همان است كه بر فهم دانسته نشود و اجماع بر عمل به يكي از دو آيه بود مي
اند. وي گفته: و در قرآن دو آيه متعارض نيست كه از اين دو حال  عمل آن اجماع كرده

  خارج باشد.
  ديگري گفته: و تعارض دو قرائت به منزلة تعارض دو آيه است: مانند:

� öΝà6 n=ã_ ö‘r& uρ �  ) / 6مائده(  

شستن پاها، و  قرائت نصب بر به نصب و جر، و لذا بين آنها جمع شده به حمل كردن
  (نوعي كفش). مسح كشيدن برخف قرائت جر بر

و صيرفي گفته: فرق بين اختالف و تناقض آن است كه هرسخني كه صحيح باشد به 
وجهي از وجوه يك عنوان برگردد، در آن تناقضي نيست، بلكه تناقض در لفظ آن است 

آن و سنت هيچ موردي از اين قبيل كه از هر جهت با ديگري تضاد داشته باشد، و در قر
  گردد. وقت در آن يافت مي دو شود؛ ولي نسخ در يافت نمي

كند  قاضي أبوبكر گفته: تعارض آيات قرآن و آثار پيغمبر و آنچه عقل واجب مي و
  جايز نيست، از همين روي فرمودة خداوند:

� ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« �  ) /62زمر(  
  ».يز استخداوند آفرينندة همه چ«

  اند با فرمودة او: را معارض ندانسته
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� šχθ à)è=øƒ rBuρ %̧3 øùÎ) �  ) / 17عنكبوت(  
  ».آفرينيد تهمت مي و«

� øŒÎ)uρ ß,è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# �  )/ 110مائده(  
  ».آفريني اي) مي اينكه (اي عيسي) از گل (پرنده و«

پس بايد اين آيات را چون دليل عقلي بر اين هست كه غير از خداوند خالقي نيست، 
  اند. تأويل كرده» دهي شكل مي«را » تخلق«و» گوئيد دروغ مي«را » تخلقون«تأويل نمود، كه 

  فايده

  كرماني در مورد فرمودة خداي تعالي:

� öθs9 uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Z"≈n=ÏF÷z $# #Z�� ÏWŸ2 �    

  )82نساء/(  
سوي غير خداوند بود هر آينه درآن اختالف بسيار (اين قرآن) از  و اگر«

  ».يافتند مي
گفته: اختالف بر دوگونه است: يكي اختالف تناقض كه يكي از دو شيء برخالف 
ديگري فراخواند، و اين نوع بر قرآن ممتنع است، و ديگري اختالف تالزم كه موافق هر 

 و اختالف أحكام از ناسخ و و آيات، ها دو جنبه باشد، مانند اختالف در اندازة سوره
  منسوخ و أمرو نهي و وعده و وعيد.

  



  نهم: نوع چهل و

د قرآندر مطلق و مقي  

ماهيت بدون قيد داللت كند، و مطلق با مقيد همچون عام با  مطلق آن است كه بر
شود، و  تقييد مطلق يافت شد به آن توجه مي اند: هرگاه دليلي بر گفته ءخاص است. علما

زيرا  ؛مانند بلكه مطلق بر همان اطالق خودش، و مقيد نيز بر تقييد خودش باقي مياال نه، 
  كه خداي تعالي به لغت عرب ما را مخاطب قرار داده است.

اش اين است كه هرگاه خداوند در چيزي با صفت يا شرطي حكم كند،  و ضابطه
ديگري  ةد ريشكنيم، اگر جز آن حكم مقي مطلق برسد، نگاه مي سپس حكم ديگر به طور

ندارد كه به آن بازگردانده شود، واجب است به آن تقييدش نمود، و اگر اصلي باشد كه 
شود، پس هيچ يك از آن دو اولي نيست كه به  حكمهاي ديگر به آن بازگردانده مي

مفارقت  اول مانند شرط بودن عدالت در گواهان بر رجوع و ي ديگري ارجاع گردد، گونه
  ة خداوند:و وصيت، در فرمود

� (#ρß‰ Íκô− r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ �  ) 2 /طالق(  

  و فرمودة خداوند:

� äο y‰≈pκ y− öΝä3ÏΖ÷� t/ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßNöθ yϑø9 $# tÏm Ïπ §‹Ï¹ uθ ø9 $# Èβ$ uΖøO$# #uρ sŒ 5Α ô‰ tã 

öΝä3ΖÏiΒ �  )/ 106مائده(  

  ر فرمودة خداوند:فروشها و غير آنها را مطلق آورده د در حالي كه گواهي بر

� (#ÿρ ß‰ Îγô© r& uρ # sŒÎ) óΟ çF÷è tƒ$ t6s? �  ) / 282بقره(  

� # sŒÎ*sù öΝçF÷è sù yŠ öΝÍκö� s9 Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& (#ρß‰ Íκô−r' sù öΝÍκö� n=tæ �  ) / 6نساء(  

  در صورتي كه عدالت در همة اين امور شرط است.
ر، چنانكه و مانند مقيد نمودن ارث زوجين، و مطلق گذاردن آن در مواردي ديگ

  فرموده:

� .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹uρ  Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A øyŠ �  ) / 11نساء(  
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  و نيز مطلق گذاردن تمام ميراثها بعد از وصيت و قرض.
اطالق گذاردن آن در  قتل، و ي همچنين شرط بودن آزاد كردن بردة مؤمن در كفاره و
  ق همچون مقيد است.سوگند، و در توصيف رقبه (= برده) مطل ظهار و ي هكفار

  و همچنين مقيد نمودن دستها به: 

� ’n< Î) È, Ïù# t� yϑø9   )6مائده / (  � #$

  در وضو، و مطلق نهادن آن در تيمم.
مقيد نمودن إحباط عمل (= إبطال آن) به مرتد شدن يعني اينكه كسي در حال كفر  و

  فرمودة خداوند: بميرد، در

� tΒuρ ÷ŠÏ‰ s?ö� tƒ öΝä3ΖÏΒ tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθ èδuρ Ö�Ïù%Ÿ2 �  )/217بقره(  

  و مطلق گذاردن آن در فرمودة خداوند:

� tΒuρ ö� à"õ3tƒ Ç≈uΚƒM}$$ Î/ ô‰s) sù xÝÎ6ym …ã&é# yϑ tã �  ) / 5مائده(  

األنعام، و در جاهاي  ي هو مقيد كردن حرمت خون به مسفوح = ريخته شده، در سور
  ديگر مطلق آورده.

  در همة اين موارد مطلق بر مقيد حمل گردد. شافعي آن است كهامام مذهب 
ظهار و سوگند  ي هدانند كه در كفار كنند، و جايز مي و بعضي از علما آن را حمل نمي

بردة كافر آزاد شود، و در تيمم تا مچ دست مسح گردد، و گويند: ارتداد تنها عمل را باطل 
  كند. مي

قتل و ظهار، و مقيد  ي هن در كفاردرپي بود گونة دوم: مانند مقيد نمودن روزه به پي
بازگشت  نمودن آن به جدا و متفرق در روزة تمتع (سه روز در حج و هفت روز پس از

سوگند و قضاي ماه رمضان، كه براطالق خود باقي  ي همطلق گذاردن كفار به وطن) و
 هر دوي آنها بر توان درپي واقع شود هم پراكنده كه نمي هم جايز است پي و ماند مي

شود گرفت چون  زيرا كه دو قيد با هم منافات دارند، و يكي را نيز نمي ؛حمل نمود
  مرجحي در بين نيست.
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  چند تذكر

اول: اگر بپذيريم كه مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد، آيا از وضع لغت است يا قياس؟ 
  نظريه هست: دو

به جهت اكتفا روشهاي عرب آن است كه اطالق را خوش دارند،  وجه اولي اينكه: از
  كردن به مقيد، و براي ايجاز و اختصار.

دوم: هر گاه محل مطلق جلوتر باشد؛ اگر هر دو حكم به يك معني باشند، و فقط 
س مورد چيزي به أموري حكم شود، سپ اختالفشان در اطالق و تقييد باشد؛ پس اگر در

اي  كت بماند، زمينهبرخي از آنها را بياورد و درجاي ديگري از بعضي آنها سادر جايي 
براي ملحق نمودن نيست، مانند أمر به شستن اعضاي چهارگانه در وضو و ذكركردن دو 

پاها را با خاك مسح  و كنيم، و سر وضو حمل نمي عضو در تيمم كه تيمم را بر
ظهار به طور  ي هنماييم، و همچنين آزاد كردن برده و روزه گرفتن و غذا دادن در كفار نمي

م نيامده، اطعا قتل بر دو بخش اول و دوم آن اكتفا شده، و ي هه، ولي در كفارتخيير آمد
  ظهار حمل نمود و روزه را به اطعام بدل كرد.توان آن را بر  پس نمي

  



  نوع پنجاهم:

  در مفهوم و منطوق قرآن

منطوق آن است كه لفظ در محل نطق و گفتار بر آن داللت كند، پس اگر فقط يك 
  شود، مانند: ناميده مي» نص«اشد و بر غير آن منطبق نگردد، معني را محتمل ب

� ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø: $# >πyè ö7y™uρ # sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 y7ù=Ï? ×ο u�|³ tã ×'s# ÏΒ%x. �    

  )196بقره / (  
پس روزة سه روز در حج و هفت روزهرگاه بازگشتيد كه آن ده روز كامل «

  ». است
اند نص در كتاب و سنت جداً كم است، و  از متكلمين نقل شده كه گفتهاي  و از عده

چون منظور از «اند، امام الحرمين گفته:  امام الحرمين و ديگران در رد بر آنها مبالغه كرده
احتمال در آن نباشد، و  نص رساندن معني مستقل و قاطع است كه جايي براي تأويل و

در لغت انجام نشده با قرائن حالي و مقالي چقدر  ها اين معني هرچند كه با وضع صيغه
  زياد است!

  گويند، مانند:» ظاهر«و اگر معني ديگري نيز به طور مرجوح محتمل باشد، آن را 

� Çyϑsù §�äÜ ôÊ $# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã �   / 173(بقره(  
ب گردد، ولي در معني أظهر و أغل زيرا كه باغي بر جاهل و ظالم هردو اطالق مي

  .است
  و مانند:

� Ÿωuρ £ èδθ ç/t� ø) s? 4 ®Lym tβö� ßγôÜ tƒ �   / 222(بقره(  
 شود، و گفته مي» طهر«كه هم به قطع شدن خون حيض، و هم به وضو و غسل 

  .در معني دوم أظهر است
و مرجوحي كه بر » تأويل«حمل گردد، آن را  حي مرجواپس اگر به جهت دليلي برمعن

  ، مانند فرمودة خداوند:نامند» مؤول«شود  آن حمل مي

� uθèδuρ óΟ ä3 yètΒ t ø r& $tΒ öΝçGΨ ä. �  ) / 4حديد(  
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  ».و او با شماست هر جا كه هستيد«

نظر ظاهر و ذات نزديك خدا بود، پس صرف نمودن آن از اين  كه محال است از
  يا حفظ و رعايت خداوند حمل و تأويل گردد. معني متعين است، و بايد بر قدرت وعلم،

  د فرمودة خداوند:مانن و

� ôÙ Ï"÷z$# uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπ yϑôm §�9   )24اسراء / (  � #$
  ».و فرود آر براي آنان (پدر و مادر) بال مذلت خود را از روي مهرباني«

ظاهرش حمل نماييم، چون محال است براي انسان بالهايي  كه محال است آن را بر
  خلق تأويل گردد.خضوع و حسن  باشد، پس بايد كه بر

هر  و گاهي لفظ بين دو حقيقت يا حقيقت و مجاز مشترك است، و جايز است بر
دوي آنها حمل شود، خواه قائل شويم كه بكاربردن لفظ در هر دو معنايش جايز است يا 
نه، و بنابراين وجهش آن است كه با لفظ دو بار خطاب شده باشد، يك بار اين معني، و 

  ديگر ارده شده باشد.بار ديگر آن معني 
  و از مثالهاي اين نوع است: 

� Ÿωuρ §‘!$ ŸÒ ãƒ Ò=Ï?%x. Ÿω uρ Ó‰‹Îγx© �  ) / 282بقره(  

دهنده به  رود معنايش چنين باشد: ضرر نرسانند نويسنده و شهادت كه احتمال مي
به فتح » راليضار«صاحب حق كه در نوشتن و گواهي دادن ستم كنند، و نيز احتمال دارد 

يعني: صاحب حق به نويسنده و شاهد ضرر نزند كه آنچه بر آنان الزم نيست باشد، 
  گواهي دهند. وادارشان سازد كه بنويسند و

  نامند، مانند: » داللت اقتضاء«تقدير متوقف باشد آن را  آنگاه اگر صحت داللت لفظ بر

� È≅t↔ ó™uρ sπ tƒö� s)ø9   )82يوسف / (  � #$

لفظ بر آنچه مقصود نيست داللت  تقدير نباشد و يعني: أهل القريه، و اگر متوقف بر
  گويند، مانند داللت فرمودة خداي تعالي:» داللت اشاره«نمايد، آن را 
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� ¨≅Ïm é& öΝà6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù §�9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ �  ) / 187بقره(  

وع صحت روزة كسي كه با حال جنابت صبح كند، چون مباح بودن جماع تا طل بر
فجر مستلزم آن است كه در قسمتي از روز جنب باشد. و اين استنباط از محمد بن كعب 

  قرظي حكايت شده است.

  فصلي در بيان مفهوم

و مفهوم آن است كه لفظ نه در خود نطق بر آن داللت كند و آن دو گونه است: مفهوم 
  مفهوم مخالف. موافق و

فحواي «ق باشد، پس اگر أولي باشد حكمش با منطوق مواف مفهوم موافق آن است كه:
  شود، مانند: ناميده مي» خطاب

� Ÿξsù ≅à)s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& �  ) / 23اسراء(  
  ».به والدين أف مگوي«

باشد، و  بدتر مي» أف«كند بر اينكه زدن آنها حرام است چون از گفتن  كه داللت مي
  ، مانند:شود، يعني: معني خطاب گفته مي» لحن الخطاب«اگر مساوي باشد 

� ¨β Î) t Ï% ©!$# tβθ è=à2ù' tƒ tΑ≡uθ øΒr& 4’yϑ≈tG uŠø9 $# $̧ϑ ù=àß �  ) / 10نساء(  
 كند، چون با خوردن آن أموال در كه بر تحريم سوزاندن أموال يتيمان داللت مي

  .تلف كردن مساوي است
اند كه آيا داللت در آن قياسي است يا لفظي حقيقي يا مجازي؟ أقوالي  و اختالف كرده

  ايم. اين باره هست كه آنها را در كتابهاي علم أصول خود بيان كرده در
  و مفهوم مخالف آن است كه حكمش با منطق مخالف باشد، و آن چند نوع است:

 مفهوم صنعت، خواه نعمت باشد يا حال يا ظرف يا عدد، مانند: -1

� β Î) óΟ ä. u !%y` 7,Å™$ sù :*t6t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨� t6tGsù �  ) / 6حجرات(  
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ش آن است كه اگر غيرفاسق خبري آورد واجب نيست دربارة خبر او وم مخالفكه مفه
  كاوش كنيم، پس واجب است خبرواحد عادل را بپذيريم.

� Ÿωuρ �∅ èδρ ç�Å³≈t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθà" Å3≈tã ’Îû Ï‰ Éf≈|¡ yϑø9   )187بقره / (  � #$

� ÷kptø: $# Ö�ßγô©r& ×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β �  ) / 197بقره(  

  غير ماههاي حج صحيح نيست. يعني احرام بستن در

� (#ρã�à2 øŒ$$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì� yèô± yϑø9 $# ÏΘ# t�ys ø9   )198بقره / (  � #$
  .كند شعرالحرام مطلوب را حاصل نميذكر خداوند در غير م

� óΟèδρß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù#y_ �  ) / 4نور(  
  ».آنها را هشتاد تازيانه زنيد«

  يعني: نه كمتر و نه بيشتر.
 شرط، مانند: مفهوم -2

� βÎ)uρ £ä. ÏM≈s9 'ρ é& 9≅ ÷Ηxq (#θà)Ï"Ρ r'sù £Íκö� n=tã �  ) / 6طالق(  
  ».پس اگر آن زنان باردار باشند پس بر آنها انفاق كنيد«

  يعني: اگرباردار نباشند انفاق بر آنها واجب نيست.
 مفهوم غايت، مانند: -3

� Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã& s! .ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4 ®L ym yxÅ3Ψ s? %¹ ÷̀ρ y— …çν u� ö�xî �  ) / 230بقره(  
نكاح  او او حالل نيست پس از آن (طالق) تا اينكه شوهر ديگري غير از پس بر«

  ».كند
يعني: پس از آنكه شخص ديگري او را نكاح كرد، با شرايطي بر آن شوهر اولي حالل 

  شود. مي
 مفهوم حصر، مانند: -4
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� Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!   )35صافات / (  � #$
  ».ستجز اهللا خدايي ني«

� !$yϑ ‾ΡÎ) ãΝä3 ßγ≈s9 Î) ª!   )98طه / (  � #$
  ».تنها اهللا پروردگار تان است«

� ª!$$ sù uθèδ ÷’ Í<uθ ø9   )9شوري / (  � #$
  ».غير از خداوند ولي نيست«

� ’n<Z} «! $# tβρ ç�|³ øt éB �  ) / 158آل عمران(  
  ».گرديد نمي به جز او باز«

� x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ �  ) / 5فاتحه(  
  ».كنيم دت نميغير تو را عبا«

ترين أقوال آن است حو در مورد استدالل به اين مفاهيم أقوال مختلفي هست، كه صحي
  كه تمام آنها با چند شرط حجت است، از جمله شرايط:

مفهوم  ءاينكه آنچه ياد شده به صورت غالب نباشد، و از اينجاست كه بيشتر علما
  فرمودة خداوند:

� ãΝà6ç6Í×‾≈t/ u‘uρ ÉL≈©9 $# ’ Îû Νà2 Í‘θ àf ãm �  ) / 23نساء(  

زيرا اينكه غالباً ربائب (=دختران زن) در دامان شوهران باشند مفهومي  ؛معتبر نيست
  باشد. اش در ذهن مي ندارد، چون آوردن آن براي غلبه

  و نيز نبايد كه با واقع موافق باشد؛ و از اينجاست كه فرمودة خداوند:

� tΒuρ äíô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈yδ ö� ç/ …çµ s9 �  ) / 117مؤمنون(  

  مفهوم 
  ندارد، و نيز فرمودة خداوند:مخالف 

� āω É‹Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# tÍ� Ï"≈s3 ø9 $# u !$uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# �    
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  )28آل عمران / (  

� Ÿωuρ (#θ èδÌ� õ3è? öΝä3ÏG≈uŠtG sù ’ n? tã Ï !$ tóÎ7ø9 $# ÷βÎ) tβ ÷Šu‘r& $YΨ ÷Ápt rB �  )/33نور(  

  مفهوم ندارند.
  و آگاه شدن از آن از جمله فوايد شناخت أسباب نزول است.

  فايده

گفته: ألفاظ يا بامنطوق، و يا با مفهوم، و يا با مقتضي و ضرورتشان، و يا  ءيكي از علما
 كنند. ابن حصار اين را حكايت نموده و شود، داللت مي با آنچه از آنها تعقل و استنباط مي
  گفته است: اين سخن خوبي است.

گويم: گونة اول را داللت منطوق، و دومي را داللت مفهوم، و سومي را داللت  مي
  نامند. اقتضاء و چهارمي را داللت اشاره مي

  



  نوع پنجاه و يكم:

  در وجوه مخاطبات قرآن

  ابن الجوزي در كتاب النفيس خود گفته: خطاب در قرآن پانزده وجه است.
  وجه است:  ته: بر بيش از سيديگري گف

  يكي: خطاب عام كه منظور از آن عموم است؛ مانند فرمودة خداوند:

� ª! $# “Ï% ©! $# Νä3s) n=s{ �  ) / 54روم(  
  ».خداوندي كه  شما را خلق كرد«

  باشد، مانند: دوم: خطاب خاص كه مقصود از آن خاص مي

� Λänö� x" x. r& y‰ ÷èt/ öΝä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) �  ) / 106آل عمران(  
  ».آيا كفر ورزيديد پس از ايمانتان«

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ãΑθß™§�9 $# õ*Ïk=t/ �  ) / 67مائده(  
  ».اي رسول ابالغ كن...«

  باشد، مانند: از آن خاص مي سوم: خطاب عام كه منظور

�  $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝà6−/ u‘ �  ) / 1حج(  
  كودكان و ديوانگان در اين خطاب داخل نيستند.

  م: خطاب خاص كه منظور عموم است مانند:چهار

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçFø) ‾=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# �  ) / 1طالق(  

آغاز كرد، ولي منظور تمام افرادي كه مالك طالق هستند  صخطاب را به پيغمبراكرم
  باشد، و فرمودة خداي تعالي: مي

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# !$‾Ρ Î) $ oΨù=n=ôm r& y7s9 y7y_≡uρ ø—r& �  ) / 50احزاب(  

 چون دربارة مرهوبه (زني كه ابوبكر صيرفي گفته: ابتداي خطاب به آن حضرت بود، و
لك) دانسته  ةخالصفرمود: ( )بخشيد مي صبدون مهر و شرط خودش را به رسول اكرم

  غير او است. شد كه ماقبل آن براي آن حضرت و
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$﴿اب جنس، مانند فرمودة خداوند: پنجم: خط yγ•ƒr' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $#﴾.  

  ششم: خطاب نوع، مانند: (يا بني اسرائيل).
  هفتم: خطاب عيني (خود شخص) مانند:

� $uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔‾≈tƒ ôä3 ó™$# �  ) / 35بقره(  

� ßyθ ãΖ≈tƒ ñÝÎ7÷δ   )48هود / (  � #$

� ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î*‾≈tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |Mø%£‰   )105-104صافات / (  � ¹|

� 4 y›θ ßϑ≈tƒ Ÿω ô#y‚ s? �  ) / 10نمل(  

� # |¤ŠÏè≈tƒ ’ÎoΤÎ) š�‹Ïjùuθ tGãΒ �  ) / 55آل عمران(  

نيامده بلكه: (يا أيها النبي) (يا أيها الرسول) آمده، به » يامحمد«قرآن خطاب  و در
م به يجهت تعظيم آن حضرت و تشريف و اختصاص اين جهت به آن حضرت، و تعل

  مؤمنين كه آن جناب را به اسم صدا نزنند.
  خطاب مدح، مانند:هشتم: 

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u �  )/ 136نساء(  

  لهذا خطاب به اهل مدينه آمده:

� šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u (#ρ ã� y_$yδuρ �  ) / 74انفال(  

خوانيد،  مه آورده كه گفت: آنچه در قرآن: (يا أيها الذين آمنوا) مييثحاتم از خ ابن أبي
) بوده است. و بيهقي و ابوعبيد و ديگران از ابن مسعود در تورات (يأيها المساكين

گويد: (يا أيها الذين آمنوا) خوب به گوش  اند كه گفت: هر گاه شنيدي خداوند مي آورده
  نمايد. كند يا شري است كه از آن نهي مي دل بسپار، كه خيري است به آن امر مي

  نهم: خطاب ذم، مانند:
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� $pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x"x. Ÿω (#ρâ‘É‹ tG÷è s? tΠöθu‹ø9   )7تحريم / (  � #$

� ö≅è% $ pκš‰ r'‾≈tƒ šχρ ã� Ï"≈x6 ø9   )1كافرون / (  � #$

و چون متضمن اهانت است جز در اين دو مورد قرآن نيامده است و بيشتر خطاب به 
(يأيها الذين آمنوا) به صورت توجه دادن خطاب و رويارويي است و در مورد كفار با لفظ 

  به خاطر اعراض و روي گرداندن از آنها مانند: غايب آمده

� ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã�x" x. �  ) / 6بقره(  

� ≅è% zƒÏ% ©# Ïj9 (#ÿρ ã�x" Ÿ2 �  ) / 38انفال(  

  دهم: خطاب تكريم و گرامي داشتن، مانند: (يأيها النبي)، (يأيها الرسول).
يست به (رسول) بينيم در جايي كه شايسته ن اند: خطاب به (نبي) را مي بعضي گفته

  1 خطاب شود، و همينطور برعكس آن مانند فرمودة او در أمر به قانونگذاري عام:

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ãΑθß™§�9 $# õ*Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹s9 Î) ÏΒ y7Îi/   )67مائده / (  � ‘¢

  و در مورد خاص:

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh� pt éB !$tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7s9 �  )/ 1 تحريم(  

شود، ولي با قرينة اينكه  نبي تعبير مياز و نيز گفته: گاهي در مورد قانونگذاري عام نيز 
  مقصود عموم است، مانند فرمودة خداوند:

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçFø) ‾=sÛ �  ) / 1طالق(  

  ) فرمود: (طلقتكه ن
  يازدهم: خطاب اهانت، مانند: 

� y7‾Ρ Î*sù ÒΟŠÅ_u‘ �  ) / 34حجر(  

� (#θä↔|¡ ÷z $# $ pκ� Ïù Ÿωuρ ÈβθßϑÏk=s3è? �  )/ 108مؤمنون(  

                                                

  در اينجا نيز در مورد خاص تعيين جانشين بوده است ـ م. -1
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  دوازدهم: خطاب خشم، مانند:

� ø−èŒ š� ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒÍ“ yè ø9 $# ãΛqÌ� x6ø9   )49دخان /(  � #$

  سيزدهم: خطاب جمع با لفظ واحد، مانند:

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ß≈|¡Ρ M}$# $tΒ x8 ¡� xî y7În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9   )6انفطار / (  � #$

  دهم: خطاب فرد به لفظ جمع، مانند:چهار

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ã≅ß™”�9 $# (#θè=ä. z ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9   )51مؤمنون / (  � #$

  تا آنجا كه فرموده: 

� öΝèδ ö‘x‹ sù ’ Îû óΟ ÎγÏ? t� ÷Ηwð �  ) / 54مؤمنون(  

زيرا كه نه هيچ پيغمبري معاصر و  ؛است به تنهايي صكه اين خطاب به رسول اكرم
  بوده است.نه بعد از آن حضرت 

  و همچنين فرمودة خداوند:

� ÷βÎ)uρ óΟ çG ö6s%%tæ (#θ ç7Ï%$ yèsù... �  ) / 126نحل(  

  تنها خطاب به آن حضرت است، به دليل فرمودة خداوند:

� ÷�É9ô¹ $# uρ $ tΒuρ x8ç� ö9 |¹ āω Î) «! $$ Î/... �  ) / 127نحل(  

  و همينطور فرمودة خداوند:

� óΟ©9 Î*sù (#θç7Š Éf tFó¡ o„ öΝä3s9 (# þθ ßϑn=÷æ $$ sù �  )/ 14هود(  

  به دليل فرمودة او:

� ö≅è% (#θ è? ù'sù �  )/ 13هود(  

  اند: بعضي اين آيه را نيز از اين قبيل دانسته

� tΑ$s% Éb>u‘ Èβθ ãèÅ_ ö‘$# �  ) / 99مؤمنون(  
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بقولي: (رب) خطاب به خداوند است، و (ارجعون) خطاب به  يعني: ارجعني. و
  فرشتگان.

اند،  است كه شياطين و آتشبانان نزدش حاضر شدهو سهيلي گفته: اين سخن كسي 
حواسش پرت شده و نداند كه چه بگويد، و چيزي را كه در دنيا عادت كرده بود كه 

  آورد. زبان مي التماس به مخلوق باشد بر
  پانزدهم: خطاب فرد به لفظ دو، مانند:

� $ u‹É)ø9 r& ’ Îû tΛ© yγy_  �  )/ 24ق(  

ست. و بقولي: خطاب به آتشبانان و نگهبانان آتش كه خطاب به مالك نگهبان جهنم ا
باشد، و بقولي: خطاب به دو فرشتة  است، كه از باب خطاب به جمع با لفظ تثنيه مي

  باشد كه در فرمودة خداوند آمده: موكل مي

� ôNu !%ỳ uρ ‘≅ä. <§ø" tΡ $ yγyè̈Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ �  ) / 21ق(  

  از اين نوع دانسته:را و مهدوي اين آيه در اين صورت مطابق قاعدة اصلي است. 

� tΑ$s% ô‰s% Mt6‹Å_ é& $ yϑà6è?uθ ôã ¨Š �  ) / 89يونس(  

 زيرا كه او دعا كرده بود، و بقولي: خطاب به هر دو ؛گفته: خطاب تنها به موسي است
  است چونكه هارون بر دعايش آمين گفت، و آمين گوينده يكي از دعا كنندگان است.

  تن با لفظ منفرد، مانند: وشانزدهم: خطاب به د

� yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4 y›θ ßϑ≈tƒ �  ) / 49طه(  

  و در آن دو وجه است: .يعني: و يا هارون
تا پرورش دادنش را  را به تنهايي متوجه موسي گردانيد،يكي: اينكه فرعون خطابش 

  يادآور شود.
رت قرار دوم: براي اينكه او صاحب رسالت و معجزات بوده؛ و هارون به تبع آن حض

  داشته است؛ اين را ابن عطيه گفته است.
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وجه ديگري ذكركرده؛ اينكه: هارون از موسي فصيحتر بود، لذا فرعون از  كشافدر 
  ترس زبانش روي گردانيد.

  و مثل آن: 

� Ÿξsù %m„äl ¨Ψ y_ Ì� ÷‚ãƒ zÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# #’ s+ ô± tFsù �  ) / 117طه(  

زيرا كه مخاطب اول و  ؛دن برحذر داشتابن عطيه گفته: تنها او را از شقاوتمندان ش
مقصود اصلي در كالم بوده است. و بقولي: زيرا كه خداوند شقاوتمندي در زندگي دنيا را 

اند:  پوشي از ياد زن چنانكه گفته در جهت مردها قرار داده است. و بقولي: به خاطر چشم
  پوشاندن زنان از بزرگواري است.

  مانند:هفدهم: خطاب دو تن با لفظ جمع، 

� β r& #u §θ t7s? $yϑä3 ÏΒöθ s)Ï9 u�óÇ ÏϑÎ/ $Y?θ ã‹ç/ (#θ è=yè ô_ $# uρ öΝà6s?θ ã‹ç/ \' s# ö6Ï% �    

  )87يونس / (  
  مانند: هيجدهم: خطاب جمع با لفظ اثنين (دو)

� $ u‹É)ø9 r& �  ) / 24ق(  

  چنانكه گذشت.
  نوزدهم: خطاب جمع بعد از مفرد، مانند:

� $tΒuρ ãβθ ä3s? ’Îû 5β ù' x© $tΒuρ (#θè=÷Gs? çµ ÷ΖÏΒ ÏΒ 5β# u ö�è% Ÿω uρ tβθè=yϑ÷è s? ôÏΒ @≅yϑ tã �

  )61يونس / (  
كه امت با  ابن االنباري گفته: بدين جهت سومين فعل را جمع آورد تا داللت كند

  باشند، و مثل آن است: داخل مي صپيغمبر 

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçFø) ‾=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# �  ) / 1طالق(  

  : عكس آن مانند:بيستم
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� (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9   )43بقره / (  � #$

� Î�Åe³ o0uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# �  ) / 87يونس(  

  بيست و يكم: خطاب دو تن بعد از فرد، مانند:

� $ uΖoK ÷∞Å_ r& $oΨ tG Ï" ù=tG Ï9 $¬Ηxå $ tΡô‰ ỳ uρ Ïµ ø‹n=tã $ tΡ u !$ t/#u tβθ ä3s?uρ $ yϑä3s9 â !$ tƒÎ�ö9 Å3 ø9$# ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 

  )78يونس / (  �
  بيست و دوم: عكس آن، مانند: 

� yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4 y›θ ßϑ≈tƒ �  ) / 49طه(  

  بيست و سوم: خطاب شخصي كه منظور غير او باشد، مانند:

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷É< ¨Ζ9 $# È, ¨?$# ©!$# Ÿω uρ Æì ÏÜè? t Í� Ï"≈s3ø9   )1احزاب / (  � #$

زيرا كه تقوي  ؛ستاست، ولي مقصود امت آن جناب ا صخطاب به رسول خدا
سرلوحة زندگي آن حضرت بوده، و حاشا كه اطاعت از كفار كرده باشد! و از همين قبيل 

  است:

� βÎ*sù |MΖä. ’Îû 7e7x© !$ £ϑ ÏiΒ !$uΖø9 t“Ρ r& š� ø‹s9 Î) È≅ t↔ó¡ sù šÏ% ©!$# tβρâ t�ø) tƒ |=≈tFÅ6ø9 $# �

  )94يونس / (  
ن خطاب تعريض و كنايه شك كرده باشد، بلكه منظور از اي صحاشا كه آن حضرت

  زدن به كفار است.
شك  صابن أبي حاتم از ابن عباس دربارة اين آيه روايت آورده كه گفت: نه پيغمبر

  كرد، و نه پرسيد. و مثل اين:

� ö≅t↔ ó™uρ ôtΒ $ oΨù=y™ö‘r&  ÏΒ y7Î=ö6s% ÏΒ !$uΖÎ=ß™•‘ �  ) / 45زخرف(  

� Ÿξsù ¨ sðθä3s? zÏΒ tÎ=Îγ≈yf ø9   )35/ انعام (  � #$

  باشد. و امثال اينها مي
  بيست و چهارم: خطاب غير كه منظور از آن عين شخصي باشد، مانند:
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� ô‰s) s9 !$ uΖø9 t“Ρ r& öΝä3ö‹s9 Î) $ Y6≈tG Å2 ÏµŠÏù öΝä. ã�ø. ÏŒ �  ) / 10انبياء(  

  بيست و پنجم: خطاب عامي كه شخص معيني در آن مقصود نيست، مانند:

� óΟs9 r& t� s? āχ r& ©! $# ß‰ àfó¡ o„ …çµ s9 �  ) / 18حج(  

� öθs9 uρ #“t�s? øŒÎ) (#θà"Ï% ãρ ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9   )27انعام / (  � #$

� öθs9 uρ #“t�s? ÏŒÎ) šχθãΒÌ� ôf ßϑø9 $# (#θÝ¡ Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρâ â‘ �  ) / 12سجده(  

مقصود  در اين خطابها شخص خاصي مقصود نيست، بلكه هر كس دقت و نظر كند
عموم، مراد اين است كه حال و وضع  و به صورت خطاب آورده شده به جهت است.

نها در منتهاي ظهور است، بطوري كه اختصاص به بينندة خاصي ندارد، بلكه هر كس آ
  بتواند ببيند در خطاب داخل است.

  بيست وششم: خطاب شخص و سپس عدول به خطاب ديگري، مانند:

� Ο©9 Î*sù (#θç7Š Éf tFó¡ o„ öΝä3s9 �  ) / 14هود(  

  است، سپس به كفار فرموده: صرمكه خطاب به پيغمبر اك

� (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù !$ yϑ ‾Ρr& tΑ Ì“Ρé& ÄΝù=Ïè Î/ «!   )14هود / (  � #$

  به دليل:

� ö≅yγsù Ο çFΡ r& šχθ ßϑÎ=ó¡ •Β �  ) / 14هود(  

  و از همين قبيل:

� !$ ‾ΡÎ) š�≈oΨ ù=y™ö‘r& # Y‰ Îγ≈x© �  ) / 8فتح(  

� (#θãΖÏΒ÷σ çG Ïj9 �  ) / 9فتح(  

  بنا به قراءت با تاء.
  هفتم: خطاب تلوين، و آن التفات است. بيست و
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  كند، مانند: بيست و هشتم: خطاب به جمادات به خطاب كسي كه تعقل مي

� tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F| Ï9 uρ $ u‹ÏKøs$# %�æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. �  ) / 11فصلت(  

  بيست و نهم: خطاب تهييج، مانند:

� ’n?tãuρ «!$# (#þθ è=©. uθ tGsù βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ •Β �  ) /23مائده(  

  ام: خطاب مهرباني كردن و عطوفت نمودن، مثل:  سي

� y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu� ó�r& �  ) / 53زمر(  

  سي و يكم: خطاب محبت نشان دادن، مانند:

� ÏMt/ r' ‾≈tƒ zΝÏ9 ß‰ ç7÷è s? �  ) / 42مريم(  

� ¢ o_ç6≈tƒ !$ pκ̈ΞÎ) βÎ) à7s? �  ) / 16لقمان(  

� ¨ΠàσuΖö6tƒ Ÿω õ‹è{ ù' s?  ÉLu‹ós Î=Î/ �  ) / 94طه(  

  سي و دوم: خطاب تعجيز (نسبت دادن به ناتواني) مانند:

� (#θè? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ �  ) / 23بقره(  

زيرا  ؛باشد سي و سوم: خطاب تشريف و آن هر جاي قرآن كه با خطاب (قل) آمده مي
ن را كه اين شرافت بخشيدن خداي تعالي به اين امت است، به اينكه بدون واسطه آنا

  مخاطب قرار داده است، تا به شرف خطاب نائل گردند.
سي و چهارم: خطاب معدوم، و اين خطاب در صورتي صحيح است كه به پيوست 

آدم) كه خطاب با اهل آن زمان است و كساني كه بعد از آنها  موجودي باشد مانند: (يا بني
  هستند.

  فايده

  اند: خطاب قرآن سه قسم است: بعضي گفته
  مناسب نيست. صجز به پيغمبر يك قسم
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  و قسمي جز به غير از حضرت مناسب نيست.
  باشد. و قسم ديگر: مناسب هر دو مي

  فايدة ديگر

بيني پادشاهي كه همة چيز از آن او  ابن القيم گفته: در خطاب قرآن دقت كن ميحافظ 
د، و همه از باش گردد، و زمام تمام امور در قبضة قدرتش مي مي است، و حمد تنها به او بر

چيز و  گردد، بر عالم وجود مسلط است و هيچ مي ساحت او صادر گشته و به او باز
معلوم  گذرد براي او جا از نظرش پوشيده نيست، و آنچه در دلهاي بندگانش مي هيچ

نمايد،  است، از أسرار و آشكارشان اطالع دارد، و به تنهايي أمور مملكت را تدبير مي
كند، و گرامي  دهد و عقاب مي كند، و پاداش مي بخشد و منع مي و ميبيند  شنود و مي مي
كند و تقدير  ميراند و زنده مي دهد، و مي آفريند و روزي مي سازد، و مي دارد و خوار مي مي
شود، و  آورد، تمام امور كوچك و بزرگ از سوي او نازل مي نمايد و قضا و تدبير مي مي

اي نجنبد جز به اذن او، و هيچ برگي نيفتد مگر با علم او،  رود، هيچ ذره به سوي او باال مي
كند،  نمايد، وخودش را حمد مي گويد و تمجيد مي پس تأمل كن كه چگونه بر خود ثنا مي

فرمايد، و آنان را به آنچه سعادت و رستگاريشان در آن است  و بندگانش را نصيحت مي
ند، و از آنچه ماية نابودي و بدبختي ك سازد، و در آن ترغيب و تشويقشان مي رهنمون مي

كند و با  دهد، و با اسمها و صفاتش خود را به آنان معرفي مي آنهاست هشدارشان مي
سازد، نعمتهايش را به بندگانش يادآور  نعمتها و لطفهايش زمينة دوستي با آنها را فراهم مي

ز خشم و نقمتش آنان كند، و ا شود، و آنچه ماية تماميت نعمتش هست به آنها أمر مي مي
دارد، و آنچه از گراميداشتها برايشان فراهم و آماده نموده بشرط اينكه  را برحذر مي

كند، و  نمايد، و آنچه ماية تماميت نعمتش هست به آنها أمر مي اطاعتش كنند يادآوري مي
ماده دارد، و آنچه از گراميداشتها برايشان فراهم و آ از خشم و نقمتش آنان را برحذر مي

نمايد، و آنچه از عقوبتها و دشمنانش كرده  نموده بشرط اينكه اطاعتش كنند يادآوري مي
دهد كه عاقبت كار نيكوكاران و بدكاران چگونه شد، و دوستانش را به خاطر  خبر مي
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گويد، و دشمنانش را به جهت كارهاي بد و  شان مدح مي كارهاي نيك و أوصاف پسنديده
آورد، و از  زند، و داليل و براهين متنوع مي نمايد و مثلها مي صفات زشتشان مذمت مي

كند، و دروغگو را  دهد، و راستگو را تصديق مي شبهات دشمنانش بهترين جوابها مي
كند و به خانة سالمت در آخرت  گويد و راهنمايي مي نمايد، و حق را مي تكذيب مي
دهد، و از خانة هالك و  ر مينمايد، و أوصاف و خوبيها و نعمتهايش را تذك دعوت مي

دهد، و نيازمندي  دارد، و عذاب و زشتي و دردهاي آن را هشدار مي عذاب برحذر مي
فرمايد، و احتياج  شديد و همه جانبة آنان را يادآور  بندگانش را به خودش گوشزد مي

ز آنها نيازي خود را ا نياز نيستند، و بي شود، و اينكه يك چشم بر هم زدن هم از او بي مي
نياز است، و همة  گردد، كه او از ماسواي خود غني و بي و تمام موجودات متذكر مي

اي از خير يا بيش از آن را جز به فضل و  ماسواي او به او نياز دارند، و أحدي هيچ ذره
رسد، و از  حكمت او به كسي نمي اي از شر جز به عدل و يابد، و ذره رحمتش نمي

يابي، در عين حال لغزشهايشان را  عتابها را نسبت به دوستانش ميهاي او لطيفترين  گفته
رد، و نابسامانيهايشان را اصالح يپذ آمرزد، و عذرهايشان را مي بخشد، و گناهشان را مي مي
باشد، و  دهد، و مصالحشان را متكفل مي كند، و ياريشان مي نمايد، و از آنها حمايت مي مي

كند، و او است ولي آنها كه جز او  اش وفا مي به وعده دهد، و از هر اندوه نجاتشان مي
  !است ولي ندارند، و ياري كنندة آنها بردشمنانشان است، بهترين مولي و بهترين ياور

و چون دلها از قرآن چنين خداي بزرگي كه جواد رحيم جميل است را باز شناسند، 
ي نگيرند، و درره دوستي شدن به او از هم پيش  چگونه او را دوست ندارند و در نزديك

او جانبازيها ندانند! و چگونه ذكر او را زيب زبان، و حب و شوق و أنس به او را غذاي 
جان و قوت و درمان نسازند، بطوري كه اگر آن را نيابند هالك و تباه گشته و از زندگاني 

  خويش سودي نبرند.

  فايده

باشد،  كدام غير از ديگري مي يكي از قدما گفته: قرآن بر سي گونه نازل شده كه هر
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پس هركه وجوه آنها را شناخت آنگاه دربارة دين سخن گفت به حق رسيده و موفق 
دين سخن بگويد به اشتباه نزديكتر شده است،  ةشود و هركس آنها را نشناسد و دربار مي

ر، منسوخ، و محكم و متشابه، و تقديم و تأخي و آنها عبارتند از: مكي و مدني، و ناسخ و
خاص و عام،  و  أمر و نهي، و وعده و تهديد،  و مقطوع و موصول، و سبب و اضمار، و

و حدود و أحكا، و خبر، واستفهام و أبهت (عظمت)، و حروف تصريف شده، و اعذار و 
  انذار، و دليل و استدالل، و مواعظ و أمثال، و قسم.

  وي گفته: مكي مانند: 

� öΝèδ ö�àf ÷δ$#uρ #\� ôf yδ WξŠÏΗsd �  ) / 10مزمل(  

  و مدني مانند:

� (#θè=ÏG≈s% uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!   )190بقره / (  � #$

  و ناسخ و منسوخ روشن است.
  و محكم مانند:

� tΒuρ ö≅çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑyè tG •Β... �  ) /93نساء(  

  ».و هر كس مؤمني را عمداً بكشد«

� ¨β Î) t Ï% ©!$# tβθ è=à2ù' tƒ tΑ≡uθ øΒr& 4’yϑ≈tG uŠø9 $# $̧ϑ ù=àß... �  ) /10نساء(  

  ».خورند آنانكه از روي ظلم اموال يتيمان را مي«
  و أمثال اينها كه خداوند به طور قطع و روشن بيان كرده است.

  و متشابه مانند: 

� $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θ è=äz ô‰ s? $ �?θã‹ç/ u�ö�xî öΝà6Ï?θã‹ç/ 4_ ®L ym (#θÝ¡ ÎΣù' tG ó¡ n@... �

  )27نور / (  
هاي خودتان وارد مشويد  اي جز خانه ايد به خانه اي كساني كه ايمان آورده«

  ».(رخصت) بگيريد... تا اينكه أنس
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  ولي نفرمود:

� tΒuρ ö≅ yèø" tƒ y7Ï9≡sŒ $ZΡ≡uρ ô‰ ãã $ Vϑù=àß uρ t∃öθ |¡ sù ÏµŠÎ=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ �   ) /30نساء(  

د بزودي و هر كس چنين كاري از روي تجاوزگري و ستمكاري انجام ده«
  ».او را آتشي خواهيم رساند

چنانكه در محكم اين را فرموده، و در اين آيه آنها را به ايمان ندا كرده و از نافرمانيش 
شود  شدگانش أمر مشتبه مي نهي نموده، و در آن تهديدشان نكرده است، پس بر مرتكب

  كه خداوند با آنها چه خواهد كرد.
  و تقديم و تأخير، مانند: 

� |=ÏG ä. öΝä3 ø‹n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 $# βÎ) x8 t�s? # ��ö� yz èπ §‹Ï¹ uθø9 $# �    

  )180بقره / (  
كه تقديرش چنين است: بر شما وصيت كردن نوشته شده هر گاه يكي از 

  .شمارا مرگ فرا رسد
  و مقطوع و موصول: مثل: 

� Iω ãΝÅ¡ ø%é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9   )1قيامه / (  � #$

كنم به  سوگند ياد مي«شود:  مقطوع و جداست، و معني آن چنين مي» أقسم«از » ال«كه 
  و به آن سوگند ياد نكرد.» كنم به نفس مالمت كنند روز قيامت، و سوگند ياد نمي

  مانند:  رو سبب و اضما

� È≅t↔ ó™uρ sπ tƒö� s)ø9   )82يوسف / (  � #$

  ».از آبادي بپرس«
  يعني: از أهل آبادي بپرس.

  عام: مانند: (يأيها النبي = اي پيامبر) كه در شنيدن خاص است،  و خاص و

� #sŒ Î) ÞΟçFø) ‾=sÛ u !$|¡ÏiΨ9   )1طالق / (  � #$
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  ».هر گاه زنان را طالق داديد«
  معني عام شده است. در

  و أبهت: مانند: 

� !$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& �  ) / 1نوح(  
  ».ما فرستاديم«

� ß øtwΥ $oΨ ôϑ|¡ s% �  ) / 32زخرف(  
  ».قسمت كرديم ما«

برد به جهت تفخيم و  كه صيغة مخصوص جمع را براي خداي يكتاي متعال بكار
  تعظيم و أبهت.

  شرك اطالق شده، مانند: و حروف منصرف شده: مانند فتنه كه بر

� 4 ®Lym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù �  ) / 193بقره(  
  ».تا اينكه فتنه (شركي) نباشد«

  و بر عذرخواهي نيز، مانند:

� ¢ΟèO óΟ s9 ä3 s? öΝæηçFt⊥ ÷FÏù �  )/ 23انعام(  
  ».سپس فتنه (عذرخواهي) آنها جز اين نبود كه ...«

  و بر آزمايش: مانند:

� ô‰s% $̈ΖtFsù y7tΒöθ s% . ÏΒ x8Ï‰ ÷è t/ �  ) / 85طه(  
  ».تو براستي كه ما فتنه (آزمايش) كرديم قوم تورا پس از«

  و عذر آوردن، مانند: 

� $yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø) tΡ öΝßγs)≈sV‹ÏiΒ öΝßγ≈̈Ζyè s9 �  ) / 13مائده(  
  ».پس به جهت اينكه پيمانشان را شكستند آنان را لعنت كرديم«

  اسرائيل به جهت گناه و نافرماني آنها بوده است. كه عذر آورده اينكه لعنت كردن بني
  ها مثالهايشان روشن است. ساير گونه
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  نوع پنجاه و دوم:

  در حقيقت و مجاز قرآن

نيست كه الفاظ حقيقت در قرآن واقع است، و آن هر لفظي است كه بر اختالفي 
  موضوع خود باقي مانده، و تقديم و تأخير در آن نباشد، و اين بيشتر سخن است.

اند،  اي آن را انكار كرده و اما مجاز: جمهور نيز برآنند كه در قرآن واقع است، ولي عده
اي شافعي، و ابن خويزمنداد از مالكيان. شبهة از جمله: فرقة ظاهريه، و ابن القاص از علم

باشد و اينكه متكلم به  ايشان آن است كه مجاز برادر دروغ است، و قرآن از آن منزه مي
آورد مگر در صورتي كه عرصة خقيقت بر او تنگ شود؛ پس عاريه كند،  مجاز روي نمي

و اگر مجاز از قرآن باشد،  خداوند متعال محال است. أما اين شبهه باطل مي و اين بر
افتاد نيمي از زيبايي آن ساقط بود؛ زيرا كه أهل بالغت برآنند كه مجاز بليغتر از  مي

حقيقت است، و اگر واجب بدانيد كه قرآن از مجاز خالي باشد بايد كه از حذف و تأكيد 
  ها و مانند اينها نيز خالي باشد. و تكرار قصه

اي در اين باره تصنيف نموده، كه آن را با  اگانهو امام عزالدين بن عبدالسالم كتاب جد
ناميدم، و مجاز  لي مجاز القرآنإالفرسان  مجازاضافات بسياري تلخيص كردم، و آن را 

  بر دو گونه است:
گويند، و ارتباط آن از  اول: مجاز در تركيب، كه آن را مجاز اسناد و مجاز عقلي نيز مي

ل را به غير آنچه در اصل براي آن است نسبت باشد، كه فعل يا شبه فع جهت شباهت مي
  دهند، به جهت شباهت با آن، مانند فرمودة خداي تعالي: 

� # sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκö�n=tã …çµ çG≈tƒ# u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) �  ) / 2أنفال(  

كه زياد شدن ايمان ـ كه فعل خداست ـ به آيات نسبت داده شده چون آيات سبب آن 
  است،

� ßxÎn/ x‹ ãƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& �  ) /4قصص(  

� ß≈yϑ≈yγ≈tƒ È ø⌠ $# ’ Í< �  ) / 36غافر(  
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كشتن فرزندان بني اسرائيل ـ كه كار زيردستان فرعون است به او ـ و بنا كردن ـ كه 
اند ـ به هامان نسبت داده شده است، چون آن دو به آنها امر  دار آن بوده كارگران عهده

  اند. كرده
  د:و نيز فرمودة خداون

� (#θ_=ym r& uρ öΝßγ tΒöθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7ø9   )28ابراهيم / (  � #$

  اند. فرود آوردن به آنان نسبت داده  شده، چون با دستور دادن به كفر سبب آن شده
  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي:

� $YΒ öθtƒ ã≅ yèøg s† tβ≡t$ ø!Èθ ø9$# $�7ŠÏ© �  ) / 17مزمل(  

  چون در آن واقع گرديده است.فعل به ظرف نسبت داده شده، 

� 7π t±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#   )21حاقه / (  � ‘§

  .است مرضيهكه راضيه به معني 

� # sŒÎ*sù tΠt“ tã ã� øΒF{   )21محمد / (  � #$

  .االمر عزم عليبه تأويل: 
  به دليل:

� # sŒÎ*sù |MøΒz• tã �  ) / 159آل عمران(  

  و اين گونه بر چهار نوع است:
اي كه در آغاز بحث گذشت، و مانند  باشد، مانند آيهيكي: اينكه دو طرف آن حقيقت 

  فرمودة خداي تعالي: 

� ÏMy_ t� ÷zr&uρ ÞÚ ö‘F{ $# $yγs9$ s) øOr& �  ) / 2زلزله(  

  دوم: هر دو طرف آن مجازي باشد، مانند:

� $yϑsù Mpt ¿2u‘ öΝßγè? t�≈pg ÏkB �  ) / 16بقره(  

  .استتجارت در اينجا مجاز  و سود و .»در تجارت خود سود نبردند«
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سوم و چهارم: آن است كه يكي از دو طرف آن حقيقي باشد و طرف ديگر مجاز، 
  مانند فرمودة خداوند:

� ÷Π r& $uΖø9 t“Ρ r& óΟ ÎγøŠn=tæ $ YΖ≈sÜ ù=ß™ �  ) / 35روم(  

  .به معناي برهانا

� Hξ x. ( $ pκ̈ΞÎ) 4‘sà s9 ∩⊇∈∪ Zπ tã#̈“ tΡ 3“uθ ¤±=Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θãã ô‰ s? �  ) / 17-15معارج(  

  اندن آتش مجاز است، و فرمودة خداوند:كه فرا خو

� 4 ®Lym yì ŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $ yδu‘# y—÷ρr& �  ) / 4محمد(  

� þ’ÎA ÷σ è? $ yγn=à2é& ¨≅ä. ¤Ïm �  ) / 25ابراهيم(  

� …çµ •Βé' sù ×π tƒÍρ$ yδ �  ) / 9قارعه(  

براي آتش مجاز است، يعني همانطور كه مادر پناه فرزند خويش » أم = مادر«و نام 
  باشد. نيز مأوي و پناهگاه كافر مي است، آتش

شود، و آن به كار بردن لفظ در  گونة دوم: مجاز در مفرد، كه مجاز لغوي نيز ناميده مي
  باشد، و انواع آن بسيار است: له اولية خودش مي غير موضوع

تر است  يكي: حذف، كه به طور مبسوط در نوع مجاز خواهد بود، چون آنجا شايسته
  باشد. اگرقائل شويم كه از انواع مجاز ميبراي آن، بخصوص 

  دوم: زيادي، كه در نوع اعراب دربارة آن سخن تحرير شد.
  سوم: اطالق اسم كل بر جزء مانند:

� tβθè=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈|¹r& þ’ Îû ΝÍκÍΞ# sŒ# u �  ) / 19بقره(  

  ».برند انگشتانشان را در گوشهايشان فرو مي«
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ين تعبيري آن است كه به خاطر فرار شديد به طور يعني: بند انگشتشان را، و نكتة چن
كردند، انگار كه تمام انگشت را فرو  غيرمعمول بندهاي انگشت را در گوش داخل مي

  برده باشند، 

� # sŒÎ)uρ öΝßγtF÷ƒr& u‘ y7ç7Éf ÷è è? öΝßγãΒ$ |¡ô_ r& �  ) / 4منافقون(  

  ».شد هايشان، چون تمام بدنشان ديده نمي چهره«

� yϑsù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁuŠù=sù �  ) / 185بقره(  

  ».كه شهر= ماه، را بر يك شب اطالق نموده است«
آيد، و  امام فخرالدين چنين جواب داده از اشكال اينكه جزاء بعد از تمام شرط مي

شرط در اينجا ديدن ماه است، و آن اسم است براي تمام آن به طور حقيقت؛ پس كأنه 
گرفتن بعد از گذشت ماه، و حال آنكه چنين نيست، و علي و ابن عباس أمر كرده به روزه 

اش را  را دريابد پس همه اند: يعني هركس از شما آن ماه اينطور تفسير كرده شو ابن عمر 
غير آنها  روزه بگيرد، هرچند كه در أثناي آن سفر كند. اين را ابن أبي حاتم و ابن جرير و

  تواند باشد. وع است، از نوع حذف هم مياند، و آن نيز از اين ن آورده
  چهارم: عكس آن، مانند:

� 4’s+ ö7tƒ uρ çµ ô_uρ y7În/ u‘ �  ) / 27رحمن(  

  يعني: ذات ربك، 

� (#θ —9 uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν t�ôÜ x© �  ) / 144بقره(  

خودهايتان را به سوي آن(كعبه) توجه دهيد، چونكه استقبال قبله با سينه 
  .واجب است

� ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθ tƒ ×πuΗ¿å$ ‾Ρ �  ) / 8غاشيه(  

� ×νθã_ãρ >‹Í×tΒöθ tƒ îπyè Ï±≈yz ∩⊄∪ ×'s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$ ‾Ρ �  ) / 3- 2غاشيه(  
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زيرا كه تنعم و رنج كشيدن  ؛تعبير آورده» ها وجوه=چهره«از تمام بدنها به 
  .باشد براي آنها حاصل مي

� y7Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰ s% x8# y‰tƒ �  ) / 10حج(  

� $yϑÎ6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& �  ) / 30شوري(  

آنچه پيش آوردي، و آنچه كسب كرديد، و اينها را به (أيدي=دستها) نسبت 
  .گيرد داده چونكه بيشتركارها با آنها انجام مي

� ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9   )2مزمل / (  � #$

� tβ# u ö� è%uρ Ì�ôf x" ø9   )78أسراء / (  � #$

� (#θãè x. ö‘$# uρ yìtΒ tÏè Ï.≡§�9   )43بقره / (  � #$

� š∅ÏΒuρ È≅ ø‹©9 $# ô‰ß∨ ó™$$ sù …çµ s9 �  )/ 26انسان(  

(= نماز) اطالق نموده و حال آنكه  ةكه قيام و قرائت و ركوع و سجود را بر صال
  باشند،  قسمتي از آن مي

� $Nƒô‰ yδ x* Î=≈t/ Ïπ t7÷è s3ø9   )95مائده /(  � #$

  .گيرد تمام حرم به دليل اينكه در آن ذبح انجام نمي
  دو نوع دو شيء ديگر الحاق شده است:توجه: به اين 

  يكي: وصف بعض به صفت كل، مانند فرمودة خداوند:

� 7πuŠÏ¹$ tΡ >πt/ É‹≈x. 7π y∞ÏÛ%s{ �  ) / 16علق(  

بعض آن (ناصيه = پيشاني) اطالق شده است،  كه خطا صفت كل شخص است كه بر
  و عكس آن مانند فرمودة خداوند:

� $ ‾ΡÎ) öΝä3ΖÏΒ tβθ è=Å_ uρ �  ) / 52حجر(  
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  باشد،  در حالي كه وجل (= ترس) صفت قلب مي

� |Mø⁄ Î=ßϑs9 uρ öΝåκ÷] ÏΒ $ Y6ôã â‘ �  ) / 18كهف(  

  شود. با اينكه رعب در دل واقع مي
در حالي كه مراد از آن كل است، اين را أبوعبيده ذكر كرده، » بعض«دوم: اطالق لفظ 

  و بر اين برآورده فرمودة خداوند را:

� t Îit/T{ uρ Νä3s9 uÙ÷è t/ “Ï%©! $# tβθ à" Î=tG øƒrB ÏµŠÏù �  ) / 63زخرف(  

  يعني: كل الذي ... ، 

� βÎ)uρ à7tƒ $ \/É‹≈Ÿ2 Ïµø‹n=yè sù …çµ ç/É‹ x. ( βÎ) uρ à7tƒ $ ]%ÏŠ$ |¹ Νä3ö6ÅÁ ãƒ âÙ ÷è t/ “Ï% ©!$# 

öΝä. ß‰ Ïètƒ �  ) / 28غافر(  

تالف اند كه بر پيغمبر واجب نيست تمام آنچه را مورد اخ خرده گرفتهولي بر اين قول 
اند، و  است بيان نمايد، به دليل آيات زمان قيامت و حقيقت روح و غير اينها كه بيان نشده

نيز اينكه: موسي به قوم خود وعدة عذاب در دنيا و آخرت را داده بود، پس به آنها فرمود: 
رسد، و اين قسمتي از وعده بود بدون اينكه عذاب آخرت  در دنيا به شما مي اين عذاب

  كند. اين را ثعلب ذكر كرده است.را نفي 
زركشي گفته: و احتمال دارد گفته شود: ترك تمام تهديد جاي انكار ندارد تا چه رسد 

  به قسمتي از آن! و مؤيد سخن ثعلب فرمودة خداوند است: 

� $ ¨ΒÎ)uρ y7̈Ζ tƒÌ� çΡ uÙ ÷è t/ “Ï% ©!$# öΝèδß‰ Ïè tΡ ÷ρr& y7̈Ψ u‹©ùuθ tGtΡ $ uΖøŠs9 Î*sù óΟ ßγãèÅ_ ó÷s∆ �    

  )46يونس /(  
  پنجم: اطالق اسم خاص بر عام، مانند:

� $ ‾ΡÎ) ãΑθ ß™u‘ Éb>u‘ tÏϑn=≈yè ø9   )16شعراء / (  � #$

  يعني: رسل رب العالمين.
  ششم: عكس آن مانند: 
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� šχρ ã� Ï"øó tFó¡ o„uρ yϑ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{   )5شوري / (  � #$

  يعني:مؤمنين، به دليل؛

� tβρã� Ï" øótG ó¡ o„uρ t Ï% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u �  ) / 7غافر(  

  1هفتم: اطالق اسم ملزوم بر الزم،
  هشتم: عكس آن، مانند:

� ö≅yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š� •/ u‘ βr& tΑ Íi”t∴ãƒ $ oΨ øŠn=tã Zο y‰ Í←!$ tΒ zÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# �    

  )112مائده /(  
  .دهد؟ كه استطاعت الزمة فعل است آيا انجام مي

  نهم: اطالق مسبب بر سبب، مانند: 

� Ú Í̂i”t∴ ãƒuρ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# $ ]% ø—Í‘ �  ) / 13غافر(  

� ô‰s% $ uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3 ø‹n=tæ $U™$ t7Ï9 �  ) / 26اعراف(  

  ».آيد از آسمان باراني نازل كرديم كه از آن روزي و لباس به دست مي«

� Ÿω tβρß‰ Åg s† %�n%s3ÏΡ �  ) / 33نور(  

  ».ازدواج ندارنداز قبيل مهريه و نفقه وضرورتهاي ازدواج ةمؤون«
  دهم: عكس آن مانند: 

� $tΒ (#θçΡ%x. tβθãè‹ÏÜ tGó¡ o„ yì ôϑ¡¡9   )20هود / (  � #$

  .قبول كردن و عمل نمودن را، چون مسبب از شنيدن است
  تذكر: از اين گونه است نسبت دادن فعل به سبب مسبب، مانند فرمودة خداوند:

� $yϑ ßγy_ t� ÷zr' sù $£ϑÏΒ $ tΡ%x. ÏµŠÏù �  ) / 36بقره(  

                                                

  269برهان،  -1
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� !$yϑ x. yl t� ÷zr& Νä3÷ƒuθ t/ r& zÏiΒ Ïπ̈Ζyfø9   )27اعراف / (  � #$

كه در حقيقت خداوند تعالي آدم و حوا را از بهشت بيرون كرد، و سبب آن خوردن از 
  شجرة ممنوعه بوده، و سبب خوردن وسوسة شيطان.

  يازدهم: ناميدن شيء به همان نامي كه داشته، مانند:

� (#θ è?# uuρ #’ yϑ≈tFu‹ø9 $# öΝæη s9≡uθ øΒr& �  ) / 2نساء(  

  ».گيرد بعد از بلوغ انجام مي كساني كه يتيم بودند، چونكه اين كار«

� Ÿξsù £èδθè=àÒ ÷è s? βr& zós Å3Ζtƒ £ßγy_≡uρø—r& �  ) / 232بقره(  

  .اند اني كه قبالً شوهرانشان بودهكس

� tΒ ÏN ù' tƒ …çµ −/ u‘ $ YΒ Ì�øg èΧ �  ) / 74طه(  

  .دنيا داشته او را مجرم ناميده به جهت جرمي كه در
  شود، مانند:  دوازدهم: ناميدن شيء به نامي كه به آن منتهي مي

� þ’ÎoΤÎ) ûÍ_1 u‘r& ç� ÅÇ ôãr& # \� ôϑyz �  ) / 36يوسف(  

  .شود انگوري كه خمر مي

� Ÿωuρ (# ÿρà$ Î# tƒ āωÎ) # \�Å_$sù # Y‘$ ¤" Ÿ2 �  ) / 27نوح(  

  .گردد به سوي فجور و كفر رهسپار مي
  )؟/؟(  � زوجاً غيره ححتی تنک �

  .شود او را زوج ناميد چونكه عقد به زوجيت منتهي مي

� çµ≈tΡö�¤± t6sù AΟ≈n=äó Î/ 5ΟŠÎ=ym �  ) / 101صافات(  

� x8 ç�Åe³ u; çΡ AΟ≈n=äó Î/ 5ΟŠÎ=tæ �  ) / 53حجر(  

  شد توصيف كرد. در هنگام مژده او را به علم و حلم كه به آنها منتهي مي
  د:سيزدهم: اطالق اسم وارد بر محل آن، مانن



    

  اإلتقان في علوم القرآن      174

 

� ’Å∀sù ÏπuΗ÷q u‘ «! $# öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz �  ) / 107آل عمران(  

  .در بهشت، چونكه محل رحمت است

� ö≅t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹©9   )33سبأ / (  � #$

  .في الليل

� øŒÎ) ãΝßγs3ƒÌ� ãƒ ª!$# ’Îû š� ÏΒ$oΨ tΒ �  ) / 43انفال(  

  .في عينك، بنا به قول حسن
  چهاردهم: عكس آن، مانند: 

� äí ô‰ u‹ù=sù …çµ tƒÏŠ$ tΡ �  ) / 17علق(  

  يعني: اهل نادي (= مجلس) خودش را.
  از قدرت، مانند: » يد«و از اين گونه است تعبير به 

� Íν Ï‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9   )1ملك / (  � #$

  از عقل، مانند:» قلب«و تعبير به 

� öΝçλm; Ò>θ è=è% āω šχθ ßγs) ø" tƒ $ pκÍ5 �  ) / 179اعراف(  

  يعني: عقول.
  از زبانها، مانند: » ه = دهانهاافوا«و تعبير به 

� šχθ ä9θà) tƒ ΝÎγÏδ≡uθ øù r' Î/ �  ) / 167آل عمران(  

  از اهل آن، مانند:» قريه = آبادي«و تعبير به 

� ≅t↔ ó™uρ sπ tƒö� s)ø9   )82يوسف / (  � #$

  فرمودة خداي تعالي: و اين نوع و نوع ماقبل آن در

� (#ρä‹ è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡ tΒ �  )31ف / اعرا(  



    

  175    و مجاز قرآن قتيدر حق
  

زيرا كه برگرفتن زينت ممكن نيست چون مصدر است، پس منظور  ؛جمع شده است
باشد كه اسم حال (= وارد شده) را بر آن بكار برده است، و برگرفتن آن براي  محل آن مي

وارد بر آن اطالق نموده  خود مسجد واجب نيست پس منظور نماز است، اسم محل را بر
  است.

  ه اسم آلت آن، مانند:پانزدهم: ناميدن شي ب

� ≅yè ô_$# uρ ’ Ík< tβ$ |¡ Ï9 5− ô‰ Ï¹ ’Îû t Ì�Åz Fψ$# �  ) / 83شعراء(  

  .زيرا كه زبان آلت آن است ؛ثناي نيك قرار ده

� !$tΒuρ $ uΖù= y™ö‘r&  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡ Î=Î/  Ïµ ÏΒöθs% �  ) / 4ابراهيم(  

  يعني: به لغت قومش.
  ند:شانزدهم: ناميدن شي به نام ضد آن، مان

� Οèδ÷� Åe³t7sù A># x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9r& �  ) / 21آل عمران(  

كه بشارت در مورد خبر خوشحال كننده است، و از آن است ناميدن دعوت كنندة به 
شي به نام بازدارنده از آن كه سكاكي ذكر كرده، و بر اين برآورد است فرمودة خداي 

  تعالي:

� $tΒ y7yè uΖtΒ āωr& y‰ àfó¡ n@ �  ) / 12اعراف(  

زايد است سالم » ال«عني: مادعاك إلي أن التسجد؟ و با اين بيان از ادعاي اينكه ي
  ماند. مي

  هفدهم: اضافة فعل به چيزي كه از آن صحيح نيست، از جهت تشبيه، مانند: 

� #Y‘# y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& āÙ s)Ζtƒ �  ) / 77كهف(  

چون تمايل به با اينكه اراده از صفات زنده است، به جهت تشبيه چنين تعبير شده 
  افتادن كرده بود.

  هجدهم: اطالق فعل در حالي كه مراد نزديك شدن و قرب وقوع آن است، مانند:
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� # sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγn=y_ r& £èδθä3Å¡ øΒr' sù �  ) / 2طالق(  

عده، چونكه پس  نيعني: نزديك به رسيدن به مدت شدند، يعني: نزديك منقضي شد
  ي در فرمودة خداوند:از آن امساكي نيست، و اين معن

� zøó n=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξsù £èδθ è=àÒ ÷ès? �  ) / 232بقره(  

  حقيقت است،

� # sŒÎ*sù u !%ỳ öΝßγè=y_ r& Ÿω tβρ ã� Åzù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ šχθãΒ Ï‰ ø)tGó¡ o„ �    

  )34اعراف / (  
  ».هنگاميكه آمدن اجل نزديك شد«

شود، اشكال اين است كه هنگام آمدن  ميو با اين بيان اشكال مشهور در مورد آيه دفع 
  أجل پيش و پس افتادن آن متصور نيست،

� |·÷‚u‹ø9 uρ šÏ% ©!$# öθ s9 (#θ ä. t�s? ôÏΒ óΟ ÎγÏ" ù=yz �  ) / 9نساء(  

ترسند، چونكه خطاب به  نزديك شود كه پس از خود ترك كنند مي اگر
 شود كه هنوز ترك صورتي متوجه آنها مي اوصياست، و اين خطاب در

  .اند زيرا كه پس از ترك گفتن كودكان خود مرده ؛اند نگفته

� #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$sù �  ) / 6مائده(  

  .هرگاه خواستيد بپاخيزيد

� # sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ# uö� à) ø9$# õ‹ÏètG ó™$$ sù �  ) / 98نحل(  

  .قع شودهر گاه اراده كردي قرآن بخواني، تا استعاذه پيش از آن وا

� Νx. uρ  ÏiΒ >πtƒö� s% $ yγ≈uΖõ3 n=÷δ r& $yδu !$y∨ sù $uΖß™ù' t/ �  ) / 4اعراف(  

  .شود معني مي هر گاه خواستيم هالك كنيم، وگرنه عطف به آن بي
  اند فرمودة خداي تعالي را: گونه دانسته و بعضي از اين
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� tΒ Ï‰ öκu‰ ª! $# uθ ßγsù Ï‰tG ôγßϑø9   )17كهف / (  � #$

خواسته باشد او را هدايت كند، و اين جداً خوب است تا كسي كه خداوند 
  .شرط و جزاء با هم متحد نشوند

  نوزدهم: قلب، و آن يا قلب اسناد است، مانند: 

� !$tΒ ¨β Î) …çµ pt ÏB$x"tΒ é&þθ ãΖtGs9 Ïπt6 óÁ ãèø9 $$Î/ �  ) / 76قصص(  

  ، َلتَـُنوُء اْلُعْصَبُة ِبَهايعني: 

� Èe≅ä3Ï9 9≅y_ r& Ò>$ tG Å2 �  ) 38/ رعد(  

  ، ِلُكل ِكَتاٍب َأَجلٌ يعني: 

� $oΨ øΒ§� ymuρ Ïµ ø‹n=tã yìÅÊ# t� yϑø9   )12قصص / (  � #$

  ،َحرْمَناُه َعَلى اْلَمَراِضعِ يعني: 

� tΠöθtƒuρ ÞÚ t� ÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x" x. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9   )20حقاف / (  � #$

  كه اختيار داشته باشد، زيرا كه معروض عليه آن است ؛تـُْعَرُض الناُر َعَلْيِهمْ يعني: 

� …çµ‾Ρ Î)uρ Éb=ßs Ï9 Î�ö�sƒ ø:$# î‰ƒ Ï‰ t±s9 �  ) / 8عاديات(  

  ،َوِإن ُحبُه ِلْلَخْيرِ يعني: 

� χ Î)uρ x8 ÷ŠÌ�ãƒ 9�ö� sƒ¿2 �  ) / 107يونس(  

  ،يُِرْد ِبَك اْلَخيـرَ يعني: 

� #‘ ¤)n=tGsù ãΠyŠ# u  ÏΒ  Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. �  ) / 37بقره(  

  در حقيقت همان آدم است، چنانكه قرائت نيز شده است.زيرا كه متلقي 
  و يا قلب عطف، مانند:

� §ΝèO ¤Α uθ s? öΝåκ÷] tã ö�ÝàΡ $$sù �  ) / 28نمل(  

  ، فَاْنظُْر ثُم تَـَول يعني: 
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� §ΝèO $ tΡ yŠ 4’ ‾<y‰ tFsù �  ) / 8نجم(  

  = خراميدن به نزديكي رسيد. َتَدلى، چونكه با َتَدلى َفَدنَايعني: 
  قلب تشبيه است، كه در نوع آن خواهد آمد. و يا

اي به جاي ديگري، و اين عنوان انواع بسياري دارد، از  بيستم: جايگزين كردن صيغه
  جمله:
  اطالق مصدر بر فاعل، مانند: -1

� öΝåκ̈Ξ Î*sù Aρß‰tã þ’ Ík< �  )77/شعراء(  

  مفعول، مانند: و لذا آن را مفرد آورد. و اطالق مصدر بر

� Ÿωuρ tβθ äÜŠÅsãƒ & ó ý Î/ ôÏiΒ ÿ ÏµÏϑ ù=Ïã �  ) / 255بقره(  

  يعني: من معلومه،

� yì÷Ψ ß¹ «!   )88نمل / (  � #$

  اهللا، يعني: مصنوع

� ρ â !%ỳ uρ 4’ n?tã Ïµ ÅÁŠ Ïϑs% 5Θ y‰Î/ 5>É‹ x. �  ) / 18يوسف(  

  فيه، چونكه كذب از صفات أقوال است. نه أجسام. يعني: مكذوب
  بشربه، بنابر اينكه باء زايده نباشد.و از اين گونه است اطالق بشري بر م

  مفعول بر مصدر، مانند:  واطالق فاعل  -2

� }§ øŠs9 $ pκÉJ yè ø%uθ Ï9 îπ t/ ÏŒ%x. �  ) / 2واقعه(  

  يعني: تكذيب،

� ãΝä3 Íh‹ƒr' Î/ ãβθ çG ø"yϑø9   )6قلم / (  � #$

  يعني: الفتنه، بنابر اينكه باء زايده نباشد.
  اطالق فاعل بر مفعول، مانند: -3
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� & !$ ¨Β 9,Ïù# yŠ �  )/ 6طارق(  

  يعني: مدفوق،

� Ÿω tΛÄŒ$ tã tΠöθ u‹ø9 $# ôÏΒ Ì� øΒr& «! $# āωÎ)  tΒ zΟ Ïm§‘ �  ) / 43هود(  

  يعني: ال معصوم، 

� $uΖù=yè y_ $ �Βt� ym $YΖÏΒ# u �  ) / 67عنكبوت(  

  فيه. يعني: مأموناً
  عكس آن، مانند: -4

� …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. …çν ß‰ ôãuρ $ |‹Ï? ù' tΒ �  ) / 61مريم(  

  عني: آتيا، ي

� $\/$pg Éo # Y‘θ çGó¡ ¨Β �  ) / 45اسراء(  

يعني: ساتراً، و بقولي: بر دارش آويخته بود، و بنابراين يعني: مستور از چشمها كه 
  ديد. را نمي كسي او

  مانند: » مفعول«به معني » فعيل«اطالق صيغة  -5

� tβ%x. uρ ã�Ïù%s3ø9 $# 4’n? tã  Ïµ În/ u‘ # Z��Îγsß �  ) / 55فرقان(  

  اطالق هر يك از مفرد و تثنيه و جمع بر ديگري. -6
  مثال اطالق مفرد بر تثنيه: 

� ª!$# uρ ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ �Y ym r& βr& çνθ àÊö� ãƒ �  ) / 62توبه(  

  يعني: يرضوهما، پس به جهت تالزم دو رضايت مفرد آورده شده است.
  مثال اطالق مفرد بر جمع:  و

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£ äz �  ) / 2عصر(  

  يعني، انسانها، به دليل اينكه از آن استثنا شده است، 
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� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# t, Î=äz %�æθ è=yδ �  ) / 19معارج(  

  به دليل اينكه پس از آن فرموده:

� āω Î) t,Íj#|Á ßϑø9$# �  ) / 22معارج(  

  و مثال اطالق تثنيه بر مفرد:

� $ u‹É)ø9 r& ’ Îû tΛ© yγy_ �  ) / 24ق(  

  يعني: ألق.
گونه است هر فعلي كه به دو شي نسبت داده شود و حال آنكه مربوط به و از اين 

  يكي از آنها بوده باشد، مانند:

� ßl ã� øƒs† $ uΚåκ÷] ÏΒ àσä9 ÷σ_=9 $# Üχ%y` ö� yϑø9$# uρ �  ) / 22رحمن(  

است نه شيرين، و نظير اين  آيد و آن آب شور و حال آنكه از يكي از آنها بيرون مي
  است:

� ÏΒuρ 9e≅ ä. tβθ è=à2 ù' s? $ Vϑóss9 $wƒÌ� sÛ tβθ ã_Ì� ÷‚ tFó¡ n@uρ ZπuŠù=Ïm $yγtΡθ Ý¡ t6ù=s? �    

  )12فاطر / (  
  شود، درياي شور بيرون آورده مي و حال آنكه زيورها از

� Ÿ≅yè y_uρ t� yϑs)ø9 $# £Íκ� Ïù #Y‘θ çΡ �  ) / 16نوح(  

  يعني: در يكي از آسمانها، 

� $u‹Å¡nΣ $yϑ ßγs?θ ãm �  ) / 61كهف(  

  موش كننده يوشع بوده، به دليل اينكه به موسي گفت: درصورتي كه فرا

� ’ÎoΤÎ*sù àMŠ Å¡nΣ |Nθçtø:   )63كهف / (  � #$

و اينكه فراموشي به هر دو نسبت داده شده به جهت آن است كه موسي از آن ساكت 
  ماند، 
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� yϑsù Ÿ≅¤f yès? ’ Îû È÷tΒöθ tƒ �  ) / 203بقره(  

  و حال آنكه تعجيل در روز دوم است،

� 4’n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷tGtƒö� s) ø9 $# ?ΛÏà tã �  ) / 31زخرف(  

  فارسي گفته: يعني: از يكي از دوآبادي، و از اين گونه نيست:

� yϑÏ9uρ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ  Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ �  ) / 46رحمن(  

و اينكه معني يك بهشت باشد، برخالف فرّاء كه چنين ادعا كرده است، و در كتاب 
  ي آمده كه: از اين گونه است:ابن جن القداذ

� |MΡ r& u |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ ÏƒªB $# u’ ÍhΓé& uρ È ÷yγ≈s9 Î) �  ) / 116مائده(  

  و حال آنكه عيسي را خدا گرفتند نه مادرش مريم را.
  و مثال اطالق تثنيه بر جمع: 

� §ΝèO Æì Å_ ö‘$# u�|Ç t7ø9 $# È ÷s? §� x. �  ) / 4ملك(  

بعضي از  ماند، و نمي كردن وا ن چشم با دو مرتبه نگاهيعني: كرات، چندين بار، چو
  اند:  اين گونه شمرده

� ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$ s? §÷s∆ �  ) / 229بقره(  

  و مثال اطالق جمع بر مفرد: 

� tΑ$s% Éb>u‘ Èβθ ãèÅ_ ö‘$# �  ) / 99مؤمنون(  

  يعني: ارجعني، و ابن فارس از اين گونه شمرده:

� 8ο t�Ïß$oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ ö� tƒ tβθ è=y™ö�ßϑ ø9   )35نمل / (  � #$

  و حال آنكه فرستاده يكي بود، به دليل اينكه گفته:

� ôì Å_ö‘$# öΝÍκö� s9 Î) �  ) / 37نمل(  
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داده  ولي اين گفته محل نظر است، چونكه احتمال دارد رئيسشان را مخاطب قرار
باشد، بخصوص اينكه عادت پادشاهان اين نيست كه يك نفر بفرستند. و از اين گونه 

  اند: تهدانس

� çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3Í×‾≈n=yϑø9   )39آل عمران / (  � #$

� ãΑÍi”t∴ ãƒ sπ s3Í×‾≈n=yϑ ø9 $# Çyρ ”�9 $$ Î/ �  ) / 2نحل(  

  يعني: جبرئيل، 

� øŒÎ)uρ óΟçFù=tFs% $T¡ ø" tΡ öΝè? øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ� Ïù �  )/ 72بقره(  

  و حال آنكه قاتل يك نفر بوده است.
  و مثال اطالق جمع بر تثنيه: 

� !$tG s9$s% $ oΨ÷� s? r& tÏèÍ←!$ sÛ �  ) / 11فصلت(  

� (#θä9$ s% Ÿω ô#y‚ s? ( Èβ$ yϑóÁ yz �  ) / 22ص(  

� βÎ*sù tβ%x. ÿ…ã&s! ×ο uθ ÷zÎ) Ïµ ÏiΒT|sù â¨ ß‰ �¡9   )11نساء / (  � #$

  يعني: أخوان،

�  ôMtó |¹ $ yϑä3 ç/θè=è% �  ) / 4تحريم(  

  كما.يعني: قلبا

� yŠ…ãρ# yŠuρ z≈yϑ øŠn=ß™uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’Îû Ï^ ö�pt ø:$# �  )/ 78انبياء(  

  تا آنجا كه فرموده:

� $̈Ζà2 uρ öΝÎγÏϑ õ3çtÎ: š Ï‰ Îγ≈x© �  )/ 78انبياء(  

  اطالق ماضي برمستقبل به خاطر تحقق وقوع آن، مانند:  -7

� #’tA r& ã� øΒr& «!   )1نحل / (  � #$
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  يعني: قيامت، به دليل: (فالتستعجلوه)،

� y‡Ï" çΡuρ ’Îû Í‘θ ÷Á9 $# t,Ïè |Ásù tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9   )68زمر / (  � #$

� øŒÎ)uρ tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠ $# zΝtƒ ó� tΒ |MΡr& u |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �  )/ 116مائده(  

� (#ρã—t�t/ uρ ¬! $ YèŠÏΗsd  �  ) / 21ابراهيم(  

� #“yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ptõ¾ r& Å∃# {� ôã F{$#  �  ) / 48اعراف(  

ساند، انگار كه واقع شده و استمرار عكس آن، براي اينكه دوام و استمرار را بر -8
  يافته باشد، مانند:

� tβρâ÷ß∆ ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh�É9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψ s? uρ öΝä3|¡ à"Ρ r& �  ) / 44بقره(  

� (#θãè t7̈? $# uρ $tΒ (#θè=÷G s? ßÏÜ≈u‹¤±9 $# 4’ n? tã Å7ù=ãΒ z≈yϑ ø‹n=ß™ �  ) / 102بقره(  

  يعني: تلت، 

� ô‰s) s9 uρ ãΝn=÷è tΡ �  ) / 103نحل(  

  يعني: علمنا، 

� ô‰s% ãΝn=÷è tƒ !$ tΒ óΟ çFΡ r& Ïµ ø‹n=tã �  ) / 64نور(  

  يعني: علم،

� zΝÎ=sù tβθ è=çG ø) s? u !$uŠ Î; /Ρr& «!   )91بقره / (  � #$

  لتم،تيعني: ق

� $Z)ƒÌ� x"sù ÷Λäö/ ¤‹ x. $Z)ƒÌ� sù uρ šχθè=çGø) s? �  ) / 87بقره(  

� ãΑθà)tƒuρ šÏ% ©!$# (#ρ ã� x" x. |Mó¡s9 Wξy™ö� ãΒ �  ) /43رعد(  

  يعني: قالوا.
لواحق آن است تعبير از مستقبل با اسم فاعل يا مفعول، كه حقيقت در حال است  و از

  نه استقبال، مانند:
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� ¨βÎ)uρ t Ïe$!$# Óì Ï%≡uθ s9 �  ) / 6ذاريات(  

� y7Ï9≡sŒ ×Πöθ tƒ ×íθßϑ øg¤Χ çµ©9 â¨$ ¨Ψ9   )103هود / (  � #$

نهي يا دعا ـ به خاطر مبالغه در برانگيختن اطالق خبر بر طلب ـ خواه أمر باشد يا  -9
بر آن، تا آنجا كه انگار خبري است واقع شده. زمخشري گفته: آمدن خبر در حاليكه مراد 
أمر يا نهي باشد بليغتر است از صريح أمر يا نهي؛ مثل اينكه به امتثال آن سرعت گرفته 

  دهد، مانند: شده و از آن خبر مي

� ßN≡t$ Î!≡uθ ø9 $#uρ z÷è ÅÊö� ãƒ �  ) / 233بقره(  

� àM≈s) ‾=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/u�tItƒ �  ) / 228بقره(  

� Ÿξsù y]sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædkys ø9   )197بقره / (  � #$

� $tΒuρ šχθ à)Ï"Ζè? āω Î) u !$tóÏFö/ $# Ïµô_ uρ «!   )272بقره / (  � #$

  اهللا، يعني: التنفقوا اال ابتغاء وجه

� āω ÿ…çµ �¡ yϑtƒ āωÎ) tβρ ã�£γsÜ ßϑø9   )79واقعه / (  � #$

  ».پاكيزگان جزدست نزنند به آن «

� øŒÎ)uρ $tΡ õ‹s{ r& t,≈sV‹ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) Ÿω tβρ ß‰ ç7÷è s? āω Î) ©!   )83بقره/(  � #$

  يعني: التعبدوا، به دليل:

� (#θä9θ è%uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm �  )/83بقره(  

� Ÿω |=ƒÎ�øYs? ãΝä3ø‹n=tæ tΠöθu‹ø9 $# ( ã� Ï"øó tƒ ª! $# öΝä3 s9 �  ) / 92يوسف(  

  .اللُهم اْغِفْر َلُهمْ يعني: 
  عكس آن، مانند: -10

� ÷Šß‰ ôϑu‹ù=sù ã&s! ß≈oΗ÷q §�9 $# #ƒ‰ tΒ �  ) / 75مريم(  



    

  185    و مجاز قرآن قتيدر حق
  

 ،يعني: يمد  

� (#θãè Î7®? $# $ uΖn=ŠÎ6y™ ö≅ Ïϑós oΨ ø9 uρ öΝä3≈u‹≈ sÜ yz �  ) / 12عنكبوت(  

  يعني: و نحن حاملون، به دليل:

� óΟ ßγ‾Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈s3 s9 �  ) / 12عنكبوت(  

  شود، كه كذب بر خبر وارد مي

� (#θ ä3ys ôÒ u‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3 ö7uŠø9 uρ # Z��ÏVx. �  ) / 82توبه(  

كواشي گفته: در آية اول أمر به معني خبر از خبر بليغتر است، چونكه متضمن لزوم 
َنا فَـْلُنْكِرْمكَ «باشد، مانند:  مي باشد، و  تأكيد وجوب اكرام بر خودشان ميكه منظور » ِإْن زُْرتـَ

ابن عبدالسالم گفته: چونكه أمر براي وجوب است، پس خبر به آن تشبيه شده براي لزوم 
  و وجوب آن.

  قراردادن ندا به جاي تعجب، مانند: -11

� ¸ο u�ô£ ys≈tƒ ’ n?tã ÏŠ$t6Ïè ø9   )30يس / (  � #$

و ابن خالويه گفته: اين از  انگيز است! كه فراء گفته: معنايش اين است: چه حسرت
شوند،  شود، بلكه أشخاص ندا مي دشوارترين مسائل قرآن است، چونكه حسرت ندا نمي

  باشد. چون فايدة ندا توجه دادن است، ولي معني آن تعجب مي
  به جاي جمع كثرت، مانند: ةلققرار دادن جمع  -12

� öΝèδuρ ’ Îû ÏM≈sù ã� äó ø9$# tβθ ãΖÏΒ# u �  ) / 37سبأ(  

  شمار است، هاي بهشت بي اينكه غرفه با

� öΝçλ°; ìM≈y_ u‘yŠ y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ �  ) / 4انفال(  

  هاي مردم در علم الهي ـ به طور حتم ـ بيش از ده است، و حال آنكه رتبه

� ª! $# ’®û uθ tG tƒ }§à"Ρ F{$# �  ) / 42زمر(  
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� $YΒ$ −ƒr& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è̈Β �  ) / 184بقره(  

  نمودن بر مكلفين است. نكتة تقليل در آية اخير آسان
  عكس آن، مانند: -13

� š∅óÁ −/ u�tItƒ £ÎγÅ¡ à"Ρ r' Î/ sπ sW≈n=rO & ÿρã� è% �  ) / 228بقره(  

  مذكر آوردن، مؤنث بنابر تأويل آن به مذكر، مانند: -14

� yϑsù …çν u !%ỳ ×πsà Ïã öθtΒ ÏiΒ  Ïµ În/   )275بقره / (  � ‘§

  يعني: وعظ، 

� $uΖ÷� u‹ôm r& uρ  Ïµ Î/ Zοt$ ù# t/ $ \G ø‹̈Β �  ) / 11ق(  

  بنابر تأويل بلده به مكان،

� $£ϑ n=sù # uu‘ }§ôϑ ¤±9 $# Zπ xî Î—$ t/ tΑ$ s% # x‹≈yδ ’În1 u‘ �  ) / 78انعام(  

  يعني: هذا الشمس يا الطالع،

� ¨β Î) |MuΗ÷qu‘ «! $# Ò=ƒÌ�s% š∅ÏiΒ tÏΖÅ¡ós ßϑø9   )56اعراف / (  � #$

  جوهري گفته: بنابر معني احسان مذكرشده است.
  يف مرتضي دربارة فرمودة خداوند:و شر

� Ÿωuρ tβθ ä9#t“ tƒ šÏ" Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ āω Î) tΒ zΜÏm §‘ y7•/ u‘ 4 y7Ï9≡s% Î!uρ óΟ ßγs) n=yz � ) / هود

118 -119(  
چون مؤنث » ولتلك«گردد، و بدين جهت نفرموده:  گفته: اسم اشاره به رحمت برمي

  باشد.» ن يرحمأ«تواند تأويل آن:  رحمت غيرحقيقي است، و چونكه مي
  تأنيث آوردن مذكر؛ مانند: -15

� šÏ% ©! $# tβθ èOÌ�tƒ }̈ ÷ρyŠö� Ï" ø9 $# öΝèδ $ pκ� Ïù �  ) / 11مؤمنون(  
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را كه مذكر است ـ مؤنث آورده از جهت حمل بر معني بهشت » فردوس«مربوط به 
  ،»الجنه«

� tΒ u !%ỳ Ïπ uΖ|¡ ptø: $$ Î/ …ã&s# sù ç�ô³ tã $yγÏ9$ sWøΒr& �  ) / 160أنعام(  

اضافه گرديده است، » أمثال«را مؤنث آورد به اينكه هاء آن حذف شده و به » عشر«كه 
به مؤنث اضافه شده، و آن ضمير » امثال«شود: چون  كه مفرد آن مذكر است، گفته مي

باشد، پس از آن كسب تأنيث كرده، و بقولي: از باب رعايت معني است؛ زيرا  حسنات مي
باشد؛ چونكه مثل حسنه همان حسنه است، و تقدير چنين  يدر معني مؤنث م» أمثال«كه 
اي در تذكير و تأنيث بيان  شود: فله عشر حسنات أمثالها. و در قواعد مهم قاعده مي

  داشتيم.
تغليب، و آن حكم چيزي را به ديگري است. و بقولي: ترجيح يكي از دو مغلوب  -16

از باب جاري كردن مختلفين به بر ديگري و اطالق نمودن لفظ آن بر هر دوي آنهاست 
  جاي متفقين، مانند:

� ôMtΡ%x. uρ zÏΒ t ÏFÏΖ≈s) ø9   )12تحريم / (  � #$

� āω Î) …çµ s?r&z÷ö∆ $# ôMtΡ%x. š∅ ÏΒ tÎ�É9≈tó ø9$# �  ) / 83اعراف(  

است، و از باب تغليب مؤنث از قسمت مذكر » الغابرات«و » من القانتات«كه در اصل 
  بشمار آمده، 

� ö≅t/ ÷ΛäΡ r& ×Πöθ s% šχθè=yγøg rB �  ) / 55نمل(  

آورد، در حالي كه قياس » قوم«و غلبه دادن آن بر جانب » أنتم«تاء خطاب را از لحاظ 
باشد، و عدول از آن را اين  مي» قوم«زيرا كه صفت  ؛آن آمدن با ياء غيبت بوده است

  جهت نيكو ساخته كه موصوف خبر از ضمير مخاطبين واقع شده است،

 � tΑ$s% ó=yδ øŒ$# yϑsù y7yè Î7s? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ �χ Î*sù zΟ ¨Ψyγy_ ö/ä. äτ!# t“ y_ � ) / 63اسراء(  
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آوردن ضمير » من تبعك«در ضمير مخاطب را تغليب آورد، هر چند كه مقتضاي 
غيبت بود، و نيكويي اين از آن جهت است كه چون غايب در معصيت و عقوبت پيرو و 

آمده، و اين از زيباييهاي ارتباط لفظ با معني به تبع مخاطب است در لفظ نيز تبع آن 
  است،

� ¬!uρ ß‰àf ó¡ o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ †Îû ÇÚ ö‘F{   )49نحل / (  � #$

تعبير آورد، به خاطر بيشتر بودن آن، و در آية » ما«كه به غير عاقل غلبه داد چون با 
  غليب داد، تعبير كرد، و از جهت شرف و برتري عاقل آن را ت» من«ديگر با 

� y7̈Ζy_ Ì� ÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈tƒ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u y7yè tΒ ÏΒ !$ oΨ ÏKtƒ ö�s% ÷ρr& ¨β ßŠθ ãètG s9 ’ Îû $uΖÏG ‾=ÏΒ �

  )88اعراف / (  
عليه السالم به حكم تغليب داخل كرده است؛ چونكه شعيب » لتعودن«كه شعيب را در 

  ، و همچنين فرمودة خداوند: گاه در كيش قوم خود نبوده است تا به آن بازگردد هيچ

� ÷β Î) $ tΡ ô‰ãã ’Îû Νà6ÏG ‾=ÏΒ �  ) / 89اعراف(  

� y‰yf |¡ sù èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# öΝßγ_=à2 tβθ ãèuΗødr& ∩⊂⊃∪ HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) �     

  )31-30حجر/(  
  ابليس از فرشتگان شمرده شده از باب تغليب چونكه در بين آنها بوده است، 

� |Mø‹n=≈tƒ  Í_ øŠt/ y7uΖ÷� t/ uρ y‰ ÷èç/ È ÷s%Î� ô³yϑ ø9$# �  ) / 38زخرف(  

الشجري گفته: بدين جهت مشرق را غلبه داد كه  ابن .يعني: مشرق و مغرب
  مشهورترين دو جهت است، 

� yl t� tΒ Ç÷ƒt� ós t7ø9   )19رحمن / (  � #$

يعني: شور و شيرين، و حال آنكه دريا مخصوص شور است، از جهت بزرگي غلبه 
  داده شده است،
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� 9e≅à6Ï9 uρ ×M≈y_ u‘yŠ �  ) / 132انعام(  

يعني: از مؤمنين و كافرين، در صورتي كه درجات براي بلندي مرتبه است و دركات 
  براي پستي، كه به لحاظ تغليب أشرف درجات در هر دو قسم بكار رفته است.

در البرهان آمده: و بدين جهت تغليب از باب مجاز شمرده شده كه لفظ در آنچه 
براي مذكرهايي كه اين وصف را » قانتين«بيني كه  ار نرفته است، نميبرايش وضع شده بك

ضع له دارد وضع شده؟ پس بكار بردن آن براي ذكور و اناث بكار بردن آن در غير ما و
  باشد، و همچنين بقية مثالها. مي

  بكاربردن حروف جر در غير معاني حقيقي آنها، چنانكه در نوع چهلم گذشت.
براي غيرحرمت، و ادوات » التفعل«براي غيروجوب، و صيغة » فعلا«بكار بردن صيغة 

استفهمام براي غيرطلب تصور و تصديق، و أدوات تمنيو ترجي و نداء براي غير آنها، 
  چنانكه در انشاء همة اينها بحث خواهد شد.

تضمين؛ و آن دادن معني چيز ديگر به يك شي است، و در حروف و أسماء و أفعال 
  شود: واقع مي

  اما حروف كه در حروف جر و غير آنها گذشت.
و أما أفعال: اينكه فعلي معني فعل ديگري را در برگيرد پس معني هر دو فعل در آن 
با هم واقع شوند، به اينگونه كه فعلي به حرفي متعدي شود كه معمول آن تعدي با آن 

هست كه تعدي  حرف نيست، پس به تأويل آن يا تأويل حرفي كه با آن تعدي كرده نياز
اختالف  را تصحيح كند، قسم اول تضمين فعل و قسم دوم تضمين حرف است، و

اند: امكان توسعه در  اي از نحويين گفته اند كه: كداميك أولي است؟ أهل لغت و عده كرده
زيرا كه آن در أفعال بيشتر است،  ؛اند حرف هست، ولي محققان توسعه را در فعل دانسته

  مثال آن:

� $YΖøŠtã Ü>u� ô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!   )6(انسان /   � #$
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يا بنا بر » باء«شود، و متعدي آوردن آن با  متعدي مي» من«با » يشرب«باشد، كه  مي
  مانند:» باء«در » من«است، و يا تضميم معني » يـَْلَتذ «يا » يروي«تضمين معني 

 � ¨≅ Ïmé& öΝà6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# ß] sù §�9 $# 4’ n<Î) öΝä3 Í←!$ |¡ ÎΣ �   / 187(بقره(  

  و نيز:» افضاء«شود مگر با تضمين نمودن آن معني  متعدي نمي» ليإ«با » رفث«كه 

� ≅yδ y7©9 #’ n<Î) βr& 4’ ª1t“ s? �   / 18(نازعات(  

  در آن تضمين آمده،» أدعوك«باشد، پس معني  مي» في أن«كه در اصل 

� uθèδuρ “Ï% ©!$# ã≅ t7ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ôtã  Íν ÏŠ$t7Ïã �   / 25(شوري(  

  متعدي شده است.» عن«هست با » صفح«و » عفو«كه چون متضمن معني 
و أما در أسماء: تضمين نمودن معني اسمي در اسم ديگر است، تا معني هر دو اسم را 

  بدهد، مانند:

� î,‹É) ym #’ n?tã βr& Hω tΑθ è% r& ’n?tã «!$# āω Î) ¨, ysø9   )105(أعراف /   � #$

تضمين شده است، تا برساند كه او بر گفتة حق » حقيق« در» حريص«كه معني 
  گذارد. حريص و آزمند است، و آن را وانمي

و بدين جهت تضمين مجاز است كه لفظ براي حقيقت و مجاز هر دو وضع نشده، 
  پس جمع بين آنها همين مجاز بودن است.

  فصل در انواعي كه مجاز بودنشان اختالفي است

  و آن شش نوع است: 
اند، به دليل اينكه مجاز  حذف، بنابر مشهور مجاز است، و بعضي انكار كرده اول:

  باشد، و حذف چنين نيست. استعمال لفظ در غير موضوعش مي
و ابن عطيه گفته: حذف مضاف عين مجاز و بيشتر آن است، ولي هر حذفي مجاز 

  نيست.
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  و قرافي گفته: حذف چهار گونه است:
  اظ اسناد بر آن متوقف است، مانند:ي آن از لحامعن صحت لفظ و -1

� È≅t↔ ó™uρ sπ tƒö� s)ø9   )82يوسف / (  � #$

  زيراكه نسبت پرسش به آن صحيح نيست. ؛يةأهل القر يعني: 
  باشد، مانند: بدون آن صحيح است، ولي از حهت شرع بر آن متوقف مي -2

� yϑsù šχ%x. Νä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ÷£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� x" y™ ×ο £‰Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yz é& �    

  )184بقره / (  
ةٌ يعني:  فََأْفَطَر َفِعد.  

  از جهت عادت كه معموالً بر آن متوقف است نه از لحاظ شرع، مانند: -3

� Èβ r& >Î�ôÑ$# x8$|Á yèÎn/ t� ós t7ø9 $# ( t,n=x"Ρ $$ sù �  ) / 63شعراء(  

  يعني: فضربه فانفلق.
  مانند: كند و عادت هم نيست، دليل غيرشرعي بر آن داللت مي -4

� àMôÒ t6s) sù ZπŸÒ ö6s% ôÏiΒ Ì�rOr& ÉΑθß™§�9   )96طه / (  � #$

  كه دليل بر اين داللت كرده كه سامري از أثر زير سم أسب رسول برگرفت.
  و در اين اقسام جز قسم اول مجاز نيست.

صورتي مجاز است كه حكمي تغيير كند، ولي هر گاه  و زنجاني در معيار گفته: در
اي عطف شده مجاز نيست، زيرا  د مانند حذف خبر مبتدايي كه بر جملهحكمي تغيير نياب

  كه حكم باقي كالم تغيير نكرده است.
و قزويني در االيضاح گفته: هر گاه اعراب كلمه با حذف يا زيادتي تغيير كند مجاز 

  است، مانند:

� È≅t↔ ó™uρ sπ tƒö� s)ø9   )82يوسف /(  � #$

� }§ øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö ï†x« �  )11/  شوري(  
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  و هر گاه حذف يا زيادتي ماية تغيير اعراب نشود، مانند:

� ÷ρ r& 5=ÍhŠ |Á x. �  ) / 19بقره(  

� $yϑÎ6sù 7π yϑôm u‘ �  )/ 159آل عمران(  

  خوانند. آن كلمه را مجاز نمي
دهد آن  اند، به دليل اينكه آنچه اولي فايده مي اي آن را مجاز شمرده دوم: تأكيد كه عده

  باشد. حيح آن است كه حقيقت ميرساند، و ص را نمي
شمارد گوييم: هر گاه  گفته است: به كسي كه آن را مجاز مي العمدهدر  1يوشرطُط

اگر جايز است دومي مجاز باشد بايد » لل، عجعج«تأكيد به همان لفظ اولي باشد، مانند: 
را مجاز  زيرا كه هر دو يك لفظ هستند، و اگر باطل بدانيد كه اولي ؛اولي هم جايز باشد

  شماريد، دومي نيز باطل است، چونكه مثل اولي است.
  اند ولي صحيح آن است كه حقيقت است. اي آن را مجاز شمرده سوم: تشبيه: عده

زنجاني در معيار گفته: چونكه معنايي از معاني است و الفاظي دارد كه از روي وضع 
  .كنند، بنابراين نقل لفظ از موضوع آن نيست بر آن داللت مي

و شيخ عزالدين گفته: اگر بوسيلة حرفي باشد حقيقت و با حذف آن مجاز است، بنابر 
  اينكه حذف از باب مجاز است.

  چهارم: كنايه كه در آن چهار قول است:
زيرا كه در آنچه  ؛يكي: اينكه حقيقت است، ابن عبدالسالم گفته: ظاهراً همينطور است

  غير آن از آن خواسته شده است. براي آن وضع شده به كار رفته و داللت بر
  دوم: اينكه مجاز است.

                                                
  .490/ 19. نگا: سير أعالم النبالء  ه 520محمد بن وليد اندلسي از مشايخ مالكيه، متوفاي سال:  - 1
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بر اين شده، چونكه در  التلخيصسوم: اينكه نه حقيقت است و نه مجاز، كه مؤلف 
مجاز منع كرده كه معني حقيقي با مجازي هر دو اراده شده باشد، ولي در آخر جايز 

  دانسته است.
به دو قسم حقيقت و مجاز تقسيم  الدين سبكي است اينكه: چهارم: كه اختيار شيخ تقي

گردد، پس اگر لفظي را در معني خودش بكار بري و حال آنكه الزم معني را اراده كني  مي
نيز حقيقت است، و اگر معني اراده نشود بلكه از الزم با ملزوم تعبير آيد مجاز است، 

گامي است رفته است، خالصه اينكه حقيقت در كنايه هن له بكار چونكه در غير ما وضع
له را برساند، و مجاز آن  ضعكه لفظ در آنچه براي آن وضع شده بكار رود تا غير ما و

  هنگامي است كه غير ما وضع له منظور باشد هم در بكار بردن و هم افادة مطلب.
زيرا كه مقدم داشتن  ؛اند اي آن را از باب مجاز شمرده پنجم: تقديم و تأخير: عده

اش مؤخر است، و تأخير چيزي كه مانند فاعل جايش مقدم  رتبهچيزي كه مانند مفعول 
  است؛ منتقل نمودن هر كدام از رتبه و حق آنهاست.

زيرا كه مجاز منتقل  ؛گويد: و صحيح آن است كه از اين باب نيست البرهاندر 
  باشد. له مي ساختن چيزي است كه وضع شده به غير ما وضع

ام كسي گفته باشد حقيقت است يا  فته: نديدهششم: التفات، شيخ بهاءالدين سبكي گ
  مجاز؟ وي افزوده: و آن حقيقت است چونكه تجريدي در آن نيست.

  فصلي در آنچه به اعتباري حقيقت و به اعتبار ديگري مجاز است

كه از لحاظ » حج«و » صوم«و » زكات«و » صاله«و آن موضوعات شرعيه است مانند 
  مجاز.شرع حقيقت هستند، و از جهت لغت 

  فصلي در واسطه بين حقيقت و مجاز

  در سه موردي چنين چيزي گفته شده:
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توان گفت از اين گونه  اول: لفظ پيش از بكاربردن، و اين قسم در قرآن نيست، و مي
ها ـ بنا بر قول به اينكه آنها براي اشاره به حروفي هستند كه كالمي از  است أوايل سوره

  شود. آنها تركيب مي
  ع دادن.دوم: اطال

  سوم: لفظي كه در مشاكله بكار رفته است، مانند: 

� (#ρã� x6tΒuρ t� x6 tΒuρ ª!   )54آل عمران / (  � #$

� (#äτℜt“ y_ uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $yγè=÷WÏiΒ �  ) / 40شوري(  

 بديعية ابن جابرباشند، در شرح  اند كه واسطه بين حقيقت و مجاز مي بعضي گفته
عالقة معتبري  آن بكار رفته وضع نشده پس حقيقت نيست، و گفته: چونكه براي آنچه در

  باشد پس مجاز نيست. هم نمي
  باشد. رسد كه مجاز است، و عالقه همان مصاحبت مي گويم: بنظر مي مي

  خاتمه

مجازِ مجاز اصطالحي است چنين كه: مجاز گرفته شده از حقيقت را نسبت به مجاز 
ا مجاز اولي از دومي تجوز شود به جهت ارتباط ديگري به منزلة حقيقت قرار دهند، پس ب

  بين آن دو، مانند فرمودة خداي تعالي:

�  āω £èδρß‰Ïã# uθè? #…� Å� �  ) / 235بقره(  
  ».ليكن وعدة زناشويي به آنها ندهيد«

اند كه  خوانده» سر«كه مجاز است از مجازي ديگر، چونكه نزديكي را از روزي مجاز 
اند، چونكه مسبب از  ناميده» سر«شود، و عقد را نيز مجازاً  م ميغالبا به طور مخفيانه انجا

آن خداست، پس مصحح مجاز اولي مالزمه، و دومي سببيت است، و معني چنين 
  ».وعدة عقد ازدواج به آنها ندهيد«شود:  مي

  و همچنين فرمودة خداوند:
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� tΒuρ ö� à"õ3tƒ Ç≈uΚƒM}$$ Î/ ô‰s) sù xÝÎ6ym …ã&é# yϑ tã �  )/ 5 مائده(  

� Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª! $# t �  ) / 35صافات(  

مجاز است از تصديق قلبي به مدلول اين جمله و عالقة سببيت، چونكه توحيد زبان 
از وحدانيت از باب مجاز تعبير به » له اال اهللاإال «مسبب از توحيد دل است، و تعبير به 

  باشد. فيه مي قول از مقول
  فرمودة خداوند: و از اين گونه برشمرده ابن السيد

� $uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3ø‹n=tæ $ U™$ t7Ï9 �  ) / 26اعراف(  

را كه آنچه بر مردم نازل شده خود لباس نيست بلكه آبي كه پرورش دهندة گياه است 
  شود، آن آب را فرو فرستاده است. هايي كه لباس از آن تهيه مي كه از آن گياه رشته

  



  نوع پنجاه و سوم:

  ي قرآنها در تشبيه و استعاره

  تشبيه از باالترين انواع بالغت و شريفترين آن است.
  عرب است بعيد نيست. بيشتر كالمآن گفته: اگر كسي ادعا كند:  الكاملمبرّد در 

 الجمانو أبوالقاسم بن البندار بغدادي تشبيهات قرآن را در كتاب مستقلي به نام 
  تدوين كرده است.

اند به اينكه: داللت بر مشاركت  كرده و جماعتي از جمله سكاكي ـ آن را تعريف
  چيزي با چيزي در معني است.

  تر) به أظهر است. صبع گفته: بيرون بردن أغمض (پيچيدهو ابن أبي اإل
  و ديگري گفته: پيوست نمودن چيزي در وصف به چيزي ديگر.

، به را براي مشبه اثبات نمايي اند: تشبيه آن است كه يكي از أحكام مشبه و بعضي گفته
و منظور از آن مأنوس ساختن نفس است به اينكه آن را از پوشيدگي به آشكاري بيرون 

  آورد، و بعيد را به قريب نزديك گرداند تا بياني را برساند.
  باشد. برداري از روي معني مقصود با اختصار مي و بقولي: پرده

  .باشند مي و أدوات آن حروف و اسماء و أفعال
  مثل: حروف كاف است، از جملة

� >Š$ tΒt� x. �  ) / 18ابراهيم(  

  و كأن مانند: 

� …çµ‾Ρ r(x. â¨ρâ â‘ ÈÏÜ≈u‹¤±9   )65صافات / (  � #$

شوند. طيبي  مشتق مي» مشابهه«و » مماثله«و مانند اينها كه از » شبه«و » مثل«و اسماء: 
   رود مگر در وصفهايي كه شأن و غرابتي داشته باشند، مانند: بكار مي» مثل«گفته: و 

� ã≅sVtΒ $ tΒ tβθà) Ï"Ζãƒ ’ Îû Íν É‹≈yδ Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# È≅ sVyϑŸ2 8xƒÍ‘ $ pκ� Ïù ;� ÅÀ �    

  )117آل عمران / (  
  و أفعال مانند:
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� çµ ç7|¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9$# ¹ !$ tΒ �  ) / 39نور(  

� ã≅§‹sƒä† Ïµ ø‹s9 Î)  ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξr& 4 të ó¡ n@ �  ) / 66طه(  

دهد بيايد،  سكاكي گفته: و چه بسا فعلي كه از تشبيه خبر ميبه پيروي از  تلخيصدر 

كه بر تحقق داشتن مطلب داللت » علمت زيداً أسداً «رود مانند:  كه در تشبيه قريب بكار مي
  كه بر گمان و تحقق نيافتن داللت دارد. » ظننت زيدا أسداً « كند، و در تشبيه بعيد مانند: مي

اند: اينكه اين  اند ـ از جمله طيبي ـ كه گفته كردهاي با اين گفته مخالفت  ولي عده
دهد  أفعال تشبيه را برسانند معلوم نيست، و أظهر آن است كه فعل از حال تشبيه خبر مي

در قرب و بعد، و ادات تشبيه محذوف و مقدر است، چونكه معني بدون آن استوار 
  نيست.

  أقسام تشبيه

  شود: مياز جهات و اعتبارات مختلفي تشبيه تقسيم 
زيرا كه يا هر دو حسي  ؛گردد أول: از جهت دو طرف آن به چهار قسم تقسيم مي

  هستند يا عقلي، و يا مشبه به حسي و مشبه عقلي، و يا عكس آن است.
  مثال اول:

� t�yϑs) ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘£‰ s% tΑÎ—$ oΨ tΒ 4®L ym yŠ$ tã Èβθã_ ó� ãè ø9$%x. ÉΟƒÏ‰s) ø9   )39يس /(  � #$

� öΝåκ̈Ξr(x. ã—$ yf ôã r& 9≅ øƒwΥ 9�Ïè s)Ψ•Β �  ) / 20قمر(  

  و مثال دوم:

� §ΝèO ôM|¡ s% Νä3ç/θ è=è% .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ }‘ Îγsù Íο u‘$ y∨ Ït ø:$$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθó¡ s% �    

  )74بقره / (  
چنين مثالي آورده، و مثل اينكه گمان كرده تشبيه در تقسيم واقع شده، ولي  البرهاندر 

  باشد. ن قلوب و حجاره واقع است، بنابراين از قسم اول مياين ظاهر نيست، بلكه بي
  و مثال سوم:
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� ã≅sẄΒ š Ï% ©!$# (#ρ ã�x"x. óΟÎγÎn/ t� Î/ ( óΟ ßγè=≈yϑôã r& >Š$ tΒt� x. ôN £‰ tFô©$# ÏµÎ/ ßw† Ìh�9 $# �    

  )18ابراهيم / (  
ل و مثال چهارم: در قرآن واقع نشده، بلكه امام اصال آن را منع كرده است؛ زيرا كه عق

مستفاد از حس است، پس محسوس اصل معقول است، و تشبيه محسوس به معقول 
مستلزم آن است كه أصل را فرع، و فرع را اصل قرار دهيم و اين جايز نيست، و در مورد 

  فرمودة خداي تعالي:

� £ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ©9 �  )/ 187بقره(  

  اختالف شده است.
شود، و مركب آن است كه وجه  جهت آن به مفرد و مركب تقسيم مي دوم: و از لحاظ

  شبه از مجموع اموري متصل به هم انتزاع گردد، مانند فرمودة خداوند:

� È≅sVyϑ x. Í‘$ yϑÅs ø9 $# ã≅ Ïϑøt s† # I‘$ x" ó™r& �  ) / 5جمعه(  

كه تشبيه مركب از أحوال أالغ است، و آن محروميت او از سود بردن به بهترين 
  ها با وجود همراه بودن با آن. هسوددهند

  و فرمودة خداوند:

� $yϑ ‾ΡÎ) ã≅ sWtΒ Íο4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# > !$ yϑx. çµ≈uΖø9 t“Ρr& zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9   )24يونس/(  � #$

  تا آنجا كه فرموده:

� βr(x. öΝ©9 š∅ øós? Ä§øΒF{ $$Î/ �  )/24يونس(  

ه اگر چيزي از آنها بيفتد كه ده جمله دارد و تشبيه از مجموع آنها واقع شده بطوري ك
در زودگذر بودن و از بين  دد، چونكه مقصود تشبيه حال دنياگر به تشبيه خلل وارد مي

رفتن نعمتهاي آن و فريب خوردن مردم به آن است به حال آب باران كه از آسمان فرو 
چون بخشد، هم روياند، و چهرة زمين را با آنها زينت مي ريزد، و أنواع گياهان را مي مي

هاي زيبا برگرفته باشد، پس هر گاه كه أهل دنيا در آن طمع كنند، و  عروسي كه جامه
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گيرد انگار  گردد خشم الهي آن را فرا مي چنين پندارند كه بدون دردسر به آنها تسليم مي
  كه ديروز نبوده است.

  اند: وجه تشبيه دنيا به آب دو أمر است. و بعضي گفته
ش از مقدار نيازت برگيري ضرر خواهي ديد، و اگر به مقدار يكي: اينكه اگر از آب بي

  بري، دنيا نيز همينطور است. احتياجت از آن برخوردار شدي از آن سود مي
دوم: اينكه هر گاه دست خود را بر آن ببندي كه آن را حفظ كني نخواهي توانست، 

  گونه است. دنيا هم همين
  و فرمودة خداوند: 

� ã≅sWtΒ  Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô± Ïϑx. $ pκ� Ïù îy$ t6óÁ ÏΒ... �  ) / 35نور(  

افكند به چراغي كه أسباب روشنايي در آن جمع  كه نور خدا را كه در دل مؤمن مي
ناپذير، تا ديدن را  شده باشد تشبيه كرده، كه در جاي چراغي نهاده شده يعني انرژي پايان

 نشن ستارة رواي همچو شده داخل شيشهبيشتر سازد، و در آن چراغي قرار داده 
ترين روغنهاست، چون از روغن  درخشد، و روغن آن چراغ صافترين و فروزنده مي

زيتوني است كه وسط آن چراغ قرار دارد، نه شرقي است و نه غربي، پس چنين نيست 
رسد،  اي آفتاب به آن مي اي از روز برآن بتابد، بلكه در معتدلترين گونه كه آفتاب در نيمه
وند براي مؤمن بيان فرموده، سپس براي كافر دو مثل زده، يكي: همچون اين مثال را خدا

سرابي كه در زمين هموار و خشكي باشد، و ديگري: مانند تاريكيهايي كه در درياي 
  خروشان هست ... و اين نيز تشبيه تركيب است.

  شود: سوم: از جهت ديگري به چند قسم تقسيم مي
شود، بنابر اعتماد  شود به چيزي كه واقع نمي مياول: تشبيه چيزي كه حس بر آن واقع 

  بر شناخت ضد و نقيض، كه درك آنها از درك حسي قويتر است، مانند فرمودة خداوند:

� $yγãè ù=sÛ …çµ ‾Ρr(x. â¨ρ â â‘ ÈÏÜ≈u‹¤±9   )65صافات / (  � #$
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كه تشبيه درخت جهنمي به چيزي است كه بدون ترديد قبيح و زننده است، چونكه 
مردم صورت شياطين به گونة كريهي ترسيم شده است، هر چند كه آشكارا نديده در طبع 

  باشند.
دوم: عكس آن، يعني تشبيه حس نشده به چيزي كه حس بر آن واقع شده است، مانند 

  فرمودة خداوند:

� tÏ% ©!$# uρ (#ÿρ ã� x" Ÿ2 öΝßγè=≈uΗùår& ¥># u�y£ x. �  ) / 39نور(  

شود يعني سراب  ن را به چيزي كه حس ميشود يعني ايما چيزي را كه حس نمي
  تشبيه فرمود، و معني جامع باطل بودن توهم است با وجود شدت نياز و فقر بسيار.

سوم: بيرون آوردن چيزي كه برخالف عادت است به گونة معمول، مانند فرمودة 
  خداي تعالي:

� øŒÎ)uρ $uΖø) tGtΡ Ÿ≅ t6pg ø:$# ôΜßγs% öθ sù …çµ ‾Ρ r(x. ×'©# àß �  )171ف / اعرا(  
  ».و آنگاه كه كوه را بر سر آنان برداشتيم همچون سايبان«

  و جمع بين اين دو معني آن است برداشتن به شكل و صورت باشد. 
شود،  شود به آنچه با آن دانسته مي چهارم: بيان كردن آنچه به طور بديهي دانسته نمي

  مانند فرمودة خداوند:

� >π̈Ψ y_uρ $pκÝÎ ö� tã ÇÚ ö�yè x. Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $# uρ �  ) / 21حديد(  
  ».و بهشتي كه عرض آن همچون عرض آسمان و زمين باشد«

اش تشويق به  كه جمعش به اين است كه بزرگي و عظمت آنرا مقصود بدانيم، و فايده
  مانند آن. بهشت است با صفت خوب و وسعت بي

مانند فرمودة  پنجم: آوردن آنچه قوت ندارد در وصف همانند آنچه در آن قوت دارد،
  خداي تعالي:

� ã&s!uρ Í‘# uθ pgø:$# ßN$t↔t±Ψ çR ùQ$# ’Îû Ì�ós t7ø9 $# ÄΝ≈n=ôã F{ $%x. �  ) / 24رحمن(  
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  ».مانندي كه در درياها در گردشند و او راست كشتيهاي بزرگ كوه«
كه وجه جمع آنها بزرگي و عظمت است، و فايدة آن آشكار كردن قدرت بر تسخير 

ها و  باشد، و سود بردن خاليق با حمل و نقل أثاثيه ن آبها ميأجسام بزرگ در لطيفتري
وسايل سنگين، و پيمودن راههاي دراز در زمانهاي كوتاه، و الزمة آن كه بادها براي انسان 
تسخير گردد، پس اين كالم خبر عظيمي را دربرگرفته و نعمتهاي بزرگ الهي را برشمرده، 

  دارند.وجه جريان  و تشبيهات قرآن بر اين پنج
  ششم: از جهت ديگري دوگونه است: 

  مؤكّد: كه أدات در آن حذف شده، مانند: -1

� }‘ Éδuρ ”�ßϑ s? §� tΒ É>$ ys¡¡9   )88نمل / (  � #$
  .مثل مرّالسحاب

� ÿ…çµ ã_≡uρø—r& uρ öΝåκçJ≈yγ̈Βé& �  ) / 6احزاب(  

� >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{ $# uρ �  ) / 133آل عمران(  

  : كه در آن أدات تشبيه حذف نشده است، مانند آيات گذشته.مرسل -2
 ي باشد چون از روي مجاز دومي به منزله و آنكه أدات در آن محذوف است بليغتر مي

  ولي قرار داده شده است.ا

  قاعده

گردد،  به داخل شود، وگاهي بر مشبه داخل مي قاعده آن است كه أدات تشبيه بر مشبه
شود، و مشبه به صورت أصل قرار  ر اين صورت تشبيه قلب مييا به قصد مبالغه كه د

  گيرد، مانند: مي

� (# þθä9$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ßìø‹t7ø9 $# ã≅ ÷WÏΒ (# 4θ t/Ìh�9$# �  ) / 275بقره(  

كه اصل اين بود كه بگويند: ربا مانند بيع است، چون سخن دربارة ربا است نه دربارة 
  ادند كه بيع در جواز به آن برگردد.بيع، كه از آن عدول كرده و ربا را اصل قرار د
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  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي:

� yϑ sù r& ß, è=øƒ s† yϑx. āω ß, è=øƒs† �  ) / 17نحل(  

كه ظاهراً عكس شده است، چون خطاب به پرستندگان بتهايي است كه آنها را خدا 
را مثل خالق قرار  اند، پس غير خالق اند، و به خداي سبحانه و تعالي تشبيه كرده خوانده

اند، پس برخالف آن مخاطب گشتند چونكه در عبادت بتها مبالغه نمودند و غلو  داده
  كردند تا آنجا كه نزد آنها عبادت بتها أصل شد، پس رد نيز موافق آن آمد.

  و يا از جهت وضوح مطلب، مانند:

� }§øŠs9 uρ ã�x. ©%!$# 4s\ΡW{$%x. �  )/ 36آل عمران(  

باشد، و بدين جهت از اصل عدول كرده كه  مي» نثي كالذكريس األو ل«كه اصل آن 
= فرزند پسري كه خواسته بودم  هبتكاالنثي التي و و ليس الذكر الذي طلبت«معني: 

ها چنين  باشد، و بقولي: به خاطر رعايت فاصله مي» ام نيست مانند دختري كه بخشيده شده
  آمده، چون پيش از آن آمده: 

� ’ÎoΤÎ) !$pκçJ ÷è|Ê uρ 4 s\Ρ é& ª �  )/ 36آل عمران(  

  شود بنا براعتماد به فهم مخاطب، مانند: و گاهي بر غير آن داخل مي

� (#þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «! $# $ yϑ x. tΑ$ s% |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒó� tΒ �  ) / 14صف(  
كه مخاطب عيسي ياران خدا باشيد در اطاعت او خالص گرديد مانند كساني 

  .شدند كه گفتند... 

  قاعده

نتر، ، و در ذم تشبيه باالتر به پاييدر مدح قاعده آن است كه پايينتر به باالتر تشبيه گردد
شود:  مدح گفته مي شود، پس در چون مذمت مقام پستي است كه باالتر بر آن عارض مي

  گويند: ياقوتي مانند شيشه. ريگي مانند ياقوت، و در ذم مي



    

  203    قرآن يها و استعاره هيدر تشب
  

  گونه است:  در سلب نيز همينطور است، و از اين

� u!$ |¡ ÏΨ≈tƒ Äc É<̈Ζ9 $# ¨ äó¡s9 7‰ tnr' Ÿ2 zÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9   )32احزاب / (  � #$

  يعني در نزول نه در برتري، 

� ôΘ r& ã≅yè øg wΥ tÉ) −G ßϑø9$# Í‘$ ¤f à" ø9 $%x. �  ) / 28ص(  
  .تقين را مانند فاجران قرار ندهيمدر بدي وضع م

  البته بنابراين قاعده ايراد شده: 

� ã≅sWtΒ  Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô± Ïϑx. �  ) / 35نور(  

كه در آن برتر به پايينتر تشبيه شده آن هم نه در مقام سلب. و در جواب گفته شده: 
 باشد، چون باالتر از نور اين تعبير به منظور نزديك كردن مطلب به اذهان مخاطبين مي

  خداوند نيست تا به آن تشبيه گردد.

  فايده

و يا بيشتر واقع نشده و فقط  ئبه دو شي ئقرآن تشبيه دو شياالصبع گفته: در  ابن أبي
  ديگر واقع گرديده است. ئبه شي ئتشبيه يك شي

مجاز با تشبيه تزويج شده و از آنها استعاره متولد گشته است، پس استعاره مجازي 
اش مشابه است، يا اينكه در تعريف آن گفته شود: لفظي است كه در آنچه  است كه عالقه

  رود. اي اصليش تشبيه شده بكار ميبه معن
و أصح اين است كه آن مجاز لغوي است؛ چون براي مشبه به وضع شده نه مشبه، و 

در جملة: رأيت أسدا يرمي = ديدم شيري » أسد«نه براي أعم از هر دوي آنها، بنابراين 
ر كرد، براي درنده وضع شده نه شخص شجاع و نه براي معنايي أعم از ه تيراندازي مي

دو مثل حيوان جري، تا بر هر دو به طور حقيقت اطالق شود همچنان كه كلمة حيوان بر 
  گردد. هر دو به طور حقيقت اطالق مي

زيرا كه  ؛و بقولي: مجاز عقلي است يعني تصرف در آن در أمري عقلي است نه لغوي
ستعمال به، پس ا شود مگر بعد از ادعاي داخل بودنش در جنس مشبه بر مشبه اطالق نمي
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باشد، و حقيقت لغوي خواهد بود كه جز نقل اسم چيز  آن در آنچه برايش وضع شده مي
باشد، چون بالغتي در آن نيست،  ديگري در آن نيست، و نقل اسم به تنهايي استعاره نمي

  ماند كه مجاز عقلي باشد. به دليل أعالم منقوله، بنابراين جز اين نمي
ه آن است كه كلمه از چيزي كه به آن معروف است اند: حقيقت استعار و بعضي گفته

به چيزي كه به آن معروف نيست به عاريت گرفته شود، و حكمت آن اظهار مخفي و 
باشد، مثال اظهار  توضيح ظاهري كه بسيار روشن نيست، يا حصول مبالغه و يا مجموع مي

  مخفي:

� …çµ‾Ρ Î)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈tG Å3ø9   )4زخرف / (  � #$

عاريت گرفته » أصل«براي » أم«بوده، پس لفظ » نه في أصل الكتابوإ«قت: كه در حقي
آيند،  آيند چنانكه فروع از أصول بوجود مي بوجود مي» أم = مادر«شده؛ چون فرزندان از 

باشد، و  و حكمت اين أمر مثال آوردن براي آنچه ديدني نيست به آنچه ديدني است مي
ان و ديدن منتقل گردد، و اين در بيان بليغتر است. و شنونده از مرحله شنيدن به مرحله عي

  مثال آنچه كامالً روشن نيست تا روشن شود:

� ôÙ Ï"÷z$# uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ   )24اسراء / (  � #$!%—

باشد، كه منظور أمر كردن به فرزند در مورد كوچكي كردن براي والدين از روي  مي
كوچكي كردن به عاريت گرفته شده،  براي» جانب«مهر وشفقت است، پس اول كلمة 

واخفض «استعاره گرديده، و تقدير نزديك استعاره چنين است: » جناح«سپس براي جانب 
، و حكمت »پهلوي خود را از روي كوچكي براي والدينت پايين آور» «لهما جانب الذل

گردد، و باشد، تا بيان نيكو  استعاره در اين مورد مرئي ساختن چيزي كه غيرمرئي است مي
چون منظور سرفرودآوردن فرزند براي والدين است بطوري كه فرزند آنچه از كوچكي و 
نياز كه ممكن است نسبت به والدين انجام دهد، در استعاره نياز به اين شد كه لفظي 

به عاريت گرفته شد كه معانيي در آن » جناح ـ بال«بليغتر از أولي آورده شود، لذا لفظ 
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گردد، چون كسي كه پهلوي خود را اندكي به  حاصل نمي» جانبخفض «هست كه از 
آوردني  كند كه پهلويش را پايين آورده، ولي منظور پايين سوي پايين بياورد صدق مي

  گردد. است كه به زمين بچسبد، و اين جز با ذكر بال مانند پرنده حاصل نمي
  و مثال مبالغه:

� $ tΡ ö�¤f sùuρ uÚö‘F{ $# $ ZΡθã‹ãã �  ) / 12قمر(  

آمد آن  باشد، و اگر چنين تعبير مي مي» وفجرنا عيون األرض«باشد كه حقيقت آن:  مي
  ها شد. دارد كه تمام زمين چشمه قدر مبالغه در آن نبود كه در أولي هست كه اشعار مي

  اي از بحث شاخه

به است، و مستعارمنه، كه معني لفظ  اركان استعاره سه تاست: مستعار، كه لفظ مشبه
  باشد. است، و مستعارله، كه معني جامع ميمشبه 

اش به  گانه و أقسام آن به اعتبارهاي مختلف بسيار است، پس به اعتبار أركان سه
  گردد: گونه تقسيم مي پنج

  يكي: استعارة محسوسي براي محسوس ديگر به وجهي محسوس، مانند:

� Ÿ≅yè tG ô© $#uρ â¨ ù&§�9$# $Y6øŠx© �  ) / 4مريم(  

ش، و مستعارله پيري، و وجه آن باز بودن و شباهت داشتن روشني كه مستعارمنه آت
باشد، و تمام اينها محسوس است، و آن بليغتر است از اينكه  آتش به سفيدي پيري مي

چون عموم داشتن پيري نسبت به تمام سر را » اشتعل شيب الراس«شد:  گفته مي
  رساند. مي

  و مانند آن است:

� $ uΖø. t�s? uρ öΝåκ|Õ ÷è t/ 7‹ Í×tΒöθ tƒ ßlθ ßϑtƒ ’ Îû <Ù ÷è t/ �  ) / 99كهف(  

رود، و در اينجا به صورت استعاره در  كه اصل موج دربارة حركت آب بكار مي
درپي بودن اضطراب  حركت مردم بكار رفته است، و جامع بين اين دو معني: سرعت و پي

  باشد،  مي
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� Ëxö6 ÷Á9 $#uρ # sŒÎ) }§¤" uΖs? �  ) / 18تكوير(  

ريجي نفس عاريت گرفته شده براي بيرون آمدن نور از مشرق هنگام از بيرون آمدن تد
  باشند. شدن تدريجي فجر، كه تمام اينها محسوس مي شكفته

دوم: استعارة محسوس براي محسوس به وجهي عقلي. ابن أبي االصبع گفته: و اين از 
  اولي لطيفتر است، مانند:

� ×π tƒ# u uρ ãΝßγ©9 ã≅ ø‹©9 $# ã‡ n=ó¡ nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9   )37يس /(  � #$

برداري  يعني پوست كندن گوسفند است، و مستعارله پرده» سلخ«كه مستعار منه 
باشند، و جمع بين آنها آنچه از ترتب  روشنايي از جايگاه شب است؛ و اين دو حسي مي

گردد حاصل است، مانند  أمري بر ديگري و حصول يكي پس از حصول ديگري تعقل مي
ت بر پوست كندن، و ظاهر شدن روشنايي بر رفتن تاريكي از اينكه آشكار شدن گوش
  باشند و ترتب أمري است عقلي. و مثل اين است:  جايگاه شب مترتب مي

� $yγ≈uΖù=yè yf sù # Y‰ŠÅÁym �  ) / 24يونس(  

باشد، و جامع بين معني اصلي و اين معني  كه حصيد در اصل گياه درو شده مي
  باشد. هالكت است كه أمري عقلي مي

سوم: استعارة معقولي براي معقول ديگر به وجهي عقلي. ابن أبي االصبع گفته: و اين 
  هاست، مانند: لطيفترين استعاره

� .tΒ $ uΖsVyè t/ ÏΒ 2$ tΡ Ï‰s% ö� ¨Β �  ) / 52يس(  

عاريت گرفته شده، و مستعارله مرگ است، و جامع بين اين دو » رقاد = خواب«كه از 
ز شخص است، و تمام اينها عقلي هستند. ومانند اين معني ظاهر نشدن فعل و حركت ا

  است: 

� $£ϑs9 uρ |Ms3 y™  tã  y›θ •Β Ü=ŸÒtó ø9$# �  ) / 154اعراف(  

  كه مستعار سكوت، ومستعارمنه ساكت، و مستعارله غضب است.
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  چهارم: استعارة محسوسي براي معقول به وجهي عقلي، مانند:

� â !$ y™ù' t7ø9 $# â !# §�œØ9 $# uρ �  ) / 214بقره(  

كه حقيقت در أجسام و محسوس است براي سختي كشيدن استعاره شده، و » مس«كه 
  باشند،  جامع بين آن دو رسيدن است، و اين دو عقلي مي

� ö≅t/ ß∃É‹ ø)tΡ Èd, ptø:$$Î/ ’n?tã È≅ ÏÜ≈t7ø9 $# …çµäó tΒô‰uŠsù �  ) / 18انبياء(  

ند، و حق و باطل باش اند، و اين دو محسوس مي استعاره شده» دمغ«و » قذف«كه 
  باشند كه معقول هستند،  مستعارلهما مي

� ôMt/ Î�àÑ ãΝÍκö� n=tã èπ©9 Ïe%!$# t ør& $ tΒ (# þθà" É)èO āω Î) 9≅ ö6pt¿2 z ÏiΒ «! $# 9≅ ö6ym uρ zÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# �

  )112آل عمران / (  
كه محسوس است براي پيمان بستن كه أمري معقول است » حبل = ريسمان«كه 

  .عاريت گرفته شده

� ÷íy‰ ô¹$$sù $ yϑÎ/ ã� tΒ÷σ è? �  ) / 94حجر(  

باشد  كه شكستن شيشه است و محسوس براي تبليغ كه أمري معقول مي» صدع«
باشد، هر چند كه به  بليغتر مي» غبّل«استعاره شده، و جامع بين آن دو تأثير است كه از 

افتد  مؤثر نمي رساتر از تأثير تبليغ است كه أحياناً» صدع«همان معني است؛ چون تأثير 
  كند.  حتما تأثير مي» صدع«ولي 

� ôÙ Ï"÷z$# uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ   )24اسراء / (  � #$!%—

برد و ديگري پايين  راغب گفته: چون ذلت بر دو گونه است: يكي آدمي را باال مي
» جناح = بال«برد، كلمة  آورد، و در اينجا مقصود آن گونه است كه شخص را باال مي مي

برد بكار گير، و  ه شده، انگار كه گفته شده باشد: ذلتي كه تو را نزد خداوند باال مياستعار
  همچنين است:

� tβθ àÊθ èƒs† þ’ Îû $ uΖÏF≈tƒ# u �  ) / 68انعام(  
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� çνρ ä‹ t7uΖsù u !# u‘uρ öΝÏδÍ‘θ ßγàß  �  ) / 187آل عمران(  

� ôyϑ sù r& š[ ¢™r& …çµ uΖ≈u‹ø⊥ ç/ 4’n? tã 3“uθ ø) s? �  ) / 109توبه(  

� $pκtΞθ äó ö7tƒuρ %[` uθ Ïã �  ) / 45اعراف(  

� yl Ì�÷‚ ã‹Ïj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# z ÏΒ ÏM≈uΗä>—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9$# �     

  )11طالق / (  

� çµ≈oΨ ù=yè yf sù [ !$ t6yδ # �‘θ èWΨ ¨Β �  ) / 23فرقان(  

� ’Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹Îγtƒ �  ) / 225شعراء(  

� Ÿωuρ ö≅ yè øgrB x8 y‰ tƒ »'s!θ è=øó tΒ 4’ n<Î) y7É) ãΖãã �  ) / 29اسراء(  

  باشند، و جامع عقلي است. تمام اينها استعارة محسوس براي معقول مي
  پنجم: استعارة معقول براي محسوس، جامع بين آنها نيز عقلي است، مانند:

� $ ‾ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â !$yϑø9   )11حاقه / (  � #$

باشد، و مستعارله بسياري آب است كه حسي  قلي ميكه مستعارمنه تكبر است، كه ع
  باشد، و مانند آن است: باشد، و جامع بين آن دو استعالء است، و آن نيز عقلي مي مي

� ßŠ%s3s? ã”̈� yϑs? zÏΒ Åáø‹tó ø9$# �  ) / 8ملك(  

� !$uΖù=yè y_ uρ sπ tƒ# u Í‘$ pκ̈]9 $# Zο u�ÅÇ ö7ãΒ �  ) / 12اسراء(  

  ود به:ش و به اعتبار لفظ تقسيم مي
  أصليه، كه لفظ مستعار در آن اسم جنس است، مانند آية:

� È≅ö7pt¿2 «!   )103آل عمران /(  � #$

� zÏΒ ÏM≈uΗä>—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9   )11طالق / (  � #$
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� ’Îû Èe≅ à2 7Š# uρ �  ) / 225شعراء(  

و تبعيه، كه لفظ در آن اسم جنس نيست، مانند فعل و مشتقات آن، مثل ساير آيات 
  مانند حروف، مثل: گذشته، و

� ÿ…çµ sÜs) tG ø9$$ sù ãΑ# u šχ öθtã ö� Ïù tβθ à6u‹Ï9 óΟ ßγs9 #xρ ß‰ tã �  )/8قصص(  

ترتب دشمني و اندوه بر التقاط را تشبيه كرده به مترتب بودن غلبة غائيت (= عاقبت) 
  برآن، سپس در مشبه المي كه براي مشبه به وضع گرديده به عاريت آمده است.

  گردد: سه گونة: مرشحه و مجرده و مطلقه تقسيم ميو به اعتبار ديگر به 
اولي ـ كه بليغترين آنهاست ـ اينكه: با چيزي كه متناسب مستعارمنه باشد مقترن گردد: 

  مانند:

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï% ©!$# (# ãρ u�tIô© $# s's#≈n=āÒ9 $# 3“y‰ ßγø9 $$ Î/ $yϑsù Mpt ¿2u‘ öΝßγè? t�≈pgÏkB �    

  )16بقره /(  
راي بدل كردن و برگزيدن استعاره شده، سپس با چيزي كه مناسب با ب» اشتراء«واژة 

  مقترن گرديدن است.» تجارت«و » ربح«آن است: يعني 
  دوم: اينكه مقترن با چيزي باشد كه ماليم و مناسب مستعارله است، مانند:

� $yγs%≡sŒr' sù ª! $# }̈ $ t6Ï9 Æíθàf ø9$# Å∃öθ y‚ø9 $#uρ �   ) / 112نحل(  

عاريت آمده، و به چيزي كه مناسب مستعارله » جوع = گرسنگي«براي » لباس«كه 
ولي » لكساها«شد:  آمد گفته مي مقترن گرديده، واگر ترشيح مي» اذاقه = چشيدن«است: 

استفاده » اذاقه«اي درمورد درد از واژة  تجريد در اينجا بليغتر است، به جهت مبالغه
  شود. مي

  رن نگردد.سوم: اينكه به هيچ كدام از اين دو مقت
  شود به: تحقيقيه، تخييليه، مكنيه، و تصريحيه. و به اعتبار ديگر تقسيم مي

  اولي: آن است كه معني آن حساً تحقق يافته باشد، مانند: (فأذاقها اهللا...) يا عقال مانند:
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� !$uΖø9 t“Ρ r&uρ öΝä3ö‹s9 Î) # Y‘θ çΡ $ YΨ� Î6•Β �   ) / 174نساء(  
  .و دليل درخشان بيان واضح

� $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9   )6فاتحه / (   � #$
  يابد. دين حق، كه هر كدام از اينها عقال تحقق مي

دوم: اينكه تشبيه در دل منظور شود، و جز مشبه چيزي از اركان آن تصريح نگردد، و 
بر آن تشبيهي كه در دل نهفته داللت نمايد، به اينكه براي مشبه امري مخصوص به 

  بات گردد.به اث مشبه
نامند، چون به آن تصريح  و اين تشبيه مخفي را استعارة به كنايه، و مكني عنها نيز مي

  نشده، بلكه با ذكر ويژگيهايش بر آن داللت كرده است.
به اختصاص دارد براي مشبه  و در مقابل اين تصريحيه است؛ واثبات أمري كه به مشبه

به اختصاص دارد و كمال و  أمري كه به مشبهرا استعارة تخييليه نامند، چون براي مشبه 
به  ل اينكه مشبه از جنس مشبهقوامش به آن بستگي دارد استعاره شده است؛ به خاطر تخي

  باشد،  و از مثالهاي آن است: مي

� tÏ% ©! $# tβθ àÒà)Ζtƒ y‰ ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/  Ïµ É)≈sWŠÏΒ �   ) / 27بقره(  

يك از اركان تشبيه  ه و در دل تقدير نموده كه هيچكه پيمان را به ريسمان تشبيه كرد
به يعني  جز پيمان مشبه تصريح نشده، و با اثبات نقض (= گسستن) كه از ويژگيهاي مشبه

  ريسمان است بر آن داللت كرده است، و نيز:

� Ÿ≅yè tG ô© $#uρ â¨ ù&§�9$# $Y6øŠx© �   ) / 4مريم(  

وري) است بر آن  ن كه اشتعال (= شعلهبه يعني آتش را نياورده و با الزم آ نام مشبه
  داللت نموده است، 

� $yγs%≡sŒr' sù ª!   )112نحل / (   � #$
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شدني است تشبيه  ي كه آن نيز دركلخشود به مزة ت اثر ضرر و درد را كه درك مي
  را قرار داده است، » اذاقه = چشانيدن«كرده، و بر آن عنوان

� zΝtFyz ª! $# 4’ n?tã öΝÎγÎ/θ è=è% �   )7ه / بقر(  

اي تشبيه فرموده  پذيرندبه چيز محكم مهر شده دلهاي كافران را در اينكه حق را نمي
  سپس براي آن مهري اثبات كرده است، 

 � #Y‘# y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& āÙ s)Ζtƒ �   ) / 77كهف(  

اي تشبيه كرده، و براي آن اراده كه از  تمايل سقوط ديوار را به كژي موجود زنده
  ت را اثبات نموده است.ويژگيهاي انسان اس

  و از قسم تصريحيه آية: 

� ãΝåκ÷J ¡¡ ¨Β â!$ y™ù' t7ø9   )214بقره / (   � #$

  و آية:

� .tΒ $ uΖsVyè t/ ÏΒ 2$ tΡ Ï‰s% ö� ¨Β �   ) / 52يس(  

  باشد. مي
  شود به: و از جهت ديگري تقسيم مي

  و فاقيه، به اين گونه اجتماعشان در چيزي ممكن باشد، مانند:  -1

�  tΒuρ r& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈oΨ ÷� uŠôm r'sù �   ) / 122انعام(  
  ».گمراه بود پس او را هدايت كرديم كسي كهآيا «

از زنده قرار دادن چيزي براي هدايت كه به معني راهنمايي به » احياء = زنده كردن«كه 
رساند استعاره شده، و احياء و هدايت در چيزي ممكن  كه به مطلوب ميچيزي است 

  .است جمع گردند
عناديه، كه اجتماعشان در چيزي ممكن نيست، مانند استعارة اسم معدوم براي  -2

منفعت بودن آن، در حالي كه اجتماع وجود و عدم در چيزي  موجود به جهت بي
  غيرممكن است.
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و از اقسام عناديه: تهكميه و تمليحيه است كه در ضد يا نقيض چيزي بكار روند، 
  مانند: 

� Οèδ÷� Åe³t7sù A># x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9r& �   ) / 21آل عمران(  

براي انذار كه ضد آن  رود يعني: أنذرهم، كه بشارت كه براي خبرهاي خوش بكار مي
  است استعاره شده، و در جنس آن داخل گرديده به صورت مسخره كردن آنها، و مانند:

� š� ¨ΡÎ) |MΡ V{ ÞΟŠÎ=y⇔ ø9 $# ß‰ŠÏ© §�9   )87هود / (   � #$

  ـ غوي سفيه است، كه منظور از باب تمسخر 

� ø−èŒ š� ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒÍ“ yè ø9 $# ãΛqÌ� x6ø9   )49دخان / (   � #$

شود به: تمثيليه (و غير تمثيليه) تمثيليه آن است كه وجه  و به لحاظ ديگر تقسيم مي
  شبه در آن از امور متعددي انتزاع شده باشد، مانند:

� (#θßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ �   )103/  آل عمران(  

كه مستظهر شدن بنده به خداوند و اعتماد بر حمايت او، و نجات يافتن از ناماليمات 
را تشبيه كرده به كسي كه در پرتگاه افتاده پس به ريسمان محكمي كه اطمينان دارد قطع 

  شدني نيست دست يازيده است.

  توجه

  باشد، مانند:  گاهي استعاره به دو لفظ مي

� O#t�ƒÍ‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (#t�ƒÍ‘# uθ s% ÏΒ 7π āÒÏù �   ) / 16-15انسان(  

يعني: آن ظرفهاي بهشتي نه از شيشه است و نه از نقره بلكه در شفافي بسان بلور و 
  در سفيدي همچون نقره است.

� ¡=|Á sù óΟÎγøŠn=tæ y.7•/ u‘ xÞöθ y™ A># x‹ tã �   ) / 13فجر(  
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كنايه از درناكي است، » هسوط = تازيان«كنايه از دوام و استمرار، و » صب = ريزش«كه 
  يعني: آنها را عذابي دايم و دردناك است.

  فايده

آن را در  اي ديگر اند، وعده اند چون مجاز را انكار نموده اي استعاره را انكار كرده عده
اي از شرع در اين باره  اند؛ چون در بيان مطلب ايهام دارد؛ و چونكه اجازه قرآن منكر شده

  دالوهاب مالكي بر اين قول است.نرسيده است، قاضي عب
و طرطوشي گفته: اگر مسلمانان استعاره را در مورد قرآن بكار برند ما نيز بكار 

در حالي كه علم همان » خداوند عالم است«گوييم:  بريم، و اين از قبيل آن است كه مي مي
  اش نرسيده است. كنيم چون خبري درباره نمي عقل است كه خداوند را به آن وصف

  فايدة ديگر

ترين انواع بالغت است، و بلغا اتفاق دارند كه  گفتيم كه تشبيه از برترين و ارزنده
استعاره از آن بليغتر است، چون اين مجاز است و آن حقيقت، و مجاز أبلغ است، بنابراين 
استعاره باالترين مراتب فصاحت است، و نيز كنايه بليغتر از تصريح است، و استعاره از 

گفته: ظاهراً همينطور است؛ زيرا كه  فراحعروس األباشد، چنانكه در  هم بليغتر ميكنايه 
اي جمع كرده باشد، و نيز چون استعاره قطعاً مجاز  چنان است كه بين كنايه و استعاره

  است ولي دربارة كنايه اختالف شده است.
آيد، و پس  يو بليغترين انواع استعاره تمثيليه است ـ بطوري كه از كشاف به دست م

از آن مكنيه، كه طيبي به آن تصريح كرده، به دليل اينكه مشتمل بر مجاز عقلي است، و 
باشد، و منظور از  ترشيحيه از مجرده و مطلقه بليغتر است، و تخييليه از تحقيقيه بليغتر مي

معني رساند، نه اينكه  مبالغة بيشتري را در كمال تشبيه مي بليغتر بودن آن است كه تأكيد و
  زيادتري بدهد كه در غير آن يافت نشود.

  



    

  اإلتقان في علوم القرآن      214

 

  خاتمه

 زيد«از مطالب مهم بيان فرق بين استعاره و تشبيهي كه ادات آن محذوف است مانند: 
  باشد. مي» اسد

  زمخشري دربارة فرمودة خداي تعالي: 

� BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ ôϑãã �   ) / 18بقره(  

گويم: مورد اختالف است، و  رفته؟ ميگفته: اگر بپرسيد: آيا در اين آيه استعاره بكار 
شود نه استعاره؛ زيرا كه مستعارله ـ يعني منافقين ـ  محققان برآنند كه تشبيه بليغ ناميده مي

شود كه مستعارله ياد نشده باشد، و سخن را  اند؛ و استعاره در موردي اطالق مي ذكر شده
له از آن اراده گردد البته ار  قولعنه و من از آن خالي گذارند كه صالحيت داشته باشد منقول

انگيز  آوران شگفت بيني سخن بود؛ از همين روي مي داللت حال يا فحواي كالم نمي
  گردانند. انگارند و از آن روي مي وسحرآفرين تشبيه را فراموش شده مي

و سكاكي علت آن را چنين ذكر كرده كه: از شرايط استعاره آن است كه در ظاهر 
زيد أسد = زيد شير «بر حقيقت حمل كرد و تشبيه را به فراموشي سپرد، و  بتوان كالم را

نيز  االيضاحرا ممكن نيست حقيقت بدانيم، پس جايز نيست استعاره باشد. مؤلف » است
  از وي پيروي كرده.

اند ممنوع است، و از شرايط استعاره  گفته: آنچه آن دو گفته فراحعروس األو در 
اشته باشد در ظاهر به حقيقت منصرف گردد. وي افزوده: بلكه نيست كه كالم صالحيت د

اگر اين را عكس كنيم و بگوييم: بايد صالحيت نداشته باشد به واقع نزديكتر است؛ چون 
توان آنرا به استعاره  اي داشته باشد؛ و بدون قرينه نمي استعاره مجاز است و بايد قرينه

وتنها در صورتي كه قرينه داشته باشيم داريم،  مصروف داشت، و به حقيقت مصروف مي
كه همين خبر » زيد أسد«كنيم، يا قرينة لفظي و يا قرينة معنوي مانند:  به استعاره صرف مي

دارد. وي گفته: و  مي اي است كه از ارادة حقيقت باز دادن از زيد كه شير است خود قرينه
باشد. گاهي از آن  بر دو گونه ميكنيم آن است كه  ما اختيار مي» اسد زيد«آنچه در مانند: 
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شود  شود كه ادات تشبيه در آن مقدر گردد، و گاهي استعاره از آن قصد مي تشبيه قصد مي
كه تقديري در آن نخواهد بود، و شير در حقيقت خود بكار رفته است، و ياد كردن از زيد 

ي است كه آن ا و خبر دادن از او به چيزي كه به طور حقيقت صالحيت ندارد خود قرينه
اي بر حذف أدات بود  كشاند، و بر آن داللت دارد، پس اگر قرينه را به سوي استعاره مي

شويم، و چون استعاره اولي است  پذيريم، وگرنه بين اضمار و استعاره واقع مي همان را مي
  گيريم. همان را مي

 نين البالغهقوااند: عبداللطيف بغدادي در  و از كساني كه به اين فرق تصريح كرده
باشد. و نيز حازم گفته: فرق بين اين دو آن است كه: استعاره هر چند معني تشبيه را  مي

دارد، ولي تقدير حرف تشبيه در آن جايز نيست، در حالي كه تشبيه بدون حرف برخالف 
  آن است؛ كه تقدير حرف تشبيه در آن واجب است.

  



  نوع پنجاه و چهارم:

  در كنايات و تعريض

باشند، و قبال گذشت كه كنايه از  و از انواع بالغت و روشهاي فصاحت مياين د
اند كه: لفظي است كه الزم  تصريح بليغتر است. و أهل بيان آن را چنين تعريف كرده

  معنايش از آن اراده شده.
و بقولي: ترك تصريح به چيزي به آنچه در لزوم مساوي آن است كه از آن به ملزوم 

  منتقل گردند.
سي كه وقوع مجاز را در قرآن منكر است، وقوع كنايه را در قرآن انكار نموده بنابر و ك

  اينكه مجاز است، و اختالف در اين باره گذشت.
  و كنايه چند سبب دارد:

  يكي: توجه دادن به قدرت عظيم، مانند:

� uθ èδ “Ï% ©!$# Νä3 s) n=s{ ÏiΒ <§ø" ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ �   ) / 189اعراف(  
  ».را از يك نفس آفريد او است كه شما«

  كنايه از آدم است.
  دوم: رها كردن لفظ به مجملتر از آن، مانند:

� ¨β Î) !# x‹≈yδ  Å�r& …çµ s9 Óì ó¡Î@ tβθ ãè ó¡Î@uρ Zπ yf÷ètΡ u’ Í<uρ ×π yf ÷ètΡ ×οy‰ Ïn≡uρ � ) / 23ص(  
  ».اين برادر من نودونه ميش دارد و من يك ميش دارم«

كه عادت عرب است كه ترك تصريح به ذكر زنان كه ميش را كنايه از زن آورد، چنان
مجملتر است، از همين روي در قرآن هيچ زني جز مريم نام برده نشده است. سهيلي 
گفته: و بدين جهت نام مريم ـ برخالف شيوة فصحا ـ برده شده كه پادشاهان و أشراف 

لكه از همسر به فرش نمودند، ب كردند و نام آنها را مبتذل نمي زنان خود را در مأل ياد نمي
كردنداز بردن نام آنها  آوردند، ولي هر گاه كنيزان را ياد مي و عيال و مانند آن كنايه مي

نمودند، پس چون نصاري دربارة مريم گفتند آنچه گفتند خداوند نام او را  خودداري نمي
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به صراحت گفت؛ و اين تأكيد عبوديت نيست كه صفت آن است، و نيز تأكيد اينكه 
  شد. باشد؛ وگرنه به او منسوب مي سي پدر ندارد نميعي

سوم: اينكه تصريح از كلماتي باشد كه ذكر آنها زشت است، مانند كنايه آوردن 
  در فرمودة خداوند، » سر«و » دخول«و » افضاء«و» مباشره«و» مالبسه«خداوند ازجماع به 

� Å3≈s9 uρ āω £èδρß‰ Ïã#uθ è? # …�Å� �   ) / 235بقره(  

  در فرمودة خداوند: نو غشيا

� $£ϑ n=sù $yγ8 ¤± tó s? �   ) / 189اعراف(  

ابن أبي حاتم از ابن عباس آورده كه گفت: مباشره جماع است، ولي خداوند كنايه 
  آورد. مي

آورد، و  و نيز از او آورده كه گفت: همانا خداوند گرامي است آنچه خواهد كنايه مي
كنايه زده است در فرمودة » = جستجومراوده «جماع است، و از طلب آن به » رفث«

  خداوند:

� çµø? yŠuρ≡u‘uρ ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγÏF÷� t/  tã  Ïµ Å¡ ø"‾Ρ �   ) / 23يوسف(  
  .) او را به خود فراخوانداش بود بانويي كه يوسف در خانه( و

  و از آن يا معانقه به لباس كنايه آورده آنجا كه فرموده:

� £ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ©9 �   ) / 187بقره(  
  ».باشيد زنان لباسي براي شمايند و شما لباسي براي آنها مي«

  كنايه آورده كه فرموده: » حرث = كشت«و نيز از آن به 

� öΝä. äτ!$ |¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝä3   )223بقره / (   � 9©
  ».زنانتان كشتزار شمايند«

  مودة خود:كنايه زده در فر» غائط«و از ادرار و مانند آن به 

� ÷ρ r& u !%ỳ Ó‰tn r& Νä3Ψ ÏiΒ z ÏiΒ ÅÝÍ←!$ tóø9$# �   ) / 6مائده(  
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  .كي از شما را قضاء حاجتي دست داديا ي

  باشد. و أصل آن محل مطمئني از زمين مي
  فرزندش كه فرموده: و از قضاء حاجت به خوردن غذا كنايه آورده دربارة مريم و

� $tΡ%Ÿ2 ÈβŸξ à2ù' tƒ tΠ$ yè©Ü9$# �   )75ئده / ما(  
  ».خوردند آن دو غذا مي«

  كنايه آورده در فرمودة خود: » أدبار = دبرها«و از مقعدها به 

� šχθç/Î� ôØ tƒ óΟ ßγyδθ ã_ ãρ öΝèδ t�≈t/ ÷Šr& uρ �   )/ 27محمد(  
  ».زنند به صورتها و دبرهايشان مي«

ي ابن أبي حاتم دربارة اين آيه از مجاهد آورده كه گفت: منظور مقعدهاي آنهاست، ول
  آورد. خداوند كنايه مي

  و بنابراين تصريح به فرج ايراد شده كه در فرمودة خداوند است: 

� û ÉL©9 $# ôMoΨ |Á ôm r& $ yγy_ ö� sù �   )/ 12تحريم(  
  ».آن كه فرج خويش را حفاظت نمود«

و در جواب گفته شده: منظور از آن شكاف پيراهن است، و تعبير به آن از لطيفترين 
فته اي ندارد؛ پس او پاكيزه جامه است، چنانكه گ اش هيچ شبه مهكنايات است يعني جا

  و از اين گونه است: ،كنايه از عفت شود: پاك لباس و عفيف دامن مي

� y7t/$ u‹ÏOuρ ö�ÎdγsÜ sù �   )/ 4مدثر(  
  ».ت را پاكيزه كنا و جامه«

ب و چگونه گمان برود كه دميدن جبرئيل در فرج او واقع شد، و حال آنكه او در جي
  پيراهنش دميد.

  و نظير آن است:

� Ÿωuρ tÏ? ù' tƒ 9≈tFôγç6Î/ …çµ uΖƒÎ�tIø" tƒ t ÷t/ £Íκ‰ Ï‰÷ƒr& �∅ÎγÎ=ã_ ö‘r& uρ �   )/12ممتحنه(  
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  ».و بين دستها وپاهايشان افترا و بهتاني نياورند«
اي از كناية ديگراست، و نظير آن درمجاز مجاز  گويم: و بنابراين در آيه كنايه مي

  گذشت. 
  هارم: قصد بالغت و مبالغه، مانند:چ

�  tΒuρ r& (# àσ¤± oΨ ãƒ † Îû ÏπuŠù=Ås ø9 $# uθèδ uρ † Îû ÏΘ$|ÁÏƒ ø:$# ç�ö� xî &Î7ãΒ �  )/ 18زخرف(  
يا اينكه (خداوند به فرزندي اختيار كرد) كسي را كه در زيب و زيور پرورش «

  ».يابد و در مخاصمه ناتوان است مي
شوندكه آنها را از نظر در  أمور  در زيب و زيور تربيت مياز زنان كنايه آورده به اينكه 

رساند،  آورد اين نكته را نمي را مي» نساء = زنان«دارد، و اگر لفظ  و دقت در معاني باز مي
  و منظور نفي كردن اين حالت از فرشتگان است، و فرمودة خداوند:

� ö≅t/ çν#y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6tΒ �   ) / 64مائده(  
  ».باشند او گسترده مي بلكه دستان«

  منتهاي خداوند است. كنايه از جود و كرم بي
  ، مانند:»فعل«پنجم: قصد اختصار، مانند كنايه آوردن از الفاظ متعددي با لفظ 

� š[ ø⁄Î6s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yè ø" tƒ �   ) / 79مائده(  

� βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yè ø" s? s9 uρ (#θ è=yè ø" s? �   )/ 24بقره(  
انجام نداديد و هرگز انجام  )اي مانند اين قرآن سورهكار را (آوردن  اينپس اگر «

  ».نخواهيد داد
  ششم: توجه دادن به عاقبت كار، مانند: 

� ôM¬7s? !# y‰ tƒ ’ Î1r& 5=yγs9 �   ) / 1مسد(  
  .است و عاقبت به آتش خواهد افتاد أبولهب جهنمي

� s's!$ £ϑ ym É=sÜ ys ø9 $# ∩⊆∪ ’ Îû $yδ Ï‰‹Å_ ×≅ö7ym  �   )5-4سد / م(  
  .م خواهد شد و در گردنش غلخره هيزم جهنزن او سخنچيني است كه باآل
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اي  بدرالدين بن مالك در المصباح گفته: عدول كردن از تصريح به كنايه به خاطر نكته
د، از قبيل توضيح، يا بيان حالل موصوف، يا مقدار حال او، يا قصد مدح يا يرگ انجام مي

، يا حفظ كردن، يا معماگويي، يا تعبير از دشوار با بيان آسان، و ذم يا اختصار، يا پوشاندن
  يا تعبير از معني زشت با لفظ زيبا. 

اي برگيري كه معنايش  و زمخشري نوع غريبي از كنايه استنباط كرده اينكه: جمله
برخالف ظاهر باشد، پس بدون اينكه حقيقت و مجاز مفرداتش را در نظر آوري به طور 

  صود تعبير كني، چنانكه دربارة مانند:خالصه از مق

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö�yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �   / 5(طه(  

گردد،  بگويي: كنايه از ملك است، چون قرار يافتن بر تخت جز با ملك حاصل نمي
  پس اين تعبير كنايه از آن آمد، و نيز فرمودة خداوند: 

� ÞÚ ö‘F{ $# uρ $Yè‹Ïϑy_ …çµ çG ŸÒö6s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uρ 7M≈−ƒÈθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ � 

  )67(زمر /   
و زمين به تمامي روز قيامت در قبضة او و آسمانها در دستش بهم پيچيده خواهد «

  ».بود
كنايه از عظمت و جاللت او است بدون اينكه توجهي به قبض و دست راست از 

  جهت حقيقت و مجاز آنها گردد.

  حثاي از ب دنباله

باشد، و آن چنين است كه متكلم  يكي از انواع بديع كه تشبيه كنايه است إرداف مي
معناي اراده كند ولي نه با لفظي كه براي آن وضع شده از آن تعبير كند، و نه با داللت 

  اشاره، بلكه لفظي مرادف آن بياورد، مانند فرمودة خداوند: 

� z ÅÓ è%uρ ã� øΒF{$# �   ) /44هود(  
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و هالك شد آنكه خداوند هالكتش را حتم فرموده بود و نجات «ين است: كه أصل ا
رداف عدول كرد به او از اين تعبير به » يافت آنكه قضاي الهي بر نجاتش جاري شده بود

جهت ايجازي كه در آن هست، وتوجه دادن به اينكه هالكت هالك شوندگان و نجات 
كند بوده  چيزي قضايش را رد نمي ناجيان به فرمان آمري مطاع و قضاي كسي كه هيچ

است، كه أمر مستلزم أمر كننده است، پس قضايا و بر قدرت و چيرگي آمر آن داللت 
انگيزند، و تمام اينها  مي دارد، و اينكه ترس از عقوبت و أميد ثواب او بر اطاعت أمرش بر

  آيد. از لفظ خاص برنمي
  و همچنين فرمودة خداوند:

� ôNuθ tFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθ èg ø:$# �   ) /44هود(  

باشد پس از لفظ خاص به مرادف آن عدول شده به جهت  مي» جلست«كه حقيقت آن 
رساند، و اين از لفظ  نشستن آرام بدون انحراف و تمايل را مي» استواء«اينكه واژة 

  گردد. حاصل نمي» جلوس«
  و همينطور:

� £ Íκ� Ïù ßN≡u�ÅÇ≈s% Å∃ ö� ©Ü9$# �   ) / 56رحمن(  

باشد، و از آن عدول شده به جهت داللت بر اينكه زنهاي  مي» عفيفات«أصل  كه در
رود، و غير آنها را  بهشت عالوه بر عفت داشتن چشمانشان به سوي غير همسرانشان نمي

  شود. گرفته نمي» عفت«تمايل و آرزو نكنند، و اين معني از لفظ 
منتقل شدن از الزم به ملزوم، ف آن است كه كنايه اند فرق بين كنايه و اردا ضي گفتهبع

  باشد. و ارداف از مذكور به متروك مي
  و نيز از مثالهاي آن است:

� y“Ì“ ôf u‹Ï9 t Ï% ©!$# (#θ ä↔‾≈y™r& $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå y“Ì“ øg s† uρ t Ï% ©!$# (#θ ãΖ|¡ ôm r&  o_ó¡ çtø:$$ Î/ � ) / نجم

31(  
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اينكه با جملة دوم  با» بماعملوا«عدول كرد به » سوءي«در جملة اول از تعبير به 
  به خداي تعالي اضافه شود.» سوء ـ بدي«نمود، به جهت تأدب از اينكه عنوان  مطابقت مي

  فصلي (در فرق بين كنايه و تعريض)

اند، زمخشري گويد: كنايه ياد  درفرق بين كنايه و تعريض عبارتهاي نزديك بهم گفته
است كه چيزي را ذكر كني كه باشد، و تعريض آن  له مي كردن چيزي به غيرلفظ موضوع

  اي. برشيء ديگري داللت نمايي كه ذكر نكرده
و ابن االثير گفته: كنايه آن است كه بر معنايي كه بتوان بر حقيقت و مجاز حمل كرد 
داللت نمايد، با وصفي كه جامع بين آن دو باشد، و تعريض: لفظي است كه بر معنايي 

ازي، مانند اينكه كسي كه انتظار كمكي دارد داللت كند نه از جهت وضع حقيقي يا مج
بگويد: به خدا من نيازمندم؛ كه اين تعريض به درخواست است، با اينكه براي آن حقيقت 

  آيد. و مجازي وضع نشده، بلكه از عرض لفظ يعني گوشة آن به دست مي
ْغرِيُض ِفي اْلَفْرِق بـَْيَن اْلِكَنايَِة َوالتـْعرِيضِ وسبكي در كتاب  گفته: كنايه لفظي است كه در  اْإلِ

معني خود بكار رفته و الزم معني از آن اراده شده باشد، كه به حسب بكار بردن لفظ در 
معني خود حقيقت است، در صورتي كه مجاز در جايي است كه آنچه براي لفظ وضع 

د، و در گرد نشده اراده گردد. و گاهي معني آن مراد نيست، بلكه از ملزوم به الزم تعبير مي
  باشد، و از مثالهاي آن است: اين حال مجاز مي

� ö≅è% â‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγy_ ‘‰ x© r& # v�ym �   ) / 81توبه(  
  ».گرمتر است )بگو آتش جهنم (از هواي تابستان حجاز«

كه مقصود افادة اين معني نيست، چون اين معني روشن و معلوم است، بلكه مقصود 
اد نروند به آتش جهنم خواهند افتاد و حرارتش را افادة الزم آن است، اينكه اگر به جه

رفته به جهت تلويح  خواهند يافت، و اما تعريض لفظي است كه در معني خودش به كار
  به غير آن، مانند:
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� ö≅t/ …ã& s# yè sù öΝèδç��Î7Ÿ2 # x‹≈yδ �   )/63أنبياء(  
  ».كرده است )بتانآنان (بلكه اين كار را آن بزرگ «

ه بت بزرگ نسبت داد، انگار كه خشمگين شده ازاينكه آن بتهاي كه شكستن بتها را ب
كوچك در كنار او پرستيده شوند، تا به پرستندگان تلويح باشد به اينكه صالحيت ندارند 
خدا باشند، چون با كمي فكر و نظر خواهند دانست كه بزرگ بتها از شكستن آنها عاجز 

  شه حقيقت است.است، وحال آنكه خدا عاجز نيست، پس تعريض همي
و سكاكي گفته: تعريض آن است كه براي موصوفي كه ياد نشده بكار رود، و از 

جهت اين اسم برآن  اينگونه است كه كسي مخاطب شود و مقصود ديگري باشد، و بدين
نهاده شده كه سخن به سمتي متمايل گرديده و به سمت ديگر به آن اشاره شده، چنانكه 

  ».از گوشة چشم به او نگريست«يعني: » وجههاليه بعرض إ نظر«گويند: 
  طيبي گويد: واين كار يا به خاطر توجه دادن جنبة موصوف است، مانند:

� yìsù u‘uρ óΟ ßγŸÒ ÷èt/ ;M≈y_ u‘yŠ �   ) / 253بقره(  
  ».و بعضي از پيامبران را درجاتي باالتر برد«

، است، به جهت باال شمردن قدر و منزلت آن جنابصكه مقصود حضرت محمد
  شود. يعني او چنان شاخص است كه مشتبه نمي

  و يا از روي مالطفت و پرهيز از خشونت، مانند:

� $tΒuρ u’ Í< Iω ß‰ ç7ôãr& “Ï% ©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù �   ) / 22يس(  
  ».شود كه عبادت نكنم كسي را كه مرا آفريده و مرا چه مي«

  شود! به دليل اينكه در آخر گفته: يعني: شما را چه مي

� Ïµ ø‹s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö� è? �   ) / 22يس(  
  ».گرديد مي و به سوي او باز«

  و همينطور است:

� ä‹ÏƒªB r& u ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ ºπyγÏ9# u �   ) / 23يس(  



    

  اإلتقان في علوم القرآن      224

 
  ».ام خدايي برگيرم آيا جز آن خداي آفريننده«

خواهد خطابش به او برسد حق را بطوري  و جهتش آن است كه به شخصي كه مي
شود، چون به صراحت او را به باطل نسبت نداده، و او را بر  بشنواند كه مانع از خشم او

  پذيرش آن حق ياري نموده كه جز آنچه براي خودش خواسته براي او نخواسته است.
  و يا به جهت نزديك نمودن خصم به اعتراف و تسليم، و از اين گونه است: 

� ÷ È⌡s9 |Mø. u�õ° r& £sÜ t6ós u‹s9 y7è=uΗxå �   ) / 65زمر(  
  ».اثر و محو خواهد گرديد ورزي عملت بي شركاگر «

و سلم خطاب شده، و منظور غير او است، چون شرعاً شرك  صكه به پيغمبر
  باشد. ورزيدن آن حضرت محال مي

  و يا به خاطر مذمت، مانند: 

� $oÿ©ςÎ) ã�©. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈t6ø9 F{   )19رعد / (   � #$
  ».شوند فقط صاحبان خرد متذكر مي«

يض به مذمت كافران است، و اشاره به اينكه در حكم چهارپايان هستند كه كه تعر
  گردند. متذكر نمي

  و يا براي اهانت و نكوهش، مانند:

� # sŒÎ)uρ äο yŠ…â öθ yϑø9 $# ôMn=Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r' Î/ 5=/Ρ sŒ ôMn=ÏG è% �   ) / 9-8تكوير(  
كشته ي د، كه به چه جرمشوبگور شده سؤال  و آن هنگام كه از دختران زنده«

  ».اند شده
   و سبكي گفته: تعريض بر دو گونه است:

شود، و به معني ديگري كه مقصود است به آن  اي معناي حقيقي آن خواسته مي گونه
  گردد، چنانكه گذشت. اشاره مي

و گونة ديگر معني حقيقيش مراد نيست، بلكه براي معنايي كه مقصود تعريض است 
  گفت: ÷شود، چنانكه ابراهيم مثل زده مي

� ö≅t/ …ã& s# yè sù öΝèδç��Î7Ÿ2 # x‹≈yδ �    / 63(انبياء(



  نوع پنجاه و پنجم:

  در حصر و اختصاص

گويند ـ چيزي را به طور خصوصي به چيز ديگر  حصر ـ كه به آن قصر هم مي
  اند: اثبات حكم براي مذكور و نفي آن از غير او. اختصاص دادن است، و نيز گفته

در موصوف بر صفت، و قصر صفت بر موصوف تقسيم  و به قصر (= اكتفا كردن)
  شود و هر كدام يا حقيقي است و يا مجازي. مي

مازيد إال كاتب = زيد جز «مثال اكتفا كردن در موصوف بر صفت به طور حقيقت: 
زيرا كه  ؛باشد؛ يعني صفتي غير از اين ندارد، و اين بسيار كم است مي» كاتب نيست

كه بشود آن را اثبات كرد و غيرآن را نفي نمود متعذر صفات شيء بطوري  احاطه بر
نمايد كه ذات بيش از يك صفت نداشته باشد،  است، و بر فرض كه متعذر نباشد بعيد مي

  و لذا در قرآن نيامده است.
  و مثال مجازي آن: 

� $tΒuρ î‰ £ϑptèΧ āω Î) ×Αθß™u‘ �   ) / 144آل عمران(  

ي نبودن از مرگ كه آن را بزرگ آن به مبرّباشد كه بر رسالت اكتفا شده و از  مي
  شمردند و صفت خداوند است تجاوز نكرده است.

  و مثال اكتفاي صفت برموصوف به طور حقيقي: 

� Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!   )19محمد / (   � #$

  باشد. مي
  و مثال مجازي آن:

�  Hω ß‰É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n<Î) $�Β§� pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ…çµ ßϑyè ôÜtƒ Hω Î) βr& šχθ ä3tƒ ºπ tGøŠtΒ 

  )145أنعام / (   �
شافعي نقل كرديم كه: چون كفار مردار و خون و امام چنانكه در بحث اسباب نزول از 

دانستند، و بسياري از مباحها را  گوشت خوك و آنچه براي غير خدا ذبح شده را حالل مي
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ش از اين آيه نازل شده بود شمردند، و شيوة آنها با وضع شرع مخالف بود، و پي حرام مي
باطل است، و منظور اشاره نمودن به  حام كه شبهة آنها در بحيره و سائبه و وصيله و

دروغ آنان بود، پس مثل آن است كه گفته باشد: حرامي نيست جز آنچه شما حالل 
ايد، و غرض رد و ضديت با آنها بوده نه حصر حقيقي. و اين مطلب با بيان  كرده

  گذشت. تري گسترده
شود: قصر افراد، و قصر قلب، و قصر  و از جهت ديگري حصر به سه قسم تقسيم مي

  تعيين.
  شود، مانند: قصر افراد خطاب به كسي كه معتقد به شركت است واقع مي

� $yϑ ‾ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ �   ) / 51نحل(  

  ست.دانسته خطاب شده ا به كسي كه بتها را با خداوند در ألوهيت شريك مي
شود كه حكم را براي غيركسي كه متكلم برايش اثبات كرده  دوم: به كسي خطاب مي

  داند، مانند: مي

 � }‘ În/ u‘ ”Ï% ©!$#  Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ �   ) / 258بقره(  

  پنداشت، كه خطاب به نمرود شده كه خودش را زنده كننده و ميراننده مي

� Iω r& öΝßγ‾Ρ Î) ãΝèδ â !$yγx" �¡9   )13بقره / (   � #$

  شمردند، خطاب به منافقاني است كه مؤمنين را سفيه مي

� y7≈oΨ ù=y™ö‘r& uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Zωθ ß™u‘ �   ) / 79نساء(  

فقط براي عرب مبعوث  صرسول اكرم دپنداشتن خطاب به يهودياني است كه مي
  شده است.

سوم: خطاب به كسي كه هر دو أمر نزد او مساوي است، نه صفتي را براي فرد خاصي 
  دهد. كند، و نه براي يك فرد يكي از دو صفت را به طور خاص قرار مي ت مياثبا
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  فصلي (در راههاي حصر)

  راههاي حصر بسيار است:
» غير«و » اال«يا غيراينها باشد، و استثنا به » ما«يا » ال« ي يكي: نفي و استثنا؛ نفي بوسيله

  مانند:

� Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!   )35صافات /(   � #$

� $tΒuρ ôÏΒ >µ≈s9 Î) āω Î) ª!$# �   )/ 62آل عمران(  

� $tΒ àMù=è% öΝçλm; āω Î) !$tΒ  Í_s? ó÷s∆ r& ÿ Ïµ Î/ �   ) / 117مائده(  

منه است  و وجه افادة حصر اينكه در استثناي مفرغ بايد كه نفي به مقدري كه مستثني
 ورمنه داشته باشد، و منظ زيرا كه استثنا اخراج است و الزم است مخرج ؛متوجه گردد

بايد كه عام باشد چون اخراج جز از عام انجام  تقدير معنوي است نه صناعي، و
و ما  حدأيد، يعني: ز الإگردد، و بايد كه در جنس مناسب مستثني باشد؛ مانند: ما قام  نمي

  مأكوال، و نيزبايد كه در صفت يعني اعراب ـ با آن موافق باشد.  اكلت إالتمرا، يعني:
جايي است كه مخاطب جاهل به حكم باشد؛ و گاهي  ين طريق درو اصل بكار بردن ا

  شود، مانند: از اين جهت بيرون شده و به اعتبار مناسبي معلوم به منزلة مجهول فرض مي

� $tΒuρ î‰ £ϑptèΧ āω Î) ×Αθß™u‘ �   ) / 144آل عمران(  

جهل نداشتند، ولي  صكه خطاب به صحابه است، و آنها نسبت به رسالت پيغمبر
شمردنشان مردن آن حضرت را به منزلة كسي كه به رسالت آن حضرت جاهل  بزرگ

است به فرض آمد؛ چون هر رسولي مردنش حتمي است، پس كسي كه مردن آن جناب 
  را بعيد شمارد چنان است كه رسالت او را بعيد شمرده است.

به نما، جمهور برآنند كه براي حصر است كه بعضي به منطوق، و بعضي ديگر إدوم: 
اي از جمله ابوحيان منكر افادة حصر آن  اند، ولي عده مفهوم حصر را به آن نسبت داده

  اند از جمله: اند، و اثبات كنندگان به چند أمر استدالل كرده شده
  فرمودة خداي تعالي: -1
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� $yϑ ‾ΡÎ) tΠ §�ym ãΝà6 ø‹n=tæ sπtG øŠyϑø9   )173بقره / (   � #$

حرام  ... را = بر شما جز مردار و ةالميت الإم م عليكما حرّ«به نصب، كه معني آن: 
باشد  زيرا كه در معني مطابق با قرائت رفع است، و چون آن براي قصر مي ؛باشد مي» نكرد

  قرائت نصب نيز همينطور است، و اصل مساوي بودن معني دو قرائت است.
شود، به  براي نفي است، پس بناچار قصر حاصل مي» ما«براي اثبات و » ان«اينكه  -2

زايد و مانع از عمل » ما«اند كه  جهت جمع بين نفي و اثبات؛ ولي اين دليل را اشكال كرده
  است نه نافيه.

همينطور، پس دو تأكيد كه جمع شده حصر را » ما«براي تأكيد است و » ان«اينكه  -3
صر را اند كه اگر اجتماع دو تأكيد ح اين را سكاكي گفته و بر آن خرده گرفته رساند، مي
اند كه:  رسانيد، و جواب گفته بايست حصر را مي نيز مي» إن زيداً لقائم«رساند مانند:  مي

  شوند. منظور او آن است كه دو حرف تأكيد در كنار هم براي حصر جمع نمي
  فرمودة خداي تعالي: -4

� tΑ$s% $yϑ‾Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «!   )23أحقاف / (   � #$

� Α$s% $yϑ‾Ρ Î) Νä3ŠÏ? ù' tƒ Ïµ Î/ ª!   )33هود / (   � #$

� ö≅è% $ yϑ‾ΡÎ) $yγãΚù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1 u‘ �   ) / 187اعراف(  

براي حصر باشد، تا معني » انما«كه تنها در صورتي با جواب مطابق خواهند بود كه 
آورم بلكه فقط خداوند است  الآتيكم به انما يأتي به اهللا = من آن را نمي«آنها چنين شود: 

، و »داند دانم فقط خدا آن را مي د، ال أعلمها إنما يعلمهااهللا= من آن را نميآور كه آن را مي
  همينطور فرمودة خداوند: 

� Çyϑ s9 uρ t� |Á tGΡ $# y‰ ÷èt/  Ïµ Ïϑù=àß y7Í×‾≈s9 'ρé' sù $ tΒ ΝÍκö� n=tã ÏiΒ @≅‹Î6y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ ‾ΡÎ) ã≅ŠÎ6¡¡9 $# 

’ n? tã tÏ% ©!$# tβθ ßϑÎ=ôà tƒ }̈ $ ¨Ζ9   )42- 41شوري/(   � #$
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  ا آنجا كه فرموده: ت

� $ tΒ ’ n? tã š ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9 $# ÏΒ 9≅Š Î6y™  *$ yϑ‾Ρ Î) ã≅ŠÎ6 ¡¡9 $# ’ n?tã šÏ% ©!$# 

š� tΡθçΡÉ‹ ø↔tFó¡ o„ öΝèδuρ â !$ u‹ÏΖøîr& �  ) / 93و  91توبه(  

� # sŒÎ) uρ öΝs9 ΝÎγÏ? ù' s? 7πtƒ$ t↔Î/ (#θä9$ s% Ÿω öθ s9 $ yγtFø‹u; tGô_ $# 4 ö≅ è% !$ yϑ‾Ρ Î) ßì Î7̈? r& $tΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) ÏΒ 

’ În1§‘ �   ) / 203اعراف(  

� χ Î)̈ρ (# öθ©9 uθ s? $ yϑ‾ΡÎ*sù š� ø‹n=tã à*≈n=t6ø9   )20آل عمران / (   � #$

  آيد. كه معني در اين آيات و مانند آنها جز به حصر درست نمي
  در مواقع تعريض است، مانند:» انما«و بهترين موارد بكار بردن 

� $oÿ©ςÎ) ã�©. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈t6ø9 F{   )19رعد / (   � #$

اند، و دربارة  سوم: أنما به فتح، زمخشري و بيضاوي آن را از راههاي حصر شمرده
  فرمودة خداي تعالي:

� ≅è% $ yϑ‾ΡÎ) # yrθãƒ �† n<Î) !$yϑ‾Ρ r& öΝà6ßγ≈s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰ Ïm≡uρ �   ) / 108أنبياء(  

أنما «باشد، مانند:  مياند: انما براي قصر حكمي بر چيزي يا قصر چيزي بر حكمي  گفته
إنما يوحي «و هر دوجهت در اين آيه جمع شده، چونكه » نما يقوم زيدإ«و » زيد قائم

yϑ‾Ρ$!﴿است، و» إنما يقوم زيد«با فاعلش به منزلة » ليإ r& öΝà6 ßγ≈s9 Î)﴾  :نما زيد إ«به منزلة

ا بر تنهصاست، و فايدة اجتماع آنها داللت بر اين است كه وحي به رسول خدا» قائم
 توحيد خداوند اكتفا دارد.

براي حصر است، وي گفته: هر » أنما«و تنوخي در االقصي القريب تصريح كرده كه 
به فتح » أنما«به كسر براي حصر باشد همان موجب آن است كه » أنما«چه سبب شده كه 

نيز براي حصر باشد، چونكه فرع آن است و هر چه براي أصل ثابت باشد ـ تا مانعي 
  نشود ـ براي فرع نيز هست و اصل عدم مانع است. ثابت
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و أبوحيان ادعاي زمخشري را در لزوم انحصار وحي در وحدانيت رد كرده، ولي 
  اند: حصر به اعتبار مقام مجازي است. درجوابش گفته

اند، و  كه أهل بيان گفته و اختالفي در آن حكايت نكرده» بل«و » ال«چهارم: عطف به 
چه قصري وجود » ال«نزاع نموده و گفته: در عطف به  فراحعروس األ شيخ بهاءالدين در

گويي: زيد شاعر الكاتب، صفت ثالثي را  دارد، فقط در آن نفي و اثبات هست، اينكه مي
كني، و حال آنكه قصر نفي تمام صفات غير از اثبات شده است، حقيقتاً يا مجازاً،  نفي نمي

از اين هم » بل«ختصاص ندارد، و أما عطف به و به نفي صفتي كه مخاطب معتقد است ا
  يابد. زيرا كه نفي و اثبات در آن استمرار نمي ؛بعيدتر است

  پنجم: مقدم داشتن معمول، مانند:

� x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ �   ) / 5فاتحه(  

� ’n<Z} «! $# tβρ ç�|³ øt éB �   ) / 158آل عمران(  

  آن بزودي خواهد آمد.اند كه بحث مبسوط  اي دراين باره مخالفت كرده و عده
  ششم: ضمير فصل، مانند:

� ª!$$ sù uθèδ ÷’ Í<uθ ø9   )9شوري / (   � #$
  فقط او ولي است الغير.

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø" ßϑ ø9   )5بقره / (   � #$
  .فقط آنان رستگار اند الغير

� ¨β Î) # x‹≈yδ uθ ßγs9 ßÈ |Á s)ø9 $# ‘, ysø9   )62آل عمران / (   � #$

� āχÎ) š� t∞ÏΡ$x© uθ èδ ç�tIö/ F{   )3كوثر / (   � #$
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اند بيانيون هستند در بحث مسنداليه، و سهيلي  و از كساني كه آن را براي حصر شمرده
چنين استدالل كرده كه هر كجا نسبت آن معني به غير خداوند ادعا شده آمده، و در 

  مواردي كه ادعا نشده نيامده است، و آن در فرمودة خداي تعالي:

� …çµ‾Ρ r&uρ t, n=y{ È÷ y_ ÷ρ̈“9   )45نجم / (   � #$

� ¨βr&uρ Ïµ ø‹n=tã nο r' ô± ¨Ψ9$# �   ) / 47نجم(  

� ÿ…çµ‾Ρ r&uρ y7n=÷δ r& # �Š%tæ 4’ n<ρW{   )50نجم / (   � #$

زيرا كه اينها براي غير خداوند ادعا نشده است، ولي در بقية موارد آمده چونكه  ؛نيامده
گفته: وداللت آن را بر حصر از  فراحعروس األبراي غير او نيز ادعا شده است. در 

  فرمودة خداوند:

� $£ϑ n=sù  Í_tGøŠ ©ùuθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã �   ) / 117مائده(  

بود آوردن ضمير فصل خوب نبود، چون  استنباط كردم، چونكه اگر براي حصر نمي
ال رفتن عيسي خداوند پيوسته بر آنها رقيب (= مراقب) بوده است، و آنچه پس از با

  حاصل شده آن است كه جز خداوند مراقبي براي آنها نماند، و نيز از فرمودة خداوند:

� Ÿω ü“Èθ tGó¡ o„ Ü=≈pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# Ü=≈pt õ¾ r& uρ Ïπ ¨Ψ yfø9 $# 4 Ü=≈ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ yf ø9 $# ãΝèδ tβρâ“ Í←!$ x" ø9 $# � 

  )20حشر / (  
و جز در صورتي كه ضمير  كه براي بيان مساوي نبودن أهل جهنم با بهشتيان آمده،

  براي اختصاص باشد نيكو نيست.
شود تا  هفتم: مقدم نمودن مسنداليه، بنابر گفتة عبدالقاهر: گاهي مسنداليه مقدم مي

تخصيص آن را به خبر فعلي برساند. و حاصل مطلب بنا به رأي او آن است كه أحوال 
  مختلفي دارد:

آيد، مانند:  باشد كه براي تخصيص مي(يكي): اينكه مسنداليه معرفه و مسند مثبت 
» وحدي«أناقمت، و أنا سعيت في حاجتك، پس اگر مقصود از آن قصر افراد باشد با كلمة 
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و مانند آن تأكيد » الغيري«شود، و هر گاه مقصود قصر قلب باشد با  ومانند آن تأكيد مي
  گردد، و از اين گونه است: مي

� ö≅t/ Ο çFΡr& ö/ä3 ÏG−ƒ Ï‰ pκÍ5 tβθ ãm t� ø"s? �   ) / 36نمل(  

  كه پيش از آن آمده: 

� Ç tΡρ‘‰Ïϑ è? r& 5Α$yϑ Î/ �   ) / 36نمل(  

» بل أنتم الغيركم«رساند مقتضي آن است كه منظور  كه اضراب را مي» بل«و كلمة 
باشد، چونكه مقصود سليمان اين بود كه خوشحالي خودش را از هديه آنها نفي كند نه 

گفته، و  فراحاأل عروسه هديه دادنشان. اين را در اثبات فرح و خوشحالي آنان را ب
  افزوده: و همچنين است فرمودة خداوند:

� Ÿω ö/àS ßϑn=÷è s? ( ßøt wΥ öΝßγßϑ n=÷è tΡ �   ) / 101توبه(  
  شناسد. جز ما كسي آنها را نمييعني 

به  ، شيخ بهاءالدين گفته: و جزآيد نه تخصيص و گاهي براي تقويت وتأكيد مي
  گردد. سياق كالم شناخته نمياقتضاي حال و 

ال تكذب «و » التكذب«كه از » أنت التكذب«(دوم): اينكه مسند منفي باشد، مانند: 
  رساند، و از آن است:  بليغتر است، و گاهي تخصيص را مي» أنت

� ôΜßγsù Ÿω šχθä9 u!$ |¡tFtƒ �   ) / 66قصص(  

كه تخصيص را يا از » يرجل جاءن«ليه نكرة مثبت باشد، مانند: إ(سوم): اينكه مسند 
  رساند كه يعني: زن نيامد، و يا از جهت وحدت يعني: يك مرد نه بيشتر. جهت جنس مي

ما «رساند، مانند:  (چهارم): اينكه پس از مسنداليه حرف نفي باشد كه تخصيص را مي
  يعني: من نگفتم با اينكه غير از من آن را گفت، و از اينگونه است: » أنا قلت هذا

� !$tΒuρ |MΡ r& $uΖøŠn=tã 9“ƒÌ“ yè Î/ �   ) / 91هود(  
  .نچه نزد ما عزيزاست طايفة تو استتو نزد ما عزتي نداري و آيعني 
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  به همين جهت شعيب به آنان پاسخ داد: 

� þ‘ ÏÜ÷δu‘r& –“ tãr& Νà6ø‹n=tæ zÏiΒ «!   )92هود / (   � #$
  ».آيا طايفة من نزد شما از خداوند عزيزتر است«

خ عبدالقاهر است، و سكاكي با او موافق شده و تفاصيل ديگري اين حاصل نظر شي
  ايم.  آنها را گسترده المعاني ةألفيشرح افزوده كه در 

اند كه مقدم  هشتم: مقدم داشتن مسند؛ ابن االثير و ابن النفيس و ديگران يادآور شده
رد كرده  ائرالفلك الدرساند. ولي اين گفته را مؤلف  ساختن خبر بر مبتدا اختصاص را مي

به اينكه كسي اين حرف را نزده، أما سخن او بيجا و ممنوع است چون سكاكي و ديگران 
اش مؤخر است اختصاص را فايده  اند به اينكه: مقدم داشتن آنچه رتبه تصريح كرده

  ».تميمي أنا«اند به مانند:  دهد، و براي آن مثال آورده مي
شود تا تخصيص را  ه كه گاهي ذكر ميليه، كه سكاكي يادآور شدإنهم: ذكر مسند

بر آن خرده گرفته، و زمخشري تصريح كرده كه در فرمودة  يضاحاإلبرساند، ولي مؤلف 
  خداوند: 

� ª! $# äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh�9   )26رعد / (   � #$
  ».دهد خداوند روزي را گسترش مي«

  رساند و نيز در فرمودة خداوند: الرعد اختصاص را مي ي هدر سور

� ª! $# tΑ̈“ tΡ z|¡ ôm r& Ï]ƒÏ‰ pt ø:$# �   ) / 23زمر(  
  ».خداوند بهترين حديث را نازل فرمود«

  و در فرمودة خداوند:

� ª!$# uρ ãΑθà) tƒ ¨, ys ø9$# uθ èδuρ “Ï‰ ôγtƒ Ÿ≅‹Î6¡¡9   )4احزاب /(   � #$
  ».كند گويد و او است كه به راه هدايت مي و خداوند حق را مي«

دم داشتن اختصاص را رسانيده كه از و محتمل است كه منظورش آن است كه مق
  مثالهاي راه هفتم حصر بشمار آيد.
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ياد كرده كه  االيجاز ةينهادهم: معرفه آوردن هردو جزء جمله كه امام فخرالدين در 
، و از اين گونه »المنطلق زيد«رساند، مانند:  اين أمر حصر را به طور حقيقت يا مبالغه مي

  گفته: رارالتنزيلأساني در كدر قرآن بطوري كه زمل

� ß‰ôϑys ø9 $# ¬! Å�   ) / 2فاتحه(  

رساند همچنان كه در: (اياك نعبد) (حمد فقط براي  است، وي گفته: اين حصر را مي
  خداست) نه غير او.
از بعضي نقل كرده كه حصر  تلخيصيكي از شارحين » جاء زيد نفسه«يازدهم: مانند: 

  رساند. را مي
  نامبردة فوق اين را نيز ذكركرده.» قائمان زيداً ال«دوازدهم: مانند: 
  ». قاعد ما قائم اوإزيد «در جواب كسي كه بگويد: » قائم«سيزدهم: مانند: 
  ذكر كرده. شرح تبياناين را طيبي در 

  دربارة فرمودة  خداوند: كشافچهاردهم: قلب بعضي از حروف كلمه؛ بطوري كه در 

� tÏ% ©!$# uρ (#θ ç7t⊥ tG ô_ $# |Nθäó≈©Ü9 $# βr& $ yδρ ß‰ ç7÷ètƒ �   )/ 17زمر(  
  ».از طاغوت كه آن را عبادت كنند و آنانكه دوري گزيدند«

رساند، وي گفته: قلب براي اختصاص است نسبت  نقل كرده كه اين تعبير حصر را مي
از طغيان است، مانند ملكوت و » فعلوت«چون وزن آن بقولي » طاغوت«به كلمة 

شده كه در آن » فلعوت«قلب گرديده، و وزن آن رحموت، كه با مقدم شدن الم بر عين 
سه مبالغه است: نامگذاري به مصدر، و بناي مبالغه، و قلب كه براي اختصاص است، 

  گردد. چون بر غير شيطان اطالق نمي

  توجه

رساند، خواه  تقريباً اهل بيان متفق هستند بر اينكه مقدم داشتن معمول حصر را مي
  ور، و لذا دربارة:مفعول باشد يا ظرف و يا مجر
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� x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �   ) / 5فاتحه(  
  ».جوييم فقط تو را عبادت كرده و از تو كمك مي«
  و دربارة: 

� ’n<Z} «! $# tβρ ç�|³ øt éB �   ) / 158آل عمران(  
  ».)نه غير او(شويد  فقط به سوي او محشور مي«

  و در:

� (#θçΡθà6 tG Ïj9 u !#y‰ pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒuρ ãΑθ ß™§�9$# öΝä3 ø‹n=tæ # Y‰‹Îγx© �   

  )143بقره / (  
  ».باشدتا شما شاهداني بر مردم باشيد، و پيغمبر برشما شاهد «

شهادت اول مؤخر شد و در دومي مقدم گرديد كه: در اول منظور  در هبدين جهت صل
 صدت پيغمبراكرماثبات شهادت آنهاست، ودر دوم اثبات اختصاص داشتن آنان به شها

  باشد. بر آنها مي
گفته: اختصاصي كه  شرح مفصلولي ابن الحاجب در اين باره مخالفت كرده، وي در 

آيد موهوم است، و بر اين  پندارند كه از مقدم شدن معمول پيش مي بسياري از مردم مي
  استدالل كرده به فرمودة خداوند:

� Ï‰ç7ôã $$ sù ©! $# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 šÏe$!$# �   ) / 2زمر(  

  كه سپس فرموده:

� È≅t/ ©! $# ô‰ç7ôã $$ sù �   ) / 66زمر(  

در آية اول از رسانيدن حصر » مخلصا له الدين«ولي اين استدالل رد شده به اينكه: 
نياز نموده است، وگرنه چه مانعي دارد كه محصور در جايي به غير صيغة حصر ذكر  بي

  گردد، چنانكه خداي تعالي فرموده: 

� (#ρß‰ ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ �   ) /77حج(  



    

  اإلتقان في علوم القرآن      236

 

  و نيز فرموده:

� t�tΒ r& āω r& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) �   )/ 40يوسف(  

  بلكه: (بل اهللا فاعبد) از قويترين داليل اختصاص است، چون پيش از آن آمده: 

� ÷ È⌡s9 |Mø. u�õ° r& £sÜ t6ós u‹s9 y7è=uΗxå �   ) / 65زمر(  

» بل« بود اضرابي كه در معني» اهللا اعبد«ايش همان پس اگر براي اختصاص نبود و معن
  شد.  هست حاصل نمي

  مدعي اختصاص در مانند: و أبوحيان بر

� u�ö� tósù r& «!$# þ’ÎoΤÿρã� ãΒù' s? ß‰ ç7ôãr& �   ) / 64زمر(  

اند كه: چون غير خداوند را در عبادت با او شريك  اعتراض كرده، ولي درجوابش گفته
را عبادت نكرده، و آنها (= كافران) كه او را به شرك أمر نمايد انگار كه خداوند 

الفلك نمودند چنان بود كه به تخصيص غير خدا به عبادت أمر كرده باشند. ومؤلف  مي
  اختصاص را با فرمودة خداوند: الدائر

� ˆξà2 $ oΨ÷ƒy‰ yδ 4 $ �mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒy‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% �   ) / 84انعام(  

ردهاي آن است. ولي در جوابش گفته شده كه ما در اين رد كرده، و اين از قويترين 
  ضابطه مدعي هميشگي نيستيم، بلكه غالباً چنين است، و بسا كه مواردي خارج باشد. 

و شيخ بهاءالدين گفته: اختصاص و عدم آن در يك آيه جمع شده، و آن فرمودة 
  خداوند: 

� u�ö� xî r& «! $# tβθ ããô‰ s? βÎ) óΟ çFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊆⊃∪ ö≅ t/ çν$ −ƒÎ) tβθãã ô‰ s? �     

  )41-40انعام / (  
قطعاً براي » اياه«براي اختصاص نيست، و در  كه مقدم شدن معمول در اولي حتما

  اختصاص است.
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 قتناص في الفرق بين الحصر واالختصاصاإلو پدرش شيخ تقي الدين در كتاب 
اند، ولي افرادي آن رس گفته: در ميان مردم شهرت يافته كه تقديم معمول اختصاص را مي

رساند، و سيبويه در كتاب خود گفته: آنها (=  گويند: اهتمام را مي را انكار كرده و مي
دارند، ولي علماي بيان آن را براي  عربها) آنچه بيشتر مورد عنايتشان است مقدم مي

فهمند و حال آنكه چنين نيست،  دانند، و بسياري از اختصاص حصر را مي اختصاص مي
اند،  را در آن بكار نبرده» حصر«ص چيزي است و حصر چيز ديگر، و فضال واژة اختصا

اند، و فرق بين اين دو آن جهت خصوص آن است،  آن به اختصاص تعبير كرده بلكه از
باشد، و خصوص مركب از دو چيز  توضيح اينكه: اختصاص صيغة افتعال از خصوص مي

ست و ديگر معنايي منضم به آن كه آن است: يكي عام كه بين دو يا چند شيء مشترك ا
  سازد، مانند: را از غير خودش جدا مي

ضربت زيداً = زيد را «گويي:  مطلق ضرب أخص است، وقتي مي ضرب زيد، كه از
دهي، پس آن زدني كه از آن  زدن عامي كه بر شخص خاصي واقع شده را خبر مي» زدم

يد به آن منضم گرديده است. و اين خبر داده شده خاص شده به خاطر آنچه از تو و از ز
سه معني: مطلق ضرب، و وقوع آن از تو، و بر روي زيد ـ گاهي به طور مساوي هر سه 
منظور متكلم بوده، و گاهي قصد او به بعضي از آنها رجحان دارد، و اين أمر از آنچه 

ه آن داللت شود، چون ابتدا كردن به چيزي بر اهتمام ب سخن با آن آغاز گرديده فهميده مي
دارد و اينكه مقصود متكلم نسبت به آن بيشتر است، اگر بگويي: زيدا ضربت = زيد را 

شود كه خصوص زدن بر زيد مقصود است. و بدون شك هر مركب از  زدم؛ دانسته مي
عام و خاص دو جهت دارد، گاهي از جهت عموم، و گاه از جهت خصوص آن قصد 

باشد، و  است، و همين نزد متكلم مهمتر ميگردد، و نحوة دوم همان اختصاص  مي
مقصودش همين بوده كه آن را به شنونده برساند بدون اينكه غير آن را اثبات يا نفي كند. 

باشد. و  ولي در حصر معني زايدي بر اين هست و آن نفي آنچه ياد نشده است مي
  جهت در: بدين

� x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ �   ) / 5فاتحه(  
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د كه گويندگان اين سخن جز خداوند تعالي كسي را عبادت آمده تا دانسته شو
  كنند، لذا در ساير آيات شمول نيافته است، مثالً فرمودة خداوند: نمي

� u�ö� tósù r& ÇƒÏŠ «! $# šχθäó ö7tƒ �   ) / 83آل عمران(  

قرار داده  » كنند مگر جز دين خدا را غيردين اهللا = طلب نميإال ما يبغون «اگر به معني: 
آيد كه حصر هم انكار شده  ن داخل گردد، الزم ميآدر حالي كه همزة انكار نيز بر  شود

  باشد نه فقط طلب كردن غير دين خدا، و اين مقصود نيست، و همچنين:

� ZπyγÏ9# u tβρ ßŠ «! $# tβρß‰ƒÌ�è? �   )/ 86صافات(  
  ».خواهيد خداياني جز اهللا مي«

  ان است بدون حصر و زمخشري دربارة:آنچه انكار شده خداياني جز اهللا خواستن آن

� Íοt�Åz Fψ$$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �   ) / 4بقره(  

تعريض و طعنه بر اهل » هم«بر » يوقنون«و مبتني نمودن » خرهاآل« نگفته: مقدم داشت
نمايند، و اينكه سخن آنها از  كتاب است كه أمر آخرت را برخالف حقيقت آن اثبات مي

لكه يقين آن است كه كساني به آنچه بر تو و آنچه بر پيش از تو خيزد، ب روي يقين برنمي
  نازل شده ايمان دارند.

و اين سخني كه زمخشري گفته در نهايت زيبايي است، ولي بعضي بر او اعتراض 
شود كه  رساند كه يقين آنها تنها در اين خالصه مي مي» خرهاآل«كرده و گفته: مقدم شدن 

ن. و اين اعتراض به جهت آن است كه گويندة آن فهميده يقين به آخرت است نه غير آ
سپس معترض گفته:  رساند، و حال آنكه چنين نيست. كه مقدم شدن معمول حصر را مي

رساند كه اكتفا به يقين به آخرت آنان اختصاص دارد، پس يقين  مي» هم«و مقدم شدن 
  اند:  غير آنها به آخرت يقين به غير آن است كه گفته

� s9 $ uΖ¡¡ yϑs? �   ) / 80بقره(  
  ».رسد آتش به ما نمي«



    

  239    در حصر و اختصاص
  

اش نيز ادامة همان چيزي است كه از حصر در ذهنش جاي گرفته، يعني كه:  اين گفته
مسلمانان جز به آخرت يقين ندارند، ولي اهل كتاب به آن و غير آن يقين دارند، و اين 

، و اين ممنوع است. و فهم عجيبي است كه به خاطر فهميدن حصر بناچار به آن پناه برده
  باشد: بر فرض كه آن را بپذيريم حصر بر سه گونه مي

كه در نفي قيام از غير زيد صراحت » زيد الإما قام «چنانكه گويي: » الإ«و » ما«يكي: با 
شود، و  باشد، بقولي: از منطوق آن استفاده مي دارد و مقتضي اثبات قيام براي زيد مي

» الإ«باشد؛ زيرا كه  ن صحيح است، ولي قويترين مفاهيم ميبقولي: از مفهوم آن كه همي
براي استثنا وضع شده كه اخراج است، پس داللت آن با منطوق است نه مفهوم، ولي 
اخراج از عدم قيام عين خود قيام نيست بلكه گاهي مستلزم آن است، از همين روي 

  گفته: با منطوق است. ترجيح داديم كه با مفهوم باشد؛ و بر بعضي امر مشتبه شده كه
كه نزديك به گونة اول است، هر چند كه جنبة اثبات در » نماإ«دوم: حصر بوسيلة 

نما إگويي:  رساند درآنجا كه مي باشد، انگار كه اثبات قيام زيد را مي اينجا بيشتر ظاهر مي
  شود. قام زيد برخاستن زيد با منطوق و نفي آن از غير او با مفهوم استفاده مي

رساند، و اين بر فرض كه پذيرفته شود مانند  : حصري كه گاهي تقديم آن را ميسوم
باشد: يكي آنكه حكم در صدر آن  دوم نيست، بلكه به جاي دو جمله مي دو حصر اول و

قرار گرفته ـ به نفي يا اثبات ـ كه منطوق است، و ديگري كه از مقدم شدن فهميده 
مفهوم بر آن داللت كرده؛  ي است، نه آنچه ازشود، و حصر فقط نفي منطوق را مقتض مي

دارم، مگر  ياك ـ من گرامي نميإال إناالأكرم أمفهوم مفهومي ندارد، پس اگر بگويي:  چون
اش نيست  دارد، و اين الزمه رساند اينكه غير تو به جز او را گرامي مي تو را، به طعنه مي

  كه تو گرامي نداري، و خداي تعالي فرموده:

� ’ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āωÎ) ºπuŠÏΡ# y— ÷ρ r& Zπ x. Î�ô³ãΒ �   ) / 3نور(  
  ».كند مگر زن زناكار يا مشركي را مرد زنا كار نكاح نمي«

رساند كه شخص با عفت ممكن است با زني كه زناكار نيست ازدواج كند، اما از  مي
  پس از آن فرمود: ـزن زانيه ساكت است، پس خداونداو با نكاح 
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� èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζtƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8 Î�ô³ ãΒ �   ) / 3نور(  
  ».كند مگر مردي زناكار يا مشرك و زن زناكار را نكاح نمي«

و «اول از آن ساكت مانده بود بيان نمود. پس اگر بگويد:  ي هآي و بدين ترتيب آنچه در
مفهوم آن به گمان رساند كه آنها به آخرت يقين دارند، و  با منطوق مي» خره يوقنونآلاب

بعضي آن است كه به غير آخرت يقين ندارند ولي اين مقصود نيست، آنچه به خودي 
خود مقصود است اينكه يقين آنها به آخرت قوي است بطوري كه غير آنها نسبت به 

كه يقين ندارند، و اين حصر مجازي است، و اين غير از آن است كه بگوييم:  ايشان انگار
ال إال يوقنون «اين را ضبط كن و مبادا كه تقدير ان را » ارند نه به غير آنيقين به آخرت د«

  قرار دهي.» خرهباآل
باشند؛  رساند كه غير آنها چنين نمي مي» هم«چون اين را دانستي پس مقدم داشتن 

شود، پس مفهوم  مقصود مهم نفي مي» خرهال باآلإاليوقنون «بنابراين اگر چنين تقدير كنيم: 
رساند كه غير متقين به غير  آخرت يقين دارند ـ چنانكه  گردد، و معني مي لط ميبر آن مس

شود، و حال آنكه  معترض پنداشته ـ و فهمانيدن اينكه يقين به آخرت ندارند ساقط مي
بدون شك اين مراد نيست، بلكه منظور بيان اين است كه بفهماند غير متقين به آخرت 

را حفظ كرديم كه غرض مهم اثبات يقين به آخرت يقين ندارند، به همين جهت اين 
شود، چونكه حصر با  باشد، تا مفهوم بر آن مسلط گردد، و مفهوم بر حصر مسلط نمي مي

بر آن داللت ننموده، بلكه با مفهومي كه از منطوق به » انما«و » اال«و » ما«يك جمله مانند 
د نشده تا بگوييم: مفهوم يقين دست آمده بر آن داللت دارد، و هيچ كدام به ديگري مقي

محصور را نفي كرده، بلكه بطور مطلق يقين را از غير آنان نفي نموده، و تمام اين بحث 
دانيم و  مي» اختصاص«پذيريم و آن را از باب  است و ما آن را نمي» حصر«منوط به قبول 

  اين دو با هم فرق دارد. پايان سخن سبكي.
  
  



  نوعي پنجاه و ششم:

  ز و اطنابدر ايجا

از يكي از  الفصاحه سرّبدانكه اين دو از مهمترين انواع بالغت است تا آنجا كه مؤلف 
  نقل كرده كه گويد: بالغت همان ايجاز و اطناب است. ءعلما

مؤلف كشاف گفته: همانطور كه بر شخص بليغ واجب است كه در موارد اجمال، 
در موارد تفصيل مطلب را  مجمل و موجز سخن بگويد همچنين بر او الزم است كه

  گسترانيده و شنونده را اشباع نمايد، جاحظ آورده:
  َوْحَي اْلُمَالِحِظ ِخيَفَة الرقـََباءِ   يـَْرُموَن بِاْلُخَطِب الطَواِل َوتَارَةً 

چشمي  هفرستند، و گاهي گوش ها و سخنرانيهاي طوالني به هم پيام مي يعني: با خطبه
  اندازند از ترس رقيبان. مي

اي هست كه مساوات باشد يا نه و آن  و اختالف شده كه آيا بين ايجاز و اطناب واسطه
اند ولي مساوات را نه  اي فرض اول را قائل شده عده هم در ايجاز داخل است؟ سكاكي و

زيرا كه آن را به متعارف از سخن مردم متوسط كه در  ؛اند و نه ناپسند پسنديده شمرده
اند كه: ادا كردن مقصود با كمتر  اند، و در تفسير ايجاز گفته ير كردهرتبة بالغت نيستند تفس
باشد، و اطناب ادا كردن آن به عبارت بيشتر است؛ چونكه مورد آن  از عبارت متعارف مي

اند، آنها  شايستة گستردن سخن است. ولي ابن االثير و جمعي ديگر دومين رأي را پذيرفته
مراد به لفظ غير زايد، و اطناب تعبير كردن از آن با الفاظي  گويند: ايجاز تعبير آوردن از مي

  باشد. زيادتر مي
و قزويني گفته: نزديكتر به واقع آن است كه بگوييم: آنچه از راههاي تعبير از مقصود 
مورد قبول است ادا كردن أصل آن است؛ يا بوسيلة لفظي مساوي با آن، و يا كمتر از آن 

اي بيش از آن، كه گونة اول مساوات، و  د، و يا به خاطر فايدهكه مقصود را كامالً برسان
  باشد. گونة دوم ايجاز و گونة سوم اطناب مي

تا از خلل به آن احتراز گردد، و اينكه » مقصود را كامال برساند«اينكه مقيد كرديم 
ترتيب مساوات به  تا حشو و تطويل بيرون باشد، و بدين» اي به خاطر فايده«گفتيم: 

  گردد. شود و از قسم مقبول محسوب مي ت واسطه ثابت ميصور
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اگر بگوييد: چرا مساوات را در اول بحث عنوان نكردي؟ آيا نفي آن را ترجيح 
  داني، يا به خاطر أمري ديگر؟ دهي، يا آن را مورد قبول نمي مي

گويم: هم به خاطر دو علت ياد شده و هم جهتي ديگر و آن اينكه: مساوات شايد  مي
براي آن مثال آورده فرمودة خداي  تلخيصن، و در آيافت نشود، بخصوص در قركه 

  :را تعالي

� Ÿωuρ ß,‹Ïts† ã�õ3yϑø9 $# à⋅Äh÷ ¡¡9 $# āωÎ) Ï& Î# ÷δr' Î/ �   ) / 43فاطر(  
  ».گيرد و مكر زشت جز صاحبش كسي را فرا نمي«

  و در ايضاح فرمودة خداوند:

� # sŒÎ)uρ |M÷ƒr& u‘ tÏ% ©!$# tβθ àÊθ èƒs† þ’Îû $uΖÏF≈tƒ# u �   ) / 68أنعام(  
گيري و طعن زدن) در آيات ما به  و هر گاه ديدي كساني را (كه براي خرده«

  ».پردازند گفتگو مي
حذف » الذين«اند به اينكه: در آية دوم موصوف  را، ولي اين دو مثال را اشكال كرده

هميشه زشت و بد  اطناب است، چونكه مكر» = زشت، بد ئالسي«شده، و در آية اول لفظ 
، و نيز »ال...إ بأحد ئالسي واليحيق المكر«است، و اگر استثنا مفرغ نباشد ايجاز است يعني: 

قصر واقع است، و اينكه اين تعبير بر دست كشيدن از اذيت نسبت به همة  ءدر استثنا
ش اين دارد، و اينكه تقدري شود برحذر مي انگيزاند، و از آنچه به آن منتهي مي مي مردم بر

زند، پس سخن به صورت استعارة تبعي  است كه مكر زشت به صاحبش ضرر بزرگي مي
است و جز در أجسام بكار » يحيط«به معني » يحيق«زيرا كه  ؛واقع شده به گونة تمثيل

  رود. نمي

  توجه

شود، و طيبي به آن  گرفته مي مفتاحباشند، چنانكه از  ايجاز و اختصار به يك معني مي
  است. تصريح كرده



    

  243    و اطناب جازيدر ا
  

  ها اختصاص دارد، برخالف ايجاز.  اند: اختصار فقط به حذف جمله و بعضي گفته
شيخ بهاءالدين گفته: اين حرف درستي نيست. و اطناب را بعضي به معني اسهاب (= 

اند، ولي حق آن است كه چنين نيست، و اطناب أخص از آن  دراز سخن گفتن) دانسته
سخن است، چنانكه تنوخي و غير او يادآور  است، چون اسهاب با فايده دراز كردن

  اند. شده

  فصلي (در دو نوع ايجاز)

  ايجاز بر دو گونه است: ايجاز قصر، و ايجاز حذف.
  (ايجاز قصر):

گونة اول آن است كه: لفظش موجز باشد، شيخ بهاءالدين گفته: سخن اندك اگر 
گاه كالمي باشد كه قسمتي از كالمي طوالنيتر از خودش باشد ايجاز حذف است، و هر 

  معنايي طوالنيتر از خودش داشته باشد ايجاز قصر است.
  اند: ايجاز قصر بسيار نمودن معني با كم كردن لفظ است. و بعضي گفته

ديگري گفته: ايجاز قصر آن است كه لفظ نسبت به معني كمتر از مقدار معمولي باشد. 
كند، به همين  داللت ميو سبب حسن و خوبيش آن است كه بر توانايي در فصاحت 

  ».جوامع الكلم = سخنان جامع را داده شدم أوتيت«فرمود:  صجهت رسول خدا
  گفته: ايجاز خالي از حذف سه قسم است: التبيانو طيبي در 

  يكي: ايجاز قصر، كه لفظ تنها بر معني خودش اكتفا كند، مانند: 

� …çµ ‾Ρ Î) ÏΒ z≈yϑø‹n=ß™  ...إلی  ... ’ ÎΤθ è?ù& uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ �   ) / 31و  30نمل(  

اند:  كه در چند كلمه عنوان و نامه و مطلب جمع شده است. و در توصيف بليغي گفته
باشد، و اين رأي كسي است كه مساوات (لفظ و معني) را  الفاظ آن قالبهاي معنايش مي

  داند. در ايجاز داخل مي
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ئي زائد بر منطوق، كه تضييق دوم: ايجاز تقدير، و آن عبارت است از تقدير گرفتن معنا
زيرا كه  ؛به همين نحو آن را ناميده المصباحشود، و بدرالدين بن مالك در  نيز ناميده مي

  از سخن آن قدر كم كرده كه لفظ آن از معنايش تنگتر شده است، مانند:

� yϑsù …çν u !%ỳ ×πsà Ïã öθtΒ ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ 4‘ yγtFΡ $$ sù …ã&s# sù $tΒ y#n=y™ �   )275/  بقره(  
  .شده پس به نفع او است نه عليه اوگناهانش آمرزيده 

� “W‰ èδ zŠ É)−Fßϑù=Ïj9 �   ) / 2بقره(  
  .اند از ضاللت به تقوي روي آورده براي گمراهاني كه پس

  ع، و آن عبارت است از اينكه لفظ چند معني داشته باشد، مانند:جامسوم: ايجاز 

� ¨β Î) ©! $# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈|¡ ômM}$# uρ �   ) / 90نحل(  

كه عدل همان راه مستقيمي است كه ميانة افراط و تفريط باشد، و با اين لفظ اشاره 
شده به تمام واجبات در اعتقاد و أخالق و عبوديت. و احسان عبارت از اخالص در 

كني  اينكه خداوند را عبادت«سير شده: زيرا كه در حديث چنين تف ؛واجبات بندگي است
يعني او را با خلوص نيت عبادت كني، و با خضوع و بيم به » بيني ه انگار او را ميچنانك

هايي است كه اضافه بر واجبات  القربي) و آن نافله يتاء ذيإبندگي خداوند بپردازي، (و
شود، اين در أوامر است، و اما در نواهي: با كلمة (فحشاء) به نيروي شهواني  انجام مي

ر) به افراطي كه از آثار خشم و قوة غضبيه يا هر كار حرام شرعي، و اشاره شده، و با (منك
  گردد اشاره شده است. با (بغي) به برتري جوييهايي كه از قوة وهميه حاصل مي

اي نيست كه خير و  قرآن آيه گويم: به همين جهت است كه ابن مسعود گفته: در مي
روايت كرده است.  المستدركدر اكم حباشد. اين را بيان نموده شر را از اين آيه جامعتر 

يمان از حسن آورده كه روزي اين آيه را تالوت كرد و پس از مكث و بيهقي در شعب اإل
كوتاهي گفت: خداوند تمام خير و تمام شر را براي شما در يك آيه جمع كرده است، به 
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اء و خدا سوگند عدل و احسان هيچ طاعتي را فرو نگذاشته و آن را جمع كرده، و فحش
  منكر و بغي هيچ يك از معصيتها را ترك نكرده بلكه آنها را جمع نموده است.

گفته: به من » عثت بجوامع الكلمب«شهاب در معني حديث شيخين  و نيز از ابن أبي
رسيده است كه جوامع كلم آنكه خداوند أمور بسيار را كه در كتابهاي پيشين نوشته 

  كند. ينها جمع ميشد، در يك يا دو أمر و مانند ا مي
  و از اين قسم است فرمودة خداي تعالي:

� É‹è{ uθ ø"yèø9   )199اعراف / (   � ... #$

كه جامع مكارم أخالق است؛ زيرا كه در گرفتن عفو آسان گرفتن و تسامح در حقوق 
و نرمش و مدارا در دعوت به دين است، و در امر به معروف ضبط نفس و خويشتن 

باشد، و در اعراض از جاهالن،  شي از محرمات نظاير اينها ميپو داري از أذيت و چشم
  باشد. صبر و حلم و شكيبايي مي

  هاي ايجاز فرمودة خداي تعالي: و از بديعترين نمونه

�  ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ymr& �   ) / 1اخالص(  

باشد، كه آخرين حد تنزيه خداوند را متضمن است، و نيز مشتمل بر  تا آخر سوره مي
باشد، چنانكه بهاءالدين بن شداد كتاب مستقلي در اين  چهل فرقه و گروه مي رد حدود

  باره تصنيف نموده است.
  و فرمودة خداي تعالي:

� ylt� ÷z r& $pκ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $yγ8 tã ö� tΒuρ �   ) / 31نازعات(  

ها و  گياه و درخت و حبوبات و ميوه با اين دو كلمه بر تمام غذاها و وسايل زندگي از
هيزم و لباس و آتش و نمك داللت و راهنمايي كرده است، چون آتش از چوب و  كاه و

  شود. نمك از آب تحصيل مي
  و فرمودة خداوند:

� āω tβθ ãã£‰ |Á ãƒ $pκ÷] tã Ÿω uρ tβθ èù Í”∴ ãƒ �   ) / 19واقعه(  
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عقلي و از بين رفتن مال و  تمام معايب خمر را جمع كرده از صداع (سردرد) و بي
  دني.پايان يافتن نوشي

  و فرمودة خداوند: 

� Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚ ö‘r' ‾≈tƒ  Éë n=ö/ $# Ï8 u !$ tΒ �   ) / 44هود(  

كه در آن امر و نهي فرموده وخبر داده و ندا كرده و توصيف نموده و نام برده، و 
هالك كرده و باقي گذارده، و سعادتمند نموده وشقاوتمند ساخته، و أخباري بيان داشته 

گنجيد كه از توصيف لفظ بديع و بالغت  ود در يك جمله نميكه اگر بنا بود شرح داده ش
گردد. و در بالغتي كه در اين آيه بكار رفته تأليف  و ايجاز و بيان آن قلمها خشك مي

كرماني آمده: معاندين اتفاق دارند كه طاقت بشر  عجايبمستقلي انجام گرفته است. و در 
ام سخنان عرب و عجم را جستجو اي قاصر است، پس از آنكه تم از آوردن چنين آيه

اند و مثل آن را در سنگيني و فخامت ألفاظ و خوبي نظم و معاني ظريف در ارائة  كرده
  اند. تصوير آن حال با ايجازي كه لطمه به مقصود نزند، نيافته

  و فرمودة خداي تعالي:

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9$# (#θ è=äz ÷Š$# öΝà6 uΖÅ3≈|¡ tΒ... �   ) / 18نمل(  

ند در اين آيه يازده جنس از كالم را جمع كرده است: مورچه ندا كرده، كنايه خداو
زده، هشدار داده نام برده، دستور داده، حكايت كرده، برحذر داشته، خاص نموده، 
عموميت داده، اشاره كرده، و معذور دانسته است؛ ندا (يا) و كنايه (أي) و هشدار و توجه 

و امر (أدخلوا) و حكايت (مساكنكم) و برحذر داشتن (ال دادن (ها) و نام بردن (النمل) 
م) و معذور دانستن يحطمنكم) و تخصيص (سليمان) و عموميت (جنوده) و اشاره (وه

اهللا، و حق پيغمبر او، و حق  باشد، پس پنج حق واجب را ادا كرد: حق (اليشعرون) مي
  خودش، و حق رعيتش، و حق لشكريان سليمان.

  و فرمودة خداوند:
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� û Í_t6≈tƒ tΠyŠ#u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ �   ) / 31اعراف(  

امر، و مباح  كه اصول سخن را در آن جمع كرده است: نداء، و عموم، و خصوص، و
  نمودن، و نهي، و خبر.

  اند: خداوند حكمت را در نيم آيه جمع كرده است: و بعضي گفته

� (#θè=à2uρ (#θç/ u�õ° $# uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ� ô£è@ �   ) / 31اعراف(  

  و فرمودة خداي تعالي: 

� !$uΖøŠym ÷ρ r& uρ #’ n<Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹Ïè ÅÊö‘r& �   ) / 7قصص(  

ابن العربي گفته: اين آيه از لحاظ فصاحت مهمترين آيه است، چون در آن دو امر و 
  دو نهي و دو خبر و دو بشارت هست.

  و فرمودة خداوند: 

� ÷íy‰ ô¹$$sù $ yϑÎ/ ã� tΒ÷σ è? �   ) / 94حجر(  

ابن أبي االصبع گفته: يعني: همة آنچه به تو وحي شده را تصريح كن، و آنچه 
مأموريت بيانش را داري ابالغ نما، هر چند كه بر بعضي دلها گران باشد و از غصه چاك 

س گذارد، پ گردد، و شباهت بين اين دو معني در آن تأثيري است كه تصريح در دلها مي
گردد كه بعضي باز و بشاش و بعضي گرفته و غمناك  ها آشكار مي اثر آن بر ظاهر چهره

گردد، همچنانكه بر  هاي مختلف آشكار مي هاي انكار و پذيرش در چهره شود، و نشانه مي
شود، پس اهميت اين استعاره را بنگر، و عظمت ايجازش  آينة زنگ زده آثاري مشاهده مي

بسياري كه در برگرفته مطالعه كن! و حكايت شده كه يكي از را دقت نما، و معاني 
  أعراب وقتي اين آيه را شنيد سجده كرد و گفت: براي فصاحت اين كالم سجده كردم!

  و فرمودة خداي تعالي:

� $yγŠ Ïùuρ $ tΒ ÏµŠÎγtGô± n@ ß§ à"ΡF{$# —% s# s?uρ Ú ãôã F{$# �   ) / 71زخرف(  
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ردند كه گد آنچه را كه اگر تمام خاليق جمع اند: با اين دو لفظ جمع كر بعضي گفته
  تفاصيل آن را توصيف كنند نخواهند توانست از عهده برآيند.

  و فرمودة خداي تعالي:

� öΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |ÁÉ) ø9$# ×ο4θ uŠym �   ) / 179بقره(  

زيرا كه معنايش آن است كه وقتي انسان بداند  ؛كه معنايش بسيار و لفظش اندك است
شود كه به كشتن اقدام نكند، و با كشتن  اي مي كشند، انگيزه شت او را مياگر كسي را ك

شود، و  افتد جلوگيري مي كه قصاص است بسياري از قتلهايي كه بين مردم اتفاق مي
مرتفع شدن قتل در مردم زندگي است، و اين جمله با بيست وجه يا بيشتر برتري داده 

َفى لِْلَقْتلِ «به اين مطلب بوده كه  اي كه در عرب راجع شده بر وجيزترين جمله =  اْلَقْتُل أَنـْ
و ابن االثير به انكار اين تفضيل اشاره كرده و » كشتن مؤثرترين وسيلة نفي كشتن است

گفته: بين كالم خالق و كالم مخلوق تشبيهي نيست، بلكه علما با آنچه از اين امر آشكار 
  سازند. دار مي شود اذهان خويش را خدشه مي

  وهي كه براي تفضيل ذكر شده چنين است):(وج
) حروفش كمتر از حروف ةنمايد يعني: (القصاص حيا اول: آنچه با سخن آنها نظير مي

  ) چهارده.اْلَقْتُل َأنـَْفى لِْلَقْتلِ جملة آنها است، كه حروف اين ده تا است، و حروف (
ت آن وبشته كه ثه بر اين نكته انگشت گذادوم: نفي قتل مستلزم حيات نيست، ولي آي

  باشد. منظور مي
كند كه در قصاص  ) بزرگ شمردن آن است، پس داللت ميةسوم: نكره آوردن (حيا

  اي است، مانند فرمودة خداي تعالي: زندگي ارزنده

� öΝåκ̈Ξy‰ Éf tGs9 uρ š⇑ t� ôm r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n? tã ;ο 4θ uŠym �   ) / 96بقره(  

ي جنس است، لذا حيات را به بقا زيرا كه الم در آن برا ؛ولي در مثل چنين نيست
  اند. تفسير كرده
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زيرا كه هر  ؛چهارم: در آيه تمام جوانب جمع است، و حال آنكه در مثل چنين نيست
شود، و آن در موردي  كند، بلكه گاهي بيشتر انگيزة كشتن ديگر مي كشتني نفي كشتن نمي

صاص باشد ـ قتل است كه از روي ظلم قتلي واقع شود، پس تنها كشتن مخصوصي كه ق
  برد، و هميشه ماية زندگي است. را از بين مي

پنجم: آيه از تكرار لفظ (قتل) خالي است و حال آنكه در مثل تكرار شده، و آنكه 
اي  اي كه مشتمل بر آن است، هر چند كه به فصاحت لطمه تكرار ندارد بهتر است از جمله

  نزند.
ن) بعد از افعل آنها كه (م ي الف گفتهنياز است، برخ ششم: آيه از تقدير محذوف بي

التفضيل، وكلمة پس از آن حذف شده، و كلمة (قصاصاً) با قتل اول حذف شده، و (ظلماً) 
باشد: القتل قصاصا أنفي للقتل ظلما  از قتل دوم حذف شده است و تقدير جمله چنين مي

  من تركه.
دارد، به  ت را اشعار ميزيرا كه قصاص ضد حيا ؛بكار رفته قهفتم: در آيه صنعت طبا

  خالف مثل.
هشتم: آيه بر فن بديعي مشتمل است، و آن قرار دادن يكي از دو ضد كه مرگ و فنا 

مرگ مبالغة عظيمي  باشد را به جاي ضد ديگر كه زندگي باشد، و استقرار حيات در
كشاف آورده و مؤلف ايضاح چنين تعبير كرده كه قصاص را همچون  است؛ اين را در

  آن. زندگي و كان حيات قرار داده با داخل كردن (في) بر منبع
حركت،  كون بعد ازسآيد، يعني:  نهم: اينكه در مثل سببهاي بسيار سبكي پي در پي مي

درپي آيد  شود هر گاه حركاتش پي باشد، چون لفظي كه نطق مي كه اين ناخوشايند مي
گردد، برخالف اينكه پس  يزبان توان نطق به آن را خواهد داشت، و فصاحتش آشكار م

شوند، چنانكه چهارپايي هرگاه  از هر حركت سكوني باشد، كه حركتها با سكونها قطع مي
تا حركت كند جلوش را بگيرند راه رفتن و آزاد  اندك حركتي كند بازداشته شود، باز

 اي آن را به حركت واداري، پس تواني آن طور كه خواسته گردد، و نمي بودنش معلوم نمي
  مانند بسته شده خواهد بود.
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نمايد، چونكه شيء خودش را نفي  دهم: اين مثل از نظر ظاهر همچون متناقض مي
  كند. نمي

يازدهم: سالم بودن آيه از تكرار قلقلة قاف است كه ماية فشار و شدت و دوري آن از 
  غنة نون است.

ه، چون قاف از دوازدهم: مشتمل بودن آيه بر حروف متالئم، كه از قاف به صاد رفت
حروف استعال است و صاد هم از حروف استعال و اطباق است، به خالف خروج از قاف 

باشد و با قاف جور نيست، و همچنين خروج از صاد به حاء از  به تاء كه حرف پايين مي
  خروج از الم به همزه بهتر است، چون نوك زبان و آخر حلق از هم دور هستند.

نمايد، ولي در تكرار قاف و  اد و حاء و تاء صدا را نيكو ميسيزدهم: نطق كردن به ص
  تاء چنين نيست.

رساند، به خالف لفظ (قصاص)  چهاردهم: سالم بودن آيه از ذكر قتل كه وحشتي را مي
  كه طبعها نسبت به آن بيشتر گرايش دارند از لفظ قتل.

ه خالف مطلق دهد، ب رساند، و از عدل خبر مي پانزدهم: لفظ قصاص مساوات را مي
  قتل.

اساس منفي، و اثبات از نفي بهتر است  شانزدهم: آيه بر مبناي اثبات است و مثل بر
  باشد. چون آن اول، و نفي بعد از آن مي

شود مگر پس از درك اين معني كه قصاص همان  هفدهم: مثل تقريبا فهميده نمي
  ود.ش ) از اول فهميده مية(في القصاص حيا زندگي است، و حال آنكه

اين  هجدهم: درمثل أفعل التفضيل از فعل متعدي بنا شده است، در صورتي كه آيه از
  نقص سالم است.
كند،  (أفعل) مقتضي اشتراك است، پس ترك قصاص، قتل را نفي مي نوزدهم: غالباً

نمايد، و حال آنكه چنين نيست، و آيه از اين اشكال خالي  ولي قصاص بيشتر آنرا نفي مي
  است.



    

  251    و اطناب جازيدر ا
  

آيه از قتل و جرح هر دو جلوگيري دارد، چونكه قصاص هر دو را شامل  بيستم:
زندگي را  شود، حيات نيز در قصاص اعضاء هست؛ زيرا كه قطع عضو مصلحت مي

 برد، ولي در نمايد و آن را از بين مي به جان انسان هم سرايت مي كند، و أحيانا ناقص مي
اي دارد، و آن بيان عنايت به مؤمنين  ه نكتهمثل اين نكته نيست. در اول آيه (ولكم) آمده ك

است به طور خصوص و زندگي آنها خواسته شده نه غير آنها، معني مخصوص به ايشان 
  شود. است هر چند كه در غير آنها نيز يافت مي

  چند تذكر

اول: قدامه، اشاره را يكي از انواع فن بديع برشمرده، و آن را تفسير كرده به اينكه: 
ولي ابن أبي االصبع  اندك داراي معاني بسيار، و اين همان ايجاز قصر است،سخني است 

فرق گذاشته به اينكه ايجاز داللتش مطابقه است و داللت اشاره يا تضمن است  بين آن دو
  يا التزام، پس دانسته شد كه مراد از آن همان است كه در بحث منطوق گذشت.

شود، و  يكي از انواع ايجاز تضمين ناميده ميگفته:  اعجازالقرآندوم: قاضي ابوبكر در 
آن حصول معنايي در لفظ است بدون اينكه اسمي برايش قرار داده شود كه از آن تعبير 

شود، مانند: معلوم، كه  كند، گفته: و آن دو نوع است: يكي از ساختمان لفظ فهميده مي
معني عبارت به دست موجب دانستن اين است كه حتماً بايد عالمي هم باشد، و دوم از 

آيد، مانند: بسم اهللا الرحمن الرحيم، كه متضمن آموزش آغاز كردن كارها به نام  مي
  خداست، به جهت تعظيم خداي تعالي و تبرك جستن به نام او.

اند: از أنواع ايجاز قصر  و ديگران ذكر كرده عروس االفراحسوم: ابن االثير و صاحب 
زيرا كه  ؛نما باشد و خواه به ساير ادوات آنإال يا إاست، خواه حصر بوسيلة  باب حصر

باشد،  جمله در اين مورد به جاي دو جمله نشسته است، و نيز از انواع آن باب عطف مي
نياز شدن از تكرار عامل وضع گرديده است، و باب نائب  چون حرف عطف براي بي

كند  بر مفعول داللت مي دهد، و كند چون حكم آن را مي زيرا كه بر فاعل داللت مي ؛فاعل
نياز شوند  به وضع خودش، و باب ضمير چون وضع شده تا با آن از اسم ظاهر بي
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اختصاراً، و نيز تا وقتي كه آوردن ضمير متصل امكان دارد به سراغ ضمير منفصل 
روند، و باب علمت أنك قائم، چون يك اسم گرفته كه بدون حذف جاي دو مفعول  نمي

  را پر كرده است.
  ي فراء عمل نكنيم.أره از اين نوع است: باب تنازع، بشرط اينكه ب و

قرار دادن متعدي همانند الزم، كه بيان آن  و نيز: طرح كردن مفعول است با اكتفا بر
  خواهد آمد.

كند از اينكه  نياز مي زيرا كه جملة (كم مالك) بي ؛و شرط امو نيز: جمع ادوات استفه
  نهايت. ن ...) تا بيم ثالثوأعشرون  بگويي: (أهو

  و نيز: ألفاظي كه مالزم عموم هستند مانند: أحد.
سازد، و اين دو حرف را به منظور  نياز مي و نيز: لفظ تثنيه و جمع، كه از تكرار مفرد بي

  اند. اختصار به جاي تكرار قرار داده
ه توان از انواع آن شمرد، چيزي است كه در علم بديع اتساع ناميد و از اموري مي

شود، و آن عبارت است از اينكه سخني آورده شود كه به حسب معاني متعددي كه  مي
الفاظ آن محتمل است، تأويل در آن وسعت داشته باشد، مانند: فواتح سور. اين را ابن 

  االصبع ذكر كرده. أبي

  ايجاز حذف

  شود: قسم دوم از دو قسم ايجاز: حذف است، و در اينجا چند فايده بيان مي
  لل آن:ع -1

  گويي است، به جهت ظهور آن. از جمله سببهاي آن تنها اختصار و پرهيز از بيهوده
و از جمله توجه دادن اين نكته است كه زمان كوتاهتر از آن است كه محذوف آورده 
شود، و مشغول شدن به ذكر آن ماية از دست دادن مهم است، و اين فايدة بابت تحذير و 

  رمودة خداي تعالي:اغراء است، و هر دو در ف
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� sπs%$ tΡ «! $# $ yγ≈uŠ ø) ß™uρ �   ) / 13شمس(  

اهللا تحذير است با تقدير (ذروا) و سقياها اغراء است با تقدير  ةناقجمع شده است، كه 
  (الزموا).

و از جمله تفخيم و بزرگ شمردن است به جهت ابهامي كه در آن است، حازم در 
خواهد بود كه داللت بر آن قوي باشد، يا گفته: بدين جهت حذف نيك  منهاج البلغاء

برشمردن أشياء مختلفي در نظر باشد، كه شمارش آنها به درازا بكشد و ماية خستگي و 
گذارند خود  شود، و مي مالل گردد، در اين صورت حذف گشته و به داللت حال اكتفا مي

در درون خويش ها اكتفا شده  شخص در آن اشياء كه از ذكر آنها با آوردن بعضي نمونه
سير نمايد، وي گفته: و به همين منظور در مواردي كه خواسته باشند تعجب و بهت بر 
نفوس واقع گردد، اين امر ترجيح دارد، و از اين قبيل است فرمودة خداوند در توصيف 

  أهل بهشت: 

� # ¨Lym # sŒÎ) $yδρ â !%ỳ ôMys ÏG èù uρ $ yγç/≡uθö/ r& �   ) / 73زمر(  

نچه در آن هنگام خواهند ديد و رسيد نامتناهي آ، چون توصيف كه جواب حذف شده
اي بر تنگ بودن دايرة سخن از توصيف آنچه  و تمام نشدني است، لذا حذف نشانه

كنند، قرار داده شده، و گذاشته شده كه دلها خود آنچه بخواهند تخمين زنند و  مشاهده مي
  با وجود اين به آخر و حقيقت آن نيز دست نيابند.

  مچنين فرمودة خداوند: ه

� öθs9 uρ #“t�s? øŒÎ) (#θà"Ï% ãρ ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9   )27انعام / (   � #$
نزديك شوند، امر سنگيني خواهي ديد كه  اگر ببيني هنگامي كه در آتش واقع مي

  است جمله از تعبير آن عاجز باشد.
 و از جمله: سبك كردن عبارت است به جهت بسيار آمدن آن در كالم، چنانكه در

  حرف ندا، مانند:

� ß#ß™θ ãƒ óÚ Ì� ôãr& �   ) / 27أنعام(  
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  و نون (لم يك) و جمع سالم، و از اين قبيل است قراءت: 

� ‘ ÏϑŠ É)ßϑø9 $#uρ Íο 4θn=¢Á9   )35حج / (   � #$

  و ياء: 

� È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) Î�ô£o„ �   ) / 4فجر(  

چنين از اخفش دربارة اين آيه پرسيد، جواب داد: عادت عرب  1و مؤرج سدوسي
است كه هر گاه از معني چيزي عدول كند، حروف آن را كم گرداند، و چون شب راه 

روند از آن يك حرف ناقص گرديد، همانطور كه خداوند  رود، بلكه در آن راه مي نمي
  متعال فرمود: 

� $tΒuρ ôMtΡ%x. Å7•Βé& $|‹Éó t/ �   ) / 28مريم(  

ر داده شد يك حرف از آن كم ) بوده، و چون از اصل خود تغييةبغيكه در اصل (
  گرديد.

  و از جمله اينكه جز براي خداوند صالحيت نداشته باشد، مانند:

� ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈yγ¤±9 $# uρ �   ) / 73انعام(  

� ×Α$̈èsù $yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ �   ) / 107هود(  

و از جمله: شهرت آن است كه نام بردن و نبردن مساوي باشد، زمخشري گفته: و آن 
اين حمل شده  نوعي از داللت حال است كه از داللت مقال زبانش گوياتر است و بر

  قرائت حمزه: 

� tβθ ä9 u !$|¡ s?  ÏµÎ/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ �   ) / 1نساء(  

                                                

ن علوم عربي و نسب مؤرج بن عمرو سدوسي بصري، از شاگردان مشهور خليل بن احمد فراهيدي و از دانشمندا - 1

  . [مصحح]232/ 2هجري وفات نمود. نگا: المزهر  195شناسي، به سال: 
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زيرا كه در اينجا تكرار حرف جر شهرت دارد، پس شهرت به جاي آوردن آن قرار 
  گرفته است.

  شرافت آن، مانند فرمودة خداوند:و از جمله: مصون داشتن از ذكر آن به جهت 

� tΑ$s% ãβöθ tã ö� Ïù $tΒuρ �>u‘ šÏϑ n=≈yè ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% �>u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# �     

  )24- 23شعراء / (  
  كه مبتدا در سه مورد حذف شده، پيش از ذكر رب، يعني (هو رب)، (اهللا ربكم)، 

  )//؟(   �اهللا رب المشرق  �
بزرگ و گران آمد، پس به  ،ام او بر اين سؤالزيرا كه بر موسي حال فرعون و اقد

اين نوع را مثال زده  فراحعروس األخاطر تعظيم و تفخيم نام خداوند را تقدير كرد، و در 
  به فرمودة خداي تعالي: 

� Éb>u‘ þ’ ÎΤÍ‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹s9 Î) �   ) / 143اعراف(  

  يعني ذاتك.
  تحقير آن، مانند:و از جمله: حفظ كردن زبان است از ذكر آن به خاطر 

� BΛà¼ íΝõ3ç/ �   ) / 18بقره(  

  ي: آنها، يا منافقين.نيغ
  و از جمله: قصد عموم است، مانند:

� y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �   ) / 5فاتحه(  

  ت و تمام امورمان،ادابيعني: بر ع

� ª!$# uρ (# þθ ãã ô‰tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈n=¡¡9   )25يونس / (   � #$

  يعني: هر فرد را.
  له: رعايت فاصله است، مانند:و از جم

� $tΒ y7tã ¨Š uρ y7•/ u‘ $ tΒuρ 4’n? s% �   ) / 3ضحي(  
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  يعني: وماقالك.
  باشد، چنانكه در فعل مشيت آمده:  و از جمله: قصد بيان پس از ابهام مي

� öθs9 uρ u !$ x© öΝà61y‰ oλm; �   ) / 9نحل(  

افتد كه  در دلش مي شاء) اي بشنود كه (ولو يعني: ولوشاء هدايتكم، كه اگر شنونده
داند كه معني چيست، پس چون جواب ذكر  مشيت مردم برعليه خداوند واقع شود، نمي

زيرا كه  ؛شود شد واضح گرديد كه مقصود چيست، و بيشتر بعد از ادات شرط واقع مي
  مفعول مشيت در جواب آن ذكر گرديده، و ايهام آن را از بين برده است.

  باشد به جهت استدالل به غير جواب، مانند: و گاهي با غير ادات شرط مي

� Ÿωuρ tβθ äÜŠÅsãƒ & ó ý Î/ ôÏiΒ ÿ ÏµÏϑ ù=Ïã āω Î) $ yϑ Î/ u !$ x© �   ) / 255بقره(  

شود مگر در صورتي كه  اند كه مفعول مشيت و اراده ذكر نمي و علماي بيان ذكر كرده
  غريب يا مهم باشد، مانند:

�  yϑÏ9 u !$x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛÉ) tG ó¡o„ �   ) / 28تكوير(  

� öθs9 !$tΡ ÷Šu‘r& βr& x‹ Ï‚−G ‾Ρ # Yθøλm; �   ) / 17أنبياء(  

گردد كه  وم مشيت از بين أفعال حذف ميهو بدين جهت هميشه يا بيشتر اوقات مف
وجود مشيت مستلزم وجود مشيت شده است، پس مشيتي كه مستلزم مضمون جواب 

شگي مفعولش اده نيز در حذف هميتواند باشد، لذا ار است جز همان مشيت جواب نمي
اند: و اگر بعد از  آورده و گفته االقصي القريبملكاني و تنوخي در  مانند آن است، اين را

 عروس االفراحگردد، و در  (لو) حذف شود همان است كه هميشه در جواب آن ذكر مي
  آورده:

� (#θä9$ s% öθ s9 u !$ x© $ oΨ š/u‘ tΑ t“Ρ V{ Zπ s3Í×‾≈ n=tΒ �   ) / 14فصلت(  
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خواست  نزل مالئكه = اگر خدا مي(لو شاء ربنا ارسال الرسل أل كه معنايش اين است:
  فرستاد) زيرا كه معني بر اين نحو معين است.  پيغامبراني بفرستد فرشتگاني مي

  فايده

شيخ عبدالقاهر گفته: هيچ اسمي نيست كه در حالتي شايسته باشد حذف شود، مگر 
كرش، و ابن جّني حذف را شجاعت عربي خوانده؛ زيرا كه اينكه حذف آن بهتر است از ذ

  اند. بر سخن شجاعت ورزيده

  اي در حذف مفعول اختصاراً و اقتصاراً قاعده

ابن هشام گفته: عادت نحويين بر اين جاري شده كه به حذف مفعول براي اختصار و 
قتصار حذف اقتصار رأي دهند، و منظورشان از اختصار، حذف به جهت دليل است، و از ا

  بدون دليل، و براي آن به مثل: 

� (#θè=ä. (#θ ç/u�õ° $#uρ �   ) / 19طور(  

آورند، يعني اين دو فعل را ايجاد كنيد، و تحقيق مطلب آن است كه گفته شود  مثال مي
اند: گاهي غرض فقط خبر دادن و اعالم وقوع فعل است  يعني همانطور كه اهل بيان گفته

چه كسي آن را واقع كرده، و بر چه كسي واقع شده است، پس بدون اينكه تعيين گردد 
و گاهي  .نهب وأحصل حريق شود، مانند:  آورده مي 1مصدر آن فعل با اسناد به فعل عام

تنها منظور اعالم به واقع شدن فعل براي فاعل است، پس بر آن دو (فعل و فاعل) اقتصار 
زيرا كه نيت شده بسان ثبت  ؛آورند مي كنند و نه در نيت شود، و مفعول را نه ذكر مي مي

گويند چون فعل در اين مقصود به منزلة آن است كه  وف نميحذگرديده است، و به آن م
  بدون مفعول باشد، و از اين قبيل است:

� }‘În/ u‘ ” Ï% ©!$#  Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ �   ) / 258بقره(  

                                                

  افعال عموم نزد ارباب عقول + كون است و وجود است و ثبوت است و حصول. -1
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� ö≅è% ö≅yδ “Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ �   )/ 9زمر(  

� #θè=à2uρ (#θç/ u�õ° $# uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ� ô£è@ �   ) / 31اعراف(  

� # sŒÎ)uρ |M÷ƒr& u‘ §ΝrO �   ) / 20انسان(  

زيرا كه معني چنين است: پروردگار من است كه فعل زنده كردن و ميراندن را انجام 
گردد مساوي  نفي ميدهد، آيا كسي كه متصف به علم است با كسي كه علم از او  مي

هستند؟ خوردن و آشاميدن را ايجاد كنيد، و اسراف را كنار بگذاريد، و اگر ديداري برايت 
  حاصل شد.

  و از همين قبيل است:

� $£ϑs9 uρ yŠu‘uρ u !$ tΒ š tô‰ tΒ �   ) / 23قصص(  

راندن بودند وقومشان دختران شعيب رحم كرد كه در حال  بر ÷بيني كه موسي نمي
راندند گوسفند بوده و آنچه قومشان  ها، نه اينكه آنچه دختران مي ياري گلهدر حال آب

همان آب دادن است نه آب داده شده. كه » نسقي ال«اند شتر، و نيز مقصود از  داشته
» دهند بلهم = شترانشان را آب ميإيسقون «شخصي بدون تأمل و دقت چنين تقدير كرده: 

النسقي غنما = «و » داشتند مي (آن دو دختر) بازتذودان غنمهما=گوسفندان خود را «و 
  ».گوسفندي را آب ندهيم

و گاهي اسناد فعل به فاعلش و متعلق نمودن آن به مفعولش درنظر است كه در اين 
  شوند، مانند: صورت هر دو ذكر مي

� Ÿω (#θ è=à2 ù' s? (# #θt/ Ìh�9$# �   ) / 130آل عمران(  

� Ÿωuρ (#θç/ t� ø)s? #’oΤÌh“9   )32سراء / ا(   � #$

  و اين نوع است كه اگر مخدوش ذكر نشود گويند: حذف شده.
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و گاهي در لفظ مقتضي وجود مفعول هست، پس به وجود تقدير آن جزم حاصل 
  گردد، مانند: مي

� #x‹≈yδ r& “Ï% ©!$# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™u‘ �   ) / 41فرقان(  

� yξä. uρ y‰ tãuρ ª!$# 4 o_ó¡ çtø:$# �   ) / 95نساء(  

  شود كه آيا حذف شده يا نه، مانند: مر مشتبه ميو گاهي ا

� È≅è% (#θãã ÷Š$# ©! $# Íρr& (#θãã÷Š $# z≈uΗ÷q§�9$# �   ) / 110اسراء(  

شود معني آن (نادوا) باشد، پس حذفي در كار نيست، و محتمل است  كه تصور مي
  (سموا) باشد كه حذف واقع است.

  شروط آن

  و آن هشت شرط دارد:
  حالي مانند:  يكي: وجود دليل، يا

� (#θä9$ s% $ Vϑ≈n=y™ �    / 69(هود(  

  يعني: سلمنا سالماً، يا مقالي مانند:

� Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏ% ©# Ï9 (# öθs) ¨?$# !#sŒ$ tΒ tΑt“Ρ r& öΝä3š/ u‘ 4 (#θä9$ s% # Z�ö�yz �    / 30(نحل(  

  يعني: أنزل خيراً، 

� tΑ$s% ÖΝ≈n=y™ ×Πöθ s% tβρ ã� s3Ψ •Β �    / 25(ذاريات(  

يكم أنتم قوم منكرون. و از داليل عقل است در جايي كه صحت سخن يعني: سالم عل
  بدون تقدير محذوف محال است عقالً.

كند بدون اينكه آن را تعيين بنمايد، بلكه  البته گاهي فقط بر اصل حذف داللت مي
  شود مانند:  تعيين آن از دليل ديگري استفاده مي

� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtG øŠyϑø9   )3ده / مائ(   � #$
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د حرام كردن تعلق وزيرا كه تحريم به خ ؛كند كه آن حرام نيست كه عقل داللت مي
گيرند، پس به عقل دانسته شد كه در اينجا  گيرد، بلكه حرام و حالل به أفعال تعلق مي نمي

چيزي حذف شده، و اما تعيين آن يعني خوردن آن از شرع استفاده شده، و آن فرمودة 
زيرا كه عقل موارد » حرم أكلها = همانا خوردن آن تحريم شدهنما إ: «صرسول خدا

كه گفته: آن هم از باب داللت  التلخيصفهمد، و اما سخن مؤلف  حالل و حرام را نمي
  عقل است، و سكاكي بدون تأمل از او پيروي كرده، بر مبناي اصول معتزله است.

  نند:كند، ما و گاهي بر تعيين آنچه حذف شده نيز عقل داللت مي

� u!%y ùρ y7•/ u‘ �   ) /22فجر(  

كند بر محال بودن آمدن خداوند،  يعني: امر او كه عذابش باشد؛ زيرا كه عقل داللت مي
   .آيد امر او است هاي حادث است، و بر اينكه آنچه مي چون اين از نشانه

� (#θèù ÷ρ r& ÏŠθà) ãè ø9 $$Î/ �   ) /1مائده(  

� (#θ èù÷ρ r& uρ Ï‰ ôγyè Î/ «!   )91ل / نح(   � #$

و عهد دو قول هستند كه  زيرا كه عقد ؛يعني: به مقتضاي عقدها و عهد الهي وفا كنيد
شود، بلكه وفا  داخل در وجود شده و منقضي گشتند، پس در آنها وفا يا نقض تصور نمي

  باشد. و نقض در مقتضاي آنها و احكامي كه بر اين دو مترتب است مي
  د، مانند: كن و گاهي عادت بر تعيين داللت مي

� £ ä3Ï9≡x‹sù “Ï% ©!$#  Í_̈ΖçFôϑä9 ÏµŠÏù �   ) / 32يوسف(  

 كند بر حذف، چون صحيح نيست يوسف ظرف مالمت باشد، و كه عقل داللت مي
به » لمتنني في حبه = مرا مالمت كرديد در محبت او«محتمل است كه چنين تقدير شود: 

  جهت فرمودة خداوند: 

� ô‰s% $yγx" tó x© $‰7ãm �   )30وسف / ي(  
  ».شيدا كرده بود محبت يوسف او (زليخا) را«
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تقدير » لمتنني في مراودته = در كام جستنم از او مالمتم كرديد«و احتمال دارد كه 
  گردد، و شاهد بر اين است:

� ßŠ Íρ≡t� è? $ yγ9tG sù �   ) / 30يوسف(  
  ».جويد از جواني كه در خانة او است كام مي«

دارد، چون محبت شديد اختياري نيست، و صاحب  ولي عادت فرض دوم را داللت
كنند، برخالف مراوده و كام خواستن چون قدرت بر دفع آن  آن را معموال مالمت نمي

  است.
كند تصريح به آن در جاي ديگر، و اين قويترين داللتهاي آن  و گاهي بر آن داللت مي

  است، مانند:

� ö≅yδ tβρ ã� ÝàΨ tƒ HωÎ) β r& ãΝßγuŠÏ? ù' tƒ ª!   )210بقره / (   � #$
  ».آيا انتظار دارند كه خداوند براي آنان بيايد«

  يعني: أمر خداوند، به دليل اينكه جاي ديگر آمده:

� ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ ã� øΒr& š� În/ u‘ �   ) / 33نحل(  
  ».يا أمر پروردگارت براي آنان بيايد«

� >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9   )133آل عمران /(   � #$
  ».عرض آن آسمانهاستو بهشتي كه «

  البينه آمده: ي ه يعني: همچون عرض، به دليل تصريح به آن در آية ديگر، و نيز در سور

� ×Αθ ß™u‘ z ÏiΒ «!$# �   ) / 2البينه(  

  يعني: از نزد خداوند، به دليل اينكه جاي ديگر فرموده: 

� $£ϑs9 uρ öΝèδ u !$ y_ ×Αθ ß™u‘ ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!   )101بقره / (   � #$
  ».اي از نزد خداوند به سوي آنان آمد ن فرستادهو چو«

أصل حذف عادت است، به اينكه عقل مانعي نداشته باشد از  جمله داليل بر و از
  اجراي لفظ بر ظاهر آن بدون اينكه حذفي انجام گيرد، مانند:
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� öθs9 ãΝn=÷è tΡ Zω$ tFÏ% öΝä3≈oΨ ÷è t7̈? ^ω �   ) / 167آل عمران(  

اي مناسب و شايسته براي جنگ كردن است چونكه آنها يعني: جاي جنگ، و منطور ج
دانستند كه از ندانستن جنگ سخن  ترين مردم به جنگ بودند، و بر خود ننگ مي خبره

» دانستيم اگر حقيقت جنگ را مي«بگويند، پس عادت مانع از اين است كه منظورشان 
دليلش آن است كه  و». مكان قتال = جاي جنگ«باشد، لذا مجاهد چنين تقدير برگرفته: 

  پيشنهاد كردند از مدينه بيرون نرود و در خود شهر بماند. صبه پيغمبر
كه آنچه به خاطر آن تسميه شده » بسم اهللا«و از جمله شروع در فعل است، مانند: 

أقرأ= به نام خدا « گفته شده، » بسم اهللا«گردد؛ اگر هنگام شروع در خواندن  تقدير مي
شود همة اهل  تقدير مي» خورم مي«ردد، و اگر براي خوردن بوده گ تقدير مي» خوانم مي

ابتدائي كائن بسم اهللا = «يا » ابتدأت«بيان اين نظر را دارند، برخالف گفتة علماي نحو كه: 
كنند، و دليل صحت قول أول آن  تقدير مي» آغاز كردم، يا آغاز كردنم به نام خداست

  است كه در فرمودة خداوند: 

� tΑ$ s%uρ (#θ ç7Ÿ2ö‘$# $ pκ� Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ11� øgxΧ !$ yγ8 y™ö� ãΒuρ �   ) / 41هود(  
سوار شويد در آن به نام خداست روان شدن و به ساحل نجات  :گفت )نوح(و «

  ».رسيدن آن
سمك ربي و ضعت جنبي = به نام تو اي اب«به آن تصريح شده؛ و نيز در حديث: 

  ».پروردگارم پهلو بر زمين گذاردم
  له صناعت نحوي است، مانند اينكه دربارة:و از جم

� Iω ãΝÅ¡ ø%é& �   ) / 1قيامه(  

  شود، و دربارة: است چون بر فعل حال سوگند ياد نمي» ألناأقسم«اند: تقديرش  گفته

� «!$$ s? (# àσ tGø" s? �   ) / 85يوسف(  
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 باشد، چون اگر جواب مثبت بود الم و نون تأكيد بر آن مي» التفتأ«اند: تقدير  گفته
  شد، چنانكه در:  داخل مي

� «!$$ s?uρ ¨β y‰‹Å2V{ �   ) / 57أنبيا(  

و گاهي صناعت موجب تقدير است هر چند كه معني متوقف بر آن نباشد، چنانكه 
  دربارة:

� Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!   )19محمد / (   � #$

باشد. ولي اين را امام فخرالدين  ش: موجود مييراند: خبرش محذوف؛ و تقد گفته
رده و گفته است: اين جمله نيازي به تقدير ندارد، و تقدير گرفتن نحويان فاسد انكار ك

د آن است؛ چون اگر به طور مطلق نفي است، چون نفي حقيقت مطلق أعم از نفي مقي
باشد، ولي هرگاه با قيد مخصوصي نفي گردد  گردد دليل بر سلب ماهيت با قيد مي

» موجود«شود: اينكه  د، و در رد او گفته مياش نيست كه با قيد ديگر هم نفي شو الزمه
گيرند قطعاً مستلزم نفي هر خداي جز اهللا است، چون دربارة عدم كه هيچ بحثي  تقدير مي

نيست؛ بنابراين نفي حقيقت مطلق است نه مقيد. و بايد كه خبري تقدير گردد، چون 
كند  هت تقدير ميو نحوي بدين ج .محال است مبتدا بودن خبر باشد خواه ظاهر يا مقدر

  تا حق قواعد را ادا نمايد، هر چند كه معني فهميده شده باشد.

  توجه

ابن هشام گفته: در صورتي دليل شرط است كه تمام جمله، يا يكي از دو ركن آن 
  حذف شده باشد، يا معنايي را برساند كه جمله بر آن مبتني باشد، مانند:

� «!$$ s? (# àσ tGø" s? �   ) / 85يوسف(  

ا آنچه اضافه بر اينهاست براي حذفش شرط نيست دليلي يافت گردد، بلكه در و ام
حذف آن شرط است كه ضرر معنوي يا صناعي (فني) نباشد. گفته: و در دليل لفظي شرط 

  است كه مطابق محذوف باشد، و سخن فراء را در مورد: 
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� Ü=|¡ øt s† r& ß≈|¡Ρ M}$# ©9 r& yìyϑøg ªΥ …çµ tΒ$ sà Ïã ∩⊂∪ 4’n? t/ tÍ‘Ï‰≈s% �     

  )4- 3قيامه / (  
است رد كرده، به دليل اينكه يحسب به معني گمان » بلي ليحسبنا قادرين«كه: تقدير 

است و تقدير به معني علم؛ چون ترديد در بازگردانيدن مردگان كفر است بنابراين 
حال است، » قادرين«تواند مأمور به باشد. وي گفته: درست سخن سيبويه است اينكه:  نمي

براي » بلي«زيرا كه فعل جمع از فعل حسب، و براي اينكه  ؛يعني: بل نجمعها قادرين
  باشد. ايجاب نفي شده است كه در اينجا فعل جمع مي

شرط دوم: اينكه محذوف مانند جزء نباشد، و از اينجاست كه حذف فاعل و نايب 
  بن عطيه در: فاعل و اسم كان و اخوات آن جايز نيست؛ ابن هشام گفته: و اما سخن ا

� }§ ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘ öθ s)ø9   )5جمعه / (   � #$

است، اگر منظورش بيان اعراب است و اينكه » بئس المثل مثل القوم«كه تقدير آن: 
باشد كه حذف شده مردود است و اگر منظور تفسير معني است و  فاعل لفظ (المثل) مي

  اشد.ب سهل مي (بئس) ضمير (المثل) مستتر است كه امر اينكه در
زيرا كه حذف با تأكيد منافات دارد، چون حذف  ؛شرط سوم: اينكه تأكيد نشده باشد

، و از همين روي فارسي، باشد مي بر طوالني شدنمبني تأكيد  ، ومبني بر اختصار است
  اش كه:  زجاج را رد كرده در گفته

� ÷β Î) Èβ≡x‹≈yδ Èβ≡t� Ås≈|¡ s9 �   ) / 63طه(  

باشد، فارسي گفته: حذف و تأكيد با الم منافات  مي» انن هذان لهما ساحرإ«تقديرش: 
دارند، و اما حذف كردن شيء به جهت دليلي خاص و تأكيد آن با هم منافات ندارند، 

  چون محذوف از جهت دليل همانند ثبت شده است.
چهارم: اينكه حذف آن به اختصار مختصر منتهي نشود، و از همين روي اسم فعل 

  تصر شدة فعل است.شود چون مخ حذف نمي
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شرط پنجم: اينكه عامل ضعيفي نباشد، پس حرف جر، و عامل نصب فصل و جزم آن 
  در آنها قوي و استعمال آن عوامل بسيار باشد. شود مگر در جاهايي كه داللت حذف نمي

ن مالك گفته: بشرط ششم: اينكه محذوف عوض از چيزي نباشد، و از همين روي ا
اند، و لذا نيز حذف  زيرا كه عرب آن را جايز دانسته ؛نيستحرف نداء عوض از (ادعو) 

شود، و باز حذف خبر  تاء اقامه و استقامه جايز نيست، و (اقام الصاله) بر آنها قياس نمي
  يا به منزلة عوض از مصدر آن است.و عوض آن كان جايز نيست، چونكه 

و از همين روي  شرط هفتم: اينكه حذف آن به فراهم كردن عامل قوي منجر نشود،
  بر قرائت:

� yξä. uρ y‰ tãuρ ª!$# 4 o_ó¡ çtø:$# �   ) / 10حديد(  

  قياس نگردد.

  فايده

حذف تدريج را تا آنجا كه ممكن باشد معتبر شمرده، و لذا دربارة فرمودة  أخفش در
  خداوند تعالي:

� (#θà) ¨? $#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø" tΡ tã <§ø" ‾Ρ $ \↔ ø‹x© �   ) / 48بقره(  

شده، و سپس » تجزيه«بوده كه حرف جر حذف و » ال تجزي فيه«فته: اصل آن گ
شده؛ و اين مالطفت در صناعت است، و مذهب » تجزي«ضمير نيز حذف گرديده و 

اند، ابن جني گفته: و  سيبويه آن است كه هر دو (حرف جر و ضمير) باهم حذف شده
ر يك وقت با هم حذف تر و مأنوستر است از اينكه دو حرف د سخن أخفش دلچسب

  گردند.

  قاعده

اصل آن است كه شيء در جاي اصلي خودش تقدير گردد، تا مخالفت با اصل از دو 
و قرار دادن شيء در غير جاي خودش، بنابراين فعل تفسير كننده را  ،جهت نشود: حذف
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ن را گيرند، ولي علماي بيان تقدير پس از آ پيش از آن تقدير مي» زيداً رأيته«در مانند: 
اند، و اگر مانعي بر سر راه آن  اند تا اختصاص را برساند، چنانكه نحويين گفته جايز شمرده

  توان مؤخر تقدير كرد، مانند: پيش آمد نيز مي

� $̈Βr&uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈oΨ ÷ƒy‰ yγsù �   ) / 17فصلت(  

  شود. چونكه پس از (أما) فعل واقع نمي

  قاعده

اصل مخالفت شود، از  كمتر گردد، تا كمتر با يرشود تقد شايسته است تا آنجا كه مي
  همين روي سخن فارسي دربارة:

� ‘ Ï↔‾≈©9 $# uρ óΟ s9 zôÒ Ïts† �   ) / 4طالق(  

تقدير » لكذك«باشد و بهتر آن است كه » أشهر ةثتهن ثالفعد«تضعيف شده كه: تقدير 
قصود ات تقدير نشود جز آنكه موافقتش با مفشود. شيخ عزالدين گفته: و از محذو

كردند  گيرند مگر آن را كه اگر تلفظ مي شديدتر و فصيحتر باشد؛ زيرا كه عربها تقدير نمي
در آن سخن زيباتر و مناسبتر بود، چنانكه اين امر را در آنچه به لفظ آيد نيز رعايت 

  كنند، مانند: مي

� Ÿ≅yè y_ ª! $# sπ t6÷è s3ø9 $# |MøŠt7ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# $ Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 �   ) /97مائده(  

تقدير » الكعبه ةمحر«و ديگري: » ةالكعبجعل اهللا نصب «ابوعلي چنين تقدير كرده: 
گرفته، و اين أولي است؛ زيرا كه تقدير حرمت در هدي و قالئد و شهرالحرام بدون 
ترديد فصيح است، ولي تقدير نصب از فصاحت بدور است، گفته: و هر كجا محذوف 

زيرا كه خداوند كتابش را به  ؛تقدير خوبتر الزم است، بين خوب و خوبتر مردد باشد،
عنوان أحسن الحديث معرفي نموده، پس بايد كه محذوف آن نيز خوبترين محذوفات 
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باشد، همچنان كه ملفوظ آن خوبترين ملفوظات است. گفته: و هرگاه مردد شد بين اينكه 
  مجمل باشد يا مبين، پس تقدير مبين بهتر است، مانند:

� yŠ…ãρ# yŠuρ z≈yϑ øŠn=ß™uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’Îû Ï^ ö�pt ø:$# �   ) / 78أنبياء(  

و اين دومي أولي » في تضمين الحرث«تقدير بگيري يا » في أمر الحرث«تواني  مي
  زيرا كه مطلب تعيين شده، به خالف أمر كه مجمل است و انواع مختلفي دارد. ؛است

  قاعده

مانده فاعل باشد، و اينكه محذوف  فعل و باقياگر أمر داير باشد بين اينكه محذوف 
در اين صورت  زيرا كه مبتدا عين خبر است، و ؛مبتدا و باقي خبر باشد، دومي بهتر است

محذوف همان باقي است، پس مثل آن است كه حذفي صورت نگرفته، ولي فعل غير از 
ورد يا مورد فاعل است، مگر اينكه فرض اول با روايت ديگري پشتوانه شود در همان م

  ديگري كه مشابه آن باشد، گونة اول مانند قرائت:

� ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $pκ� Ïù �   ) / 36نور(  

  به فتح باء:

� y7Ï9≡ x‹ x. û Çrθ ãƒ y7ø‹s9 Î) ’ n<Î)uρ t Ï%©! $#  ÏΒ y7Î=ö7s% ª!$# �   ) / 3شوري(  

اشد و دو مبتدائي كه خبرشان ب مي »يُوِحيِه اللهُ « و» ُيَسبُحُه رَِجالٌ «به فتح حاء كه تقدير: 
زيرا كه فاعل بودن هر دو اسم در روايت معلوم  ؛گردند حذف شده باشد تقدير نمي

  خواندن فعل ثابت است. 
  كه در مورد مشابه ديگري آمده باشد ـ مانند: نقسم دوم آ

�  È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝßγs) n=yz £ä9θ à) u‹s9 ª!   )87زخرف / (   � #$

  چون در جاي ديگر: »اللُه َخَلَقُهمْ «اولي است از تقدير  »َلَقُهُم اللهُ خَ «كه تقدير 

� £ßγs) n=yz â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   )9زخرف / (   � #$

  آمده.
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  قاعده

هر گاه امر داير باشد بين اينكه محذوف اول باشد يا دوم، دوم قرار دادنش اولي است، 
  در مانند: و از اينجاست كه ترجيح داده شده كه محذوف

� ’ÎoΤþθ ’f ‾≈pt éB r& �   ) / 80انعام(  

  نون وقايه باشد نه نون رفع، و در:

� #Y‘$ tΡ 4‘ ©à n=s? �   ) / 14ليل(  

  اند نه تاء مضارع را، و در: تاء دوم را محذوف دانسته

� ª!$# uρ ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ �Y ym r& βr& çνθ àÊö� ãƒ �   ) / 62توبه(  

  و در مانند: اند: خبر دومي حذف شده نه اولي، گفته

� ÷kptø: $# Ö�ßγô©r& �   ) / 197بقره(  

دوم است نه اولي يعني: حج أشهر، نه أشهرالحج. و گاهي واجب  محذوف مضاف
  است از اولي تقدير شود، مانند:

� ¨β Î) ©! $# …çµ tGx6 Í×‾≈n=tΒuρ tβθ _=|Á ãƒ ’ n?tã Äc É<̈Ζ9   )56احزاب /(   � #$

خبر به دومي اختصاص دارد چون به صيغة  زيرا كه ؛به رفع» مالئكته«بنا به قراءت 
  عكس واجب است از دومي تقدير گردد، مثل:ه جمع وارد شده است، و گاهي ب

� ¨β r& ©! $# Ö ü“Ì� t/ zÏiΒ tÏ.Î� ô³ ßϑø9 $# � …ã&è!θ ß™u‘uρ �   ) / 3توبه(  

  ، چونكه خبر بر دومي مقدم است.ايضاً ئٌرسوله بريويعني: 

  فصلي در أنواع حذف

  د گونه است:حذف بر چن
شود، و آن حذف كردن بعضي از حروف كلمه است. و ابن  گونة اول: اقتطاع ناميده مي

اند: كه بعضي  االثير آمدن اين گونه حذف را در قرآن انكار كرده است، ولي در رد او گفته



    

  269    و اطناب جازيدر ا
  

حرف از آنها يكي از اسماء خداوند  اند، بنابر اينكه هر فواتح سور را از اين قبيل شمرده
  اند كه باء در: د ـ چنانكه گذشت. و بعضي مدعي شدهباش

� (#θ ßs |¡ øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρâ ã�Î/ �   )/ 6مائده(  

   اش حذف شده. و از همين گونه است قراءت بعضي: اول كلمة بعض است كه بقيه

﴿(#÷ρ yŠ$ tΡ uρ à7Î=≈yϑ≈tƒ﴾  ) / 77زخرف(  

آتش از ترخيم  به ترخيم، و يكي از پيشينيان كه اين قراءت را شنيده گفته أهل
اند كه: اين به خاطر عذاب شديدي است كه در آن هستند  نيازند! و بعضي جواب داده بي

در فرمودة » أنا«توانند كلمه را تمام كنند. و از همين گونه است حذف همزة  و نمي
  خداوند:

� O$̈Ψ Å3≈©9 uθ èδ ª!   )38كهف /(    � #$

ت تخفيف حذف شده، ونون در نون به جه» أنا«بوده كه همزة » لكن أنا«كه اصل آن 
  ديگر ادغام گشته است و مثل اين است آنچه قراءت شده:

� à7Å¡ ôϑãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 $# βr& yìs) s? ِ65حج /(   � علّرض(  

� !$oÿÏ3 4بقره / (    � أُنزلّيك(  

� yϑsù Ÿ≅¤f yès? ’ Îû È÷tΒöθ tƒ فلَثم Ïµø‹n=tã �   ) / 203بقره(  

� $pκ̈Ξ Î) يلحد Î� y9 ä3ø9$# �   ) / 35مدثر(  

شود، و آن عبارت است از اينكه در موردي دو شيء باشد  گونة دوم: اكتفاء ناميده مي
اي،  كه بين آنها تالزم و ارتباط باشد، پس به يكي از آنها اكتفا گردد، و به خاطر نكته

   ديگري را حذف كنند. و اين غالباً به ارتباط عطفي اختصاص دارد، مانند فرمودة خداوند:

� Ÿ≅‹Î/≡u�|� ãΝà6‹É) s? §�ys ø9   )81نحل / (   � #$

يعني: والبرد، بدين جهت حر= گرما را فقط ذكر فرمود كه خطاب به عربها اختصاص 
دارد، و بالد آنها گرم است و محفوظ ماندن از آن نزد آنان مهمتر است؛ زيرا كه گرما در 
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ور صريح منت نهادن به كشور آنها شديدتر است، و بقولي: چون در آيات ديگري به ط
  خاطر پوشش از سرما ياد شده است، در فرمودة خداوند:

� ôÏΒuρ $yγÏù# uθ ô¹ r& $ yδÍ‘$ t/ ÷ρr& uρ !$ yδÍ‘$ yè ô© r&uρ �   ) / 80نحل(  

  فرمودة خداوند:  و در

� Ÿ≅yè y_uρ /ä3s9 z ÏiΒ ÉΑ$t6Éf ø9 $# $YΨ≈oΨ ò2 r& �   ) / 81نحل(  

  و در فرمودة خداوند:

� zΟ≈yè ÷Ρ F{$# uρ $ yγs) n=yz 3 öΝà6 s9 $yγŠÏù Ö ô∃ÏŠ �   ) / 5نحل(  

  و از مثالهاي اين نوع است:

� x8 Ï‰uŠÎ/ ç�ö� y‚ ø9$# �   ) / 26آل عمران(  

يعني: والشر، و بدين جهت خير را فقط ذكر كرد كه مطلوب و مرغوب بندگان است؛ 
دور  يا به جهت اينكه خير در جهان بيشتر است، يا اينكه اضافة شر به خداوند از أدب

ليك= شربه تو منسوب إوالشر ليس «به درگاه خدا گفته:  صاست، همچنانكه رسول خدا
  ».نيست

  و از همين گونه است: 

� …ã&s!uρ $ tΒ z s3y™ ’ Îû È≅ø‹©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $# uρ �   ) / 13انعام(  

ك، و بدين جهت سكون را فقط ذكر كرد كه در مخلوق از حيوان و ما تحرّيعني: و
  شود. ال حركت است، و چون هر متحركي به حال سكون منتهي ميجماد بيشتر از ح

  و از همين قبيل است: 

� tÏ% ©! $# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹tó ø9 $$Î/ �   )/ 3بقره(  
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زيرا كه اعتقاد به غيب و شهود هر دو واجب است، وچون ايمان به  ؛ةيعني: والشهاد
ت، ولي عكس آن غيب مدحش بيشتر است و نيز چون مستلزم ايمان به شهود هم هس

  چنين نيست.
  و از همين نوع است: 

� �Uu‘uρ É−Ì�≈t±yϑ ø9   )5صافات / (   � #$

  يعني: والمغارب.
  و نيز: 

� “W‰ èδ zŠ É)−Fßϑù=Ïj9 �   )/ 2بقره(  

  را ابن االنباري گفته، ومؤيدش: يعني: وللكافرين. اين

� ”W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 �   ) / 185بقره(  

  باشد. مي
  و از جمله:

� Èβ Î) (# îτâ÷ö∆ $# y7n=yδ }§øŠ s9 …çµ s9 Ó$ s!uρ �   )/ 176نساء(  

، به دليل اينكه براي خواهر نصف را واجب كرده، و اين درصورتي است َوَال َواِلدٌ يعني: 
  رسد. كه پدر نباشد، چون با بودن پدر نوبت به خواهر نمي

ف است، و شود؛ و اين از لطيفترين و بديعترين أنواع حذ گونة سوم: احتباك ناميده مي
كمتر كسي از أهل فن بالغت آن را متوجه بوده يا توجه داده است، و در شرح بديعيه 

اثر دوست او اندلسي آنرا ديدم، و زركشي در البرهان آن را ياد كرده، ولي نه به  1اعمي
اين اسم، بلكه آن را حذف مقابلي ناميده است، و از معاصرين عالمه برهان الدين بقاعي 

گويد: از انواع  شرح البديعيهاي در اين باره پرداخته است، اندلسي در  داگانهتصنيف جبه 

                                                

هجري. نگا:  780اعمي: محمد بن احمد بن جابر مالكي اندلسي، شاعر و از دانشمندان علوم عربي، متوفاي سال:  - 1

  . [مصحح]668/ 2لطيب نفح ا
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اي است، و آن عبارت است از اينكه از جملة اولي  بديع: احتباك است، و آن نوع ارزنده
حذف گردد آنچه نظيرش در جملة دومي آمده، و از دومي حذف شود آنچه نظيرش در 

  خداوند تعالي: اولي ثبت گرديده است، مانند فرمودة

� ã≅sVtΒuρ tÏ% ©!$# (#ρã�x" Ÿ2 È≅ sVyϑx. “Ï% ©!$# ß, Ïè÷Ζtƒ ... �   ) / 171بقره(  

َعُق ِبهِ تقديرش چنين است  ، كه از اولي: َوَمَثُل اْألَنِْبَياِء َواْلُكفاِر َكَمَثِل الِذي يـَْنِعُق َوالِذي يـَنـْ
حذف » به الذي ينعق«، و از دومي برآن» الذي ينعق«االنبياء حذف شده، به جهت داللت 

  بر آن.» الذين كفروا«گرديده، به جهت داللت 
  و فرمودة خداوند:

� ö≅Åz ÷Šr& uρ x8 y‰ tƒ ’ Îû y7Î6ø‹y_ ól ã� øƒrB u !$ŸÒ ø‹t/ �   ) / 12نمل(  

َر بـَْيَضاَء َوَأْخرِْجَها َتْخُرُج بـَْيَضاءَ تقديرش:  باشد، كه از جملة نخست  مي َتُدُخُل َغيـْ
است كه  و زركشي گفته: اين نوع چنين». وأخرجها«حذف شده، و از دومي » اءغيربيض«

هركدام مقابلش حذف شود، چون ديگري بر آن  در سخن دو متقابل جمع گردد پس از
  كند، مانند فرمودة خداوند: داللت مي

� ôΘ r& šχθ ä9θà) tƒ çµ1u�tIøù $# ( ö≅è% ÈβÎ) …çµ çG ÷ƒu�tIøù $# ¥’ n? yèsù ’ ÍΓ# t� ô_Î) O$ tΡr&uρ Ö ü“Ì�t/ $ £ϑÏiΒ 

tβθ ãΒ Ì�øgéB �   ) / 35هود(  

ُتُه فـََعَلي ِإْجَراِمي َوأَنْـُتْم بـَُرآُء ِمْنُه َوَعَلْيُكْم ِإْجَراُمُكْم َوأَنَا َبِريٌء ِمما «تقديرش اين است:  تَـَريـْ ِإِن افـْ
  ».ُتْجرُِمونَ 

  و فرمودة خداوند:

� z>Éj‹ yèãƒuρ šÉ)Ï"≈oΨ ßϑø9 $# βÎ) u !$x© ÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝÎγøŠn=tæ �   )/ 24احزاب(  

َويـَُعذُب اْلُمَناِفِقيَن ِإْن َشاَء َفَال يـَُتوُب َعَلْيِهْم َأْو يـَُتوُب َعَلْيِهْم َفَال «تقديرش چنين است: 
بـُُهمِ  يـَُعذ«.  

  و فرمودة خداوند:



    

  273    و اطناب جازيدر ا
  

� ( Ÿω uρ £èδθ ç/t� ø) s? 4 ®Lym tβ ö�ßγôÜ tƒ ( # sŒÎ*sù tβö� £γsÜ s? �∅èδθ è? ù'sù �     

  )222بقره / (  
ِم َويـََتَطهْرَن بِاْلَماِء فَِإَذا َطُهْرَن َوَتَطهْرَن فَْأتُوُهن «يعني:  ى َيْطُهْرَن ِمَن الدَحت.«  

  و فرمودة خداوند:

� (#θäÜ n=yz Wξyϑtã $ [s Î=≈|¹ t�yz# u uρ $�⁄ ÍhŠy™ �   ) / 102توبه(  

  ».صالحبَعَمًال َصاِلًحا ِبَسيٍئ َوآَخَر سيئا «يعني: 
  گويم: و از موارد جالب آن، فرمودة خداي تعالي است: مي

� ×πy∞Ïù ã≅ ÏG≈s) è? † Îû È≅‹Î6y™ «!$# 3“t� ÷z é& uρ ×οt� Ïù%Ÿ2 �   ) / 13آل عمران(  
و در راه ( كافرند اي ديگر و عده كنند اهللا) جنگ مي (في سبيلجماعتي در راه خدا «

  ».)جنگند طاغوت مي
  .َقاِتُل ِفي َسِبيِل اللِه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة تـََقاُتُل ِفي َسِبيِل الطاُغوتِ ِفَئٌة ُمْؤِمَنٌة تُـ يعني: 
يَا  كَ عَ وا مَ رُ فَ َمَثُل الذين كَ : «كرماني آمده: تقدير در آية اول چنين است غرايبو در 

د حذف كه از هر طرف آنچه طرف ديگر بر آن داللت دار »ُمَحمُد َكَمَثِل الناِعِق َمَع اْلغََنمِ 
  شده است، و در قرآن نظايري هم دارد، و اين بليغترين نوع كالم است.

و اين نامگذاري از حبك گرفته شده كه معني آن بستن و محكم كاري و مهارت در 
 ساختن لباس است، حبك الثوب بستن سوراخهاي ميان نخهاي لباس، و محكم نمودن تار

نقش  ر آن ديده نشود، و بر زيبايي وباشد، بطوري كه هيچگونه نقصي د پود آن مي و
بيفزايد. و بيان گرفته شدن اين اصطالح از ريشة ياد شده اينكه: موارد حذف در لباس 

ا مهارتي كه در ساختن سخن بسخن به گشاديهاي بين نخها تشبيه شده، وچون ناقد بصير 
 اسب قراركند محذوف را در جاهاي من گيرد، و آن را تدارك مي دارد آنرا به دست مي

نمايد، و با تقدير گرفتن بر  خلل و منقصت آن جلوگيري مي دهد، آن را رفو كرده و از مي
  افزايد. زيبايي و رونق آن مي
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هاي سابق نباشد، و آن چند قسم  شود؛ آنكه به گونه گونة چهارم: اختزال ناميده مي
  تر است.زيرا كه محذوف يا يك كلمه است: اسم يا فعل يا حرف، و يا بيش ؛است

  مثالهاي حذف اسم:
حذف مضاف، و آن در قرآن بسيار زياد است، تا آنجا كه ابن جني گفته: نزديك به  -1

كتاب المجاز خود آنها را به  هزار مورد در قرآن از اين قبيل هست. و شيخ عزالدين در
  ها و آيات شمارش كرده، و از اين قبيل است:  ترتيب سوره

� ÷kptø: $# Ö�ßγô©r& �   ) / 197بقره(  

  يعني: حج أشهر، يا اشهرالحج، 

� £Å3≈s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ# u �   ) / 177بقره(  

  من،  يعني: ذاالبر، يا برّ

� ôMtΒÌh� ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé& �   ) /  23نساء(  

  يعني: نكاح امهاتكم،

� š�≈oΨ ø%sŒ̀{ y#÷è ÅÊ Íο 4θuŠys ø9 $# y#÷è ÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9   )75/ اسراء (   � #$

  يعني: ضعف عذاب،

� ’Îûuρ ÅU$s% Ìh�9   )177بقره / (   � #$

  في تحرير الرقاب.ويعني: 
  شود، مانند: اليه در ياء متكلم بسيار مي حذف مضاف -2

� Éb>u‘ ö� Ï"øî $# ’Í< �   ) / 151اعراف(  

  غايات (= قبل و بعد) مانند: و در

� ¬! ã� øΒF{ $#  ÏΒ ã≅ ö6s% . ÏΒuρ ß‰ ÷èt/ �   ) / 4روم(  

  من بعده.عني: من قبل الغلب وي
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  آيد مانند قرائت: و در كل و أي وبعض، و غير اينها نيز بسا مي

� Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝÍκö� n=tæ �   ) /38بقره(  

  عليهم. ئبه ضم بدون تنوين، يعني: فالخوف شي
  افتد، مانند: حذف مبتدا، در جواب استفهام بسيار اتفاق مي -3

� !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ÷µu‹Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ �   ) / 11-10قارعه(  

  يعني: هي نار. و بعد از فاء جواب؛

� ôtΒ Ÿ≅Ïϑ tã $[s Î=≈|¹  Ïµ Å¡ ø"uΖÎ=sù �   ) / 15جاثيه(  

  يعني: فعمله لنفسه، 

� ôtΒuρ u !$y™r& $pκö�n=yè sù �   ) / 15جاثيه(  

  سائته عليها. و بعد از واژة قول، مانند:إيعني: ف

� (#þθä9$ s%uρ ç��ÏÜ≈y™r& šÏ9̈ρF{   )5فرقان / (   � #$

� (# þθä9$ s% ß]≈tó ôÊr& 5Ο≈n=ôm r& �   ) / 44يوسف(  

  و بعد از جايي كه خبر در معني صفت آن است، مانند: 

� šχθ ç6Í≥ ‾≈−F9 $# šχρ ß‰ Î7≈yè ø9$# �   ) / 112توبه(  

  و مانند:

� BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ ôϑãã �   )/ 18بقره(  

  و در موارد ديگري نيز واقع شده مانند:

� Ÿω y7‾Ρ §� äótƒ Ü=_=s) s? t Ï% ©!$# (#ρã� x" x. ’ Îû Ï‰≈n=Î6ø9 $# ∩⊇∉∪ Óì≈tFtΒ ×≅ŠÎ=s% �     

  )197-196آل عمران / (  

� óΟs9 (#þθ èVt7ù=tƒ āω Î) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô*≈n=t/ �   ) / 35احقاف(  

  يعني: هذا بالغ، 
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� îο u‘θ ß™ $ yγ≈oΨ ø9 t“Ρ r& �   )/ 1نور(  

  .ةسور  ههذ يعني:
  به رفع قطع شده باشد حذف خبر واجب است، مانند: و در نعتي كه

� $ yγè=à2 é& ÒΟÍ←!# yŠ $ yγ_=Ïß uρ �   ) / 35رعد(  

  يعني: دائم.
  و خبر):  را محتمل است (حذف مبتدا و هردو

� ×�ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗsd �   )/ 18يوسف(  

رٌ يعني:    ، َأْجَمُل َأْو فََأْمِري َصبـْ

� ã�ƒÌ�ós tG sù 7π t6s%u‘ �   )/ 92نساء(  

  : عليه، يا فالواجب.يعني
  حذف موصول:  -4

� öΛèεy‰Ψ Ïãuρ ßN≡u�ÅÇ≈s% Å∃ö� ©Ü9$# �   )/ 48صافات(  

   .حور َقاصرَاتيعني: 

� Èβ r& ö≅ uΗùå $# ;M≈tó Î7≈y™ �   )/ 11سبا(  

   .ُدُروًعا َساِبَغاتٍ يعني: 

�  tµ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# �   )31/نور(  

  .ِمُنونَ الَقْوُم اِلُمؤ يعني: 
  : مانند:حذف صفت -5

� ä‹è{ ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏ" y™ �   ) / 79كهف(  
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، به دليل اينكه چنين خوانده شده، و نيز عيبناك نمودنش آن را از كشتي ةلحصايعني: 
  سازد.  بودن خارج نمي

� z≈t↔ ø9 $# |M÷∞Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ �   ) / 71بقره(  

  اند.  ، وگرنه به مفهوم آن كافر شدهالحق الواضحيعني: 

� Ÿξsù ãΛÉ)çΡ öΝçλm; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $ZΡ ø—uρ �   ) / 105كهف(  

  نافعًا.وزنا يعني: 
  عليه:  حذف معطوف -6

� Èβ r& >Î�ôÑ$# x8$|Á yèÎn/ t� ós t7ø9 $# ( t,n=x"Ρ $$ sù �   ) / 63شعرا(  

و هر جا كه واو عطف بر الم تعليل درآيد به دو گونه توجيه  .َفَضَرَب فَانْـَفَلقَ يعني: 
  شود: مي

اينكه تعليلي باشد كه آنچه برايش علت آورده شده محذوف باشد، مانند فرمودة  اول:
  خداوند:

� u’Í?ö7ãŠÏ9 uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# çµ ÷ΖÏΒ ¹ Iξ t/ $�Ζ|¡ym �   ) / 17أنفال(  

  .َوِلْإلِْحَساِن ِإَلى اْلُمْؤِمِنيَن فـََعَل َذِلكَ يعني: 
د، تا صحت عطف ظاهر دوم: اينكه بر علت ديگري كه در تقدير است معطوف باش

  .فَـَعَل َذِلَك لُِيِذيَق اْلَكاِفرِيَن بَْأَسُه َوِليُْبِليَ  ، گردد، توجيه آية فوق چنين شود
  حذف معطوف با عاطف:  -7

� Ÿω “Èθ tGó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t,x"Ρr& ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷G x"ø9 $# Ÿ≅ tG≈s% uρ �   )/10حديد(  

   نفق بعده.أومن يعني: 

� x8 Ï‰uŠÎ/ ç�ö� y‚ ø9$# �   )/ 26آل عمران(  

  والشر.الخير يعني: 
  اند: منه، از اين قبيل آورده حذف مبدل -8
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� Ÿωuρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? ãΝà6 çG oΨ Å¡ø9 r& z>É‹ s3 ø9   )116نحل / (   � #$

  باشد. يعني: لماتصفه و (الكذب) بدل از هاء حذف شده مي
  حذف فاعل: جز در فاعل مصدر جايز نيست، مانند: -9

� āω ãΝt↔ó¡ o„ ß≈|¡Ρ M}$#  ÏΒ Ï !%tæ ßŠ Î�ö� y‚ ø9$# �   )/ 49فصلت(  

يعني دعائه الخير. ولي كسائي در صورت وجود دليل حذف فاعل را مطلقاً جايز 
  شمرده، و براي آن مثال آورده:

� #sŒ Î) ÏMtó n=t/ u’ Í∋# u� ©I9   )26قيامه / (   � #$

  يعني الروح، 

� 4 ®Lym ôN u‘# uθ s? É>$ yfÏtø:$$ Î/ �   ) / 32ص(  

  يعني الشمس.
شود و  حذف مفعول: پيشتر گذشت كه در مفعول مشيت و اراده بسيار واقع مي -10

  آيد، مانند: موارد ديگر نيز مي در

� ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôfÏè ø9   )152اعراف / (   � #$

  لها.إيعني: 

� āξ x. š’ ôθ y™ tβθ ßϑn=÷è s? �   ) / 3تكاثر(  

  أمركم. بةقيعني: عا
  شود، مانند: حال: در صورتي كه قول باشد بسيار واقع مي حذف -11

� èπs3 Í×‾≈n= yϑø9 $# uρ tβθ è=äzô‰ tƒ ΝÍκö� n=tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈n=y™ �   )/24- 23رعد(  

  يعني: قائلين.
  حذف منادي،  -12

� āω r& (#ρ ß‰àf ó¡ o„ �   )/ 25نمل(  
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  يعني هؤالء.

� Mø‹n=≈tƒ �   ) / 79قصص(  

  يعني: ياقوم.
  شود: حذف عايد كه در چهار باب واقع مي -13

  اول: صله، مانند:

� #x‹≈yδ r& “Ï% ©!$# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™u‘ �   ) / 41فرقان(  

  يعني: بعثه.
  دوم: صفت، مانند:

� (#θà) ¨? $#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ø" tΡ tã <§ø" ‾Ρ �   ) / 48بقره(  

  يعني: فيه.
  سوم: خبر، مانند:

� yξä. uρ y‰ tãuρ ª!$# 4 o_ó¡ çtø:$# �   )/ 95نساء(  

  يعني: وعده.
  چهارم: حال.

  حذف مخصوص به مدح نعم، مانند: -14

� $ ‾ΡÎ) çµ≈tΡ ô‰ ỳ uρ # \�Î/$|¹ 4 zΝ÷è ÏoΡ ß‰ö7yè ø9   )44ص / (   � #$

  يعني: أيوب.

� $tΡ ö‘y‰ s) sù zΝ÷è ÏΨ sù tβρ â‘Ï‰≈s) ø9   )23مرسالت /(   � #$

  يعني: نحن.

� zΝ÷è ÏΖs9 uρ â‘# yŠ tÉ)−G ßϑø9   )30نحل / (   � #$

  يعني: الجنه.
  حذف موصول، مانند: -15
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� $̈ΖtΒ# u ü“Ï% ©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $uΖøŠs9 Î) tΑÌ“Ρ é& uρ öΝà6 ö‹s9 Î) �   ) / 46عنكبوت(  

؛ زيرا كه آنچه براي ما نازل شده همان نيست كه بر پيشينيان َوالِذي أُْنِزَل ِإَلْيُكمْ يعني: 
  در:  نازل شده بود، لذا (ما) اعاده گرديده است

� $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖøŠ s9 Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) �   )/136بقره(  

  مثالهاي حذف فعل:
  آيد، مانند: در صورتي كه تفسير شده باشد همه جا مي

� ÷βÎ)uρ Ó‰ tn r& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# x8u‘$ yf tFó™$# �   ) / 6توبه(  

� #sŒ Î) â!$ uΚ¡¡9 $# ôM¤) t±Σ$# �   ) / 1انشقاق(  

� ≅è% öθ ©9 öΝçFΡ r& tβθ ä3Î=ôϑs? �   ) / 100اسراء(  

  آيد، مانند: و در جواب استفهام بسيار مي

� Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏ% ©# Ï9 (# öθs) ¨?$# !#sŒ$ tΒ tΑt“Ρ r& öΝä3š/ u‘ 4 (#θä9$ s% # Z�ö�yz �   ) / 30نحل(  

  يعني: أنزل.
  و بيش از آن حذف قول است، مثل:

� øŒÎ)uρ ßì sùö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) y‰Ïã# uθs) ø9$# zÏΒ ÏMø� t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈yϑ ó™Î) uρ $ uΖ−/ u‘ �     

  )127بقره / (  
  يعني: يقوالن: ربنا.

  آيد، مانند: و در غير اينها نيز مي

� (#θ ßγtFΡ $# # Z�ö� yz öΝà6   )171نساء / (   � 9©

  يعني: وأتوا، 

� tÏ% ©!$# uρ ρ â §θt7s? u‘# ¤$!$# z≈yϑƒM}$# uρ �   ) / 9حشر(  
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  ،وأَلُفوا الْإِيمانَ أَوِ اعتََقدواعني: ي

� ôä3 ó™$# |MΡ r& y7ã_ ÷ρ y—uρ sπ ¨Ψ pgø:$# �   ) / 35بقره(  

  يعني: وليسكن زوجك،

� …çµ è?r& t�øΒ $# uρ s' s!$ £ϑ ym É= sÜ ysø9$# ∩⊆∪   �   ) / 4تبت(  

  ،ذمأيعني: 

� tÏϑŠÉ)çR ùQ$# uρ nο 4θn=¢Á9   )162نساء / (   � #$

  يعني: أمدح،

� Å3≈s9 uρ tΑθß™§‘ «!   )40احزاب / (   � #$

  يعني: كان،

� ¨βÎ) uρ yξ ä. $ £ϑ   )11هود /(   � 9©

  .يوفوا أعمالهميعني: 
  مثالهاي حذف حرف:

به ما خبر داد كه ابوبكر گفته: حذف حرف  أبوعلي گفته: المحتسبابن جني در 
در پي قياسي نيست؛ زيرا كه حروف به منظور نوعي اختصار در كالم وارد شده، پس اگر 

  اي، و اختصار مختصر اجحاف به آن است. حذف آن برآيي آن را نيز مختصر كرده
  ام: ابن محيصن چنين خوانده:حذف همزة استفه -1

� í!# uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs? ö‘x‹Ρ r& u �   ) /6بقره(  

  و هر سه مورد: 

� # x‹≈yδ ’ În1 u‘ �   ) / 76انعام(  

  را از اين قبيل دانسته. و نيز:

� y7ù=Ï? uρ ×π yϑ÷è ÏΡ $ pκ‘] ßϑs? �   ) / 22شعرا(  
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  تلك. يعني: أو
  حذف موصول حرفي: ابن مالك گفته: جز در (أن) جايز نيست، مانند: -2

� ôÏΒuρ  ÏµÏG≈tƒ# u ãΝà6ƒÌ� ãƒ s−÷�y9 ø9$# �   ) / 24روم(  

  شود، مانند: به طور كلي واقع مي حذف حرف جر: با أن و أنَّ -3

� tβθ –Ψ ßϑtƒ y7ø‹n=tã ÷β r& (#θ ßϑn=ó™r& ( ≅è% āω (#θ –Ψ ßϑs? ¥’n?tã /ä3yϑ≈n=ó™Î) ( È≅ t/ ª! $# ÷ ßϑtƒ ö/ä3 ø‹n=tæ 

÷βr& ö/ä31y‰ yδ �   ) / 17حجرات(  

� ßìyϑ ôÛr& βr& t� Ï"øó tƒ ’ Í< �   )/ 82شعراء(  

� ö/ä. ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3‾Ρ r& �   ) / 35مؤمنون(  

  آيد، مانند: نكم. و با غير اينها نيز ميأيعني: ب

� çµ≈tΡö‘£‰ s% tΑÎ—$ oΨ tΒ �   ) / 39يس(  

  له،  يعني: قدرنا

� $pκtΞθ äó ö7tƒuρ %[` uθ Ïã �   ) / 45اعراف(  

  يعني: لها، 

� ß∃Èhθ sƒä† …çν u !$ uŠÏ9÷ρ r& �   )/ 175آل عمران(  

فكم بأوليائه.يعني: يخو  

� u‘$ tG ÷z$# uρ 4 y›θ ãΒ …çµ tΒöθs% �   ) / 155اعراف(  

ن قومه. يعني: م  

� Ÿωuρ (#θãΒÌ“ ÷ès? nο y‰ ø)ãã Çy%x6 ÏiΖ9   )235بقره / (   � #$

  النكاح. ةعلي عقد يعني:
  حذف حرف عطف: فارسي از اين قبيل آورده: -4
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� Ÿω uρ ’ n?tã šÏ% ©!$# # sŒÎ) !$ tΒ x8 öθ s?r& óΟ ßγn=Ïϑós tGÏ9 |Mù=è% Iω ß‰Å_ r& !$ tΒ öΝà6è=ÏΗ÷q r& Ïµ ø‹n=tã 

(#θ©9 uθs? �   ) / 92توبه(  

  يعني: وقلت،

� ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθ tƒ ×πuΗ¿å$ ‾Ρ �   )/8غاشيه(  

  وجوه، عطف بر؛يعني: و

� ×νθã_ãρ >‹Í×tΒöθ tƒ îπyè Ï±≈yz �   )/2غاشيه(  

  حذف فاء جواب: أخفش از اين قبيل برشمرده: -5

� β Î) x8 t� s? #��ö� yz èπ §‹Ï¹uθ ø9 $# Ç÷ƒ y‰ Ï9≡uθù=Ï9 �   )/ 180بقره(  

  آيد: حذف حرف ندا: بسيار پيش مي -6

� öΝçFΡ r' ‾≈yδ Ï Iω 'ρé& �   )119ل عمران/ آ(  

� ß#ß™θ ãƒ óÚ Ì� ôãr& �   ) / 29يوسف(  

� tΑ$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) zyδ uρ ãΝôà yèø9 $#  Íh_ÏΒ �   ) / 4مريم(  

� Ì�ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ �   ) / 14انعام(  

و در عجايب كرماني آمده: حذف (يا) در قرآن از اسم (رب) به منظور تعظيم و تنزيه 
  اي از امر است. ا گوشهبسيار حذف شده، چون ند

  حذف (قد) در فعل ماضي هر گاه واقع شود، مانند:  -7

� ÷ρ r& öΝä.ρ â !$ y_ ôN u�ÅÇ ym öΝèδâ‘ρ ß‰ ß¹ �   ) / 90نساء(  

� ßÏΒ÷σ çΡ r& y7s9 y7yè t7̈? $# uρ tβθ ä9 sŒö‘F{$# �   ) / 111شعرا(  

 حذف (ال)ي نافيه، در جواب قسم، در جايي كه منفي مضارع باشد به طوركلي -8
  آيد، مانند: مي
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� «!$$ s? (# àσ tGø" s? �   ) / 85يوسف(  

  در غير آن نيز آمده، مثل: 

� ’n?tãuρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰ Ïù �   ) / 184بقره(  

  يعني اليطيقونه.

� 4’s+ ø9 r&uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# �†Å›≡uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑs? öΝà6Î/ �   )/ 15نحل(  

  تميد. يعني: لئال
  حذف الم توطئه: -9

� βÎ)uρ óΟ ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θ à) tƒ £ ¡¡ yϑu‹s9 �   ) / 73مائده(  

� ÷βÎ)uρ öΝèδθ ßϑ çG÷è sÛr& öΝä3‾Ρ Î) tβθ ä. Î�ô³ çR mQ �   ) / 121انعام(  

  اند: حذف الم أمر، از اين قبيل شمرده -10

� ≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ ßϑŠÉ) ãƒ �   ) / 31ابراهيم(  

  يعني: ليقيموا.
  حذف الم (لقد) در جايي كه سخن طول بكشد نيكو است، مانند: -11

� ô‰s% yxn=øù r&  tΒ $yγ8 ©. y— �   ) / 9شمس(  

  حذف نون تأكيد: قرائت (ألم نشرح) به نصب از اين قبيل شمرده شده. -12
  حذف تنوين: بر اين نوع قرائت:  -13

�  ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9$# �   )/ 2-1 اخالص(  

� Ÿωuρ ã≅ ø‹©9 $# ß, Î/$y™ Í‘$ pκ̈]9   )40يس /(   � #$

  اند.  را مثال آورده
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ي به من أحد) را از اين گونه ما هم بضارحذف نون جمع، قرائت: (و -14
  اند. برشمرده

  اند قرائت: حذف حركت اعراب و بناء، از اين قبيل شمرده -15

� (# þθç/θçG sù 4’ n<Î) öΝä3Í←Í‘$ t/ �   ) / 54بقره(  

� ôΜä. â÷ß∆ ù' tƒ �   ) / 67بقره(  

� £ åκçJ s9θãèç/ uρ ‘,ym r&  �   ) / 228بقره(  

  به سكون هر سه، و نيز:

� ÷ρ r& (# uθà" ÷ètƒ “Ï% ©!$#  Íν Ï‰ u‹Î/ äοy‰ ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9   )237بقره / (   � #$

� y“Í‘≡ uρé' sù nο u öθy™  Å�r& �   ) /31مائده(  

� $tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (# #θ t/Ìh�9$# �   ) / 278بقره(  

  مثالهاي حذف بيش از يك كلمه:
  حذف دو مضاف:  -1

� $yγ‾Ρ Î*sù ÏΒ ” uθ ø)s? É>θ è=à) ø9   )32حج / (   � #$
  دالن است. تعظيم آنها از كارهاي تقوي

� àMôÒ t6s) sù ZπŸÒ ö6s% ôÏiΒ Ì�rOr& ÉΑθß™§�9   )96طه / (   � #$
  .أثر سم اسب فرستاده ازيعني: 

� â‘ρ ß‰ s? öΝßγãΨ ã‹ôãr& “É‹ ©9 $%x. 4 ý øóãƒ Ïµø‹n= tã zÏΒ ÏN öθ yϑø9   )19احزاب / (   � #$
بر اثر نزديكي مرگ بيهوش  گردد همچون گردش چشم كسي كه چشمان آنان مي

  .شود مي

� tβθè=yè øg rBuρ öΝä3s% ø—Í‘ �   ) / 82واقعه(  
  .يعني: به جاي شكر روزيتان
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  حذف سه اضافه شده به يكديگر:  -2

� tβ%s3sù z>$ s% È÷ y™öθ s% �   )/ 9 نجم(  

كه سه كلمه از اسم كان و يكي از خبر آن  قربه مثل قاب، ةفيعني: فكان مقدار مسا
  حذف شده است.

  حذف دو مفعول باب ظن:   -3

� t ø r& y“Ï !%x. u�à° tÏ% ©!$# óΟçFΖä. šχθßϑ ãã ÷“ s? �   ) / 62قصص(  

  يعني: تزعمونهم شركائي.
  حذف جار و مجرور: -4

� (#θäÜ n=yz Wξyϑtã $ [s Î=≈|¹ �   ) / 102توبه(  

ء،يعني: بسي  
  )؟/؟(   � وآخرسيئاً �

  يعني: بصالح.
  حذف عاطف و معطوف: مثالش قبال گذشت. -5
 شود مانند: فعل شرط كه هميشه بعد از طلب واقع مي حذف حرف و -6

� ‘ ÏΡθãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!   )31آل عمران / (   � #$

  ن اتبعتموني،إيعني: 

� ≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ ßϑŠÉ) ãƒ nο4θ n=¢Á9   )31ابراهيم / (   � #$

  و زمخشري از اين گونه شمرده: .قلت لهم يقيموا نإيعني: 

�  n=sù y#Î=øƒä† ª! $# ÿ…çνy‰ ôγtã �   ) / 80بقره(  

  و ابوحيان از اين گونه شمرده: .ن اتخذتم عنداهللا عهدا فلن يخلف اهللاإيعني: 

� zΝÎ=sù tβθ è=çG ø) s? u !$uŠ Î; /Ρr& «! $# ÏΒ ã≅ö6s% �   ) / 91بقره(  
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  !ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِبَما أُْنِزُل ِإلَْيُكْم َفِلَم تـَْقتـُُلونَ يعني: 
  حذف جواب شرط:  -7

� ÈβÎ*sù |M÷è sÜ tG ó™$# βr& z Èö tGö; s? $ Z)x" tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÷ρ r& $Vϑ‾=ß™ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# �     

  )35انعام/ (  
  يعني: فافعل،

� #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θà) ®?$# $tΒ t ÷t/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& $ tΒuρ ÷/ä3x" ù=yz ÷/ä3 ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? �   

  )45يس / (  
  يعني: أعرضوا، به دليل مابعد آن، 

�  É r& Ο è?ô� Åe2 èŒ �   ) / 19يس(  

رتم،يعني: لتطي  

� öθs9 uρ $ uΖ÷∞Å_  Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰tΒ �   ) / 109كهف(  

  يعني: لنفد،

� öθs9 uρ #“t�s? ÏŒÎ) šχθãΒÌ� ôf ßϑø9 $# (#θÝ¡ Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρâ â‘ �   ) / 12سجده(  

  يعني: لرأيت أمراً فظيعاً،

� Ÿω öθs9 uρ ã≅ ôÒ sù «!$# öΝà6ø‹n=tæ …çµ çGuΗ÷qu‘uρ ¨βr& uρ ©! $# Ô∃ρâ u‘ ÒΟ‹Ïm §‘ �     

  )20نور / (  
  يعني: لعذبكم،

� Iω öθs9 βr& $ oΨ ôÜt/ §‘ 4’ n?tã $ yγÎ6ù= s% �   )/ 10قصص(  

  يهمي: البدت به،

� Ÿω öθs9 uρ ×Α%ỳ Í‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ •Β Ö !$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖÏΒ÷σ •Β óΟ ©9 öΝèδθ ßϑn=÷è s? βr& öΝèδθä↔ sÜ s? �   

  )25فتح / (  
  .َلَسلَطُكْم َعَلى َأْهِل َمكةَ يعني: 
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  حذف جمله قسم:  -8

� …çµ ¨Ψ t/ Éj‹tã _{ $ \/# x‹tã #́‰ƒÏ‰ x© �   ) / 21نمل(  

  يعني: واهللا.
  م: حذف جواب قس -9

�  ÏM≈tã Ì“≈̈Ψ9 $# uρ $]% ö�xî ... �   ) / 1نازعات(  

  يعني: لتبعثن، 

� üÉ 4 Éβ# uö� à)ø9 $# uρ “ÏŒ Ì�ø. Ïe%!$# �   ) / 1ص(  

  يعني: إنه لمعجز،

�  úX 4 Éβ# u ö�à)ø9 $#uρ Ï‰‹Éf yϑø9   )1ق / (   � #$

  .َما اْألَْمُر َكَما َزَعُموايعني: 
  مانند:اي كه مسبب از ياد شده باشد،  حذف جمله -10

� ¨,Ås ãŠÏ9 ¨, ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ ö7ãƒuρ Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9   )8انفال / (   � #$

َعَل َما فـََعلَ يعني:    .فـَ
  حذف چند جمله، مانند: -11

� Èβθè=Å™ö‘r' sù ∩⊆∈∪ ß#ß™θ ãƒ $pκš‰ r& ß,ƒÏd‰ Å_Á9$# �   ) / 46- 45يوسف(  

  .تَاُه فَـَقاَل َلُه يَا يُوُسفُ َفأَ  فََأْرَسُلوِني ِإَلى يُوُسَف ِألَْستَـْعِبَرُه الرْؤيَا فـََفَعُلوايعني: 

  خاتمه

آيد چنانكه گذشت، و گاهي چيزي كه بر آن  گاهي چيزي به جاي محذوف نمي
  گردد، مانند: داللت كند جانشين آن مي

� βÎ*sù (#öθ ©9uθ s? ô‰ s) sù /ä3çG øó n=ö/ r& !$̈Β àMù=Å™ö‘é& ÿÏµ Î/ óΟ ä3 ö‹s9 Î) �   ) / 57هود(  
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من مالمتي نيست) كه به شما آنچه رسالت داشتم  پس اگر روي گرداندند (بر«
  ».رسانيدم

زيرا كه پيش از روي گرداندن آنان واقع شده بود،  ؛ابالغ رسالت جواب نيستچون 
َفَال  «يا » بر من مالمتي نيستپس اگر روي گرداندند  =فَِإْن تـََولْوا َفَال َلْوَم َعَلي «بلكه تقدير: 

» ام = پس عذري برمن نداريد چون رسالتم را به شما ابالغ كردهَلْغُتُكمْ ُعْذَر َلُكْم ِألَني أَبْـ 
  باشد. مي

� βÎ)uρ š‚θ ç/ Éj‹s3ãƒ ô‰ s) sù ôMt/ Éj‹ ä. ×≅ ß™â‘ ÏiΒ y7Î=ö7s% �   ) / 4فاطر(  
و اگر تو را تكذيب كنند (پس اندوهگين مباش و صبر كن) كه رسوالني پيش از «

  ».تو تكذيب شدند

� βÎ)uρ (#ρßŠθ ãè tƒ ô‰ s)sù ôMŸÒ tΒ àM̈Ψ ß™ šÏ9̈ρF{   )38انفال /(   � #$
  ».و اگر بازگردند به كفر و عصيان پس سنت الهي درگذشته است«

  رسد. يعني: آنچه به گذشتگان رسيد به آنها نيز مي

  فصلي (در دو نوع اطناب)

شود؛ اطناب نيز بر  همانطور كه ايجاز به دوگونة ايجاز قصر و ايجاز حذف تقسيم مي
  اطناب زياده.  ع است: اطناب بسط ودو نو

  (اطناب بسط)

  هاست، مانند فرمودة خداي تعالي: و آن با بسيار كردن جمله

� ¨β Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ... �   )/ 164بقره(  

انس، و  و البقره كه بليغترين اطناب در آن بكار رفته، چون خطاب با جن ي در سوره
  باشد. و به عالم و جاهل، و موافق و منافق مي در هر عصر و هنگام،
  و فرمودة خداوند:
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� tÏ% ©!$# tβθ è=Ïϑøt s† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ …çµ s9 öθ ym tβθ ßsÎm7|¡ ç„ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒuρ  Ïµ Î/ � 

  )7غافر / (  
كنند و آنانكه در پيرامون آن هستند تسبيح و  فرشتگاني كه عرش را حمل مي«

  ».را به جاي آورند و به او ايمان دارند الهي حمد
 اطناب است، چون ايمان حامالن عرش معلوم است، وحسن» و به او ايمان دارند«كه 

  كه به منظور ترغيب به آن آمده.است اين تعبير از جهت شرف ايمان 
  و نيز: 

� ×≅÷ƒuρ uρ tÏ.Î� ô³ ßϑù=Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©! $# Ÿω tβθ è? ÷σ ãƒ nο 4θ Ÿ2 ¨“9   )7- 6/  فصلت(   � #$
  ».پردازند و واي بر مشركان، آنان كه زكات را نمي«

اي نيست، ولي نكتة اين تعبير تشويق  دهنده و حال آنكه در بين مشركين هيچ زكات
مؤمنين بر اداء آن و برحذر داشتن آنها از ترك آن است كه از اوصاف مشركين شمرده 

  شده.

  زياده)و (اطناب 

  و اين بر چند گونه است:
حروف تأكيد كه در نوع أدوات گذشت، و  ول: دخول يك حرف يا بيشتر ازگونة ا

تنبيه، » هاء«، »أما«ي استفتاحيه، »الأ«، »الم قسم«، »الم ابتدا«، »أن«، »نإ«آنها عبارتند از: 
در تأكيد » لعل«در تأكيد تمني، » ليت«در تأكيد استدراك » لكن«در تأكيد تشبيه، » كأن«

» نون دو«، »سوف«، »سين«، »قد« در تأكيد شرط،» أما«، »ر فصلضمي«، »ضميرشان«ترجي، 
در تأكيد نفي. » لما« و» لن«براي تبرئه، » ال«ه وخفيفه)، يلدر تأكيد فعليت (نونهاي تأكيد ثق

  و در صورتي تأكيد به اينها خوب است كه مخاطب به آن كالم منكر يا مردد باشد.
كند، مانند فرمودة خداي تعالي به  يو بر اثر شدت و ضعف انكار تأكيد تفاوت م

  در مرتبة اولي كه تكذيب شدند:  ÷حكايت از فرستادگان عيسي
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� !$ ‾ΡÎ) Νä3ø‹s9 Î) tβθ è=y™ó÷‘∆ �   ) / 14يس(  
  ».ايم ما به سوي شما فرستاده شده«

  و جملة اسميه تأكيد شده است.» ان«كه با 
  و بار دوم چنين تأكيد آمده:

� (#θä9$ s% $ uΖš/ u‘ ÞΟ n=÷è tƒ !$ ‾ΡÎ) óΟ ä3 ö‹s9 Î) tβθ è=y™ö� ßϑ s9 �   ) / 16يس(  
  ».ايم داند كه ما براستي كه به سوي شما فرستاده شده گفتند پروردگار ما مي«

و اسميه بودن جمله تأكيد شده است، چونكه خطاب » الم«و » نإ«كه بوسيلة قسم و 
  شدگان در انكار اصرار ورزيده بودند كه گفتند:

� !$ tΒ óΟ çFΡ r& āωÎ) ×�|³ o0 $ oΨ è=÷WÏiΒ !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ß≈oΗ÷q§�9 $# ÏΒ >ó x« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āωÎ) tβθ ç/É‹ õ3x? � 

  )15يس / (  
نفرستاده جز  شما جز انسانهايي همچون ما نيستيد و خداي رحمان چيزي فرو«

  ».گوييد اين نيست كه شما دروغ مي
ولي چون برخالف  آيد در صورتي كه مخاطب به آن منكر نيست، و گاهي تأكيد مي

شود، و گاهي تأكيد ترك  دارد به منزلة منكر قرار داده مي مقتضاي اقرار خود قدم برمي
شود و حال آنكه منكري نسبت به آن هست، چون داليل ظاهري با آن وجود دارد كه  مي

  آيد فرمودة خداوند: گردد، و بر اين مبني برمي اگر آنها را دقت كند از انكارش برمي

� §ΝèO /ä3‾Ρ Î) y‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢Ο èO ö/ä3‾Ρ Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# šχθèWyè ö7è? � 

  )16- 15مؤمنون / (  
سپس البته شما پس از آن حتماً مرده خواهيد بود، سپس البته شما روز قيامت «

  ».برانگيخته شويد
ر غفلت از آن فرو شود، چون مخاطبين د مرگ را دو تأكيد آورد هر چند كه انكار نمي

روند آنها را به منزلة انكار كننده قرار داد، و براي اثبات قيامت يك تأكيد آورد با اينكه  مي
باشد شايسته است كه انكار  زيرا كه چون داليل آن آشكار مي ؛انكار آن  شديدتر است
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اليل نشود، كه مخاطبين را به منزلة شخص غيرمنكر قرار داده تا آنان را بر دقت در د
  واضح آن برانگيزد، و نظير اين است فرمودة خداي تعالي:

� Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù �   ) / 2بقره(  
  ».ترديد در آن كتاب بي«

كه براي استغراق = فراگيري است نفي كرد، در صورتي كه » ال« كه ترديد را بوسيلة
از جهت احاله اند، ولي به منزلة عدم ترديد فرض شده  ترديدكنندگاني در آن ترديد كرده

جهت انكار به منزلة نمايد، همانطوري كه به همين  به داليل روشني كه ترديد را زايل مي
  عدم انكار قرار داده شد.

و زمخشري گفته: بدين جهت دربارة مرگ تأكيد شده كه انسان متوجه شود كه بايد 
را هميشه مرگ را پيش چشمش مجسم ببيند، و از آن غافل نماند، كه عاقبت او 

جملة آن به همين منظور سه بار تأكيد گرديده، چونكه انسان در دنيا  گويايابد،  درمي
كند تا حدي كه انگار در آن هميشه خواهد  نهايت كوشش خود را در راه آن صرف مي

تأكيد نشد چون به جهت تصوير قطعي بودن آن بطوري » ان«جملة قيامت جز با  ماند، و
  و جايي براي انكار آن نماند بهتر و بارزتر است. كه هيچ نزاعي در آن نباشد،

دهريان كه قائلند  الدين بن الفركاح گفته: مرگ را تأكيد فرمود به خاطر رد بر و تاج
ماند، و در اينجا تأكيد قيامت نيازي نداشت چونكه در  نوع انسان خلفاً عن سلف باقي مي

   موارد ديگري تأكيد شده، مانند فرمودة خداوند:

� ö≅è% 4’n? t/ ’În1 u‘uρ £èVyè ö6çG s9 �   ) / 7تغابن(  
  .رم كه حتماً برانگيخته خواهيد شدبگو آري سوگند به پروردگا

و ديگري گفته: چون عطف شركت را مقتضي است از تكرار الم به جهت ذكر آن در 
  نياز شد. جملة اول بي
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كسي كه در  شود براي و گاهي به وسيلة الم چيزي كه وقوعش نزديك است تأكيد مي
طلب وقوع آن است، و با تلويح خبر آن به او داده شده، و او خودش را در آستانة تحقق 

  بيند، مانند: يافتن آن مي

� Ÿωuρ  Í_ö7ÏÜ≈sƒéB ’ Îû tÏ% ©!$# (# þθ ßϑn=sß �   ) / 37هود(  
  ».و دربارة كساني كه ستم كردند با من گفتگو مكن«

ا مكن، اين سخن تلويحاً خبر حتمي شدن يعني: اي نوح دربارة قوم خود ديگر دع
رساند، پس در اينجا جاي اين است كه مخاطب مردد بماند كه  آيا حكم  عذاب آنها را مي

  عذاب هم بر آنها تحقق يافته يا نه؟ پس با تأكيد گفته شد: آنها غرق خواهند گشت.
  و همچنين فرمودة خداوند:

�  $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# öΝà6−/ u‘ �   )/ 1حج(  
  ».از پروردگارتان بترسيداي مردم «

چون آنهارا به تقوي أمر فرمود، و نتيجة آن و عقاب بر ترك آن در آخرت معلوم 
  :، پس فرمودخواهد گشت، دلهاي آنان به توصيف حال قيامت اشتياق يافت

� āχÎ) s' s!t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠÏà tã �   )/ 1حج(  
  ».قيامت چيز بزرگ و مهمي استحقا كه زلزلة ساعت «

  و آن را با تأكيد بيان داشت تا حتمي بودنش را برساند.
  و همينطور فرمودة خداوند:

� !$tΒuρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ ø"tΡ �   ) / 53يوسف(  
  ».كنم و خودم را تبرئه نمي«

ماند كه چگونه خودش را  افتد، و مردد مي به حيرت مي÷كه مخاطب از گفتة يوسف
پاكيزه است، عصمتش ثابت و نياميختنش با بدي مسلم  كند و حال آنكه بري و تبرئه نمي

  باشد! پس آن را چنين تأكيد كرد: مي

� ¨β Î) }§ ø" ¨Ζ9 $# 8οu‘$ ¨ΒV{ Ï þθ�¡9 $$Î/ �   ) / 53يوسف(  
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  ».دهد البته كه نفس بسيار به بدي فرمان مي«

  آيد، مانند: و گاهي به قصد ترغيب و تشويق تأكيد مي

� z>$ tG sù Ïµ ø‹n=tã 4 …çµ ‾Ρ Î) uθèδ Ü># §θ−G9 $# ãΛÏm §�9   )37بقره / (   � #$

  كه با چهار تأكيد بيان گرديده به منظور تشويق بندگان به توبه.
  معاني و جاهاي آنها در نوع چهلم گذشت. و سخن دربارة ادوات ياد شدة تأكيد و

  فايده

ه جمله سه بار تأكيد اي جمع شدند به منزلة آن است ك در جمله» الم«و » نإ«هرگاه 
هم داخل شده سه بار » الم«رساند، و چون   تكرار دوبار را مي» ان«زيرا كه  ؛شده باشد

براي تأكيد اسم است. ولي » ان«براي تأكيد خبر، و » الم«. و از كسائي است كه شود مي
 اين گفته دور از قواعد است؛ چونكه تأكيد مربوط به نسبت است نه خبر، و همچنين نون
تأكيد ثقيله به منزلة سه بار تكرار فعل است، و نون تأكيد خفيفه به منزلة دوبار تكرار آن 

پيوست شدند، انگار » اي«گفته: الف و هاء براي تأكيد به » يأيها«است. سيبويه در مانند 
. زمخشري نيز در اين گفته باشد را دوبار تكرار كرده باشد و اسم توجه داده شده» يا«كه 

  پيروي كرده است.از او 

  فايده

  خداي تعالي فرموده:

� ãΑθà)tƒuρ ß≈|¡Ρ M}$# #sŒ Ï r& $ tΒ ‘MÏΒ t∃ öθ |¡ s9 ßl t� ÷zé& $ †‹ym �   )/ 66مريم(  
  ».؟آيا هرگاه مردم حتما پس از آن برانگيخته و زنده خواهم شد :و آدمي گويد«

ينده منكر گفته: الم در اين آيه براي تأكيد نيست؛ چون گو نظم القرآنجرجاني در 
كند، بلكه اين را از زبان پيغمبر  دارد تأكيد مي است و چگونه چيزي را كه انكار مي
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حكايت كرده كه آن جناب با أدات تأكيد زنده شدن پس از مرگ را بيان داشته،  صاكرم
  اي كه حكايت كرده بود آيه نازل شد.  پس به همان گونه

  گونة دوم: دخول حروف زايد

حرفي كه در كالم عرب زياد شود به جاي يك بار تكرار جمله  ابن جني گفته: هر
  است.

براي تأكيد نفي » ليس«و » ما«خود گفته: باء در خبر  كشاف قديمو زمخشري در 
  باشند، چنانكه الم براي تأكيد ايجاب است. مي

و از يكي از علماي نحو سؤال شد كه تأكيد به حرف چيست و چه معنايي دارد 
  زند! اي نمي به معني جمله صدمه چونكه اسقاط آن

شناسند، از زيادتي حرف معنايي  وي در جواب گفته: اين را صاحبان طبع مي
يابند. گفته كه: نظير اين آگاه به وزن شعر از روي طبع  يابند كه در اسقاط آن نمي درمي

خود  گويد: در يابد آن را انكار نموده و مي مي است كه وقتي بيت شعر بر اثر نقص تغيير
كنم كه برخالف وزن درست است، همينطور با نبودن اين حروف طبع آنها  احساس مي
  نمايد. بيند كه با بودن آنها در خود چيز ديگري احساس مي تغييري مي

شود، و در أفعال كم و در اسماء كمتر  و بايد دانست كه زياده در حروف واقع مي
  است.

ن، إذ، إذا، إلي، أم، باء، فاء، في، كاف، الم، ال، ما، آيند: إن، أ اما در حروف اينها زياد مي
  من، و واو، كه به طور مشروح در نوع أدوات گذشت.

  اند:  آيد كه بر اين آورده به طور زايد مي» كان«و اما در أفعال: 

� y#ø‹x. ãΝÏk=s3 çΡ tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# $wŠÎ6|¹ �   ) / 29مريم(  

  اند: از اين برشمرده شود، و زايد مي» أصبح«و نيز 

� (#θßs t7ô¹r' sù t Î�Å£≈yz �   ) / 53مائده(  
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شود هنگام صبح اميد  رماني گفته: معموالً كسي كه بيماري دارد كه در شب زياد مي
بكار رفته چون زيان آنان همان هنگامي واقع » أصبح«گشايش از آن را دارد، پس كلمة 

  نيست.شد كه اميد فرج در آن را داشتند، پس زايد 
خن مفسرين سشود، ولي در  اند كه زياد نمي : بيشتر نحويين تصريح كردهءو أما اسما

  در فرمودة خداوند:» مثل«بر زياد شدن آنها در مواردي حكم شده است مانند لفظ 

� ÷βÎ*sù (#θ ãΖtΒ# u È≅ ÷V ÏϑÎ/ !$ tΒ ΛäΨ tΒ# u Ïµ Î/ �   )137/بقره(  

  ».ايد ا ايمان آوردهپس اگر ايمان آوردند به مانند آنچه شم«
  به آنچه. يعني: بما =

  گونة سوم: تأكيد صناعي

  و آن چهار قسم است:
  مانند: » كلتا«و » كال«و » أجمع«و » كل«اول: تأكيد معنوي با: 

� y‰yf |¡ sù èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# öΝßγ_=à2 tβθ ãèuΗødr& �   )/ 30حجر(  

تأكيد را » كلهم«شده كه ي و فايدة آن رفع توهم مجاز و عدم شمول است، و فرّاء مدع
جمعي به سجده افتادند نه به  رساند كه فرشتگان به طور دسته مي» أجمعون«و  رساند، مي

  طور پراكنده.
  دوم: تأكيد لفظي، و آن تكرار لفظ اول است يا به مرادف آن، مانند:

� $̧) Íh‹|Ê %[` t� ym �   ) / 125انعام(  
  .يعني: تنگ

  به كسر راء:

� Ü=ŠÎ/# {� xîuρ ×Šθ ß™ �   ) / 27فاطر(  
  .به معناي: سياه سياه
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  و صفار از اين گونه برشمرده: 

� !$yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈̈Ψ ©3̈Β ÏµŠÏù �   ) / 26احقاف(  

  هر دو براي نفي باشند، و ديگري از اين قبيل آورده:» نإ«و» ما«بنابراينكه 

� Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ ö‘$# öΝä. u !# u‘uρ (#θÝ¡ ÏϑtFø9 $$sù # Y‘θ çΡ �   ) / 13حديد(  

رساند، بلكه اسم فعلي  آن را مي» إرجعوا« در اينجا ظرف نيست، چون لفظ» وراء«كه 
  إرجعوا. چنانكه گفته باشد: إرجعوا» ارجعوا«است به معني 

  شود، اسم مانند: و يا به همان لفظ كه در اسم و فعل و حرف و جمله واقع مي

� O#t�ƒÍ‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (#t�ƒÍ‘# uθ s% �   ) / 16-15انسان(  

� %y. yŠ %y. yŠ �   ) / 21فجر(  

  و فعل مانند:

� È≅Îdγyϑsù tÍ� Ï"≈s3ø9 $# öΝßγù=ÎγøΒr& #J‰ ÷ƒuρ â‘ �   ) / 17طارق(  

  و اسم فعل مانند:

� |N$pκö� yδ |N$pκö� yδ $yϑÏ9 tβρß‰ tãθè? �   ) / 36مؤمنون(  

  و حرف مانند:

� ’Å∀sù Ïπ̈Ψ pg ø:$# tÏ$ Î#≈yz $ pκ� Ïù �   ) /108هود(  

� ö/ä. ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3‾Ρ r& # sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟ çFΖä. uρ $ \/#t� è? $̧ϑ≈sà Ïã uρ /ä3‾Ρ r& �   ) / 35مؤمنون(  

  .و جمله مانند:

� ¨βÎ*sù yìtΒ Î�ô£ãè ø9$# # ��ô£ ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yì tΒ Î�ô£ ãèø9 $# # Z�ô£ ç„ �   ) / 6-5شرح(  

  مقترن باشد، مانند: » ثم«و بهتر آن است كه جملة دوم با 

� !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ãΠöθtƒ È Ïd‰9$# ∩⊇∠∪ §ΝèO !$tΒ y71u‘÷Šr& $ tΒ ãΠ öθ tƒ ÉÏe$!$# �   

  )18-17انفطار / (  
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� āξ x. š’ ôθ y™ tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊂∪ §ΝèO āξ x. t∃ ôθ y™ tβθ ßϑn=÷è s? �   ) /4-3تكاثر(  

  وسيلة ضمير منفصل، مانند:ه و از اين نوع است تأكيد ضمير متصل ب

� ôä3 ó™$# |MΡ r& y7ã_ ÷ρ y—uρ sπ ¨Ψ pgø:$# �   ) / 35بقره(  

� ó=yδøŒ$$ sù |MΡ r& š� š/ u‘uρ �   ) / 24مائده(  

� !$̈ΒÎ)uρ β r& tβθ ä3 ‾Ρ ßøtwΥ tÉ)ù=ßϑø9   )115اعراف / (   � #$

  و نيز تأكيد منفصل با مانند خودش:

� Νèδuρ Íο t� ÅzFψ$$ Î/ öΝèδ tβρã� Ï"≈x. �   ) / 37يوسف(  

اش  عل است و فايدهن عوض دوبار تكرار فيسوم: تأكيد فعل با مصدر خودش، و ا
در مسنداليه  رفع توهم مجاز در فعل است برخالف گونة سابق كه براي رفع توهم مجاز

اند. و از اينجاست كه از اهل سنت بر  است. ابن عصفور و ديگران چنين فرق گذاشته
  اش را كه سخن گفتن خداوند حقيقي نبوده در فرمودة خداوند: معتزليان رد كرده گفته

� zΝ‾=x. uρ ª! $# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? �   )/ 164نساء(  

  باشد. و از مثالهاي اين گونه است: چونكه تأكيد رفع مجاز در فعل مي

� (#θ ßϑÏk=y™uρ $ ¸ϑŠÎ=ó¡ n@ �   ) / 56احزاب(  

� tΠ öθtƒ â‘θ ßϑs? â !$ yϑ¡¡9 $# # Y‘öθ tΒ ∩∪ ç��Å¡ n@uρ ãΑ$ t6Éf ø9 $# # Z� ö�y™ �   ) / 10-9طور(  

� ö/ä. äτ!# t“ y_ [ !# t“ y_ # Y‘θ èù öθ ¨Β �   )/ 63اسراء(  

  و از اين گونه نيست:

� tβθ ‘ΖÝà s? uρ «!$$ Î/ O$ tΡθãΖ—à9   )10احزاب / (   � #$

  است چون انواع آن مختلف است، و أما فرمودة خداوند:» ظن«بلكه جمع 

� Hω Î) βr& u !$t± o„ ’ În1 u‘ $\↔ ø‹x© �   ) / 80انعام(  
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  به معني أمر و شأن باشد.» شيء«احتمال دارد از اين گونه باشد و محتمل است كه 
  و أصل در اين نوع آن است كه با وصف نعتي آورده شود، مانند: 

� (#ρâ÷è0øŒ $# ©! $# #[� ø. ÏŒ # Z��ÏVx. �   ) / 41احزاب(  

� £ èδθãm Îh�|�uρ %[n# u�|� WξŠÏΗsd �   ) / 49احزاب(  

  گردد، مانند: و گاهي وصفش به آن اضافه مي

� (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$s) è? �   ) / 102آل عمران(  

  شود به نيابت از مصدر، مانند: و گاهي با مصدر فعل ديگر يا اسم عيني تأكيد مي

� ö≅−Gu; s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ÏFö; s? �   )/ 8مزمل(  

  باشد، مي» تبل«مصدر » تبتيل«است و » تبتال«كه مصدر آن 

� ª!$# uρ /ä3 tFu; /Ρ r& z ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# $Y?$t7tΡ �   ) / 17نوح(  

  يعني: إنباتاً، چون نبات اسم عين است.
  چهارم: حال تأكيد يافته، مانند:

� tΠöθtƒuρ ß] yè ö/é& $|‹ym �   ) / 33مريم(  

� Ÿωuρ (# öθsW÷è s? † Îû ÇÚö‘F{ $# t Ï‰ Å¡ ø"ãΒ �   ) / 60بقره(  

� y7≈oΨ ù=y™ö‘r& uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 Zωθ ß™u‘ �   )/ 79نساء(  

� §ΝèO óΟ çFøŠ©9 uθs? āωÎ) WξŠÎ=s% öΝà6ΖÏiΒ ΟçFΡ r& uρ šχθ àÊÌ� ÷è•Β �   ) / 83بقره(  

� ÏMx" Ï9 ø—é& uρ èπ ¨Ψ pg ø:$# tÉ) −Fßϑù=Ï9 u�ö� xî >‰‹Ïèt/ �   ) / 31ق(  

  و از اين گونه نيست:

� 4’‾<uρ #\� Î/ô‰ ãΒ �   )/ 10نمل(  

  چون گاهي تولي = رفتن؛ روي گرداندن نيست، به دليل اينكه خداوند فرموده:
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� ÉeΑuθ sù y7yγô_ uρ t�ôÜx© Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t�ys ø9   )144بقره / (   � #$

  و نيز از اين گونه نيست:

� zΟ¡¡t6 tGsù %Z3Ïm$ |Ê �   ) / 19نمل(  

  چون گاهي تبسم، ضحك = خنده نيست، و نيز:

� uθèδuρ ‘,ys ø9 $# $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ �   )/ 91بقره(  

نفسه غير از تصديق ماقبل آن است، و اين دو معني با هم فرق  چون حق بودن آن في
  رند.دا

  گونة چهارم: تكرار

باشد، برخالف بعضي كه اشتباه  و اين از تأكيد بليغتر است، و از محاسن فصاحت مي
  اند، و تكرار فوايدي دارد: كرده
گردد، و خداي تعالي سبب  اند: هر گاه سخن تكرار شود تقرير مي تقرير كه گفته -1

  ها و هشدارهاي قرآن را چنين توجه داده: تكرار قصه

� $oΨ øù §�|Àuρ Ïµ‹Ïù zÏΒ Ï‰‹Ïãuθ ø9 $# öΝßγ‾=yè s9 tβθ à) −G tƒ ÷ρr& ß^ Ï‰ øtä† öΝçλm; # [�ø. ÏŒ �   

  )113طه / (  
  تأكيد. -2
كند، تا كامالً سخن مورد قبول واقع شود،  بسيار توجه دادن بر آنچه نفي تهمت مي -3

  و از اين قبيل است:

� tΑ$s% uρ ü” Ï% ©!$# š∅ tΒ#u ÉΘ öθs)≈tƒ Èβθ ãè Î7̈? $# öΝà2 Ï‰ ÷δr& Ÿ≅‹Î6y™ ÏŠ$ x© §�9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘöθ s)≈tƒ 

$ yϑ‾Ρ Î) ÍνÉ‹≈yδ äο 4θu‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Óì≈tFtΒ �   ) / 39-38غافر(  

  كه بدين جهت ندا در آن تكرار شده است.
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گردد تا  هرگاه جمله طوالني شده و بيم فراموشي اولي برود بار ديگر تكرار مي -4
  فرمودة خداوند:  گونه است تجديد و تازه شود، و از اين

� ¢Ο èO ¨βÎ) š�−/ u‘ šÏ% ©#Ï9 (#θ è=Ïϑtã u þθ�¡9 $# 7's#≈yγpg ¿2 §ΝèO (#θç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

(# þθ ßs n=ô¹ r& uρ ¨βÎ) y7−/ u‘ .ÏΒ $yδ Ï‰ ÷èt/ �   ) / 119نحل(  

� ¢Ο èO āχÎ) š� −/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#ρã� y_$yδ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ (#θ ãΖÏFèù ¢Ο èO (#ρß‰ yγ≈y_ (#ÿρ ç�y9 |¹ uρ 

āχÎ) š� −/ u‘ . ÏΒ $ yδÏ‰÷è t/ �   ) / 110نحل(  

� $£ϑs9 uρ öΝèδ u !%ỳ Ò=≈tG Ï. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# �   )/ 89بقره(  

  تا آنجا كه فرموده:

� $£ϑ n=sù Νèδu !$ y_ $̈Β (#θ èùt� tã (#ρ ã� x" Ÿ2  ÏµÎ/ �   )/ 89بقره(  

� Ÿω ¨t|¡ øt rB tÏ% ©!$# tβθ ãm t�ø" tƒ !$ yϑÎ/ (#θ s? r& tβθ ™6Ïtä† ¨ρ β r& (#ρß‰ yϑøtä† $ oÿÏ3 öΝs9 (#θ è=yè ø" tƒ Ÿξsù 

Νåκ̈] u; |¡ øtrB ;ο y—$ x" yϑ Î/ zÏiΒ É># x‹ yè ø9$# �   ) / 188آل عمران(  

� ’ÎoΤÎ) àM÷ƒ r& u‘ y‰tn r& u� |³tã $ Y6x. öθx. }§ ôϑ¤±9 $#uρ t� yϑs)ø9 $#uρ öΝåκçJ ÷ƒr& u‘ �   )/4يوسف(  

  انگيزي، مانند: تعظيم و هول -5

� èπ©% !$ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ©% !$ pt ø:$# �   ) / 2-1حاقه(  

�  èπ tã Í‘$ s) ø9$# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tã Í‘$ s) ø9   )2- 1قارعه / (   � #$

=≈pt õ¾ r&ρ�  ÈÏϑu‹ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾ r& ÈÏϑ u‹ø9   )27واقعه / (   � #$

هاي آن  اگر بگويي: اين نوع يكي از اقسام نوع پيش از آن است، چون يكي از گونه
گويم:  پسنديده نيست كه نوع مستقلي شمرده شود؟ ميتأكيد بوسيلة تكرار لفظ بود، پس 

شود، لذا به  گردد، و بر آن فزوني يابد و از آن كمتر مي شود و از آن جدا مي با آن جمع مي
باشد چنانكه گذشت،  طور مستقل يك نوع مستقل بشمار آمد، چون گاهي تأكيد تكرار مي
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باشد هر چند  از تأكيد صناعي ميو گاهي تكرار نيست كه باز گذشت، و گاهي تكرار غير 
  رساند. كه در معني تأكيد را هم مي

و از آن است آنچه بين دو مكرر فاصله واقع شده، چون در تأكيد بين آن و مؤكدش 
  افتد، مانند: جدايي نمي

=≈pt õ¾ r&ρ�  ÈÏϑu‹ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾ r& ÈÏϑ u‹ø9   )27واقعه / (   � #$

� (#θ à) ®? $# ©! $# ö� ÝàΖtFø9 uρ Ó§ø" tΡ $̈Β ôMtΒ£‰ s% 7‰ tóÏ9 ( (#θ à) ¨?$# uρ ©!   )18حشر/(   � #$

� ¨β Î) ©! $# Å79x" sÜ ô¹$# Ï8 t� £γsÛuρ Å79x" sÜ ô¹ $# uρ 4’n?tã Ï !$|¡ÎΣ šÏϑ n=≈yè ø9 آل (   � #$

  )42عمران / 
كه اين دو آيه از باب تكرار است نه تأكيد صناعي لفظي، و از همين قبيل است آياتي 

  له در آنها تكرار واقع شده كه گذشت.كه از جهت طوالني شدن جم
تعدد متعلق، به اينكه آنچه ديگربار تكرار شده متعلق به غير آنچه اولي به آن تعلق  -6

  نامند، مانند فرمودة خداوند: دارد بوده باشد، و اين قسم را ترديد مي

� ª! $# â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ã≅ sWtΒ  Íν Í‘θ çΡ ;ο4θ s3ô± Ïϑx. $ pκ� Ïù îy$ t6óÁ ÏΒ ( 
ßy$ t6óÁ Ïϑø9 $# ’Îû >π y_%ỳ ã— ( èπy_%ỳ –“9 $# $pκ̈Ξr(x. Ò=x. öθx. A“Íh‘ßŠ �   )/ 35نور(  

  كه چهار بار در آن ترديد واقع شده است.
  و از اين قبيل شمرده شده فرمودة خداوند:

� Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? �   ) / 18و  16و  13رحمن(  

باشد،  و چند بار تكرار شده ولي هر كدام به ما قبل خودش متعلق ميكه هر چند سي 
گشت از سه بار بيشتر  مي به همين جهت از سه بار بيشتر آمده، و اگر همه به يك شي باز

  اند. عبدالسالم و غير اوگفتهابن زيرا كه تأكيد بيش از آن نيست، اين مطلب را  ؛آمد نمي
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كه ذكر نعمت براي برحذر بودن از آن خود  و اگرچه بعضي از آنها نعمت نيست،
  نعمت است، و سؤال شده كه: چه نعمتي در فرمودة خداوند: 

� ‘≅ä. ôtΒ $pκö� n=tæ 5β$ sù �   ) / 26رحمن(  

و غم به  هست؟ كه چند جواب داده شده بهترين آنها اينكه: منتقل شدن از خانة هم
  ز فاجران. خوشحالي، و راحت كردن مؤمن و نيكوكاران ا ي خانه

  و همچنين است فرمودة خداوند: 

� ×≅÷ƒuρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3Þϑù=Ïj9 �   ) / 24و 19مرسالت(  

هاي مختلفي را ذكر كرده و پس از هر  المرسالت، چون خداي تعالي قصه ي هدر سور
واي بر كسي كه «كدام اين جمله را تكرار فرموده، كه انگار پس از هر قصه فرموده باشد: 

  ».قصه را دروغ شمارد اين
  الشعراء: ي هو همچنين در سور

� ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ tβ%x. Νèδç� sYø. r& tÏΖÏΒ÷σ •Β ∩∇∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθßγs9 â“ƒÍ“yè ø9 $# 

ãΛÏm §�9 $# �   

  )190و  174و 158و 139و 121و  103و  67و  9و 8شعراء/(  
پس اشاره در هر كدام به قصة  كه هشت بار تكرار شده هربار پس از يك قصه،

هاي عظمت الهي و عبرتهايي كه در آن  باشد، و نشانه پيغمبري كه پيش از آن ياد شده مي
  نهفته است.

گردد، و چون مفهومش آن  مي ما كان أكثرهم مؤمنين) به قوم او برو اينكه فرموده: (و
 ا آورد تا به عزت براند، دو صفت: عزيز و رحيم ر است كه عدة كمتر قومش ايمان آورده

  اند. آنان كه ايمان نياوردند اشاره باشد و رحمت براي آنان كه ايمان آورده
  القمر:  ي هو همينطور فرمودة خداوند در سور

� ô‰s) s9 uρ $tΡ ÷�œ£ o„ tβ# u ö�à) ø9$# Ì�ø. Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9� Ï.£‰ •Β �   ) / 17قمر(  
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يدن هر خبر از قرآن موعظه و زمخشري گفته: بدين جهت تكرار شده كه هنگام شن
توجهي برگيرند، و اينكه هر يك از آن خبرها شايستگي عبرت گرفتن مخصوص دارد، و 

  بيدار باشند كه خوشي و غفلت آنان را فرا نگيرد.
گفته: اگر بگويي: هر گاه منظور از هر كدام ما قبل آن است پس  عروس االفراحدر 

از هر يك غير از آنچه از ديگري اراده شده اين إطناب نيست؛ بلكه الفاظي است كه 
منظور گرديده است، در جواب گوييم: اگر قائل به عموم لفظ باشيم از هر كدام غير از 
ديگري چيزي اراده شده، ولي تكرار گشته تا نسبت به بعدش نص و نسبت به ماقبلش 

اين اشكال وارد گويم: همينطور است؛ و  آيد! مي ظاهر باشد، اگر بگويي: تأكيد الزم مي
شود؛ چون اين در صورتي است كه تأكيد تابع  نيست كه تأكيد بيش از سه بار تكرار نمي

  سه بار مانعي ندارد. باشد، و اما ياد كردن چيزي در چند مورد متعدد بيش از
  و نزديك به همين است آنچه ابن جرير گفته دربارة فرمودة خداي تعالي:

� ¬!uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 ô‰ s) s9uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ �   )/131نساء(  

  تا آنجا كه فرموده:

� tβ%x. uρ ª! $# $†‹ÏΖxî # Y‰ŠÏΗxq �   )/131نساء(  

� ¬!uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 4’ s∀x. uρ «! $$Î/ ¸ξŠÏ. uρ �   )/132نساء(  

ما في هللا ما في السموات وة خداوند: (ووي گفته: اگر بپرسيد وجه تكرار فرمود
گوييم: به جهت اختالف معني دو  األرض) در دو آيه پي در پي چيست؟ در جواب مي

خبر از آنچه در آسمانها و زمين است، چونكه در يكي از دو آيه نياز آنها را به 
دهد، و در ديگري حفظ خداوند نسبت به  نيازي او را از آنها خبر مي پروردگارشان و بي

دهد، وي افزوده: اگر گفته شود: چرا نفرمود:  علم به آن و تدبيرشان را خبر مي آنها و

﴿tβ%x. uρ ª! $# $†‹ÏΖxî # Y‰ŠÏΗxq  ...4’ s∀x. uρ «!$$ Î/ ¸ξŠÏ. uρ﴾ گوييم: در آية اول چيزي نيست كه  مي

  صالحيت ختم به وصف حفظ و تدبيرخداوند را داشته باشد.
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  و خداي تعالي فرموده: 

� ¨βÎ) uρ óΟßγ÷ΖÏΒ $ Z)ƒÌ� x"s9 tβ…âθ ù=tƒ Ο ßγtFt⊥ Å¡ ø9 r& É=≈tFÅ3ø9 $$ Î/ çνθ ç7|¡ós tGÏ9 zÏΒ É=≈tG Å6ø9 $# $ tΒuρ 

uθèδ š∅ ÏΒ É=≈tG Å3ø9   )78آل عمران / (   � #$

اند، كه در فرمودة خداي  راغب گفته: كتاب أولي آن است كه آنها به دست خود نوشته
  تعالي ياد شده:

� ×≅÷ƒuθ sù t Ï% ©#Ïj9 tβθ ç7çFõ3 tƒ |=≈tG Å3ø9 $# öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr' Î/ �   ) / 79بقره(  

و كتاب دومي تورات است، و سومي جنس تمام كتابهاي خداوند، يعني: آنچه آنها 
  اند از كتابهاي خداوند و سخنان او نيست. نوشته

  رود تكرار باشد و حال آنكه چنين نيست:  و از مثالهاي آنچه گمان مي

� ö≅è% $ pκš‰ r'‾≈tƒ šχρ ã� Ï"≈x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? �   )/2و1كافرون(  

Iω ß‰ç6ôã﴿باشد، كه  مي r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s?﴾  يعني: در آينده، و﴿Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈tã﴾  يعني: در

$!﴿حال، و  tΒ ß‰ ç7ôãr&﴾  در آينده﴿Iωuρ O$tΡ r& Ó‰ Î/%tæ﴾  يعني: در حال عبادت نكنم آنچه در گذشته

Iω﴿عبادت كرديد،  uρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈tã﴾  در آينده شما عبادت نخواهيد كرد﴿!$tΒ ß‰ ç6 ôãr&﴾  آنچه

خدايان آنهاست در  زدر حال من عبادت كنندة آنم. حاصل اينكه مقصود نفي عبادت ا
  زمانهاي سه گانه.

  و همچنين است:

� (#ρã�à2 øŒ$$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì�yè ô±yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# ( çνρ ã� à2øŒ$# uρ $ yϑx. öΝà61y‰ yδ � 

  )198بقره/(  
  سپس فرموده:

� # sŒÎ*sù Ο çG øŠŸÒ s% öΝà6 s3Å¡≈oΨ ¨Β (#ρã� à2 øŒ$$ sù ©! $# ö/ä. Ì� ø.É‹ x. öΝà2 u !$ t/# u � 

  )200بقره/(  
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  سپس فرموده:

� (#ρã� ä. øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è̈Β �   ) / 203بقره(  

دلفه هنگام توقف اولي ذكر گفتن در مز از هر كدام غير از آن ديگري است، كه منظور
اذكروه كما هداكم) اشاره به تكرار آن دوباره و سه باره است، ، و اينكه فرموده: (و1زحدر ُق

و احتمال دارد كه مراد طواف إفاضه باشد به دليل اينكه پس از آن آمده: (فإذا قضيتم) و 
  ذكر سومي اشاره به رمي جمرة عقبه است و ذكر آخري مربوط به رمي ايام تشريق.

  در فرمودة خداوند:  2ضرابإو از اين قبيل است تكرار حرف 

� ö≅t/ (#þθ ä9$s% ß]≈tó ôÊ r& ¥Ο≈n=ôm r& È≅t/ çµ1u�tIøù $# ö≅t/ uθèδ Ö� Ïã$x© �   ) / 5انبياء(  

  و فرمودة خداوند:

� È≅ t/ x8 u‘≡̈Š $# öΝßγßϑ ù=Ïæ ’ Îû Íο t� ÅzFψ$# 4 ö≅t/ öΝèδ ’ Îû 7e7x© $pκ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ $yγ÷Ψ ÏiΒ tβθ ßϑtã � 

  )66نمل / (  
  و از اين گونه است فرمودة خداوند:

� £èδθãèÏnF tΒuρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ$# …çν â‘y‰ s% ’ n? tãuρ Î�ÏIø) ßϑ ø9 $# …çνâ‘ y‰ s% $Jè≈tGtΒ Å∃ρ â÷÷ê yϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym 

’ n? tã tÏΖÅ¡ ós çR ùQ$# �   ) / 236بقره(  

  سپس فرموده:

� ÏM≈s) ‾=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈tFtΒ Å∃ρ â÷÷ê yϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã šÉ) −G ßϑø9 $# �     

  )241انبياء / (  
شامل شود، چون در آية اول مطلقه پيش از  اي را دومين بار تكرار كرد تا هر مطلقه

رساند، و لذا  باشد، و بقولي: چون آية أولي وجوب را نمي پرداخت مهر و نزديكي مي

                                                

  قُزح = تپه اي در مزدلفه. [مصحح] - 1

  حرف اضراب در اين آيه همان: بل است. [مصحح] - 2
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اگر نخواهم نه پس آية كنم و  وقتي نازل شد يكي از صحابه گفت: اگر بخواهم احسان مي
  م نازل گشت، اين را ابن جرير گفته است.دو

  و از همين قبيل است تكرار مثالها مانند فرمودة خداوند:

� $ tΒ uρ “Èθ tGó¡ o„ 4‘ yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿωuρ àM≈yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# 

Ÿωuρ â‘ρã� pt ø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒuρ “Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒF{$# �   ) / 23- 19فاطر(  

البقره به كسي كه آتش برپا كرده،  ي و همينطور مثال آوردن براي منافقين در اول سوره
سپس مثال زدن به باران شديد. زمخشري گفته: دومي بليغتر است، چون بر منتهاي حيرت 

: از همين روي متأخر و سرگرداني و شدت أمر و بيچارگي داللتش بيشتر است. وي گفته
  كنند. آمد، آنها (منافقان) از وضع آسانتر به سختتر سقوط مي

ها، مانند قصة آدم و موسي و نوح و پيغمبران ديگر.  و از اين قبيل است تكرار قصه
اند: خداوند در صدو بيست جاي از كتاب خود موسي را ياد كرده و ابن  بعضي گفته

داوند قصة نوح را در بيست و پنج آيه، و قصة موسي گفته: خ القواصمالعربي در كتاب 
  را در نود آيه ذكر فرموده است.

و بدرالدين بن جماعه كتابي تأليف كرده به نام: المقتنص في فوائد تكرار القصص كه 
  هاي قرآن ذكر نموده، از جمله:  فوايدي در تكرار قصه

اي  ارد، يا به خاطر نكتهآيد چيزي اضافه بر موضع قبلي خود د درهر جايي كه مي -1
  شود، و اين عادت بليغان است. اي تبديل مي كلمه
كرد،  شنيد، سپس به خانداش مراجعت مي اي از قرآن مي اينكه أحياناً كسي قصه -2

كردند كه آنچه بعد از رفتن قبليها نازل شده بود  اي ديگر پس از او هجرت مي سپس عده
شد قصة موسي براي يك عده و قصة  ار نميها تكر نمودند؛ پس اگر قصه حكايت مي

هاي ساير پيغمبران؛ پس خداوند  شد؛ و همينطور قصه عيسي براي عدة ديگر بيان مي
اي ديگر تأكيد  اي افاده و براي عده خواسته كه همه در آنها شريك باشند، كه براي عده

  گردد.
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تفاوت، متضمن هاي م آوردن سخن در شكلهاي گوناگون و با فنون مختلف و شيوه -3
  فصاحت بسيار است كه پوشيده نيست.

ها تكرار  هاي نقل أحكام بسيار نيست؛ لذا قصه هاي نقل آنها همانند انگيزه انگيزه -4
  شده ولي أحكام نه.

خداي تعالي اين قرآن را نازل كرد، و مردم از آوردن مثل آن به هر نظمي كه باشد  -5
اي را درموارد مختلف تكرار  موده به اينكه: قصهعاجز ماندند، سپس اين جهت را بيان فر

كرد، تا به آنها برساند كه از آوردن مثل آن عاجز هستند به هر نظمي كه بخواهند بياورند 
  و به هر عبارتي كه تعبير نمايند.

  گوييد مثل آن را بياوريد) فرمود: چون با آنها تحدي كرد (اگر راست مي -6

� (#θè? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ  Ï&Î# ÷VÏiΒ �   ) / 23بقره(  

گشت يك فرد عرب  شدند و به آنها اكتفا مي ها فقط در يكجا ذكر مي پس هر گاه قصه
هاي متعدد آن را  در سوره ـاي مثل آن بياوريد، پس خداوند ممكن بود بگويد: شما سوره

  اي نداشته باشند. وجه بهانه آورد تا به هيچ
ار شد، در هر مورد الفاظ آن زياد و كم و اينكه وقتي يك قصه در چند جا تكر -7

گيرد، و اين أمر عجيبي را  اي غير از شيوة ديگر به خود مي يابد، و شيوه تقديم و تأخير مي
رساند كه معني واحد را در شكلهاي گوناگون و نظمهاي مختلف برآورد، و  ظهور ميه ب

منتقل شدن در أشياء  شوند چون در طبيعت انسان عالقه به دلها به شنيدن آن جلب مي
سازد كه با  برد، و اين ويژگي قرآن را آشكار مي جديد و نو قرار دارد، و به آنها لذت مي

ها در آن سستي در لفظ، و ماللت در شنيدن آن نيست، پس با سخن  وجود تكرار قصه
  مخلوق متباين است.

با يك  و سؤال شده كه: حكمت اين كار چيست كه قصة يوسف تكرار نشده، و فقط
  هاي ديگر؟ و به چند وجه جواب داده شده: شيوه در يكجا آمده، برخالف قصه
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: اينكه در اين قصه شيفته شدن زنان به آن حضرت بيان شده، و حال يك زن نخست
و زناني كه از جهت زيباترين مردم به فتنه افتادند مناسب شد كه تكرار نگردد، به خاطر 

خود حديث نهي كردن از آموزش  مستدرككم در پوشيدن و مستور نمودن آن، و حا
  سورة يوسف به زنان را صحيح دانسته است. 

هاي  دوم: اين قصه به پيدايش گشايش پس از سختي اختصاص يافته، برخالف قصه
قوم نوح و قصة انجامد، مانند قصة ابليس و  ديگر كه عاقبت آنها به محنت و بدبختي مي

گيرد،  ها بر نقل آن اتفاق مي اين ويژگي را دارد انگيزه هود و صالح و غير آنها، پس چون
  ها بيرون است. چون از حالت قصه

هاي پيغمبران را تكرار  جهت خداوند قصه سوم: استاد أبواسحاق اسفراييني گفته: بدين
كرده و قصة يوسف را در يك سياق آورده تا به عجز و ناتواني عربها اشاره كند؛ انگار كه 

ام؛ در  پنداريد قرآن را از پيش خودم آورده ه آنها فرموده باشد: اگر ميب صرسول اكرم
  ام. ها كرده ساير قصه قصة يوسف همان كنيد كه در

گويم: جواب چهارمي نيز به نظر من رسيده اينكه: سورة يوسف به خاطر  مي
روايت كرده، پس به صورت  مستدركدرخواست صحابه نازل شد چنانكه حاكم در 

ها با فراگيري اين قصه و آرام شدن دل به آن  تمام نازل گشت، تا مقصود قصهمبسوط و  
  برايشان حاصل گردد.

و جواب پنجمي نيز به خاطرم رسيده كه قويترين جوابهاست اينكه: بدين جهت 
شوند، و نياز به  كنندگان آنان هالك مي هاي پيغمبران تكرار شده تا برساند كه تكذيب قصه

س هر پرا تكذيب نمودند،  صديد، چون كفار به طور مكرر رسول خداآن ماية تكرار گر
شد، از همين  داد نازل مي اي كه حلول عذاب را هشدار مي كردند قصه گاه كه تكذيب مي

  روي خداوند در چند مورد چنين تعبيراتي آورده:

� ô‰s) sù ôMŸÒ tΒ àM̈Ψ ß™ šÏ9 ¨ρ F{$# �   ) / 38انفال(  

� öΝs9 r& (# ÷ρt� tƒ öΝx. $uΖõ3n=÷δr& ÏΒ Ο ÎγÎ=ö7s% ÏiΒ 5β ö� s%  �   ) / 6انعام(  
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  ولي در قصة يوسف اين مطلب مقصود نبود.
و با اين بيان جواب از حكمت تكرار نشدن قصة أصحاب كهف و قصة ذوالقرنين و 

  گردد. ) نيز معلوم ميعليه السالم ذبيح (اسماعيل ةقصة موسي با خضر و قص
والدت عيسي دوبار تكرار شده در حالي كه از اين اگر بگويي: قصة والدت يحيي و 

باشد كه مكي است وخطاب  مي» كهيعص«گويم: اولي در سورة  قبيل كه گفتي نيستند؟ مي
آل عمران كه مدني است و خطاب به يهود و  ةبه اهل مكه نازل گرديده، و دومي در سور

به آن متصل تعلق منصاراي نجران نازل شده، لذا جريان بحث و محاجة آنها و قضية 
  گرديده است.

  گونة پنجم ـ صفت

  آيد: كه براي چند جهت مي
  يكي: تخصيص در نكره، مانند:

� ã�ƒÌ�ós tG sù 7π t7s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β  �   ) / 92نساء(  

  دوم: توضيح و بيان بيشتر در معرفه، مانند:

� Ï& Î!θß™u‘uρ Äc É<̈Ψ9 $# Çc’ ÍhΓW{$# �   ) / 158اعراف(  

  از اين گونه است صفات خداي تعالي، مانند: ح و ثنا، وسوم: مد

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ó¡¡¡¡Î0 «« ««! $# Ç≈uΗ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm§�9$# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Åبر šÏϑ n=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈uΗ÷q§�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!   )4- 1فاتحه / (   � #$

� uθ èδ ª!$# ß, Î=≈y‚ ø9 $# ä—Í‘$ t7ø9 $# â‘Èhθ |Á ßϑø9   )24حشر /(   � #$

  از اين قبيل است: و

� ãΝä3 øts† $pκÍ5 šχθ–Š Î; ¨Ψ9$# t Ï% ©!$# (#θßϑ n=ó™r& �   ) /44مائده(  
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كه وصف اسالم داشتن پيغمبران از جهت مدح و اظهار شرف اسالم است، و طعنه به 
باشد كه از آيين اسالم دور هستند كه دين همة پيغمبران است. اين را زمخشري  يهود مي

  گفته:
  ند:چهارم: ذم، مان

� õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_   )98نحل /(   � �9$#§

  پنجم: تأكيد براي رفع إيهام، مانند: 

� Ÿω (#ÿρ ä‹ Ï‚ −G s? È ÷yγ≈s9 Î) È ÷uΖøO$# �   ) / 51نحل(  

بعد از آن صفتي است كه نهي از شرك » إثنين«براي تثنيه است، و كلمة » الهين«چون 
برساند كه نهي از دو خدا گرفتن فقط از جهت دو تا بودن است نه  كند، و تا را تأكيد مي

معني ديگر از قبيل ناتواني آن دو و امثال اينها، و چون گاهي منظور از وحدت نوعيت 
و فرزندان  = همانا ماِإنَما َنْحُن َوبـَُنو اْلُمطِلِب َشْيٌء َواِحدٌ «فرمود:  صاست چنانكه پيغمبر

و گاهي مقصود از آن نفي عدد است؛ كه به همان اعتبار تثنيه  ،»مطلب يك شيء هستيم

#) Ÿω«شد:  شود، پس اگر گفته مي مي ÿρ ä‹ Ï‚−G s? È ÷yγ≈s9 Î) «نهي از برگرفتن  شد كه توهم مي فقط

پنداشته شود كه از يك  دو جنس از خدايان است؛ هر چند كه ممكن است از اين تعبير
  بار ديگر تأكيد فرموده:» واحد«كلمة  گرفتن جايز است، لذا با نوع چند خدا

� $yϑ ‾ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ �   )/ 19انعام(  

  و مانند آن است: 

� ò�è=ó™$$ sù $ pκ� Ïù  ÏΒ 9e≅à2 È ÷ỳ ÷ρ y— È ÷uΖøO$# �   )/ 27مؤمنون(  

  با تنوين، و نيز فرمودة خداوند:» كل«بنا بر قرائت 

� # sŒÎ*sù y‡ Ï"çΡ ’Îû Í‘θ ÷Á9 $# ×πy‚ ø" tΡ ×ο y‰ Ïn≡uρ �   ) / 13حاقه(  

باشد؛ زيرا كه اين  كه تأكيد براي رفع توهم متعدد بودن نفخه (= دميدن در صور) مي
  كند به دليل:  صيغه گاهي بر كثرت نيز داللت مي
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� βÎ)uρ (#ρ ‘‰ãè s? |Myϑ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB �   ) / 34ابراهيم(  

*βÎ﴿ ي خداوند متعال: و از آنجمله فرموده sù $tFtΡ%x. È ÷tFuΖøO$#﴾  :باشد؛ زيرا  ) مي176(النساء

﴿ دهد، پس تفسير آن به ي تثنيه مي افاده ﴾.tFtΡ%x$﴿ كه لفظ: ÷tFuΖøO$#﴾  زيادتي بر آن

قطع نظر از  –ي عدد محض  رساند. أخفش و فارسي در پاسخ گفته اند: كه آن افاده نمي
كوچك باشند يا بزرگ باشند و  دارد؛ زيرا گاهي روا است گفته شود: اگر هر دو - صفت

﴿ هاي ديگر، پس چون يا نيكوكار باشند و يا ويژگي ÷tFuΖøO$#﴾ يگفت بيان كرد كه فرضيه  

گيرد كه دوتا باشند، و اين فايده ايست كه از ضمير تثنيه  ثنتين فقط در صورتي تعلق مي
و يا بيشتر از دو بودند،  شود، و گفته شده: اهللا متعال اراده داشته كه اگر دو تا دانسته نمي

ي خداوند  پس از دو و فوق آن به ادني كه همان دو است تعبير نمود، و نظير آن فرموده

$ βÎ*sù öΝ©9﴿متعال است:  tΡθ ä3tƒ È ÷n=ã_ u‘﴾  :قول بهتر اينست كه ضمير راجع به 282(البقره .(

  باشد. مي» شهيدين«

∝Ÿωuρ 9�È﴿ ي او تعالي است: و از صفات مؤكده فرموده ‾≈sÛ ç�� ÏÜtƒ Ïµø‹ym$ oΨ pg¿2﴾  :38(انعام (

��ÏÜ﴿پس فرموده اش:  tƒ﴾  باشد كه  حقيقت آن مي ﴾طائر﴿تأكيد بر اينست كه مراد از

شود. و فرموده اش:  مي  همان پرنده است؛ زيرا مجازا گاهي بر غير آن نيز گفته

﴿µ ø‹ym$ oΨpg اطالق بر سرعت و  باشد؛ زيرا گاهي مجازا براي تأكيد حقيقت پرواز مي ﴾2¿

  شود. تيزرفتن نيز مي

tβθ﴿ ي اهللا متعال است: و همانند آن فرموده ä9θà) tƒ ΟÎγÏFoΨ Å¡ ø9 r' Î/﴾  :؛ چرا كه قول 11(الفتح(

tβθ﴿ گردد؛ به دليل: مجازا بر غيرزباني نيز اطالق مي ä9θ à) tƒuρ þ’ Îû öΝÍκÅ¦à"Ρ r&﴾ ):و 8 المجادلة (

﴿ هم چنين: Å3≈s9 uρ ‘ yϑ÷è s? Ü>θè=à)ø9 $#  ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9 )؛ زيرا قلب گاهي مجازا 46(الحج:  ﴾#$
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ي  شود؛ چنانكه عين (چشم) مجازا بر قلب (دل) در اين فرموده بر چشم نيز اطالق مي

%tÏ﴿ خداوند: ©!$# ôMtΡ%x. öΝåκß] ã‹ôãr& ’ Îû > !$ sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ﴾  :اطالق شده است.101(الكهف (  

» مردي فصيح متكلم«شود:  آيد، گفته نمي خاص نميصفت عام بعد از صفت  قاعده:
ي خداوند متعال  روي اين اساس بر فرموده». شخصي متكلم فصيح«شود:  بلكه گفته مي

.tβ%x﴿ در مورد اسماعيل: uρ Zωθß™u‘ $|‹Î; ‾Ρ﴾  :شود. در جواب بايد  ) اعتراض وارد مي51(مريم

لي كه نبي بود فرستاده شد، و در باشد، يعني: در حا حال بوده و صفت نمي» رسوال«گفت: 
  هاي از اين نوع را تقديم كرديم. نوع تقديم و تأخير مثال

آنگاه كه صفت بعد از مضاف و مضاف إليه واقع شود، جايز است آنرا بر  قاعده:

 ™yìö7y﴿ي خداوند متعال است:  مضاف و مضاف إليه اجرا نمائيم. از نوع اول فرموده

;N≡uθ≈yϑ y™ $ ]%$t7ÏÛ﴾ي خداوند متعال:  ). و از نوع دوم فرموده3لك: (الم﴿yì ö7y™ ;N≡ t�s)t/ 

5β$ yϑ Å™﴾  :باشد. ) مي43(يوسف  

  فائده: 

 -ها متباعد باشد اگر معناي صفت -آنگاه كه چند صفت براي يك موصوف تكرار شود

uθ﴿عطف بهتر است، مانند:  èδ ãΑ ¨ρ F{$# ã� Åz Fψ$# uρ ã�Îγ≈©à9 $# uρ ßÏÛ$ t7ø9 $# uρ ﴾  :و اال ترك 3(الحديد ،(

Ÿωuρ ôìÏÜ﴿ شود، مانند: مي è? ¨≅ ä. 7∃ āξ ym AÎγ̈Β ∩⊇⊃∪ :—$ £ϑyδ ¥ !$¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 8í$̈Ζ̈Β Î�ö� y‚ù=Ïj9 

>‰ tG ÷èãΒ AΟŠÏOr& ∩⊇⊄∪   ¤e≅ çG ãã y‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ AΟŠÏΡy— ∩⊇⊂∪﴾  :13 -10(القلم.(  

  فائده

رسي گفته: آنگاه كه ها در مقام مدح و ذم از اجراي آن رساتر است. فا قطع صفت
ها در معرض مدح و ذم ذكر شود، بهتر است كه در اعراب آن تغيير بوجود بيايد؛  صفت

تر خواهد  زيرا مقام اقتضاي اطناب دارد. پس چون در اعراب اختالف بيايد مقصود كامل
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آيد، مثال آن  شد؛ زيرا معاني هنگام اختالف متنوع، و هنگام اتحاد يك نوع به حساب مي

tβθ﴿ي خداوند است:  مدح فرمودهدر  ãΨ ÏΒ÷σ çR ùQ$# uρ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6s% 4 
t ÏϑŠÉ) çR ùQ$# uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 4 šχθè? ÷σ ßϑø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 £﴿)، 162(النساء:   ﴾#$ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπ x6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u uρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’n?tã  ÏµÎm6ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö�à) ø9$# 

4’ yϑ≈tGuŠ ø9 $# uρ tÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t, Î# Í←!$ ¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Ìh�9$# uΘ$s% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο 4θŸ2̈“9 $# 

šχθèùθ ßϑø9 $# uρ öΝÏδÏ‰ ôγyè Î/ # sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈tã ( t Î� É9≈¢Á9 $# uρ﴾  :و در قرائت شاذي خوانده 177(البقره .(

  ) با رفع (پيش) رب و نصب (زر) آن.2(الفاتحه: » الحمد هللا رب العالمين«شده است: 

çµ…﴿ي الهي است:  و مثال آن در ذم اين فرموده è?r& t�øΒ$# uρ s's!$ £ϑym É=sÜ ys ø9 (المسد:   ﴾∪⊇∩ #$

4(.   

  گونة ششم ـ بدل

اش بيان و تأكيد است، اما أولي  باشد، و فايده بهام ميمقصود از آن توضيح بعد از ا
اي كه  بيان كرده» = زيد برادرت را ديدمرأيت زيدا أخاک «واضح است كه اگر بگويي: 

باشد نه غير او، و اما تأكيد چون در نيت تكرار  منظورت زيد برادر شخص مخاطب مي
كند،  ي داللت نموده داللت ميعامل است، انگار كه از دو جمله است، و چون بر آنچه اول

  يا به مطابقت در بدل كل، يا به تضمن در بدل بعض، يا به التزام در بدل اشتمال.
  مثال اول: 

� $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u�ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã �   

  )7- 6فاتحه / (  

� y7‾Ρ Î)uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡ •Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u�ÅÀ «!$# �  )/ 53- 52شوري(  

� $Jèx" ó¡ oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9 $$ Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠ Ï¹$ tΡ >πt/ É‹≈x. 7πy∞ÏÛ%s{ �   )/ 16-15علق(  
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  و مثال دوم:

� ¬!uρ ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ �     

  )97آل عمران / (  

� Ÿω öθs9 uρ ßì øù yŠ «! $# }̈ $ ¨Ψ9$# Ο ßγŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ �   )/ 251بقره(  

  و مثال سوم:

� !$tΒuρ çµ‹Ï⊥9|¡ øΣr& āωÎ) ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ÷βr& …çν t�ä. øŒr& �   ) / 63كهف(  

� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# 5Α$ tFÏ% ÏµŠÏù ( ö≅è% ×Α$ tFÏ% ÏµŠÏù ×��Î6x. �   

  )217بقره / (  

� Ÿ≅ÏFè% Ü=≈ptõ¾ r& ÏŠρ ß‰ ÷{ W{$# ∩⊆∪ Í‘$ ¨Ζ9   )5-4بروج / (   � #$

� $oΨ ù=yè yf ©9  yϑÏ9 ã�à" õ3 tƒ Ç≈uΗ÷q§�9 $$ Î/ öΝÍκÌEθ ã‹ç6Ï9 �   ) / 33زخرف(  

ام، و آن  اند و من براي آن مثالي در قرآن يافته و بعضي بدل كل از بعض را نيز افزوده
  فرمودة خداوند است:

� tβθè=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ $ \↔ø‹x© ∩∉⊃∪ ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰ tã �   

  )61-60مريم / (  
اش تقرير اين است  باشد، و فايده است كه بعض مي» الجنه«بدل از » جنات عدن«كه 

كه بهشتهاي بسيار است نه يك بهشت، ابن السيد گفته: و از هر بدلي رفع اشكالي كه در 
ر چند كه بدل تأكيد است، ه شود مقصود نيست، بلكه گاهي مراد از مبدل منه عارض مي

  نياز باشد، مانند فرمودة خداوند: ماقبلش از آن بي

� y7‾Ρ Î)uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡ •Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u�ÅÀ «!$# �     

  )53- 52شوري /(  
كس ترديد نداشت كه صراط مستقيم  شد هيچ دومي ذكر نمي» صراط«بيني كه اگر نمي

  همان صراط خداوند است!
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  بدل براي تأكيد است. كه قسمتي از بويه تصريح كردهيو س
  اين گونه دانسته: و ابن عبدالسالم از

� øŒÎ)uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ÏµŠ Î/L{ u‘y—# u �   ) / 74انعام(  

شود، ولي در رد او  به غير آن اشتباه نمي» أب«وي گفته در اين جا بيان نيست، چونكه 
آمده تا بيان كند كه منظور  گردد، پس بدل گفته شده كه بر پدربزرگ نيز اطالق مي

  حقيقت پدر است.

  گونة هفتم ـ عطف بيان

و آن در توضيح دادن همانند صفت است؛ ولي با آن فرق دارد به اينكه وضع شده تا 
با إسم مخصوصي بر توضيح داللت كند، برخالف صفت، كه وضع شده تا برمعنايي كه 

  در متبوع آن حاصل است داللت كند.
آن دو را فرق گذاشته به اينكه: بدل خود مقصود است انگار كه به  و ابن كيسان بين

منه آن را تقرير كرده باشي، و عطف بيان و آنچه بر آن عطف شده هر كدام  جاي مبدل
  باشند. مقصود مي

و ابن مالك در شرح كافيه گفته: عطف بيان در تكميل متبوع خود جاري مجراي نعت 
باشد  در اينكه تكميل كردن متبوعش با شرح و بيان مي(= صفت) است، و با آن فرق دارد 

معنايي كه در متبوع هست يا سببيت آن، و در مجراي تأكيد نيز در تقويت  نه داللت بر
دارد، و همچنين  نمي كند در اينكه توهم مجاز را بر با آن فرق مي گيرد، و داللتش قرار مي

استقالل، و با آن فرق دارد در اينكه شود در صالحيت داشتن براي  در روند بدل واقع مي
  شود، و از مثالهاي آن،  طرح شدنش نيت نمي

� ÏµŠÏù 7M≈tƒ# u ×M≈uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) �   )/ 97آل عمران(  

� ÏΒ ;ο t� yf x© 7πŸ2 t�≈t6•Β 7π tΡθçG ÷ƒy— �   ) / 35نور(  

  باشد. مي
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  ه است:آيد، و از اين گون و گاهي براي مدح تنها بدون توضيح مي

� Ÿ≅yè y_ ª! $# sπ t6÷è s3ø9 $# |MøŠt7ø9 $# tΠ# t� ysø9   )97مائده / (   � #$

  است نه توضيح. عطف بيان براي مدح» البيت الحرام«كه 

  گونة هشتم ـ عطف يكي از دو مترادف بر ديگري

  كه مقصود از آن نيز تأكيد است، و از اينگونه قرار داده شده:

� !$yϑ ‾ΡÎ) (#θ ä3ô© r& Éo\ t/ þ’ÎΤ÷“ ãm uρ �   ) / 86يوسف(  

� $yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$yϑÏ9 öΝåκu5$ |¹ r& ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# $ tΒuρ (#θ à"ãè |Ê �     

  )146آل عمران/(  

� Ÿξsù ß∃$ sƒ s† $ YΗø>àß Ÿω uρ $ VϑôÒ yδ �   )/ 112طه(  

� āω ß#≈sƒrB %Z. u‘yŠ Ÿωuρ 4 ý øƒrB �   )/ 77طه(  

� āω 3“t� s? $ pκ� Ïù %[ ùθ Ïã Iω uρ $\FøΒ r& �   ) / 107طه(  

  خليل گفته:
  باشند، به يك معني واحد مي» أمت«و » عوج«

� óΟèδ§�Å� óΟßγ1uθ ôf tΡ uρ �   ) / 80(زخرف/)78توبه(  

� Zπ tã ÷�Å° %[`$ yγ÷Ψ ÏΒuρ �   ) / 48مائده(  

� Ÿω ’ Å+ö7è? Ÿω uρ â‘x‹ s?  �   )/ 28مدثر(  

� āω Î) [ !$ tãßŠ [ !# y‰ÏΡ uρ �   )/ 171بقره(  

� $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs? yŠ$ y™ $ tΡu !# u�y9 ä. uρ �   ) / 67احزاب(  

� Ÿω $uΖ�¡ yϑtƒ $ pκ� Ïù Ò=|Á tΡ Ÿωuρ $uΖ�¡ yϑtƒ $ pκ� Ïù Ò>θ äóä9 �   ) /35فاطر(  

  باشد،  مي» لغب«در وزن و معني مانند » نصب«كه 
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� ÔN≡uθ n=|¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×π yϑôm u‘uρ �   ) / 157بقره(  

� #�‘õ‹ ãã ÷ρ r& # �‘õ‹ çΡ �   ) / 6مرسالت(  

  باشند. ه يك معني ميثعلب گفته: اين دو ب
ولي مبرد آمدن اين نوع را در قرآن انكار نموده، و مثالهاي گذشته را به اختالف دو 

اند: راه خالص اين است كه باور كني اينكه  معني تأويل كرده است، و بعضي گفته
رسانند،  رسانند كه به تنهايي هر كدام از آنها آن را نمي مجموع دو مترادف معنايي را مي

كثرت معاني داللت  سازد، و هر گاه كثرت حروف بر نكه تركيب أمر زايدي پديد ميچو
  كند كثرت ألفاظ نيز همين گونه است.

  گونة نهم ـ عطف خاص بر عام

اش توجه دادن بر ارزش و برتري آن است بطوري كه انگار از جنس عام  و فايده
  ذات. نيست، به جهت قرار دادن تغاير در وصف به منزلة تغاير در

گفت: اين عطف تجريد  و ابوحيان از استادش أبوجعفربن الزبير حكايت كرده كه مي
شود، چنانكه از جمله جدا شده و به تنهايي ذكر گرديده باشد به جهت فضيلت  ناميده مي

  آن.
  و از مثالهاي آن است:

� (#θÝà Ï"≈ym ’ n?tã ÏN≡uθn=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9$# �   ) / 238بقره(  

� tΒ tβ%x. # xρ ß‰ tã °!  Ïµ ÏGx6 Í×‾≈n=tΒuρ  Ï&Î# ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎ� ö9 Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒuρ  � ) / 98بقره(  

� ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒø:$# tβρã� ãΒù' tƒuρ Å∃ρ ã� ÷è pR ùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# 

  )104آل عمران/ (   �

� tÏ% ©!$# uρ šχθ ä3Åb¡ yϑãƒ É=≈tFÅ3 ø9 $$Î/ (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θ n=¢Á9   )170اعراف / (   � #$
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كه برپايي نماز از قسمتهاي تمسك جستن به كتاب است، ولي به خاطر اظهار مرتبة 
آن كه ستون دين است به طور خاص نام برده شده، و همچنين جبرئيل بالخصوص نامش 

به او منضم شد چون آمده به جهت رد بر يهود كه مدعي دشمنيش بودند، و ميكائيل 
فرشتة روزي است كه ماية زندگي بدنها است، چنانكه جبرئيل فرشتة وحي است كه 

  باشد. زندگي دلها و ارواح مي
قولي: چون جبرئيل و ميكائيل أمير و فرماندة فرشتگانند در لفظ مالئكه داخل ه ب و

 عجايبي در نبودند، همچنان كه فرمانده در عنوان أرتش داخل نيست. اين را كرمان
  ذكركرده است.

  و از اين قبيل است:

� tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ # ¹ þθß™ ÷ρr& öΝÎ=ôà tƒ …çµ |¡ø" tΡ �   ) /110نساء(  

� ôtΒuρ ãΝn=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù $# ’ n?tã «!$# $¹/ É‹x. ÷ρ r& tΑ$ s% z Çrρé& ¥’ n<Î) öΝs9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹s9 Î) Ö ó x« 

  )93أنعام /(   �
آيد، چنانكه رأي ابن مالك دربارة اين آيه و آية قبل  ص نميبنابر اينكه با واو اختصا

  باشد، ودر دومي معطوف ياد شده تا زشتي بيشتر آن گوشزد گردد. مي

  توجه

صطالحي امنظور از خاص و عام در اينجا آن است كه اولي شامل دومي هم باشد، نه 
  اصول فقه هست. كه در

  گونة دهم ـ عطف عام بر خاص

اش واضح است و  اند، ولي اين نظر خطاست، وفايده را انكار كردهو بعضي وجود آن 
  هتمام به آن جداگانه ياد شده است.اباشد، و از جهت  آن عموميت دادن مي

  از مثالهاي آن است: 

� ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣuρ �   )/ 162انعام(  



    

  اإلتقان في علوم القرآن      320

 

  كه نسك عبادت است، و از نماز أعم است.

� y7≈oΨ ÷� s?# u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑø9 $# tβ# u ö�à) ø9$# uρ tΛÏà yè ø9   )87حجر / (   � #$

� Éb>§‘ ö�Ï" øî $# ’Í< £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ÷σ ãΒ tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 

  )28نوح/ (   �

� ¨βÎ*sù ©! $# uθ èδ çµ9s9 öθtΒ ã≅ƒÎ�ö9 Å_ uρ ßxÎ=≈|¹uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( èπ x6 Í×‾≈ n= yϑø9 $# uρ y‰ ÷è t/ y7Ï9≡sŒ 

î��Îγsß �   ) / 4تحريم(  

  و زمخشري از اين گونه شمرده: 

� tΒuρ ã� În/y‰ ãƒ z÷ö∆ F{$# �   ) / 31يونس(  

  را پس از آنكه فرموده:

� ö≅è%  tΒ Νä3 è%ã—ö� tƒ �   ) / 31يونس(  

  گونة يازدهم ـ توضيح بعد از ابهام

اي، و  وضيح دهي اطناب كردهاند: هر گاه بخواهي ابهام نموده و سپس ت أهل بيان گفته
اش يا ديدن معني در دو شكل مختلف: إبهام و إيضاح است، و يا به جهت واقع  فايده

شدن معني در دل به طول مؤثرتر چون بعد از طلب واقع گرديده است، كه از معنايي كه 
زحمت دانسته مي شود عزيزتر است، و يا به خاطر اينكه لذت آگاه شدن از آن كمال  بي

ابد؛ زيرا كه هر گاه چيزي از يك جهت دانسته شود دل به آگاه شدن از آن از ساير ي
گردد، پس هنگامي كه علم به آن از بقية وجوه هم حاصل شد، لذتش  وجوهش شايقتر مي

  شديدتر است از دست يافتن به آن به طور ناگهاني از تمام وجوه.
  اين است: شو از مثالهاي

� Éb>u‘ ÷y u�õ° $# ’Í< “Í‘ô‰   )26-25طه /(   � ¹|
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آن را تفسير » صدري«رساند، و  درخواست باز شدن و فراخي چيزي را مي» اشرح«كه 
  كند، و همچنين:  و بيان مي

� ÷�Åc£ o„uρ þ’ Í< “Ì� øΒr& �   )/ 26طه(  

كه جاي تأكيد است به خاطر فرستادن و رسالتي كه بر دوش حضرت موسي قرار داده 
  د، و همينطور:رسان شده بود كه سختيها را مي

�  óΟ s9 r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8 u‘ô‰   )1شرح / (   � ¹|

  باشد، و نيز: كه جاي تأكيد است چون در مقام امتنان و تفخيم مي

� !$oΨ ø‹ŸÒ s% uρ Ïµ ø‹s9 Î) y7Ï9≡ sŒ t� øΒF{ $# āχ r& t� Î/# yŠ ÏIω àσ ‾≈yδ ×íθ äÜø) tΒ tÅs Î6óÁ•Β �   

  )6حجر / (  
  انند:و از اين قبيل تفصيل بعد از اجمال، م

� ¨β Î) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ’¶9 $# y‰ΖÏã «!$# $oΨ øO$# u�|³ tã # \�öκy− �   ) / 36توبه(  

  تا آنجا كه فرموده:

� Βنها îπyè t/ ö‘r& ×Πã�ãm �   ) / 196بقره(  

  و عكس آن، مانند فرمودة خداوند:

� ÏπsW≈ n=rO 5Θ$ −ƒr& ’Îû Ædkpt ø:$# >π yèö7y™uρ # sŒÎ) öΝçF÷è y_u‘ 3 y7ù=Ï? ×ο u� |³tã ×'s# ÏΒ%x. �     

  )196بقره / (  
» أو«به معني » وسبعه«ذكر شده تا اين توهم پيش نيايد كه واو در » عشره«كه بار ديگر 

  باشد، كه ثالثه در آن داخل گردد، چنانكه در فرمودة خداوند:  مي

� t, n=y{ uÚ ö‘F{ $# ’ Îû È ÷tΒöθ tƒ �   ) / 9فصلت(  

  سپس فرموده:

� Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ� Ïù z Å›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγÏ% öθsù x8 t�≈t/ uρ $ pκ� Ïù u‘£‰ s% uρ !$pκ� Ïù $ pκsE≡uθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yè t/ ö‘r& 5Θ$−ƒr& � 

  )10فصلت / (  
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روز داخل است، و چهاري غير از  گرديده در اين چهار كه دو روزي كه در اول ذكر
آنها نيست، و اين بهترين جوابي است كه در مورد آيه گفته شده، زمخشري به آن اشاره 

به آن جزم كرده  أسرارالتنزيلبن عبدالسالم آنرا ترجيح داده، و زملكاني در نموده، و ا
  است، وي گفته: و نظيرش: 

� $tΡ ô‰ tã≡uρuρ 4 y›θ ãΒ šÏW≈n=rO \' s#ø‹s9 $yγ≈uΖôϑ yϑø? r& uρ 9�ô³ yèÎ/  �   ) / 142اعراف(  

 برد. ابن باشد، كه احتمال اينكه آن ده شب بدون وعده بوده است را از بين مي مي
شب آن است كه نزديك بودن  سپس به ده به سي شب در اول و عسكر گفته: فايدة وعده

انقضاء مدت وعده برايش تجديد گردد، و در آن مدت آماده و با حواس جمع و حضور 
شد مساوي بود، پس چون فاصله  ذهن بوده باشد، چون اگر از اول چهل شب وعده مي

ساس كرد، و عزمي كه پيشتر نبود داده شد دل نزديكي تمام شدن مدت را اح
  تجديدگشت.

كامله) هشت جواب  ةو كرماني در عجايب گفته: دربارة فرمودة خداوند: (تلك عشر
دو جواب از تفسير، و يك جواب از فقه، و يك جواب از نحو، و يك جواب  از » هست

زيل جواب از حساب، كه تمام آنها را در أسرارالتن لغت، و يك جواب از معني، و دو
  ام. آورده

  گونة دوازدهم ـ تفسير

اند: كه عبارت است از اينكه در سخن پوشيدگي و خفا بوده باشد پس  اهل بيان گفته
  سير نمايد آورده شود.فچيزي كه آن را زايل كند و ت

  و از مثالهاي اين نوع است:

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$# t, Î=äz %�æθ è=yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ ¡¡ tΒ •�¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ � )/20-19معارج(  
تاب  صبر آفريده شده، هر گاه زياني به او رسد بي همانا انسان حريص و بي«

  ».ورزد گردد، و چون خيري به او رسد منع كرده و بخل مي
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  اند. است، چنانكه ابوالعاليه و ديگران گفته» هلوع«تا آخر تفسير » همس إذا«كه 

� ãΠθ •‹s)ø9 $# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×πuΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ �   ) / 255بقره(  

گفته: اينكه فرموده: (ال تأخذه سنه) تفسير قيوم  شرح األسماء الحسنيبيهقي در 
  است.

� öΝä3 tΡθãΒθ Ý¡ o„ u þθß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθ çt ¿o2x‹ãƒ �   ) / 49بقره(  

  باشد. مي» يسومونكم«به بعد تفسير » يذبحون«كه از 

� āχÎ) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑx. tΠ yŠ# u ( …çµ s)n=yz ÏΒ 5># t� è? �     

  )59آل عمران / (  
  باشد. مي» مثل«به بعد تفسير » خلقه«كه 

� Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “Íiρ ß‰ tã öΝä. ¨ρß‰ tã uρ u !$u‹Ï9 ÷ρ r& šχθ à) ù=è? ΝÍκö�s9 Î) Íο ¨Šuθyϑø9 $$ Î/ �   

  )1ممتحنه / (  
  و دشمنان مسلمين است. دوست گرفتن دشمنان خدا تفسير» تلقون«كه 

� ª! $# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î# tƒ öΝs9 uρ ô‰ s9θ ãƒ �   ) / 3-2اخالص(  

است كه » الصمد«تا آخر سوره تفسير و بيان » لم يلد«محمدبن كعب قرظي گفته: از 
قبل آن ما باشد، ابن جني گفته: وهر گاه جمله تفسير باشد وقف بر در قرآن بسيار مي

متمم و به جاي يكي از اجزاي آن  خوب نيست؛ زيرا كه تفسير شيء پيوسته به آن و
  باشد. مي

  گونة سيزدهم ـ قرار دادن ظاهر به جاي ضمير

ام كه ابن الصائغ انجام داده، و فوايدي دارد از  اي ديده و در اين باره تأليف جداگانه
  جمله:
  تقرير وتمكين بيشتر، مانند: -1

�  ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9$# �   ) / 2-1اخالص(  
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� Èd, ptø:$$Î/ uρ çµ≈oΨ ø9 t“Ρr& Èd, ptø: $$ Î/uρ tΑ t“ tΡ �   ) / 105اسراء(  

� āχ Î) ©! $# ρä% s! @≅ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# £Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω šχρã� ä3 ô± o„ � 

  )61غافر / (  

� çνθ ç7|¡ ós tG Ï9 z ÏΒ É=≈tG Å6 ø9 $# $ tΒuρ uθèδ š∅ÏΒ É=≈tG Å3ø9 $# šχθ ä9θà) tƒuρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã 

«!   )78آل عمران / (   � #$

  به قصد تعظيم، مانند: -2

� (#θà) ¨? $#uρ ©! $# ( ãΝà6ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ ª! $# 3 ª! $#uρ Èe≅ à6Î/ > ó x« ÒΟŠ Î=tæ �   )/282بقره(  

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& Ü>÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& ¨βÎ) z>÷“Ïm «! $# ãΝèδ tβθ ßs Î=ø" çRùQ$# �   )/22مجادله(  

� tβ# u ö� è%uρ Ì�ôf x" ø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u ö�è% Ì� ôf x"ø9 $# šχ%x. # YŠθ åκô¶ tΒ �   )/78اسراء(  

� â¨$t7Ï9 uρ 3“uθ ø) −G9 $# y7Ï9≡sŒ ×�ö� yz �   ) / 26اعراف(  

  به قصد اهانت و تحقير، مانند: -3

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& Ü>÷“ Ïm Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# æΛèε tβρ ç�Å£≈sƒ ø:$# �  / مجادله)

19(  

� ¨β Î) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# éø u”∴ tƒ öΝæη uΖ÷� t/ �   ) / 53اسراء(  

برطرف كردن اشتباه در جايي كه ضمير موهم آن است كه غير از اولي است،  -4
  مانند:

� È≅è% ¢Ο ßγ‾=9 $# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑø9 $# ’ ÎA ÷σ è? š� ù=ßϑø9   )26آل عمران / (   � #$

  ابن الخشاب گفته.موهم اين بود كه همان اولي است، اين را » تؤتيه«فرمود:  كه اگر مي

� šÏoΡ !$©à9 $# «! $$Î/ �∅ sß Ï öθ ¡¡9 $# 4 öΝÍκö� n=tã äο t� Í←!# yŠ Ï öθ¡¡9   )6فتح/(   � #$
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 موهم اين بود كه ضمير به خداي تعالي بر» عليهم دائرته«فرمود:  چون اگر مي
  گردد: مي

� r& y‰t6sù óΟ ÎγÏG u‹Ïã ÷ρ r' Î/ Ÿ≅ö6 s% Ï !%tæ Íρ Ïµ‹Åz r& §ΝèO $yγy_ t� ÷‚ tG ó™$# ÏΒ Ï !%tæ Íρ Ïµ‹Åzr& �   

  )76يوسف / (  
مانند اين باشد كه  گردد، و برمي» = برادرأخ«كه ضمير به تا توهم نشود » منه«نفرمود: 

به طور مستقيم به بيرون آوردن آن اقدام كرده، در صورتي كه چنين نيست؛ چون إقدام 
را  مستقيم به جستجوي شيء گمشده براي چنان كسي أذيت هست كه طبعهاي بلند

تا » من وعائه«نفرمود:  را تكرار نمود تا اين پندار نفي گردد، و ناخوش آيد، لذا لفظ ظاهر
  به او عايد است.» ستخرجهاا«گردد، چون ضمير  مي كه ضمير به يوسف بر گمان نرود

قصد پرورش هيبت، و وارد كردن ترس در دل شنونده با آوردن نامي كه مقتضي  -5
  كند، و از اين گونه است: ليفه أميرالمؤمنين تو را چنين أمر ميآن است، چنانكه گويي: خ

� ¨β Î) ©! $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ β r& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{$# #’ n<Î) $ yγÎ=÷δ r& �   ) / 58نساء(  

� ¨β Î) ©! $# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ �   ) / 90نحل(  

  قصد تقويت انگيزة مأمور، و از اين قبيل است: -6

� # sŒÎ*sù |MøΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† t,Î# Ïj. uθtG ßϑø9 $# �     

  )159آل عمران / (  
  بزرگ شمردن مطلب، مانند: -7

� öΝs9 uρ r& (# ÷ρt� tƒ y#ø‹Ÿ2 ä—Ï‰ ö7ãƒ ª! $# t, ù=y‚ ø9 $# ¢Ο èO ÿ…çν ß‰‹Ïè ãƒ 4 ¨β Î) š� Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# ×��Å¡ o„ 

  )19عنكبوت/ (   �

� ö≅è% (#ρ ç��Å™ †Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρã� ÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 r& y‰t/ t,ù=y⇐ ø9   )20عنكبوت/ ( � #$

�  ö≅ yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç≈|¡ΣM}$# ×Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ¤$!$# öΝs9  ä3tƒ $\↔ø‹x© # �‘θ ä. õ‹̈Β ∩⊇∪ $‾Ρ Î) $oΨ ø) n=yz 

z≈|¡ΣM}$# �   ) / 2-1انسان(  
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  لذت بردن از ياد آن، مانند: -8

� $uΖrOu‘÷ρ r& uρ uÚ ö‘F{ $# é& §θt7oKtΡ š∅ÏΒ Ïπ̈Ζyf ø9   )74زمر / (   � #$

  عدول نمود.» الجنه«به » ارض«وبه همين جهت از ذكر كلمة » كه نفرمود: نمنها
  قصد رسيدن از ظاهر به وصف، و از اين گونه است: -9

� (#θ ãΨ ÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ Äc É<̈Ψ9$# Çc’ ÍhΓW{ $# ” Ï% ©!$# Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ � ) / 158اعراف(  

  رموده:پس از آنكه ف

� ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!   )158اعراف / (   � #$

كرده بيان سازد، و براي اينكه دانسته  تا بتواند صفاتي كه ذكر» فĤمنوا باهللا وبي«نفرمود: 
شود كه واجب است به كسي ايمان آورده شود و از او پيروي گردد كه اين صفات را 

  شود.  وصف نميآورد اين امكان نبود، چون ضمير  مي دارد، پس اگر ضمير
  توجه دادن به علت حكم، مانند: -10

� tΑ£‰ t6sù šÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß öΝåκ÷] ÏΒ »ω öθ s% u�ö� xî ” Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% óΟ ßγs9 �   

  )162اعراف / (  

� $uΖø9 t“Ρ r' sù ’ n?tã t Ï% ©!$# (#θ ßϑn=sß # Y“ ô_Í‘ �   ) / 59بقره(  

� �χ Î*sù ©! $# Aρß‰ tã zƒÌ� Ï"≈s3 ù=Ïj9 �   ) / 98بقره(  

تا برساند كه هر كس با فرشتگان دشمني ورزد كافر است، و به جهت » لهم«نفرمود: 
  كند، كفر او خداوند  با او دشمني مي

� ô yϑsù ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 2”u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹Ÿ2 ÷ρ r& šU¤‹x. ÿ Ïµ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω 
ßxÎ=ø" ãƒ šχθãΒÌ�ôf ßϑø9$# �   ) / 17يونس(  
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� tÏ% ©!$# uρ šχθ ä3Åb¡ yϑãƒ É=≈tFÅ3ø9 $$Î/ (#θ ãΒ$s% r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# $‾Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& tÏ⇔ Ï=óÁ èRùQ$# 

  )170اعراف / (   �

� ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ ôm r& 

¸ξyϑ tã �   ) / 30كهف(  

  قصد عموم، مانند:  -11

� !$tΒuρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ ø"tΡ 4 ¨βÎ) }§ø"̈Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨ΒV{ Ï þθ �¡9 $$Î/ �   )/53يوسف(  

  تا فهميده نشود كه اختصاص به خودش دارد، » إنها«نگفت: 

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβρã� Ï"≈s3ø9 $# $ y)ym �   ) / 151نساء(  

� $ tΡ ô‰tFôãr& uρ tÌ� Ï"≈x6ù=Ï9 $\/#x‹ tã �   ) / 37نساء(  

  قصد خصوص، مانند: -12

� Zο r&z÷ö∆ $#uρ ºπoΨ ÏΒ ÷σ•Β βÎ) ôMt7yδ uρ $ pκ|¦ø" tΡ Äc É<̈Ζ=Ï9 �   )/ 50احزاب(  

  به جهت تصريح به اينكه اين حكم مخصوص آن حضرت است.» لك«نفرمود: 
  اشاره به داخل نبودن جمله در حكم اول، مانند: -13

� βÎ*sù Î* t±o„ ª! $# óΟ ÏFøƒ s† 4’ n? tã y7Î7ù=s% 3 ßxôϑtƒuρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈t6ø9   )24شوري /(   � #$

  استيناف است نه داخل در حكم شرط.» ويمح اهللا«كه 
  رعايت جناس، و از اين گونه است: -14

�  ö≅ è% èŒθ ããr& Éb>t�Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ... �   ) / 1ناس(  

  اين را شيخ عزالدين گفته، و ابن الصائغ مثال آورده به فرمودة خداوند:

� t, n=y{ z≈|¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ... �   )2لق / ع(  

  سپس فرموده:

� zΟ‾=tæ z≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ Hξx. ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$# # xöôÜ uŠs9 �     
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  )6-5علق / (  
داند يا إدريس است،  كه مراد از انسان اولي جنس، و دومي آدم، يا هر كس نوشتن مي

  باشد. و سومي ابوجهل مي
  ربارة فرمودة خداوند:بعضي د .رعايت ترصيع و توازن الفاظ در تركيب -15

� β r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1y‰ ÷n Î) t�Åe2 x‹ çFsù $ yϑßγ1y‰ ÷n Î) 3“ t� ÷zW{$# �   )/282بقره(  

  اند: گفته
  اينكه بناچار ضميري را بپذيرد، و از اين گونه است: -16

� # ¨Lym !# sŒÎ) !$u‹s? r& Ÿ≅ ÷δr& >π tƒö� s% !$ yϑyè ôÜ tGó™$# $yγn=÷δr& �   ) / 77كهف(  

صفت براي » استطعما« باز درست نبود، چون جملة» استطعموهم« فرمود: كه اگر مي
گردد، و  پس بايد كه در آن ضميري باشد كه به آن باز» أهل«اي نكره است نه براي  قريه

صالح صفدي از او اين امكان ندارد مگر با تصريح به ظاهر. سبكي در جواب سؤالي كه 
  : گفته استكرده چنين 

أسيذاإمن و ةالقضا نا قاضيد  
  يراعهن كفه يوم الندي ومو

جت في المشكالت مسائلٌومن إن د  
  كبر معجزأرأيت كتاب اهللا 

  عجاز كون اختصارهاإل ةجملو من 
  و لكنني في الكهف أبصرت آيه

  فقد» استطعما أهلها«و ماهي إال 
  الغراء في وضع ظاهر ةلحكمفما ا

  فارشد علي عادات فضلك حيرتي
  

  لقمرانله ا بدا وجهه استحيا  
رسه بحران يلتقيانعلي ط  

  جالها بفكر دائم اللمعان
  ألفضل من يهدي به الثقالن
  بايجاز ألفاظ و بسط معان
  بها الفكر في طول الزمان عناني
  نري استطعماهم مثل ببيان
  مكان ضمير إن ذاك لشان

  لي بها عندالبيان يدان فما
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اش آشكار گردد  گاه چهره القضات و آنكه هر اي آقاي ما قاضي -1ترجمة أبيات: 
اي كسي كه كف دستش روز بخشش و قلمش بر  و -2خورشيد و ماه شرمسار شوند. 

و آنكه هرگاه سياهي مشكل مسائلي پيش آيد  -3كاغذش دو دريايي هستند بهم پيوسته. 
كتاب خداوند را بزرگترين معجزه از براي  -4زدايد.  روشن مي آن را با انديشة هميشه

و از جمله جهات اعجاز آن  -5ام. كه جن و انس به او هدايت شوند ديده بهترين كسي
ام  اي يافته الكهف آيه ي ولي در سوره -6اينكه الفاظش مختصر و معانيش گسترده است. 

بينيم  باشد كه مي مي» استطعما أهلها«و آن  -7اش مرا خسته كرده.  كه انديشه كردن درباره
پس حكمت عمده و روشن در اين كار چيست  - 8كرد.  همين را بيان مي» استطعماهم«

  كه ظاهر به جاي ضمير قرار داده شود كه اين حتما براي جهتي است.
هاي فضيلت تو است حيرتم را برطرف ساز، كه  پس راهنمايي كن چنانكه شيوه -9

  مرا در بيان آن دستي نيست.

  توجه

  آيات سابق گذشت:  إعادة معني ظاهر بهتر از تكرار لفظ آن است چنانكه در

� $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& tÏ⇔ Ï=óÁ èR ùQ$# �   ) / 170اعراف(  

� $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ ôm r& ¸ξ yϑtã �   ) / 30كهف(  

  و مانند اينها.
  و از اين گونه است:

� $̈Β –Š uθtƒ šÏ% ©!$# (#ρã� x"x. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# Ÿωuρ tÏ.Î� ô³ çRùQ$# β r& tΑ ¨”t∴ ãƒ Νà6 ø‹n=tæ 

ô ÏiΒ 9�ö�yz ÏiΒ öΝà6În/ §‘ 3 ª!$# uρ �⇒ tG øƒs†  Ïµ ÏGyϑ ômt� Î/ tΒ â !$t± o„ � ) / 105بقره(  
اند و مشركين (دوست ندارند)  دوست ندارند كساني كه از اهل كتاب كفر ورزيده«

خداوند هر كس را بخواهد  ري از سوي پروردگارتان بر شما نازل شود وياينكه خ
  ».د اختصاص دهدوخ به رحمت
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به جهت اين » اهللا«كه فرود آوردن خير با ربوبيت سازگار است، و اعادة آن با لفظ 
است كه اختصاص دادن خير به مردم مناسب الهيت است، چون دايرة ربوبيت وسيعتر 

  باشد. مي
  و از اين قبيل است:

�  ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ �   ) / 1أنعام(  

  تا آنجا كه فرموده:

� öΝÍκÍh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷è tƒ �   ) / 1أنعام(  

و اعادة آن در جملة ديگر بهتر از اعاده در يك جمله است چون بين آنها فاصله شده، 
و پس از طوالني شدن بهتر از إضمار است تا ذهن مشغول نماند به سبب آنچه به آن 

  برود، مانند فرمودة خداوند: گردد و آنچه آغاز شده از دستش بازمي

� y7ù=Ï? uρ !$ uΖçF¤f ãm !$yγ≈oΨ øŠs?# u zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) 4’ n? tã  Ïµ ÏΒöθ s% �   ) / 83أنعام(  

  پس از آنكه فرموده:

� øŒÎ) uρ tΑ$ s% ÞΟŠÏδ≡t�ö/ Î) ÏµŠ Î/L{ u‘ y—# u �   ) 74 /أنعام(  

  گونة چهاردهم ـ ايغال، يا امعان

اي را كه تماميت معني به آن بستگي  نكتهو آن پايان دادن سخن به چيزي است كه 
اند به  اند كه اين فن به شعر إختصاص دارد، ولي رد شده ندارد برساند، بعضي پنداشته

  اينكه در قرآن از اين فن واقع گرديده، از آن جمله است: 

� ÉΘöθ s)≈tƒ (#θãèÎ7®? $# šÎ=y™ö�ßϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪ (#θãè Î7®? $# tΒ āω ö/ä3 é=t↔ ó¡o„ # \� ô_ r& Νèδ uρ tβρ ß‰ tGôγ•Β 

  )21-20يس / (   �
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ايغال است چون معني بدون آن تمام است، چون حتما رسول » م مهتدونهو«كه 
هدايت شده است، ولي در اين جمله مبالغة بيشتري براي برانگيختن بر پيروي از 

  پيغمبران و ترغيب در آن است.
  و ابن أبي االصبع از اين قبيل شمرده:

� Ÿωuρ ßì Ïϑó¡ è@ §Μ ÷Á9$# u !%tæ‘$!$# #sŒ Î) (#öθ ©9 uρ tÌ� Î/ô‰ ãΒ �   ) / 80نمل(  

زايد بر معني است به جهت مبالغه در سود نبردن آنها از » مدبرين وذا وّلإ«كه 
  فراخواندن، 

� ôtΒuρ ß|¡ ôm r& zÏΒ «!$# $Vϑõ3 ãm 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �   ) / 50مائده(  

مؤمنين و طعنة مذمت به يهود كه از  كه جملة آخر زايد بر معني است به جهت مدح
  باشند،  يقين داشتن دور مي

� …çµ ‾Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3‾Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? �   ) / 23ذاريات(  

تا آخر إيغال است و زايد بر معني چون وعدة مزبور تحقق يافته، و » مثل ما«كه از 
  بديهي است كه واقع شده و كسي در آن ترديد ندارد.

  انزدهم ـ تذييلگونة پ

اي در پي جملة ديگر آورده شود كه دومي مشتمل بر معني  و آن چنين است كه جمله
اول باشد به خاطر تأكيد منطوق يا مفهوم آن، تا معني براي كسي كه نفهميده ظاهر گردد، 

  و براي كسي كه فهميده تقرير شود، مانند:

� y7Ï9≡sŒ Νßγ≈oΨ ÷ƒt“ y_ $yϑÎ/ (#ρã� x" x. ( ö≅ yδ uρ ü“Ì“≈pg éΥ āω Î) u‘θ à"s3 ø9   )17سبأ/(   � #$

� ö≅è%uρ u!%y` ‘,ys ø9 $# t, yδy—uρ ã≅ÏÜ≈t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7ø9 $# tβ%x. $]%θ èδy— �   )/81اسراء(  

� $tΒuρ $ uΖù=yè y_ 9�|³ t6Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6s% t$ ù#ã‚ ø9$# (  'Î*sù r& ¨MÏiΒ ãΝßγsù tβρ à$Î#≈sƒ ø:$# �     

  )34انبياء / (  
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� ‘≅ä. <§ø"tΡ èπs) Í←!# sŒ ÏNöθ pR ùQ$# �   ) /185آل عمران(  

� tΠöθtƒuρ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# tβρã� à" õ3 tƒ öΝä3Å2÷� Å³Î0 4 Ÿωuρ y7ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9�� Î7yz �   

  )14فاطر/(  

  گونة شانزدهم ـ طرد و عكس

طيبي گفته: آن عبارت است از اينكه دو جمله آورده شود كه اولي با منطوق خود 
  ر كند و بالعكس، مانند فرمودة خداوند:مفهوم دومي را تقري

� ãΝä3Ρ É‹ ø↔tG ó¡uŠ Ï9 tÏ% ©!$# ôMs3 n=tΒ óΟ ä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& t Ï% ©!$# uρ óΟ s9 (#θäó è=ö7 tƒ zΝè=çtø:$# óΟ ä3ΖÏΒ y]≈n=rO 

;N≡§� tΒ �   ) / 58نور (  

  تا آنجا كه فرموده:

� š[ø‹s9 ö/ä3ø‹n=tæ Ÿω uρ öΝÎγøŠn=tæ 7y$ uΖã_ £èδy‰÷è t/ �  ) / 58نور(  

كه منطوق أمر به إذن گرفتن در آن مواقع خاص مفهوم بالمانع بودن غير آن را تقرير 
  بالعكس، و همچنين است: نمايد، و مي

� āω tβθ ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝèδ t�tΒ r& tβθ è=yè ø" tƒuρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σ ãƒ �  )/ 6تحريم(  

  گويم: مقابل اين نوع در ايجاز نوع احتباك است. مي

  گونة هفدهم: تكميل

نامند آن است كه در كالمي كه موهم خالف مقصود است  كه آن را احتراس نيز مي
  چيزي كه آن پندار را دفع كند آورده شود، مانند:

� A'©!ÏŒ r& ’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο̈“ Ïãr& ’n? tã t Í�Ï"≈s3ø9   )54مائده / (  � #$

با  نهاست، پس آنراشد توهم اين بود كه از جهت ناتواني آ اكتفا مي» أذله«كه اگر بر 
  دفع فرمود، و مثل آن است: » أعزه«
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� â!# £‰Ï© r& ’n? tã Í‘$ ¤" ä3ø9 $# â !$ uΗxq â‘ öΝæη uΖ÷� t/ �  ) / 29فتح(  

  رفت كه به جهت خشونت آنهاست، شد توهم مي اكتفا مي» أشداء«كه هر گاه به 

� ól ã� øƒrB u !$ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Î� ö� xî > þθ ß™ �  ) / 22طه(  

� Ÿω öΝä3 ¨Ζyϑ ÏÜ øts† ß≈yϑøŠ n=ß™ …çν ßŠθãΖã_ uρ óΟ èδuρ Ÿω tβρ ã� ãè ô± o„ �  )/ 18نمل(  

م نسبت ظلم به سليمان احتراس شده باشد. و مثل آن است:تا از توه  

� Νä3t7� ÅÁ çG sù Ο ßγ÷Ψ ÏiΒ 8ο §�yè ¨Β Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ �  ) / 25فتح(  

  و نيز:

� (#θä9$s% ß‰ pκô¶ tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθß™t� s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝn=÷è tƒ y7̈ΡÎ) …ã&è!θ ß™t� s9 ª! $# uρ ß‰ pκô¶ tƒ ¨βÎ) 

tÉ) Ï"≈uΖßϑø9 $# šχθç/ É‹≈s3s9 �  )/ 1منافقون(  

 كه جملة وسطي إحتراس است تا مبادا پنداشته شود كه تكذيب به خود مطلب بر
  گردد. مي

عروس األفراح گفته: اگر اشكال شود كه: هركدام از اين جمالت معني جديدي را  در
گوييم: إطناب است براي ما قبل خودش از جهت رفع  ست، ميرساند، پس إطناب ني مي

  توهم غير خودش، هر چند كه معنايي في نفسه دارد.

  گونة هجدهم ـ تتميم

و آن عبارت از اين است كه در كالمي كه جز مراد را محتمل نباشد بيفزايد چيزي را 
  كه نكتة سودمندي را برساند، مانند مبالغه در فرمودة خداوند: 

� tβθ ßϑÏè ôÜãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm7ãm �  )/ 8انسان(  
  ».دهند و بر دوستي آن غذا را مي«

يعني: با وجود اينكه غذا را دوست دارند، يعني با اشتهاي آن، چون در اين صورت 
  و أجر آن بيشتر است، و مثل اين است:  إطعام برتر
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� ’tA#u uρ tΑ$yϑø9 $# 4’ n?tã  Ïµ Îm6ãm �  ) / 177بقره(  
  ».و مال را بر محبت آن بدهد«

� tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# uθèδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$ sƒ s† �   )/112طه(  
  ».و هر كس از كارهاي نيك انجام دهد در حالي كه مؤمن باشد پس نترسد«

  تتميم است و در نهايت زيبايي.» هو مؤمنو«كه 

  گونة نوزدهم ـ استقصاء

كلم معنايي را به طور كامل و همه جانبه بياورد، و تمام استقصاء آن است كه مت
گويد،  عوارض و لوازم آن را بيان سازد، پس از آنكه أوصاف ذاتي آن را به طور كامل باز

اي كه جايي نگذارد براي كسي كه بعد از او دربارة آن سخني بگويد، مانند فرمودة  به گونه
  خداي تعالي:

� –Šuθ tƒr& öΝà2ß‰ tn r& βr& šχθä3s? …çµ s9 ×π̈Ψ y_ �  ) /266بقره(  
  ».آيا كسي از شما دوست دارد كه باغي داشته باشد«

كرد درست بود، ولي در اين حد نايستاد تا اينكه  اكتفا مي» جنه = باغي«كه اگربر كلمة 
دست رفتن  = از درختهاي خرما و انگور) كه از أعنابن نخيل و مِ ( در بيان آن فرمود:

= كه از  نهارمن تحتها األ يتجر حبش دردناكتر است، سپس افزود: (چنين باغي براي صا
زير درختان نهرها جاري باشد) كه وصف آن را تمام كرد، سپس باز هم وصف آن را 

اي  = براي او در آن (باغ) از هر گونه ميوه له فيها من کل الثمراتكامل گردانيد و فرمود: (
يان شد تا حسرت و اندوه بر خرابي آن بيشتر ترتيب هرچه در باغها هست ب بدين بود)، و

= و پيري به او رسيد) سپس  أصابه الکبرو شود، آنگاه در توصيف صاحب آن فرمود: (
نمايد كه بعد از وصف او  معني را در اين مورد إستقصا كرد به آنچه مصيبت را بزرگ مي

» ضعفاء«را به » ذريه«= و فرزنداني ناتوان داشته باشد)؛ كه  ةوله ذريبه پيري فرمود: (
توصيف كرد، آنگاه يادآور شده كه اين باغ ـ كه صاحبش جز آن ندارد ـ بسرعت نابود 
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= گردبادي آن را در رسيد)، وبه اين بسنده نكرد چون  فأصابها إعصارگرديد كه فرمود: (
آتش  فيه نار = در آنسازد، و فرمود: ( گردباد آن قدر سريع باغ پرميوة سرسبز را نابود نمي

ايستاد تا اينكه از آتش گرفتن و سوختن باغ ن آتشناك) باز هم در اين حد بودـ گردباد
رفت آتش ضعيف باشد، و نتواند آن باغ را با نهرهاي جاري  خبر داد، چون إحتمال مي

ودرختهاي تر و سبزش آتش بزند، براي اينكه اين احتمال پيش نيايد فرمود: (فاحترقت = 
)، و اين زيباترين و تمامترين و كاملترين إستقصائي است كه در پس (آن باغ) بسوخت

  سخني واقع شده!
ابن أبي اإلصبع گويد: و فرق بين إستقصاء و تتميم و تكميل آن است كه تتميم بر 

آيد و أوصافش را به  كند، و تكميل بر معني تمام مي رسد و آن را تمام مي معني ناقص مي
رسد، و لوازم و عوارض و  صاء بر معني تمام شدة كامل ميرساند، و إستق مرحلة كمال مي

شود فرا  ها واقع مي گيرد، تا اينكه تمام آنچه در خاطره مي أوصاف و أسباب آن را دربر
  گذارد. بگيرد، وجاي خالي براي أحدي در آن وا نمي

  گونة بيستم ـ اعتراض

است كه محلي از إعراب كه قدامه آن را إلتفات ناميده، و آن آوردن يك يا چند جمله 
اي غير از  نداشته باشند، در ميان يك يا دو كالمي كه در معني بهم متصلند، به خاطر نكته

  دفع إيهام، مانند فرمودة خداوند:

� tβθè=yè øg s† uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9 $# …çµ oΨ≈ys ö7ß™ � Νßγs9 uρ $ ¨Β šχθ åκtJ ô± tƒ �  )/ 57نحل(  
او منزه از آن است و براي  دهند، مي خداوند دختران را قرار و (مشركان) براي«

  ».دنكن ) آرزو ميرا خود (پسران
كه (سبحانه) إعتراض است به جهت تنزيه خداي منزه و متعال از برگرفتن دختران، و 

  اند. و مانند فرمودة خداوند: نكوهش كساني كه چنين پنداشته

� £è=äzô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑø9$# tΠ# t�ys ø9$# β Î) u !$ x© ª!$# šÏΖÏΒ# u �  ) / 27فتح(  
  ».البته وارد مسجد الحرام خواهيد شد به خواست خداوند با امنيت«
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  كه جملة استثنا (إن شاء اهللا) اعتراض است كه براي تبرك آمده.
  و از مواردي كه بيش از يك جمله است:

� �∅ èδθ è?ù' sù ô ÏΒ ß]ø‹ym ãΝä. t� tΒr& ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# �=Ïtä† tÎ/≡§θ −G9$# �=Ït ä† uρ 

šÌ� ÎdγsÜ tFßϑø9 $# ∩⊄⊄⊄∪ öΝä. äτ!$ |¡ ÎΣ Ó^ ö� ym öΝä3   )223- 222بقره / (  � 9©
پس از آنجا كه خدا دستور داده به آنها (زنها) نزديك شويد كه همانا خداوند «

  ».توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد، زنان شما كشتزار شمايند
هاي وسط إعتراض  ت، و جملهكه (نساؤكم) متصل است به (فأتوهن) چون بيان آن اس

  زنان.(دبر) است به جهت سوق دادن به پاكيزگي و پرهيز از پشت 
  و فرمودة خداوند:

  (يا أرض ابلعي ماءك) تا آنجا كه فرموده: 

� Ÿ≅ŠÏ%uρ # Y‰ ÷èç/ �  ) /44هود(  

  در اين آيه اعتراض در سه جمله هست:

� uÙ‹Ïîuρ â!$ yϑø9 $# z ÅÓ è%uρ ã� øΒF{$# ôN uθtFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθ èg ø:$# �  ) /44هود(  
و آب فرو نشست و أمر (عذاب) انجام گرفت و كشتي بر كوه جودي قرار «

  ».يافت
اش آن است كه برساند اينكه أمر الهي بين دو قول  دراألقصي القريب گويد: و نكته

واقع  رساند كه اين أمور بعداً آورد بظاهر مي ها را در آخر مي أنجام شد، كه اگر اين جمله
اند، و چون در وسط آمد معلوم شد كه اجراي آنها به تأخير نيفتاده است. و نيز  شده

» غيضو«اعتراضي است بين: » األمر قضيو«اعتراضي در اعتراض آن هست كه: 
  شود. چون پهلو گرفتن كشتي پس از فرونشستن آب حاصل مي» واستوت«و

  و فرمودة خداوند:

� ôyϑÏ9uρ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ  Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ �  ) / 46رحمن(  
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  تا آنجا كه فرموده:

� tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n? tã ¤\ã� èù �  ) / 54رحمن(  

كه در آن هفت جملة اعتراضي هست، در صورتي كه جملة اخير را حال از آن إعراب 
  كنيم.

  و از موارد وقوع اعتراض در اعتراض است، مانند:

� Iξ sù ÞΟ Å¡ ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθàf ‘Ζ9 $# ∩∠∈∪ …çµ ‾ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑn=÷ès? íΟŠÏà tã ∩∠∉∪ …çµ ‾ΡÎ) 

×β# u ö�à) s9 ×ΛqÌ� x. �  ) / 77-75واقعه(  
سوگند به محل نزول ستارگان (يا نزول آيات قرآن) و اين سوگند اگر بدانيد «

  ».سوگند بزرگي است، كه اين قرآن بسيار گرامي و بزرگ است
قسم و صفت آن  نه لقسم...) و بينإن قسم و جواب آن اعتراض آمده: (وكه بي

اعتراض ديگري آمده (لو تعلمون) به جهت تعظيم و بزرگ شمردن مقسم به، و براي 
  دانند. تي است كه آنها نميبه آنان اعالم كند كه آن را عظم اينكه

 رود ده است، با اينكه انتظار نميي افابطيبي در التبيان گفته: وجه خوبي اعتراض خو
  اي است كه شخص حسابش را نكرده باشد و به او برسد. چون حسنهكه هم ،بيايد

  گونة بيست و يكم ـ تعليل

اش تقرير و رساتر بودن است، چون طبعها أحكامي را كه علتشان بيان شده  و فايده
پذيرند، و بيشتر تعليلها در قرآن بنا بر تقدير جواب سؤالي است كه جملة  باشد زودتر مي

  اولي مقتضي آن است.
و حروف تعليل عبارت است از: الم، إن، أن، إذ، باء، كي، من، و لعل، كه مثالهاي آنها 

  در نوع ادوات گذشت.
  باشد، مانند فرمودة خداوند:  مي» ةحكم«هايي كه در روند تعليل است:  و از واژه

� 8π yϑò6 Ïm ×π tó Î=≈t/ �  ) / 5قمر(  
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  ».(قرآن) حكمت بالغة الهي است«

  از آفرينش آن شيء مانند: و نيز يادآوري منظور

� Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚ ö‘F{ $# $V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $# uρ [ !$oΨ Î/ �  ) / 22بقره(  
  ».(خداوند) زمين را براي شما گسترانيد و آسمان را برافراشت«

� óΟs9 r& È≅ yèøg wΥ uÚ ö‘F{ $# #Y‰≈yγÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7Åg ø:$# uρ # YŠ$s? ÷ρ r& �  ) / 7-6نبأ(  
ارة خلق ساختيم، و كوهها را همچون ميخهاي محكم بر مگر نه ما زمين را گاهو«

  ».آن نهاديم
  



  نوع پنجاه و هفتم:

  در خبر و انشاء

يان برآنند كه كالم در اين دو قسم منحصر ب بدانكه حاذقان از علماي نحو و قاطبة اهل
  است، و قسم سومي براي آن نيست.

سؤال، أمر، تشفع، تعجب، قسم، تاست: نداء،  اند كه اقسام كالم ده اي ادعا كرده و عده
  شرط، وضع، شك، و إستفهام.

  قولي: نه قسم است، به اين ترتيب كه استفهام در قسم سؤال داخل باشد.ه و ب
سؤال داخل  بقولي: هشت قسم است؛ به اينكه تشفع (=تقاضا) اسقاط گرديده و در و
  باشد.

  خبر است. خل درو بقولي: هفت قسم است؛ به اينكه شك نيز إسقاط شود چون دا
  تمني. هي، نداء، ونو أخفش گفته: شش قسم است: خبر، استخبار، امر، 

  اند: پنج قسم است: خبر، أمر، تصريح، طلب و نداء. و بعضي گفته
  چهار قسم است: خبر، استخبار، طلب، و نداء. اند: وقومي گفته

د: زيرا كه كالم يا ان گفته .انشاء اند: برسه گونه است: خبر، و طلب، و و بسياري گفته
احتمال صدق و كذب را دارد يا نه، گونة اول خبر است، و گونة دوم اگر معنايش با 
لفظش مقترن باشد انشاء است، و اگر مقترن نباشد بلكه متأخر از آن باشد طلب است. و 

كه طلب  آنند كه طلب داخل در انشاء است، و اينكه معني (إضرب) مثال محققان بر
آيد متعلق  باشد، اما خود زدن كه بعداً بوجود مي است با لفظش مقترن مي ضرب (= زدن)

  طلب است نه خود آن.
اند، گفته شده: تعريف آن ممكن نيست چون دشوار  و در تعريف خبر إختالف كرده

 ءاست، و بقولي: چون بديهي وروشن است، چون انسان به طور بديهي بين خبر و انشا
  رازي در كتاب المحصول اين قول را ترجيح داده است. گذارد، و امام فخر فرق مي

توان تعريف كرد، قاضي ابوبكر و معتزليان گويند:  ولي بيشتر علما برآنند كه آنرا مي
خبر كالمي است كه راست و دروغ در آن داخل است، اما اشكال شده كه خبرهاي خداي 
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ح است در قسم خبر تعالي جز راست نيست، قاضي جواب داده كه: از لحاظ لغت صحي
  داخل باشد.

و بقولي: خبر آن است كه راست و دروغ در آن هست، و اين تعريف از اشكال ياد 
  شده در امان است.

و ابوالحسن بصري گفته: خبر كالمي است كه به خودي خود نسبتي را برساند ولي بر 
 چون قيام منسوب واند كه مانند: (قم = بپاخيز) در اين تعريف داخل است،  او ايراد گرفته

  طلب نيز منسوب است.
بقولي: كالمي است كه به خودي خود اضافه امري به امر ديگر را نفي يا اثباتاً فايده  و
  دهد.

و بقولي: قولي است كه با صراحت خود مقتضي نسبت دادن معلومي به معلوم ديگر 
  باشد، به نفي يا اثبات.

كه مدلول آن در خارج بوسيلة كالم و يكي از متأخرين گفته است: إنشاء آن است 
  خالف آن است. شود و خبر بر حاصل مي

سه گونه دانند گفته: اگر كالم با وضع خود طلب را  و يكي از كساني كه كالم را بر
افاده كند از اين احوال خالي نيست كه يا طلب ذكر ماهيت است، يا تحصيل آن، يا رها 

باشد، و اگر با وضع خود  ر، و سومي نهي ميكردن آن، گونة اول استفهام، و دومي ام
شود،  طلب را نرساند؛ هر گاه راست و دروغ در آن محتمل نباشد تنبيه و انشاء ناميده مي

نمايي؛ يعني آن را  كني و منظورت را انشاء مي زيرا كه بوسيلة آن مخاطب خود را متنبه مي
نكه با داللت التزامي طلب را كني بدون اينكه در خارج موجود باشد، خواه اي ابتكار مي

راست و  برساند مانند تمني و ترجي و نداء و قسم، يا نه، مانند: أنت طالق، و هر گاه
  دروغ در آن راه داشته باشد خبر است.

  فصلي در مقصود از خبر

  آيد، مثل: گاهي به معني امر مي مقصود از خبر فايده رساندن به مخاطب است، و
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� ßN≡t$ Î!≡uθ ø9 $#uρ z÷è ÅÊö� ãƒ �  ) / 233بقره(  

� àM≈s) ‾=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ −/u�tItƒ �  ) / 228بقره(  

  آيد، مانند: و گاهي به معني نهي مي

� āω ÿ…çµ �¡ yϑtƒ āωÎ) tβρ ã�£γsÜ ßϑø9   )79واقعه / (  � #$

  آيد: مانند:  و به معني دعا نيز مي

� y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �  ) / 5فاتحه  

  است:يعني: أعنا، و از همين گونه 

�  ôM¬7s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s? uρ �  ) / 1مسد(  

  كه نفرين بر او است، و نيز: 

� ôM‾=äî öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& (#θãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% �  )/ 64مائده(  

  اند: اي از همين گونه دانسته و عده

� ôNu�ÅÇ ym öΝèδ â‘ρ ß‰ ß¹ �  ) / 90نساء(  

  هاي آنان از جنگ احد تنگ شود. هناند: اين نفرين است به اينكه سي گفته .را
نپذيرفته كه خبر به معني أمر و نهي  به نزاع پرداخه و اين سخن ابن العربي با قائلين

  بيايد، وي دربارة فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿξsù y]sù u‘ �  ) / 197بقره(  

گفته است: اين نفي نيست چون رفث = جماع وجود دارد، بلكه مشروعيت آن نفي 
شوند، و  را كه برخي از مردمان در حال احرام نيز اين فعل را مرتكب ميزي ؛شده است

خبرهاي خداوند متعال جايز نيست كه برخالف واقع گردند؛ بنابراين نفي به وجود 
(المطلقات يتربصن) كه  گردد نه وجود حسي، مانند فرمودة خداوند: مي شرعي آن بر

بينيم كه برخالف دستور الهي  اي را مي رفتهيعني: شرعاً نه حساً؛ زيرا كه ما زنان طالق گ
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گردد نه وجود حسي،  مي دارند، پس نفي به حكم شرعي باز كنند و عده نگه نمي صبر نمي
  و همينطور:

� āω ÿ…çµ �¡ yϑtƒ āωÎ) tβρ ã�£γsÜ ßϑø9   )79واقعه / (  � #$

خالف حكم شرع  يعني: شرعاً كسي قرآن را دست نزند، پس اگر دست زده شود بر
  است.

به آن نرسيده است،  ءاي است كه دست علما مانده وي گفته: و اين گنجينة زير خاك
گاه چنين چيزي واقع نشده است  آيد، و حال آنكه هيچ اند: خبر به معني نهي مي پس گفته

زيرا كه اين دو (خبر و نهي) از لحاظ حقيقت با هم  ؛و صحيح نيست كه واقع شود
  باشند. ن ميمختلف و از جهت وضع با هم متباي

  اي از بحث شاخه

بر أصح تعجب است، ابن فارس گفته: و آن برتري دادن چيزي بر  و از اقسام كالم بنا
  أمثال آن است.

و ابن الصائغ گفته: بزرگ شمردن صفتي است كه تعجب كننده از نظاير آن بيرونش 
  كشيده است.

ن آن است؛ زيرا و زمخشري گفته: معني تعجب بزرگ نمودن امر در دلهاي شنوندگا
  شود مگر از چيزي كه از نظاير و امثال خودش خارج و جدا باشد. كه تعجب نمي

زيرا كه از روشهاي مردم آن است كه از  ؛و رماني گفته: در تعجب إبهام مطلوب است
آنچه سببش شناخته نشده تعجب كنند، پس هرچه سبب مبهمتر باشد تعجب بهتر است. 

اي كه بر آن داللت  نايي است كه سببش مخفي باشد و صيغهگفته: و اصل تعجب براي مع
شود. گفته: و از جهت ابهام است كه (نعم) جز در جنس  كند مجازاً تعجب ناميده مي مي

  كند به منظور تفخيم؛ تا تفسير به گونة مهمي با إضمار پيش از ذكر واقع گردد. عمل نمي
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، و آنها: (ما أفعل) و (أفعل هايي از لفظ خودش وضع كردند سپس براي تعجب صيغه
هايي از غير لفظ خودش وضع نمودند، مانند (كبر) همچون  باشد. و نيز صيغه به) مي

  فرمودة خداوند:

� ôNu� ã9 x. Zπ yϑÎ=Ÿ2 ßlã� øƒ rB ôÏΒ öΝÎγÏδ≡uθ øù r& �  ) / 5كهف(  

� u�ã9 Ÿ2 $ ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «!   )3صف / (  � #$

� y#ø‹x. šχρã� à" õ3 s? «!$$ Î/ �  ) / 28بقره(  

  يك قاعده

شود، مانند  اند: هر گاه تعجبي از خداوند برسد به مخاطب متوجه مي محققان گفته
  فرمودة خداوند:

� !$yϑsù öΝèδu�y9 ô¹ r& ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9   )175بقره / (  � #$

يعني: از اين افراد بايد تعجب كرد، و بدين جهت خداي تعالي به تعجب توصيف 
م با جهل، و خداي تعالي از آن منزه است، و أوشود كه تعجب بزرگ شمردني است ت نمي

كنند، يعني به تعجب  اي نسبت به خداوند به جاي تعجب، تعجيب تعبير مي لذا عده
اين است آمدن دعا و ترجي (= اميد)  تن مخاطبين از سوي خداي تعالي، و نظيرشوادا

افراد را بايد  ني: اينم عربها اين تعبيرها آمده، يعهنسبت به خداوند تعالي كه با توجه به ف
  چنين و چنان هست، و لذا سيبويه دربارة فرمودة خداي تعالي: شما چنين گفت: نزد

� …ã&©# yè©9 ã� ©.x‹ tFtƒ ÷ρ r& 4 ý øƒ s† �  ) / 44طه(  

نسبت به ايمان آوردن فرعون  و انتظاري كه گفت: يعني: شما (موسي و هارون) با اميد
  مودة خداوند:داريد به سوي او برويد، و دربارة فر

� ×≅÷ƒuρ tÏ" Ïe" sÜßϑù=Ïj9 �  ) / 1مطففين(  

� ×≅÷ƒuρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3Þϑù=Ïj9 �  ) / 10مطففين(  
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گوييم اين دعا (نفرين) است؛ زيرا كه سخن به آن قبيح است، ولي عربها با  گفته: نمي
بير گفتند و قرآن مطابق لغت و روش لعنت كردن آنها چنين تع روش خودشان سخن مي

شان چنين گفت:  آورده، انگار اينكه فرموده: (ويل للمطففين) يعني اين افراد را بايد درباره
گويند، پس گفته شده: اين افراد از كساني  چون اين سخن را به اهل شر و هالكت مي

  باشند. هستند كه داخل در هالكت مي

  :اي از بحث شاخه

  وعده و تهديد است، مانند: از اقسام خبر

� óΟÎγƒÎ�ã∴ y™ $ uΖÏF≈tƒ# u ’ Îû É−$ sùFψ$# �  ) / 53فصلت(  

� ÞΟn=÷è u‹y™uρ t Ï% ©!$# (# þθ ßϑn=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ �  )/ 227شعراء(  

  و در سخن ابن قتيبه ايهام هست كه انشاء باشد.

  اي ديگر شاخه

دهد، و فرق بين نفي و  از اقسام خبر نفي است، بلكه نيمي از تمام سخن را تشكيل مي
نامند و به آن جحد  است كه نفي كننده هر گاه راستگو باشد سخنش را نفي مي جحد آن

توان گفت و هم جحد، بنابراين هر جحدي  گويند، و اگر دروغگو باشد هم نفي مي نمي
نفي هم هست، ولي هر نفيي جحد نيست، اين را ابوجعفر نحاس و ابن الشجري و 

  اند. ديگران ذكر كرده
  مثال نفي: 

� $̈Β tβ%x. î‰ £ϑptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9%y` Íh‘ �  ) / 40احزاب(  

  و مثال جحد: رد كردن فرعون و اطرافيانش آيات موسي را، خداي تعالي فرموده:
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� $¬Ηs>sù öΝåκøE u !%ỳ $ oΨ çG≈tƒ# u Zο u� ÅÇö7ãΒ (#θ ä9$s% # x‹≈yδ Ö� ós Å™ ÑÎ7•Β ∩⊇⊂∪ (#ρß‰ ys y_uρ $pκÍ5 

!$ yγ÷FoΨ s) ø‹oKó™$# uρ öΝåκß¦à"Ρ r& �  ) / 14- 13نمل(  

وادوات نفي عبارتند از: ال، الت، ليس، ما، إن، لم، و لما، كه معاني آنها گذشت و 
  تفاوتهايشان با يكديگر بيان گشت.

زيرا  ؛باشد آوريم؛ الخويي گفته: اصل ادوات نفي ال، و ما مي در اينجا فايدة ديگري مي
ل هميشه از ماضي بيشتر است، و (ال) از إستقبا كه نفي يا در ماضي است يا در مستقبل، و

  باشد، پس سبكتر را براي بيشتر قرار دادند. (ما) سبكتر مي
و نيز نفي در ماضي يا يك نفي مستمر است يا نفيي كه احكام متعددي دارد، و 

شود، و براي آن چهار كلمه  همچنين نفي در مستقبل، پس نفي بر چهارگونه مي
و لما اصلي نيستند، پس ما و ال در ماضي متقابل  و ال، و اما إناند: ما، لم، لن،  برگزيده

كند لفظاً و نفي  زيرا كه لم نفي استقبال مي ؛باشند، و گويي كه لم از ال و ما گرفته شده مي
كند معني؛ پس الم را از (ال) گرفته كه براي نفي استقبال است و ميم را از (ما)  ماضي مي

اند كه اشاره باشد به  ، و بدين جهت بين آنها جمع كردهگرفته كه براي نفي ماضي است
اند تا اشاره  اينكه (لم) به مستقبل و ماضي اشاره هست، و الم را پيش از ميم قرار داده

كه چنين  شود، باشد به اينكه (ال) اصل نفي است، و لذا در اثناي سخن با آن نفي واقع مي
اند:  لما) تركيب بعد از تركيب است، كأنه گفتهگويند: لم يفعل زيد و ال عمرو، و اما ( مي

  لم و ما، تا معني نفي در ماضي تأكيد شده باشد.
  فهماند. رساند، به همين جهت است كه (لما) استمرار را مي و نيز استقبال را مي

  چند نكته

درست بودن اتصاف منفي عنه  ءاند كه شرط صحت نفي از شي اول: بعضي گمان برده
  ال آنكه اين پندار مردود است به دليل فرمودة خداي تعالي:به آن است، وح

� $tΒuρ š� •/u‘ @≅Ï"≈tó Î/ $ £ϑ tã šχθ è=yϑ÷è tƒ �  ) / 132انعام(  
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� $tΒuρ tβ%x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡nΣ �  )/ 64مريم(  

� Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ �  ) / 255بقره(  

اهي به خاطر آن است كه عقالً و نظاير اينها، و در واقع خالي بودن چيزي از صفتي گ
شود ـ هر چند كه محال  امكان ندارد و گاهي براي آن است كه از آن شيء صادر نمي

  عقلي هم نباشد.
دوم: نفي ذاتي كه موصوف باشد، گاهي فقط نفي صفت آن است بدون ذات، و گاهي 

  نفي ذات نيز هست، قسم اول مانند:

� $tΒuρ öΝßγ≈oΨ ù=yè y_ # Y‰ |¡y_ āω tβθè=à2ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# �  ) / 8انبياء(  
  .خورند يعني: بلكه جسدي هستند كه طعام مي

  و قسم دوم مانند:

� Ÿω šχθè=t↔ó¡ tƒ šZ$̈Ψ9$# $]ù$ ysø9 Î) �  ) / 273بقره(  
  .شود نها صادر نميكنند پس لجاجتي نيز از آ اصالً سؤال (=درخواست) نمي

� $tΒ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹Ï"x© äí$sÜ ãƒ �  ) / 18غافر(  
  ».اي ندارند اصالً شفاعت كننده«

� $yϑsù óΟ ßγãè x"Ζs? èπ yè≈x" x© tÏè Ï"≈¤±9   )48مدثر / (  � #$
  .د تا اينكه شفاعتشان سودمند باشداي ندارن كننده شفاعت

  به دليل:

� $yϑsù $ uΖs9  ÏΒ tÏèÏ"≈x© �  )/ 100شعراء(  

شود، و عبارت ابن  ايجاب آن ناميده ميو اين نوع نزد اهل بديع: نفي شيء بوسيلة 
رشيق در تفسيرش چنين است: اينكه كالم در ظاهر ايجاب چيزي و در باطن نفي آن 

كه در باطن نفي  آن است نفي گردد، مانند وصف آن باشد، به اين نحو كه آن چه سبب
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نظور آن شده است. و در تعبير ديگري آمده: اينكه شيء را مقيداً نفي كنند، درحالي كه م
  مطلق نفي گردد، تا در نفي مبالغه و تأكيد شده باشد، و از اين قبيل است: باشد كه به طور

� tΒuρ äíô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈yδ ö� ç/ …çµ s9  Ïµ Î/ �  )/117مؤمنون(  
  .ي ندارد خداي ديگري با اهللا باشدكه جز اين نيست كه دليل

� šχθè=çGø) tƒuρ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# Î�ö� tó Î/ Èd,y⇔ ø9$# �  ) / 61بقره(  
  .شود كشتن پيغمبران جز بناحق نمي كه

� yì sù u‘ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# Î�ö�tó Î/ 7‰ uΗxå $ pκtΞ÷ρ t� s? �  ) / 2رعد(  
  .ه اصالً عمودي براي آسمانها نيستك

شود چون كمال صفت آن نيست، يا نتيجة آن  سوم: گاهي چيزي از اصل نفي مي
  ودة خداوند دربارة اهل جهنم: وجود ندارد، مانند فرم

� §ΝèO Ÿω ßNθßϑ tƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4 z÷ øts† �  ) / 13اعلي(  
ده صريحي وجود ندارد، و زندگي را نيز نفي كر رگكه مرگ را نفي كرده چون م

  .چون زندگي خوش و سودمندي نيست

� öΝßγ1t�s? uρ tβρ ã� ÝàΖtƒ y7ø‹s9 Î) öΝèδuρ Ÿω tβρ ç�ÅÇ ö7ãƒ �  ) / 198اعراف(  

اند بر نفي رؤيت خداوند؛ به اينكه نظر كردن در  معتزله به اين آيه استدالل كردهكه 
  فرمودة خداي تعالي:

� 4’n< Î) $pκÍh5u‘ ×ο t�Ïß$ tΡ �  ) / 23قيامه(  

كردند ولي  مستلزم ديدن نيست، ولي در رد آنها گفته شده كه: آنها با توجه نگاه مي
  ديدند،  چيزي نمي

� ô‰ s)s9 uρ (#θßϑÎ=tã Çyϑs9 çµ1u�tIô©$# $tΒ …çµ s9 ’Îû Íο t� ÅzFψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈n=yz 4 š[ ø♥ Î6s9 uρ $tΒ 

(# ÷ρt� x© ÿ Ïµ Î/ öΝßγ|¡à"Ρ r& 4 öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ßϑn=ôè tƒ �   )/ 102بقره(  
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كه اول آنها را با علم توصيف كرد به صورت تأكيد با قسم، سپس در پايان علم را از 
  د عمل نكردند. اين را سكاكي گفته است.زيرا كه به موجب علم خو ؛آنها نفي كرد

اند: مجاز را صحيح است نفي كنند برخالف حقيقت، و بر اين مبني  چهارم: گفته
  إشكال شده كه:

� $tΒuρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ �∅ Å3≈s9 uρ ©! $# 4’ tΓu‘ �  ) / 17انفال(  

ثري است اند كه منظور از رمي در اينجا ا آنچه نفي شده حقيقت است، و جواب گفته
كه بر آن مترتب شده يعني رسيدن آن به كفار، پس آنچه نفي بر آن وارد شده در اينجا 

َوَما َرَمْيَت َخْلًقا ِإْذ َرَمْيَت َكْسًبا َأْو َما َرَمْيَت مجاز است نه حقيقت، و تقدير آيه چنين است: 
  .انِْتَهاًء ِإْذ َرَمْيَت اْبِتَداءً 

ي گاهي منظور نفي قدرت و امكان است، و گاهي پنجم: در نفي استطاعت و تواناي
  گاهي مقصود وقوع آن فعل است با زحمت و مشقت. نفي إمتناع، و

  از قسم اول:

� Ÿξsù tβθ ãè‹ÏÜtFó¡tƒ ZπuŠÏ¹ öθ s? �  ) / 50يس(  

� Ÿξsù šχθ ãè‹ÏÜ tFó¡ o„ $ yδ̈Š u‘ �  ) / 40انبياء(  

� $yϑsù (# þθãè≈sÜ ó™$# βr& çνρ ã�yγôà tƒ $ tΒuρ (#θãè≈sÜ tG ó™$# …çµ s9 $ Y6ø) tΡ �  )/ 97كهف(  

  و از قسم دوم: 

� ö≅yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š� •/ u‘ �  ) /112مائده(  

تو خواهش ما را اجابت  دهد، يا آيا باشد، يعني آيا انجام مي بر هر دو قرائت مي بنا
دانستند كه خداوند قادر است كه مائده نازل كند، و نيز  كني كه سؤال نمايي؟ چون مي مي

  تواند دعا نمايد. مي ÷ند كه عيسييقين داشت
  قسم سوم است: و از
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� y7̈Ρ Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ # Z�ö9   )67كهف / (  � ¹|

  قاعده

كند، ولي ثبوت عام بر ثبوت خاص داللت ندارد و  نفي عام بر نفي خاص داللت مي
 ولي نفي آن بر نفي عام داللت ندارد، و بدون كند ثبوت خاص بر ثبوت عام داللت مي

شود، به همين جهت  تر شدن آن مي بخش شك زياد شدن مفهوم در لفظ موجب لذت
است كه نفي عام از نفي خاص بهتر است، و اثبات خاص از اثبات عام جالبتر، گونة اول 

  مانند فرمودة خداوند:

� !$£ϑ n=sù ôN u !$ |Êr& $ tΒ …ã&s! öθ ym |=yδ sŒ ª! $# öΝÏδÍ‘θ ãΖÎ/ �  ) / 17بقره(  

پس از آنكه فرمود: (أضاءت) زيراكه نور از ضوء اعم است، چونكم » مبضوئه«نفرمود: 
  گويند، لذا فرمود: شود، ولي نور بسيار را ضوء مي و زياد روشنايي را شامل مي

� uθ èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ ôϑ¤±9 $# [ !$u‹ÅÊ t� yϑs)ø9 $# uρ # Y‘θ çΡ �  )/ 5يونس(  

است، لذا عدم آن بر نبودن براين أخص از آن  پس در ضوء بر نور داللت هست، بنا
كند، ولي عكس آن چنين نيست، و در آية مورد بحث منظور آن است كه  ضوء داللت مي

  تركهم في ظلمات).پس از آن فرموده: (و اصالً نور از منافقين زايل شده، لذا
  و از همين گونه است:

� }§ øŠs9 ’Î1 ×'s#≈n=|Ê �  )/ 61اعراف(  

  گفته بودند:  چنانكه كافران» ضالل«و نفرمود 

� $ ‾ΡÎ) y71 u� t∴ s9 ’Îû 9≅≈n=|Ê �  )/ 60اعراف(  

زيرا كه ضالل از ضالله اعم است؛ پس در نفي گمراهي بلغيتر همين بود كه ضالله را 
در نفي بكار برد، و در تعبير ديگري اين گونه آمده: نفي فرد مستلزم نفي جنس است، و 

  ر است.به عبارت ديگر: نفي پايينتر مستلزم نفي عاليت
  گونة دوم: مانند فرمودة خداوند:



    

  اإلتقان في علوم القرآن      350

 

� >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{ $# uρ �  ) / 133آل عمران(  

زيرا كه عرض أخص است، چون هر چيزي كه عرض دارد طول » طولها«و نفرمود: 
نيز دارد، ولي عكس آن چنين نيست. نظير اين قاعده آن است كه نفي مبالغه در فعل 

اصل فعل نيست، و روي اين قاعده دو آيه مورد اشكال واقع شده: فرمودة مستلزم نفي 
  خداي تعالي:

� $tΒuρ y7•/ u‘ 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �  ) / 46فصلت(  

  و فرمودة خداوند:

� $tΒuρ tβ%x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡nΣ �  ) / 64مريم(  

  اند: و از آية اول چند جواب گفته
رود ولي در مقابل (عبيد)  ار ظلم كننده بكار مييكي: اينكه (ظالم) هر چندكه براي بسي

  آورده شده كه جمع كثرت است، مؤيدش اينكه خداي تعالي فرموده:

� ÞΟ≈‾=tã É>θ ã‹äó ø9   )109مائده/ (  � #$

  كه در مقابل جمع صيغة (فعال) را آورده، و حال آنكه در آية ديگري فرموده:
  )46زمر / (  � عالم الغيب�

  با مفرد آورده است. كند بر اصل فعل داللت ميكه صيغة (فاعل) را كه 
دوم: اينكه خداوند ظلم بسيار را نفي نموده تا به طور بديهي ظلم كم نيز نفي گردد، 

كند به خاطر سودبردن از ظلم است، پس هر گاه ظلم بسيار را كه  چون كسي كه ظلم مي
  منفعتش بيشتر است ترك كند، ترك كردن ظلم اندك اولي است.

محققين  اينكه به صورت نسبت است، يعني: بذي ظلم، اين وجه را ابن مالك ازسوم: 
  حكايت كرده است.

  چهارم: اينكه اين صيغه به معني (فاعل) نيز آمده است.
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خداوند تعالي وارد شود بزرگ و زياد است، چنانكه در  پنجم: اينكه كمترين كم اگر از
  مثل آمده: لغزش عالم بزرگ است.

ن است كه نفي تأكيد شود: يعني: ليس بظالم، ليس بظالم، ليس بظالم، كه ششم: مراد اي
  از آن تعبير كرده به (ليس بظالم).

رد سخن  هفتم: اينكه در جواب كسي كه گفته (ظالم) آورده شده، و هر گاه چيزي در
  مخصوصي تكرار شود مفهوم ندارد.

اثبات ـ مساوي است در  هشتم: اينكه صيغة مبالغه با غير آن در صفات خداوند ـ در
  نفي نيز به همانگونه جريان يافته است.

نهم: منظور از اين تعبير آن بوده كه كنايه بزند به اينكه زمامداران ستمگري كه (ظالم 
  عبيد) باشند، در دنيا هست.

شود، به اضافة جواب دهمي كه:  و همين جوابها در پاسخ اشكال آية دوم نيز گفته مي
  باشد. تناسب آخر آيات

  فايده

اند: هرگاه عربها بين دو كالم دو جحد آورند،  صاحب ياقوته گفته: ثعلب و مبرد گفته
  آن سخن اخبار است، مانند:

� $tΒuρ öΝßγ≈oΨ ù=yè y_ # Y‰ |¡y_ āω tβθè=à2ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# �  ) / 8انبياء(  

در اول خورند، و هر گاه جحد  معني چنين است: قرار داديم آنها را جسدي كه غذا مي
و اگر در اول كالم دو جحد باشد » ما زيد بخارج«كالم باشد جحد حقيقي است، مانند: 

  يكي از آن دو زايد است، و بنابر يكي از اقوال بر همين مبني است: 

� !$yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈̈Ψ ©3̈Β ÏµŠÏù �  ) / 26احقاف(  

  فصلي در باب استفهام

  است. باشد كه به معني استخبار ياز اقسام انشاء استفهام است، و آن طلب فهم م
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و بقولي: استخبار (= خبر گرفتن) از چيزي كه گفته شده ولي كامالً مفهوم نگرديده، 
اي. اين فارس در فقه اللغه اين را حكايت  ال كني استفهام كردهوپس وقتي دوباره از آن س

  كرده است.
كم، كيف، أين، أني، ،أدوات استفهام: همزه، هل، ما، من، أي باشد كه  ان ميمتي، و أي

  در بحث أدوات گذشت.
و ابن مالك در مصباح گفته: وغير از همزه بقيه أدوات همه نايب و جانشين آن 

باشد،  هستند، وچون استفهام طلب نقش كردن صورت آنچه در خارج است در ذهن مي
دن اي كه خبردار ش الزم است كه حقيقت نباشد مگر در صورتي كه از شخص شك كننده

را ممكن بداند و آن را باور داشته باشد، چون غير از شاك اگر استفهام كند تحصيل 
آيد، و اگر امكان خبردار شدن را باور نداشته باشد، استفهام براي او  حاصل الزم مي

  سودي ندارد.
و يكي از پيشوايان گفته: و آنچه در قرآن از ألفاظ استفهام آمده چنين است كه در 

د ـ كه خطاب كننده است ـ علم آن استفهام از جهت اثبات يا نفي نزد او خطاب خداون
  داند و پرسش از ناحية او نيست). باشد (يعني او حقيقت آن را مي حاصل مي

فهام و عالمه شمس الدين بن الصائغ در اين باره كتابي تأليف كرده كه آنرا روض األ
فته است: عربها دامنة استفهام را وسعت في أقسام االستفهام ناميده، وي در كتاب مزبور گ

داده و آنرا براي معاني خاصي از حقيقتش خارج ساخته يا آن معاني را به خورد آن 
  اند، و مجاز در آن به همزه اختصاص ندارد برخالف صفار كه چنين پنداشته است. داده

  معاني استفهام

آيد، مانند فرمودة  ا (إال) مياول: انكار، كه معني آن نفي و مابعد آن منفي است، لذا ب
  خداوند:

� ö≅yγsù à7n=ôγãƒ āω Î) ãΠöθ s)ø9 $# tβθ à) Å¡≈x"ø9   )35احقاف / (  � #$
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� ö≅yδuρ ü“Ì“≈pg éΥ āωÎ) u‘θ à" s3 ø9$# �  )/17سبأ(  

  و بر منفي عطف شده است در فرمودة خداوند:

� yϑsù “Ï‰ öκu‰ ôtΒ ¨≅ |Ê r& ª! $# ( $ tΒuρ Μçλm; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈‾Ρ �  )29م / رو(  

  گونه است: يعني اليهدي، و از همين

� ßÏΒ÷σ çΡ r& y7s9 y7yè t7̈? $# uρ tβθ ä9 sŒö‘F{$# �  ) / 111شعرا(  

� ßÏΒ÷σ çΡ r& È øu�|³ t6Ï9 $ uΖÎ=÷WÏΒ �  ) / 47مؤمنون(  

  يعني: النؤمن،

� ÷Π r& ã&s! àM≈oΨ t7ø9 $# ãΝä3s9 uρ tβθ ãΖt6ø9   )39طور / (  � #$

� ãΝä3s9 r& ã� x.©%!$# ã&s!uρ 4 s\Ρ W{   )21نجم /(  � #$

  يعني: ال يكون هذا، 

� #ρß‰ Îγx© r& öΝßγs) ù=yz �  ) / 19زخرف(  

  يعني: ماشهدوا خلقهم.
 و» لم يكن« ماضي به معني شود كه تكذيب نيز همراهش هست، و آن در و بسيار مي

  باشد، مانند: مي» اليكون«در مستقبل به معني 

� ö/ä38 x" ô¹ r'sù r& Νà6 š/ u‘ tÏΨ t7ø9 $$ Î/ ... �  )/ 40اسراء(  

  يعني: لم يفعل ذلك،

� $ yδθßϑ ä3ãΒÌ“ ù=çΡ r& óΟçFΡ r&uρ $oλm; tβθ èδÌ�≈x. �  )/28هود(  

  لزام.إلايعني: اليكون هذا 
اند با اين فرق كه اولي را إنكار ابطال،  دوم: توبيخ، و بعضي آن را از قبيل إنكار شمرده

كه: بنابر آنكه مابعدش واقع شده  اند، و معني توبيخ آن است و دومي را إنكار توبيخ ناميده
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باشد شايسته است كه نفي گردد، پس نفي در اينجا از روي عمد و قصد نيست ولي 
  كنند، مانند: إثبات مقصود است، به عكس سابق، و از اين قسم به تقريع نيز تعبير مي

� |MøŠ|Á yèsù r& “Ì� øΒr& �  ) / 93طه(  

� tβρß‰ ç7÷è s?r& $ tΒ tβθçG Ås ÷Ψ s? �  )95/  صافات(  

  )125 /صافات (  � أحسن الخالقين تذرونأتدعون بعأل و  �
گردد  شود كه برانجام آن توبيخ و سرزنش مي و بيشتر توبيخ در امر ثابتي واقع مي

چنانكه در مثالهاي مذكور گشت، و بر ترك فعلي كه شايسته بود انجام شود نيز توبيخ 
  كنند، مانند فرمودة خداوند: مي

� óΟ s9uρ r& Νä.ö�Ïdϑ yè çΡ $ ¨Β ã�ā2 x‹tG tƒ ÏµŠÏù  tΒ t�©.x‹ s? �  ) 37 /فاطر(  

� öΝs9 r& ôä3s? ÞÚ ö‘r& «!$# Zπ yèÅ™≡uρ (#ρ ã� Å_$pκçJ sù $ pκ� Ïù �  ) / 97نساء(  

إعتراف به أمري كه نزد او ثابت است  إقرار و سوم: تقرير، و آن واداشتن مخاطب بر
انكه با ديگر ادوات إستفهام رود، چن باشد، ابن جني گفته: و آن با هل بكار نمي مي

  شود، و كندي گفته: بسياري از علما دربارة فرمودة خداوند: استعمال مي

� ö≅yδ ö/ä3 tΡθ ãèyϑ ó¡o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3tΡθ ãè x"Ζtƒ �  )/73-72شعراء(  

ام كه  در معني تقرير و توبيخ با همزه شريك است؛ ولي من ديده» هل«برآنند كه 
  باشد. مي زيرا كه آن از قبيل انكار ؛پذيرد، و او معذور است ا نميابوعلي آن ر

تنها همزه در  شود، و ابوحيان از سيبويه نقل كرده كه استفهام تقرير با هل واقع نمي و
آيد،  مي براي تقرير نيز» هل«يكي از علماي نحو نقل كرده كه  رود، سپس از آن بكار مي

  چنانكه در فرمودة خداي تعالي است:

� ö≅yδ ’Îû y7Ï9≡sŒ ×Λ|� s% “Ï% Îk! @� øgÉo �  ) / 5فجر(  
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و جمله با تقرير موجب است، لذا بر صريح موجب بر آن عطف شده، و بر صريح 
  گردد، گونة اول مانند فرمودة خداي تعالي: موجب عطف مي

� óΟs9 r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8u‘ô‰ |¹ ∩⊇∪ $ uΖ÷è |Ê uρ uρ š�Ζtã x8 u‘ø—Íρ �  )/2-1شرح(  

� öΝs9 r& x8 ô‰ Égs† $ VϑŠÏKtƒ 3“uρ$ t↔sù ∩∉∪ x8 y‰ ỳ uρuρ �  ) / 7-ضحي(  

� óΟs9 r& ö≅ yèøg s† ö/èφy‰ øŠx. ’ Îû 9≅‹Î=ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘r& uρ �  )/ 3- 2فيل(  

  و گونة دوم مثل:

� ΝçFö/ ¤‹Ÿ2 r&  ÉL≈tƒ$ t↔ Î/ óΟ s9 uρ (#θäÜ‹Ït éB $pκÍ5 $ ¸ϑù=Ïã �  )/ 84نمل(  

  انند:بنابر بياني كه جرجاني تقرير كرده و آن را م

� (#ρß‰ ys y_uρ $pκÍ5 !$yγ÷FoΨ s) ø‹oKó™$# uρ öΝåκß¦à"Ρ r& $ Vϑù=àß #vθ è=ãæ uρ �  )/ 14نمل(  

  دانسته است.
نفي است كه بر نفي  و در حقيقت استفهام تقرير، همان استفهام انكار است، و انكار

  باشد، و از مثالهاي آن: نفي نفي اثبات مي داخل شده، و

� }§øŠs9 r& ª!$# >∃$s3Î/ …çν y‰ ö6tã �  )/ 36زمر(  

� àMó¡s9 r& öΝä3 În/ t�Î/ �  ) / 179اعراف(  

  باشد، و زمخشري از اين قبيل دانسته:  مي

� öΝs9 r& öΝn=÷è s? ¨βr& ©! $# 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒÏ‰s% �  ) / 106بقره(  

  چهارم: تعجب يا تعجيب (= به تعجب واداشتن)، مانند: 

� y#ø‹x. šχρã� à" õ3 s? «!$$ Î/ �  ) / 28بقره(  

� $tΒ ~† Í< Iω “u‘r& y‰ èδ ô‰ßγø9   )20نمل / (  � #$

  و اين قسم و دو قسم پيشين در اين آيه جمع شده است:

� tβρâ÷ß∆ ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh�É9 ø9$$ Î/ �  ) / 44بقره(  
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  زمخشري گفته: همزه براي تقرير است با توبيخ و تعجب از حال آنها.
  ه هست:و احتمال تعجب و استفهام حقيقي هردو در اين آي

� $tΒ öΝßγ9©9 uρ tã ãΝÍκÉJ n=ö6 Ï% �  ) / 142بقره(  

  سرزنش، مانند: پنجم: عتاب و

� öΝs9 r& Èβù' tƒ t Ï% ©#Ï9 (# þθãΖtΒ# u βr& yì t± øƒrB öΝåκæ5θ è=è% Ì�ò2Ï% Î! «!$# �  )/16حديد(  

گفته: مدت بين مسلمان شدن آنها تا زماني كه به اين آيه عتاب شدند  سابن مسعود 
ل بيشتر نشد. اين را حاكم روايت كرده است. و از لطيفترين عتابهايي كه از چهار سا

  خداوند بهترين خاليق را با آن عتاب نموده اين آيه است:

� $x" tã ª! $# š�Ζtã zΝÏ9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγs9 �  ) / 43توبه(  

  ادبي خود را رها ننمود. به ادب الهي مؤدب نشد، و عادت بي زمخشري از اين آيه نيز
  ادآوري، و در آن نوعي اختصار هم هست، مانند فرمودة خداوند:ششم: ي

� óΟs9 r& ô‰ yγôãr& öΝä3ö‹s9 Î) û Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u χ r& āω (#ρß‰ç7÷è s? z≈sÜ ø‹¤±9   )60يس / ( � #$

� öΝs9 r& ≅ è% r& öΝä3 ©9 þ’ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ �  )/ 33بقره(  

� ö≅yδ ΛäôϑÎ=tæ $̈Β Λäù=yè sù y#ß™θ ã‹Î/ Ïµ‹Åzr& uρ �  ) / 89يوسف(  

  هفتم: افتخار، مانند:

� }§øŠs9 r& ’Í< à7ù=ãΒ u�óÇ ÏΒ �  ) / 51زخرف(  

  هشتم: تفخيم، مانند:

� ÉΑ$tΒ # x‹≈yδ É=≈tG Å6 ø9 $# Ÿω â‘ÏŠ$ tóãƒ Zο u�� Éó|¹ Ÿω uρ ¸ο u�� Î7x. HωÎ) $ yγ8 |Áôm r& �    

  )49كهف / (  
  انگيختن، مانند: نهم: ترساندن و هول
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� èπ ©%!$ ptø:$# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©% !$ptø:$# �  )/ 2-1حاقه(  

� èπ tã Í‘$ s)ø9 $# ∩⊇∪ $tΒ èπtã Í‘$ s) ø9   )2- 1قارعه / (  � #$

  دهم: عكس آن، يعني ساده گرفتن و تخفيف، مانند:

� #sŒ$ tΒuρ öΝÍκö� n=tã öθs9 (#θ ãΖtΒ# u �  ) / 39نساء(  

  يازدهم: تهديد و وعيد، مانند:

� óΟs9 r& Å7Î=öκçΞ tÏ9 ¨ρF{   )16مرسالت /(  � #$

  دوازدهم: بسيار نمودن، مانند:

� Νx. uρ  ÏiΒ >πtƒö� s% $ yγ≈uΖõ3 n=÷δ r& �  )/ 4اعراف(  

اي كه بشود مصدر را جايگزين آن  جمله سيزدهم: تسويه، و آن استفهامي است كه بر
  شود مانند: كرد داخل مي

� í!# uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs? ö‘x‹Ρ r& u ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘É‹Ζè? �  )/ 6بقره(  

  چهاردهم: أمر، مانند:

� óΟ çFôϑn=ó™r& u �  ) / 20آل عمران(  
  .اسالم بياوريد

� ö≅yγsù ΛäΡr& tβθ åκtJΖ•Β �  ) / 91مائده(  

  يعني: انتهوا = دست برداريد، 

� χρ ç�É9 óÁ s? r& �  ) / 20فرقان(  

  يعني: اصبروا = صبر كنيد.
  ست، مانند:ا پانزدهم: تنبيه و توجه دادن، و آن از اقسام امر

� öΝs9 r& t� s? 4’ n<Î) y7În/ u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$# �  ) / 45فرقان(  
  .خداوند چگونه سايه را گسترانيده نگاه كن كه
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� óΟs9 r& t� s? āχ r& ©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ßxÎ6óÁ çFsù ÞÚ ö‘F{ $# ¸ο §� ŸÒ øƒ èΧ �) حج

 /63(  
لذا فعل در جواب آن رفع داده شده است،  اين را مؤلف كشاف از سيبويه نقل كرده، و

  اند:  و از اين گونه دانسته

� t ør' sù tβθ ç7yδõ‹ s? �  )/26تكوير(  

  همچنين:  را، به جهت توجه دادن نسبت به گمراهي، و

� tΒuρ Ü=xî ö�tƒ  tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) āωÎ) tΒ tµ Ï"y™ …çµ |¡ ø"tΡ �  )/ 130بقره(  

  شانزدهم: ترغيب، مانند:

� ̈Β # sŒ “Ï% ©!$# ÞÚ Ì� ø) ãƒ ©! $# $�Êö� s% $YΖ|¡ ym �  )/ 245بقره(  

� ö≅yδ ö/ä3 —9 ßŠr& 4’ n?tã ;ο t�≈pg ÏB /ä3Š ÉfΖè? ô �  )/ 10صف(  

  هفدهم: نهي، مانند:

� óΟßγtΡ öθ t± øƒ rB r& 4 ª!$$ sù ‘, ym r& βr& çν öθt± øƒrB �  )/ 13توبه(  

  به دليل اينكه جاي ديگر آمده:

� Ÿξsù (#âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβ öθt± ÷z$# uρ �  ) / 44مائده(  

� $tΒ x8¡� xî y7În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6 ø9$# �  )/ 6انفطار(  

  تغتر. يعني: ال
  هجدهم: دعا، وآن مانند نهي است با اين تفاوت كه دعا از أدني به أعلي است، مانند:

� $uΖä3Î=öκèE r& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù â!$ yγx" �¡9   )155اعراف /(  � #$

  يعني: التهلكنا.
  مايي خواستن، مانند:نوزدهم: راهن
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� ã≅yè øg rB r& $ pκ� Ïù tΒ ß‰ Å¡ø"ãƒ $ pκ� Ïù �  )/ 30بقره(  

  بيستم: تمني، مانند:

� ≅yγsù $uΖ©9 ÏΒ u !$ yè x"ä© �  )/ 53اعراف(  

  بيست و يكم: إستبطاء و دور شمردن، مانند:

� 4 tLtΒ ç�óÇ nΣ «!   )214بقره /(  � #$

  بيست و دوم: عرضه كردن، مانند:

� Ÿω r& tβθ ™7ÏtéB β r& t� Ï"øó tƒ ª! $# óΟ ä3s9 �  ) / 22نور(  

  بيست و سوم: تحضيض، مانند:

� Ÿω r& šχθ è=ÏG≈s)è? $ YΒöθ s% (# þθ èWs3‾Ρ óΟ ßγuΖ≈yϑ÷ƒr& �  )/ 13توبه(  

  بيست و چهارم: تجاهل، مانند:

� tΑÌ“Ρ â r& Ïµ ø‹n=tã ã� ø. Ïe%! $# . ÏΒ $uΖÏΨ ÷� t/ �  ) / 8ص(  

  بيست و پنجم: تعظيم، مانند:

� tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßì x" ô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã āωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ �  ) / 255بقره(  

  بيست و ششم: تحقير، مانند:

� #x‹≈yδ r& ” Ï% ©!$# ã� à2õ‹ tƒ öΝä3 tGyγÏ9# u �  ) / 36انبياء(  

� #x‹≈yδ r& “Ï% ©!$# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™u‘ �  ) / 41فرقان(  

  محتمل است در قرائت: و اين وجه و وجه قبلي
  )31/  دخان(  � من فرعونُ �

  بيست و هفتم: اكتفاء و بسنده كردن، مانند:

� }§øŠs9 r& ’Îû zΟ ¨Ψ yγy_ “Yθ ÷VtΒ šÎ� Éi9 s3tG ßϑù=Ïj9 �  ) / 60زمر(  

  بيست و هشتم: استبعاد و دور شمردن، مانند:
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� 4’‾Τr& uρ ã&s! 2”t� ø. Ïe%!   )23فجر / (  � #$

  بيست و نهم: مأنوس نمودن، مانند:

� $tΒuρ š� ù=Ï? y7ÎΨŠÏϑuŠÎ/ 4 y›θ ßϑ≈tƒ �  ) /17طه(  

  ام: مسخرگي و استهزاء نمودن، مانند: سي

� š�è? 4θ n=|¹ r& š‚ â÷æ∆ ù's? �  ) / 87هود(  

� Ÿω r& tβθ è=ä. ù' s? ∩⊇∪ $tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβθ à)ÏÜΖs? �  ) / 92-91صافات(  

  ويكم: تأكيد معني أدات استفهامي كه پيش از آن ذكر شده، مانند فرمودة خداوند: سي

� ôyϑ sù r& ¨,ym Ïµ ø‹n=tã èπ yϑÎ=x. É># x‹ yèø9 $# |MΡ r' sù r& ä‹ É)Ζè? tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# �    

  )19زمر / (  
عبدالطيف بغدادي گفته: يعني: كسي كه كلمة عذاب بر او حتمي شد پس تو او را 
خالص نكني، بنابراين (من) براي شرط، وفاء جواب شرط، وهمزه در (أفأنت) إعاده شده 

  سخن طوالني شده است، و اين از انواع آن است. و تأكيد نموده به جهت اينكه
و زمخشري گفته: همزة دوم همان همزة اولي است، براي تأكيد معني انكار و استبعاد 

  تكرار شده است.
  ودوم: اخبار، مانند: سي

� ’Îû r& ΝÍκÍ5θ è=è% íÚ t� ¨Β ÇΠr& (# þθç/$s? ö‘$# �  ) / 50نور(  

�  ö≅ yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡ΣM}$# �  )1/ انسان(  

  چند تذكر

اول: آيا معني استفهام در اين اشياء هست و معني ديگري به آن منظم شده، يا بكلي از 
ول ااست، وي گفته: ظاهراً نظر  اند؟ درعروس االفراح گفته: محل نظر استفهام جدا شده
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) براي علّدرست است، و مؤيد آن سخن تنوخي در االقصي القريب است كه گفته: (َل
رود با اينكه معني ترجي در آن باقي است؛ وي گفته: و از مرجحات اين  ر مياستفهام بكا

گويي: كم أدعوك = تا كي تو را بخوانم معنايش اين  نظر آنكه استبطاء در جايي كه مي
دانم؛ و در صدد آنم كه عدد آن را  اش را نمي است كه دعوت بحدي رسيده كه شماره

ارة عملي كه از او صادر شده نداند از عدد آن بدانم، و معموالً شخص در صورتي كه شم
  رساند.  نمايد، و اين طلب فهم شماره استبطاء را نيز مي استفهام مي

كند به  و اما تعجب: استفهام با آن مستمر است، چون هر كس از چيزي تعجب مي
گويد: چه چيزي براي من عارض  نمايد، انگار كه مي زبان حال از سبب آن جستجو مي

  به بقاء استفهام در اين آيه تصريح كرده است. كشافحال نديدن هدهد! و در  شد در
كجا «زيرا كه معني  ؛واما توجه دادن بر گمراهي: استفهام در آن حقيقي است

دانم، و  روي چون من آن را نمي اين است كه: خبرده مرا كه به كدام مكان مي» روي؟ مي
  امد.انج آخر گمراهي معلوم نيست كه به كجا مي

و اما تقرير: اگر بپذيريم كه منظور از آن حكم به ثبوت و تحقق آن است، كه خبر 
دهد به اينكه آنچه بعد از ادات ياد شده واقع گرديده است، و اگر بگوييم: اقرار  مي

داند، پس اين استفهامي  خواستن از مخاطب است كه سؤال كننده خود حقيقت امر را مي
طلبد. و در سخن اهل فن زمينة پذيرش هردو احتمال  ياست كه اقرار مخاطب را م

هست، و دومي اظهر است. و در ايضاح به آن تصريح كرده، و شگفتي ندارد كه استفهام 
داند؛ زيرا كه استفهام طلب فهم است؛ يا طلب  عنه را مي از كسي واقع شود كه مستفهم

. -را نفهميده ـ هر كه هستفهم استفهام كننده، و يا واقع شدن فهم براي كسي كه مطلب 
شود كه در قسمتهاي مختلفي از بحثها استفهام  و با اين بيان اشكاالت بسياري حل مي

شود كه معني استفهام با هر يك از امور ياد شده  آيد، و با تأمل و دقت معلوم مي پيش مي
  باقي است.

بنابراين قاعده دوم: قاعده آن است كه منكر بايد پس از همزة استفهام واقع شود، و 
  اشكال شده فرمودة خداي تعالي:
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� ö/ä38 x" ô¹ r'sù r& Νà6 š/ u‘ tÏΨ t7ø9 $$ Î/ �  ) / 40اسراء(  

زيرا كه پس از همزه اصفاء به بنين =اختصاص دادن به پسران واقع شده كه منكر 
  .ِإنُه اتَخَذ ِمَن اْلَمَالِئَكِة ِإنَاثًانيست، و منكر گفتة كافران است كه: 

اند كه: لفظ إصفاء مشعر آن است كه كافران دختران را براي غيرخودشان  ب دادهو جوا
پنداشتند، يا اينكه منظور مجموع دو جمله است، و از هر دوجمله يك كالم به دست  مي
آيد، و تقدير آيه چنين است: آيا بين اختصاص دادن به پسران و برگرفتن دختران جمع  مي

  كرده است!
  فرمودة خداوند:به ه مشكل شده و نيز از اين قاعد

� tβρâ÷ß∆ ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh�É9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψ s? uρ öΝä3|¡ à"Ρ r& �  ) / 44بقره(  

كردن مردم به نيكي فقط منكر باشد ـ  وجه اشكال آن است كه: جايز نيست امر
چنانكه قاعدة ياد شده مقتضي آن است ـ زيرا كه امر به نيكي كار بدي نيست، و نيز 

باشد، چون در آن صورت ياد كردن از امر  كردن خويش به تنهايي منكر نميفراموش 
توان منكر  مردم به نيكي دخلي در موضوع ندارد، و همچنين مجموع اين دو امر را نمي

اش آن است كه عبادت جزئي از منكر باشد، و نه خود فراموشي به  شمرد؛ زيرا كه الزمه
منكر است، و خود فراموشي در حال امر  شرط امر منكر است؛ چون فراموشي مطلقاً

شديدتر از حال عدم امر نيست؛ زيرا كه زشتي معصيت با منضم شدنش به اطاعت زيادتر 
برآنند كه امر به نيكي واجب است هرچند كه  ءشود؛ به جهت اينكه جمهور علما نمي

اهد شخص خودش را فراموش كرده باشد و امر او به نيكي چگونه گناهش را بيشتر خو
  آورندة شر نيست! حال آنكه خير كرد و

شود كه: مرتكب شدن گناه در صورتي كه  در تاج االفراح گفته: در جواب گفته مي
گفتة او را  دهد، و متناقض نشان مي را زيرا كه حال انسان ؛كند زشتتر است نهي از آن مي

است از حال نمايد، لذا معصيت با وجود علم داشتن افحش  مخالف با فعلش ارائه مي
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جهل، وي گفته: ولي جواب دادن به اين اشكال كه طاعت محض چگونه گناهي را كه 
  افزايد، نياز به دقت دارد. مقارن آن است مي

  امر

باشد، و صيغة آن:  از اقسام انشاء امر است، و آن طلب فعل بدون دست برداشتن مي
  د:باشد، مانن است، و آن حقيقت در وجوب مي» ليفعل«و » إفعل«

� (#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο 4θn=¢Á9   )44بقره / (  � #$

� (#θ_=|Á ã‹ù=sù y7yè tΒ �  ) / 102نساء(  

  آيد، از جمله: و مجازاً براي معاني ديگري مي
  (إستحباب) مانند:  -1

� # sŒÎ)uρ � Ì̃� è% ãβ# u ö� à)ø9 $# (#θ ãèÏϑtG ó™$$ sù …çµ s9 (#θçFÅÁΡr& uρ �  ) / 204اعراف(  

  اباحه: مانند:  -2

� öΝèδθç7Ï?%s3 sù �  ) / 33نور(  

  شافعي تصريح كرده بر اينكه امر در آن براي اباحه است و از همين گونه است:

� # sŒÎ)uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$ sÜ ô¹ $$sù �  ) / 2مائده(  

  دعا از پايين به باال، مانند: -3

� Éb>u‘ ö� Ï"øî $# ’Í< �  ) / 151اعراف(  

  تهديد، مانند: -4

� (#θè=uΗùå $# $ tΒ ôΜçG ø⁄Ï© �  ) / 40فصلت(  

  خواهند انجام دهند. چون منظور اين نيست كه هر چه مي
  اهانت، مانند:  -5

� ø−èŒ š� ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒÍ“ yè ø9 $# ãΛqÌ� x6ø9   )49دخان / (  � #$
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  تسخير و مذلت، مانند: -6

� (#θçΡθ ä. ¸ο yŠt� Ï% �  ) / 65بقره(  

خواري آنها، پس چنين تعبيركرد از منتقل شدن آنها از حالي به حالي ديگر به جهت 
  اين أخص از إهانت است.

  تعجيز، مانند: -7

� (#θè? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ  Ï&Î# ÷VÏiΒ �  ) / 23بقره(  

چون منظور طلب آوردن سوره از كافران نيست، بلكه مقصود آشكار كردن عجز و 
  ناتواني آنها از انجام اين كار است.

  امتنان، مانند:  -8

� (#θè=à2 ÏΒ ÿ Íν Ì�yϑ rO !# sŒÎ) t� yϑøOr& �  ) / 141انعام(  

  تعجب، مانند: -9

� ö�ÝàΡ $# y#ø‹x. (#θç/u�ŸÑ y7s9 tΑ$ sWøΒF{   )48اسراء /(  � #$

  تفاوتي، مانند: تسويه و بي -10

� (# ÿρç� É9 ô¹$$ sù ÷ρr& Ÿω (#ρç� É9 óÁs? �  ) / 16طور(  

  إرشاد و راهنمايي، مانند: -11

� (#ÿρ ß‰ Îγô© r& uρ # sŒÎ) óΟ çF÷è tƒ$ t6s? �  )282ه / بقر(  

  إحتقار و خوار شمردن، مانند: -12

� (#θ à)ø9 r& !$tΒ Ο çFΡr& šχθ à)ù=•Β �  ) / 80يونس(  

  إنذار و هشدار، مانند:-13

� ö≅è% (#θ ãè−G yϑs? �  ) /30ابراهيم(  

  داشت، مانند: إكرام و گرامي -14
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� $yδθ è=äz÷Š $# AΟ≈n=|¡Î0 �  ) / 46حجر(  

  مانند:أعم است،  ايجاد كردن و آن از تسخير -15

�  ä. ãβθ ä3 uŠsù �  )/ 117بقره(  

  إنعام، يعني: يادآوري نعمت، مانند: -16

� (#θè=à2 $£ϑÏΒ ãΝä3 x%y—u‘ ª!   )142انعام / (  � #$

  تكذيب، مانند: -17

� ö≅è% (#θ è? ù'sù Ïπ1u‘öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθè=ø? $$ sù �  )/ 93آل عمران(  

� ö≅è% §Νè=yδ ãΝä. u !# y‰uη ä© t Ï%©!$# šχρ ß‰ yγô± o„ ¨β r& ©! $# tΠ §� ym # x‹≈yδ �  

  )150انعام / (  
  مشورت، مانند: -18

� ö�ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 2” t� s? �  ) / 102صافات(  

  عبرت گرفتن، مانند: -19

� (#ÿρ ã�ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿ Íν Ì�yϑ rO !# sŒÎ) t� yϑøOr& �  ) / 99انعام(  

  تعجب، مانند: -20

� ôì Ïÿôœ r& öΝÍκÍ5 ÷�ÅÇ ö/r& uρ �  ) / 38مريم(  

  را در بحث استعمال إنشاء به معني خبر ذكر كرده است.سكاكي اين 

  نهي

ال «و نيز از اقسام انشاء نهي است، و آن طلب دست كشيدن از فعل است، و صيغة آن 
  باشد، و حقيقت آن حرمت است. مي» تفعل

  آيد، از جمله:  و به طور مجاز براي معاني ديگري مي
  كراهت، مانند: -1
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� Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $�m t� tΒ �  ) / 37اسراء(  

  دعا، مانند: -2

� $oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θè=è% �  ) / 8آل عمران(  

  ارشاد، مانند: -3

� Ÿω (#θ è=t↔ó¡ n@ ôtã u !$u‹ô© r& β Î) y‰ö6è? öΝä3s9 öΝä. ÷σÝ¡ n@ �  ) / 101مائده(  

  تسويه، مانند: -4

� ÷ρ r& Ÿω (#ρ ç�É9 óÁs? �  )/ 16طور(  

  ، مانند:بيني حقير شمردن وكم -5

� Ÿω ¨β£‰ ßϑs? y7ø‹t⊥ ø‹tã ... �  ) / 88حجر(  

  يعني حقير و اندك است (آنچه اهل دنيا دارند).
  بيان عاقبت، مانند: -6

� Ÿωuρ ¨ t|¡ øtrB t Ï% ©!$# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $ O?≡uθ øΒr& 4 ö≅ t/ í !$uŠôm r& �    

  )169آل عمران / (  
  .عاقبت جهاد زندگي است نه مرگ

  اميدي، مانند:نا -7

� Ÿω (#ρâ‘É‹ tG ÷è s? �  ) / 66توبه(  

  اهانت، مانند: -8

� (#θä↔|¡ ÷z $# $ pκ� Ïù Ÿωuρ ÈβθßϑÏk=s3è? �  ) / 108مؤمنون(  

  تمّني

باشد،  و يكي از اقسام انشاء تمني است، و آن طلب حصول شيء از طريق محبت مي



    

  367    ر و انشاءدر خب
  

اند كه چگونه  ع كردهو امكان داشتن متمني شرط نيست برخالف مترجي، ولي در اينجا نزا
بهترين جواب آن «گفته:  عروس االفراحشود؟ در  تمني و آرزوي محال طلب ناميده مي

نداء و قسم طلب نيست، بلكه  تمني و ترجي و اند كه: در است كه امام و پيروانش گفته
  ».اند جاي تعجب نيست تنبيه است، و اينكه انشاء ناميده شده

اند و اينكه معني آن  آنجا كه تمني را از اقسام خبر قرار داده اند تا اي مبالغه كرده و عده
اند سپس در  نفي است، و زمخشري از كساني است كه به طور جزم خالف آن را گفته

  مورد دخول تكذيب در جواب آن در فرمودة خداي تعالي:

� $uΖoKø‹ n=≈tƒ –Št�çΡ Ÿωuρ z>Éj‹ s3çΡ �  ) / 27انعام(  

  تا:

� öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9 �  ) / 28انعام(  

ي وعده را متضمن است لذا تكذيب به آن ااشكال كرده، و پاسخ داده كه چون معن
  تعلق گرفته.

شود كه وقوع  و ديگري گفته: دروغ در تمني صحيح نيست، بلكه دروغ در متمني مي
ح دارد، بنابراين آن به اعتقادي كه گمان است وارد شده، ولي خود يآن نزد صاحبش ترج

  ن خبر صحيح است. آ
  گفته: و در فرمودة خداوند:

� öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9 �  ) / 28انعام(  

زيرا كه اين جمله در معرض  ؛معني آن نيست كه آنچه آنها تمني كردند واقع نيست
مذمت آنها وارد شده، و در متمني مذمت نيست، بله خبر دروغ نگفتن و ايمان داشتن آنها 

  تكذيب گرديده است.
  است، مانند:» ليت«حرف تمني كه براي آنها به طور خصوص وضع شده  و

� $uΖoKø‹ n=≈tƒ –Št�çΡ �  ) / 27انعام(  
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� |Mø‹n=≈tƒ ’ ÍΓöθ s% tβθ ßϑ n=ôè tƒ �  ) / 26يس(  

�  Í_tG øŠn=≈tƒ àMΨ ä. öΝßγyè tΒ y—θ èù r' sù �  ) / 73نساء(  

  شود، مانند: ام ميتمني انج» هل«با  صورت علم به مفقود بودن آن باشدو گاهي كه در 

� ≅yγsù $uΖ©9 ÏΒ u !$ yè x"ä© (#θãè x"ô± uŠsù !$ uΖs9 �  ) / 53اعراف(  

  آيد، مانند: نيز مي» لو«و با 

� öθ n=sù ¨βr& $ uΖs9 Zο §� x. tβθ ä3uΖsù �  )/ 102شعراء(  

� þ’Ìj? yè ©9 à* è=ö/ r& |=≈t7ó™F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈t7ó™r& ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# yì Î=©Ûr' sù �   )/37-36غافر(  

يترج  

نقل اجماع كرده بر اينكه  الفروقباشد، قرافي در  و از جمله اقسام انشاء: ترجي مي
ترجي انشاء است، و بين آن با تمني فرق گذاشته به اينكه ترجي فقط در ممكن و تمني 

باشد، و نيز ترجي در نزديك و تمني در دور است، و  در ممكن و محال هر دو مي
ي در غير آن است، و تمني در جايي است كه مورد عالقة تمن همچنين ترجي در متوقع و

  دل باشد و ترجي در غير آن است.
گفت: فرق بين تمني و عرض همان فرق بين  و شنيدم كه استادمان عالمة كافيجي مي

  آن با ترجي است.
رود واقع  باشد، و گاهي مجازاً براي أمري كه انتظار مي و حرف ترجي لعل و عسي مي

  نامند، مانند: رود، و آن را اشفاق مي مي حذر و احتياط است نيز بكارشود و مورد 

� ¨≅yè s9 sπ tã$¡¡9 $# Ò=ƒÌ� s% �  ) / 17شوري(  

  نداء

إقبال مدعو بر داعي است با حرفي كه  و از اقسام انشاء نداء است، و آن طلب توجه و
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الباً پيش از كند و غ باشد، و بيشتر اوقات با أمر و نهي مصاحبت مي مي» أدعو«جانشين 
  آيد، مانند: آنها مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ ç6ôã $# ãΝä3 −/ u‘ �  ) / 21بقره(  

� ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Èβθ à)̈?$$ sù �  ) / 16زمر(  

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹©9   )2- 1مزمل/(  � #$

� ÏΘöθ s)≈tƒuρ (#ρ ã� Ï"øó tFó™$# öΝä3−/ u‘ �  )/ 52هود(  

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ ãΒÏd‰ s)è? �  ) / 1حجرات(  

  شود، مانند: و گاهي متأخر مي

� (# þθç/θè? uρ ’ n<Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑø9   )31نور / (  � #$

پس از آن واقع  آيد كه در اين صورت جملة امر و گاهي جملة خبريه با آن مي
  شود، مانند: مي

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z>Î� àÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãè ÏϑtG ó™$$ sù ÿ…ã&s! �  ) / 73حج(  

� ÏΘöθ s)≈tƒuρ Íν É‹≈yδ èπs%$ tΡ «! $# öΝà6 s9 Zπtƒ# u $yδρ â‘x‹ sù �  ) / 64هود(  

  احياناً جملة امر هم پس از آن نيست، مانند: و

� ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Ÿω ì∃ öθ yz â/ä3ø‹n=tæ tΠöθ u‹ø9   )68زخرف / (  � #$

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t� s)à" ø9 $# ’n< Î) «!   )15فاطر / (  � #$

� ÏMt/ r' ‾≈tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒÍρ ù' s? }‘≈ tƒö â‘ �  )/ 100يوسف(  

  كند، مانند: و گاهي جملة استفهاميه با آن مصاحبت مي

� ÏMt/ r' ‾≈tƒ zΝÏ9 ß‰ ç7÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ ç� ÅÇö7ãƒ �  ) / 42مريم(  

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh� pt éB �  ) / 1تحريم(  
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� ÏΘöθ s)≈tƒuρ $ tΒ þ’Í< öΝà2θ ãã ÷Šr& �  ) / 41غافر(  

تحذير كه در  آيد، مانندإغراء و و گاهي صورت نداء براي غير آن به طور مجاز مي
  اند: فرمودة خداي تعالي جمع شده

� sπs%$ tΡ «! $# $ yγ≈uŠ ø) ß™uρ �  ) / 13شمس(  

  و إختصاص، مانند:

� àMuΗ÷q u‘ «! $# …çµ çF≈x. t� t/ uρ ö/ä3ø‹n=tæ Ÿ≅÷δ r& ÏMø� t7ø9   )73هود / (  � #$

  تنبيه، مانند: و

� āω r& (#ρ ß‰àf ó¡ o„ �  ) / 25نمل(  

  و تعجب، مانند:

� ¸ο u�ô£ ys≈tƒ ’ n?tã ÏŠ$t6Ïè ø9   )30يس / (  � #$

  تحسر، مانند: و

�  Í_tFø‹n=≈tƒ àMΖä. $R/≡t� è? �  )  / 40نبأ(  

  قاعده

يا حقيقتاً دور باشد يا حكما، و گاهي اصل نداء با (يا) براي دور قرار داده شده، 
  كنند به منظور نكاتي از جمله: نزديك را با آن ندا مي

  اظهار حرص در وقوع آن فعل با پيش آمدن مدعو، مانند: -1

� # y›θ ßϑ≈tƒ ö≅ Î6ø% r& �  ) 31 /قصص(  

  خطاب پس از نداء مورد عنايت و اهتمام باشد، مانند: -2

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ ç6ôã $# ãΝä3 −/ u‘ �  ) / 21بقره(  

  منظور؛ تعظيم شأن مدعو باشد، مانند: (يا رب) در حالي كه خداوند فرموده: -3



    

  371    ر و انشاءدر خب
  

� ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% �  ) / 186بقره(  

  به قصد پايين آوردن و كم كردن شأن مدعو، مانند سخن فرعون، -4

� ’ÎoΤÎ) š�‘Ζàß V{ 4 y›θ ßϑ≈tƒ # Y‘θ ßsó¡ tΒ �  )/ 101اسراء(  

  فايده

 ؛بسيار آمده برخالف ساير نداها» يأيها«اند: در قرآن نداء با  مخشري و ديگران گفتهز
  زيرا كه در آن وجوهي از تأكيد، و سببهاي مبالغه هست، از جمله:

از ابهام به توضيح كشيده » أي«تنبيه، و در آوردن » ها«تأكيد و تنبيه هست، و » ياء«در 
ا كه تمام آنچه خداوند بندگانش را به آن فرا زير ؛شدن، كه جاي مبالغه و تأكيد است

ها و تهديدها، و بيان ماجراهاي  مواعظ و هشدارها و وعده خوانده، و اوامر و نواهي، و
امتهاي گذشته و غير اينها ... و آنچه خداوند كتابش را با آن به نطق آورده است، امور 

يد نسبت به آنها بيدار و بزرگ و كارهاي سترگ، و معاني برجسته و واجبي است كه با
حال آنكه مردم غافل هستند، پس  آگاه شوند، و دلهايشان را به سوي آنها توجه دهند، و

  وضع آنها مقتضي آن است كه با تأكيد شديد و مبالغه در آن ندا شوند.

  قسم

و از اقسام انشاء قسم است، قرافي نقل اجماع كرده كه انشاء است، و فايدة آن تأكيد 
باشد، در اين زمينه در نوع شصت و هفتم  ريه و محقق نمودن آن نزد شنونده ميجملة خب

  سخن را خواهيم گسترد.

  شرط

  و از اقسام انشاء شرط است.
  
  



  نوع پنجاه و هشتم:

  در بدايع قرآن

 را ذكر ابن أبي اإلصبع كتاب مسقلي در اين باره تدوين كرده، و درآن حدود صد نوع
از: مجاز، استعاره، تشبيه، كنايه، إرداف، تمثيل، ايجاز، إتساع، نموده، كه آنها عبارتند 

اشاره، مساوات، بسط، إيغال، تتميم، تكميل، احتراس، إستقصار، تذييل، زياده، ترديد، 
 تن،تكرار، تفسير، ايضاح، نفي شيء با ايجاب آن، مذهب كالمي، سخن با موجب گف

تسهيم، رد العجز إلي الصدر، تشابه مناقصه، انتقال، اسجال، تسليم، تمكين، توشيح، 
، تسريع، و ايهام كه توريه است، استخدام، التفات، عاطراف، لزوم مااليلزم، تخيير، تسجي

با معني، استدراك،  اطراد، انسجام، ادماج، افتنان، اقتدار، ائتالف لفظ با لفظ، ائتالف لفظ
، تقسيم، تدبيج، تنكيت، ، تغايرتاستثناء، تأكيد مدح با چيزي كه شبيه ذم است، تفوي

تضمين، جناس، جمع مؤتلف و مختلف، حسن نسق، عتاب شخص نسبت به خويش، 
عكس، عنوان، فرايد، قسم، مبالغه و مطابقه، مقابله و مؤاربه، مراجعه، نزاهت، إبداع، 

  مقارنه، حسن ابتدا، حسن ختام، حسن تخلص، و استطراد.
اي بيان گرديده و بعضي ديگر در نوع ايجاز  از مجاز تا ايضاح؛ بعضي از انواع عليحده

و إطناب يا انواع ديگري از قبيل تعريض، احتباك، اكتفاء، طرد، و عكس، توضيح داده 
  شده است.

و اما نفي شيء با ايجاب آن در نوع پيش از اين گذشت، و مذهب كالمي و پنج نوع 
تمكين و هشت موضوع  بعد از آن در نوع جدل در كنار انواع ديگري خواهد آمد، و اما

نوع مناسبات  شود، و حسن تخلص و استطراد در ها بيان مي پس از آن در انواع فاصله
  خواتم خواهد آمد. بيان خواهد شد، و اما حسن ابتدا و براعت ختام در دو نوع فواتح و

نمايم با زوايد و مطالب نفيسي كه در  من در اينجا بقية عنوانهاي ياد شده را بيان مي
  شود. ي ديگري غير از اين كتاب يافت نميجا

  ايهام

گردد كه دو معني براي آن باشد، يا به  شود آن است كه لفظي ذكر توريه نيز ناميده مي
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معني ديگر  صورت مشترك يا تواطؤ (تساوي) يا حقيقت يا مجاز، يك معني نزديك و
ن را بپوشاند، پس دور باشد، و گوينده معني دور را در نظر داشته و با معني نزديك آ

  شنونده در وهلة اول آن را توهم نمايد.
يابي، و نيز سودمندتر و  دقيقتر و لطيفتر از توريه نمي  بيدر فن بيان با«زمخشري گفته: 

باشد، گفته: و از مثالهاي  تر از آن براي تأويل متشابهات كالم خدا و رسول نمي ياري كننده
  آن:

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö�yè ø9 $# 3“uθ tGó™$# �   / 5(طه(  

زيرا كه استواء دو معني دارد: يكي قرارگرفتن در مكان كه معني نزديك آن  ؛باشد مي
است كه با آن توريه انجام شده، و مقصود نيست چون خداي تعالي از آن منزه و مبري 

باشد، كه معني دور و مقصود است كه با معني  است، دوم: تسلط و ملك و حكومت مي
  ».ياد شده اين معني مورد نظر پوشانده شده استنزديك 

به و موري عنه در آن ياد  نامند؛ زيرا كه چيزي از لوازم موري و اين توريه را مجرده مي
  نشده است.

ه نامند، و آن قسمي است كه يكي از لوازم اين دو در و يكي از اقسام توريه را مرشّح
  :آن ياد شده باشد، مانند فرمودة خداي تعالي

� u!$ uΚ¡¡9 $# uρ $ yγ≈oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r' Î/ �   / 47(ذاريات(  

لوازم آن نيز به صورت ترشيح  ي به است، و ازرود كه مور كه احتمال معني دست مي
  بنيان ذكر شده، و احتمال قدرت و نيرو در آن هست كه معني دور مورد نظر است.

  هاي اين نوع: گفته: و از جمله مثال اإلعجازإبن أبي إالصبع در كتاب 

� (#θä9$ s% «! $$ s? y7̈Ρ Î) ’ Å∀s9 š� Î=≈n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s) ø9$# �  ) / 95يوسف(  

باشد، كه ضالل هم معني محبت و هم ضد هدايت را دارد، اوالد يعقوب ضد  مي
  هدايت را توريه از محبت بكار بردند.

� tΠöθu‹ø9 $$ sù y7ŠÉdf uΖçΡ y7ÏΡ y‰ t7Î/ �  ) / 92يونس(  
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شود و هم زره، و منظور  ؛ زيرا كه كلمة بدن هم به جسد گفته ميبنابر تفسير آن به زره
  معني دور است كه جسد باشد.

سپس گفته: و از آن جمله فرمودة خداوند است پس از ذكر اهل كتاب از يهود و 
  نصاري چنانكه فرموده: 

� ÷È⌡s9 uρ |MøŠs? r& t Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ# u $̈Β (#θ ãèÎ7s? y7tFn=ö7Ï% 4 !$ tΒuρ |MΡ r& 8ìÎ/$tFÎ/ 

öΝåκtJ n=ö6Ï% �  ) / 145بقره(  

اند،  از سمت غربي بوده، و يهود به آن سوي توجه كرده ÷و چون خطاب به موسي
اند، قبلة اسالم ميان و وسط بين آن دو قبله است،  و نصاري به سمت مشرق روي آورده

  خداي تعالي فرموده:

� y7Ï9≡x‹ x. uρ öΝä3≈oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™uρ �  ) / 143بقره(  
  .باشد ظاهر لفظ موهم معني وسط مي امت نيك، ولي

تواند بر  چنانكه وسط بودن قبلة مسلمانان نيز مؤيد اين معني است، و اين معني نيز مي
منطبق باشد و خداي تعالي قبله را به اين نام ذكر كرده باشد، و چون مراد » وسط«لفظ 

توان گفت كه اين آيه نيز يكي از مثالهاي توريه در قرآن  است، ميمعني دور يعني نيك 
  است. 
  عنه مرشح است، يعني فرمودة خداوند: گويم: و آن با الزم موري مي

� (#θçΡθ à6tG Ïj9 u !# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9   )143بقره / (  � #$

مة زيرا كه از لوازم نيك بودن يعني عادل بودن امت اسالم اين است كه شاهد بر ه
  قسم مجرده است. گرديده از مردم باشند، و اينكه پيش از اين الزم ذكر

  و از اينگونه است فرمودة خداوند:

� ãΝôf ¨Ζ9 $# uρ ã� yf¤±9 $#uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„ �  ) / 6رحمن(  
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شود كه نام آوردن از خورشيد و ماه (شمس و قمر)  كه نجم هم به ستاره گفته مي زيرا
گويند، و  هم گياهاني كه ساق نداشته باشند را نجم ميكند، و  اين معني را ترشيح مي

  همين معني دور اين كلمه مقصود در آيه است.
هايي كه در قرآن آمده فرمودة  ام كه از توريه و از خط شيخ االسالم ابن حجر نقل كرده

  خداي تعالي است:

� !$tΒuρ y7≈oΨ ù=y™ö‘r& āω Î) Zπ ©ù !$Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 �  ) / 28سبا(  

دارد، و هاء  به معني بازدارنده است، يعني مردم را از كفر و گناه باز مي» كافه«زيرا كه 
براي مبالغه است، و اين معني دور است، و معني نزديك آن كه متبادر به ذهن » كافه«

شود اين  ولي جهت اينكه نمي» جميعاً«باشد اينكه منظور از كافه جامعه است به معني  مي
توان  آيد، پس همانطور كه نمي كه: تأكيد پس از مؤكد مي معني را حمل كنيم آن است

  الناس. ةفشود بگوييم: رأيت كا گفت: رأيت جميعاً الناس، نمي

  استخدام

باشند، و اين دو در يك رتبه هستند؛ بلكه  استخدام و توريه شريفترين انواع بديع مي
  اند: ارت ذكركردهاند، و در تعريف آن دو عب بعضي استخدام را برتر از توريه شمرده

يكي: اينكه لفظي كه داراي دو معني به باال باشد بياورند در حالي كه يكي از معاني آن 
مراد باشد، سپس ضمير آنرا بياورند در صورتي كه مقصود معني ديگر باشد، و اين 

  پيروان او است. سكاكي و ي شيوه
معني آن و از ديگري  دوم: اينكه لفظ مشتركي بياورند، سپس دو لفظي كه از يكي يك

معني ديگر فهميده شود ذكر گردد، واين روش بدرالدين ابن مالك در كتاب المصباح 
  است، ابن أبي االصبع نيز همين را پذيرفته و براي آن فرمودة خداي تعالي:

� Èe≅ä3Ï9 9≅y_ r& Ò>$ tG Å2  �  ) / 38رعد(  
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نوشته شده را معني  وقت محتوم و كتاب» كتاب«زيرا كه لفظ  ؛را مثال آورده است
معني دوم را خدمت » يمحو«كند، و لفظ  معني اول را خدمت مي» اجل«لفظ  دهد، و مي
  كند. مي

  و ديگري اين آيه را مثال  آورده:

� Ÿω (#θç/t� ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“t�≈s3ß™ �  ) / 43نساء(  

ل دارد كه جاي نماز احتمال دارد خود نماز و أفعال آن باشد، و احتما» صاله«كه فقط 
  و محل برگزاري آن، و اينكه فرموده:

� 4 ®Lym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θà) s? �  ) / 43نساء(  

  كند و: معني اول را خدمت مي

� āω Î) “Ì� Î/$tã @≅‹Î6y™ �  ) / 43نساء(  

  معني دوم را.
  بر مبناي سكاكي اين نوع در قرآن نيامده است. گفته شده: بنا

ام، از جمله: فرمودة   خودم آياتي بر مبناي او استخراج نموده گويم: من با فكر مي
  :تعالي خداي

�  #’tA r& ã�øΒ r& «!   )1نحل / (  �  #$

باشد، و در اينجا  مي صزيرا كه منظور از أمراهللا برپايي قيامت و عذاب و بعثت پيامبر
بن عباس با لفظ آن معني أخير اراده شده است، چنانكه ابن مردويه از طريق ضحاك از ا

  آورده كه دربارة فرمودة خداي تعالي:

� #’tA r& ã� øΒr& «!   )1نحل / (  � #$

  و ضمير آن در: صگفته: (يعني) محمد

� çνθ è=Éf ÷è tG ó¡n@ �  ) / 1نحل(  
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  اعاده شده در حالي كه مراد برپايي قيامت و عذاب است.
  كه آشكارترين آنهاست ـ فرمودة خداي تعالي:-و از جمله 

� ô‰s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ �  ) / 12مؤمنون(  

باشد،  زيرا كه مراد آدم است، سپس ضمير را به آن بازگرداند كه منظور فرزندان او مي
  فرمود:

� §ΝèO çµ≈oΨ ù=yè y_ Zπx" ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t� s% &Å3 ¨Β �  ) / 13مؤمنون(  

  خداي تعالي است: و از جمله فرمودة

� Ÿω (#θ è=t↔ó¡ n@ ôtã u !$u‹ô© r& β Î) y‰ö6è? öΝä3s9 öΝä. ÷σÝ¡ n@ �  ) / 101مائده(  

  سپس فرمود:

� ô‰s% $yγs9 r' y™ ×Π öθs%  ÏiΒ öΝà6 Î=ö6s% �  ) / 102مائده(  
چيزهايي را پرسيدند، زيرا كه گذشتگان از اشيائي كه صحابه پرسيدند و از آنها 

  .ه بودندنهي شدند نپرسيد

  التفات

م از روشي به روش ديگر است، يعني از متكلم يا خطاب يا التفات منتقل ساختن كال
غيبت به يكي ديگر از اينها، پس از تعبير با اولي، اين تعريف مشهور است، و سكاكي 
گفته: يا چنين است و يا تعبير آوردن با يكي به آنچه حق تعبير به ديگري است. و 

  فوايدي دارد، از جمله:
مالل و آزردگي، به جهت اينكه طبع افراد بشر  از تازه كردن سخن، و بازداشتن گوش

شوند، اين فايدة كلي  دوستدار تنقالت است، و از استمرار بر يك شيوه و منوال خسته مي
  آن.

ارد، دهايي مخصوص بخود  ها و لطيفه و هر جا ـ برحسب اختالف محل ـ نكته
ه جهت بسيج كردن چنانكه بيان خواهيم كرد، مثال التفات از متكلم به خطاب ـ كه ب
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اينكه متكلم روي سخن را به  ود چهش حواس شنونده به استماع و شنيدن مطلب انجام مي
دارد ـ فرمودة  گرداند، و عنايت و توجه خاصي نسبت به او مبذول مي مي سمت او بر

  خداي تعالي:

� $tΒuρ u’ Í< Iω ß‰ ç7ôãr& “Ï% ©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù Ïµ ø‹s9 Î)uρ tβθ ãè y_ ö� è? �  ) / 22يس(  

اش  بوده است، پس از متكلم به خطاب روي گرداند، و نكته» ليه أرجعإو«كه در اصل 
اين است كه او سخن را در قالب نصيحت و خيرخواهي  خودش درآورد، و حال آنكه 

خواست قوم خود را نصيحت كند، تا لطف و ماليمت كرده باشد، و به آنها اعالم  مي
خواهد، سپس به سوي  راي آنان نيز همان را ميخواهد ب نمايد كه آنچه براي خودش مي

آنها ملتفت شد چون در مقام ترسانيدن قوم خود و دعوت آنها به سوي خداوندتعالي اين 
  سخن را پيش گرفته بود.

اند، ولي جاي بحث و نظر است؛ زيرا  و به اين ترتيب اين آيه را از نوع التفات دانسته
بود، و  در هر دو جمله خبردادن از خودش مي شد كه مقصودش كه در صورتي التفات مي

مخاطبين باشد نه » ترجعون«در اينجا چنين نيست، چون ممكن است بگوييم مراد او از 
  خودش.

 ؛اند: اگر مقصود چنين بود استفهام انكاري صحيح است در جواب اين اشكال گفته
هم آن مولي زيرا كه الزمة بازگشت بنده به سوي مواليش آن نيست كه غير او را 

بازگرداند، پس معني چنين است: چگونه نپرستم كسي را كه بازگشتم به سوي او است، و 
عدول كرده كه خودش هم داخل آنها بود، » وإليه ترجعون«به » وإليه أرجع«جهت از  بدين

اضافه بر اينكه فايدة خوبي را نيز رساند كه آنها را متوجه ساخت به اينكه او هم مانند 
  در واجب بودن عبادت كسي كه بازگشت همه به سوي او است.آنهاست 

  و نيز از مثالهاي آن فرمودة خداي تعالي است:

� $tΡ ó÷É∆ é&uρ zΝÎ=ó¡ ä⊥ Ï9 Éb>t�Ï9 šÏϑ n=≈yè ø9   )71انعام / (  � #$
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� ÷βr&uρ (#θ ßϑ‹Ï% r& nο 4θn=¢Á9   )73انعام / (  � #$

ونده بفهمد كه متلكم اين و مثال التفات از متكلم به غيبت ـ كه وجه آن اينكه شن
كند، و  گويد، و براي او حضور و غياب شنونده فرقي نمي سخن را طبق برنامة خودش مي

رو گفته به زبان آورد ـ  سر برخالف آنچه پيش تلون و تغيير در سخن او نيست كه پشت
  فرمودة خداي تعالي است:

�  $ ‾ΡÎ) $ oΨós tFsù y7s9 $[s ÷Gsù $ YΖ� Î7•Β ∩⊇∪ t� Ï"øó u‹Ïj9 y7s9 ª!   )2-1فتح /(  � #$

  بوده است،» لك لنغفر«كه در اصل 

� !$ ‾ΡÎ) š�≈oΨ ø‹sÜ ôãr& t�rOöθ s3ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Ásù y7În/ t�Ï9 �  )/ 2-1كوثر(  

  بوده، » لنا«كه در اصل 

� # \�øΒ r& ôÏiΒ !$ tΡ Ï‰ΨÏã 4 $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζä. t, Î#Å™ö� ãΒ ∩∈∪ Zπ yϑ ômu‘ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ �    

  )6- 5دخان / (  
  بوده،» امن«در اصل 

� ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹s9 Î) $ �èŠÏΗsd �  ) / 158اعراف(  

  تا آنجا كه فرموده:

� (#θ ãΨ ÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ �  ) / 158اعراف(  

باشد، براي دو نكته از آن عدول كرد، يكي: دفع تهمت تعصب  مي» بي«و در اصل 
خاطر صفات و ويژگيهاي مذكوره  براي خودش، و ديگر اينكه: مردم را متنبه سازد كه به

  شايستگي يافته كه مردم از او پيروي كنند.
  اند: قرآن نيامده، ولي بعضي اين مثال را آورده و مثال التفات از خطاب به تكلم در

� ÇÙ ø% $$sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% �  ) / 72طه(  

  سپس فرموده:

� !$ ‾ΡÎ) $ ¨ΖtΒ# u $ uΖÎn/ t�Î/ �  ) / 73طه(  
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  ت نيست، چون شرط التفات آن است كه مراد از آن يكي باشد.اما اين مثال درس
  و مثال التفات از خطاب به غيبت: 

� # ¨Lym # sŒÎ) óΟ çFΖä. † Îû Å7ù=à" ø9 $# t øt� y_ uρ ΝÍκÍ5 �  ) / 22يونس(  

است، و نكتة عدول از خطاب آنان به حكايات حال آنان براي » بكم«كه در اصل 
ت ايشان است، كه اگر خطاب به آنها استمرار ديگران: تعجب از كفر و كارهاي زش

  شد. يافت اين فايده فوت مي مي
  و بقولي: چون در اول خطاب به مردم بود ـ به طور كلي ـ مؤمنين و كافرين، به دليل:

� uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ä. ç� Éi� |¡ç„ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7ø9 $# uρ �  ) / 22يونس(  

خطاب عدول نمود  كرده بود، پس از همه را مذمت» وجرين بكم«گفت:  پس اگر مي
گرديده اختصاص  تا اشاره باشد به اينكه اين امر به كساني كه وضعشان در آخر آيه ذكر

  دارد، و از خطاب عمومي به خاص روي گردانيد.
گويم: و از يكي از علماي سلف ديدم كه عكس اين را در توجيه آيه گفته است  مي

ت، چنانكه ابن أبي حاتم از عبدالرحمن بن زيد كه: خطاب اولش خاص و آخرش عام اس

̈L# �بن أسلم حديث آورده كه دربارة فرمودة خداي تعالي:  ym # sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7ù=à" ø9$# 

t ø t�y_ uρ ΝÍκÍ5 � ير آنها حديث آورد، و نفرمود: گفت: سخن از آنها فرمود و سپس از غ

با ديگران در اين مطلب جمع نمايد، زيرا كه مقصودش اين بود كه آنها را » جرين بكمو«
  كند. و كشتي اينها و ديگران از ساير مردم را بر روي آب جابجا مي

معاني لطيف واقف بودند كه  اين عبارت او بود؛ خدا گذشتگان را بيامرزد كه چقدر بر
  گردند! كشند، و عاقبت هم پيرامون مرغزارهاي گذشتگان مي متأخرين عمري زحمت مي

اند اينكه: آنها هنگام سوار شدن  مله چيزهايي كه در توجيه آية مذكور گفتهو نيز از ج
ترسند، پس خداوند نيز  به كشتي حضور دارند چون از مرگ و طوفاني شدن دريا مي

خطاب حاضر به آنها فرموده، سپس وقتي باد مطابق ميل سرنشينان كشتي جريان يافت، و 
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قلبي برايشان نماند، همچنانكه عادت آدمي از هالك شدن در امان ماندند ديگر حضور 
رود، باري وقتي غائب شدند  بيند ياد خدا از دلش بيرون مي است كه وقتي امنيتي مي

  خداوند با صيغة غيبت آنان را متذكر ساخت، و اين اشارة صوفيانه است.
  و نيز از مثالهاي آن:

� !$tΒuρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ ;ο 4θ x. y— šχρ ß‰ƒÌ� è? tµô_ uρ «! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθà" Ïè ôÒ ßϑø9$# �

  )39روم / (  

� oν §�x. uρ ãΝä3ø‹s9 Î) t� ø"ä3ø9 $# s−θ Ý¡à" ø9 $# uρ tβ$ uŠóÁÏè ø9$# uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχρ ß‰ Ï©≡§�9$# �

  )7حجرات / (  

� (#θ è=äz÷Š $# sπ̈Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ä3 ã_≡uρ ø—r& uρ šχρç� y9 øtéB ∩∠⊃∪ ß∃$ sÜ ãƒ ΝÍκö� n=tã �    

  )71- 70/ زخرف (  
  بوده است، سپس فرموده:» عليكم«كه اصل در آنها 

� óΟçFΡ r&uρ $yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈yz �  ) / 71زخرف(  

  كه التفات را تكرار نموده است.
  و مثال التفات از غيبت به تكلم:

� ª!$# uρ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& yx≈tƒÌh�9 $# ç��ÏWçFsù $ \/$ptxā çµ≈oΨ ø)Ý¡ sù �  ) / 9فاطر(  

� 4‘ ym÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ä. > !$yϑy™ $yδt� øΒr& 4 $̈Ζ−ƒ y—uρ �  ) / 12فصلت(  

�  z≈ys ö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u�ó� r&  Íν Ï‰ ö7yè Î/ �  ) / 1اسراء(  

  تا:

� $oΨ ø. t�≈t/ …çµ s9 öθ ym …çµ tƒÎ� ã∴ Ï9 ôÏΒ !$ oΨ ÏG≈tƒ# u �  ) / 1اسراء(  

  سپس دوباره به غيبت ملتفت شد و فرمود:

� …çµ ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ç��ÅÁ t7ø9   )1اسراء / (  � #$
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التفات » آياتنا«التفات دومي هست، و در » باركنا«آمده، از » ليريه«و در قرائت حسن 
التفات چهارمي است، زمخشري گفته: فايدة التفات در اين آيات و امثال آن » انه«سوم، و 

  اينكه اختصاص خداوند را به قدرت تذكر دهد، و اينكه تحت قدرت احدي نيست.
  از غيبت به خطاب: ومثال التفات

� (#θä9$ s%uρ x‹ sƒ ªB$# ß≈oΗ÷q§�9 $# # V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰ s) ©9 ÷Λä÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #tŠÎ) �  )/89- 88مريم(  

� öΝs9 r& (# ÷ρ t�tƒ öΝx. $uΖõ3n=÷δr& ÏΒ Ο ÎγÎ=ö7s%  ÏiΒ 5βö� s% öΝßγ≈̈Ψ ©3̈Β ’Îû Ä⇓ ö‘F{ $# $ tΒ óΟ s9 

Åj3 yϑçΡ ö/ä3©9 �  ) / 6انعام(  

� öΝßγ9s) y™uρ öΝåκ›5u‘ $\/#t� x© #�‘θ ßγsÛ ∩⊄⊇∪ ¨βÎ) # x‹≈yδ tβ%x. ö/ä3s9 [ !# t“y_ �   

  )22-21انسان / (  

� ÷β Î) yŠ# u‘r& ÷É<̈Ζ9 $# β r& $ uη ysÅ3ΖtFó¡ o„ Zπ |ÁÏ9%s{ y7©9 �  ) / 50احزاب(  

زيرا كه بنده وقتي خداي تعالي  ؛الفاتحه آمده است ي و از خوبترين موارد آن در سوره
سپس صفات او را متذكر گردد كه هر صفت آن بر شدت اقبال و را به تنهايي ياد كند، 

Å7Î=≈tΒ ÏΘ﴿گويد:  انگيزد، و در آخر مي توجه به سوي او برمي öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ رساند  كه مي

يابد  اي مي اينكه او مالك و صاحب اختيار تمام امور است در روز جزا، در خودش انگيزه
ب به كسي كه اين صفات را دارد، و نهايت خضوع و تواند آن را دفع كند بر خطا كه نمي

  نمايد. كمك خواهي را اعمال مي
و گويند كه: بدين جهت تعبير غيبت براي حمد، و خطاب براي عبادت آمده تا اشاره 

زيرا كه انسان نظير خودش را حمد  ؛اش پايينتر از عبادت است باشد به اينكه حمد رتبه
ند، لذا لفظ حمد را با غيبت، و لفظ عبادت را با خطاب ك گويد ولي او را عبادت نمي مي

روش تأدب  آورد تا در هنگام گفتگو با خداي عظيم سخن برتر را گفته باشد، و اين بنا بر

t﴿است، و به همين گونه تقريباً آخر سوره آمده:  Ï% ©!$# |Môϑyè ÷Ρ r& öΝÎγø‹n=tã﴾  كه با صراحت
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َعِم َعَلْيِهمْ «لفظ به او داده، و نفرمود:  را ياد كرده و نسبت انعام را در منعم و » ِصَراَط اْلُمنـْ
 ضب رسيد، با صراحت غضب را به او نسبت نداد، و لفظ را از ذكرغچون به تذكر 

تا در حال رويارويي از  »َغْيِر الِذيَن َغِضْبَت َعلَْيِهمْ «غضب كننده منحرف ساخت، و نفرمود: 
اند: چون وقتي سزاوار حمد ياد گشت، و  . و گفتهنسبت دادن غضب به او احتراز شود

صفات عظيم او از اينكه پروردگار عالميان و رحمان و رحيم و مالك روز جزاست 
برشمرده شد، علم به معلومي عظيم الشأن تعلق گرفت كه شايستة آن است فقط او معبود 

ن صفات تميز باشد، و تنها از او كمك خواسته شود، پس اينچنين خطاب شد چون با اي
ِإياَك يَا َمْن َهِذِه ِصَفاتُُه َنُخص بِاْلِعَباَدِة َواِالْسِتَعانَِة َال «يافت، بطوري كه انگار گفته شده باشد: 

َركَ  دهيم، و فقط  تو را اي كسي كه اين صفات تو است عبادت را اختصاص مي«يعني: » َغيـْ
  جوييم نه از غير تو. از تو ياري مي

غائب  ـز نكات جالب و لطيف آن توجه به اينكه ابتداي وضع خلق از اواند: و ا گفته
باشند، و حجاب عظمت الهي بر او  اند، و از محضر و مخاطبة او قاصر مي و مستور

افكنده شده، پس چون او را با صفاتي كه مخصوص او است شناختند، و براي قرب به 
او آنچنان كه سزاي خودشان  حضرتش به ثناگوييش متوسل گشتند، و به حمد و عبادت

 (x‚$−ƒÎ﴿است اقرار كردند؛ براي خطاب و مناجات او اهليت يافتند، پس آنگاه گفتند: 

ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tG ó¡ nΣ ∩∈∪﴾.  

  چند تذكر

عنه برگردد،  اليه در خود آن أمر به منتقل اول: شرط التفات آن است كه ضمير در منتقل
  هم التفات باشد، و حال آنكه چنين نيست.» نت صديقیأ«آيد كه در:  و إال الزم مي

دوم: و نيز شرط است كه التفات در دو جمله واقع شود، اين را مؤلف كشاف و 
  شود. اند، وگرنه نوع غريبي مي ديگران تصريح كرده

التفات ذكر  وابن األثير و ديگران نوع غريبي از قصي القريباألسوم: تنوخي در 
خطاب فاعل يا تكلم او است، مانند  ي فعل براي مفعول است پس ازاند، و آن بنا كرده
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�Î�ö﴿فرمودة خداوند:  xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n=tæ﴾  پس از﴿Môϑyè ÷Ρ r&﴾ است:  كه معني چنين

  در اين نوع توقف كرده است. عروس األفراحو صاحب » غَْيِر الِذيَن َغِضْبَت َعلَْيِهمْ «
در قرآن يك قسم بسيار غريب از التفات آمده كه در  چهارم: ابن أبي اإلصبع گفته:

ام و آن چنين است كه متكلم دو مطلب را به ترتيب ياد كند، سپس  شعر مانند آن را نيافته
از اولي خبر دهد و آنگاه از خبر دادن از آن به اخبار از دومي منصرف گردد، سپس به 

  گردد، مانند فرمودة خداوند: خبردادن از اولي باز

� ¨β Î) z≈|¡ΣM}$#  ÏµÎn/ t�Ï9 ×ŠθãΖs3s9 ∩∉∪ …çµ‾Ρ Î) uρ 4’ n?tã y7Ï9≡sŒ Ó‰‹Íκy¶ s9 �    

  )7- 6عاديات / (  
كه از خبر دادن از انسان به اخبار از پروردگارش منصرف شد، سپس از اخبار از 

  پروردگار متعال به خبر دادن از انسان منصرف گرديد:

� …çµ‾Ρ Î)uρ Éb=ßs Ï9 Î�ö�sƒ ø:$# î‰ƒ Ï‰ t±s9 �  ) / 8عاديات(  

  گفته: و اين را خوب است التفات ضميرها بناميم.
پنجم: نزديك به التفات منتقل كردن سخن از خطاب يك فرد يا دو يا جمع به خطاب 

  اند، واين نيز شش قسم است: ديگري است، اين را تنوخي وابن االثير ذكر كرده
  خطاب از يك فرد به دو تا، مانند: -1

� (# þθ ä9$s% $ uΖoK÷∞Å_ r& $ oΨtG Ï" ù=tGÏ9 $ ¬Ηxå $ tΡô‰ ỳ uρ Ïµø‹n=tã $ tΡ u !$ t/#u tβθ ä3 s? uρ $yϑä3 s9 â !$ tƒÎ�ö9 Å3ø9 $# ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{   )78يونس / (  � #$

  انتقال خطاب از يك فرد به جمع، مانند: -2

�  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟçFø) ‾=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# �  )/ 1طالق(  

  نند:و از دوتا به يك فرد، ما -3

� yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4 y›θ ßϑ≈tƒ �  ) / 49طه(  
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� Ÿξsù %m„äl ¨Ψ y_ Ì� ÷‚ãƒ zÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# #’ s+ ô± tFsù �  ) / 117طه(  

  و از دو به جمع، مانند: -4

� !$uΖø‹ym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) 4 y›θ ãΒ Ïµ‹Åz r&uρ βr& #u §θt7s? $ yϑä3ÏΒöθ s)Ï9 u�óÇ ÏϑÎ/ $Y?θã‹ç/ (#θè=yè ô_ $# uρ 

öΝà6 s?θ ã‹ç/ \'s# ö6Ï% �  ) / 87يونس(  

  و از جمع به مفرد، مانند: -5

� !$uΖø‹ym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) 4 y›θ ãΒ Ïµ‹Åz r&uρ βr& #u §θt7s? $ yϑä3ÏΒöθ s)Ï9 u�óÇ ÏϑÎ/ $Y?θã‹ç/ (#θè=yè ô_ $# uρ 

öΝà6 s?θ ã‹ç/ \'s# ö6Ï% �  ) / 87يونس(  

  و به دو، مانند: -6

� u�|³ ÷è yϑ≈tƒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M}$# uρ Èβ Î) öΝçF÷è sÜ tGó™$# �  )/ 33رحمن(  

� Äd“r' Î7sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? �  ) / 34رحمن(  

  منتقل شدن از ماضي يا مضارع يا أمر به ديگري. ششم: كه نيز نزديك به آن است
  مثال آن از ماضي به مضارع: 

� Ÿ≅y™ö‘r& yx≈tƒ Ìh�9 $# ç��ÏWçFsù �  ) / 9فاطر(  

� §�yz š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# çµ à"sÜ ÷‚ tFsù ç�ö�©Ü9   )31حج / (  � #$

� ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã�x" x. tβρ‘‰ ÝÁ tƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!   )25حج / (  � #$

  و از ماضي به امر: 

� ö≅è% z÷s∆ r& ’ În1 u‘ ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/ ( (#θßϑŠÏ% r&uρ öΝä3yδθ ã_ ãρ �  ) / 29اعراف(  

� ôM‾=Ïm é& uρ ãΝà6 s9 ãΝ≈yè ÷Ρ F{ $# āω Î) $ tΒ 4‘n=÷Fãƒ öΝà6 ø‹n=tæ ( (#θç6Ï⊥ tF ô_ $$ sù �    

  )30حج / (  
  و از مضارع به ماضي:
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� tΠöθtƒuρ ã‡ x"Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9$# tí Ì“ x"sù �  ) / 87نمل(  

� tΠöθtƒuρ ç�Éi�|¡ èΣ tΑ$ t6Ågø: $# “t� s? uρ uÚö‘F{ $# Zο y—Í‘$ t/ öΝßγ≈tΡ ÷�|³ ym uρ �  )/ 47كهف(  

  و از مضارع به امر:

� tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©! $# (# ÿρß‰ pκô−$# uρ ’ ÎoΤr& Ö ü“Ì� t/ �  ) /54هود(  

  واز امر به ماضي: 

� (#ρä‹ ÏƒªB $#uρ  ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~? |ÁãΒ ( !$tΡ ô‰ Îγtãuρ �  )/ 125بقره(  

  به مضارع: و از امر

� ÷βr&uρ (#θ ßϑ‹Ï% r& nο 4θn=¢Á9 $# çνθà)̈? $# uρ 4 uθèδ uρ ü” Ï% ©!$# Ïµ ø‹s9 Î) šχρç� |³øt éB �    

  )72انعام / (  

  اّطراد

كلم نامهاي پدران ممدوح را به ترتيب والدت آنها ياد كند. ابن اطّراد آن است كه مت
  أبي اإلصبع گفته: و از اين نوع است در قرآن فرمودة خداي تعالي به حكايت از يوسف:

� àM÷è t7̈? $#uρ s'©# ÏΒ ü“Ï !$ t/# u zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) t,≈ys ó™Î)uρ z>θ à) ÷ètƒuρ �  ) / 38يوسف(  

نها را نام نبرد ـ كه عادت بر اين است كه اول وي گفته: بدين جهت به ترتيب مألوف آ
÷ كنند، سپس پدربزرگ، سپس جدأعلي ـ چون در اينجا جناب يوسف از پدر آغاز مي

كه آيين  خواسته فقط نام پدرانش را برده باشد، بلكه بدين جهت آنان را ياد كرد نمي
سپس كسي كه  نمود يادآور شود، پس از صاحب آيين شروع كرد، ايشان را كه پيروي مي

  از او گرفته، به ترتيب سير آيين آنها را نام برد، و مانند آن است گفتة فرزندان يعقوب:

� ß‰ç7÷è tΡ y7yγ≈s9 Î) tµ≈s9 Î)uρ y7Í←!$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ t,≈ys ó™Î) uρ � ) / 133بقره(  
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  انسجام

ي، همچون آب روان انسجام آن است كه سخن به خاطر خالي بودن از گره و پيچيدگ
  باشد، و از جهت نرمي و آساني تركيب وگواريي الفاظش به نزديكي جاري شدن برسد.

اند: هرگاه انسجام در نثر قوي باشد،  و تمامي قرآن چنين است، اهل بديع گفته
نخواسته و بدون قصد در قرائت موزون افتد، به جهت نيروي انسجام آن، و از اينگونه در 

  ده:قرآن موزون آم
  از بحر طويل: 

� yϑsù u!$ x© ÏΒ ÷σã‹ù=sù ∅tΒuρ u !$x© ö� à"õ3u‹ù=sù �  ) / 29كهف(  

  و از بحر مديد:

� ÆìoΨ ô¹ $#uρ y7ù=à" ø9 $# $uΖÏ⊥ ã‹ôãr' Î/ �  ) /37هود(  

  و از بحر بسيط:

� (#θßs t7ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ āω Î) öΝåκß] Å3≈|¡tΒ �  ) / 25احقاف(  

  و از بحر وافر:

� öΝÏδÌ“ øƒä† uρ öΝä. ÷� ÝÇΖtƒuρ óΟ ÎγøŠn=tæ É#ô± o„uρ u‘ρ ß‰ ß¹ 7Θöθ s% šÏΖÏΒ ÷σ •Β �    

  )14توبه / (  
  و از بحر كامل:

� ª!$# uρ “Ï‰ ôγtƒ tΒ â !$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ) tG ó¡ •Β �  ) /213بقره(  

  ج:و از بحر هزَ

� çνθà)ø9 r' sù 4’ n?tã Ïµ ô_ uρ ’Î1 r& ÏN ù'tƒ # Z��ÅÁ t/ �  ) / 93يوسف(  

  و از بحر رجز:

� ºπ u‹ÏΡ# yŠuρ öΝÍκö� n=tã $yγè=≈n=Ïß ôMn=Ïj9 èŒ uρ $ yγèùθ äÜè% Wξ‹Ï9 õ‹s? �  )/ 14انسان(  

  و از بحر رمل:
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� 5β$x" Å_ uρ É># uθ pgø:$%x. 9‘ρ ß‰ è%uρ BM≈u‹Å™#   )13سبأ / (  � ‘§

  و از بحر سريع:

� ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §�tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% �  ) / 259بقره(  

  و از بحر منسرح:

� $ ‾ΡÎ) $ oΨø) n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ >πx" ôÜ œΡ �  )/ 2انسان(  

  و از بحر خفيف:

� Ÿω tβρ ßŠ%s3 tƒ tβθ ßγs) ø" tƒ $ZVƒÏ‰ tn �  ) / 78نساء(  

  واز بحر مضارع:

� tΠ öθtƒ ÏŠ$ uΖ−F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠöθ tƒ tβθ —9uθ è? tÌ� Î/ ô‰ãΒ �  ) / 33-32غافر(  

  و از بحر مقتضب:

� ’Îû ΝÎγÎ/θ è=è% ÖÚ z÷£∆ �  )/ 10بقره(  

  :و از بحر مجتث

� ø⋅ Ém<tΡ ü“ÏŠ$ t6Ïã þ’ÎoΤr& $ tΡr& â‘θ à" tó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9   )49حجر /(  � #$

  و از بحر متقارب:

� ’Í? øΒé&uρ öΝßγs9 4 āχ Î) “Ï‰ ø‹x. îÏG tΒ �  ) / 183اعراف(  

  ادماج

ادماج آن است كه: متكلم غرضي را در غرض ديگر يا بديعي را «اإلصبع گفته:  ابن أبي
كه درسخن به جز يكي از دو غرض يا يكي از دو بديع  در بديع ديگر درآميزد، بطوري

  ظاهر نباشد، مانند فرمودة خداي تعالي:

� çµ s9 ß‰ ôϑ ptø:$# ’ Îû 4’ n<ρ W{$# Íο t�Åz Fψ$# uρ �  ) / 70قصص(  
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زيرا كه يكتايي خداوند متعال در حمد در آخرت ـ  ؛كه مبالغه در مطابقه آميخته شده
ود ـ مبالغه در توصيف يكتاييش به حمد ش كه هنگامي است كه جز او كسي حمد نمي

حقيقت و  است، و آن هر چند كه در ظاهر به شكل مبالغه درآمده، ولي در باطن نيز
  باشد، چه اينكه او پروردگار حمد در دو دنيا است. مطابق با واقع مي

 ؛گويم: اولي اين است كه گفته شود: در اين آيه غرضي در غرض ديگر آميخته شده مي
جزا  غرض از آن بيان يكتايي او در توصيف به حمد است و اشاره به رستاخيز و زيرا كه

  در آن آميخته شده.

  افتنان

و آن آوردن دو فن مختلف در يك كالم است، مانند: جمع بين فخر و تعزيت در 
  فرمودة خداي تعالي:

� ‘≅ä. ôtΒ $pκö� n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’s+ ö7tƒuρ çµô_ uρ y7În/ u‘ ρèŒ È≅≈n=pg ø:$# ÏΘ#t� ø.M}$# uρ �    

  )27رحمن / (  
كه خداي تعالي تمام مخلوقات از جن و انس و فرشتگان و ساير اصناف را كه قابليت 
زندگي در  آنها هست تعزيت گفته، و خود را به بقاء بعد از فناي موجودات مدح كرده 

ل و اكرام در ده كلمه، اضافه بر اينكه ذات خويش را پس از توصيف به بقا ـ با عنوان جال
  توصيف فرموده است.

  و از همين گونه است:

� §ΝèO  Édf uΖçΡ tÏ% ©!$# (#θs)̈?   )72مريم / (  � #$

  كه بين تهنيت و تعزيت جمع نموده است.

  اقتدار

اقتدار آن است كه گوينده يك معني را در چند شكل و صورت به مرحلة ظهور و 
تركيب سخن، و ساختن قالبها و  تنظيم و بروز درآورد، از جهت قدرت وتواناييش بر
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چارچوبهاي معاني و اغراض، كه گاهي آن را در لفظ و شكل استعاره، و گاهي در 
صورت و قيافة ارداف، و بار ديگر به طور ايجاز، و يك مرتبه در قالب حقيقت آن سخن 

 اإلصبع گفته: و تمام قصص قرآن بر همينگونه آمده است، كه يك كند. ابن أبي را ادا مي
كند و حال آنكه در صورتهاي گوناگون و  بيني كه معاني آن اختالف پيدا نمي قصه را مي

گردد، بحدي كه نزديك است كه در دو جاي از آن با هم  قالبهاي متعدد الفاظ بيان مي
  گذاري.  مشتبه نشود، و حتماً به طور ظاهر و آشكار بين صورتهاي آن فرق مي

  نيلفظ با مع ائتالف لفظ با لفظ و

اول: اينكه الفاظ با يكديگر سازگار و جور باشد، بطوري كه با لفظ غريب مرادف آن، 
  و متداول را با همتاي خودش قرار دهند، تا حسن جوار و خوبي تناسب حفظ گردد.

دوم: اينكه الفاظ كالم با معني موردنظر ماليم و سازگار باشد، هرگاه معني بزرگ باشد 
ا نيز بزرگ آورند، و اگر معني بسيار باشد الفاظش را نيز بسيار الفاظ تعبيركنندة از آن ر

ل باشد لفظ را نيز به نمايند، و چون معني غريب باشد الفاظ غريب بكار برند، و يا متداو
ميانه بين غريب و متداول باشد لفظ را هم به همان نحو  آورند، و اگر همان ترتيب

  استعمال كنند.
  گونة اول مانند:

� «!$$ s? (# àσ tGø" s? ã� à2õ‹ s? y#ß™θ ãƒ 4 ®Lym šχθ ä3s? $�Ê t� ym �   ) / 85يوسف(  

رود و از فهم عموم  زيرا كه كمتر بكار مي ؛غريبترين الفاظ قسم را آورد كه تاء باشد
هاي افعالي كه رفع به اسم و  مردم نسبت به باء و واو دورتر است، و غريبترين صيغه

از آن به افهام » تزال«آن قرار داد، و حال آنكه دهند را نيز در كنار  نصب به خبر مي
» ضحرَ«نزديكتر و استعمالش هم بيشتر است، و غريبترين الفاظ هالك را نيز آورد كه 

باشد، پس مقتضاي حسن وضع چنين بود كه هركدام از الفاظ در كنار همجنس غريب 
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ات و تناسب آنها خودش نهاده شود تا حسن جوار و ائتالف معاني با الفاظ و تعادل كلم
  رعايت گردد، و چون غير از اين اراده شده بود فرمود:

� (#θßϑ|¡ ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ ÷ƒr& �  ) / 109انعام(  

  پس تمام الفاظ را متداول و دور از غرابت آورد.
  گونة دوم مانند فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ (# þθãΖx. ö� s? ’ n< Î) t Ï% ©!$# (#θ ßϑn=sß ãΝä3¡¡ yϑtG sù â‘$ ¨Ψ9   )113هود / (  � #$

كه چون ركون به ظالم كه تمايل به او و تكيه براو است، و شركتي در ظلم او نيست، 
را آورد كه » مس«كيفر بر آن كمتر از عقوبت برظلم باشد، لذا لفظ  واجب شد كه عقاب و

  از احراق و اصطالء (= سوزاندن) پايينتر است.
  و نيز فرمودة خداوند:

� $yγs9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκö� n=tãuρ $tΒ ôMt6|¡ tFø.   )286بقره / (  � #$

رساند به جاي لفظ سيئه كه سنگين  را آورد كه مشقت و رنج را مي» اكتساب«لفظ 
  است.

  و نيز فرمودة خداوند:

� (#θç6Å3 ö6ä3 sù $ pκ� Ïù �  ) / 94شعراء(  

دت و سختي در آن كه از (كبوا = بليغتر است، به جهت اشاره به اينكه اهل جهنم به ش
  شوند. افكنده مي

� öΝèδuρ tβθ äzÌ� sÜóÁ tƒ �  )/37فاطر(  

شديد و بدي  هاي بليغتر است براي اشاره به اينكه اهل جهنم نعره» يصرخون«كه از 
  دارند كه از حد متعارف بيشتر است.

� x‹÷{ r& 9“ƒ Í• tã A‘Ï‰ tG ø) •Β �  ) / 42قمر(  
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ه به قدرت بسيار زياد، و اينكه هيچ چيزي باشد، به جهت اشار بليغتر مي» قادر«كه از 
  تواند جلو آن را بگيرد يا عقب بيندازد.  نمي
  مانند آن است: و

� �É9sÜ ô¹ $#uρ �  ) / 65مريم(  

باشد، چون رحيم  مي» الرحيم«كه بليغتر از » الرحمن«بليغتر است، و » اصبر«كه از 
  دارد. مي اربزرگي را اشع رساند، چنانكه رحمن عظمت و لطف ونرمش را مي

براي موردي است كه در » سقي«و از اين گونه است فرق بين سقي و أسقي، كه 
سقائي مشقت و رنجي نباشد، و لذا خداي تعالي در مورد آشاميدنيهاي بهشت آن را بكار 

  فرموده: برده و

� öΝßγ9s) y™uρ öΝåκ›5u‘ $\/#t� x© #�‘θ ßγsÛ �  ) / 21انسان(  

باشد، بدين جهت آن را در آشاميدنيهاي  ا زحمت ميبراي مورد مشكل و ب» اسقي«و 
  دنيا بكار برده و فرموده:

� /ä3≈uΖø‹ s) ó™r& uρ [ !$̈Β $Y?#t� èù �  ) / 27مرسالت(  

� Νßγ≈oΨ ø‹s) ó™V{ ¹ !$ ¨Β $]% y‰ xî �  )/ 16جن(  

  زيرا كه آبياري در دنيا به هيچ وجه از زحمت خالي نيست.
  

  استدراك و استثناء

مرده شوند آن است كه نوعي از محاسن را بيش از آنچه معني شرط اينكه از بديع ش
  لغوي بر آن داللت دارد متضمن باشند.

  مثال استدراك: 
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� ÏMs9$ s% Ü># {� ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θè% $ oΨ ôϑn=ó™r& �    

  )14حجرات / (  
نمود؛ زيرا كه آنها گمان داشتند  مي كرد آنها را پراكنده اكتفا مي» لم تؤمنوا«به  كه اگر

كه اقرار به شهادتين ايمان است، پس از جهت بالغت واجب بود كه استدراك ذكر شود 
تا دانسته گردد كه ايمان توافق دل با زبان است، و اگر تنها زبان به آن اقرار نمايد اسالم 

  ر آن افزود كه:گويند، و توضيح بيشتري نيز ب شود، و به آن ايمان نمي ناميده مي

� $£ϑs9 uρ È≅ äzô‰tƒ ß≈yϑƒ M}$# ’ Îû öΝä3Î/θè=è% �  ) / 14حجرات(  

باشد، از محاسن  پس چون استدراك متضمن توضيح اشكالي كه ظاهر كالم دارد مي
  شمرده شده است.
  و مثال استثناء:

� y] Î7n=sù öΝÎγ‹Ïù y#ø9 r& >π uΖy™ āωÎ) š Å¡÷Ηs~ $YΒ%tæ �  ) / 14عنكبوت(  

ادن از آن مدت با اين عبارت زمينه را براي معذور داشتن نوح در نفرينش بر كه خبر د
اينچنين » در قومش نهصد و پنجاه سال ماند«شد:  گفته مي سازد، كه اگر قومش فراهم مي

كه در آيه آمده » الف = هزار«زيرا كه لفظ  ؛داد انگيز و بزرگ جلوه نمي مطلب را هول
دارد، و چون استثنا  از شنيدن بقية سخن مشغول مي رسد انسان را اولي كه بگوش مي

كند تا أثر ياد كردن لفظ هزار از بين  آيد ديگر توجه شخص را به خود معطوف نمي مي
  برود.

  اقتصاص

اي از سخن  اين قسم را ابن فارس ذكر كرده، و اقتصاص آن است كه سخني در سوره
  مانند فرمودة خداي تعالي: ديگري در همان سوره يا سورة ديگر بريده شده باشد،

� çµ≈oΨ ÷� s?# uuρ …çν t� ô_ r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( …çµ‾Ρ Î)uρ ’Îû Íο t�ÅzFψ$# zÏϑs9 tÅs Î=≈¢Á9 $# �    

  )27عنكبوت /(  
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در حالي كه آخرت خانة ثواب است و عملي در آن نيست، پس اين از آية ديگر 
  حكايت شده كه:

� tΒuρ  Ïµ Ï? ù' tƒ $YΨ ÏΒ÷σãΒ ô‰ s% Ÿ≅ÏΗxå ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝçλm; àM≈y_ u‘¤$!$# 4’ n?ãè ø9$# �

  )75طه / (  
  و از اين گونه است:

� Ÿω öθs9 uρ èπ yϑ ÷èÏΡ ’În1 u‘ àMΖä3s9 zÏΒ tÎ�|Ø ósßϑø9   )57صافات / (  � #$

  از فرمودة او تعالي:

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# šχρç� |Ø øtèΧ �  ) / 38سبأ(  

  گرفته شده است.
  ز فرمودة خداوند:و ني

� tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô© F{   )51غافر / (  � #$

اند، فرشتگان كه در فرمودة  زيرا كه شاهدان چهار طايفه ؛از چهار آيه بريده شده است
  خداوند است:

� ôNu !%ỳ uρ ‘≅ä. <§ø" tΡ $ yγyè̈Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ �  ) / 31ق(  

  و پيغمبران، در فرمودة خداوند:

� y#ø‹s3sù # sŒÎ) $ uΖ÷∞Å_  ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Βé& 7‰‹Îγt± Î0 $ uΖ÷∞Å_ uρ y7Î/ 4’ n? tã Ï Iωàσ ‾≈yδ #Y‰‹Íκy− �

  )41نساء /(  
  فرمودة خداوند: در صو امت حضرت محمد

� (#θçΡθ à6tG Ïj9 u !# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9   )143بقره / (  � #$

  و اعضاي بدن در فرمودة خداوند:

� tΠ öθtƒ ß‰ pκô¶ s? öΝÍκö� n=tã öΝßγçF t⊥ Å¡ ø9 r& ... �  ) / 24نور(  
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  فرمودة خداوند: و

� tΠ öθtƒ ÏŠ$ uΖ−F9   )32غافر / (  � #$

  كه به تخفيف و تشديد خوانده شده، اولي از فرمودة خداوند:

� #“yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# |=≈ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9   )44اعراف / (  � #$

  گرفته شده، و دومي از: 

� tΠ öθtƒ ”� Ï" tƒ â ö�pR ùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åzr& �  ) / 34عبس(  

  ابدال

ابدال قرار دادن بعضي از حروف به جاي بعض ديگر است، ابن فارس از اين گونه 
  دانسته: 

� t, n=x"Ρ $$ sù t �  ) / 63شعراء(  

  را، يعني: انفرق بوده، لذا فرموده:

� tβ%s3sù ‘≅ ä. 5−ö� Ïù �  ) / 63شعراء(  

  پس راء و الم در پي يكديگرند.
  ة فرمودة خداوند تعالي:و از خليل است كه دربار

� (#θß™$ y∨ sù Ÿ≅≈n=Åz Í‘$ tƒÏe$!$# �  )/ 5اسراء(  

بوده، پس جيم به جاي حاء آمده، و با جاء نيز خوانده شده، و » فحاسوا«گفته: منظور 
  فارسي از اين گونه دانسته:

� þ’ÎoΤÎ) àMö6t7ôm r& ¡=ãm Î�ö�sƒ ø:$# �  ) / 32ص(  

  قبيل شمرده:را، يعني: الخيل، و ابوعبيده از اين 

� āω Î) [!%x6ãΒ Zπ tƒÏ‰ óÁ s?uρ �  ) / 35انفال(  

  يعني: تصدده.
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  تأكيد مدح به چيزي كه شبيه ذم است

نهايت كم است، گفته: و جز يك آيه از آن  االصبع گفته: و اين نوع در قرآن بي ابن أبي
  نيافتم، و آن فرمودة خداوند است:

� ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'‾≈tƒ É=≈tGÅ3 ø9 $# ö≅yδ tβθ ßϑÉ)Ζs? !$̈ΖÏΒ Hω Î) ÷βr& $̈ΖtΒ# u «! $$Î/ �    

  )59مائده / (  
 عيب گرفتن اهل كتاب كه استثناء پس از استفهامي كه در قالب توبيخ است نسبت به
آيد كه موجب نقمت و  بر مؤمنين ايمانشان را، موهم آن است كه آنچه پس از آن مي
خني كه ماية مدح فاعل نكوهش فاعل آن است، مذمت باشد، ولي چون بعد از استثناء س

  به آنچه شبيه ذم است. گرديدآن است آمد، كالم متضمن تأكيد مدح 
  اين است فرمودة خداوند: گويم: و نظير مي

� $tΒuρ (# þθßϑ s)tΡ Hω Î) ÷βr& ãΝßγ9uΖøîr& ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ  ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù �  )/74توبه(  

  و فرمودة خداوند:

� tÏ% ©!$# (#θã_ Ì�÷zé& ÏΒ ΝÏδ Ì�≈tƒÏŠ Î� ö�tó Î/ @d,ym Hω Î) χr& (#θ ä9θà)tƒ $ oΨ š/u‘ ª!$# �    

  )40حج / (  
زيرا كه ظاهراً استثناء آن است كه مابعد آن حق است و مقتضي بيرون كردن آنها از 

رساند نه خارج كردن،  شهر و ديارشان، ولي چون صفت مدح است كه اكرام آنها را مي
  باشد. تأكيد مدح است به چيزي كه شبيه مذمت مي

  از اين گونه شمرده:  األقصي القريبو تنوخي در 

� Ÿω tβθ ãèyϑó¡ o„ $ pκ� Ïù # Yθøó s9 Ÿωuρ $̧ϑ‹ÏOù' s? ∩⊄∈∪ āωÎ) WξŠÏ% $ Vϑ≈n=y™ $Vϑ≈n=y™ �    

  )26-25واقعه / (  
را استثنا كرده كه ضد لغو و تأثيم است، و اين تأكيد نبودن لغو و تأثيم » سالما سالماً«
  باشد. مي



    

  397    قرآن عيدر بدا
  

  تتفوي

عبارت است از اينكه متكلم معاني گوناگوني از مدح و وصف و فنون ديگري  تفويت
ها در  را در سخن خود عرضه كند، هر كدام در يك جملة جداگانه و در عين حال جمله

  آيد. هاي طوالني و متوسط و كوتاه مي وزن مساوي باشند، و اين فن در جمله
  هاي طوالني: از جمله

� “Ï% ©!$#  Í_s) n=yz uθßγsù È Ï‰ öκu‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©! $# uρ uθ èδ  Í_ßϑÏè ôÜ ãƒ È É)ó¡ o„uρ ∩∠∪ # sŒÎ) uρ 

àMôÊ Ì� tΒ uθßγsù ÉÏ" ô± o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©! $# uρ  Í_çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO ÈÍŠ øtä† � ) / 81- 78شعراء(  

  هاي متوسط: و از جمله

� ßkÏ9θ è? Ÿ≅ øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ̈Ψ9 $# ßkÏ9θè? uρ u‘$ yγ̈Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ©9$# ( ßl Ì� ÷‚ è?uρ ¢‘ y⇔ ø9$# š∅ ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9 $# 

ßlÌ� ÷‚ è?uρ |MÍh‹yϑ ø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ ø9   )27آل عمران / (  � #$

  هاي تركيب شدة كوتاه در قرآن نيامده است. ابن أبي اإلصبع گفته: و جمله

  تقسيم

  نه اقسامي كه عقالً ممكن باشد، مانند: ن فرا گرفتن اقسام موجود شيء است،و آ

� uθ èδ “Ï% ©!$# ãΝà6ƒÌ� ãƒ šX ÷�y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $ YèyϑsÛ uρ �  ) / 12رعد(  

  ها و طمع به بارانها چيز سومي نيست. زيرا كه در ديدن برق جز ترس از صاعقه
  و فرمودة خداوند:

� óΟßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß  Ïµ Å¡ø" uΖÏj9 Νåκ÷] ÏΒuρ Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝåκ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ ÏN≡u�ö� y‚ ø9 $$ Î/ �    

  )32فاطر / (  
كند،  كار است و بر خود ظلم مي ه قسم بيرون نيست: يا معصيتزيرا كه عالم از اين س

  و يا سبقت گيرنده وسرعت كننده به سوي كارهاي خير، و يا ميانة بين اين دو.
  و نظير آن است: 
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� ÷ΛäΨ ä. uρ %[`≡uρ ø—r& Zπ sW≈n=rO ∩∠∪ Ü=≈ys ô¹r' sù Ïπ uΖyϑ ø‹yϑø9 $# !$tΒ Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ uΖyϑø‹yϑø9 $# ∩∇∪ 

Ü=≈ptõ¾ r& uρ Ïπyϑt↔ô± pR ùQ$# !$ tΒ Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ yϑt↔ô± pR ùQ$# ∩∪ tβθ à)Î7≈¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈¡¡9 $# �    

  )10-7واقعه / (
  و همچنين فرمودة خداي تعالي:

� …çµ s9 $ tΒ t ÷t/ $uΖƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒuρ $ oΨ x"ù=yz $tΒuρ š÷t/ y7Ï9≡sŒ �  ) / 64مريم(  

  كه تمام اقسام زمان را در برگرفته است.
  :و فرمودة خداوند

� ª! $# uρ t, n=y{ ¨≅ ä. 7π −/!# yŠ ÏiΒ &!$̈Β ( Νåκ÷] Ïϑsù ̈Β  Å´ ôϑtƒ 4’ n?tã  Ïµ ÏΖôÜ t/ Νåκ÷] ÏΒuρ ̈Β 

 Å´ ôϑtƒ 4’ n? tã È÷, s# ô_ Í‘ Νåκ÷] ÏΒuρ ̈Β  Å ốϑtƒ #’ n?tã 8ì t/ö‘r& �   ) / 45نور(  

  كه تمام اقسام راه رفتن مخلوقات را دربرگرفته است.
  و فرمودة خداوند:

� tÏ% ©! $# tβρ ã�ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈uŠÏ% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγÎ/θ ãΖã_ �  )/191آل عمران(  

  برگرفته است. كه تمام حالتها و هيئتهاي ذكرگويان را در
  و فرمودة خداوند:

� Ü=pκu‰  yϑÏ9 â!$ t± o„ $ZW≈tΡ Î) Ü=yγtƒuρ yϑ Ï9 â !$ t± o„ u‘θ ä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝßγã_ Íiρ t“ãƒ $ ZΡ#t� ø.èŒ 

$ZW≈tΡ Î)uρ ( ã≅ yèøg s† uρ tΒ â !$t± o„ $ ¸ϑ‹É) tã �  ) / 50-49شوري(  

  تمام احوال ازدواج كنندگان را ذكر كرده، و قسم پنجمي ندارد.

  تدبيج

منظورش از  و آن عبارت است از اينكه متكلم رنگهايي را در سخن خود نام ببرد و
  عالي:آنها توريه و كنايه باشد، ابن أبي اإلصبع گفته: مانند فرمودة خداي ت
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� zÏΒuρ ÉΑ$ t6Éf ø9 $# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Ö� ôϑãm uρ ì#Î=tFøƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9 r& Ü=ŠÎ/# {�xî uρ ×Šθß™ �    

  )27فاطر / (  
و خدا داناست ـ كنايه از راه اشتباه و راه راست و روشن -گفته: مراد از اين رنگها 

 زيرا كه جادة سفيد راهي است كه رهروان بسياري دارد، و آن واضحترين و ؛است
كه در  سياه، انگار روشنترين راههاست، و رتبة پس از آن قرمز است، و پايينتر از قرمز

  انگيز بودن ضد سفيد است كه واضح و ظاهر است. خفاء و اشتباه
و چون اين سه رنگ براي ظاهر شدن در چشم دو سمت و يك واسطه دارد طرف باال 

ز ميانة اين دو است همچنان كه سياهي، و قرم در ظهور و سفيدي، و طرف پايين خفاء و
تركيب رنگها بر اين وضع شده، و نيز چون رنگ كوهها از اين سه نوع بيرون نيست، و 

اي كه براي آن نصب گرديده به همينگونه تقسيم شده است؛ آية كريمه  هدايت با هر نشانه
  نيز همينطور تقسيم گشت، و در آن تدبيج و صحت تقسيم واقع شد.

  تنكيب

اي چيزي را ياد كند كه ممكن بود غير آنرا  ست از اينكه متكلم به جهت نكتهعبارت ا
  كرد بياورد، مانند فرمودة خداي تعالي: كه جايش را پر مي

� …çµ‾Ρ r&uρ uθ èδ �Uu‘ 3“t� ÷è Ïe±9$# �  )/ 49نجم(  

از بين ستارگان شعري را نام برد و حال آنكه خداي تعالي پروردگار همه چيز است، 
كبشه كه ستارة شعري را پرستيد  يان عربها مردي پيدا شده بود به نام ابن أبيچونكه در م

  جمعي را به عبادت آن فراخواند، پس خداي تعالي اين آيه را نازل كرد: و

� …çµ‾Ρ r&uρ uθ èδ �Uu‘ 3“t� ÷è Ïe±9$# �  )/ 49نجم(  

  كه او است پروردگار شعري كه نسبت به آن ادعاي خدايي شده است.

  تجريد

آن است كه از يك امر داراي صفت شيء ديگري مانند آن بركنند، به جهت  تجريد
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كه از رجل » من فالن صديق حميم لي«مبالغة در كمال آن صفت در آن شيء، مانند 
مررت « مانند: اند، و ديگري كه به همان صفت دوستي متصف است جدا كرده ،صديق

اند كه متصف به  فظ ديگري جداكردهكه از رجل كريم ل» ةالمبارک ةالنسمبالرجل الکريم و 
اند، انگار كه غير از آن است و حال آنكه منظور  صفت بركت است و بر آن عطف نموده

  باشد. خود او مي
  و از مثالهاي اين فن در قرآن:

� öΝçλm; $ pκ� Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒø:$# �  ) / 28فصلت(  

خانة «و » دارالخلد«باشد، معني آيه اين نيست كه در بهشت جاي معيني هست كه  مي
اش  است، و جاهاي ديگري كه جاودانگي در آنها نيست؛ بلكه خود بهشت همه» جاودان

  دارالخلد است، انگار كه از خانة بهشت خانة ديگري جدا كرده باشد!  
  اين را در كتاب المحتسب آورده، و نيز از اين گونه برشمرده:

� ßl Ì� øƒä† ¢‘ ptø:$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒ èΧuρ ÏMÍh‹yϑ ø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ ø9$# �  ) / 95انعام(  

  بنابر اينكه مراد از ميت نطفه باشد، زمخشري گفته: عبيدبن عمير چنين خوانده:

� ôMtΡ%s3sù Zο yŠö‘uρ Èβ$ yδ Ïd‰9$$ x. �  ) / 37رحمن(  

به رفع ورده، يعني: از آن گلي حاصل شد، وي گفته: و اين از نوع تجريد است، و نيز 
  خوانده:

�  Í_èOÌ� tƒ ß^ Ì� tƒuρ ô ÏΒ ÉΑ#u z>θ à) ÷ètƒ �  ) / 6مريم(  

 نكمن لد ليوهب «ابن جني گفته: اين همان تجريد است، چون منظورش اين است: 
و حال آنكه خود او وارثش بوده، پس مثل اين است » من آل يعقوب منه وارثٌ  ثنيوليا ير 

  كه از او وارثي جدا كرده باشد.
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  تعديد

يك سياق افكندن الفاظ مفرد است، و بيشتر در صفات ديده  و آن كنار هم و بر
  شود، مانند فرمودة خداوند: مي

� uθ èδ ª! $# ”Ï% ©! $# Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθèδ à7Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈n=¡¡9 $# ßÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9 $# â“ƒÍ“yè ø9 $# â‘$ ¬6 yf ø9 $# ç�Éi9 x6 tGßϑ ø9   )23حشر/ (  � #$

  و فرمودة خداوند:

� šχθ ç6Í≥ ‾≈−F9 $# šχρ ß‰ Î7≈yè ø9$# šχρ ß‰ Ïϑ≈ptø:$# ... �  ) / 112توبه(  

  و فرمودة خداوند:

� ;M≈uΗÍ>ó¡ ãΒ ;M≈uΖÏΒ÷σ •Β... �  ) / 5تحريم(  

  ترتيب

آنها بيان سازد، و ف موصوف را بر ترتيب خلقت طبيعي ترتيب آن است كه اوصا
ين مثال آورده: فرمودة صفت ديگري بر آنها نيفزايد، عبدالباقي يمني براي اين نوع چن

  خداي تعالي:

� uθ èδ “Ï% ©!$# Νà6s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ 7π x" õÜœΡ §ΝèO ôÏΒ 7π s) n=tæ §ΝèO öΝä3 ã_ Ì� øƒä† 

Wξø" ÏÛ §ΝèO (#þθäó è=ö7tFÏ9 öΝà2 £‰ ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθ ä3tFÏ9 %Y{θ ãŠä© �   ) / 67غافر(  

  و فرمودة خداوند:

� çνθ ç/¤‹ s3sù $ yδρ ã� s)yè sù... �  ) / 14شمس(  

  ترقي وتدلي

  در نوع تقديم و تأخير بيان اينها گذشت.
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  تضمين

  شود: چند معني گفته مي بر
يكي: نهادن لفظي به جاي لفظ ديگر به جهت متضمن بودن معني آن، و اين نوعي از 

  مجاز است كه سخن دربارة آن گذشت.
برده شود، اين نيز دوم: حصول معنايي در آن بدون اينكه اسمي كه عبارت از آن باشد 

  نوعي از مجاز است كه قبالً گذشت.
  ها ذكر شده است. سوم: متعلق بودن ما بعد فاصله به آن، و اين در نوع فاصله

چهارم: درج كردن سخن كس ديگر در بين كالم به منظور تأكيد معني، يا ترتيب نظم، 
ين گونه نيافتم مگر در و نوع بديعي همين است، ابن أبي اإلصبع گفته: در قرآن چيزي از ا

  دو مورد كه متضمن دو فصل از تورات و انجيل است، فرمودة خداوند:

� Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™§‘ «!   )29فتح / (  � ... #$

اند،  و ديگران نقل قولهايي كه از زبان مخلوق در قرآن آمده را مثال آورده و ابن النقيب
  مانند فرمودة خداي تعالي به حكايت از مالئكه:

� ã≅yè øg rB r& $ pκ� Ïù tΒ ß‰ Å¡ø"ãƒ $ pκ� Ïù �  ) / 30بقره(  

  و از منافقين:

� ßÏΒ÷σ çΡ r& !$ yϑx. ztΒ# u â !$ yγx" �¡9   )13بقره / (  � #$

� ÏMs9$ s%uρ ßŠθ ßγuŠø9   )113بقره / (  � #$

� ÏMs9$ s%uρ 3“t�≈|Á ¨Ψ9$# �  ) / 113بقره(  

  مده است.ابن النقيب گفته: و همينطور است آنچه از لغتهاي عجمي در آن آ

  جناس

اش آن است كه  آمده: و فايده كنزالبراعهجناس تشابه دو لفظ در كالم است، در 
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زيرا كه تناسب الفاظ ايجاد ميل و  ؛كند شنونده به خوب گوش كردن آن تمايل پيدا مي
سپس در حالي كه  نمايد، و چون اگر لفظ مشترك بر يك معني حمل شود و توجه مي

  گردد. ، دل به آن مشتاق ميمراد غير آن باشد بيايد
  و انواع جناس بسيار است از جمله:

جناس تام، و آن چنين است كه دو لفظ در انواع حروف و تعداد و هيأت آنها با  -1
  هم متفق و يكسان باشند، مانند فرمودة خداي تعالي:

� tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ø)ãƒ tβθ ãΒÌ�ôf ãΚø9 $# $tΒ (#θèV Î6s9 u�ö�xî 7π tã$ y™ � ) / 55روم(  

و گويند: غير از اين مورد در قرآن نيامده، و شيخ االسالم ابن حجر جاي ديگري را 
  استنباط كرده:

� ßŠ%s3tƒ $ uΖy™  ÏµÏ% ö� t/ Ü=yδõ‹ tƒ Ì�≈|Á ö/ F{$$ Î/ �  ) / 43نور(  

� Ü=Ïk=s) ãƒ ª! $# Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ Zο u�ö9 Ïès9 ’Í<'ρ T[{ Ì�≈|Á ö/ F{$# � ) / 44نور(  

در هر دو » الساعه«اند كه آية اول از نوع جناس باشد، وي گفته:  و بعضي انكار كرده
جا به يك معني است و حال آنكه تجنيس آن است كه لفظ يكي و معني متفاوت باشد، نه 
اينكه يكي حقيقت و ديگري مجاز باشد، بلكه هر دو حقيقت هستند، و زمان قيامت هر 

ه طوالني باشد نزد خداوند در حكم يك ساعت است، پس عنوان ساعت بر قيامت چند ك
باشد، و بر آخرت حقيقت است، و با اين بيان آية مزبور از جناس خارج است،  مجاز مي

در حالي كه منظورت شخص » االغي سوار شدم و االغي را ديدم«چنانكه گفته باشي: 
  كودن باشد.

ها  گويند، آن است كه حروف در نقطه ز به آن ميجناس مصحف، كه جناس خط ني -2
  فرق كنند، مانند:

� “Ï% ©!$# uρ uθ èδ  Í_ßϑÏè ôÜ ãƒ ÈÉ)ó¡ o„uρ ∩∠∪ # sŒÎ) uρ àMôÊÌ� tΒ uθ ßγsù ÉÏ" ô± o„ �    

  )80- 79شعراء / (  
  جناس محرف كه در حركات با هم اختالف دارند، مانند فرمودة خداوند: -3
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� ô‰s) s9 uρ $ uΖù=y™ö‘r& ΝÍκ� Ïù zƒÍ‘É‹Ψ •Β ∩∠⊄∪ ö� ÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ%x. èπ t7É)≈tã tÍ‘x‹Ζßϑø9 $# �

  )73-72صافات / (  
  و تصحيف و تحريف در اين آيه جمع شده است:

� öΝèδuρ tβθ ç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξr& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $�è ÷Ψ ß¹ �  ) / 104كهف(  

 جناس ناقص آن است كه در تعداد حروف اختالف حاصل شود، خواه حرف زياد -4
  شده اول كلمه واقع گردد يا وسط و يا آخر، مانند فرمودة خداوند:

� ÏM¤" tG ø9 $#uρ ä−$ ¡¡9 $# É−$ ¡¡9 $$ Î/ ∩⊄∪ 4’ n< Î) y7În/ u‘ >‹ Í×tΒ öθ tƒ ä−$ |¡ yϑø9 $# �    

  )30- 29قيامه / (  

� §ΝèO ’ Í? ä.  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t� yϑ ¨W9   )69نحل / (  � #$

حرف در آخر يا اولش زياد  ن است كه يكي از دولفظ بيش از يكآل، يذجناس م -5
اند، مانند فرمودة خداوند: ج ناميدهشود، و بعضي گونة دوم را متو  

� ö�ÝàΡ $#uρ #’ n< Î) y7Îγ≈s9 Î) �  ) 97 /طه(  

� $̈ΖÅ3≈s9 uρ $̈Ζà2 š,Î#Å™ö� ãΒ �  ) / 45قصص(  

� ôtΒ š∅ tΒ#u  Ïµ Î/ �  ) / 86اعراف(  

� î‘$ tΡ 8π uŠÏΒ%tn �  ) / 11عاديات(  

� tÎ/ x‹ ö/ x‹•Β t ÷t/ y7Ï9≡sŒ �  ) / 143نساء(  

مخرج با هم تفاوت كنند، چه  جناس مضارع، آن است كه با يك حرف متقارب در -6
  باشد وچه در وسط و چه در آخر، مانند فرمودة خداي تعالي: در اول

� öΝèδuρ tβöθ yγ÷Ψ tƒ çµ÷Ψ tã šχ öθ t↔ ÷Ζtƒuρ çµ ÷Ζtã �  ) / 26انعام(  
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غير مقارب اختالف داشته باشند، به همان نحو  جناس الحق، اينكه با يك حرف -7
  كه در قسم سابق گفته شد، مانند فرمودة خداوند:

�  ×≅ ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο t“ yϑèδ >ο t“ yϑ—9 �  )/ 1همزه(  

� …çµ‾Ρ Î)uρ 4’n? tã y7Ï9≡sŒ Ó‰‹Íκy¶ s9 ∩∠∪ …çµ ‾ΡÎ)uρ Éb=ßs Ï9 Î�ö� sƒ ø:$# î‰ƒÏ‰t± s9 �    

  )8- 7عاديات / (  

� Νä3Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχθãm t� ø"s? ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd, ptø:$# $ yϑÎ/uρ ÷ΛäΨ ä. tβθ ãm t�ôϑs? �

  )75غافر / (  

� # sŒÎ)uρ öΝèδu !%y` Ö� øΒr& zÏiΒ ÇøΒ F{$# �  ) / 83نساء(  

  ، كه از يك كلمه و بخشي ازكلمة ديگر تركيب شده باشد، مانند:مرفّق جناس -8

� >∃ ã�ã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ÷Ξ$$ sù �  )/ 109توبه(  

جناس لفظي، چنين است كه با حرفي كه مناسب با ديگري باشد از نظر لفظ با هم  -9
  ظاء، چنانكه در فرمودة خداوند آمده: اختالف داشته باشند، مانند ضاد و

� ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθ tƒ îο u�ÅÑ$ ‾Ρ ∩⊄⊄∪  4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο t�Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ �  ) 23 - 22 /قيامت(  

  ترتيب حروف با هم مختلف باشند، مانند: جناس قلب، كه از لحاظ -10

� |Mø%§� sù t ÷t/ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ t� ó™Î) �  )/ 94طه(  

جناس اشتقاق، كه در اصل اشتقاق (مصدر) با هم مجتمع باشند، اين نوع را  -11
  نامند، مانند: مقتضب نيز مي

� Óy ÷ρt� sù ×β$ pt ø† u‘uρ �  ) / 89واقعه(  

� óΟÏ% r' sù y7yγô_ uρ È Ïe$#Ï9 ÉΟÍhŠs) ø9   )43روم /(  � #$

� àMôγ§_ uρ }‘ Îγô_ uρ �  ) / 79انعام(  

  جناس اطالق، كه تنها در شباهت با هم يكي باشند، مانند فرمودة خداوند: -12
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�  o_y_ uρ È ÷tF̈Ζyf ø9   )54رحمن / (  � #$

� tΑ$s% ’ÎoΤÎ) /ä3 Î=yϑ yè Ï9 zÏiΒ t,Î!$ s)ø9   )168شعراء (  � #$

� …çµ tƒ Î�ã�Ï9 y#ø‹x. ”Í‘≡uθ ãƒ �  ) / 54رحمن(  

� χ Î)uρ x8 ÷ŠÌ�ãƒ 9�ö� sƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š !# u‘ �  ) / 107يونس(  

� óΟçFù=s%$ ‾O$# ’n<Î) ÇÚ ö‘F{ $# 4 Ο çF� ÅÊ u‘r&  �  ) / 38توبه(  

� !# sŒÎ)uρ $ oΨ ôϑyè÷Ρ r& ’ n? tã Ç≈|¡ΣM}$# uÚ {� ôã r& �  ) / 83اسراء(  
  تا آنجا كه فرموده:

� ρä‹ sù >!$ tã ßŠ <ÙƒÌ� tã �  ) / 51فصلت(  

  تذكر

هاي لفظي است نه معنوي، هنگامي كه معني قويتر باشد ترك  جناس از زيبايي چون
  گردد، مانند فرمودة خداي تعالي: مي

� !$tΒuρ |MΡ r& 9ÏΒ÷σ ßϑÎ/ $uΖ©9 öθ s9 uρ $̈Ζà2 tÏ% Ï‰≈|¹ �  ) / 17يوسف(  

در حالي كه معني آن را » بمصدق لنا«اند: چه حكمتي در اين هست كه نفرمود:  گفته
  تجنيس هم رعايت شده است؟ رساند مي

زيرا  ؛نيست» مصدق«معنايي هست كه در كلمة » بمؤمن لنا« در جواب گفته شده: در
اين است كه: او به » فالن مصدق لي =فالني تصديق كنندة من است« كه معني گفتة تو كه:
گويي، و اما مؤمن معنايش آن است كه اضافه بر تصديق تأمين هم  من گفت: راست مي

م، و مقصود برادران يوسف كه آية فوق از زبان آنها آمده اين بوده كه تصديق با ده مي
  چيزي اضافه بر آنكه طلب اطمينان و تأمين باشد ـ پدر نسبت به آنها پيدا كند.

  لغزيده كه دربارة فرمودة خداوند: ءو يكي از ادبا
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� tβθãã ô‰ s?r& Wξ ÷èt/ šχρ â‘x‹ s? uρ z|¡ ôm r& t É)Î=≈sƒø:$# �  )125فات / صا(  

  شد. جناس رعايت مي» تدعونو«فرمود:  مي» ) ذرونوت«گفته: اگر( به جاي 
نيست، و امام فخرالدين رازي جواب داده كه: فصاحت قرآن از رعايت اين تكلفات 

  باشد. بلكه از جهت نيرومندي معاني و پرباري الفاظ مي
فرمود:  ت، و اگر ميو ديگري جواب داده كه: رعايت معاني از رعايت الفاظ اولي اس

»βθ ãã ô‰s? r& « و»پنداشت كه هر دو به  آمد، و چنين مي براي خواننده اشتباه پيش مي »عونتد

  باشند و تصحيفي در مورد آنها رخ داده است. ولي اين جواب ناپخته است. يك معني مي
احسان  و ابن الزملكاني جواب گفته كه: تجنيس زيباسازي است، و در مورد وعده و

  رود نه در مقام ترسانيدن و هشدار. ار ميبك
زيرا كه آن به معني رها كردن  ؛أخص است» تذر«از » تدع«الخويي جواب گفته كه:  و

باشد، و اشتقاق بر اين گواه است، چنانكه ايداع نيز عبارت  شيء با اعتناي به امر آن مي
ست كه يك فرد است از ترك گفتن سپرده است با اعتناي به حال آن؛ به همين جهت ا

  كنند. امانتدار براي آن انتخاب مي
به معني ترك » تذر«باشد، ولي  كه به معني راحت مي» دعه«و از همين باب است 

  نفي كلي. گفتن است، يا به طور مطلق، و يا ترك با اعراض و
چون نسبت به آن كم  كند راغب گفته: گويند: فالن يذرالشيء، يعني آن را پرتاب مي

، و از اين باب است: و ذره كه تكه گوشت را گويند، چون به آن اعتنايي اهميت است
نيست، و بدون ترديد سياق آيه با اين معني تناسب دارد نه معني اول، پس در اينجا 

  خواسته شده وضع آنها نكوهش گردد، و اعراض آنها از پروردگارشان سرزنش شود.

  جمع

م جمع كنند، مانند فرمودة خداوند جمع آن است كه بين دو يا چندچيز را در حك
  تعالي:

� ãΑ$yϑø9 $# tβθ ãΖt6 ø9 $# uρ èπ uΖƒÎ— Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ   )46كهف / (  � ‰9$#‘
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  كه بين مال و فرزندان در حكم زينت جمع كرده است.
  و همچنين است فرمودة خداي متعال:

� ß§ôϑ ¤±9 $# ã�yϑ s)ø9 $#uρ 5β$t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝôf ¨Ζ9 $# uρ ã�yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àfó¡ o„ �    

  )6-5رحمن / (  

  تفريق جمع و

آن است كه دوشيء را در معني واحدي داخل كني، و بين جهت داخل شدن فرق 
  بگذاري، طيبي از اين گونه دانسته فرمودة خداي تعالي را:

� ª! $# ’®û uθ tG tƒ }§à"Ρ F{$# tÏm $yγÏ? öθtΒ ... �  ) / 42زمر(  

ه و سپس بين دو جهت وفات فرق كه بين دو نفس را در حكم وفات جمع نمود
گذارد با حكم به أمساك و إرسال، يعني: خداوند با گرفتن و رها كردن جانها وفات 

دهد،  دهد، يعني: خداوند جانهايي كه قبض شده و جانهايي كه قبض نشده وفات مي مي
  سازد. دارد و ديگري را رها مي پس نوع اول را نگاه مي

  جمع و تقسيم

ندشيء تحت يك حكم، سپس تقسيم آن است، مانند فرمودة و آن جمع كردن چ
  خداي تعالي:

� §ΝèO $ uΖøOu‘÷ρr& |=≈ tG Å3ø9 $# t Ï% ©!$# $ uΖøŠ x" sÜ ô¹$# ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟÏ9$ sß  ÏµÅ¡ ø" uΖÏj9 

Νåκ÷] ÏΒuρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝåκ÷] ÏΒuρ 7,Î/$y™ ÏN≡u� ö�y‚ ø9 $$Î/ �  ) / 32فاطر(  

  جمع با تفريق و تقسيم

  مانند فرمودة خداي تعالي:

� tΠ öθtƒ ÏN ù' tƒ Ÿω ãΝ‾=x6s? ë§ø" tΡ āω Î)  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ �  ) / 105هود(  
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  كه جمع در فرمودة خداوند:

� Ÿω ãΝ‾=x6 s? ë§ ø" tΡ āωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ �  ) / 105هود(  

رساند، و تفريق در  چون معنايش متعدد است، كه نكره در سياق نفي عموم را مي
  فرمودة خداوند:

� óΟßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+ x© Ó‰‹Ïèy™uρ �  ) / 105هود(  

  و تقسيم در فرمودة خداوند:

� $̈Βr' sù t Ï% ©!$# (#θà) x© �  ) / 106هود(  

� $̈Βr&uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïèß™ �  ) / 108هود(  

  جمع مؤتلف و مختلف

آن است كه بخواهد بين دو ممدوح تساوي برقرار سازد، پس معاني مؤتلفي در مدح 
د، و سپس بخواهد يكي از آنها را بر ديگري ترجيح دهد، بدون اينكه ديگري آن دو بياور

را منقصت وارد سازد، پس براي اين جهت معانيي بياورد كه مخالف معني تساوي آنها 
  باشد، مانند فرمودة خداي تعالي:

� yŠ…ãρ# yŠuρ z≈yϑ øŠn=ß™uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† �  ) / 78انبياء(  

سليمان را مساوي نمود، و فضيلت سليمان را با عنوان فهم  كه در حكم و علم داود و
  افزود.

  حسن نسق

آن است كه متكلم كلمات پياپي و عطف به هم و جوش خورده به طور جالب و 
سالمي بياورد، بنحوي كه اگر هر جمله از آن را جداگانه قرار دهيم معنايش درست و 

  لي:مستقل باشد، و از اين گونه است فرمودة خداي تعا

� Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚ ö‘r' ‾≈tƒ  Éë n=ö/ $# Ï8 u !$ tΒ �  ) / 44هود(  
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اند،  هايش با واو نسق بر ترتيبي كه بالغت مقتضي است بهم عطف شده زيرا كه جمله
رساند كه نهايت خواستة اهل كشتي بر آن  از ابتدا به نامي كه كم شدن آب از زمين را مي

پس قطع شدن آب باران كه نيز از جهت آزاد شدن از زندان آن، و س متوقف بود، از
بايست رنج آن از ايشان  زيرا كه پس از بيرون آمدن از كشتي مي ؛هاي آنان بود خواسته
گشت، سپس خبر دادن از رفتن آب بعد از قطع شدن دو منبع آن كه قطعاً متأخر  دفع مي

 از آن است، سپس خبر دادن از قضاي امر كه همان هالك شدن كساني كه هالكتشان
مقدر شده بود، و نجات يافتن كساني كه وعدة نجات آنان داده شده بود، و خروجشان بر 

كه از ميان رفتن ترس  آنچه گذشت متوقف. سپس از پهلوگرفتن و استقرار كشتي خبر داد
رساند، سپس با نفرين بر ستمگران مطلب را به پايان برد تا  و حصول اطمينان را مي

مة زمين را فرا گرفت، اال اينكه جز به افراد مستحق عقوبت برساند كه هر چند غرقاب ه
  از جهت ظلمشان به ديگران نرسيد.

  عتاب شخص نسبت به خود

  از اين نوع است:

� tΠöθtƒuρ ÷Ù yè tƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ  Í_tFø‹n=≈tƒ �  ) / 27فرقان(  

  و نيز فرمودة خداوند:

� β r& tΑθ à) s? Ó§ø" tΡ 4’ tAu� ô£ys≈tƒ 4’ n?tã $tΒ àMÛ§� sù ’ Îû É=/Ζ y_ «! $# �    

  )56زمر / (  

  عكس

عكس آن است كه سخني آورده شود كه يك جزء آن مقدم و جزء ديگر مؤخر باشد، 
  سپس مؤخر را پيش بدارد و مقدم را عقب اندازد، مانند فرمودة خداي تعالي:
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� $tΒ š� ø‹n=tã ôÏΒ ΝÎγÎ/$ |¡ Ïm ÏiΒ &ó x« $ tΒuρ ôÏΒ y7Î/$ |¡Ïm Ο ÎγøŠ n=tæ ÏiΒ & ó x« �

  )52انعام / (  

� ßkÏ9θãƒ Ÿ≅ø‹©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ̈Ψ9 $# ßkÏ9θ ãƒuρ u‘$ yγ̈Ψ9 $# ’ Îû È≅øŠ©9   )61حج / (  � #$

� tΒuρ ßlÌ� øƒä† ¢‘ y⇔ø9 $# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒ ä† uρ |MÍh‹yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9$# �    

  )31يونس / (  

� £ èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £ßγ©9 �  ) / 187بقره(  

� Ÿω £èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ_=Ïts† £çλm; �  ) / 10ممتحنه(  

نه زنهاي مؤمن بر كافران «و از حكمت اين آية اخير سؤال شده كه خداوند فرموده: 
و ابن المنير جواب داده كه » باشند حالل هستند و نه مردهاي كافر بر زنان مؤمن حالل مي

  شاره به اين است كه كافران به فروع شريعت مخاطب و مكلف هستند.اش ا فايده
و شيخ بدرالدين بن الصاحب گفته: حق آن است كه هر يك از فعل زن مؤمن و كافر 

باشد، اما فعل مؤمنه حرام است چون خطاب متوجه او هست، و اما فعل كافر  حرام مي
ده است، پس كفار مورد خطاب زيرا كه نزديكي با زن مؤمن مشتمل بر مفس ؛حالل نيست

باشند؛ چون كه شرع امر  نيستند، بلكه پيشوايان و جانشينان ايشان مخاطب به منع آنها مي
فرموده كه وجود را از مفاسد خالي كنند، بنابراين واضح شد كه به يك اعتبار حليت از 

  زن مؤمن نفي شده و به اعتبار ديگر از مرد كافر.
  از روشهاي غريب اين نوع فرمودة خداي تعالي است:ابن أبي اإلصبع گفته: و 

� ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδuρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù 

tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ #Z�� É)tΡ ∩⊇⊄⊆∪ ô tΒuρ ß|¡ ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô£ϑ ÏiΒ zΝn=ó™r& …çµ yγô_ uρ 

¬! uθèδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ �  )/ 125- 124نساء(  

زيرا كه نظم آية دوم عكس نظم آية اول است، چون عمل در آية اول بر ايمان مقدم 
  آمده، و در آية دوم پس از اسالم ذكر گرديده است.
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مااليستحيل باإلنعكاس نامند، و  و يكي از انواع عكس را قلب، و مقلوب مستوي، و
ه اول همانطور خوانده شود كه از اول به آخر اي از آخر ب آن عبارت است از اينكه كلمه

  شود، مانند فرمودة خداي تعالي: آن خوانده مي

� @≅ä. ’ Îû ;7n=sù �  )/ 33انبياء(  

� y7−/ u‘uρ ÷� Éi9s3 sù �  ) / 3مدثر(  

  مثال ديگري در قرآن نيامده است. و

  عنوان

، پس به منظور اإلصبع گفته: عنوان آن است كه متكلم در بيان مطلبي شروع كند ابن أبي
هاي  تكميل و تأكيد آن مثالهايي در الفاظي بياورد كه عنوان و تيتر اخبار گذشته و قصه

ا مهم و ارزنده است و آن عنوان علوم سابق باشند، و نوعي ديگر از اين فن هست كه جد
  باشد كه در سخن الفاظي ذكر شود كه كليدها و مدخلهايي براي علوم باشند. مي

  فرمودة خداي تعالي است: از گونة اول

� ã≅ø? $# uρ öΝÎγøŠn=tæ r' t6tΡ ü“Ï% ©!$# çµ≈oΨ ø‹s?#u $oΨ ÏF≈tƒ# u y‡n=|¡Σ$$ sù $yγ÷Ψ ÏΒ �  

  )175اعراف/(  
  كه عنوان قصة بلعم است.

  و از گونة دوم فرمودة خداوند متعال است:

� (# þθà) Î=sÜΡ $# 4’n<Î) 9e≅ Ïß “ÏŒ Ï]≈n=rO 5=yè ä©  �  ) / 30مرسالت(  

به هر كدام  ن علم هندسه در آن است، چون شكل مثلث اولين شكلهاست، وكه عنوا
هاي آن  از اضالعش باشد اگر در آفتاب گذاشته شود سايه نخواهد داشت تا زاويه

مشخص گردد، پس خداي تعالي كه اهل جهنم را أمر كرده به ساية چنين شكلي برويد 
  براي مسخره كردن آنهاست.
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  و فرمودة خداوند:

� š�Ï9≡x‹ x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) |Nθä3 n=tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ... �    

  )75انعام / (  
  كه عنوان علم كالم، و علم جدل، و علم هيئت در اين آيات هست.

  ايدوف

زيرا كه عبارت است از آوردن يك لفظ  ؛اين فن مربوط به فصاحت است نه بالغت
عظمت فصاحت آن  باشد، كه بر مانند ـ مي بي اي از عقد ـ يعني گوهر كه به منزلة قطعه

نيرومندي عبارتش، و پرباري منطقش، و أصالت عربيتش داللت كند، بطوري كه  سخن، و
  اگر از كالم ساقط گردد، بر فصحا گران آيد.

  در فرمودة خداي تعالي:» حصحص«و از اين گونه است 

� z≈t↔ ø9 $# }È ys óÁ ym ‘, ys ø9   )51يوسف / (  � #$

  در فرمودة خداوند:» الرفث«و 

� ¨≅Ïm é& öΝà6 s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù §�9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ �  ) / 187بقره(  

  فرمودة خداي تعالي: در» فزع«و 

� # ¨Lym # sŒÎ) tíÌh“ èù tã óΟÎγÎ/θ è=è% �  ) / 23سبأ(  

  در فرمودة خداوند:» االعين ةخائنو 

� ãΝn=÷è tƒ sπuΖÍ←!%s{ È ãôã F{   )19فر / غا(  � #$

  و الفاظ فرموة خداوند:

� $£ϑ n=sù (#θÝ¡ t↔øŠtFó™$# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁ n=yz $wŠ ÅgwΥ �  ) / 80يوسف(  

  و فرمودة خداوند:

� # sŒÎ*sù tΑ t“ tΡ öΝÍκÉJ ym$|¡ Î0 u !$ |¡ sù ßy$ t7|¹ t Í‘x‹Ζßϑø9   )177صافات / (  � #$
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  قسم

بخورد كه  آن است كه متكلم بخواهد بر چيزي سوگند ياد كند، پس به چيزي قسم
ماية افتخار يا تعظيم شأن يا تذكر قدر و منزلت او است، يا مذمت ديگري است، يا در 

  روند غزل و ترقق، يا در شكل موعظه و زهد، آن را بياورد، مانند فرمودة خداوند:

� Éb>u‘uθ sù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ …çµ ‾Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$tΒ öΝä3‾Ρ r& tβθ à)ÏÜΖs? �    

  )23ت / ذاريا(  
در اين آيه با قسمي سوگند ياد كرده كه موجب افتخار است، چون متضمن  ـخداوند

  باشد. ستودن خويش به عظيمترين قدرت، و بزرگترين عظمت مي

� x8ã�ôϑ yè s9 öΝåκ̈ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝÍκÌEt� õ3y™ tβθ ßγyϑ ÷ètƒ �  ) /72حجر(  

م شأن آن قسم خورده، به جهت تعظي صخداي سبحان به زندگي و جان پيغمبرش
حضرت، و تذكر قدر و منزلت آن جناب، در نوع قسمها نيز مطالبي در اين زمينه خواهد 

  آمد.

  لف و نشر

يك آنها را  آن است كه دو يا چند شيء را ذكر كند، يا به طور مفصل به اينكه يك
تصريح نمايد، و يا به طور إجمال كه لفظي بياورد مشتمل بر چند معني، سپس به تعداد 

گردد، و برگرداندن هر  كند كه هر كدام به يكي از امور ياد شده باز چيزهايي را ذكرآن 
كدام را به آنچه شايستة آن است، به فكر شنونده واگذارد، اجمالي مانند فرمودة خداي 

  تعالي:

� (#θä9$ s%uρ s9 Ÿ≅äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# āω Î)  tΒ tβ%x. # �Šθ èδ ÷ρ r& 3“t�≈|Á tΡ � ) / 111بقره(  

شود، و نصاري گفتند: جز  ني يهوديان گفتند: جز يهود كسي داخل بهشت نمييع
نصرانيها (مسيحيها) كسي داخل بهشت نشود، بدين جهت إجمال در اين لف جايز شده 

تواند  كه دشمني و عناد بين يهود و نصاري ثابت است، پس كسي از اين دو امت نمي
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اطمينان به فكر در اينكه هر كدام از اين بگويد كه امت ديگر داخل بهشت خواهد شد، با 
ماند، و گويندگان  گرداند از اشتباه شدن مطلب در امان مي اش باز دو قول را به گوينده

  اند. اين سخن يهوديان مدينه و مسيحيان نجران بوده
شود نه در لف، به اين نحو كه متعددي  گويم: و گاهي  إجمال در نشر واقع مي مي

لفظي مشتمل بر متعدد كه براي هر دو صالحيت داشته باشد، مانند  آورده شود، سپس
  فرمودة خداي تعالي:

� 4®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙ u‹ö/ F{ $# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø:$# ÏŠuθó™F{ $# zÏΒ Ì�ôf x" ø9$# �    

  )187بقره / (  
 شب، و دربنابر قول ابوعبيده كه: منظور از خيط اسود = نخ سياه، فجر كاذب است نه 

  ام. اين را بيان كرده التنزيل سرارأكتاب 
  و تفصيلي بر دو گونه است:

  گونة نخست: اينكه به ترتيب لف بيايد، مانند فرمودة خداي تعالي:

� Ÿ≅yè y_ â/ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ (#θãΖä3ó¡ oKÏ9 ÏµŠÏù (#θäótG ö;tG Ï9 uρ  ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù �    

  )73قصص / (  
وري مربوط به نهار =  ربوط به ليل = شب، و دنبال فضل و بهرهكه سكون و آرامش م

  روزاست.
  و فرمودة خداي تعالي:

� Ÿω uρ ö≅yè øgrB x8 y‰tƒ »'s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7É) ãΖãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ ä. ÅÝó¡ t6ø9 $# y‰ ãè ø) tFsù $YΒθ è=tΒ 

# �‘θ Ý¡øt ¤Χ �  ) / 29اسراء(  

اسراف، چون معنايش آن است كه:  گردد، و محسوراً به مي كه مالمت به بخل بر
  ماني. چيز و منقطع مي بي

  و فرمودة خداوند:
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� öΝs9 r& x8 ô‰ Égs† $ VϑŠÏKtƒ... �  ) / 6ضحي(  

  كه:

� $̈Βr' sù zΟŠÏK uŠø9 $# Ÿξsù ö� yγø) s? �  ) / 9ضحي(  

  گردد به: برمي

� öΝs9 r& x8 ô‰ Égs† $ VϑŠÏKtƒ 3“uρ$ t↔sù �  ) / 6ضحي(  

  و

� $̈Βr&uρ Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9 $# Ÿξ sù ö� pκ÷] s? �  ) / 10ضحي(  

  گردد به: مي بر

� x8y‰ỳ uρ uρ ~ω!$ |Ê �  ) / 7ضحي(  

زيرا كه مراد از سائل، سؤال كنندة از علم است بطوري كه مجاهد و ديگران تفسير 
  اند، و: كرده

� $̈Βr&uρ Ïπ yϑ÷èÏΖÎ/ y7În/ u‘ ô^ Ïd‰ y⇔ sù �  ) / 11ضحي(  

  گردد به: مي بر

� x8y‰ỳ uρ uρ WξÍ←!%tæ 4 o_øîr' sù �  ) / 8ضحي(  

  كه التنقيح ناميده شده ديدم. الوسيط نووياين مثال را در شرح 
  گونة دوم: اينكه برعكس ترتيب آن باشد، مانند فرمودة خداوند:

� tΠöθ tƒ ÷Ùu‹ö; s? ×νθ ã_ãρ –Šuθ ó¡n@uρ ×νθ ã_ãρ 4 $̈Βr' sù tÏ% ©!$# ôN̈Šuθ ó™$# öΝßγèδθã_ ãρ �    

  )106آل عمران / (  
  اند: ونه دانستهاي از اين گ عده و
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� 4 ®L ym tΑθ à)tƒ ãΑθß™§�9$# tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u …çµ yè tΒ 4 tLtΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iωr& ¨βÎ) u�óÇ nΣ «! $# 

Ò=ƒÌ� s% �  ) / 214بقره(  

 »أال إن نصراهللا قريب«اند، و  سخن كساني است كه ايمان آورده» متي نصراهللا«اند:  گفته
  گفتة پيغمبر است.

  ري از اين نوع ذكر كرده؛ مانند فرمودة خداي تعالي:و زمخشري قسم ديگ

� ôÏΒuρ  ÏµÏG≈tƒ# u /ä3ãΒ$ uΖtΒ È≅ø‹©9 $$ Î/ Í‘$ pκ̈]9 $# uρ Νä. äτ!$ tóÏG ö/ $#uρ  ÏiΒ ÿÏ& Î# ôÒsù �    

  )23روم / (  
ومن آياته منامکم وابتغاؤکم «باشد:  و گفته: اين از قبيل لف است و تقديرش چنين مي

چون » الليل والنهار«فاصله داد با » ابتغاؤكم«با » منامكم«ولي بين  »النهارمن فضله بالليل و 
شود همچون يك شيء واحد  باشند، و زماني كه در آن اين كارها واقع مي اين دو زمان مي

  است با اينكه لف بر اتحاد برپا گرديده.

  مشاكله

در گونة به جهت اينكه به طور تحقيقي يا تقديري  ،يادآوردن يك شيء با لفظ ديگر
  مانند فرمودة خداي تعالي:واقع شده باشد؛ اول (مصاحبت حقيقي) 

� ãΝn=÷è s? $tΒ ’Îû  Å¤ø" tΡ Iω uρ ÞΟ n=ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡ ø" tΡ �  ) / 116مائده(  

� (#ρã� x6tΒuρ t� x6 tΒuρ ª!   )54آل عمران /(  � #$

را بر خداي تعالي اطالق كردن به جهت همشكلي با » مكر«و » نفس«كه عنوان 
  هاست. و همينطور است فرمودة خداوند: احب آن كلمهمص

� (#äτℜt“ y_ uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $yγè=÷WÏiΒ �  ) / 40شوري(  

  شود، ناميده نمي» سيئه«چون سزا دادن از روي حق 

� Çyϑsù 3“y‰ tGôã $# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰ tFôã $$sù Ïµ ø‹n=tã �  ) / 194بقره(  
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� tΠöθ u‹ø9 $# ö/ä39|¡Ψ tΡ $ yϑ x. óΟ çF‹Å¡ nΣ �  ) / 34جاثيه(  

� tβρã� y‚ ó¡ t� sù öΝåκ÷] ÏΒ � t� Ï‚ y™ ª! $# öΝåκ÷] ÏΒ �  ) / 79توبه(  

� $yϑ ‾ΡÎ) ßøt wΥ tβρâ Ì“ öκtJ ó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª! $# ä—Ì“öκtJ ó¡ o„ öΝÍκÍ5 �  )/ 15 -14بقره(  

  و گونة دوم (مصاحبت تقديري) فرمودة خداي تعالي:

� sπtó ö7Ï¹ «!$# �  ) / 138بقره(  

سازد، و اصلش آن  سوي خداوند، چونكه ايمان جانها را پاك مييعني: پاكيزگي از 
» غسل تعميد«برند كه آن را  رنگي فرو مي است كه مسيحيان فرزندان خود را در آب زرد

اهللا =  ةصبغ«كنندة آنهاست، پس خداوند از ايمان به  گويند: اين آب پاك نامند، و مي مي
  قرينه. اينا تعبير آورد به جهت مشاكله ب» رنگ خدا

  مزاوجه

  شرط و جزاء يا در روند اين دو تزويج نمايد، مانند: آن است كه بين دو معني در
  ).1الهجر بها الهوی* أصاخت إلی الواشی فلجّ  یَ بِ  إذا ما نهی الناهی فلجّ (
هر گاه نهي كننده نهي كند پس هواي نفس بر من الحاح نمايد، آن بانو به اسب سفيد «

  ».نش طول كشدخود توجه كند و هجرا
  و از اين گونه در قرآن آمده:

� çµ≈oΨ ø‹s?# u $oΨ ÏF≈tƒ# u y‡ n=|¡Σ$$ sù $yγ÷Ψ ÏΒ çµ yè t7ø? r' sù ß≈sÜ ø‹¤±9 $# tβ%s3 sù zÏΒ šÍρ$ tó ø9$# �

  )175اعراف / (  
س از آن به عصيان سرپيچيد پس شيطان او پآيات خود را به او (بلعم باعور) داديم «

  ».شدرا در رسيد و از گمراهان 

                                                

  217، 1ديوان بحتري، ج  -1
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  مبالغه

مبالغه آن است كه متكلم وصفي را ذكر كند و در آن بيفزايد تا آنجا كه رساتر باشد در 
معنايي كه قصد كرده. و آن بر دو گونه است: مبالغه در توصيف تا اينكه به حد محال 

  بودن برسد، و از اين گونه است:

� ßŠ%s3tƒ $ pκçJ ÷ƒy— â û ÅÓãƒ öθs9 uρ óΟ s9 çµ ó¡ |¡ ôϑs? Ö‘$ tΡ �  ) /35نور(  
  .روشن نمايد افروزد خودبخود جهاني را آنكه آتشي زيت آن را بر بي

� Ÿωuρ tβθ è=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# 4 ®Lym ykÎ=tƒ ã≅yϑ pgø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø:$# � ) / 40اعراف(  
  ».و (آن كافران) داخل بهشت نشوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد«

مانند: » فعالن«هاي مبالغه عبارت است از:  صيغه است، و صيغهو گونة دوم: مبالغه به 
مانند: » فعول«اب و الغفار و القهار، و ومانند: الت» فعال«مانند: الرحيم، و » فعيل«الرحمن، و 

به تخفيف مانند: » فعال«مانند: حذر و أشر و فرح، و » فعل«غفور و شكور و ودود، و 
مانند: العليا و » فعلي«مانند: لبد و كبر، و » فعل«و العجاب، و به تشديد مانند: كبار، 

  الحسني و شوري و السوءي.

  فايده

كه گويند:  ن جهتاست، از اي» فعيل«بليغتر از » فعالن«بيشتر صاحبنظران برآنند كه 
باشد، و سهيلي در كمك اين رأي گفته كه: اين صيغه به  مي» الرحيم«بليغتر از » الرحمن«

و تثنيه مضاعف (= دوبرابر) كردن است، انگار كه در بناي آن صفت  تثنيه شباهت دارد،
است و ابن » الرحمن«بليغتر از » الرحيم«اين شده كه  فزوني يافته است. و ابن األنباري بر

جلوتر آورده شده، و اينكه » الرحمن«عسكر اين قول را ترجيح داده به اين دليل كه 
د كه بليغتر از صيغة تثنيه است. و قطرب بر اين به صيغة جمع آمده مانند عبي» الرحيم«

  نظر بوده كه هر دو صيغه مساوي هستند.
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  فايدة ديگر

اند همه  برهان الدين رشيدي يادآور شده كه صفات خداوندي كه بر صيغة مبالغه آمده
اند و حال آنكه در صفات خداوند مبالغه  ها براي مبالغه باشند، چون اين صيغه مجاز مي
ون مبالغه آن است كه براي چيزي بيش از آنچه برايش هست اثبات نمايي، در نيست؛ چ

شود كرد، و  صورتي كه صفات خداي تعالي در كمال نامتناهي است و در آنها مبالغه نمي
نيز مبالغه در صفاتي است كه قابليت كم و زياد شدن را داشته باشند، و حال آنكه صفات 

الدين سبكي نيز نيكو شمرده  ند. اين گفته را شيخ تقيا خداوند منزه از كم و زياد شدن
  است.

  اند. دو گونه هاي مبالغه بر و زركشي در البرهان گفته: تحقيق آن است كه صيغه
  شود. يكي: آنچه مبالغه در آن برحسب زيادتي فعل انجام مي

  گيرد. و دوم: مبالغه در آن برحسب تعدد مفعولها انجام مي
شود، چون يك فعل ممكن است  ها ماية فزون شدن فعل نميو بدون شك تعدد مفعول

شود و اشكال از بين  اي واقع گردد، و صفات خداي تعالي بر اين قسم منطبق مي بر عده
آن تكرار حكمت نسبت به  گفته: معني مبالغه در» حكيم«ارة رود، لذا كسي درب مي

  شريعتها و احكام است.
كنندگان به  براي داللت بر بسياري توبه »التواب«گويد: مبالغه در  كشافو در 

پذيرد كه توبه كننده به  باشد، يا به خاطر اينكه در باالترين حد توبه را مي درگاهش مي
  شود كه هيچ گاه گناهي مرتكب نشده باشد، چون كرمش وسيع است. منزلة كسي مي

  و يكي از فضال در مورد فرمودة خداوند:

� ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« í�ƒÏ‰ s% �  ) / 284بقره(  
  .و خداوند بر هر چيزي توانا است

» قادر«صيغة مبالغه است، پس مستلزم زيادتي بر معني » قدير«سؤالي وارد آورده اينكه: 
محال است، چون در ايجاد از يكي ممكن نيست به » قادر«باشد، و زيادتي بر معني  مي
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جاد افراد مختلف يكي است و كم و اعتبار افراد برتري واقع شود، (خالصه قدرت در اي
  گردد). زياد نمي

توان مبالغه را بر هر فرد حمل كرد بايد به مجموع  در جواب گفته شده: چون نمي
باشند  افرادي كه سياق بر آنها داللت دارد توجه داد، پس اينها نسبت به بسياري متعلق مي

  نه وصف.

  مطابقه

دو متضاد در جمله است؛ و آن بر دو قسم شود، و آن جمع كردن  طباق نيز ناميده مي
است: حقيقي و مجازي كه قسم دوم را تكافؤ گويند، و هر يك از اين دو يا لفظي است 

  يا معنوي، و يا طباق ايجاب است يا سلب.
  و از مثالهاي آن است:

� (#θ ä3ys ôÒ u‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3 ö7uŠø9 uρ # Z��ÏVx. �  ) / 82توبه(  

� …çµ‾Ρ r&uρ uθ èδ y7ys ôÊr& 4’s5 ö/r& uρ ∩⊆⊂∪ …çµ ‾Ρ r&uρ uθ èδ |N$ tΒr& $uŠ ôm r&uρ �    

  )44- 43نجم / (  

� ŸξøŠ s3Ïj9 (#öθ y™ù' s? 4’ n?tã $tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãmt� ø" s? !$ yϑÎ/ öΝà69s?# u �    

  )23حديد / (  

� öΝåκâ: |¡ øt rBuρ $ Wß$s)÷ƒr& öΝèδuρ ×Šθè% â‘ �  ) / 18كهف(  

  و از مثالهاي مجازي است:

�  tΒuρ r& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈oΨ ÷� uŠôm r'sù �  ) / 122انعام(  

  اً فهديناه.ّلايعني: ض
  و از مثالهاي طباق سلب است:

� ãΝn=÷è s? $tΒ ’Îû  Å¤ø" tΡ Iω uρ ÞΟ n=ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡ ø" tΡ �  ) / 116مائده(  
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� Ÿξsù (#âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβ öθt± ÷z$# uρ �  ) / 44مائده(  

  و از مثالهاي معنوي است:

� ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āω Î) tβθ ç/É‹ õ3 x? ∩⊇∈∪ (#θä9$ s% $ uΖš/ u‘ ÞΟ n=÷è tƒ !$ ‾ΡÎ) óΟ ä3 ö‹s9 Î) tβθè=y™ö� ßϑ s9 �    

  )16-15يس / (  
  يعني: ربنا يعلم إنا لصادقون.

� Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚ ö‘F{ $# $V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $# uρ [ !$oΨ Î/ �  ) / 22بقره(  

بال آن فرش آورده شده كه ابوعلي فارسي گفته: چون بنا و ساختمان بلندي است در ق
  برخالف بناست.

  شود، مانند: و يكي از انواع اين فن طباق خفي ناميده مي

� $ £ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈t↔ ÿ‹ÏÜ yz (#θ è% Í�øî é& (#θ è=Åz÷Š é' sù # Y‘$ tΡ �  ) / 25نوح(  

جمع كرده است. ابن منقذ  آب است، انگار كه بين آب و آتشزيرا كه غرق از صفات 
  قرآن واقع شده. اي است كه در مطابقهگفته: و اين مخفيترين 

  المعتز گفته: از مليحترين و مخفيترين انواع طباق فرمودة خداي تعالي است: و ابن

� öΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |ÁÉ) ø9$# ×ο4θ uŠym �  ) / 179بقره(  

  زيرا كه معني قصاص كشتن است، و در اينجا كشتن سبب زندگي شده است.
گويند، و آن مقترن ساختن شيء با چيزي كه و نوعي از طباق را ترصيع الكالم 

  باشد، مانند: قدرمشتركي با آن دارد مي

� ¨βÎ) y7s9 āωr& tíθèg rB $ pκ� Ïù Ÿω uρ 3“t� ÷è s? ∩⊇⊇∇∪ y7‾Ρ r& uρ Ÿω (#àσ yϑôà s? $ pκ� Ïù Ÿωuρ 4 ys ôÒ s? �

  )119-118طه / (  
، و هنگام آيد كه گرسنگي را با برهنگي آورده، و حال آنكه در باب خود با تشنگي مي

اشت و گرما را با تشنگي آورد، در صورتي كه در باب خود با برهنگي نام برده چ
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شود، ولي چون گرسنگي و برهنگي در خالي بودن مشترك هستند كه گرسنگي تهي  مي
از غذا، و برهنگي خالي بودن ظاهر از لباس است، و تشنگي و چاشت در  نبودن باط

ندن باطن، و هنگام چاشت: سوخته شدن ظاهر از سوز مشترك هستند، كه تشنگي سوزا
  حرارت آفتاب است، چنين تعبيرگرديده است.

شود، و آن ذكر كردن دو لفظ يا بيشتر است سپس  و ديگر از انواع آن مقابله ناميده مي
اإلصبع گفته: فرق بين طباق و مقابله از دو جهت  آوردن اضداد آنها به ترتيب، ابن أبي

  است.
شود، ولي مقابله در بين چهار تا ده لفظ  طباق جز در دو ضد واقع نمييكي: اينكه 

  دهد. روي مي
آيد، ولي مقابله در مورد اضداد و غير آنها  دوم: اينكه طباق جز در بين اضداد پيش نمي

  شود. واقع مي
سكاكي گفته: و از خواص مقابله آن است كه اگر در اولي چيزي شرط شود در دومي 

  ردد، مانند فرمودة خداي تعالي:گ ضد آن شرط مي

� $̈Βr' sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ ... �  ) / 5الليل(  

نيازي و تصديق و تكذيب، و آساني  تا دو آيه؛ كه بين عطا و بخل، و پرهيزكاري و بي
و دشواري مقابله نموده است و چون آساني در اول بين اعطاء و اتقاء و تصديق مشترك 

  كه دشواري باشد در بين اضداد آن مشترك آمد. قرار داده شد، ضد آن
  اند: مقابله يا ميان يكي با ديگري است كه بسيار كم است، مانند: و بعضي گفته

� Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ �  ) / 255بقره(  

  باشد، مانند: و يا بين دو با دو مي

� (#θ ä3ys ôÒ u‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3 ö7uŠø9 uρ # Z��ÏVx. �  )82ه / توب(  

  و يا ميان سه لفظ با سه ديگر، مانند:
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� Νèδã� ãΒù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒuρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh�ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y] Í×‾≈t6y‚ ø9   )157اعراف / (  � #$

� (#ρã� à6ô© $# uρ ’ Í< Ÿω uρ Èβρã� à" õ3 s? �  ) / 152بقره(  

  لمه با چهار ديگر، مثل:و يا بين چهار ك

� $̈Βr' sù ôtΒ 4‘sÜôã r&... �  ) / 5ليل(  

  تا دو آيه.
  و بين پنج و پنج، مانند:

� ¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ Ä÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z>Î�ôØ o„ WξsVtΒ $ ¨Β ... �  ) / 26بقره(  

فما فوقها) و بين (فأما الذين آمنوا) و (أماالذين كفروا) و نيزبين  ةبعوضكه بين (مثال ما 
ل) و (يهدي)، و بين (ينقضون) و (ميثاقه) و بين (يقطعون) و (أن يوصل) مقابله قرار (يض

  داده شده است.
  و بين شش با شش ديگر، مانند:

� zÎiƒã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθyγ¤±9   )14آل عمران / (  � ... #$

  سپس فرمود:

� ö≅è% /ä3 ã∞Îm; tΡ äτr& �  ) / 15آل عمران(  

ازاي:  الرضوان، در التطهير، و األزواج، و الخلد، و نهار، وألا كه مقابله بين: الجنات، و
  الحرث، قرار داد. األنعام، و البنين، و الذهب، و الفضه، والخيل المسومه، و النساء و

  و ديگري مقابله را به سه نوع تقسيم كرده: نظيري و نقيضي و خالفي.
از باب رقاد هستند كه در مقابل مثال اول: مقابلة سنه با نوم در آية اول كه هر دو كلمه 

  گرفته در آية: يقظه قرار

� öΝåκâ: |¡ øt rBuρ $ Wß$s)÷ƒr& öΝèδuρ ×Šθè% â‘ �  ) / 18كهف(  
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  و اين مثال نوع دوم است چون اين دو كلمه نقيض يكديگرند.
  و مثال سومي: مقابلة شر با رشد در فرمودة خداوند:

� $‾Ρ r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;�Ÿ° r& y‰ƒÍ‘é&  yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝÍκÍ5 öΝåκ›5u‘ #Y‰ x© u‘ �) / جن

10(  
زيرا كه نقيض شر خير، و نقيض رشد  ؛خالف يكديگرند نه نقيض هم كه اين دو بر

  باشد. غي مي

  مواربه

مواربه آن است كه متكلم سخني بگويد كه متضمن چيزي باشد كه مورد انكار واقع 
جهي حاضر كند كه با آن از اشكال خالص گردد، گردد، پس چون انكار شود با زيركي و

يا با تحريف كلمه يا تصحيف آن يا زيادي و يا نقصان، ابن أبي اإلصبع گفته: و از همين 
  قسم است فرمودة خداي تعالي به حكايت از بزرگترين فرزندان يعقوب:

� (#þθ ãè Å_ö‘$# #’ n< Î) öΝä3‹Î/ r& (#θ ä9θà) sù !$ tΡ$ t/r' ‾≈tƒ āχÎ) y7uΖö/ $# s−t� y™ �    

  )81يوسف / (  
كه سخن را صحيح نمود با بدل » لم يسرقان ابنك سرق و«چنين خوانده شده: كه 

  اي به جاي فتحه، و تشديد و مكسور نمودن راء. كردن ضمه

  مراجعه

ابن أبي االصبع گفته: عبارت از آن است كه: متكلم گفت و شنودي كه بين خودش با 
رت، و متعادلترين سبك و شيرينترين لفظ بيان كند و ديگري واقع شده با وجيزترين عبا

  از اين قبيل است فرمودة خداي تعالي:

� tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) y7è=Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΒ$tΒÎ) ( tΑ$s% ÏΒuρ  ÉL−ƒÍh‘èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ ôγtã 

tÏϑÎ=≈©à9   )124بقره / (  � #$
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طوق سه گفت و شنود را جامع اين قطعه ـ كه قسمتي از يك آيه است ـ با مفهوم و من
  است كه در آنها خبر و استخبار، و امر و نهي، و وعده و وعيد از معاني كالم نهفته است.

گويم: بهتر آن است كه گفته شود: اين عبارت خبر و طلب، و اثبات و نفي و تأكيد  مي
  و حذف و بشارت و انذار، و وعده و وعيد را جمع كرده است.

  نزاهت

است از اينكه الفاظ هجو از فحش خالي باشد، بطوري كه ابوعمروبن و آن عبارت 
اي در پس پرده  العالء در جواب سؤال از بهترين هجوها گفته: آنكه هر گاه دوشيزه

  بخواند بر او زشتي نداشته باشد.

Îû’﴿و از آن است فرمودة خداي تعالي:  r& ΝÍκÍ5θ è=è% íÚ t� ¨Β ÇΠ r& (#þθ ç/$ s?ö‘$# ÷Π r& šχθ èù$sƒ s† βr& 

y#‹Ït s† ª! $# öΝÍκö� n=tã …ã&è!θ ß™u‘uρ 4 ö≅ t/ y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ šχθßϑÎ=≈©à9 كه الفاظ مذمت افراد مورد  1﴾∪⊂∋∩ #$

نظري كه از آنها خبر داده شده از فحش خالي و منزه است، و تمام موارد هجوي كه در 
  .2باشد قرآن آمده همينطور است كه از زشتي ناسزا خالي مي

  ابداع

آن است كه سخن بر چند نوع از بديع مشتمل باشد، ابن أبي االصبع گفته: در ابداع 
  هيچ سخني مانند فرمودة خداي تعالي:

� ÞÚ ö‘r' ‾≈tƒ  Éën=ö/ $# Ï8 u !$ tΒ �  ) / 44هود(  

ام، در اين آيه بيست نوع از بديع هست و حال آنكه هفده لفظ است؛ و آنها  نديده
ي) و (أقلعي) و استعاره در اين دو، و طباق بين بلعاعبارت است از: مناسبت كامل در (

مطرالسماء سماء و أرض، و مجاز در فرمودة خداي تعالي (يا سماء) زيرا كه حقيقت يا 
                                                

  300بديع القرآن،  -1

  293بديع القرآن،  -2



    

  427    قرآن عيدر بدا
  

زيراكه آب كم  ؛) كه با آن از معاني بسياري تعبير نمودهغيض الماءوباشد، واشاره در ( مي
هاي آب جوشانيده  از چشمه شود مگر بعد از آنكه باران قطع گردد، و زمين آنچه نمي

شود. و إرداف در  ه كم ميتببلعد، كه در آن هنگام آبي كه بر روي زمين حاصل گش
زيرا كه كم شدن و فرو رفتن آب در  ؛و تعليل نيز». ضي االمروُق«و تمثيل در  ».وتواسَت«

زمين علت پهلوگرفتن كشتي شد و صحت تقسيم كه تمام اقسام آب را در حال كم شدن 
هاي زمين  گرفته است، چون جز اين نبود كه آب باران حبس گردد، و آب چشمه فرا

متوقف ماند، و آبي كه بر روي زمين جمع شده كم شود و در آن فرو رود، و إحتراس در 
نبودند را  كدعا تا توهم نشود كه غرق از جهت عموميت كساني كه مستحق عقاب و هال

لي مانع است از اينكه غيرمستحق را نفرين كند نيز شامل شده باشد، چون عدل خداي تعا
ائتالف لفظ با معني، و ايجاز؛ كه خداي تعالي جريان را با مختصرترين  و حسن نسق و

تهذيب؛ زيرا  عبارت فرا گرفته است. و تسهيم؛ زيرا كه اول آيه بر آخر آن داللت دارد. و
لفاظ آن حروف سهل باشند، هر كدام از ا كه مفردات آيه موصوف به صفات حسن مي

المخرج دارند، و بر آن رونق فصاحت زيبايي بخشيده، و از زشتي و پيچيدگي تركيب 
خالي است. و حسن بيان، از جهت اينكه شنونده در فهم سخن توقفي ندارد، و چيزي از 

تمكين، زيرا كه فاصله در جاي خود استقرار يافته، و آرام  شود. و آنها بر او مشكل نمي
قرار و فزونخواه نيست. وانسجام (يعني روان شدن سخن به آساني و گواراي  بي گرفته، و

  .1يابد) سبك، و پربار بودن لفظ، چنانكه آب كم از هوا انسجام مي
  .2اين است آنچه ابن أبي اإلصبع ذكركرده است

  گويم: اعتراض نيز در اين آيه هست. مي

                                                

  343تا  340بديع القرآن،  -1

  343تا  340بديع القرآن،  -2



  

  نوع پنجاه و نهم:

  در فواصل آيات

  خر آيه است مانند قافية شعر و قرينة سجع.فاصله، كلمة آ
  و الداني گفته: كلمة آخر جمله است.

جعبري گويد: اين سخن برخالف اصطالح است، و مثالي كه سيبويه آورده دليل بر آن 
  زيراكه منظور سيبويه از مثال:  ؛شود نمي

� tΠ öθtƒ ÏN ù' tƒ �  ) / 105هود(  

  و:

� $tΒ $̈Ζä. Æ* ö7tΡ �  )/ 64كهف(  

نكه اول آيه نيستند، آن است كه فواصل لغوي را بيان كند نه فواصل صناعي و با اي
  فني.

و قاضي ابوبكر گفته: فواصل؛ حروف همانند و همشكلي هستند در مقاطع آيات كه 
  شود. فهمانيدن معاني با آنها انجام مي
ا ها فرق گذاشته و گفته: فاصله سخني است كه از م آيه و الداني بين فواصل و سرِ

آيه هست، و بسا كه نيست، فواصل نيز  بعدش منفصل است، و سخن منفصل بسا كه سرِ
اي فاصله  همينطورند كه ممكن است سرآيه باشند و چه بسا كه نباشند؛ و هر سر آيه

اي سر آيه نيست، وي همچنين گفته: و چون معني فواصل اين  است؛ ولي هر فاصله
ا جماع سر آيه ه أت) و (ما كنا نبغ) را ـ با اينكه بها (يوم ي است، سيبويه در مثال قافيه

  نيستند ـ با:

� #sŒ Î) Î�ô£ o„ �  ) / 4فجر(  

نموده و جعبري گفته: براي شناخت فواصل دو  آيه است با هم ذكر كه به اتفاق سرِ
دائماً بر  صراه هست: توقيفي و قياسي. توقيفي آن است كه ثابت شده باشد رسول خدا
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ه وصل يابيم آنجا فاصله است، و هر كجا كه هميشه آن را ب كه درميكرده،  آن وقف مي
نموده و  شود كه فاصله نيست، و هرجا كه گاهي وقف مي محقق مي ما ايخوانده، بر مي

رود كه وقف براي نشان دادن فاصله، يا وقف تام يا  خوانده، احتمال مي وصل ميه گاهي ب
اي است كه قبالً بيان شده  ه نيست يا فاصلهاستراحت بوده است، و وصل براي اينكه فاصل

  خواند. وصل ميه لذا ب
و اما قياسي: آن است كه از غير منصوص محتمل به منصوص ملحق شده باشد ـ به 
جهت مناسبت خاصي ـ و اين كار محذوري ندارد؛ زيرا كه كم و زياد شدن در آن نيست، 

گردد، و  وصلي احتماالً جابجا ميشود اينكه محل فصل يا  بلكه نهايت چيزي كه واقع مي
اي جايز، و وصل تمام قرآن نيز جايز است، بنابراين قياسي را  حال آنكه وقف بر هر كلمه

گوييم: فاصلة آيه همچون قرينة سجع در  طريقي الزم است تا بدان شناخته شود، پس مي
فية قصيده، و نثر و قافية ارجوزه جايز است از نوعي به نوع ديگر منتقل شد، برخالف قا

  بيني: از اينجاست كه مي

� tβθ ãè Å_ö� tƒ �  ) / 72آل عمران(  

� ΟŠÎ=tæ �  ) / 73آل عمران(  

� Š$ yèŠÎR ùQ$# �  ) / 194آل عمران(  

  با:

� ># uθ ¨W9   )195آل عمران / (  � #$

� −Í‘$ ©Ü9$# uρ �  ) / 1طارق(  

� =Ï%$ ¨W9   )3طارق / (  �  #$

  آمده است.
و سجع مساوات است، بدين جهت است كه شمارش و اصل در فاصله و قرينة در آيه 

  ترك شمارش: اند بر كنندگان آيات قرآن اجماع كرده
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� ÏNù' tƒuρ š Í÷t}$ t↔Î/ �  ) / 133نساء(  

� Ÿωuρ èπ s3 Í×‾≈n=yϑø9 $# tβθ ç/ §�s) çR ùQ$# �  ) / 172نساء(  

  النساء، و: ةدر سور

� z>¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9 ¨ρ F{$# �  ) / 59اسراء(  

  و،درسورة سبحان، 

� t�Ïe± t6çFÏ9 Ïµ Î/ šÉ)−G ßϑø9   )97مريم / (  � #$

  در سورة مريم، و؛

� öΝßγ‾= yè s9 tβθ à) −G tƒ �  ) / 113طه(  

  در سورة طه، و:

� zÏΒ ÏM≈uΗä>—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9   )11طالق / (  � #$

  و:

� ¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% �  ) / 12طالق(  

  شان شباهت ندارند.الطالق، زيرا كه با دوطرف ةدر سور
  و نيز اجماع دارند بر ترك شمارش: 

� u�ö� tósù r& ÇƒÏŠ «! $# šχθäó ö7tƒ �  ) / 83آل عمران(  

  در سورة آل عمران، 

� zΝõ3 ßs sù r& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yf ø9 $# tβθ äóö7tƒ �  ) / 50مائده(  

اند چون با ساير آيات تناسب  المائده و حال آنكه نظاير اينها را برشمرده ةدر سور
  اند، مانند: تهداش

� ’Í<'ρ T[{ É=≈t6ø9 F{   )190آل عمران / (  � #$
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  در سورة آل عمران، و:

� ’n? tã «! $# $ \/É‹ x. �  ) / 15كهف(  

  در سورة كهف، و:

� 3“uθ ù=¡¡9 $# uρ �  ) / 80طه(  

شود، به منظور زيبايي  و ديگري گفته: فاصله هنگام استراحت در خطاب واقع مي
آن قرآن با ساير سخنان مباينت يافته است، و بدين  سخن، و همين روش است كه بر اثر

زيرا كه  ؛شوند اند كه نزد آن دو كالم از هم جدا و منفصل مي جهت آن را فاصله ناميده
  آخر آيه فصل و جدايي است بين آن و بين ما بعد آن، و از اين آيه:

� Ò=≈tG Ï. ôMn=Å_Á èù …çµ çG≈tƒ# u �  ) / 3فصلت(  

زيرا كه خداوند تعالي  ؛جماع جايز نيست آنها را قافيه ناميدگرفته شده است، و به ا
كه از عنوانهاي شعر است ـ -عنوان شعر را از آن سلب نموده، پس واجب است قافيه هم 

از آن سلب گردد، بخصوص در اصطالح، و همانطور كه استعمال قافيه در آن جايز 
اين اصطالح صفتي براي آيات  زيراكه ؛باشد نيست، استعمال فاصله هم در شعر ممتنع مي

كتاب اهللا است پس نبايد از آن تجاوز كرد. و آيا جايز است عنوان سجع را دربارة آيات 
اند؛ زيرا كه اصل آن از  قرآن استعمال كرد؟ مورد اختالف است، جمهور آن را منع كرده

زي از آن سجع الطير (=بانگ كبوتر) گرفته شده، پس قرآن باالتر از آن است كه براي چي
لفظي كه اصلش مهمل است استعاره شود؛ و به جهت شرافت داشتن قرآن از مشاركت 
چيزي از كالم حادث در توصيف آن، چون قرآن از صفات خداي تعالي است، پس 

  توصيف آن به وصفي كه اجازه داده نشده جايز نيست.
ود: قرآن سجع گفته: أشاعره معتقدند كه جايز نيست گفته شإعجاز القرآن رماني در 

شود  اند كه: سجع به خودي خود قصد مي است، و فرق بين قرآن و سجع را چنين آورده
باشند، و به  هاي قرآن تابع معني مي دارند، ولي فاصله آن محول مي سپس معني را بر

خودي خود مقصود نيستند، گفته: و براي همين جهت است كه فواصل بالغت است و 
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باقالني نيز از او پيروي كرده و اين قول را از نص ابوالحسن سجع عيب. قاضي ابوبكر 
اشعري و تمام همكيشان ما نقل نموده است. وي گفته: و بسياري از غير اشاعره برآنند كه 

اند كه آن از اموري است كه فضل كالم با آن بيان  سجع در قرآن ثابت است، و پنداشته
گيرد، مانند  بيان و فصاحت با آنها انجام ميو نيز از اجناسي است كه تفاضل در  شود، مي

اند آن است كه همه اتفاق دارند  جناس و التفات و ... گفته: و نيرومندترين دليلي كه آورده
  كه موسي از هارون برتر است، و به جهت رعايت سجع در يكجا گفته شده: 

� tβρã�≈yδ 4 y›θ ãΒuρ �  ) / 70طه(  

  او و نون است چنين آمده: با و ها و چون در جاي ديگر فاصله

� 4 y›θ ãΒ tβρ ã�≈yδ uρ �  ) / 48شعراء(  

زيرا كه جز با قصد جايز نيست در سخن  ؛اند: و اين با وضع شعر تفاوت دارد گفته
ناميم پايينتر خواهد  اي كه شعر مي و اگر بدون قصد در سخن آمد از آن مرتبه واقع شود،

آنكه شاعري نتواند) و از شاعر هر دو سر  بود؛ و آن قدري است كه احياناً از مفحم (=
زند، و اما آنچه از سجع در قرآن آمده بسيار است و صحيح نيست كه بدون قصد واقع  مي

  شده باشد.
اند: سجع پي در پي آوردن  اند، اهل لغت گفته معني سجع را هم بر اين قاعده بنا نهاده

  باشد. در يك حد ميسخن 
مه يعني كبوتر پي درپي صدا كرد؛ و قاضي گفته: اين و ابن دريد گفته: سجعت الحما

درست نيست، و اگر قرآن سجع بود از روشهاي كالم آنها خارج نبود، و اگر در اساليب 
گشت، و اگر جايز بود كه گفته شود:  بود إعجاز بدان واقع نمي سخنان عرب داخل مي

توان  و چگونه مي بود بگوييم: شعر معجزه است سجع معجزه است، هر آينه جايز مي
عنوان سجع به قرآن داد و حال آنكه سجع از چيزهايي است كه كاهنان عرب با آن الفت 

زيرا كه كهانت  ؛تر است كه استدالل شود از نفي شعر اند، و نفي آن از قرآن شايسته داشته
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كسجع الكهان  سجع أ«فرموده:  صبا نبوتها منافات دارد برخالف شعر، و نيز رسول خدا
  ترتيب آن را مذمت نمود. و بدين» آيا سجعي همانند سجع كاهنان! =

زيرا كه به صورت سجع آمدن  ؛باشد اند سجع است باطل مي وي گفته: و آنچه پنداشته
مقتضي نيست كه همان باشد؛ زيرا كه در سجع معني تابع لفظي است كه سجع به آن 

ع آمده چنين نيست، چون لفظ در شود، ولي در قرآن آنچه اتفاقاً در معني سج منتهي مي
كند كه سخن به خودي خود و با الفاظي كه معني مقصود  آن تابع معني است، و فرق مي

رساند نظم يابد، يا اينكه معني منتظم باشد نه لفظ، و هر گاه معني به سجع ارتباط  را مي
ن سجع براي ولي هر گاه معني به نظم آيد بدو يابد رسانيدن سجع مانند غير آن است، مي

  جلب خوبي سخن است نه تصحيح معني.
اي روشن دارد، كه هر كس در آن خللي  اي معين و طريقه وي گويد: و سجع شيوه

گردد،  شود و به بيرون رفتن از مرز فصاحت منسوب مي دار مي وارد كند سخنش خدشه
ل قرآن بيني كه فواص چنانكه اگر شاعر از وزن معهود خارج شود خطا رفته است، و مي

شود كه چند  اي آن نزديك، و بعضي ديگر آنقدر طوالني ميه متفاوت است، بعضي مقطع
آيد، در حالي  گردد، و فاصله با همان وزن پس از سخن بسياري باز مي برابر مقطع اول مي

  كه اين در سجع پسنديده و رضايتبخش نيست.
ر يك جاي، و مؤخر اند كه مقدم كردن موسي د وي افزوده: و اما آنچه ذكر كرده

نمودنش در جاي ديگر به جهت سجع و مساوي شدن مقاطع سخن است صحيح نيست، 
رساند، و اين كار  اش اعاده يك قصه با الفاظ مختلف است كه يك معني را مي بلكه فايده

گردد، از همين روي بسياري  دشواري است كه فصاحت در آن آشكار و بالغت ظاهر مي
اند، تا توجه داده شود كه از آوردن  اي گوناگون و متفاوت اعاده شدهها به ترتيبه از قصه

مثل آن چه به طور ابتدا و ابتكار و چه به نحو اعاده و تكرار عاجزند؛ و اگر توان معارضه 
كردند و با الفاظي ديگر كه آن معاني و مانند آنها را تعبير  را داشتند آن قصه را قصد مي

، پس اعجاز بر اين مقصود ـ با مقدم و مؤخر داشتن كلمات بر آوردند كرد آنها را مي مي
  شود نه سجع. يكديگر ـ ظاهر مي
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سخنانش گفته: و بدين ترتيب بيان شد كه حروفي كه در فواصل متناسب  وي در ادامة
برد  آيد، آنها را از حدشان بيرون نمي آمده همانند و به جاي نظايري است كه در سجع مي

گرداند، و بيان كرديم كه أدبا هر سجعي كه از إعتدال  داخل نمي و در باب سجع هم
كنند، مثالً سجعي كه يك مصرعش دو كلمه و مصرع  اجزاء بيرون شود مذمت مي

دانند، پس اگر  شمرند، بلكه آن را عجز مي ديگرش چهار كلمه باشد را فصاحت نمي
ا سجعي معتدل كه گفتند: ما ب سجع است مي فهميدند كه قرآن مشتمل بر چنين مي

كنيم. سخن قاضي در كتاب اعجاز پايان  فصاحت بيشتري داشته باشد با آن معارضه مي
  .1يافت

از او نقل كرده كه در كتاب جايز شمرده كه فواصل سجع  عروس األفراحو مؤلف 
  ناميده شوند.

گفته: اينكه رماني سجع را عيب و فواصل را بالغت شمرده  حهسرّالفصاو خفاجي در 
لط است، چون اگر منظورش از سجع آن است كه تابع معني است ـ كه بدون قصد و غ

مرادش آن است  گيرد ـ بالغت است؛ فواصل هم مانند آن است، و اگر تكلف انجام مي
باشد فواصل نيز مثل آن.  ف است اين عيب ميكه معاني تابع آن باشند و مقصود و با تكل

كنم آنچه ماية اين شده كه تمام مواردي كه در قرآن هست را  وي افزوده: و گمان مي
اند قرآن را  فواصل نامند و آنچه حروفش متماثل است سجع نگويند آن است كه خواسته

گردد  روايت مي شود و از كاهنان و غير آنها از وصفي كه به سخنان ديگر نسبت داده مي
قيقت همان است كه ما حتنزيه كنند. و اين غرض در نامگذاري نزديك به واقع است و 

  باشند. ها مي افزايد: جان كالم اينكه سجعها حروف متماثلي در مقاطع فاصله گفتيم. وي مي
و نيز گفته: اگر بگوييد: هرگاه سجع به نظر شما پسنديده است پس چرا همة قرآن 

ده و به چه جهت بعضي از آن مسجوع و قسمتي ديگر غيرمسجوع است؟ مسجوع نيام

                                                

  100اعجاز القرآن،  -1
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گوييم: قرآن به لغت عرب و عرف و عادت آنان نازل شده؛ و فصحاي عرب تمام  مي
هاي تكلف و استكراه ـ بخصوص با طوالني شدن  سخنشان مسجوع نبوده، چون نشانه

ا مطابق عرف آنها در شود، پس همة قرآن را مسجوع نياورد ت جمله در آن نمودار مي
سخنانشان بوده باشد، و نيز از سجع خالي نشد، چون در  لطافت و يا مرتبة برجستة از

  قسمتي از كالم موجب زيبايي آن است چنانكه گذشت.
خوبي سجع همين بس كه در قرآن آمده است. وي گفته: و  و ابن النفيس گفته: در

زيرا كه گاهي مقام مقتضي منتقل شدن از ضرر ندارد كه بعضي از آيات از آن خالي است؛ 
  خوب به خوبتر است.

دارند كه سخن به مقادير متناسب االطرافي  و حازم گفته: بعضي از مردم اكراه مي
تقطيع و تكه تكه شود كه در درازي و كوتاهي نزديك هم نباشند چون تكلف در آن 

  شود. هست، مگر موارد نادري كه اشاره مي
ن اين است كه تناسبي كه با ريختن سخن در قالب قافيه و و بعضي ديگر نظرشا

  زيوربخشيدن به آن با مناسبتهاي مقاطع جدا مؤكد است.
و بعضي كه حد وسط را قائلند چنين نظر دارند كه هر چند سجع زينت سخن است 

انجامد پس اين نظر بر آن است كه نه در تمام سخن بكار آيد و نه  احيانا به تكلف مي
كند به طور خودكار نه با  به آن مقدار كه خاطر آن را جلب مي آن خالي بماند، وسخن از 

  تكلف در سخن پذيرفته شود.
سجع عيب كرد، و حال آنكه قرآن بر  توان به طور مطلق بر وي افزوده: چگونه مي

ها در آن در ازاي سجعها در سخنان  مبناي كالم فصيح عرب نازل گرديده، پس فاصله
جهت بر يك اسلوب نيامده؛ كه استمرار سخن بر يك  ده شده است، و بدينعرب قرار دا

طبع  شيوه و شكل خوب نيست، به دليل تكلفي كه در آن هست، و نيز ماللي كه در
آورد، و چون تفنن در اقسام فصاحت برتر از استمرار بر يك قسم آن است، لذا  بوجود مي

  ضي ديگر غيرمتماثل آمده است.قسمي از آيات قرآن مقاطع متماثلي يافته و بع
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  فصلي در تناسب آيات

ي ي في أحكام اآلاشيخ شمس الدين بن الصائغ كتابي تأليف كرده كه آن را إحكام الر
ناميده، در آن گفته: بدانكه مناسبت در لغت عرب امري است مطلوب، كه به خاطر آن 

ه براي رعايت تناسب در شود. وي گفته: و من احكامي را ك احياناً با قواعد مخالفت مي
  آخر آيات واقع شده پيگيري كردم بر بيش از چهل حكم است يافتم. 

  يكي: مقدم داشتن معمول، يا بر عامل، مانند:

� Ï Iωàσ ‾≈yδ r& ö/ä.$−ƒÎ) (#θ çΡ$Ÿ2 tβρß‰ ç7÷ètƒ �  ) / 4سبأ(  

  گويند: و از همين گونه است:

� y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �  )/5فاتحه(  

  ي ديگر كه حقش آن بود مقدم شود، مانند:يا بر معمول

� y7tƒÎ�ã∴ Ï9 ôÏΒ $ uΖÏF≈tƒ# u “u� ö9 ä3ø9   )23طه / (  � #$

  و يا بر فاعل مانند: .اعراب كنيم» نري«را مفعول » الكبري«هر گاه 

� ô‰s) s9 uρ u !%ỳ tΑ#u tβöθ tã ö�Ïù â‘ä‹ ‘Ζ9   )41قمر / (  � #$

  م آن، مانند:و از همين گونه است مقدم داشتن خبر كان بر اس

� öΝs9 uρ  ä3tƒ …ã&©! #�θ à" à2 7‰ ymr& �  ) / 4اخالص(  

  نچه در زمان متأخر است، مانند:آدوم: مقدم داشتن 

� ¬T sù äο t� ÅzFψ$# 4’n<ρ W{ $# uρ �  ) / 25نجم(  

  شد، مانند فرمودة خداوند:  مقدم مي» االولي«كه اگر رعايت فاصله نبود 

� çµ s9 ß‰ ôϑ ptø:$# ’ Îû 4’ n<ρ W{$# Íο t�Åz Fψ$# uρ �  ) / 70قصص(  

  سوم: مقدم نمودن فاضل بر أفضل، مانند:

� Éb>t� Î/ tβρã�≈yδ 4 y›θ ãΒuρ �  ) / 70طه(  
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  و سخن دربارة آن گذشت.
  كند، مانند: چهارم: مقدم داشتن ضمير بر چيزي كه آن را تفسير مي

� }§y_ ÷ρr' sù ’ Îû  Ïµ Å¡ ø"tΡ Zπx"‹Åz 4 y›θ •Β �  ) / 67طه(  

  فتي كه جمله است بر صفتي كه مفرد است، مانند:پنجم: مقدم آوردن ص

� ßlÌ� øƒéΥuρ …çµ s9 tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $ Y7≈tFÅ2 çµ9s) ù=tƒ # �‘θ à±Ψ tΒ �  ) / 13اسراء(  

  ششم: حذف ياء منقوص معرفه، مانند:

� ç��Î7x6 ø9 $# ÉΑ$yètFßϑ ø9   )9رعد / (  � #$

� tΠ öθtƒ ÏŠ$ uΖ−F9   )32غافر / (  � #$

  مجزوم، مانند: هفتم: حذف ياء فعل غير

� È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) Î�ô£o„ �  ) / 4فجر(  

  هشتم: حذف ياء اضافه، مانند:

� y#ø‹s3sù tβ%x. ’ Î1# x‹tã Í‘ä‹ çΡ uρ �  ) / 16قمر(  

� y#ø‹s3sù tβ%Ÿ2 É>$ s)Ïã �  ) / 32رعد(  

نهم: زياد كردن حرف مد، مانند: (الظنونا)، (الرسوال)، (السبيال)، و از همين گونه است 
  ذاردن آن با جازم، مانند:باقي گ

� āω ß#≈sƒrB %Z. u‘yŠ Ÿωuρ 4 ý øƒrB �  ) / 77طه(  

� š� èsÎ� ø)ãΖy™ Ÿξ sù # |¤Ψs? �  ) / 6اعلي(  

  بنابر اينكه نهي باشد.
  دهم: صرف نمودن غير منصرف، مانند: 

� O#t�ƒÍ‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (#t�ƒÍ‘# uθ s% �  ) / 16-15انسان(  

  نند فرمودة خداوند:يازدهم: ترجيح مذكر آوردن اسم جنس، ما
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� ã—$ yfôã r& 9≅øƒ wΥ 9�Ïè s)Ψ•Β �  ) / 30قمر(  

  دوازدهم: ترجيح مونث آوردن اسم جنس، مانند:

� ã—$ yfôã r& @≅øƒ wΥ 7π tƒÍρ%s{ �  ) / 7حاقه(  

  القمر:  ي و نظير اين دو است فرمودة خداوند در سوره

� ‘≅ä. uρ 9�� Éó|¹ 9��Î6x. uρ í�sÜ tG ó¡ •Β �  ) / 53قمر(  

  الكهف: ي هو در سور

� Ÿω â‘ÏŠ$ tó ãƒ Zο u��Éó |¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8 |Á ôm r& �  ) / 49كهف(  

سيزدهم: اقتصار بر يكي از دو وجه جايزي كه به آن دو خوانده شده در قراءتهاي 
  هفتگانه، در غير آنها، مانند فرمودة خداي تعالي: 

� y7Í×‾≈s9 'ρé' sù (# ÷ρ§� pt rB #Y‰ x©u‘ �  ) / 14جن(  

  در قرائتهاي هفتگانه خوانده نشده است، و نيز:» رشداً«كه 

� ø⋅ Äh÷ yδuρ $ oΨ s9 ô ÏΒ $tΡ Ì�øΒr& # Y‰x© u‘ �  ) / 10كهف(  

باشند، و حال آنكه در جاي ديگر  ها در هر دو سوره متحرك الوسط مي زيرا كه فاصله
  آمده:

� βÎ)uρ (# ÷ρt� tƒ Ÿ≅‹Î6y™ Ï‰ ô©   )146اعراف / (  � �9$#”

ود ترجيح فارسي قرائت با حركت را به جهت اجماع بر آن ش و با اين بيان باطل مي
  در آنچه گذشت، و نظير اين است قرائت:

� ôM¬7s? !# y‰ tƒ ’ Î1r& 5=yγs9 ¡=s? uρ �  ) / 1مسد(  

  خالف: با سكون و فتح هاء، بر

� 4’n? óÁ u‹y™ #Y‘$ tΡ |N# sŒ 5=oλm; �  ) / 3مسد(  
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  كه جز به فتح خوانده نشده به جهت رعايت فاصله.
اي كه با آن ماقبلش رد شده بر غير وجه مطابقه در جملة  ردهم: آوردن جملهچها

  اسميه و فعليه، مانند فرمودة خداي تعالي: 

� zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u «! $$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $$ Î/ uρ Ì�Åz Fψ$# $tΒuρ Νèδ tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ �    

  )8بقره / (
لم «مطابقه نشده، و با آن رد نگشته كه بفرمايد:  »ما«و بين » آمنا«كه بين گفتة منافقين: 

  ها. براي همان رعايت تناسب فاصله» ما آمنوا«يا » يؤمنوا
  پانزدهم: يكي از دو قسمت را نامطابق با ديگري آوردن، مانند:

� £yϑn=÷è u‹n=sù ª! $# šÏ%©!$# (#θè% y‰ |¹ £yϑn=÷è u‹s9 uρ tÎ/É‹≈s3 ø9   )3عنكبوت/(   � #$

  ».الذين كذبوا«كه نفرمود: 
شانزدهم: آوردن يكي از دو جزء دو جمله برخالف وجهي كه در نظير آن در جملة 

  ديگري آورده شده، مانند:

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï% ©!$# (#θ è%y‰|¹ ( y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθà) −G ßϑø9$# �  ) / 177بقره(  

  هفدهم: ترجيح آوردن غريبترين دو لفظ، مانند:

� ×πyϑó¡ Ï% #“u”� ÅÊ �  ) / 22نجم(  

  » جائره«كه نفرمود: 

� ¨βx‹ t6 .⊥ ãŠs9 ’ Îû ÏπyϑsÜ çt ø:$# �  ) / 4همزه(  

  المدثر فرموده: ي هو در سور» النار«يا » جهنم«كه نفرمود: 

� Ïµ‹Î=ô¹é' y™ t� s) y™ �  ) / 26مدثر(  

  و در سورة سأل: 

� $pκ̈Ξ Î) 4‘ sà s9 �  ) / 15معارج(  

  القارعه: ي هو در سور
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� …çµ •Βé' sù ×π tƒÍρ$ yδ �  ) / 9قارعه(  

  ها در هر سوره. به جهت رعايت تناسب فاصله
  هجدهم: اختصاص دادن هر يك از دو مشترك به يك مورد، مانند:

� t�©. ¤‹ uŠÏ9uρ (#θä9 'ρ é& É=≈t6ø9 F{   )52ابراهيم / (  � #$

  و در سورة طه:

� ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘ sS ‘Ζ9   )128طه / (  � #$

  فعول، مانند:نوزدهم: حذف م

� $̈Βr' sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ �  ) / 5ليل(  

� $tΒ y7tã ¨Š uρ y7•/ u‘ $ tΒuρ 4’n? s% �  ) / 3ضحي(  

  مانند:» افعل التفضيل«و از همين گونه است حذف متعلق 

� ãΝn=÷è tƒ §�Åc£9 $# ’ s∀÷z r&uρ �  ) / 7طه(  

� ×�ö� yz #’ s+ ö/ r&uρ �  ) / 17اعلي(  

  آوردن از تثنيه، مانند: نيازي به مفرد بيستم: بي

� Ÿξsù %m„äl ¨Ψ y_ Ì� ÷‚ãƒ zÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# #’ s+ ô± tFsù �  ) / 117طه(  

  بيست و يكم: استغناء به مفرد از آوردن جمع، مانند:

� $oΨ ù=yè ô_ $#uρ šÉ) −Fßϑù=Ï9 $ �Β$tΒÎ) �  ) / 74فرقان(  

  چنانكه فرموده:» ةأئم«كه نفرمود: 

� öΝßγ≈uΖù=yè y_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰ öκu‰ �  ) / 73انبياء(  

� ¨β Î) tÉ) −FçR ùQ$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 9� pκtΞuρ �  ) / 54قمر(  

  يعني: أنهار.



    

  441    اتيدر فواصل آ
  

  بيست و دوم: مستغني شدن از مفرد با آوردن تثنيه، مانند:

� ôyϑÏ9uρ t∃%s{ tΠ$ s)tΒ  Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ �  ) / 46رحمن(  

  است، مانند فرمودة خداوند:» جنه«فرّاء گفته: منظور 

� ¨βÎ*sù sπ̈Ψ pg ø:$# }‘ Ïδ 3“uρù' yϑø9   )41نازعات / (  � #$

پس به جهت تناسب فاصله تثنيه شده است. گفته: قافيه زيادي و كمي آنقدر 
پذيرد، و نظير اين است نيز گفتة فرّاء دربارة فرمودة خداي  پذيرند كه ساير كالم نمي مي

  تعالي:

� ÏŒÎ) y]yè t7/Ρ $# $ yγ8 s) ô© r& �  ) / 12شمس(  

به جهت رعايت فاصله، » اشقياها«دار و يك نفر با او، و نفرمود: اند: ُق بوده كه دو نفر
ها،  ولي ابن قتيبه اين را انكار و به شدت رد كرده و گفته است: فقط جايز است در سر آيه

مزه و يا حرفي حذف گردد، ولي اينكه خداوند به دو ههاء سكت يا ألف افزوده شود، يا 
ور رعايت فاصله يك بهشت بدانيم، پناه بر خدا! و چگونه بهشت وعده داده؛ به منظ

توان اين حرف را زد و حال آنكه خداوند صفات تثنيه را براي دو بهشت نام برده  مي
  آورده است. فرموده: 

� !$s?#uρ sŒ 5β$ oΨøù r& �  ) / 48رحمن(  

  سپس فرموده:

� $uΚÍκ� Ïù �  ) / 50رحمن(  

است، و به جهت فاصله بر جمع » جنات«ه منظور: و اما ابن الصائغ از فراء نقل كرده ك
تثنيه اطالق كرده است. سپس گفته: و اين بعيد نيست. وي گفته: و بدين جهت پس از آن 

  ضمير را به طور تثنيه بر آن بازگردانده كه فاصله رعايت شود.
  بيست و چهارم: استغناء به جمع از مفرد، مانند:

� āω Óì øŠt/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ î≅≈n=Åz �  ) / 31ابراهيم(  
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ه كه به منظور رعايت فاصله چنين آمده، ولي در آية ديگري مفرد بكار يعني: والُخّل
  رفته است.

  بيست و پنجم: غير عاقل را بمانند عاقل بكار بردن، مانند:

� öΝåκçJ ÷ƒr& u‘ ’Í< šÏ‰Éf≈y™ �  ) / 4يوسف(  

� @≅ä. ’ Îû ;7n=sù tβθ ßst7ó¡ o„ �  ) / 33انبياء(  

  النجم. ي ههاي سورة طه، و سور م: إمالة آنچه اماله نشود، مانند: آيهبيست و شش
بيست و هفتم: آوردن صيغة مبالغه، مانند: قدير و عليم، و ترك آن در موارد ديگر از 

  القادر، عالم الغيب، و از اين گونه است: قبيل: و

� $tΒuρ tβ%x. y7•/ u‘ $ |‹Å¡nΣ �  ) / 64مريم(  

  ن برخي از اوصاف مبالغه را بر بعضي ديگر، مانند:بيست و هشتم: ترجيح داد

� ¨β Î) # x‹≈yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã �  ) / 5ص(  

  بكار رفته است.» عجيب«كه به منظور رعايت فاصله به جاي 
  عليه، مانند: بيست و نهم: فاصله انداختن بين معطوف و معطوف

� Ÿω öθs9 uρ ×π yϑÎ=x. ôMs) t7y™  ÏΒ y7Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $YΒ# t“ Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘ wΚ|¡ •Β � ) / 129طه(  

  ام: جايگزين كردن ظاهر به جاي ضمير، مانند: سي

� tÏ% ©!$# uρ šχθ ä3Åb¡ yϑãƒ É=≈tFÅ3ø9 $$Î/ (#θ ãΒ$s% r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# $‾Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& tÏ⇔ Ï=óÁ èRùQ$# 

  )170اعراف / (  �
  و همچنين است آية كهف.

� ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ ôm r& 

¸ξyϑ tã �  ) / 30كهف(  

  مانند فرمودة خداوند:» فاعل«به جاي » مفعول«سي ويكم: واقع شدن 
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� $\/$pg Éo # Y‘θ çGó¡ ¨Β �  ) / 45اسراء(  

� tβ%x. …çνß‰ ôã uρ $|‹Ï? ù' tΒ �  ) / 61مريم(  

  آتياً. يعني: ساتراً، و
  ، مانند:»مفعول«به جاي » فاعل«ن سي و دوم: واقع شد

� ’Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ÅÊ#   )21حاقه / (  � ‘§

� ÏΒ & !$̈Β 9,Ïù# yŠ �  ) / 6طارق(  

  سي و سوم: فاصله بين موصوف و صفت، مانند:

� ylt� ÷z r& 4tçö� pR ùQ$# ∩⊆∪ …ã& s# yè y∨ sù ¹ !$ sWäî 3“uθ ôm r& �  ) / 5- 4اعلي(  

  ب كنيم، يعني حال باشد.اعرا» المرعي«را صفت » أحوي«در صورتي كه 
  سي و چهارم: واقع نمودن حرفي به جاي ديگري، مانند:

� ¨βr' Î/ š�−/ u‘ 4 yr ÷ρr& $ yγs9 �  ) / 5زلزله(  

  باشد. مي» ليهاإ«كه در اصل 
سي و پنجم: تأخير انداختن وصف غير أبلغ، و مقدم داشتن أبلغ، و از اين گونه است: 

  (الرحمن الرحيم)،

� Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠÏm   )128توبه / (  � ‘§

  زيرا كه رأفت از رحمت بليغتر است.
  سي و ششم: حذف فاعل و نيابت دادن مفعول، مانند:

� $tΒuρ >‰ tn L{ …çν y‰Ψ Ïã ÏΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ #“t“ øg éB �  ) / 19ليل(  

  سي و هفتم: آوردن هاء سكت، مانند:

� µ u‹Ï9$ tΒ �  ) / 28حاقه(  

� ÷µuŠÏΖ≈sÜ ù=ß™ �  ) / 29حاقه(  
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� $tΒ ÷µ u‹Ïδ �  ) / 10قارعه(  

  سي و هشتم: جمع بين مجرورها، مانند:

� §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg rB ö/ä3 s9 $ uΖø‹n=tã Ïµ Î/ $ Yè‹Î;s? �  ) / 69اسراء(  

هاي آيات در  كه بهتر است بين آنها فاصله شود، مگر اينكه به مقتضاي رعايت فاصله
  آخر افتاده است.» تبيعاً«اند، و  كنار هم آمده

  از صيغة ماضي به صيغة استقبال، مانند: سي و نهم: عدول كردن

� $Z)ƒÌ� x"sù ÷Λäö/ ¤‹ x. $Z)ƒÌ� sù uρ šχθè=çGø) s? �  ) / 87بقره(  

  بوده است.» قتلتم«كه در اصل 
  چهلم: تغيير دادن بناي كلمه، مانند: 

� Í‘θ èÛuρ tÏΖ� Å™ �  ) / 2تين(  

  باشد. مي» سينا«كه در اصل 

  توجه

توان  از اصل در آيات ياد شده، امور ديگري نيز ميابن الصائغ گفته: در توجيه خروج 
عجايبش «زيرا كه قرآن عظيم ـ چنانكه در خبر آمده  ؛گفت كه با وجه مناسبت موافق افتد

  ».شود تمام نمي

  فصلي در اقسام فواصل قرآن

ابن أبي االصبع گفته: فواصل قرآن از چهارچيز خارج نيست: تمكين، تصدير، توشيح، 
  و ايغال. 

  نتمكي
شود ـ آن است كه نويسندة نثر در قرينه، و يا  تمكين ـ كه ائتالف قافيه نيز ناميده مي
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اي فراهم سازد كه با آن قافيه يا قرينه در جاي خود تمكين يابد، و  شاعر براي قافيه؛ زمينه
انگيز يا بغرنج باشد، معني آن به  قرار گيرد، و در موضع خود جا بيفتد، بدون اينكه نفرت

تمام سخن ارتباط تامي داشته باشد، بطوري كه اگر از كالم بيفتد معني مختل شود و  معني
ونده با طبع خويش آن را نفهم آن مضطرب گردد، و بطوري كه اگر از آن سكوت شود ش

  تكميل نمايد.
  و از مثالهاي آن:

� Ü=ø‹yè à±≈tƒ š� è? 4θ n=|¹ r& š‚ â÷æ∆ù' s? βr& x8 ç�øI‾Ρ ... �  ) / 87هود(  

كه چون در آية كريمه پيشتر از عبادت ياد شده، و سپس تصرف در اموال در  باشد مي
زيرا كه حلم مناسب عبادات  ؛پي آن آمده، مقتضي شد كه به ترتيب حلم و رشد ياد گردد

  باشد. و رشد مناسب با اموال مي
  و فرمودة خداوند:

� öΝs9 uρ r& Ï‰ ôγtƒ öΝçλm; öΝx. $uΖò6n=÷δr&  ÏΒ ΝÎγÎ=ö7s% zÏiΒ Èβρã� à) ø9 $# tβθ à± ôϑtƒ ’ Îû öΝÎγÏΨ Å3≈ |¡tΒ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ BM≈tƒ Uψ ( Ÿξsù r& šχθãè yϑ ó¡o„ �  ) / 26سجده(  

كند آنچه از پيش هالك نموديم كه اينان اينك در ديارشان  آيا هدايتشان نمي«
  ».شنوند؟ هايي است آيا نمي كنند، براستي كه در آن نشانه رفت و آمد مي

� öΝs9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ $ ‾Ρ r& ä−θ Ý¡ nΣ u !$yϑø9   )27سجده / (  � ... #$

  تا؛

� Ÿξsù r& tβρç� ÅÇ ö7ãƒ �  ) / 27سجده(  
فرستيم  آب و گياه مي بينيد كه ما آب باران را به سوي زمين خشك و بي آيا نمي«

تا اينكه به ان گياهان و حاصلي برآوريم كه چهارپايانشان و خودشان از آن 
  ».نگرند خورند آيا نمي مي
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ختم كرده، چون موعظه در آن » يسمعون«آورده و آن را با » يهدلهم«در آية اول كه 
پايان يافته » يبصرون«آمده و با » يروا«شنيدني است كه خبر گذشتگان است و در آية دوم 

  چون ديدني است.
  و فرمودة خداوند:

� āω çµà2 Í‘ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{ $# uθ èδuρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈|Á ö/F{ $# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ‾=9 $# ç��Î6sƒ ø:$# �    

  )103انعام / (  
  شود. شود مناسبت دارد، و خبير با آنچه ديده مي كه لطيف با آنچه با چشم ديده نمي

  و فرمودة خداوند:

� ô‰s) s9 uρ $oΨ ø) n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ �  ) / 12مؤمنون(  

  تا آنجا كه فرموده:

� x8 u‘$ t7tFsù ª! $# ß|¡ ôm r& tÉ) Î=≈sƒ ø:$# �  ) / 14مؤمنون(  

خنديد، معاذ عرضه داشت: از چه خنديدي اي رسول خدا؟ فرمود: به  صپس پيغمبر
  اين جمله آيه ختم شده است!

  خواند:  اي مي و حكايت شده كه اعرابئي شنيد كه خواننده

� βÎ*sù ΟçFù=s9 y— .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝà6 ø? u!%y` àM≈oΨ Éi� t6ø9   )209بقره / (  � #$

� (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù ¨βr& ©!   � غفور رحيم #$

گويد: (شخصي  و با اينكه قرآن نخوانده بود گفت: اگر اين كالم خدا باشد چنين نمي

þθ#)«خواني؟ جواب داد:  بر آن دو گذشت پس گفت: اين آيه را چگونه مي ßϑn=÷æ$$ sù ¨βr& ©! $# 

î“ƒÍ• tã íΟŠÅ6ym «ا هنگام لغزش : همين شايسته است) حكيم است كه آمرزش رپس گفت

  باشد. كند؛ زيرا كه فريب دادن مي ياد نمي
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  چند تذكر
گردد، مانند اوايل  شود؛ و بين آنها اختالف ايجاد مي گاهي فواصل در يكجا جمع مي

  النحل كه خداي تعالي به ذكر افالك آغاز فرموده كه: ي هسور

� t, n=y{ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘F{$# uρ Èd, ys ø9$$ Î/ �  ) / 3نحل(  

از آفرينش انسان از نطفه، و بعد از خلقت چهارپايان، و آنگاه شگفتيهاي گياه  سپس
  سخن گفته، و فرموده: 

� uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ( /ä3 ©9 çµ÷ΖÏiΒ Ò># t� x© çµ÷ΖÏΒuρ Ö�yf x© ÏµŠÏù 

šχθßϑŠÅ¡ è@ ∩⊇⊃∪ àMÎ6/Ζãƒ /ä3s9 Ïµ Î/ tí ö‘̈“9 $# šχθ çG ÷ƒ̈“9 $# uρ Ÿ≅‹Ï‚ ¨Ζ9 $# uρ |=≈uΖôã F{ $#uρ ÏΒuρ 

Èe≅à2 ÏN≡t� yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) ’Îû š� Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχρ ã� ¤6x" tG tƒ �) / 11- 10نحل(  
او است خدايي كه از آسمان آبي فرو ريخت كه آشاميدن از آن است و درختان «

پرورش دهيد، براي شما زراعتها و درختهاي زيتون و نخلهاي خرما و تاكهاي 
اي بر قدرت خداوند  اي بپرورد، در اين كار نشانه ي روياند، و از هر ميوهانگور هم

  ».براي كساني كه تفكر كنند پديدار است
كه مقطع اين آيه را تفكر قرار داد؛ زيرا كه استدالل به پديد آمدن انواع مختلفي از 

: چرا گياهان بر وجود خداي قادر مختار است، و چون در اينجا گمان اين سؤال هست كه
جايز نباشد كه مؤثر در پرورش گياهان طبيعت فصلها و حركتهاي ماه و خورشيد باشد، و 

گردد، جاي تفكر و نظر و تأمل باقي بود، پس  دليل جز با جواب از اين سؤال تمام نمي
  خداوند به دو وجه از اين پندار پاسخ گفت.

ربوط است، پس آيا آن اول: اينكه تغييرات عالم پايين به احوال حركتهاي افالك م
آيد، و  حركات چگونه پديدار شده؟ اگر به سبب افالك ديگري است كه تسلسل الزم مي

اگر از آفريدگار حكيم بدانيم، پس اقرار به وجود خداي تعالي انجام گرفته است و همين 
  است مراد از فرمودة خداوند:
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� t�¤‚ y™uρ ãΝà6 s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ }§ôϑ¤±9 $# uρ t�yϑs) ø9 $# uρ ( ãΠθ àf‘Ζ9 $# uρ 7N≡t� ¤‚|¡ ãΒ ÿ ÍνÌ� øΒr' Î/ 

3 āχ Î) ’Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 šχθ è=É) ÷è tƒ �   ) / 12نحل(  
و براي شما شب و روز و خورشيد و ماه را مسخر نمود، و ستارگان به امر او «

هايي از قدرت الهي است براي  مسخرند، براستي كه در اين كار آيات و نشانه
  ».ني كه تعقل كنندكسا

پس مقطع اين آيه را تعقل قرار داد، انگار گفته باشد: اگر عاقل هستي بدانكه تسلسل 
باطل است؛ پس بايد كه حركتها به يك حركت منتهي گردد كه ايجاد كنندة آن حركت 

  ندارد، و او خداي قادر مختار است.
بينيم  يكي است، آنگاه ميدوم: اينكه نسبت طبيعتها و ستارگان با يك برگ و يك دانه 

باشد، پس اگر ذات خودش  كه يك برگ گل يك رويش سرخ و روي ديگرش سياه مي
فهميم كه مؤثر در  در آن تأثير داشت محال بود چنين تفاوتي يافت گردد، پس مي

  موجودات قادر مختار است، و اين است مراد از فرمودة خداوند:

� $ tΒuρ r& u‘sŒ öΝà6s9 † Îû ÇÚ ö‘F{ $# $̧" Î=tFøƒ èΧ ÿ…çµ çΡ≡uθ ø9 r& 3 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 

šχρã� ā2 ¤‹ tƒ �  ) / 13نحل(  
و آنچه براي شما در زمين آفريد كه رنگهاي مختلف و شكلهاي گوناگون دارد، «

  ».بدرستي كه در اين كار آيتي است براي كساني كه متذكر گردند
وخ يافته كه آنچه در طبع و ذات يك گفته شده: بياد آور آنچه در عقلت رس گويا كه

شيء باشد تأثير متفاوتي نخواهد داشت، پس چون اين اختالف و تفاوت در شكلها و 
رنگها را ديدي، خواهي دانست كه مؤثر در موجودات طبيعتها نيست، بلكه فاعل مختار 

  در آنها تأثير گذارده است، لذا مقطع اين آيه را تذكر قرار داد.
  است فرمودة خداي تعالي: و از اين گونه

� ö≅è% (# öθs9$ yè s? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ§� ym öΝà6 š/ u‘ öΝà6 øŠn=tæ ... �  ) / 151انعام(  
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  كه آية اول با:

� ÷/ä3ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s? �  ) / 151انعام(  

  و آية دوم با:

� ÷/ä3ª=yè s9 šχρã� ©. x‹s? �  ) / 152انعام(  

  و آية سوم با:

� öΝà6‾=yè s9 tβθ à)−Gs? �  )153م / انعا(  

كه سفارشهاي شود  عقل غالب بر هواي نفس سبب مي نبودن ختم گرديده است؛ زيرا
ترك گردد؛ چون شرك به خداوند به خاطر كامل نشدن عقل است كه بر توحيد  ولآية ا

و عظمت الهي داللت دارد، و همچنين عقوق والدين برخالف مقتضاي عقل است، چون 
ند به فرزندان خود احسان كنند، و نيز زنده بگور كردن ا والدين به هر راهي كه توانسته

فرزندان از ترس فقر با وجود خداي رزاق حي كريم، و نيز ارتكاب فواحش برخالف 
اي كه در قاتل پديد  باشد، و نيز قتل نفس به جهت خشم يا كينه مقتضاي عقل و خرد مي

بكار رود، و » يعقلون«كلمة عقلي است، پس زيبنده بود پس از اين سفارشها  شود از بي مي
شود، زيرا كه هر كس  در آية دوم سفارشهاي خداوند به حقوق مالي و قولي مربوط مي

بداند فرزنداني يتيم پس از خود بجاي خواهد گذاشت، شايسته نيست برخالف آنچه ميل 
نجام دارد با يتيمانش رفتار كنند با يتيمان ديگران رفتار نمايد، و آنكه پيمانه يا وزن ا

شود اگر همان امر براي خودش باشد، دوست ندارد كه  دهد، يا براي ديگري گواه مي مي
دهد اگر وعده داده شود مايل  در آن خيانت يا كمي انجام گيرد، و نيز كسي كه وعده مي

نيست كه تخلف نمايند، و چون كسي اين امور را دوست ندارد، با مردم همانگونه رفتار 
است با او رفتار كنند، پس ترك اين سفارش از روي غفلت و  خواهد كرد كه مايل

گيرد، لذا مناسب شد كه اين آيه را با: (لعلكم تذكرون) ختم فرمايد، و  توجهي انجام مي بي
اما آية سوم: چون ترك متابعت دستورات ديني خداوند به خشم و عقوبت خداوند منتهي 
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يايد، يعني: باشد كه از عقوبت خداوند شود، خوب بود كه: (لعلكم تتقون) آخر آن ب مي
  بپرهيزيد.

  األنعام: ي و از اين گونه است فرمودة خداوند در سوره

� uθèδuρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 s9 tΠθ àf ‘Ζ9   )97انعام / (  � ... #$

  كه آية اول با جملة:

� 5Θ öθs) Ï9 šχθßϑ n=ôè tƒ  �  ) / 97انعام(  

  و دومي با: 

� 5Θ öθs) Ï9 šχθ ßγs) ø"tƒ �  )98نعام / ا(  

  و سومي با:

� 5Θ öθs) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ �  ) / 99انعام(  

ختم گرديده است، بدين جهت كه حساب ستارگان و هدايت شدن و راهيابي از آنها 
ختم » يعلمون«به دانشمندان متخصص در آن رشته اختصاص دارد، لذا مناسب شد كه با 

ا از صلب به رحم و سپس به دنيا، گردد، و برآوردن خاليق از يك فرد، و منتقل كردن آنه
سپس به زندگي و مرگ، و نظر كردن در اين امور دقيقتر و انديشه در آن عميقتر است، 

زيرا كه فقه فهم چيزهاي دقيق است، و چون  ؛ختم شود» يفقهون«لذا مناسب شد كه با 
ها و  نعمتهايي كه خداوند بر بندگانش عنايت فرموده از گسترش روزي و غذاها و ميوه

انواع آنها را ياد كرد، تناسب يافت كه با عنوان ايمان پايان يابد كه ماية شكر نعمتهاي 
  خداي تعالي است.

  و از اين قبيل است فرمودة خداي تعالي:

� $ tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβθ ãΖÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹Î=s% $̈Β 

tβρ ã�©. x‹ s? �  )42-41ه / حاق(  
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ختم گرديده، و جهتش آن است كه » تذكرون«و دومي با » تؤمنون«كه آية اولي با 
واضح و آشكار است كه قرآن برخالف نظم شعر است، پس سخن كسي كه گفته: شعر 

$ %Wξ‹Î=s﴿باشد، لذا مناسب شد كه با جملة  است كفر و عناد محض مي ¨Β tβθ ãΖÏΒ÷σ è?﴾  پايان

زيرا  ؛قرآن با نظم كاهنان و الفاظ سجع نياز به تذكر و تدبر دارد يابد، ولي مخالف بودن
باشند، پس برخالف آن بودنش براي هر كسي روشن نيست همچنانكه  كه هر دو نثر مي

برخالف شعر بودنش معلوم است؛ بلكه با تدبر فصاحت و بالغت و بدايع و معاني 
يكو شد كه چنين ختم شود: گردد، پس ن ارزنده و عميق و دقيق قرآن مطلب واضح مي

﴿Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρã� ©. x‹ s?﴾.  

هاي بديع و جالب اين نوع: اختالف دو فاصله در دو مورد است در حالي  و از گونه
شود، مانند فرمودة  كه سخن از يك مطلب باشد كه براي نكتة لطيفي اين امر انجام مي

  خداي تعالي در سورة ابراهيم:

� βÎ) uρ (#ρ ‘‰ãè s? |Myϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB 3 āχ Î) z≈|¡ΣM}$# ×Πθ è=sà s9 Ö‘$ ¤" Ÿ2 �

  )34ابراهيم / (  
  النحل فرموده: ةسپس در سور

� βÎ)uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπ yϑ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øtéB 3 āχ Î) ©!$# Ö‘θ à" tó s9 ÒΟ‹Ïm §‘ �    

  )18نحل / (  
اصل گردد پس تو فرمايد: هر گاه نعمتهاي بسيار ح ر گفته: انگار خداوند ميابن المني

گيرندة آنها و من بخشندة آنهايم، پس هنگام دريافت آن نعمتها براي تو دو وصف حاصل 
آوري، و  است: ظلوم بودن و كفار بودن، يعني به خاطر اينكه شكرانة آنها را به جاي نمي

براي من هنگام عطا كردن نعمتها دو وصف است: غفور و رحيم هستم، ظلم تو را با 
كنم، پس با تقصير  دهم، و كفرانت را با رحمت خود مقابله مي مرزش پاسخ ميمغفرت و آ

  تو جز با توقير برخورد ننمايم، و جفاي تو را جز با وفا جزا ندهم.
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النحل  ي هو ديگري گفته: بدين جهت در سورة ابراهيم وصف منعم عليه، و در سور
انسان است، و در  وصف منعم را آورده كه در سورة ابراهيم سخن در روند وصف

  النحل در روند صفات خداوند و اثبات خدايي او است. ي هسور
  الجاثيه است:  ي هو نظير آن فرمودة خداي تعالي در سور

� ôtΒ Ÿ≅Ïϑ tã $[s Î=≈|¹  Ïµ Å¡ ø"uΖÎ=sù ( ô tΒuρ u !$ y™r& $ pκö� n=yè sù ( §ΝèO 4’ n<Î) óΟ ä3În/ u‘ šχθ ãèy_ ö� è? �

  )15جاثيه / (  
  چنين ختم گرديده:  فصلت و در سورة

� $tΒuρ y7•/ u‘ 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 �  ) / 46فصلت(  

  اش آن است كه قبل از آية اولي آمده:  و نكته

� ≅ è% šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u (#ρã� Ï"øó tƒ š Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθã_ ö� tƒ tΠ$−ƒr& «! $# y“Ì“ ôf u‹Ï9 $JΒöθs% 

$ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç6 Å¡õ3 tƒ �  ) / 14جاثيه(  

خيز ختم گردد، چون پيش از آن آنها ااسب شد كه با عنوان قيامت و روز رستپس من
زيرا  ؛را به انكار آن روز وصف كرده است، و اما در دومين آيه ختام همينطور تناسب دارد

كند، و بر كسي كه كار بدي انجام داده  كه خداوند هيچ عمل صالحي را ضايع نمي
  افزايد. نمي

  ه:و در سوره النساء فرمود

� ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ï" øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ï"øótƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ  yϑÏ9 â !$ t±o„ 4  tΒuρ õ8Î� ô³ç„ 

«! $$Î/ Ï‰ s) sù #“u� tIøù $# $ ¸ϑøOÎ) $ ¸ϑŠÏà tã �  ) / 48نساء(  

  سپس آن را اعاده كرده و بعد با اين جمله ختم فرموده:

� tΒuρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Kξ≈n=|Ê # ´‰‹Ïèt/ �  ) / 116نساء(  
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اش آن است كه آيه اولي دربارة يهود نازل شده كه بر خداوند آنچه در كتابش  و نكته
نيست را افترا زدند، و دومي دربارة مشركين نازل شده كه كتابي براي ايشان نيست و 

  گمراهيشان شديدتر است.
  المائده است: ي هو نظير اين فرمودة خداوند در سور

� tΒuρ óΟ ©9 Ο ä3øt s† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï"≈s3ø9   )44مائده/(  � #$

  سپس آن را اعاده كرده و فرمود:

� y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈©à9   )45مائده/ (  � #$

  و بار سوم فرمود:

� y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθà) Å¡≈x" ø9   )47مائده/ (  � #$

دربارة حكمهاي مسلمانان نازل شده، و دومي دربارة  اش اين است كه اولي و نكته
يهود، و سومي دربارة نصاري. بقولي: اولي دربارة كسي كه آنچه خداوند نازل فرموده 
انكار كند، و دومي در حق كسي است كه با آنچه خداوند نازل فرموده مخالفت كند با 

جهل با آن مخالفت  علم به آن و عدم انكار، و سومي راجع به كسي است كه از روي
باشد، كه به جهت  نمايد. و بقولي: كافر و ظالم و فاسق همه به يك معني يعني كفر مي

  زيادتي فايده و اجتناب از تكرار با الفاظ مختلفي از آن تعبير فرموده است.
 مختلفو عكس اين نوع اتفاق دو فاصله است در حالي كه موضوع مورد سخن 

  النور: ي هعالي در سوراست، مانند فرمودة خداي ت

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ø↔tG ó¡ uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôMs3 n=tΒ óΟ ä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr& � ) / 58نور(  

  تا اينكه فرموده:

� y7Ï9≡ x‹ x. ß Îit7ãƒ ª! $# ãΝä3 s9 ÏM≈tƒFψ$# 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3 ym �  ) / 58نور(  

  سپس فرموده:
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� sŒÎ) uρ x* n=t/ ã≅≈x" ôÛF{ $# ãΝä3ΖÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θ çΡÉ‹ ø↔tFó¡ u‹ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝÎγÎ=ö6s% 4 š� Ï9≡x‹ x. ßÎit7ãƒ ª!$# öΝà6 s9  ÏµÏG≈tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠÅ6 ym � ) / 59نور(  

  ي اهللا متعال است: و از مشكالت فواصل فرموده

﴿βÎ) öΝåκö5Éj‹ yè è? öΝåκ̈ΞÎ*sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( βÎ)uρ ö� Ï" øós? öΝßγs9 y7‾Ρ Î*sù |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# ∩⊇⊇∇∪﴾    

  ) 118(مائده: 

(βÎ﴿كه مقتضاي فرمودة خداوند:  uρ ö� Ï"øó s? öΝßγs9﴾  :الرحيم الغفور«آن است كه فاصله «

هم چنين قرائت كرده است.  1باشد، از مصحف أبي نيز چنين نقل شده و ابن شنبوذ
آمرزد مگر كسي كه  اند كه فرد مستحق عذاب را نمي ا چنين ياد كردهحكمت اين تعبير ر

احدي باالتر از او نيست تا حكمش را رد كند، پس او عزيز است يعني غالب، و حكيم 
آن است كه هر چيزي را در جاي خودش قرار مي دهد و گاهي وجه حكمت بر بعضي 

كنند از آن خارج است، و حال  مي ماند كه توهم اي از افعال پوشيده مي از ضعفا در پاره
احتراس خوبي است، يعني: و اگر آنها را » حكيم«آنكه چنين نيست، پس درآوردن وصف 

بيامرزي با وجود استحقاق عذاب داشتن احدي در اين باره بر تو اعتراض نكند، و در 
  اي حكمت هست. آنچه انجام داده

  :التوبه ي هو نظير اين است فرمودة خداوند در سور

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝßγçΗxq÷�z� y™ ª! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym �  )  / 71توبه(  

  الممتحنه: ي هو در سور

� ö�Ï" øî $#uρ $ uΖs9 !$ oΨ −/u‘ ( y7̈ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3ptø:   )5ممتحنه /  (  � #$

  و در سورة غافر:

                                                

هجري. نگا: معرفة القراء الكبار از  328بغدادي، از مشايخ علم قرائت در عراق و متوفاي سال: محمد بن احمد  - 1

  . [مصحح]276/ 1ذهبي 
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� $uΖ−/ u‘ óΟ ßγù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰ tã �  )  / 8غافر(  

  ا آنجا كه فرموده:ت

� y7̈Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟ‹Å3 ys ø9$# �  )  / 8غافر(  

  و در سوره النور:

� Ÿω öθs9 uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n=tæ …çµ çFuΗ÷qu‘uρ ¨β r& uρ ©! $# ë># §θ s? îΛÅ6 ym �    

  )10نور /  (  
باشد چونكه رحمت مناسب » تواب رحيم«رسد كه مقتضي  كه در ابتداي امر بنظر مي

است، ولي چنين تعبير فرموده به جهت اشاره به مشروعيت و حكمت لعان كه  توبه
  پوشيده داشتن اين فاحشة بزرگ است.

البقره  ي هماند نيز فرمودة خداوند در سور و از فواصلي كه حكمت آنها پوشيده مي
  است:

� uθ èδ “Ï% ©!$# šY n=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏϑy_ §ΝèO #“uθ tGó™$# ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

£ßγ1§θ |¡ sù yìö7y™ ;N≡uθ≈yϑ y™ 4 uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« ×ΛÎ=tæ �  ) /29بقره(  

  و در سورة آل عمران فرموده:

� ö≅è% βÎ) (#θà"÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝà2 Í‘ρ ß‰ ß¹ ÷ρ r& çνρ ß‰ ö6è? çµôϑn=÷è tƒ ª!$# 3 ãΝn=÷è tƒuρ $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 3 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &ó_ x« Ö�ƒÏ‰ s% �    

  )29آل عمران / (  
و ختم به علم در  ،البقره ي هسورآيت در  ختم نمودن به قدرت كه متبادر به ذهن

آفرينش زمين و آنچه در آن هست  آل عمران است، چون متضمن خبر دادن از ي هسور
ون و باشد، و خلقت آسمانها به طور موز برحسب نيازها و منافع و مصالح اهل آن مي

محكم بدون تفاوت ذكر گرديده، و خالق بر چنين وصفي بايد كه به جزئيات و كليات 
آنچه كرده و مجمل و مفصل آن عالم و آگاه باشد، و چون آية آل عمران در سياق هشدار 
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بر پيروي از كفار است، و تعبير به علم در آن كنايه از جزا دادن به عقاب و ثواب است 
  قدرت ختم گردد.مناسب شد كه به صفت 

  و از اين گونه است فرمودة خداوند:

� βÎ) uρ ÏiΒ > ó x« āω Î) ßxÎm7|¡ ç„  Íν Ï‰÷Κpt¿2  Å3≈s9 uρ āω tβθ ßγs) ø"s? öΝßγys‹Î6ó¡n@ 3 …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. 

$̧ϑŠÎ=ym #Y‘θ à" xî �  ) / 44اسراء(  

ن كه پايان دادن به حلم و مغفرت پس از بيان تسبيح گفتن اشياء در ابتداي نظر روش
گويند و عصيان ندارند  نيست و در حكمت اين امر ياد شده كه چون همة اشياء تسبيح مي

كنيد، پس با اين تعبير ختم گرديد به جهت رعايت آنچه در آيه  و شما انسانها معصيت مي
اگر چهارپايان چراكننده و «تقدير شده كه همان عصيان باشد، همچنانكه در حديث آمده: 

  ».نمود ده و اطفال شيرخواره نبودند هر آينه عذاب بر شما ريزش ميسالمندان ركوع كنن
باشد، و بقولي:  گويان، آمرزندة گناهانشان مي و بقولي: تقدير آن حليم از كوتاهي تسبيح

هاي  كنند چون نظر در آيات و نشانه حليم از مخاطبين است كه تسبيح را درك نمي
ل در آنچه در مخلوقاتش به وديعت سپرده اموري اند تا با تأم انگيز را اهمال نموده عبرت

  شناسند. كه ماية تنزيه او است را باز
باشد، مانند فرمودة  نظير مي در فواصل مواردي است كه در قرآن بي تذكر سوم:

  النور كه: ي هخداوند پس از دستور به چشم فرو گرفتن در سور

� ¨β Î) ©! $# 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθ ãèoΨ óÁtƒ �  ) / 30نور(  

  و فرمودة خداوند پس از امر به دعا و استجابت:

� öΝßγ‾= yè s9 šχρ ß‰ ä© ö� tƒ �  ) / 186بقره(  

و بقولي: در آن تعريض به شب قدر است كه آن را پس از ياد ماه رمضان ذكر كرده، 
  يعني شايد كه به شناخت آن ارشاد گردند.
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  تصدير
د، ردالعجز علي الصدر نيز و اما تصدير آن است كه همان لفظ عيناً در اول آمده باش

  شود. ناميده مي
  و ابن المعتز گفته: و آن بر سه گونه است:

  اول: اينكه آخر فاصله با آخرين كلمه در صدر موافقت كند، مانند:

� …ã& s!t“Ρ r& Ïµ Ïϑù=Ïè Î/ ( èπ s3Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ tβρß‰ yγô± o„ 4 4’ s∀x. uρ «!$$ Î/ # ´‰‹Íκy− � ) / 166نساء(  

  اولين كلمه از صدر موافقت نمايد، مانند:دوم: اينكه با 

� ó=yδuρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑômu‘ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü>$ ¨δuθ ø9   )8آل عمران/(  � #$

� tΑ$s% ’ÎoΤÎ) /ä3 Î=yϑ yè Ï9 zÏiΒ t,Î!$ s)ø9   )168شعراء / (  � #$

  سوم: اينكه با برخي از كلماتش موافقت دارد، مانند:

� Ï‰s) s9 uρ x—Ì“ öκçJ ó™$# 9≅ß™ã� Î/ ÏiΒ y7Î=ö6s% s−$ yssù šÏ% ©!$$ Î/ (#ρã� Ï‚ y™ Ο ßγ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 

Ïµ Î/ tβρâ Ì“ öκtJ ó¡ o„ �  ) / 10انعام(  

� ö�ÝàΡ $# y#ø‹x. $oΨ ù=āÒ sù öΝåκ|Õ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 äο t�ÅzEζ s9 uρ ç� t9 ø. r& ;M≈y_ u‘yŠ ç�y9 ø. r& uρ 

Wξ‹ÅÒø" s? �  ) / 21اسراء(  

� tΑ$s% Ο ßγs9 4 y›θ •Β öΝä3n=÷ƒuρ Ÿω (#ρç� tIø"s? ’ n?tã «! $# $ \/É‹ Ÿ2 �  )/ 61طه(  

  تا آنجا كه فرموده:

� ô‰s%uρ z>%s{ ÇtΒ 3“u�tIøù   )61طه /(  � #$

� àMù=à) sù (#ρ ã�Ï" øótFó™$# öΝä3−/ u‘ …çµ ‾Ρ Î) šχ%x. # Y‘$ ¤" xî �  ) / 10نوح(  

  توشيح
فرق بين  و اما توشيح آن است كه در اول كالم چيزي باشد كه مستلزم قافيه است، و
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آن و بين تصدير آن است كه تصدير داللتش لفظي و اين داللتش معنوي است، مانند 
  فرمودة خداي تعالي:

� ¨β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹$# tΠyŠ# u... �  ) / 33آل عمران(  

باشد؛ چون لفظ » العالمين«اش  كند كه فاصله داللت نمي» اصطفي = برگزيد«كه 
گيرد؛ زيرا كه دانسته  ت؛ بلكه داللتش با معني انجام مياس» اصطفي«غير از لفظ » العالمين«

شده كه از لوازم برگزيدن شي آن است كه بر جنس خودش برتري داشته باشد، و جنس 
  اين برگزيدگان همان عالميانند.

  و مانند فرمودة خداوند:

� ×π tƒ# u uρ ãΝßγ©9 ã≅ ø‹©9   )37يس / (  � ... #$

وره را حفظ كرده متوجه است كه مقطعهاي ابن أبي اإلصبع گفته: كسي كه اين س
آياتش نون است، و شنيده كه در صدر آيه كشيده شدن و كنده شدن روز از شب است 

باشد، چون هر كس كه روز از شبش كنده شده  مي» مظلمون«خواهد دانست كه فاصلة آن 
يده شود، و از همين رو است كه توشيح نام گردد، يعني در تاريكي واقع مي تاريك مي

شده؛ چون وقتي اول سخن بر آخرش به منزلة دوش و تهيگاه كه شمشير و كمان بر آنها 
  شوند. قرار داده مي

  ايغال
  و اما ايغال: در نوع اطناب بيانش گذشت.

  فصلي در انواع فواصل

ها را نيز به انواعي تقسيم  اند، و مانند آن فاصله علماي بديع سجع را تقسيم كرده
  متوازي، مرصع، متوازن، و متماثل.اند: مطرف،  كرده

  مطرف: 



    

  459    اتيدر فواصل آ
  

  اينكه دو فاصله در وزن مختلف و در حروف سجع متفق باشند، مانند:

� $̈Β ö/ä3s9 Ÿω tβθ ã_ö� s? ¬! # Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ä3s) n=s{ # �‘# uθ ôÛr& �  

  )14-13نوح/(  
ه در آنكباشند، و آنچه در اولي هست با  متوازي: اينكه در وزن و قافيه هر دو متفق
  دومي هست از وزن و قافيه مقابل نباشند، مانند:

� $ pκ� Ïù Ö‘ç�ß� ×π tãθ èù ö�̈Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθø. r&uρ ×π tãθàÊ öθ̈Β �  ) / 14-13غاشيه(  

  متوازن: آن است كه در وزن فقط متفق باشند، مانند:

� ä−Í‘$ oÿsς uρ ×π sùθ à" óÁtΒ ∩⊇∈∪ ÷’Î1# u‘y—uρ îπ rOθ èVö7tΒ �  ) / 16-15غاشيه(  

ن است كه در وزن و قافيه متفق باشند، و آنچه در اولي هست مقابل دومي مرصع: آ
  بوده باشد، مانند:

� ¨β Î) !$ uΖø‹s9 Î) öΝåκu5$ tƒÎ) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $uΖøŠ n=tã Νåκu5$ |¡ Ïm �  ) / 26-25غاشيه(  

� ¨β Î) u‘# t� ö/ F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) uρ u‘$ £∨ à" ø9$# ’ Å∀s9 5ΟŠÏt rb �  

  )14- 13انفطار/(  
و متماثل آن است كه: دو جمله در وزن مساوي باشند نه در قافيه، و افراد اولي مقابل 
با افراد جملة دومي باشد، كه اين قسم نسبت به مرصع همچون متوازن نسبت به متوازي 

  است، مانند:

� $yϑßγ≈oΨ ÷� s?# u uρ |=≈tG Å3ø9 $# tÎ6oKó¡ ßϑø9 $# ∩⊇⊇∠∪ $yϑ ßγ≈oΨ ÷ƒy‰ yδuρ xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ) tGó¡ ßϑø9 $# �

  )118-117صافات / (  
كه الكتاب و الصراط و نيز المستبين و المستقيم در وزن مساوي هستند، ولي در حرف 

  آخر با هم اختالف دارند.
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  تشريع و التزام

  شود: دو نوع بديعي ديگر مانده كه به فواصل مربوط مي
چنين است كه شاعر بيت االصبع آن را توأم ناميده، و اصل آن  يكي: تشريع، كه ابن ابي

شعرش را بر دو وزن از اوزان عروض بنا نهد، پس اگر يك جزء يا دو جزء آن را بيفكند 
  اند كه اين فن به شعر اختصاص دارد. اي پنداشته بقية آن يك بيت از وزن ديگر شود. عده

كه آيد به اينكه بر دو سجع بناگردد  اند: بلكه در نثر نيز مي اي ديگر گفته ولي عده
هرگاه بر يكي از آن دو اكتفا شود، كالم تام و مفيد خواهد بود، و با جملة دوم كمال 

  يافته كه با (فبأي آالء ربكما تكذبان) معني تقرير و توبيخ زياد شده است.
تر است كه آياتي را مثال  گويم: اين مثال با مطلب ياد شده مطابق نيست، و شايسته مي

بي هست كه صالحيت فاصله بودن را دارد، مانند فرمودة آورد كه در اثبات آنها مطل
  خداوند:

� (# þθçΗs>÷è tFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ¨βr& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ%tn r& Èe≅ ä3 Î/ > ó x« $ RΗø>Ïã �

  )12طالق / (  
  و امثال آن.

در شعر يا  شود، و آن چنين است كه دوم: التزام، كه لزوم مااليلزم نيز به آن گفته مي
را ملتزم گردد، بشرط اينكه تكلف پيش نيايد،  )يوِر(نثر يك يا دو حرف به باال پيش از 

  مانند:

� $̈Βr' sù zΟŠÏK uŠø9 $# Ÿξsù ö� yγø) s? ∩∪ $̈Βr& uρ Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9 $# Ÿξsù ö� pκ÷] s? �    ) /10-9ضحي(  

  پيش از راء ملتزم شده، و مثل آن است: كه هاء

� óΟs9 r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8u‘ô‰   )1شرح / (  � ¹|

  كه راء پيش از كاف مورد التزام واقع شده، 

� Iξsù ãΝÅ¡ ø% é& Ä§̈Ζèƒø:$$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pgø:$# Ä§̈Ψ ä3 ø9   )16- 15تكوير/ (  � #$
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  كه در آن نون مشدد پيش از سين التزام شده،

� È≅ø‹©9 $# uρ # sŒÎ) }§ yèó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëxö6÷Á9$# uρ # sŒÎ) }§¤" uΖs? �  ) /18- 17تكوير(  

  مثال التزام دو حرف چنين آمده:و 

� Í‘θ ’Ü9$# uρ ∩⊇∪ 5=≈tFÏ. uρ 9‘θ äÜó¡ ¨Β �  ) / 2-1طور(  

� !$tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ÷èÏΖÎ/ y7În/ u‘ 5βθ ãΖôf yϑÎ/ ∩⊄∪ ¨βÎ)uρ y7s9 #�� ô_V{ u�ö� xî 5βθãΖôϑtΒ �  

  )3-2قلم / (  

� ÏMtó n=t/ u’ Í∋# u�©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅ŠÏ% uρ 2ô tΒ 5−# u‘ ∩⊄∠∪ £sß uρ çµ‾Ρ r& ä−# t� Ï"ø9 $# �    

  )28- 26قيامه / (  
  و مثال التزام سه حرف چنين است:

� (#ρ ã� ā2x‹ s? # sŒÎ* sù Νèδ tβρç� ÅÇ ö7•Β ∩⊄⊃⊇∪ öΝßγçΡ≡uθ ÷zÎ)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ ßϑtƒ ’Îû Äc xöø9 $# ¢Ο èO Ÿω 
tβρç� ÅÇ ø) ãƒ �  ) / 202-201اعراف(  

  چند تذكر

كه قرائنش اند: در سجع و مانند آن بهترين نوع اين است  اول: علماي بديع گفته
  مساوي باشد، مانند:

� ’Îû 9‘ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8xù=sÛuρ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩⊄∪ 9e≅ Ïß uρ 7Šρ ß‰ ôϑ̈Β �    

  )30-28واقعه / (  
  و پس از آن صورت طوالنيتر بودن قرينة دوم است، مانند:

�  ÉΟ ôf ¨Ψ9$# uρ # sŒÎ) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅|Ê ö/ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒuρ 3“uθ xî �  )/2-1نجم(  

  سوم، مانند: يا قرينة

� çνρä‹ è{ çνθ _=äó sù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛÅs pg ø:$# çνθ _=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢Ο èO ’ Îû 7's# Å¡ ù=Å™ ... �  

  )32-30حاقه / (  
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و ابن األثير گفته: بهتر در قرينة دوم مساوي بودن است وگرنه كمي بلندتر، و در 
اولي  سومي بهتر است كه بلندتر باشد. و خفاجي گفت: جايز نيست كه دومي كوتاهتر از

  باشد.
اش  اند: بهترين سجع آن است كه كوتاه باشد، چون بر زبردستي انشاءكننده دوم: گفته

  كند، و كمترين آن دو كلمه است، مانند: داللت مي

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘É‹Ρ r' sù �  ) / 2- 1مدثر(  

� ÏM≈n=y™ö� ßϑø9 $# uρ $]ù ó� ãã �  ) / 1مرسالت(  

� ÏM≈tƒÍ‘≡©%!$# uρ #Yρ ö‘sŒ �  ) / 1ذاريات(  

� ÏM≈tƒÏ‰≈yè ø9 $# uρ $ \⇔÷6 |Ê... �  ) / 1عاديات(  

و سجع طوالني آن است كه از ده كلمه بيشتر باشد، مانند غالب آيات، و مابين آنها 
  القمر. ي هباشد، مانند آيات سور متوسط مي

خود گفته: خوب نيست فقط فواصل رعايت شود  كشاف قديمسوم: زمخشري در 
ينكه معاني در مجراي خود بمانند، بر روشي كه حسن نظم و هماهنگي آن اقتضا بدون ا

دارد، پس مهمل گذاشتن معاني و اهتمام وزيدن به زيباسازي لفظ تنها بدون دقت در 
  مؤداي آن از بالغت بدور است. و بر اين بنا گفته كه تقديم در:

� Íοt�Åz Fψ$$ Î/ uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ �  ) / 4بقره(  

  اي فاصله نيست، بلكه براي رعايت اختصاص است.فقط بر
ها بر وقف است، لذا جايز است كه مرفوع در مقابل مجرور و  چهارم: مبناي فاصله

  بالعكس نهاده شوند، مانند فرمودة خداوند:

� $ ‾ΡÎ) Νßγ≈oΨ ø) n=s{  ÏiΒ &ÏÛ ¥>Î—āω �  ) / 11صافات(  

� Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ �  ) / 9صافات(  
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� Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO �  ) / 10صافات(  

  و فرمودة خداوند: 

� &!$ oÿÏ3 9� ÉΚpκ÷] •Β �  ) / 11قمر(  

  كه با:

� ô‰s% u‘Ï‰ è% �  ) / 12قمر(  

� 9�ß�ßŠuρ �  ) / 13قمر(  

� 9h�ÏϑtG ó¡ •Β �  ) / 19قمر(  

  آمده است.
  و فرمودة خداوند: 

� $tΒuρ Ο ßγs9  ÏiΒ  ÏµÏΡρ ßŠ ÏΒ @Α#uρ �  ) / 11رعد(  

  كه با:

� à⋅ Å´Ψãƒuρ šU$ys ¡¡9$# tΑ$s) ÏoW9   )12رعد / (  � #$

  آمده است.
لين، و ملحق نمودن نون ختم  و ها با حروف مد پنجم: در قرآن بسيار است كه فاصله

شود، حكمت اين كار آن است كه طرب آوردن با آن ممكن باشد، چنانكه سيبويه گفته: 
ها بياورند؛ زيرا كه آنان  هر گاه عربها بخواهند ترنم كنند الف و ياء و نون را در آخر كلمه

گويند، و در  خواهند صدا را بشكند، و چون نخواهند ترنم كنند، آن حروف را ترك مي مي
  قرآن با سهلترين جاهاي وقف و دلنشينترين مقطع آمده است.

  ششم: حروف فواصل يا متماثلند يا متقارب:
  گونة اول مانند:

� Í‘θ ’Ü9 $#uρ ∩⊇∪ 5=≈tFÏ. uρ 9‘θ äÜ ó¡ ¨Β ∩⊄∪ ’ Îû 5e−u‘ 9‘θ à±Ψ ¨Β ∩⊂∪ ÏMøŠ t7ø9 $# uρ Í‘θ ßϑ÷èyϑø9 $# �

  )4-1طور / (  
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  و گونة دوم مانند:

� Ç≈uΗ÷q §�9 $# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# �  ) / 4- 3فاتحه(  

� úX 4 Éβ# uö� à) ø9$# uρ Ï‰‹Éf yϑø9 $# ∩⊇∪ ö≅ t/ (#þθ ç6Ågx” βr& Νèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ψ •Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s) sù 

tβρ ã�Ï"≈s3ø9 $# # x‹≈yδ í ó x« ë=‹Åg x” �  ) / 2-1ق(  

اند: فواصل قرآن از اين دو قسم بيرون نيست، بلكه در  امام فخرالدين و ديگران گفته
متماثل و متقارب منحصر است، وي گفته: و با اين مذهب شافعي بر مذهب ابوحنيفه 

ست، و (صراط الفاتحه را با بسمله هفت آيه شمرده ا ي هيابد در اينكه سور رجحان مي
الذين) را تا آخر سوره يك آيه شمرده است؛ و كسي كه (انعمت عليهم) را آية ششم 

هاي ساير آيات سوره شباهت ندارد  زيرا كه با فاصله ؛بحساب آورده، قولش مردود است
  نه با تماثل و نه با تقارب، و رعايت تشابه در فواصل الزم است.

زيرا كه اين دو در نثر عيب  ؛آمده» يطاءإ«و » نتضمي«هفتم: در فواصل بسيار است كه 
باشند، و تضمين آن است كه ما بعد فاصله مربوط به  نيستند، هر چند كه در نظم عيب مي

  آن باشد، مانند:

� ö/ä3‾Ρ Î)uρ tβρ ”� ßϑtFs9 ΝÍκö� n=tã tÅs Î6óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ø‹©9 $$ Î/ uρ �  ) / 138-137صافات(  

 ي هباشد مانند فرمودة خداي تعالي در سور لفظ ميطاء تكرار فاصله با همان يو ا
  اإلسراء: 

� ö≅yδ àMΖä. āωÎ) # Z�|³ o0 Zωθß™§‘ �  ) / 93اسراء(  

  كه دو آية پس از آن را نيز با اين عبارت پايان برده است.
  



  نوع شصتم:

  ها در سرآغاز سوره

السوانح فی الخواطر صبع كتاب مستقلي در اين باره تأليف كرده كه آن را ابن أبي اإل
ناميده، من در اينجا آن كتاب را تلخيص نموده و مطالب ديگري از غير او بر  أسرار الفواتح

  افزايم: آن مي
هاي قرآن را به ده نوع از كالم آغاز كرده است، كه هيچ يك از  كه خداوند سوره بدان

  ها از اين انواع بيرون نيستند. سوره
بر دو گونه است: اثبات صفات مدح، و نفي و اول: حمد و ثناي خداي تعالي، و ثنا 

تنزيه از صفات نقص، گونة اول حمد در پنج سوره، و تبارك در دو سوره آمده است، و 
  گونة دوم تسبيح است كه در هفت سوره واقع شده است.

اي است كه خداوند آن را براي خود  گفته: تسبيح كلمه متشابه القرآنكرماني در 
با مصدر اين واژه سورة بني اسرائيل را آغاز نموده؛ زيرا كه مصدر ترجيح داده است، پس 

هاي الحديد و الحشر را شروع كرده؛ زيرا كه  اصل كالم است و با صيغة ماضي آن سوره
هاي جمعه و التغابن را با مضارع آن ابتدا  ماضي سابقترين دو زمان است، سپس سوره

ر آن شروع نموده، تا از همة جهات اين األعلي را با صيغة ام ي هفرموده، و سپس سور
  كلمه را فرا گرفته باشد.

دوم: حروف تهجي در بيست و نه سوره كه سخن دربارة آنها در نوع متشابه مستوعباً 
  اي به مناسبتهاي آنها خواهد آمد. گذشت، و در نوع مناسبات، اشاره

الطالق، التحريم، األحزاب،  :صسوم: نداء در ده سوره، پنج سوره با نداي رسول خدا
المدثر، و پنج سوره با نداي امت شروع شده: النساء، المائده، الحج، الحجرات،  المزمل، و

  الممتحنه. و
» اهللا أتی أمر» «من اهللا ةبراء» «يسألونک عن األنفال«هاي خبريه، مانند:  چهارم: جمله

إنا » «الذين کفروا« »الکتاب تنزيل» «أنزلناها ةسور » «قد أفلح المؤمنون» «اقترب للناس حسابهم«
إنا أرسلنا » «سأل سائل» «ةالحاق» «قد سمع اهللا» «ملّ الرحمن عَ » «ةت الساعبقتر ا» «فتحنا
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إنا » «لهاکمأ» «ةالقارع» «لم يکن» «نزلناهأنا إ» «عبس« ،در دو سوره» قسمأال » «نوحاً 
  شود. اينها بيست و سه سوره مي »عطيناکأ

و دو » والصافات«؛ يك سوره به فرشتگان سوگند ياد كرده: پنجم: قسم در پانزده سوره
و شش سوره به لوازم افالك، پس » الطارق«و » البروج«سوره به افالك قسم ياد كرده: 

يل به نيمي از لالشمس به نشانة روز، و ال الفجر به آغاز روز، و النجم سوگند به ثريا، و
م ديگر روز يا به تمام زمان، و دو سوره العصر به ني الضحي به بخشي از روز، و زمان، و

المرسالت، و يك الذاريات، وبا سوگند به هوا ـ كه يكي از عناصر است ـ آغاز گرديده: و
سوره به خاك ـ كه نيز يكي از عناصر است: والطور، و يك سوره به گياه: والتين، و يك 

  عاديات.سوره به حيوان ناطق: و النازعات، و يك سوره به چهارپايان: وال
 ،َواِالْنِشَقاقُ  ،َواِالْنِفطَارُ  ،َوالتْكوِيرُ  ،، َواْلُمَناِفُقونَ اْلَواِقَعةُ ششم: هفت سوره با شرط آغاز شده: 

  .َوالنْصرُ  ،َوالزْلَزَلةُ 
ُقْل ُهَو اللُه  ،قل يا أيها اْلَكاِفُرونَ  ،اقرأ ،ُقْل أوحيهفتم: شش سوره با أمر شروع گرديده: 

  .ْل َأُعوُذ اْلُمَعوَذتـَْينِ قُ  ،َأَحدٌ 
 ،َأَلْم تـَرَ  ،أََلْم َنْشَرحْ  ،َهْل َأتَاكَ  ،َعم يـََتَساَءُلونَ ستفهام آغاز شده: هشتم: شش سوره با ا

  .َأرَأَْيتَ 
  تـَبْت. ،َوْيٌل ِلُكل ُهَمَزةٍ  ،َوْيٌل ِلْلُمَطفِفينَ نهم: سه سوره با دعا (نفرين) آغاز گرديده: 

أبوشامه چنين جمع كرده وي گفته: و آنچه در  .در: سورة إليالف قريشدهم: تعليل 
شود كه در بخش خبر داخل گردد، و نيز ثنا تمامش خبر است مگر  مورد دعا گفتيم مي

كه محتمل است در أمر و دعا و خبر » سبحان«كه در بخش أمر داخل است، و » سبح«
  ه:داخل باشد. سپس آنها را در دو بيت به نظم درآورد

  أثني علي نفسه سبحانه بثبو
  

  ت الحمد والسلب لما استفتح السورا  
  

  واألمر شرط الندا والتعليل والقسم الد
  

  عا حروف التهجي استفهم الخبرا  
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اند حسن ابتدا از بالغت است؛ و آن چنين است كه در اول سخن  و اهل بيان گفته
ي است كه به گوش شنونده زيرا كه آن نخستين چيز ؛نمايي بياورد جذابيت و خوش

خورد، پس اگر از حشو و زوايد پاك باشد شنونده به آن روي كند و آن را درك  مي
نمايد، وگرنه از آن روي گرداند، هر چند كه بقية سخن در نهايت حسن و زيبايي باشد، 
پس شايسته است كه دلچسبترين و پربارترين و رقيقترين و سليسترين و بهترين لفظ را 

ت نظم و سبك در آغاز سخن بكار گيرد، و صحيحترين و روشنترين و روانترين از جه
  انگيز بپرهيزد. معاني را اختيار نمايد، و از پيش و پس انداختن نامناسب يا اشتباه

اند: و تمام سرآغازهاي قرآن به بهترين و بليغترين و كاملترين وجوه آمده است،  گفته
  اء، و غير اينها.مانند: حمدها، و حروف هجاء، و ند

خوانند كه أخص از حسن آغاز » براعت استهالل«و نوعي ديگر از ابتداء خوب را 
است، و آن چنين است كه اول سخن بر آنچه با حال متكلم متناسب باشد آغاز گردد، و 

الفاتحه  ي هبه آنچه براي آن سخن رانده شده اشاره شود؛ و واالترين نوع آن سور
رآن است، اين سوره بر تمام مقاصد قرآن مشتمل است، چنانكه بيهقي باشد، كه مطلع ق مي
گفته: خبر داد ما را ابوالقاسم بن حبيب، از محمدبن صالح بن هاني، از  يمانشعب اإلدر 

حسين بن الفضل، از عفان بن مسلم، از ربيع بن صبيح از حسن كه گفت: خداوند صد و 
ر چهار كتاب سپرده است: تورات، انجيل، چهار كتاب نازل فرموده كه علوم آنها را د

زبور، و فرقان، سپس علوم تورات و انجيل و زبور و فرقان را در قرآن قرار داد، و علوم 
الكتاب ابداع نمود،  ةتحهاي مفصل نهاد، و علوم مفصل را در فا ن را در بخش سورهآقر

تفسير تمام كتابهاي پس هر آنكه تفسير اين سوره را ياد بگيرد مانند كسي است كه علم 
  آسماني را فرا گرفته باشد.

اين خبر توجيه شده به اينكه: علومي كه قرآن آنها را در برگرفته، و اديان بدانها بپا 
اهللا و شناخت صفات او است، و  خاسته چهارتاست: علم اصول دين كه محور آن معرفت

Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè﴿ به آن اشاره شده با: ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 و شناخت پيغمبران كه  ﴾∪⊃∩ #$
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%tÏ﴿با:  ©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã﴾  :7﴿اشاره شده، و شناخت معاد كه باÎ=≈tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪﴾ 

  اشاره گرديده است.

‰x‚$−ƒÎ) ß﴿و علم عبادات كه با:  ç7÷è tΡ﴾ .به آن اشاره شده است  
سليم به امر پروردگار، كه با: ي و تو علم سلوك، يعني واداشتن نفس بر آداب شرع

﴿y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡ nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9   به آن اشاره شده است. ﴾∪∌∩ #$
ها يعني اطالع و آگاهي بر اخبار امتهاي گذشته و قرون سابقه، تا كسي كه  و علم قصه

ان الهي، و شقاوتمندي يابد سعادتمند شدن اطاعت كنندگان از فرم بر آن اطالع مي
  معصيتكاران را بداند، و به اين معني اشاره شده در فرمودة خداوند:

� xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑyè ÷Ρ r& öΝÎγø‹n=tã Î�ö� xî ÅUθ àÒ øóyϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$āÒ9$# �
  )7فاتحه / (  

ين نهايت الفاتحه به تمام مقاصد قرآن توجه داده است، و ا ي هپس خداوند در سور
درجة زيبايي در براعت استهالل است، به اضافة الفاظ زيبا، و مقطعهاي جالب، و 

  بالغتهاي مختلفي كه در آن وجود دارد.
الفاتحه براعت استهالل در آن واقع  ي هكه نظير سور» إقرأ« ةو همچنين سرآغاز سور

خواندن، آن هم با  اي است كه نازل گشته، در اين سوره با امر به شده؛ چون اولين سوره
شود، كه اشاره به علم احكام است، و در اين سوره مطالبي مربوط به  نام خدا شروع مي

توحيد و اثبات ذات و صفات خداوند ـ اعم از صفات ذات و صفات فعل آمده است، كه 
باشد، و در اين سوره به خبرها و معلومات نيز  در اين مطالب اشاره به علم اصول دين مي

  آمده: اشاره

� zΟ‾=tæ z≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷è tƒ �  ) / 5علق(  
ناميده » عنوان القرآن«بدين جهت است كه گفته شده: شايسته است كه اين سوره 

  كند. شود، چونكه عنوان كتاب تمام مقاصد آن را با عبارت موجزي در اول آن جمع مي
  



  نوع شصت و يكم:

  ها هسور واتمدر خ

زيرا كه در آخر سخن  ؛مانند سرآغازهايشان در اوج زيبايي استها نيز  خواتم سوره
رسد، از همين روي متضمن معاني بديع و جالب است، با اعالم شنونده به  بگوش مي

پذيرد، تا ديگر دلها در انتظار شنيدن چيزي پس از آن نباشند، چونكه  اينكه سخن پايان مي
و تحميد و تهليل و مواعظ و وعده و ها بين أدعيه و سفارشها و تكاليف  سوره رخاوا

الفاتحه  ي گردد، مانند تفصيل جملة مطلوب در پايان سوره وعيد و غير اينها ختم مي
چونكه مطلوب برتر ايمان حفظ شده از گناهان كه ماية خشم خداوند و گمراهي انسان 

t﴿باشد، پس جملة آن را تفصيل داد كه:  است مي Ï% ©! $# |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹n=tã﴾  و مراد مؤمنين

را مطلق گذارد و آن را مقيد ننمود تا هر گونه نعمت دادن را شامل » إنعام«هستند، لذا 
شود، چون خداوند به هر كس نعمت ايمان عنايت فرمايد همة نعمتها را به او داده، كه 

 Î�ö�xî﴿نعمت ايمان همة نعمتها را در پي دارد، سپس آنان را چنين توصيف كرد: 

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ āÒ9 يعني كه آنها بين نعمتهاي مطلق و نعمت ايمان، و  ﴾∪∠∩ #$

بين محفوظ ماندن از خشم خداي تعالي و گمراهي از مسير حق كه از گناهان و تجاوز از 
  اند. گيرند؛ اين نعمتها را جمع كرده حدود الهي سرچشمه مي

  قره واقع شده.الب ي هو مانند دعايي كه در آخر سور

'yγ•ƒr$﴿و مانند سفارشهايي كه سورة آل عمران با آنها پايان گرفته:  ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u 

(#ρç� É9 ô¹$# (#ρã�Î/$ |¹ uρ (#θäÜÎ/# u‘uρ ..﴾.  

النساء با آنها ختم گرديده، و بدين جهت زيبا شد كه با اين  ي هو فرايضي كه سور
مرگ ـ كه آخر وضع هر زنده است ـ در آن آمده و سفارشها سوره ختم يابد كه از احكام 

  نيز چون آخرين احكام در آن نازل شده است.
  المائده با آنها ختم شده. ي هو همچون تجليل و تعظيم كه سور

  األنعام آمده. ي هو مانند وعده و تهديدي كه در آخر سور
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االعراف  ي هرو مانند تشويق و برانگيختن بر عبادت، با توصيف حال فرشتگان كه سو
  با آن پايان يافته.

  ختم شده.با آن االنفال  ي هجهاد و صلة رحمها كه سور و مثل برانگيختن بر
و تهليل خداوند كه در خاتمة سورة برائه آمده  صو همچون: توصيف و مدح پيامبر

  است.
  كه سورة يونس و نيز سورة هود با آن ختم گشته. ÷و مانند: تسلي خاطر پيغمبر

كنندگان پيغمبر  و مدح قرآن كه در آخر سورة يوسف آمده، و رد بر تكذيب و توصيف
  الرعد واقع شده است. ي هكه در ختام سور

#﴿رساند آخر سورة ابراهيم است:  و از واضحترين مواردي كه ختام را مي x‹≈yδ Ô*≈n=t/ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 (#ρâ‘x‹ΖãŠ Ï9 uρ  Ïµ Î/..﴾ الحجر  ي هسور ةاتماالحقاف، و نيز خ ي هو مانند آن آخر سور

‰ô﴿است كه فرموده:  ç6 ôã $#uρ y7−/ u‘ 4 ®L ym y7u‹Ï? ù' tƒ ÚÉ)u‹ø9 $# ∩∪﴾  كه به مرگ تفسير شده، اينها

  در نهايت برجستگي است.
انگيز قيامت آغاز شده، و با فرمودة  هاي هول الزلزله را بنگر كه چسان با صحنه ي هو سور

yϑ﴿خداوند:  sù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \�ø‹yz …çν t� tƒ ∩∠∪   tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ #v� x© …çν t�tƒ ∩∇∪﴾ 

  ختم شده است.
  اي كه نازل شده چگونه است، و آن فرمودة خداي تعالي: و ببين براعت آخرين آيه

� (#θà) ¨? $#uρ $ YΒöθ tƒ šχθãèy_ ö�è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «!   )281بقره / (  � #$

  باشد. آخر بودن آن است كه مستلزم فوت مي باشد، كه در آن اشاره به مي
باشد، كه وفات را  النصر مي ي هاي كه نازل گرديده، و آن سور و نيز آخرين سوره

بخاري از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: امام دارد، چنانكه  اشعار مي

#﴿از اصحاب دربارة فرمودة خداوند:  � فاروقعمر sŒÎ) u !$y_ ã� óÁ tΡ «! $# ßx÷G x" ø9 $# uρ ∩⊇∪﴾ 
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گويي؟  پرسيد، گفتند: منظور فتح شهرها و كاخهاست، به ابن عباس گفته: تو چه مي
قرار داده شده؛ خبر فوتش به خودش داده  صجواب داد: أجلي است كه براي محمد

  شده است.
و نيز از او آورده كه گفت: عمر مرا در ميان شيوخ و بزرگساالن اهل بدر با خود 

د، پس انگار يكي از آنها از اين جهت ناراحت شده و به عمر گفته بود: چرا اين بر مي
فرزنداني همسن او داريم! پس عمر به آنها ما آوري و حال آنكه  را در بين ما مينوجوان 

شناسيد، آنگاه روزي آنها را فراخواند و از ايشان پرسيد:  گفته بود: اين كسي است كه مي

#﴿: دربارة فرمودة خداوند sŒÎ) u !$y_ ã� óÁtΡ «! $# ßx÷G x" ø9 $# uρ ∩⊇∪﴾ گوييد؟ يكي از آنها گفت:  چه مي

ايم كه حمد الهي را به جاي آورده و از او مغفرت بخواهيم هنگامي كه ما را ياري  امر شده
نموده و پيروزي به ما دهد، و بعضي ديگر سكوت كرده و چيزي نگفتند، پس به من 

گويي؟ گفتم:  ويي اي ابن عباس؟ گفتم: نه، پرسيد: پس چه ميگ گفت: آيا تو نيز چنين مي

#﴿است كه خداوند به او خبر داده فرموده:  صاين أجل رسول خدا sŒÎ) u !$ y_ ã� óÁ tΡ «! $# 

ßx÷G x" ø9 $# uρ ∩⊇∪﴾  ،هر گاه ياري خداوند و فتح (مكه) پيش آمد) كه آن نشانة اجل تواست =

﴿ôxÎm7|¡ sù Ï‰ôϑpt¿2 y7În/ u‘ çνö� Ï"øó tGó™$# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ%Ÿ2 $R/# §θ s? ∩⊂∪﴾  پس آن هنگام پروردگارت را =

پذير است)، پس عمر  تنزيه و ستايش كن و از او آمرزش بخواه كه براستي و بسيار توبه
  گويي. دانم جز آنچه تو مي گفت: من از آن نمي

  
  
  
  



  نوع شصت و دوم:

  ها در مناسبت آيات و سوره

اي در اين باره تأليف كرده  تاد شيخ أبوحيان تأليف جداگانهعالمه ابوجعفربن الزبير اس
ناميده، و از معاصرين شيخ برهان الدين بقاعي  القرآن ة ترتيب سَورالبرهان فی مناسبو آن را 

، و كتاب من ي والسورنظم الدرر في تناسب اآلنيز كتابي در اين باره تأليف نموده به نام 
ام اين فن را نيز دربرگرفته، و مناسبات آيات و  ردهاسرار نزول تأليف ك ي هكه دربار

ها را جمع نموده است؛ اضافه بر آنچه از وجوه اعجاز و روشهاي بالغت متضمن  سوره
ها كه آن را:  باشد، و از آن كتاب جزوه جالبي تلخيص نمودم فقط در تناسب سوره مي

ناميدم. رر في تناسب السورتناسق الد  
كمتر به  -زنده است، مفسرين ـ به خاطر دقتي كه در آن هستو علم مناسبت فني ار

اند، و از كساني كه بسيار دربارة آن سخن آورده امام فخرالدين است و  آن اهتمام ورزيده
  در تفسير خود گفته: بيشتر لطايف قرآن در ترتيبها و روابط سپرده شده است.

يات قرآن به يكديگر تا جايي كه و ابن العربي در كتاب: سراج المريدين گفته: ارتباط آ
باشد كه جز  همچون يك كلمه معاني آن منسجم و مباني آن منتظم است، علمي عظيم مي

البقره را در آن تنظيم نموده است،  ي هيك دانشمند كسي متعرض آن نشده كه او سور
م را سپس خداوند براي ما راهي به آن گشود، و چون افراد اليقي براي آن نيافتيم، و مرد

پيشگان ديديم، بر آن مهر زديم، و آن را بين خود و خداي خود قرار  با اوصاف بطالت
  داديم، و آن را به او بازگردانديم.

و ديگري گفته: نخستين كسي كه علم مناسبت را ابراز داشته شيخ ابوبكر نيشابوري 
بر او درس بوده است، او در شرع و ادبيات اطالعات و معلوماتي وسيع داشت، هر گاه 

گفت: چرا اين آيه در كنار آن ديگري قرار داده  شد بر كرسي درس مي قرآن خوانده مي
ديگر نهاده شده؟ و بر علماي  ي هشده؟ و چه حكمتي دارد كه اين سوره جنب آن سور

  گرفت. دانستند عيب مي بغداد به خاطر اينكه علم مناسبت را نمي
لي در حسن ارتباط وسبت علم خوبي است، و شيخ عزالدين بن عبدالسالم گفته: منا

كالم شرط است كه در يك امر متحدي واقع شود كه اول آن به آخرش مربوط باشد؛ 
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بنابراين اگر بر سببهاي مختلفي بيايد ارتباطي نخواهد بود، و هر كس ربط دهد تكلفي 
اش بيرون است، مگر ربطهاي ركيكي كه سخن خوب از چنان  بكار برده كه از عهده

باشد تا چه رسد به بهترين سخنها؛ زيرا كه قرآن در مدت بيست و چند  ربطهايي بدور مي
سال نازل شد، در مورد احكام مختلفي كه سببهاي گوناگوني دارند، و سخني كه چنين 

  آيد. باشد، ربط دادن قسمتهاي آن با يكديگر فراهم نمي
كه: نبايد براي آيات دنبال  گفته: توهم كرده آنكه مدعي شده ويو شيخ ولي الدين مّل

مناسبت گشت، به دليل اينكه برحسب وقايع پراكنده است، جان كالم اين است كه قرآن 
از لحاظ نزول برحسب وقايع و رويدادهاست، و از جهت ترتيب و اصل مطابق حكمت، 

هايش توقيفي است،  پس مصحف بر وفق لوح محفوظ ترتيب يافته و تمام آيات و سوره
اي است  انگيز آن معجزه نازل شد، و اسلوب و نظم شگفت ةباره به بيت العزچنانه يك

آشكار، و آنچه در هر آيه پيش از هر چيز بايد بحث شود اين است كه آيا آن آيه تكميل 
باشد؛ سپس بحث شود كه وجه مناسبت آية مستقل با ماقبلش  كنندة آية قبلي يا مستقل مي

ها، بايد كه وجه اتصال آنها  ست، و همينطور درسورهچيست؟ كه در اين فن علم بسيار ه
  به ماقبلشان مطالعه شود، و از سياق آنها بحث گردد.

البقره گفته: و هر كس در لطايف نظم، و بدايع ترتيب  ي هو امام رازي در مورد سور
اين سوره تأمل كند، خواهد دانست كه قرآن همانطور كه از جهت فصاحت الفاظ و 

معجزه است، همچنين به سبب نظم و ترتيب آياتش هم اعجاز دارد، و  شرافت معانيش
اند،  اند: از جهت شيوه و اسلوبش معجزه است همين منظور را داشته شايد كساني كه گفته

بينم كه از اين لطايف دور مانده، و به اين اسرار  إال اينكه من جمهور مفسرين را مي
  چنين نيست كه گفته شده:اند، و در اين باب أمر  توجه گذشته بي

  والذنب للطرف الللنجم في الصغر  بصار صورتهوالنجم تستصغر األ
پندارند، ولي گناه چشم است نه گناه ستاره در  ها صورت ستارگان را كوچك مي ديده

  كوچكي.
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  فصلي دربارة مناسبت

مناسبت در لغت همشكل بودن و نزديك به هم بودن را گويند، و در آيات و مانند 
گردد، عام باشد يا خاص، عقلي يا حسي يا خيالي  مي نها به معني ربط دهندة بين آنها برآ

و دو نظير  لها و يا تالزم ذهني، مانند سبب و مسبب و علت و معلو يا انواع ديگر عالقه
  و دو ضد و امثال اينها.

يابد، اينكه اجزاء سخن گردن يكديگر را بگيرند، و بدين ترتيب ارتباط قوت  هو فايد
شود كه قسمتهاي مختلف آن با هم سازگار  و تأليف كالم مانند ساختمان محكمي مي

اي پس از ديگري يا ارتباط ظاهري  گوييم: ذكر كردن آيه باشند، اين فايده را چنين مي
شود، و  دارد؛ چون كلمات به يكديگر متعلق هستند، و با جملة اولي مطلب تمام نمي

اولي به گونة تأكيد يا تفسير يا اعتراض يا  ي هسبت به جملهمينطور اگر جملة دومي ن
  بدل باشد، و دربارة اين قسم اختالفي نيست.

و يا اينكه ارتباط ظاهر نباشد، بلكه ظاهراً اينطور باشد كه هر جمله مستقل است، و 
  برخالف نوع جملة قبلي.

مشترك در در اين قسم يا جملة دوم بر جملة اول معطوف است با يكي از حروف 
حكم و يا نه؛ كه اگر معطوف بود بايد بين آن دو جمله جهت جامعي باشد بطوري كه 

  تقسيم جهات تناسب گذشت، مانند فرمودة خداي تعالي:

� ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ ßkÎ=tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ tΒ uρ ßl ã� øƒs† $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ ãΑÍ”∴ tƒ z ÏΒ Ï !$ uΚ¡¡9 $# $tΒuρ ßlã� ÷è tƒ $pκ�Ïù 

  )4حديد / (  �
داند آنچه در زمين فرو رود و آنچه از آن برآيد و آنچه از آسمان  خداوند مي«

  ».رود فرود آيد و آنچه در آن باال مي
  و فرمودة خداوند:

� ª!$# uρ âÙ Î6ø) tƒ äÝ+Á ö6tƒuρ ÏµøŠs9 Î) uρ šχθ ãè y_ö� è? �  ) / 245بقره(  
  ».شويد كند و به سوي او بازگردانده مي گيرد و بسط مي و خداوند تنگ مي«
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به جهت تضاد بين قبض و بسط، و فرو رفتن و بيرون شدن، و فرود آمدن و باال 
رفتن، و شبه تضاد ميان آسمان و زمين، و از مواردي كه سخن درآن حالت تضاد را دارد: 

باشد؛ و شيوة قرآن چنين است كه  ذكر رحمت بعد از عذاب و رغبت پس از رهبت مي
اي باشد  نمايد؛ تا انگيزه ن وعده و وعيدي ذكر ميكند پس از آ هر گاه احكامي ياد مي

آيد تا عظمت امر كننده و نهي  براي عمل به آنها، سپس آيات توحيد و تنزي خداوند مي
هاي البقره و النساء و المائده دقت كنيد اين شيوه را خواهيد  كننده دانسته شود، در سوره

  يافت.
ل بودن سخن را برساند، و آن ستون و اگر معطوف نباشد، بايد ستوني باشد كه متص

  رساند. قرائني است معنوي كه ارتباط را مي
***  

  و آن سببهايي دارد:
يكي: نظير آوردن، چون ملحق نمودن چيزي را به نظير خودش برنامة عقال است، 

  مانند فرمودة خداوند: 

� !$yϑ x. y7y_ t� ÷zr& y7•/ u‘ . ÏΒ y7ÏG ÷� t/ Èd,ys ø9 $$ Î/ �  ) / 5انفال(  

  از آنكه فرموده: پس

� y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# $y) ym �  ) / 4انفال(  

خداي تعالي پيامبرش را امر فرمود كه در تقسيم غنايم مسؤوليتش را انجام دهد با 
اش به منظور جستجو و  اينكه اصحابش آن را اكراه دارند، چنانكه در بيرون آمدن از خانه

اي امر اكراه داشتند، يعني مقصود اين است كه تعقيب كاروان يا جنگ در ابتد
ناخشنوديشان در اين مورد و نحوة تقسيم غنايم همانند ناخشنوديشان در ماجراي خروج 

باشد، كه در خروج خير و ياري خداوند و پيروزي و غنيمت و عزت اسالم براي آنها  مي
كنند و هواي نفس  معلوم شد، اينجا در تقسيم نيز معلوم خواهد گشت، پس بايد اطاعت

  را كنار بگذارند.
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  البقره:  ي هدوم: مضاده، مانند فرمودة خداوند در سور

� ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã�x" x. í !# uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ ... �  ) / 6بقره(  

سخن دربارة قرآن و اينكه ماية هدايت قومي است متصف به ايمان  ه،اول سوردر كه 
بپايان برد پس از آن دربارة كافرين سخن آغاز مطرح شده، و چون وصف اهل ايمان را 

همي هست، و حكمت آن تشويق و آنها از اين جهت با تضاد جامع و كرد، بنابراين بين
شوند = وبضدها  اشياء با ضدشان بيان مي«باشد چنانكه گويند:  پايداري بر وصف اول مي

  ».تتبين األشياء
فتن از مؤمنين به طور عرض اگر اشكال شود: اين جامع دوري است، چون سخن گ

است نه ذاتي، و آنچه ذاتاً مقصود است و سخن در جهت آن است بحث دربارة قرآن 
  باشد. است، چون سرآغاز كالم مي

گوييم: اين شرط در جامع نيست، بلكه تعلق داشتن به هر وجهي كه باشد كافي، و  مي
قرآن و عمل به آن و در وجه ربط آنچه ذكر كرديم بس است؛ چون مقصود تأكيد امر 

  باشد، از همين روي وقتي از بيان آن فراغت يافت فرمود: برانگيختن بر ايمان مي

� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $ tΡ Ï‰ö7tã �  ) / 23بقره(  

  و به اولي بازگشت.
  سوم: استطراد، مانند فرمودة خداي تعالي: 

� û Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u ô‰ s% $ uΖø9 t“Ρ r& ö/ä3ø‹n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡ uθ ãƒ öΝä3 Ï?≡u öθ y™ $ W±„ Í‘uρ ( â¨$t7Ï9 uρ 

3“uθ ø) −G9 $# y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz �  ) / 26اعراف(  

زمخشري گفته: اين آيه بر سبيل استطراد وارد شده پس از ياد آشكار شدن زشتيهاي 
باس اظهار بدن (آدم و حوا) و پوشاندن آنها با برگ درخت، تا منت خداي را در آفرينش ل

كند، و به جهت پستي و فضاحتي كه در عريان بودن و كشف عورت هست، و براي تذكر 
  اينكه ستر و پوشش از ابواب مهم تقوي است.
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  و نيز بنابر استطراد برآورد شده فرمودة خداي تعالي: 

� ©9 y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# β r& šχθä3 tƒ # Y‰ ö7tã °! Ÿωuρ èπs3Í×‾≈ n=yϑ ø9 $# tβθ ç/§� s) çR ùQ$# �

  )172نساء / (  
پنداشتند، سپس  نصاري ذكر شده كه فرزندي مسيح را مي كه اول سخن براي رد بر

  پنداشتند استطراد فرمود. براي رد بر عربهايي كه فرزندي فرشتگان را مي
و نزديك به استطراد ـ بطوري كه بسا كه با هم فرق گذاشته نشوند ـ حسن تخلص 

ز آنچه سخن را با آن آغاز كرده است به آساني و دزدكي است، و آن چنين است كه ا
نحوي كه شنونده انتقال را احساس نكند مگر پس از آنكه معني دوم بر او ه منتقل شود ب

  واقع شده باشد، به جهت التيام شديدي كه بين آن دو معني قرار گرفته است.
ارد در قرآن واقع وأبوالعالء محمدبن غانم به غلط گفته: از اين نوع چون تكلف د

نشده. وي همچنين گفته: ولي قرآن به گونة إقتضاب وارد شده يعني منتقل شدن به معني 
غيرماليم كه شيوة عرب است و چنين نيست كه او گفته، كه در قرآن تخلصات 

  دارد. انگيزي هست كه عقلها را به حيرت وا مي شگفت
و قرون گذشته و امم سالفه ذكر  االعراف نگاهي كن كه چگونه پيامبران ي هو به سور

اند، سپس موسي ياد شده تا اينكه حكايت هفتاد مردي كه از بني اسرائيل برگزيده  شده
  بود و براي آنها و ساير افراد امتش دعا كرد كه: 

� ó=çG ò2$# uρ $ uΖs9 ’ Îû Íν É‹≈yδ $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ ym ’ Îû uρ Íο t�Åz Fψ$# �  )/156اعراف(  

ز آن آمده، سپس به مناقب سيدالمرسلين تخلص شده پس از و جواب خداي تعالي ا
  تخلص براي امت آن حضرت كه فرموده: 

� tΑ$ s% þ’ Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& Ïµ Î/ ôtΒ â !$ x© r& (  ÉL yϑômu‘uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ ä. & ó x« 4 $ pκâ: çGø. r' |¡ sù 

t Ï%©# Ï9 �  )/156اعراف(  
واهم و رحمت من همه رسانم به هر كس كه خ عذابم را مي :فرمود )خداوند(«

  ».نويسم براي... چيز را فرا گرفته پس آن را مي
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كساني كه صفاتشان چنين و چنان است، و آنهايند كه از رسول نبي أمي پيروي 
  پرداخته است. صكنند. و بدين ترتيب به بيان صفات گرامي و فضايل رسول اكرم مي

  الشعراء گفتار ابراهيم حكايت شده كه:  ي هو در سور

� Ÿωuρ ’ ÎΤÌ“ øƒéB tΠ öθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ �  ) / 87شعراء(  
  ».و روزي كه برانگيخته شوند خوارم مكن«

  و از آن به وصف معاد تخلص گرديده كه:

� tΠ öθtƒ Ÿω ßìx"Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ �  ) / 88شعراء(  

هاي  سد پس از خرد شدنش كه از نشانه ي هالكهف گفتة ذوالقرنين دربار ي هو در سور
يامت است را حكايت فرمود، و سپس دميدن در صور و ياد محشر را به ميان آورد، و ق

  عاقبت كار كفار و مؤمنين را بيان داشته است.
اند: فرق بين تخلص و استطراد آن است كه در تخلص به طور كلي  و بعضي گفته

ي اي رو كني، و به آنچه به سويش تخلص كرده اي رها مي آنچه را كه در آن بوده
گذري، سپس آن را رها نموده  اي برآن مي آوري، ولي در استطراد همچون برق جهنده مي

اي و براي تو  گردي چنانكه انگار به آن قصد نداشته مي اي باز و به آنچه در آن بوده
  عارض شده است.

عراف و الشعراء هست از باب شود آنچه در دو سورة األ گويند: و با اين بيان معلوم مي
االعراف بار ديگر به قصة موسي بازگشته، و  ي هباشد نه تخلص، چون در سور اد مياستطر

  فرموده:

� ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θ ãΒ ×π ¨Βé& ... �  ) / 159اعراف(  

  الشعراء به ذكر پيغمبران و امم بازگشته است. ي هو در سور
با و نزديك به حسن تخلص انتقال از سخني به ديگري براي نشاط دادن به شنونده 

  پس از ياد پيغمبران:» ص«باشد، مانند فرمودة خداوند در سورة  مي» هذا«فاصلة 
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� # x‹≈yδ Ö� ø. ÏŒ 4 ¨βÎ) uρ tÉ)−Fßϑù=Ï9 zó¡ ßs s9 5>$ t↔tΒ �  ) / 49ص(  

اي از تنزيل است  كه اين قرآن نوعي از ذكر است، هنگامي كه ياد پيغمبران كه گونه
د و آن ياد بهشت و اهل آن است، سپس وقتي پايان يافت، خواست نوع ديگري را ذكر كن

  از آن فراغت يافت فرمود:

� # x‹≈yδ 4 āχÎ) uρ tÉó≈©Ü=Ï9 §�|³ s9 5>$ t↔tΒ �  ) / 55ص(  

  و جهنم و اهل آن را ياد كرد.
در اينجا از قسم فصلي است كه از وصل بهتر است، و آن ارتباط » هذا«ابن االثير گفته: 

  ديگري است. مؤكد بين بيرون شدن از سخني به
اند: و آن عبارت است از  حسن مطلب نيز نزديك به اين است، زنجاني و طيبي گفته

  اينكه پس از مقدم شدن وسيله به سوي مقصود بيرون شود، مانند:

� x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �  ) / 5فاتحه(  

اند فرمودة  دهطيبي گويد: و از جمله مواردي كه حسن تخلص و مطلب با هم جمع ش
  خداي تعالي به حكايت از ابراهيم است:

� öΝåκ̈ΞÎ*sù Aρ ß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡>u‘ tÏϑ n=≈yè ø9 $# ∩∠∠∪ “Ï% ©! $#  Í_s) n=yz uθßγsù ÈÏ‰ öκu‰ �    

  )78- 77شعراء / (  
  تا آنجا كه فرموده:

� Éb>u‘ ó=yδ ’Í< $ Vϑò6 ãm  Í_ø) Åsø9 r& uρ šÅs Î=≈¢Á9$$ Î/ �  ) / 83شعراء(  

  قاعده

يكي از متأخرين گفته: امر كلي كه شناخت مناسبات آيات در تمام قرآن را برساند آن 
كني، و در مقدماتي كه آن  است كه در غرضي كه سوره در جهت آن سياق يافته دقت مي

غرض نيازمند است نظر نمايي، و قرب و بعد مراتب آن مقدمات را نسبت به مطلوب 
خن در مقدمات به توابع آن كه شنونده نموداري از كني، و هنگام منجر شدن س بررسي مي
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دارد، مشهود است كه مقتضاي بالغت آن  احكام و لوازم تابع آن را در دل احساس مي
است كه زحمت توجه به نمودار برداشته شده و تشنگي شنونده با تسريع در بيان مطلب 

م اجزاي قرآن سايه فرونشانده شود، و اين همان امر كلي است كه بر حكم ربط بين تما
افكنده است، و اگر اين را تعقل نمايي وجه نظم بين هر آيه با آية ديگر و هر سوره با 

  شود. سورة ديگر به طور مفصل روشن مي

  توجه

آياتي در قرآن هست كه مناسبتشان با ماقبلشان مشكل است، از اين گونه است فرمودة 
  القيامه: ي هخداي تعالي در سور

� Ÿω õ8 Ìh�pt éB  Ïµ Î/ y7tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿ Ïµ Î/ ... �  ) / 17قيامه(  

ا دشوار است، چون تمام سوره در احوال كه وجه تناسب آن با اول و آخر سوره جد
كه از اين سوره چيزي افتاده  1اندباشد، تا آنجا كه بعضي از رافضيان پنداشته  قيامت مي

و حكايت كرده ـ بر آن شده است كه است، و تا آنجا كه قفال ـ چنانكه فخر رازي از ا
  اين آيه دربارة انساني كه پيشتر ياد شده نازل گرديده است يعني در اين آيه: 

� (#àσ ¬6t⊥ ãƒ ß≈|¡Ρ M}$# ¥‹ Í×tΒöθ tƒ $yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨zr& uρ �  ) / 13قيامه(  

كند زبانش  شود، پس وقتي خواندن آغاز مي وي گفته: پروندة آن انسان بر او عرضه مي
زبانت را به آن «شود:  خواند، پس به او گفته مي گيرد، و تندتند مي ترس لكنت مي از

ماست كه عمل تو را جمع كنيم، و بر تو بخوانيم، پس  بر» حركت مده تا تعجيل نمايي
اي،  چون آن را خوانديم خواندنش را پيروي كن با اقرار به اينكه آن كارها را انجام داده

  نسان و آنچه مربوط به عقوبت او است. سخن قفال تمام شد.سپس برماست بيان أمر ا

                                                
ي روافض در رابطه با تمام قرآن اينست كه مورد تحريف و دستبرد قرار گرفته. براي تفصيل بيشتر به كتاب الشيعة  البته عقيده - 1

ي اهل سنت، و كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب  ير شهيد از دانشمندان برجستهوالقرآن اثر عالمه احسان الهي ظه

  رب األرباب أثر نوري طبرسي رافضي مراجعه شود. [مصحح]
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و اين مخالف با خبر صحيحي است كه ثابت شده اينكه اين آيه دربارة حركت دادن 
  باشد. زبانش را هنگام نزول وحي به آن حضرت مي صپيغمبر

  اند از جمله: و پيشوايان فن براي آن مناسبتهايي ذكر كرده
كند  امت ياد كرد، و از شيوة كسي كه در عمل كوتاهي ميخداي تعالي وقتي از قي -1

دوست داشتن دنياست، و در اصل دين هست كه سبقت جستن به كارهاي خير پسنديده 
شود؛ و آن  است، پس از آن توجه داد كه گاهي چيز مهمتري بر اين مطلوب عارض مي

مشغول شدن به  باشد، ولي رسد مي گوش سپردن به وحي؛ و فهميدن آنچه از آن فرا مي
شود، لذا دستور داد كه به حفظ كردن آن مبادرت نورزد، چون  حفظ گاهي مانع از آن مي

به  صنگهداري و حفاظت آن را پروردگارش به عهده گرفته است، و بايد كه رسول خدا
شود گوش سپارد تا اينكه وحي پايان يابد، سپس از آنچه مشتمل است  آنچه بر او وارد مي

د. و پس از آنكه جملة معترضه تمام شد به سخن دربارة انسان كه با ذكر او پيروي نماي
سخن آغاز شده بود، و دربارة جنس او بازگشت، و فرمود: (كال) كه كلمة ردع است مثل 

ايد در هر چيزي  بلكه شما اي فرزندان آدم چون از عجله آفريده شده«اينكه گفته باشد: 
  ».داريد اجله = دنيا را دوست ميكنيد و از اينجاست كه ع عجله مي

اي كه مشتمل بر كارهاي بنده است ذكر  شيوة قرآن اين است كه هر گاه پرونده -2
كند، و اين كتاب = نوشتاري كه در قيامت بر او عرضه خواهند داشت را تذكر  مي
شود،  دهد؛ در كنار آن كتابي كه مشتمل بر احكام ديني در دنياست را نيز يادآور مي مي

 ي هگيرد، چنانكه در سور كتابي كه حسابرسي از عمل كردن يا ترك گفتن آن سرچشمه مي
  الكهف فرموده:

� yìÅÊ ãρuρ Ü=≈ tGÅ3 ø9 $# “u�tIsù tÏΒÌ�ôfßϑø9 $# tÉ) Ï" ô± ãΒ $£ϑ ÏΒ ÏµŠÏù �  )/49كهف(  

  تا آنجا كه فرموده:

� ô‰s) s9 uρ $oΨ øù §�|À ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9$# Ä¨$̈Ζ=Ï9 ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sWtΒ �  )/54كهف(  

  االسراء فرموده: ي هو در سور
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� ôyϑsù u’ ÎAρé& …çµ t7≈tFÅ2  Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ š�Í×‾≈s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟßγt7≈tG Å2 �    

  )71اسراء / (  
  تا آنجا كه آمده:

� ô‰s) s9 uρ $oΨ øù §�|À Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à)ø9   )89اسراء / (  � ... #$

  و در سورة طه آمده:

� tΠ öθtƒ ã‡ x"Ζãƒ ’Îû Í‘θ ÷Á9 $# 4 ç�à³ øt wΥuρ tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# 7‹ Í×tΒ öθ tƒ $ ]% ö‘ã— �    

  )102طه / (  
  تا آنجا كه فرموده:

� ’n?≈yè tGsù ª! $# à7Î=yϑø9 $# ‘,ys ø9 $# 3 Ÿω uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à)ø9 $$Î/  ÏΒ È≅ ö6s% β r& # |Óø)ãƒ š�ø‹s9 Î) 

…çµ ã‹ôm uρ �  ) / 114طه(  

  ه تا: اينكه چون اول سور -3

� öθs9 uρ 4’ s+ø9 r& …çνt�ƒÏŒ$ yè tΒ �  ) / 15قيامه(  

در آن حالت به حفظ آنچه نازل شده بود  صنازل گشت، مصادف شد با اينكه پيغمبر
مبادرت ورزيد، و به خاطر عجله از ترس فراموشي زبانش را با آن به حركت آورد، پس 

  اين آيات نازل شد:

� Ÿω õ8 Ìh�pt éB  Ïµ Î/ y7tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿ Ïµ Î/ �  ) / 16قيامه(  

  تا آنجا كه فرموده: 

� §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã …çµ tΡ$uŠt/ �  ) / 19قيامه(  

  سپس به آنچه سخن را با آن آغاز كرده بود بازگشت.
آموز مثالً مطلبي را القا كند،  رازي گفته: و مانند اين است كه اگر مدرس بر دانش فخر

ا مشغول دارد، آنگاه استاد به او بگويد: حواست را آموز به آنچه شنيده خود ر پس دانش
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گويم بفهم سپس مسألة مطرح شده را تكميل كن؛ كه  به سوي من متوجه كن و آنچه مي
گويد: اين سخن مناسب با مسألة مطرح شده نيست، برخالف  هر كس سبب را نداند مي

  كسي كه مطلب را دانسته است.
حضرت مصطفي » نفس«ياد شده به ذكر  »نفس«اينكه چون در آغاز سوره از  -4

عدول فرمود، انگار كه فرموده باشد: اين حال نفسهاست، و تو اي محمد نفست برترين 
  نفسهاست، پس بايد كه با كاملترين احوال گرفته شود.

  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي: 

� š�tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ... �  ) / 189بقره(  

اي بين احكام ماهها و بين از در داخل شدن به  شود: چه رابطه يكه گفته م
هاست؟ و جواب داده شده به اينكه: از باب استطراد است، كه چون ياد فرمود اين  خانه

گردش ماهها وقتهايي براي حج است، و اين كار (داخل شدن از ديوار به خانه) از افعال 
نزول اين آيه ثابت شده ـ از باب زيادتي آنها (مشركين) در حج بود ـ چنانكه در سبب 

در جواب بيش از سؤال آورده شده است، همانگونه كه از آب دريا سؤال گشت در 
  ».آب آن پاكيزه و مردارش (ماهي) حالل است«جواب فرمود: 

  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي: 

� ¬!uρ ä−Ì�ô± pR ùQ$# Ü>Ì�øó pR ùQ$# uρ ... �  ) / 115بقره(  

  ممكن است گفته شود: جهت اتصال آن به ماقبلش چيست؟ يعني فرمودة خداوند:كه 

� ôtΒuρ ãΝn=øß r&  £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰Éf≈|¡tΒ «!   )114بقره / (  � ... #$

گفت: وجه اتصال  ان ميگفته: شنيدم ابوالحسن ده تفسيرششيخ ابومحمد جويني در 
ذشت، يعني شما را اين امر باز المقدس پيشتر گ اين آيه آن است كه ياد خراب كردن بيت

  ندارد، و به سوي آن روي آوريد كه مشرق و مغرب براي خداوند است.
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  فصلي در تناسب فواتح و خواتم سور

ها، و در اين باره يك جزوة لطيف  از اين نوع است مناسبت فواتح و خواتم سوره
  يدم.نام تناسب المقاطع والمطالع فيمراصدالمطالع تأليف كرده و آن را 

و به سورة القصص نگاه كن كه چگونه به امر موسي و ياري او آغاز گرديده و اينكه 
  فرمودة:

� ô n=sù šχθ ä.r& # Z��Îγsß t ÏΒ Ì�ôfßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∠∪ �   ) / 17-7قصص(  

به اينكه پشتيبان و ظهير  صو بيرون شدنش از وطنش را بيان داشته، و به امر پيغمبر
ت، و پيامبر را در مورد بيرون كردنش از مكه تسلي داده و او كافرين نباشد پايان يافته اس

  را به بازگشت به آن وعده فرموده چون در آغاز سوره فرموده:

� $ ‾ΡÎ) çνρ –Š !# u‘ �  ) / 7قصص(  

  فلح المؤمنون) و پايانش را: أزمخشري گفته: و خداوند سرآغاز سوره را: (قد 

� …çµ ‾Ρ Î) Ÿω ßxÎ=ø" ãƒ tβρ ã� Ï"≈s3ø9   )117-1منون / مؤ(  � #$

  قرار داده كه بين آغاز و فرجام چقدر تفاوت است!
  كرماني نيز در عجايب مثل همين را گفته است.

  گفته: آن را با ذكر آغاز كرد و با همان پايان داد كه فرمود:» ص«و دربارة سورة 

� ÷β Î) uθ èδ āω Î) Ö�ø. ÏŒ tÏΗs>≈yè ù=Ïj9 �  ) / 87ص(  

  ا جملة: گفته: آن را ب» ن«و در سورة 

� !$tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ÷è ÏΖÎ/ y7În/ u‘ 5βθ ãΖôf yϑÎ/ �  ) / 2قلم(  

  آغاز كرد و با:

� …çµ ‾Ρ Î) ×βθãΖôf pR mQ �  ) / 51قلم(  

  ختم فرمود.
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و از اين گونه است مناسبت داشتن سرآغاز سوره با پايان سورة قبل، تا آنجا كه در 
  انكه در: شود، چن بعضي از آنها ارتباط آن به ماقبل در لفظ ظاهر مي

� öΝßγn=yè pgm� 7#óÁ yè x. ¥Αθ à2ù' ¨Β �  ) / 5فيل(  

� É#≈n=ƒ \} C·÷ƒ t�è% �  ) / 1قريش(  

  شود، كه أخفش گفته: اتصالش به آن از باب: ديده مي

� ÿ…çµ sÜs) tG ø9$$ sù ãΑ# u šχ öθtã ö� Ïù tβθ à6u‹Ï9 óΟ ßγs9 #xρ ß‰ tã $ ºΡt“ ym uρ �   )/8قصص(  

  باشد. مي
النساء را با أمر به توحيد و عدالت بين  ي هه: چون سورر المائده گفتيسو كواشي در تف

  بندگان ختم فرمود آن را تأكيد كرد با: 

� $yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θ èù ÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ �  ) / 1مائده(  

و ديگري گفته: هر گاه آغاز هر سوره را دقت كني خواهي يافت كه در نهايت تناسب 
است، و اين گاهي پوشيده و گاهي روشن است، چنانكه آغاز شدن  ختام سورة پيشين با

المائده است، همانطور  ي هاالنعام با حمد مناسب با فصل قضاوت در آخر سور ي هسور
  كه خداي تعالي فرموده:

� z ÅÓ è%uρ Νæη uΖ÷� t/ Èd, pt ø:$$ Î/ Ÿ≅Š Ï%uρ ß‰ ôϑptø:$# ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9   )75زمر /(  � #$

شدن سورة فاطر به حمد الهي كه با ختام سورة ماقبل مناسب است كه و مانند آغاز 
  فرموده:

� Ÿ≅‹Ïm uρ öΝæη uΖ÷� t/ t÷ t/ uρ $tΒ tβθ åκtJ ô±o„ $ yϑx. Ÿ≅Ïè èù ΝÎγÏã$ u‹ô© r' Î/ ÏiΒ ã≅ ö6s% � ) / 54سبأ(  

  چنانكه خداي تعالي فرموده:

� yìÏÜà) sù ã� Î/#yŠ ÏΘöθ s) ø9$# t Ï% ©!$# (#θßϑn=sß 4 ß‰ ôϑ ptø:$# uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9   )45انعام / ( � #$

الواقعه كه با امر به آن  ي هالحديد با تسبيح كه با پايان سور ي هو مانند ابتداي سور
  انجام يافته مناسب است.
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Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG$﴿البقره با:  ي هو مانند آغاز شدن سور Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘﴾ ه كه اشاره ب

$﴿: فرمودهالحمد كه  ي هسوردر= راه است صراط tΡÏ‰ ÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 انگار كه  ﴾∪∌∩ #$

وقتي درخواست هدايت به راه نمودند، به آنها گفته شده باشد: آن صراطي كه هدايت به 
سوي آن را درخواست كرديد اين كتاب است، و اين معني خوبي است كه ارتباط سوره 

  شود. ميالفاتحه معلوم  ي هالبقره با سور
الكوثر آن است كه گويي با سورة پيشين مقابله دارد، چون در  ي هو از لطايف سور

سورة قبل خداوند منافق را به چهار امر وصف فرموده: بخل، ترك نماز، و رياي در آن، و 

$!﴿الكوثر در مقابل بخل آورد:  ي همنع زكات، پس در سور ‾ΡÎ) š�≈oΨ ø‹sÜ ôãr& t� rOöθs3 ø9 $# ∩⊇∪﴾ 

È﴿خير بسيار، و در مقابل ترك نماز:  يعني: e≅|Á sù﴾  آمد، يعني: بر نماز مداومت كن، و در

/y7În﴿مقابل رياء فرمود:  t� Ï9 ﴾  يعني: براي رضاي او نماز بگذار نه براي مردم، و در مقابل

�ö﴿منع زكات فرمود:  ptùΥ$# uρ﴾ .كه مراد صدقه دادن گوشت قرباني است  

سازد  ها در مصحف سببهايي دارد كه آگاه مي يافتن سورهاند: ترتيب قرار  و بعضي گفته
  كه آنها توقيفي است و از خداي حكيم صادر شده است:

  ها مشهود است. يكي: برحسب حروف، چنانكه در حاميم
الحمد ـ از  ي هماقبل، مانند آخر سور ي هدوم: به جهت توافق اول سوره با آخر سور

  البقره. ي هلحاظ معني ـ با اول سور
  ».إالخالص« ي هو اول سور» تبت« ي هسوم: توازن در لفظ، مانند آخر سور

الضحي و  ي ههاي سورة ديگر، مانند سور هاي سوره با جمله چهارم: تشابه جمله
  الم نشرح. ي هسور

الفاتحه متضمن اقرار به ربوبيت و پناه بردن به او در  ي هيكي از پيشوايان گفته: سور
البقره متضمن قواعد  ي هباشد، و سور ين يهوديت و نصرانيت ميدين اسالم، و دوري از د
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البقره به منزلة  ي هدين است، و سورة آل عمران تكميل كنندة مقصود آن است، پس سور
باشد، لذا در  هاي دشمنان مي برپا كردن دليل بر حكم، و آل عمران به منزلة جواب از شبه

زده بودند، و حج را در سورة آل عمران  آن از متشابه ياد شده كه نصاري به آن چنگ
واجب فرمود، ولي در سورة البقره يادآور مشروعيت آن شده، و به تمام كردن آن پس از 
شروع امر كرده است، و خطاب به نصاري در سورة آل عمران بيشتر است، چنانكه 

فرع آن،  زيرا كه تورات اصل است و انجيل ؛البقره بيشتر آمده ي هخطاب به يهود در سور
به مدينه هجرت كرد يهود را دعوت فرموده و با آنها جهاد  صو هنگامي كه پيغمبر

نمود، و جهاد با نصاري آخر كار انجام گرفت، چنانكه دعوت اهل شرك پيش از اهل 
هاي مكي ديني كه مورد اتفاق همة پيغمبران بود  كتاب واقع شد، و از مين روي در سوره

هاي مدني خطاب به كساني است كه  مردم است، و در سورهآمده، پس خطاب به تمام 
پيغمبران را قبول دارند اعم از اهل كتاب و مؤمنين، پس خطابهاي آن: يا أهل الكتاب، يا 

النساء متضمن احكام سببها و  ي هباشد، و اما سور سرائيل، و يأيها الذين آمنوا ميإبني 
آن دو گونه است: يكي را خداوند  باشد، و روابطي است كه بين مردم واقع است مي

آفريده، و ديگري در قدرت و توان آنها هست مانند نسب و خويشاوندي سببي، از مين 
  روي چنين آغاز فرمود:

﴿#θà)®? $# ãΝä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3s) n=s{  ÏiΒ <§ø" ‾Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t, n=yzuρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρ y—﴾  :سپس فرمود

﴿(#θ à)̈?$# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u !$|¡ s?  Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ﴾ انگيزي در آغاز  نگاه كن چه مناسبت شگفت

آمده، و براعت استهالل را دقت كن، كه آية سرآغاز متضمن چيزي است كه سوره در 
احكام آن بسيار سخن آورده، از نكاح زنان و موارد حرام آن، و ميراثهاي مربوط به 

ينش آدم بوده، سپس همسري از او آفريده شد، خويشاوندان، و اينكه آغاز اين امر با آفر
المائده سورة عقدها و  ي هسپس از آن دو مردان و زنان بسيار زيادي پراكند، و اما سور

گرفته، و متضمن مكمالت دين است و وفاي به  بر پيمانهاست، بيان تمام شرايع را در
ام شد، پس اين سوره پيمانهاي پيغمبران، و آنچه از امت خواسته شده، و با آن دين تم
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تكميل است؛ زيرا كه در آن تحريم شكار بر محرم آمده كه تماميت احرام به آن است، و 
تحريم خمر بيان شده كه تماميت حفظ عقل و دين به پرهيز از آن است، و عقوبت 
تجاوزگران از دزدان و محاربين كه از اركان تماميت حفظ خونها و اموال است، و حالل 

باشد، و به همين خاطر آنچه  ت كه از شروط تماميت عبادت خداي تعالي مينمودن طيبا
م ـ در آن ذكر شده، و حكم اختصاص دارد ـ از قبيل وضو و تيم صبه شريعت محمد

در آن بسيار آمده، و در » إتمام«و » إكمال«به قرآن بر همة اديان، و از همين روي الفاظ 
وند به جاي او بهتر از او را جايگزين خواهد كرد، آن ياد شده كه هر كس ارتداد يابد خدا

اي است  و اين دين همچنان كامل خواهد ماند، و لذا وارد شده كه اين سوره آخرين سوره
هاي ختم و تمام شدن كه در آن هست، و اين ترتيب بين اين  كه نازل شده به جهت اشاره

  هاي چهارگانة مدني از بهترين انواع ترتيب است. سوره
ابوجعفربن الزبير گفته: خطابي حكايت كرده كه چون صحابه براي قرآن اجتماع و 

العلق قرار دادند، بر اين كار استدالل كردند كه  ةالقدر را پس از سور ي هكردند، سور

$!﴿منظور از هاء كنايه در:  ‾ΡÎ) çµ≈oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's# ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9 باشد، قاضي  مي» قرأا«اشاره به  ﴾∪⊆∩ #$

  بكربن العربي گفته: و اين جداً جالب است.ابو

  فصلي در آغاز كردن به حروف مقطعه

ها با حروف مقطعه، و  گويد: و از اين گونه است آغاز كردن سوره البرهاندر 
» الر«در جاي » الم«اختصاص يافتن هر كدام به آنچه ابتدا شده، تا آنجا كه چنين نبود كه 

اي كه با يكي از اين حروف  فته: زيرا كه هر سورهبيايد. وي گ» طس«به جاي » حم«يا 
آغاز شده بيشتر كلمات و حروفش همانند آن است، پس همين شايسته بود كه جز آنچه 

ي كه تناسبمشد  قرار داده مي» ن«به جاي » ق«در آن آمده با آن مناسب نباشد، بنابراين اگر 
با اين حرف » ق« ي ههت سورداشت، و بدين ج بايد در كالم خدا رعايت گردد وجود نمي
اند، از ياد  هستند در اين سوره مكرر آمده» قاف«آغاز شده كه كلماتي كه مشتمل بر حرف 
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قرآن گرفته تا خلقت و تكرار قول، و قرب به فرزند آدم، و تلقي = ديدار دو فرشته، و 
قلب، و  قول عتيد و رقيب، وسائق، و القاء در جهنم، و تقديم وعيد، و يا از متقين، و

قرون، و تنقيب = فرار در بالد، و تشفق = شكافته شدن زمين، و حقوق وعيد، و غير 
  اينها...

در آنها هست دويست كلمه يا بيشتر » راء«هايي كه حرف  و در سورة يونس كلمه
  آغاز گرديده است.» الر«آمده؛ لذا با 
با كفار  صكرمخصومتهاي متعددي دارد، اولين آنها خصومت پيغمبر ا» ص«و سورة 

  است، و اينكه گفتند:

� Ÿ≅yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $Yγ≈s9 Î) #́‰ Ïn≡uρ �  ) / 5ص(  
  ».آيا خدايان را يك خدا قرار داد«

 ، سپس تخاصم اهل جهنم، سپس اختصام مأل� سپس مخاصمة دو خصم نزد داود
  ها.أعلي، آنگاه تخاصم ابليس دربارة آدم، و سپس دربارة فرزندان آدم و فريب دادن آن

سه مخرج: حلق، زبان و لبها را به ترتيب جامع است، و اين اشاره به آغاز » الم«و 
يعني ابتداي آفرينش، و پايان يعني آغاز شدن معاد، و وسط كه زندگي و معيشت با 

اي كه چنين آغاز گرديده مشتمل بر همين  باشد، و هر سوره قوانين الهي اوامر و نواهي مي
  امور است.

هايي كه در آن  افزوده شده، به جهت قصه» ص«يك » الم«االعراف بر  ي هو در سور

Ÿξsù ﴿بيان گرديده، قصة آدم و پيغمبران بعد از او؛ و آنچه در آن ياد شده كه:  ä3tƒ ’ Îû 

x8Í‘ô‰ |¹ Ól t� ym = گونه تنگي نباشد)، روي همين جهت است كه  ات هيچ پس در سينه

óΟ﴿» المص«اند: معني  بعضي گفته s9 r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8 u‘ô‰ ات را فراخ ننموديم)  = آيا سينه ∪⊆∩ ¹|

  باشد. مي
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افزوده شده به جهت فرمودة خداوند: (رفع السموات) و به » راء«الرعد  ي هو در سور
  جهت ذكر رعد و برق و غير اينها.

و بدانكه شيوة قرآن عظيم در ياد اين حروف مقطعه آن است كه پس از آنها آنچه 
  نمايد، مانند فرمودة خداوند: رآن است ذكر ميمربوط به ق

﴿$Ο !9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 !Ο!9# ∩⊇∪ ª$ا﴿، ﴾#$ $# Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ÷‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9 $# ∩⊄∪ tΑ̈“ tΡ 

š�ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/﴾ ،﴿üÈ ýϑ!9# ∩⊇∪ ë=≈tG Ï. tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î)﴾ ،﴿�!9# 4 y7ù=Ï? àM≈tƒ# u 

É=≈tG Å6ø9 $#﴾ ،﴿µÛ ∩⊇∪ !$ tΒ $uΖø9 t“Ρr& y7ø‹n=tã tβ# u ö�à) ø9 $# #’s+ ô± tFÏ9 ∩⊄∪﴾ ،﴿$Οû¡Û ∩⊇∪ y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u 

É=≈tG Å3ø9 $# ÈÎ7ßϑø9 $# ∩⊄∪﴾ ،﴿û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# u ö�à) ø9$# uρ ÉΟ‹Å3pt ø:$# ∩⊄∪﴾ ،﴿üÉ 4 Éβ# u ö� à)ø9 $# uρ﴾ ،﴿üΝm ∩⊇∪   

ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈tG Å3ø9 $#﴾ ،﴿úX 4 Éβ# u ö�à) ø9 $#uρ Ï‰‹Éf yϑø9  الروم، و و مگر سه سوره: العنكبوت، ﴾∪⊆∩ #$

اسرار ن، كه در آنها چيزي كه مربوط به قرآن باشد نيامده، و من حكمت آن را در كتاب 
  ام. شدهور يادآ التنزيل

آمر، و حالل، و  قرآن بر هفت حرف نازل شد: زاجر، و«و حراني در معني حديث: 
ان يافتن آفرينش، و كمال انكه قرآن هنگام پايحرام، و محكم، و متشابه، و أمثال، گفته: بد

نازل شده، پس كسي كه جامة آن را در بر كرده جامع منتهي درجة تمام خويهاي  رتمام ام
باشد كه وجود پرخير جهان و  مي صپسنديده، و كمال تمام امور است، و او پيغمبر

معاد را از همان آغاز جامع كامل است، لذا خاتم پيغمبران شده، و كتابش نيز همينطور، و 
اند، و  گذشته آغاز گرديده ظهورش ابتدا كرد، و صالح اين سه مجموعه را كه در امتهاي

= من  تمم مکارم األخالقعثت ألبُ «اند فراهم آورد، كه فرمود:  به آن حضرت ختم شده
از  اين سه مجموعه عبارتند». ام تا مكارم اخالق را به مرحلة تمام برسانم برانگيخته شده

اللهم أصلح لی دينی «گرد آمده:  ÷صالح دنيا و دين و معاد كه در فرمودة آن جناب
 أمری، وأصلح لی دنيای التی فيها معاشی، وأصلح لی آخرتی التی إليها معادی = ةالذی هو عصم

دارندة أمرم هست إصالح كن، و دنيايم را كه زندگانيم در آن  بار خدايا دينم را كه نگه
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رماي، و آخرتم را كه بازگشتم به آن است اصالح كن، و در هر صالحي است اصالح ف
يك اقدام هست و يك باز ايستادن و دست داشتن، پس اين سه مجموعه شش بخش 

باشند، سپس يك حرف جامع هفتمي هم بخشيده  شود كه حروف ششگانة قرآن مي مي
كترين اين حروف شده به طور فرد كه زوج ندارد، و هفتمين حرف تمام شد، پس نزدي

آيند  باشد، يك حرف حرام است كه جان و بدن به صالح نمي دو حرف صالح دنيا مي
مگر با پاكيزه شدن از آنها، چون برخالف درستي و استواري است، و حرف دوم حالل 

يابند، چون با استواري آنها توافق دارد، و اصل اين  است كه جان و بدن به آن صالح مي
  بوده كه تمامش در قرآن است. دو حرف در تورات

باشد كه  هي و بازداشتن مينو دنبالة آنها دو حرف صالح معاد است كه يكي: حرف 
يابد، به جهت دوري آنها از مرحلة خوبي  آخرت جز با پاكيزگي از منهيات آن صالح نمي

گيرد، چون خوبي آن  آخرت و ديگري: حرف أمر است كه آخرت با أنجام آن صالح مي
  باشد. تضي دارد، و اصل اين دو حرف در انجيل بوده و تمامي آنها در قرآن ميرا مق

و در پي اينها دو حرف صالح دين است: يكي حرف محكم كه خطاب پروردگار 
براي بنده روشن و بيان شده است، و ديگري حرف متشابه كه از جهت قصور عقل بنده 

  وشن نيست.از درك خطاب پروردگارش در اين جهت، مطلب برايش ر
بنابراين حروف پنجگانه براي بكار بردن و عمل كردن است، و اين حرف ششم براي 
توقف و اعتراف به عجز و ناتواني است و اصل اين دو حرفيها در كتابهاي آسماني 

گي يافته، و آن ژاند كه تمام آنها در قرآن آمده است، و قرآن با حرف هفتم وي گذشته بوده
سازد، و چون اين حرف همان حمد است  ه مثل أعلي را بيان مياي است ك حرف نمونه

اي كه در قرآن  خداوند سورة ام القرآن را به آن آغاز فرمود، و جوامع حروف هفتگانه
پراكنده در آن گرد آورد، پس اولي مشتمل بر حرف حمد هفتمين حرف است، و دومي 

حميت آخرت به آنها برپاي مشتمل بر دو حرف حالل و حرام است كه رحمانيت دنيا و ر
مانده، و سومي مشتمل بر امر ملك است كه بر دو حرف نهيي كه دين به آنها آغاز 

باشد، و چهارم مشتمل بر دو حرف محكم است در فرمودة خداوند:  گرديده استوار مي
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كنيم) و متشابه در فرمودة او: (وإياك نستعين)، و  = فقط تو را عبادت مي إياك نعبد(
 ي هالحمد) را با حرف هفتم جامع بخشيده شده آغاز كرد، سور ي القرآن (سوره چون ام

  البقره به حرف ششم كه بر آن توان نيست يعني متشابه شروع شد.
اش  ي پايان يافت، و مقصود از آوردن آن فقط قسمت آخرش بود، و از بقيهنسخن حرّا

يابد، و من به خاطر  مايل نميكند، و دل از آن نفرت دارد، و نفس به آن ت گوش دوري مي
البقره با  ي هطلبم، با اينكه من در تناسب ابتداي سور ن از خداوند آمرزش ميآحكايت 

الفاتحه با حرف محكمي كه براي همه  ي هبهتر از او نظر دارم، اينكه چون سور» الم«
 ي هشود، سور كس در فهم آن دچار اشكال نمي آشكار است آغاز شد، بطوري كه هيچ

  البقره با حرف مقابل آن كه متشابه است و تأويل آن دور يا محال است شروع گرديد.

  ها در تناسب نامهاي سوره

ها با مقاصد آنها، كه در نوع هفدهم اشاره به  و از اين گونه است تناسب نامهاي سوره
ناميده » حم«هاي هفتگانه  كرماني آمده: بدين جهت سوره عجايبآن گذشت، و در 

اند كه بين آنها همشكلي و همرنگي هست كه مخصوص  د، و در اسم اشتراك يافتهان شده
به آنهاست، چونكه هر يك از آنها با عنوان كتاب يا توصيف آن آغاز گرديده؛ به اضافه 

  باشند. اينكه در مقادير كوتاهي و بلندي، و همشكلي كالم به هم نزديك مي

  اي در مناسبات فوايد پراكنده

كنم كه: از امام پرسيدم:  خ تاج الدين سبكي ـ و به خط او ـ نقل ميدر تذكرة شي
الكهف با حمد الهي چيست؟ وي  ي هاإلسراء با تسبيح، و سور ي هحكمت آغاز شدن سور

(فسبح بحمدربک)، جواب داد: هر كجا كه باشد تسبيح بر تحميد مقدم است، مانند: 
  (سبحان اهللا والحمدهللا).

االسراء مشتمل بر جريان معراج  ي هجواب گفته: چون سورو ابن الزملكاني چنين 
را تكذيب كردند، و تكذيب  صرفتن پيغمبر است كه مشركين نسبت به آن پيغمبر
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آغاز كرد تا خداي تعالي را » سبحان«رسول خدا در واقع تكذيب خداوند است، با كلمة 
الكهف چون پس  ي هوراز تكذيبي كه نسبت به پيغمبرش انجام شده تنزيه نمايد، و اما س

از سؤال مشركين از قصة اصحاب كهف و تأخير افتادن وحي نازل شد، آمد تا بيان كند 
كه خداوند نعمتش را از پيغمبرش و از مؤمنين قطع نفرموده است، بلكه نعمتش را بر آنان 
تمام كرد به اينكه كتاب را نازل نمود، پس مناسب شد كه با حمد بر اين نعمت آغاز 

  .گردد
غاز شد، آهللا رب العالمين)  الحمدالفاتحه با عبارت: ( ي هآمده: سور تفسير خوييو در 

هاي االنعام و  پس خداوند را وصف نمود كه مالك همة مخلوقات است، ولي در سوره
الكهف و سبأ و فاطر چنين وصف ننموده، بلكه يكي از افراد صفاتش آمده، خلقت 

 ي هاالنعام، و فرود آوردن كتاب در سور ي هر سورآسمانها و زمين و ظلمات و نور د
الكهف، و مالكيت آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است در سورة سبأ، و آفرينش آنها 

الفاتحه ام القرآن و مطلع آن است لذا  ي هدر سورة فاطر ياد شده است؛ زيرا كه سور
  آورده شود.مناسب بوده كه بليغترين و عامترين و شاملترين صفات در آن 

را بدون واو » يسألونك«كرماني آمده: اگر گفته شود: چگونه چهارمرتبه  عجايبو در 
  آورده: 

� š�tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# �  ) / 189بقره(  

� š�tΡθ è=t↔ ó¡o„ # sŒ$ tΒ tβθ à)Ï"Ζãƒ �  ) / 215بقره(  

� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ Çtã Ì�öκ¤¶9 $# ÏΘ# t� ysø9   )217بقره / (  � #$

� y7tΡθ è=t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑy‚ ø9   )219بقره / (  � #$

  سپس سه بار با واو آمده:

� š�tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθ à)Ï"Ζãƒ �  ) / 219بقره(  

� y7tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Çtã 4’ yϑ≈tG uŠø9   )220بقره / (  � #$
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� š�tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9   )222بقره / (  � #$

اولي به طور پراكنده واقع شد و از  گوييم: جهتش اين است كه سؤال از حوادث مي
هاي ديگر در يك وقت، لذا در قسمت أخير حرف جمع آورده شد تا بر آن داللت  پديده
  نمايد.

  و اگر گفته شود: چگونه است كه آمده: 

� y7tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÉΑ$ t7Åg ø:$# ö≅ à) sù �  ) / 105طه(  

آيد؟ كرماني  ن فاء ميدر جواب بدو» قل«و حال آنكه عادت قرآن چنين است كه 
  باشد. مي» سئلت عنها فقل لو«جواب داده: تقديرش: 

  و اگر پرسيده شود: چگونه است كه: 

� # sŒÎ)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% �  ) / 186بقره(  

  شود؟ همراه مي» قل«آمده، و حال آنكه روش قرآن چنين است كه جواب آن با 
ي اشاره به اين است كه بنده در حالت دعا در باالترين مقامات گوييم: حذف آن برا مي

  اي بين او و بين خدا نيست. معنوي است كه هيچ واسطه
  در قرآن دو سوره آمده كه اول آنها: 

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9   )1نساء/حج/ (  � #$

اي كه در نيمة اول قرآن است.  باشد، در هر نصف قرآن يك سوره، پس سوره مي
  باشد. ر شرح مبدأ، و آنكه در نيمة دوم است مشتمل بر بيان معاد ميمشتمل ب

  



  نوع شصت و سوم:

  در آيات متشابه

اند، به گمانم اولين آنها كسائي  اي در اين باره تصنيف كرده اي كتابهاي جداگانه عده
البرهان في متشابه بوده، و سخاوي آن را به نظم آورده، و كرماني در توجيه آن كتاب 

اثر ابوعبداهللا رازي  التأويل ةغرالتنزيل و ةدررا تأليف كرده است، و بهتر از آن  رآنالق

ابوجعفرابن الزبير است كه بر آن دست نيافتم. و  مالك التأويلباشد، و بهتر از اين  مي
كشف المعاني عن قاضي بدرالدين ابن جماعه در اين موضوع كتاب جالبي دارد به نام: 

 قطف االزهار في كشف االسراردر كتاب اسرارالتنزيل من كه نامش ، و متشابه المثاني
  است، مطالب بسياري از اين فن آمده است.

باشد،  و مقصود از آن آوردن يك قصه در صورتهاي گوناگون و فواصل مختلف مي
 ي هآيد، مانند فرمودة خداوند در سور بلكه در يك جا مقدم و در جاي ديگر مؤخر مي

  البقره: 

� (#θè=äz÷Š$# uρ šU$ t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θä9θ è%uρ ×π ©ÜÏm �  ) / 58بقره(  

  األعراف: ي هو در سور

� (#θä9θ è%uρ ×π ©Ü Ïm (#θè=äz÷Š $# uρ z>$ t7ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ �  ) / 161اعراف(  

  البقره آمده: ي هو در سور

� !$tΒuρ ¨≅ Ïδé&  ÏµÎ/ Î�ö� tó Ï9 «!   )173بقره / (  � #$

  و ساير جاهاي قرآن:

� !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î�ö�tó Ï9 «! $# Ïµ Î/ �  ) / 3مائده(  

  و يا در يك موضع زيادتي هست و جاي ديگر آن زيادت نيست، مانند:

� í!# uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs? ö‘x‹Ρ r& u �  ) / 6بقره(  

  البقره،  ي هدر سور

� í !# uθ y™uρ öΝÍκö� n=tã öΝßγs? ö‘x‹Ρ r& u �  ) / 10يس(  
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  : البقره آمده ي هدر سورة يس. و در سور

� tβθä3tƒuρ ß Ïe$!$# ¬! �  ) / 193بقره(  

  األنفال آمده: ي هو در سور

� …ã&—# à2 ¬! �  ) / 39انفال(  

و يا در يك مورد معرفه و مورد ديگر نكره، و يا يك جا مفرد و جاي ديگر جمع، يا 
در جائي به حرفي و جاي ديگر حرفي ديگر، يا در يك تعبير به طور مدغم، و به تعبيري 

  كند. آيد، و اين نوع در نوع مناسبات تداخل مي فكوك ميديگر م
  آوريم: اينك مثالهايي با توجيه آنها مي

  البقره: ي هفرمودة خداي تعالي در سور

� “W‰ èδ zŠ É)−Fßϑù=Ïj9 �  ) / 2بقره(  

  و در سورة لقمان:

� “W‰ èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ tÏΖÅ¡ós ßϑù=Ïj9 ... �  ) / 3لقمان(  

بياورد، » متقين«البقره تمام ايمان را ذكر كرد مناسب آمد كه  ي هزيرا كه وقتي در سور
  ».المحسنين«و در آنجا چون رحمت را ذكر كرد مناسب شد كه بفرمايد: 

  فرمودة خداي تعالي: 

� $uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔‾≈tƒ ôä3 ó™$# |MΡ r& y7ã_÷ρ y—uρ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿξ ä. uρ �  ) / 35بقره(  

  االعراف آمده:  ي هو در سور

� ξä3sù �  ) / 19اعراف(  

 ي هالبقره معني سكني اقامت گزيدن است، و در سور ي هبه فاء گويند: چونكه در سور
البقره نسبت قول به خداي تعالي است: (وقلنا  ي هاالعراف مسكن گرفتن، و چون در سور

آدم) مناسب شد اكرام بيشتري با واو بيان شود كه بر جمع بين سكني و خوردن داللت  يا
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ي  ه، لذا در آنجا فرمود: (رغداً) و (حيث شئتما) كه أعم است، و چون در سوركند مي
كند تعبير آمده، زيرا كه  يا آدم) است، با فاء كه بر ترتيب داللت مياألعراف خطاب: (و

باشد، و (من حيث) كه در اينجا آمده  خوردن از بهشت بعد از سكونت گزيدن مي
  عموميت معني (حيث شئتما) را ندارد.

  فرمودة خداي تعالي: 

� (#θ à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ āω “Ì“ øg rB ë§ ø" tΡ tã <§ø" ‾Ρ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×πyè≈x" x© Ÿωuρ 

ä‹ s{ ÷σãƒ $pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã �  ) / 48بقره(  

  و در جاي ديگر پس از آن فرموده: 

� Ÿωuρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿω uρ $yγãè x"Ζs? ×πyè≈x" x© �  ) / 123بقره(  

مقدم و مؤخر شده، و در يك جا قبول شفاعت، و جاي ديگر سودمند » عدل«كه كلمة 
در آية اول » منها«اند كه: ضمير در  بودن آن تعبير گرديده است، دربارة حكمت اين آورده

گردد، و در آية دوم به نفس دوم، پس در آية اول بيان كرد كه نفس  به نفس اول برمي
شود، و از  د كفايت كند از غير خودش، شفاعتش پذيرفته نمياي كه بخواه شفاعت كننده

زيرا كه شافع شفاعت را بر فديه مقدم  ؛اي نخواهند گرفت، و شفاعت مقدم شد آن فديه
دارد، و در آية دوم بيان فرمود كه از نفس مورد بازخواست و مجرم فديه از خودش  مي

نيست، و عدل را مقدم داشت شود، و شفاعت كسي نيز براي او سودمند  پذيرفته نمي
باشد، لذا در آية اول فرمود: ( اليقبل منها  بدين جهت كه نياز به شفاعت هنگام رد آن مي

شود و براي  ) زيرا كه شفاعت از شافع پذيرفته ميةععدل) و در آية دوم: (وال تنفعها شفا
  بخشد. له سود مي مشفوع

  فرمودة خداي تعالي: 

� øŒÎ)uρ Νà6≈oΨ øŠ‾g wΥ ôÏiΒ ÉΑ# u tβ öθ tã ö�Ïù öΝä3 tΡθ ãΒθÝ¡ o„ u þθ ß™ ÅU# x‹yè ø9 $# �    

  )49بقره / (  
  و در سورة ابراهيم:
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� šχθ çt¿o2x‹ ãƒuρ �  ) / 6ابراهيم(  

زيرا كه آية اول از خطاب خداي تعالي به آنان است، لذا براي تكرم در  ؛با واو آمده
وسي است پس آنها را خطاب محنتهايشان را شمارش ننموده، و در آية دوم از زبان م

  األعراف: ي هشمرده است، و در سور

� tβθ è=ÏnG s) ãƒ �  ) / 141اعراف(  

  آمده كه يكي از انواع سخن به نام تفنن است.
  فرمودة خداي تعالي: 

� øŒÎ)uρ $oΨ ù=è% (#θ è=äz ÷Š$# Íν É‹≈yδ sπ tƒó� s) ø9   )58بقره / (  � ... #$

اش آن است كه آية بقره در  نكته االعراف با تفاوت چند لفظ آمده، و ي هو در سور
  معرض تذكر نعمتهايي است كه به آنان عطا شده چنانكه فرموده:

� û Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) (#ρ ã�ä. øŒ$# z ÉL yϑ÷è ÏΡ ... �  ) / 47بقره(  

لذا مناسب شد كه قول را به خداي تعالي نسبت دهد، و نيز كلمة (رغداً = لذتبخش) 
  باز مناسب آمد كه:  كه نعمت با آن تمامتر است، و

� (#θè=äz÷Š$# uρ šU$ t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ �  ) / 58بقره(  

مقدم شود، و (خطاياكم) چونكه جمع كثرت است بكار رود، و واو در (وسنزيد) كه 
بر جمع بين دو امر داللت دارد، و فاء در (فكلوا) به جهت اينكه أكل = خوردن مترتب بر 

االعراف است با مطلبي  ي هاي كه در سور ست. وآيهدخول است؛ تمان اينها مناسب افتاده ا
  كه متضمن توبيخ آنهاست اغاز شده كه گفتند:

� ≅yè ô_ $# !$uΖ©9 $ Yγ≈s9 Î) $ yϑx. óΟ ßγs9 ×πyγÏ9# u �  ) / 138اعراف(  

  و گوساله پرستيدند، لذا مناسب شد:

� øŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 �  ) / 161اعراف(  
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كلوا) و مناسب شود فرمود: (و وردن جمع ميت با خو چون سكون» رغد«و ترك كلمة 
آمد مقدم داشتن تذكر آمرزش خطاها، و ترك واو در (سنزيد) و چون در سوره األعراف 

  اند كه:  هدايت كنندگان به صورت بعض ذكر شده

� ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θ ãΒ ×π ¨Βé& šχρ ß‰ öκu‰ Èd,pt ø:$$ Î/ �  ) / 159اعراف(  

  ن نيز چنين بيايد، مناسب شد كه در هنگام ذكر ظالمي
  )؟/؟(  �الذين ظلموا منهم  �

البقره به سالم ماندن غيرظالمين  ي هالبقره ترك شده است. و در سور ي هولي در سور
از » إرسال«اشاره شده چون تصريح كرده كه عذاب بر متصفان به ظلم نازل گشت، و 

آن مناسب آمد، و آية البقره كه نعمت ذكر شده با  ي همؤثرتر است، لذا در سور» إنزال«
  البقره را با؛ 

� tβθà) Ý¡ ø" tƒ �  ) / 59بقره(  

باشد، پس هر لفظي با سياق خود  اش ظلم نيست، ولي الزمة ظلم فسق مي و الزمه
  مناسب افتاد.

  و همچنين در البقره: 

� ôNt� yf x"Ρ$$sù �  ) / 60بقره(  

  و در األعراف:

� ôM|¡ yf t7/Ρ $$ sù  �  ) / 160اعراف(  

ه انفجار در بسياري آب بليغتر است، لذا در سياق ياد نعمتها تعبير به آن آمده، چونك
  مناسب شد.

  فرمودة خداي تعالي: 

� (#θä9$ s%uρ s9 $uΖ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$ −ƒr& Zο yŠρß‰ ÷è ¨Β �  ) / 80بقره(  

  و در سورة آل عمران آمده:
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� ;N≡yŠρß‰ ÷è ¨Β �  ) / 24آل عمران(  

آنها  زباشند كه يكي ا فرقه از يهود مي ويندة اين حرف دوابن جماعه گفته: چونكه گ
گفته: چهل روز عذاب خواهيم شد به تعداد روزهاي عبادت كردن گوساله از ناحية پدران 
آنها، پس آية البقره محتمل است فرقة دوم را مقصود داشته باشد كه با جمع كثرت تعبير 

  تعبير شده است.آورده، و در آل عمران فرقة اول كه به جمع قلت 
  و ابوعبداهللا رازي گفته: اين از باب تفنن است.

  فرمودة خداي تعالي:

� āχÎ) “y‰ èδ «! $# uθ èδ 3“y‰ çλù;   )120بقره / (  � #$

  و در سورة آل عمران فرموده:

� ¨β Î) 3“y‰ ßγø9 $# “ y‰ èδ «!$# �  ) / 73آال عمران(  

ت، و در آل عمران مراد دين البقره تحويل قبله اس ي هدر سور» هدي«كه منظور از  ارزي
  است، چون پيش از آن آمده: (لمن تبع دينكم) يعني: همانا دين خداوند اسالم است.

  فرمودة خداي تعالي:

� Éb>u‘ ö≅yè ô_ $# # x‹≈yδ #µ$ s# t/ $ YΖÏΒ# u �  ) / 126بقره(  

  و در سورة ابراهيم فرموده: 

� # x‹≈yδ t$ s# t6ø9 $# $ YΨ ÏΒ#u �  ) / 35ابراهيم(  

شدن مكه است، هنگامي كه هاجر و اسماعيل  اولي دعاي ابراهيم پيش از آباد هزيرا ك
را در بيابان آنجا ترك گفت، پس دعا كرد كه آن بيابان شهر شود، و آية دوم دعاي آن 

شدنش  آن، و آبادحضرت پس از بازگشت به آنجا و سكونت گرفتن طايفة جرهم در 
  باشد، پس براي امنيت آن بلد دعا كرد. مي

  فرمودة خداي تعالي:
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� (#þθ ä9θè% $ ¨Ψ tΒ#u «! $$ Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖøŠs9 Î) �  ) / 136بقره(  

  و در سورة آل عمران است:

� ö≅è% $ ¨ΨtΒ# u «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖøŠn=tã �  ) / 84آل عمران(  

» إلي«باشد و با  مي صچون اولي خطاب به مسلمانان و دومي خطاب به پيغمبراكرم
جز از يك جهت كه بلندي باشد آورده » علي«شود، ولي با  هت پايان داده مياز هر ج

رسد، ولي بر  اش بياورد به مسلمانان مي ن از هر جهتي كه تبليغ كنندهآشود، و قر نمي
از همين روي آنچه از » علينا«از جهت باال آمد، پس مناسب شد كه بفرمايد:  صپيغمبر

  ».إلي«ست و آنچه در جهت امت است بيشتر با ا» علي«است بيشتر با  صجهت پيغمبر
  فرمودة خداي تعالي:

� y7ù=Ï? ßŠρ ß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθ ç/t� ø) s? �  ) / 187بقره(  

  و پس از آن فرموده:

� Ÿξsù $yδρß‰ tG ÷è s? �  ) / 229بقره(  

زيرا كه اولي پس از چند نهي بيان شده، و دومي بعد از چند امر، پس مناسب آمد كه 
  جاوز بر آنها نهي آيد به اينكه در همان مرز توقف گردد.از تعدي و ت

  فرمودة خداي تعالي:

� tΑ̈“ tΡ š�ø‹n=tã |=≈tGÅ3 ø9   )3آل عمران / (  � #$

  و فرمودة: 

� tΑt“Ρ r&uρ sπ1u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ �  ) / 3آل عمران(  

تكرار از آن تعبير گردد كه بر » نزل«زيرا كه قرآن بتدريج نازل شد پس مناسب است: 
  اند. فرود آمدن داللت دارد، ولي تورات و انجيل يكجا نازل شده

  فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ (# þθ è=çFø) s? Νà2 y‰≈s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒÎ) �  ) / 151انعام(  
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  و در سورة االسراء آمده:

� sπ u‹ô± yz 9,≈n=øΒÎ) �  ) / 31اسراء(  

، يعني: فرزندانتان را از جهت زيرا كه أولي خطاب به فقرايي است كه مستمند هستند
= ما شما را  نحن نرزقكمفقري كه در شما هست مكشيد، و لذا نيكو شد كه بفرمايد: (

يعني  »ياهمإو«دهيم) كه با آن تنگدستي شما برطرف شود، سپس فرمود:  ميروزي 
را  نياز و غني است؛ يعني آنها دهيم، و در آية دوم خطاب به افراد بي همگيتان را روزي مي

مين روي نيكو آمد: (نحن از ترس فقري كه به سبب آنها برايتان حاصل شود مكشيد، از ه
  إياكم = ما آنها را روزي دهيم و شما را).نرزقهم و

  فرمودة خداي تعالي:

� õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ 4 …çµ ‾ΡÎ) ìì‹Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ �  ) / 200اعراف(  

  و در سورة فصلت آمده:

� õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ ( …çµ ‾ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   )36فصلت / (  � #$

االعراف اول نازل شده، و آية سورة فصلت پس از  ي هابن جماعه گفته: چون آية سور
آن فرود آمده است پس معرفه آوردن در آن خوب بود، يعني: او است شنواي دانايي كه 

  پيشتر ياد شد هنگام اشاره به وسوسة شيطان.
  تعالي:فرمودة خداي 

� βθà) Ï"≈uΖßϑ ø9 $# àM≈ s) Ï"≈oΨ ßϑø9 $#uρ ΟßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ �  ) / 67توبه(  

  و دربارة مؤمنين فرموده:

� öΝßγàÒ ÷èt/ â !$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ �  ) / 71توبه(  

  و دربارة كفار فرموده:

� tÏ% ©!$# uρ (#ρ ã� x"x. öΝåκÝÕ÷è t/ â !$ uŠÏ9 ÷ρ r& CÙ ÷è t/ �  ) / 73انفال(  
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قين بر يك دين معين و آيين روشني با هم يار نبودند، پس بعضي از آنها زيرا كه مناف
يهودي و بعضي ديگر مشرك بودند، لذا فرمود: (من بعض) يعني: در شك و نفاق، و 
مؤمنين بر دين اسالم پشتوانة يكديگرند، و همينطور كفاري كه كفر خود را آشكار 

م بر ياري كردن بودند برخالف كردند همگي يار و كمك يكديگر و همدست و مصم مي
  منافقين، چنانكه خداي تعالي فرموده:

� óΟßγç6|¡ øtrB $Yè‹ÏΗsd óΟßγç/θ è=è% uρ 4 ®Lx© �  ) / 14حشر(  
  ».پنداري و حال آنكه دلهايشان پراكنده است آنها (منافقين) را جمع و متفق مي«

تأخير و نوع باشند، و در نوع تقديم و  و اينها مثالهايي است كه روشني بخش مي
  فواصل و انواع ديگري نيز مثالهاي بسياري گذشت.

  
  



  نوع شصت و چهارم:

  در اعجاز قرآن

، اند؛ از جمله: خطابي اي پرداخته در اين باره تصنيفهاي جداگانه ءجمعي از علما
ابن سراقه و قاضي ابوبكر باقالني، ابن العربي گفته: مثل كتاب  ،رماني، زملكاني، امام رازي

  صنيف نشده است.او ت
بدانكه معجزه امري خارق عادت، مقرون به تحدي، و محفوظ از معارضه است، و آن 
يا حسي است و يا عقلي، و بيشتر معجزات بني اسرائيل حسي بوده به جهت كند ذهني و 
كمي بينش آنها، و بيشتر معجزات اين امت عقلي است به جهت بسياري عقل و كمال 

هاي روزگار جاوداني است و تا صبح  چون اين شريعت بر صفحهفهم ايشان، و زيرا كه 
قيامت باقي، به معجزة عقلي جاوداني اختصاص يافته است تا صاحبان بصيرت آن را 

شد كه با مانند  هر يك از پيغمبران چيزي عطا مي«فرمود:  صببينند، چنانكه رسول خدا
ده شدم وحي بود كه خداوند به آوردند، و همانا چيزي كه من دا آن افراد بشر ايمان مي

امام اين حديث را ». من عنايت كرد، پس اميدوارم بيشتر از همة آنها پيرو داشته باشم
شود: معني حديث آن است كه معجزات پيغمبران با گذشت  بخاري آورده. گفته مي

ها را نديده است، و معجزة قرآن تا  زمانشان منقرض شد، و جز حاضران كسي آن معجزه
نة قيامت مستمر، و خرق عادتش در اسلوب و بالغت و اخبار از مغيباتش هميشگي دام

گذرد مگر اينكه قسمتي از آنچه خبر از وقوعش  است، پس هيچ عصري از اعصار نمي
گردد كه بر صحت ادعاي قرآن داللت كند و بقولي: معجزات واضح  داده آشكار مي

د ناقة صالح و عصاي موسي، ولي معجزة شده؛ مانن گذشته حسي بوده كه با چشم ديده مي
گردد، پس كساني كه از او تبعيت كنند بيشتر  قرآن با بصيرت و ديدة دل مشاهده مي
گردد، و  شود، با انقراض ديده شده منقرض مي باشند، چون آنچه با ديدة سر مشاهده مي

آيند نيز آن را  شود باقي و مستمر است، و كساني كه بعداً مي آنچه با ديدة دل مشاهده مي
  بينند. مي

توان هر دو قول را در يك سخن جمع كرد، چون منافاتي  آمده: و مي فتح الباريو در 
باشد كه كتاب خداي  در نتيجة حاصله از آنها نيست، و بين عقال اختالفي در اين نمي
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تواند با آن معارضه كند، پس از آنكه تحدي نسبت به  تعالي معجزه است و احدي نمي
ن انجام شد، و قرآن مردم را به مقابلة با خود فرا خواند، و مبارز طلبيد، خداي تعالي آنا

  فرموده:

� ÷βÎ)uρ Ó‰ tn r& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# x8u‘$ yf tFó™$# çν ö� Å_r' sù 4®L ym yìyϑó¡ o„ zΝ≈n=x. «! $# �    

  )6توبه / (
خداي را  و هر گاه يكي از مشركان از تو پناه خواست او را پناه ده تا سخن«

  ».بشنود
كرد، امر بر شنيدنش متوقف  پس اگر شنيدن قرآن بر مشرك حجت را تمام نمي

  باشد مگر اينكه معجزه باشد، و خداي تعالي فرموده: شد، و حجت نمي نمي

� (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹n=tã ×M≈tƒ# u  ÏiΒ  Ïµ În/§‘ ( ö≅ è% $ yϑ ‾ΡÎ) àM≈tƒFψ$# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ‾ΡÎ) uρ 

O$ tΡr& Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρr& óΟ ÎγÏ" õ3tƒ !$ ‾Ρr& $ uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹n=tã |=≈tFÅ6 ø9 $# 4‘ n=÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn=tæ 

  )1-0عنكبوت / (  �
آيات و معجزاتي از سوي پروردگارش بر وي نازل نشده  و (كافران) گفتند چرا«

بت خداوند بگو آيات نزد خدا (و به امر او) است و من تنها بيم دهنده از عقو
هستم، آيا آنها را بسنده نيست اينكه بر تو نازل كرديم كتاب (قرآن) را كه بر آنها 

  ».شود تالوت مي
و خبر داده كه اين كتاب آيتي از آيات او است كه داللتش كافي است و به جاي 

قرآن را براي آنان آورد، و  صباشد، و چون پيمغبر معجزات ديگر و آيات پيغمبران مي
كه فصيحترين فصحا و تواناترين خطبا بودند را به آوردن مثل آن فرا خواند، و آنها 

چندين سال به آنان مهلت داد، ولي نتوانستند چنين كاري بكنند، چنانكه خداي تعالي 
  فرموده:

� (#θ è? ù' u‹ù=sù ;]ƒÏ‰ pt¿2 ÿÏ& Î#÷WÏiΒ β Î) (#θçΡ%x. š Ï%Ï‰≈|¹ �  ) / 34طور(  
  ».ن ديگري مثل قرآن بياورندگويند سخ پس اگر راست مي«
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  سپس آنها را به آوردن ده سوره مثل آن فرا خواند آنجا كه فرموده:

� ÷Πr& šχθä9θ à) tƒ çµ1u�tIøù $# ( ö≅è% (#θè? ù'sù Î� ô³yè Î/ 9‘uθ ß™  Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈tƒu�tIø" ãΒ (#θ ãã ÷Š$#uρ ÇtΒ 

Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# β Î) óΟ çFΖä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9 Î*sù (#θç7ŠÉf tFó¡o„ öΝä3s9 (#þθ ßϑ n=÷æ $$ sù 

!$ yϑ‾Ρ r& tΑ Ì“Ρé& ÄΝù=Ïè Î/ «!   )14- 13هود / (  � #$
گويند اين (قرآن) را خود درست كرده و به خدا نسبت داده بگو  آيا (كافران) مي«

خواهيد ده سوره مثل آن درست  گوييد شما هم با كمك هر كه مي اگر راست مي
نديد، پس هر گاه (كافران) به شما پاسخ مثبت ندادند كنيد و به خداوند افترا بب

  ».يقين بدانيد كه اين قرآن به علم الهي نازل گشته است
  سپس آنان را به آوردن يك سوره تحدي كرد كه: 

� ÷Π r& tβθä9θ à) tƒ çµ1u�tIøù $# ( ö≅è% (#θè? ù'sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  Ï&Î# ÷VÏiΒ �  ) / 38يونس(  
  ».را زده بگو پس يك سوره مانند آن بياوريدگويند آن را به خدا افت آيا مي«

  سپس اين مطلب را تكرار فرمود:

� βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $ tΡ Ï‰ö7tã (#θè? ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ  Ï&Î# ÷VÏiΒ �) بقره

 /23(  
اي از مثل آن  مان نازل كرديم در ترديد هستيد پس سوره و اگر از آنچه بر بنده«
  ».ياوريدب

و چون از معارضه با آن عاجز ماندند، و يك سوره هم نتوانستند مثل آن بياورند، با 
همه گويندگان و سخنوران و بليغاني كه داشتند، خداوند عجز آنان را آشكار كرد و اعجاز 

  قرآن را چنين بيان داشت كه:

� ≅ è% È È⌡©9 ÏMyè yϑ tGô_ $# ß§Ρ M}$# ÷Éfø9 $#uρ #’n? tã βr& (#θ è? ù'tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9$# Ÿω 
tβθ è?ù' tƒ Ï&Î# ÷WÏϑ Î/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκÝÕ ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 # Z�� Îγsß �   ) / 88اسراء(  
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بگو اگر همة افراد انس و جن دست بهم دهند تا همانند اين قرآن كتابي بياورند «
  ».نخواهند توانست هر چند كه همگي پشتيبان و كمك هم باشند

كردن  شو حريصترين چيزي كه داشتند خامو دستي بودند، نها فصيحان چيرهبا اينكه آ
يافتند  نور قرآن و مخفي داشتن امر آن بود، پس اگر توان مقابله و معارضة با آن را مي

كردند تا دليل را قطع كنند و حجت را تمام نمايند، ولي از هيچ يك  حتماً همان كار را مي
انديشيده باشد كه دست به چنين كاري بزند، يا قصد آن را از آنان نقل نشده كه با خود 

پرداختند، يك بار  ورزيدند، و گاهي به مسخره كردن مي كرده باشد، بلكه گاهي عناد مي
» هاي پيشينيان افسانه«و گاهي گفتند: » شعر است«و بار ديگر گفتند: » سحر است«گفتند: 

اندنشان بود، سپس شمشيرها را بر گردن جواب م ها از روي حيرت و بي كه تمام اين گفته
خود پذيرفتند و به اسارت زن و فرزندشان راضي شدند، و ثروتهايشان را به يغما از 
دست دادند، با اينكه تعصب و تكبر و غرورشان بر همه معلوم است، بنابراين اگر 

انتر بود، و ورزيدند، چون برايشان آس توانستند مثل آن را بياورند به همان مبادرت مي مي
شرفياب  صچنانكه حاكم از ابن عباس آورده كه گفت: وليدبن مغيره به محضر پيغمبر

شد، و آن حضرت بر او قرآن خواند، انگار دلش به آن نرم شد؛ پس اين خبر به گوش 
خواهند برايت ثروتي جمع  ابوجهل رسيد، به نزد وي رفت و گفت: اي عمو قوم تو مي

آورده و گفته معارضه نمايي، با آنچه يرا كه تو به نزد محمد رفتي تا كنند تا به تو بدهند؛ ز
داند كه من از همه ثروتمندترم، ابوجهل گفت: پس دربارة آن  وليد جواب داد: قريش مي

داري، وليد گفت: چه بگويم! به  سخن بگوي كه به قومت برسد كه تو آن را خوش نمي
من داناتر باشد، و رجز و قصيده و يا  زر اسي در ميان شما نيست كه به شعخدا سوگند ك

گويد هيچ شباهتي به  مي صاشعار جن را از من بهتر بشناسد، به خدا كه آنچه او محمد
گويد شيريني عجيبي دارد، و دلپذيري و شادابيش  اينها ندارد، و به خدا كه آنچه مي

رود  ، و بلندتر ميانگيز است، و براستي كه باالي آن پرميوه و پايين آن خرم است شگفت
سازد، ابوجهل  يابد، و هر چه پايينتر از خودش هست خرد مي و هيچ چيز برآن برتري نمي

شوند تا اينكه در مذمت آن چيزي بگويي، گفت مهلتي ده تا  گفت: قوم تو راضي نمي
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كه از غير خودش آن را » سحري است نقل شده«بينديشم، پس چون انديشيد گفت: اين 
  .كند روايت مي

را در حالي برانگيخت كه عربها از هر وقت ديگري  صجاحظ گفته: خداوند محمد
شاعران و سخنورانشان بيشتر، و لغتشان استوارتر، و آمادگيشان بهتر بود، پس آن جناب 
عالي و داني آنان را به توحيد خداوند و تصديق رسالتش فرا خواند، و با دليل آنها را 

هايشان را برطرف ساخت، و  ان باقي نگذارد و شبههدعوت كرد، و چون عذري برايش
داشت، و جهل و حيرت  نمي چيزي جز هواي نفس و تعصب باطل آنها را از اقرار باز

وردنشان نبود، بر آن شدند كه دست به شمشير زنند، پس پيغمبر مهياي آمانع از ايمان 
/ شخصيتها و عموها جنگيدن با آنها شد، آنها هم در پي جنگيدن شدند، و از بزرگان و

هايشان را به قتل رسانيد، و در تمام اين مدت با قرآن بر آنها استدالل  و عموزاده كاكاها
نمود كه اگر دروغ است با آن معارضه كنند  كرد، و هر صبح و شام آنها را دعوت مي مي

ز كرد و ناتوانيشان را ا هر چند با يك سوره يا چند آية كم، و هر چه بيشتر تحدي مي
مقابله با آن به ركفايتي آنان را  ساخت، و بي كشيد نقص آنها را آشكارتر مي شان ميخ

نمود، و چون حيله و دليلي عليه آن نيافتند گفتند: تو از اخبار گذشتگان چيزها  روشنتر مي
توانيم. فرمود: پس آنها را  تواني بياوري آنچه را كه ما نمي دانيم، لذا مي داني كه ما نمي مي

به طور دروغين بياوريد، ولي هيچ سخنوري در پي اين كار برنيامد، و هيچ شاعر به انجام 
آن طمع ننمود، و به تكلف هم كسي پاي در آن ننهاد كه اگر تكلفي هم شده بود آشكار 

آمد كه آن را حمايت كند و نيرنگ بزند و چنين ادعا  شد كسي مي شد، و اگر آشكار مي مي
كند  ه و مقابله و نقض نموده است، و اين شخص عاقل را داللت ميدارد كه معارضه كرد

ساني آن براي آنها از اين كار آبر اينكه آنها با وجود سخنان بسيار و استواري لغت و 
گفتند، و با شاعران ديگر  عاجز ماندند، و با اينكه شعراي بسيار داشتند، و هجو بسيار مي

پرداختند، با وجود اين نتوانستند با قرآن  ابله مينوران به مقخكردند و با س معارضه مي
كرد، و  معارضه كنند، چون آوردن يك سوره يا چند آية كم بيشتر گفتة پيغمبر را نقض مي
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نمود، و زودتر پيروانش را پراكنده  زد، و رساتر او را تكذيب مي كارش را بهم مي
ند، و پولها صرف نمايند، و اين ساخت از اينكه جانها نثار كنند، و از شهرها آواره شو مي

هاي تدبير بود كه بر كساني كه فكر و عقلشان به مراتب از قريش و عرب  از بهترين شيوه
انگيز و رجزهاي برجسته  ماند، تا چه رسد به آنها كه قصايد شگفت پايينترند پوشيده نمي

داشتند، آنگاه و سخنرانيهاي طوالني بليغ، و كوتاه پرمغز، و سجعها و شعرها و نثرها 
بزرگان آنها به هماوردي فراخوانده شوند پس از آنكه كوچكترهايشان به اين امر 
فراخوانده شدند و اظهار عجز كردند، اين محال است خدا گراميت بدارد كه همة آنها بر 
كار غلطي در چنين مطلب روشني اجتماع نمايند، و تمامي آنها به خطاي آشكاري دست 

به اين نقص سرزنش شدند، و ناتوانيشان تذكر گرديد، و آنها از همه بيشتر  بزنند، با اينكه
كردند، و سخن برترين كارهاي آنان بود، و به اين كار نياز  تكبر داشتند، و فخرفروشي مي

دارد تا چه رسد به امر  گري در يك امر پيچيده وا مي داشتند، كه نياز آدمي را بر حيله
است بيست و چند سال بر اشتباه در يك مطلب بسيار روشن، و همانطور كه محال 

سودمند متفق شده باشند همچنين محال است كه آن را به همان حال واگذارده باشند در 
شناختند، و توان اين كار را داشتند، با اينكه خيلي بيشتر  اش را مي حالي كه راه معارضه

  گذاشتند، پايان سخن جاحظ. مايه مي

  جاز قرآنفصلي در چگونگي اع

است، واجب است براي شناخت وجه  صچون ثابت شد كه قرآن معجزة پيغمبر ما
اند، بعضي خوب و بعضي بد  اعجاز اهتمام ورزيد، و مردم در اين باره بسيار بحث كرده

اند كه تحدي با كالم قديم كه صفت ذات  اي پنداشته اند، پس عده در اين زمينه وارد شده
ه آنچه توان آن را نداشتند تكليف گرديدند، و با اين حال عجز است واقع شد، و عربها ب

توان دست يافت تصور  آنها روي داد. ولي اين رأي مردود است، چون آنچه را نمي
اند كه با  شود كه با آن تحدي انجام گيرد، و درست همان است كه جمهور گفته نمي

  الفاظي كه بر كالم قديم داللت دارند تحدي واقع گشت.
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نّظام پنداشته كه إعجاز قرآن با صرفه است، يعني خداوند عربها را از معارضه با آن  و 
منصرف و عقلشان را سلب كرد، و توان معارضه را داشتند ولي امري خارجي آنها را از 

  اين كار بازداشت، پس مانند ساير معجزات شد، ولي اين گفته فاسد است به دليل:

� ≅è% È È⌡©9 ÏMyè yϑtG ô_$# ß§ΡM}$# ÷Éf ø9$# uρ ... �  ) / 88اسراء(  

كه داللت دارد بر عجز آنها با وجود بقاي قدرتشان، كه اگر توانايي از آنها سلب گردد 
اي براي جمع شدنشان نيست، چون همچون جمع شدن مردگان خواهد بود، و  فايده

ين منعقد عاجز بودن مردگان چيزي نيست كه قابل ذكر باشد، اضافه بر اينكه اجماع بر ا
تواند معجزه باشد در حالي كه  است كه اعجاز منسوب به قرآن است، بنابراين چگونه مي

صفت اعجاز در آن نباشد! بلكه عاجز كننده خداي تعالي باشد كه توان آوردن مثل آن را 
  از آنان سلب كرده و بگيرد.

از هم زايل مان تحدي اعجزاش اين است كه با منقضي شدن  و نيز قول به صرفه الزمه
گسلد كه همه  شودف و قرآن از اعجاز خالي باشد، كه اين مطلب اجماع امت را مي

  متفقند كه معجزة بزرگ رسول خدا باقي است، و جز قرآن معجزة باقي ندارد.
قاضي ابوبكر گويد: از جمله داليل بطالن صرفه اينكه اگر معارضة قرآن ممكن باشد ـ 

مانع از انجام آن باشد ـ سخن معجزه نخواهد بود، بلكه و تنها منصرف كردن از معارضه 
با منع از آوردن مثل آن معجزه گردد، به خودي خود كالم فضيلتي بر غير آن نخواهد 

توانند مثل آن  داشت. وي گفته: و اين عجيبتر از گفتة جمعي از آنها نيست كه: همگان مي
اند و اگر آن را  كار عقب افتادهدانند از اين  بياورند؛ و چون جهت ترتيب آن را نمي

انگيزتر از گفتار بعضي ديگر  و نيز شگفت ،رسيدند دانستند از همان راه به اين امر مي مي
اند: ناتواني براي آنها بود ـ كه همزمان نزول قرآن بودند ـ ولي افراد  نيست كه پنداشته

  وال نبايد اعتنايي كرد!بعدي توان دارند كه مثل آن را بياورند! و به هيچ يك از اين اق
اند: وجه اعجاز آن خبرهايي است كه از غيبهاي آينده در آن هست، كه  اي گفته و عده

  توانستند. اين كار را عربها نمي
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اند: آنچه از اخبار مربوط به ماجراهاي پيشينيان و متقدمين در آن  و جمعي ديگر گفته
  باشد. از آن ميآمده، بطوري كه انگار شاهد و حاضر بوده، وجه اعج

اند: وجه اعجاز آن خبر دادن از اسرار نهاني افراد است در حالي  و كساني ديگر گفته
  نزده بود، مانند فرمودة خداوند: كه در سخن يا رفتار آنها سر
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و قاضي ابوبكر گفته: وجه اعجاز قرآن نظم و تأليف و ترتيبي است كه در آن هست، 
هاي  و اينكه از تمام وجوه نظمي كه در سخن عرب متداول بود جداست، و با شيوه

  نند.باشد، وي گويد: و لذا نتوانستند با آن معارضه ك خطابها و گفتارهايشان متباين مي
اند  وي افزوده: و راهي به شناخت اعجاز قرآن از اصناف بديع كه در شعر قرار داده

توان  توان جست، چونكه از اموري نيست كه با آن خرق عادتي واقع شود، بلكه مي نمي
آن را با علم و تمرين و صنعتگري آن دريافت، مانند گفتن شعر، و ترتيب دادن سخنراني 

شود، ولي نحوة  دگي در بالغت تمام اينها راهي دارد كه پيموده ميو صناعت نامه، و ورزي
يشوايي ندارد كه به آن اقتدا پاي ندارد كه طبق آن عمل گردد و  نظم قرآن الگو و نمونه

  يابد. شود، و به اتفاق آرا مثل آن وقوع نمي
وي گفته: و ما معتقديم كه اعجاز در بعضي از جاهاي قرآن روشنتر، و در جاهاي 

  تر و دقيقتر است. ديگري پيچيده
و امام فخرالدين گفته: وجه اعجاز فصاحت و شگفتي اسلوب و سالم بودن از همة 

  عيبهاست.
شود نه مطلق تأليف،  و زملكاني گفته: وجه اعجاز به تأليف مخصوص قرآن مربوط مي

نظر  به اينكه مفردات آن از لحاظ تركيب و توازن در حد اعتدال است و مركبات آن از
  معني باال رفته كه هر فني را در مرتبة اعالي آن از حيث لفظ و معني واقع ساخته است.
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و ابن عطيه گويد: قول صحيحي كه جمهور نيز برآنند و ورزيدگان در وجه اعجاز 
زيرا  ؛باشد اند اينكه: اعجاز قرآن با نظم و صحت معاني و فصاحت پياپي الفاظ آن مي گفته

ه چيز را فرا گرفته، و نيز به تمام سخن علم او احاطه دارد، پس چون كه علم خداوند هم
اي كه دارد كدام لفظ صالحيت دارد  داند ـ با احاطه يك لفظ از قرآن ترتيب يافت خدا مي

كه در پي آن درآيد و معني دوم را پس از معني اول بيان سازد، و از اول تا آخر قرآن 
شود، و بديهي  جهل و فراموشي و غفلت عارض مي همينطور است، و عموم افراد بشر را

مده در منتهي درجة آاست كه هيچ كس از انسانها به آن احاطه ندارد، و نظم قرآن چنين 
فصاحت، و با اين بيان قول كسي كه گفته: عربها قدرت داشتند مثل آن را بياورند ولي از 

وجه در توان احدي  چآن انصراف داده شدند، باطل است، و صحيح آن است كه به هي
اي را  بيني كه قصيده يا خطبه ن را بياورد، از همين روي شخص بليغ را ميآنبوده كه نظير 

دهد، و حال آنكه كتاب  كند سپس باز هم در آن تغيير مي يك سال تنقيح و تصحيح مي
خداي تعالي چنين است كه اگر يك لفظ از آن برداشته شود سپس در زبان عرب بگردند 

فظي بهتر از آن بيابند يافت نخواهد شد و ما در بيشتر موارد آن ورزيدگي و برجستگي تا ل
اي كه  ماند، چون از مرتبه بينيم و در مواردي هم وجه آن بر ما پوشيده مي را بوضوح مي

عرب آن روز در سالمت ذوق و خوش قريحگي داشتند پايينتريم. و با عربها حجت بر 
ب فصاحت و مورد معارضه بودند چنانكه در معجزة موسي با اهل عالم تمام شد كه اربا

زيرا كه  ؛ساحران حجت بر ساير مردم بپا شد، و در معجزة عيسي با اطبا حجت بپا گشت
خداوند معجزات پيغمبران را به گونة مشهورترين چيزي كه در زمان آن پيغمبري كه 

ترين شكل، و سحر در زمان خواسته او را آشكار كند وجود داشته قرار داده است به بر
، و فصاحت در زمان ؛به آخرين حد رسيده بود و طب در زمان عيسي ؛موسي
  .صمحمد

و حازم در منهاج البلغاء گفته: وجه اعجاز در قرآن از جهت اين است كه فصاحت و 
بالغت در آن از تمام انحاء آنها و در همة قرآن استمرار يافته استمراري كه سستي در آن 
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نشود، و احدي از افراد بشر بر انجام چنين امري توان ندارد، و در كالم عرب و هر يافت 
گويد چنان فصاحت و بالغت در تمام آن و از هر لحاظ  آنكه به لغت آنها سخن مي

گرايد و  نيست نيست مگر در مقدار اندك و معدودي از آن، سپس كالم به سستي مي
يابد در تمامي آن بلكه در  احت استمرار نميگردد، لذا فص خوبي و رونق كالم قطع مي

  شود. بخشها و جاهاي پراكنده آن واقع مي
گويد: جهت معجزة قرآن با انديشه كردن در علم بيان  شرح مصباحو مراكشي در 

خطا كردن در  اند آن است كه از شود، و آن چنانكه در تعريف آن اختيار كرده شناخته مي
ردد، و از پيچيدگي آن اجتناب ورزند، و با آن وجوه زيبا گ اداي معني با آن احتراز مي

گردد؛ چون وجه  ساختن كالم پس از رعايت منطبق شدنش با مقتضاي حال دانسته مي
بود، و نيز تنها تأليف  اعجاز آن مفردات الفاظش نيست وگرنه پيش از نزولش معجزه مي

و اعراب تنهايش نيز اعجاز  بود، ليفي معجزه ميأباشد؛ وگرنه هر ت آن وجه اعجازش نمي
اش معجزه نيست، وگرنه آغاز شيوة  ال هر سخن معربي معجزه بود، و فقط شيوهإ نيست و

مه يلبايست هذيان مس شد، و شيوه همان راه است، و نيز اگر چنان بود مي شعر معجزه مي
  شود در مانند: هم اعجاز باشد؛ و چونكه اعجاز بدون آن اسلوب هم يافت مي
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زيرا كه تعجب آنها از فصاحت آن بود، و  ؛و نه با منصرف كردن آنها از معارضه با آن
چون مسيلمه و ابن المقفع و معري و ديگران اين كار را كردند، ولي چيزي جز آنچه 

ها از شنيدنش رميده شوند و طبعها از آن نفرت كنند، و شنوندگان در احوال تركيب گوش
آن بخندند به ميدان نياوردند، و قرآن با همان احوال خود بلغا را عاجز و فصحا را الل 
كرد، پس بر اعجاز آن دليلي اجمالي است اينكه عربها از آن عاجز ماندند با آنكه به 

اش انديشيدن در  به ديگران، و دليلي تفصيلي است كه مقدمه زبانشان بود، تا چه رسد
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اش علم به اينكه اين كتاب از سوي كسي فرود آمده كه  ويژگيهاي تركيب آن، و نتيجه
  علم او به هر چيزي احاطه دارد.

و اصفهاني در تفسيرش گفته: بدانكه اعجاز قرآن از دو جهت ياد شده: يكي اعجازي 
شود، دوم: با منصرف ساختن مردم از معارضة با آن، وجه  مياست كه به خودش مربوط 

اول يا متعلق به فصاحت و بالغت است يا به معني آن، اما اعجاز مربوط به فصاحت و 
گردد؛ چونكه الفاظ قرآن همان الفاظي  نمي بالغت؛ به عنصر آن ـ كه لفظ و معني است بر

  اند، خداي تعالي فرموده: است كه آنها داشته
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  و نيز بسياري از معاني آن در كتابهاي پيشين بوده، خداي تعالي فرموده:
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ها ناعجاز اي و آنچه در قرآن از معارف الهي و بيان مبدأ و معاد و خبر از غيب هست،
گردد، بلكه چون بدون تعليم و تعلم قبلي حاصل  به قرآن از لحاظ اينكه قرآن است برنمي

كند كه به همين نظم باشد يا نه، به زبان  شده اعجاز دارد، و خبر دادن از غيب فرق نمي
عربي باشد يا غير آن، با عبارت باشد يا اشاره، بنابراين نظم مخصوص همان شكل و 

باشند، و حكم هر چيزي با تفاوت يافتن  آن است، و لفظ و معني عنصر آن ميصورت قر
كند نه با عنصر آن، مانند  يابد و با تبديل اسمش حكم آن تغيير مي صورتش تغيير مي

انگشتر و گوشواره و گردنبند كه با اختالف شكلشان اسمشان تغيير كرده، نه عنصر آنها 
ي كه از طال يا نقره يا آهن درست شده همان انگشتر كه طال و نقره و آهن باشد، انگشتر

كند و اگر انگشتر و گوشواره و گردنبند از طال  نام دارد، هر چند كه عنصر آنها فرق مي
كند به خاطر تفاوت شكلهاي آنها، هر چند كه عنصر آنها  ساخته شود اسمشان فرق مي

  يكي است.
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ص به قرآن به نظم مخصوص آن وي گفته: از بيان فوق معلوم شد كه اعجاز مخصو
شود، و توضيح اينكه نظم آن معجزه است و متوقف بر بيان نظم كالم است،  مربوط مي

گوييم: مراتب تأليف  سپس بيان اينكه اين نظم برخالف نظم سخنان ديگر است، پس مي
  سخن پنج است:

آنها اول: متصل كردن حروف به يكديگر تا كلمات سه گانه: اسم و فعل و حرف از 
  بدست آيد.

هاي سودمندي از آنها حاصل شود، و اين  دوم: تأليف اين كلمات به يكديگر تا جمله
و نيازهاي خويش را با  ،برند همان نوعي است كه مردم همگي در گفتگواي خود بكار مي

  گويند. مي» كالم منثور«و به اين نوع  ،آورند آن برمي
ي كه آغازها و مقاطع و مدخلها و مخارج ا سوم: بستن آن كلمات به يكديگر به گونه

  نامند.» نظم«داشته باشد كه آن را 
چهارم: اينكه اضافه برآنچه در نوع پيش هست سجع هم در اواخر كلماتش بوده باشد 

  خوانند.» مسجع«كه آن را 
پنجم: اينكه با وجود آنها وزني هم براي آن قرار داده شود، كه به آن شعر گويند. و 

ه صورت محاوره و گفتن است كه خطابه نام دارد، و يا مكاتبه است كه آن را منظوم يا ب
خوانند، بنابراين انواع سخن از اين اقسام بيرون نيست، و هر كدام را نظم  نامه مي

دليل  .مخصوصي است، و قرآن تمام زيباييهاي آنها را دارد با نظم ديگري غير از نظم آنها
آن گفت: نامه، يا خطابه، يا شعر، يا سجع است، چنانكه  شود به بر اين مطلب اينكه نمي

شنود بين آن با نظمهاي ديگر  توان گفت: كالم است، و شخص بليغ چون آن را مي مي
  گذارد، و از مين روي خداي تعالي فرموده:  فرق مي
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و براستي كه كتابي است با عزت و بزرگ كه هرگز باطل از پيش و پس به آن راه «

  ».نيابد
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به جهت توجه دادن به اينكه تأليف آن چگونگي نظمي كه افراد بشر دارند نيست، تا 
  ست.امكان تغيير دادن و كم و زياد كردن آن باشد چنانكه در كتابهاي ديگر ه

وي افزوده: و اما اعجازي كه مربوط به منصرف كردن مردم از معارضة با آن نيز اگر 
اي  منظور شود ظاهر است؛ توضيح اينكه هر صناعتي را پسنديده يا ناپسند با عده

اي براي  بينيم حرفه مناسبتهاي مخفي و اتفاقات حملي هست؛ به دليل اينكه كسي را مي
گردد، و قواي او در به  اش فراخ مي وشيدن جامة آن سينهدهد، و با پ خودش ترجيح مي

پذيرد، و در آن تالش  اي آن را مي كار بردنش فرمانبري كنند، كه با سينة باز و دل گشاده
كند، پس چون خداوند اهل بالغت و خطابه را كه در هر ميداني از معاني با زبان  مي

ن فراخواند، و آنها را از آوردن مثل آن شوند، اينها را به معارضة قرآ مسلط خود وارد مي
اي  عاجز ساخت، و متصدي معارضة آن نشدند بر انديشمندان پوشيده نماند كه بازدارنده

از سوي خداوند آنها را از اين كار بازداشته و منصرف ساخته است، و كدام اعجازي 
و در باطن از آن  باالتر از اين كه همة بلغا در ظاهر عاجز باشند كه با آن معارضه كنند

  منصرف شده باشند. پايان گفتار مراكشي.
شود ولي وصف آن ممكن  و سكاكي در المفتاح گفته: بدانكه اعجاز قرآن درك مي

توان وصف نمود، و مانند  توان درك كرد و نمي نيست، چنانكه راستي وزن را مي
گردد و  مي اي كه بر صدايي عارض شده درك كشتيراني، و همانگونه كه خوشي نغمه

شود مگر با ورزيدگي در دو علم  تحصيل آن جز براي صاحبان فطرت سالم درك نمي
  معاني و بيان و تمرين در آنها.

و أبوحيان توحيدي گويد: از بندار فارسي سؤال شد كه موقعيت اعجاز در قرآن 
ن شبيه آن است كه بگويي: وچيست؟ در جواب گفت: اين مسأله ستمي بر معني است، چ

ايگاه انسان نسبت به انسان چيست؟ كه انسان را موقعيتي از انسان نيست؛ بلكه هر گاه ج
اي، قرآن هم همينطور  اي و بر ذات آن داللت نموده به تمام آن اشاره كني آن را تحقق داده

است، به جهت شرافت آن كه به هيچ قسمتي از آن اشاره نشود مگر اينكه آن معني خود 
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ه و هدايتي براي گويندة آن، و در توان بشر نيست كه منظورهاي آيتي باشد، و معجز
خداوند را در كالمش و اسرار او را در كتابش احاطه يابند، از همين روي عقلها متحير و 

  اند. اند، و به آن خيره شده بينشها وامانده
 و خطابي گفته: بيشتر علماي صاحبنظر برآنند كه وجه اعجاز در قرآن از لحاظ بالغت

  اند. است، ولي تفصيل آن بر آنها دشوار شده، و به حكم ذوق متمايل گشته
وي گويد: و تحقيق آن است كه اجناس كالم  مختلف است، و مراتب سخن در 
درجات بيان متفاوت؛ قسمتي بليغ؛ محكم و پربار است، و قسمت ديگري فصيح و غريب 

پسنديدة خوب است؛ كه قسم و آسان، و بخشي روشن سادة دلنشين؛ اينها اقسام سخن 
اول برترين، و دومي وسط و سومي نزديكترين و پايينترين آنهاست، كه بالغتهاي قرآن از 

اي دارد، و با اين اوصاف  هر كدام از اين اقسام مقداري برگرفته، و از هر نوعي شاخه
ه تنهايي اي از كالم را متضمن گرديده كه بين بزرگي و رواني جمع كرده كه اين دو ب شيوه

باشند؛ زيرا كه روان بودن سخن نتيجة سادگي است، و پرمعني  همچون دو متضاد مي
آيد؛ لذا جمع شدن اين دو امر در نظم آن، با  بودن و متانت به نوعي از دشواري برمي

وجود برتري جستن هر كدام از ديگري فضيلتي است كه قرآن به آن اختصاص يافته؛ تا 
  بوده باشد. صبرشنشانة روشني براي پيغم

اند؛ از جمله اينكه: علم  و به خاطر چند جهت افراد بشر از آوردن مثل قرآن درمانده
آنان تمام نامها و كلمات لغت عرب و اوضاع آنها يعني زمانها و وضعيتهايي كه معاني 

ا اند را فرا نگرفته، و فهمهاي آنان تمام معاني اشيائي كه بر آن الفاظ حمل گرديده ر داشته
نمايد، و شناخت ايشان به فرا گرفتن تمام وجوه نظمهايي كه به آنها هماهنگي  درك نمي

آورند، تا به انتخاب  گردد، و ارتباط هر يك را با ديگري به دست نمي يابد كامل نمي مي
بهترين از زيباترين وجوه آنها برسند، و سخني مثل آن بياورند، و سخن به اين سه پايه 

ي كه به آن برپا شد، و رابطي كه لفظ و معني را بهم پيوند نصل، و معابرپاست: لفظ حا
دهد. و چون قرآن را تأمل كني خواهي ديد كه اين امور در نهايت برتري و كمال در آن 
يافت شوند؛ تا آنجا كه هيچ لفظي را فصيحتر يا پربارتر يا دلپذيرتر از الفاظ ديگرش 
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تر و متشكلتر و منسجمتر از آن  فتر، و پيوستهنخواهي ديد، و هيچ نظمي را خوش تألي
اي گواه است كه در ابوابش از همه  نخواهي يافت، و اما معاني آن را هر صاحب انديشه

  باشد. جلوتر، و درجاتش از همة سخنها باالتر مي
گانه به طور پراكنده در انواع سخن يافت شود؛ ولي  و ممكن است اين فضايل سه

ك گونه سخن جمع گردد جز در كالم خداي عليم قدير يافت نگردد، اينكه همة آنها در ي
پس با اين بيان به دست آمد كه قرآن بدين جهت معجزه است كه فصيحترين الفاظ را در 
بهترين نظامهاي تأليف و با در برگرفتن صحيحترين معاني آورده است از توحيد خداي 

رفته، تا دعوت به طاعتش، و بيان راه تعالي و تنزيه او در صفاتي كه شايسته او نيست گ
عبادتش، يعني: حالل و حرام و مكروه و مباح، و موعظه و تعديل، و امر به معروف و 
نهي از منكر، و راهنمايي به اخالق پسنديده، و بازداشتن از خويهاي ناپسند، و هر كدام از 

شود، و  آن ديده نمي اين مطالب و الفاظ در جاي خودش قرار گرفته كه هيچ چيز اوليتر از
تر از آن باشد، اخبار قرون گذشته، و  آيد كه امري شايسته در عقل اين تصور پيش نمي

آنچه از عذابهاي خداوند بر معاندان آنها نزول يافته در آن سپرده شده است و از شدنيهاي 
ده شده آينده در زمانهاي آتيه حقايقي گفته در حالي كه بين دليل و آنچه برايش دليل آور

و دليل و مدلول عليه جمع كرده است تا لزوم آنچه مورد دعوت آن است را بيشتر تأكيد 
  نمايد و از وجوب آنچه امر يا نهي كرده خبر دهد.

و معلوم است كه آوردن مثل چنين امور، و جمع بين موارد پراكندة آنها بطوري كه 
ن ناتوان است، و قدرتش به منسجم و پيوسته گردند، چيزي است كه نيروي انساني از آ

اند، و از معارضة با آن عاجز شدند، آنگاه معاندين  رسد، لذا افراد بشر از آن وامانده آن نمي
كردند، و يك بار مدعي  گفتند شعر است، چون نظم آن را مشاهده مي با آن گاه مي

و قرآن  ديدند، و تواني بر آن نداشتند، شدند سحر است چون خود را از آن عاجز مي مي
افكند،  يافتند آنها را به هراس و حيرت مي را مؤثر در دلها، و فروشونده در گوشها مي
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نمودند، از همين  توانستند خويشتنداري كنند، و به نوعي به عظمت آن اعتراف مي نمي
  روي گفتند: راستي كه شيريني و حقا كه شيوايي دارد.

  گفتند:  و گاهي از روي نابخردي و جهل مي

� ç��ÏÜ≈y™r& šÏ9 ¨ρ F{ $# $yγt7oKtG ò2$# }‘ ÏSsù 4’n?ôϑ è? Ïµø‹n=tã Zοt�ò6 ç/ Wξ‹Ï¹r&uρ �    

  )5فرقان / (  
هاي پيشينيان است كه آنها را نوشته پس هر صبح و شام بر او امالء  افسانه«

  ».شود مي
و هيچ كس در خدمت  ،دانستند صاحب آنها أمي و درس ناخوانده است با اينكه مي
هاي ديگري كه  ست كه چنين سخن و بياني را امالء كند يا بنويسد، و گفتهآن حضرت ني

  .بافتند از روي ناداني و عناد و ناتواني مي
اند، و آن  ام كه مردم از آن غافل مانده سپس گفته: و دربارة اعجاز قرآن وجهي گفته

خني غير از دهد، كه هيچ س گذارد، و جانها را تكان مي تأثيري است كه در دلها بجاي مي
شنوي ـ چه نظم و چه نثر ـ كه تا بگوش رسد به دل رخنه كند، يك جا از  قرآن را نمي

جهت لذت و شيريني، و جاي ديگر از جهت عظمت و هيبتي كه دارد، هيچ سخني را 
  چنين نمي يابي كه اينطور بر دلها اثر كند، خداي تعالي فرموده:

� öθs9 $uΖø9 t“Ρ r& #x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’n?tã 9≅ t6y_ …çµ tF÷ƒr& t�©9 $Yè Ï±≈yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ôÏiΒ ÏπuŠô± yz «! $# 

  )21حشر / (  �
ديدي كه از ترس  كرديم هر آينه آن را مي اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي«

  ».شد خداوند خاشع و از هم پاشيده مي
  و نيز فرموده:

� ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈tG Ï. $ YγÎ6≈t±tF •Β u’ÎΤ$ sẄΒ ”� Ïèt± ø) s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è=ã_ t Ï% ©!$# 

šχöθ t± øƒs† öΝåκ®5 u‘ �  ) / 23زمر(  
خداوند بهترين سخن (قرآن) را نازل فرمود كتابي كه (آياتش) مشابه هم و (ذكر «
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شود، از آن بر اندام آنها كه از پروردگارشان بيمناكند  خدا و خاصان او) مكرر مي

  ».افتد لرزه مي
اند، وجوه بسياري  اقه گفته: اهل علم در وجه اعجاز قرآن اختالف كردهو ابن سر

اند كه همة آنها حكمت و درستي است، با اين حال در وجوه اعجاز آن به يك دهم  آورده
  اند: ايجاز با بالغت است. اي گفته اند، پس عده از ده يك آن هم نرسيده

  و برخي ديگر گويند: بيان و فصاحت است.
  يند: انسجام و نظم است.و جمعي گو

اند: وجه اعجاز آن بيرون بودن از جنس كالم عرب است از نظم و   و كساني ديگر گفته
و شعر با اينكه حروف آن در كالم آنها و معاني آن در خطابهاي ايشان و  نثر و خطبه

باشد، در عين حال ذات آن از قبيل كالم آنها نيست، و  الفاظش از جنس كلماتشان مي
و  ،آن از اجناس خطايشان جداست، بطوري كه هر كس بر معاني آن بسنده كند جنس

حروف آن را تغيير دهد رونقش را از بين برده باشد، و هر آنكه به حروفش اكتفا نمايد و 
اش را از كار انداخته باشد، و در اين امر رساترين داليل بر  معنايش را تغيير دهد؛ فايده

  اعجاز آن هست.
شود، و  اش خسته نمي اند: عبارت از آن است كه خواننده يگر گفتهو گروهي د

  هر چند كه تالوتش تكرار شود. ،گردد اش ملول نمي شنونده
  اند: عبارت از خبرهايي است كه از امور گذشته در آن هست. و ديگراني گفته

  و كسان ديگري گويند: علم غيب و حكم قطعي بر امور است كه در آن آمده.
ويند: عبارت است از اينكه جامع علومي است كه شرح آنها طوالني و و جمعي گ

  باشد. پايان گفتار ابن سراقه. شمارش آنها دشوار مي
باشد، نه  و زركشي در البرهان گفته: اهل تحقيق برآنند كه اعجاز بر تمام اقوال فوق مي

كرده است، پس معني بر هر يك از آنها به تنهايي؛ زيرا كه قرآن تمام اين ويژگيها را جمع 
ندارد كه به يكي از اين وجوه به تنهايي نسبت داده شود با اينكه مشتمل بر همة آنها و 
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 بلكه غير آنها نيز هست، از جمله اعجابي است كه در دلها و گوشهاي شنوندگان بر
انگيزد، خواه عظمت و اعجازش را اعتراف كنند و خواه انكار نمايند. و از جمله اينكه  مي

يوسته در گوش و زبان شنوندگان و خوانندگان تر و تازه بوده و هست. و از جمله اينكه پ
اد ضبين دو صفت پرباري و دلپذيري را جمع كرده با اينكه اين دو صفت همچون دو مت

  گردند. هستند كه غالباً در كالم افراد بشر جمع نمي
غير خودش ـ كتابهاي آسماني  نياز از و از جمله اينكه آخرين كتابها قرار داده شده بي

شود،  گذشته ـ در صورتي كه كتابهاي پيشين گاهي نياز به بيان دارند كه به آن رجوع مي
  چنانكه خداي تعالي فرموده:

� ¨β Î) # x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9$# �È à) tƒ 4’ n?tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) u�sYò2 r& “Ï% ©!$# öΝèδ ÏµŠÏù 

šχθà" Î=tG øƒs† �  ) / 107و2/106ب البرهانو كتا – 76نمل(  
اش اختالف  كند بيشتر آنچه درباره اسرائيل بيان مي براستي كه اين قرآن بر بني«

  ».دارند
  گردد. و رماني گفته: وجوه اعجاز قرآن از جهاتي آشكار مي

هايي كه بر آن بود، و نياز شديد به آن، و تحدي  ترك معارضة با آن، با همه انگيزه -1
  ارضه) قرآن نسبت به همه.(= خواندن خصم به مع

  منصرف كردن از معارضه. -2
  بالغت. -3
  خبر دادن از امور آينده. -4
  نقض كردن عادت. -5
  مقايسة آن با ديگر معجزات. -6

وي گويد: و نقض كردن عادت چنان است كه: عادت بر انواع معروفي از كالم جاري 
ري كه بين مردم در حرفهاي ها، و نث ها، و نامه بود، از جمله شعر، و سجع، و خطبه

شان رواج داشت؛ قرآن شيوة خاصي آورد كه از عادت آنها بيرون بود، زيباييش  روزمره
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ها برتري دارد، و از سخن موزون ـ كه واالترين انواع  آنقدر باال است كه از همة شيوه
  باشد. سخن است ـ نيز برتر مي

: اعجاز آن را از اين جهت آشكار وي افزوده: و اما مقايسة آن با تمام معجزات ديگر
سازد، چون راه شكافتن رود، و مبدل نمودن عصا به اژدها، و آنچه در اين روند بوده  مي

  اند. نشسته يك راه در اعجاز است، كه خارج از عادت بوده و مردم از معارضة با آن باز
از اعجاز گفته: بدانكه قرآن مشتمل بر وجوه بسياري  الشفاو قاضي عياض در كتاب 

  آيد: است، و از جهت ضبط انواع آنها در چهار وجه به دست مي
اول: تأليف زيبا و جوش خوردن كلمات آن به يكديگر و فصاحت، و وجوه ايجاز، و 
بالغت خارق عادت آن است، كه بر شيوة عربها كه گوي سبقت را در ميدان سخن ربوده، 

  فائق آمد.  و در اين فن برتري داشتند، قرآن بر شيوة آنها
هاي  دوم: شكل عجيب نظم و ترتيب، و شيوة غريب آن است، كه برخالف شيوه

سخن عرب و روش نظم و نثر آنها آمد، و مقاطع آياتش بر آن گونه شد، و فواصل 
  كلماتش به آن منتهي گشت، و نه قبل و نه بعد آن نظيري نداشته و نخواهد داشت.

ود ذات ايجاز و بالغت است، و همان شيوة وي گويد: و هر كدام از اين دو نوع خ
انگيز در حقيقت نوعي اعجاز است كه عرب از آوردن يكي از اين دو عاجز بود،  شگفت

چون هر يك از آنها خارج از توان ايشان و مباين با فصاحت و كالم آنان است، برخالف 
  كسي كه پنداشته اعجاز در مجموع بالغت و شيوه است.

اي غيبي در آن هست كه نبوده، و بعداً همانگونه كه خبر داده بود سوم: آنچه از خبره
  يافتند.

چهارم: آنچه از اخبار قرون گذشته و امم پيشين و آيينهاي كهن در آن آمده كه يك 
جريان آن را جز دانشمندان برجستة اهل كتاب كه عمر خود را در آموختن آن گذرانده 

آورد، و نص آن را  همانگونه آن را مي صبردانست، در عين حال پيغم بودند كسي نمي
  نوشت. خواند و نه مي فرمود، با اينكه درس نخوانده بود، و نه مي مي
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وي گفته: اين چهار وجه اعجاز آن روشن است و نزاعي در آنها نيست، و از جمله 
اي در قضاياي خاصي آمده  ديگر وجوه اعجاز آن آياتي است كه براي عاجز شمردن عده

نها اعالم كرده كه آن كار را نخواهند كرد، پس آن قوم آن كار را انجام ندادند، و و به آ
  تواني بر آن نيافتند، چنانكه به يهوديان فرموده:

� (#âθ̈ΖyϑtF sù |N öθ yϑø9 $# βÎ) ÷ΛäΨ à2 šÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊆∪ s9 uρ çν öθ̈Ψ yϑtG tƒ # J‰t/ r& �    
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اين ادعا (كه سراي آخرت و نعمتهاي  پس آرزوي مرگ داشته باشيد اگر در«

  ».بهشت ا ز آن شماست) راستگو هستيد، و هرگز آن را آرزو نكنند
  و هيچ كس از آنها تمناي مرگ ننمود، و اين در وجه سوم داخل است.

و از وجوه ديگر اعجاز آن بيمي است كه به دلهاي شنوندگان آن، و هيبتي است كه بر 
اي از افراد هنگام شنيدن  شود، و عده يدنش عارض ميوجود آنان هنگام تالوت و شن

شنيد كه در نماز مغرب  صآياتي از آن مسلمان شدند،  چنانكه جبيربن مطعم از پيغمبر
خواند و بر اثر آن اسالم آورد، وي گفته: هنگامي كه آن حضرت به  الطور را مي ي سوره

  اينجا رسيد:

� ÷Π r& (#θà) Î=äz ôÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Πr& ãΝèδ šχθà) Î=≈y‚ ø9   )35طور / (  � #$
آيا اين خلق از نيستي صرف (بدون آفريننده) به وجود آمدند يا خويشتن را خود «

  ».آفريدند؟
  تا:

� tβρ ã� ÏÜ ø‹kÁ ßϑø9   )37طور / (  � #$

  نزديك بود دلم به پرواز درآيد، و آن نخستين جرقة اسالم در دلم بود.
اي دربارة ايشان  اند كه كتابهاي جداگانه دهاي با شنيدن آياتي از آن جان دا و عده

  پرداخته شده است.
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اي باقي است كه تا  سپس گفته: و از وجوه اعجازش آن است كه آيتي جاودان و نشانه
  گردد؛ و خداوند ضامن حفظ آن است. دنيا باقي است نابود نمي

ود، بلكه اش خسته و رنجور نش اش ملول نگردد، و شنونده و از جمله اينكه خواننده
چشاند، و مكرر خواندنش ماية فزوني  اقبال بر تالوت آن شيريني بيشتري به وي مي

آورد، و با دوباره  گردد، در صورتي كه كالمهاي ديگر با تكرار دشمني مي محبتش مي
با تكرار بسيار «قرآن را وصف فرمود به اينكه:  صشود، لذا پيغمبر انگيز مي خواندن مالل

  ».شود كهنه نمي
و از جمله اينكه علوم و معارفي را در برگرفته كه هيچ كتابي آنها را جمع نكرده، و 
احدي به دانستن آنها دست نيافته، و قرآن آن همه علم را در كلمات اندك و حروف 

  معدودي جمع كرده است.
اي در اعجاز  وي گفته: و اين وجه داخل در بالغت آن است؛ پس نبايد كه فن جداگانه

گردد نه  ر آيد. وجوه پيش از اين هم در خواص و فضايل قرآن محسوب ميآن بشما
اعجاز آن، كه حقيقت اعجاز همان وجوه چهارگانة اولي است كه بايد بر آنها تكيه شود. 

  پايان گفتار قاضي عياض.

  چند تذكر

اند كه اعجاز  از قرآن اختالف شده، بعضي از معتزله بر آن بوده هاول: در مقدار معجز
  كند. بوط به تمام قرآن است، ولي دو آية سابق آن را رد ميمر

شود، خواه كوتاه و خواه بلند باشند،  هاي آن مربوط مي و قاضي گويد: اعجاز به سوره
  ).ةبه دليل ظاهر فرمودة خداوند: (بسور

وي در جاي ديگري گفته: متعلق به سوره يا مقدار آن از كالم است، بطوري كه 
-اي بود  اي به قدر حروف سوره غت در آن معلوم گردد، پس هر گاه آيهبرتريهاي قوة بال

  هر چند مانند سورة الكوثر ـ معجزه است.
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  وي افزوده: و دليلي بپا نشده كه از معارضه با كمتر از اين ناتوان باشند.
شود، بلكه شرط است كه آيات بسياري  اند اعجاز با يك آيه حاصل نمي اي گفته و عده

  باشد.
  شود، به دليل فرمودة خداوند: اند: به كم و زياد از قرآن مربوط مي ساني ديگر گفتهو ك

� (#θ è? ù' u‹ù=sù ;]ƒÏ‰ pt¿2 ÿÏ& Î#÷WÏiΒ β Î) (#θçΡ%x. š Ï%Ï‰≈|¹ �  ) / 34طور(  
  ».گويند آنها هم كالمي همانند قرآن بياورند پس اگر راست مي«

حكايت حديث تام در كمتر از قاضي گفته: در اين آيه داللتي بر آن نيست، چون 
  گردد. كوتاه حاصل نمي ي كلمات يك سوره

توان دانست يا نه؟ قاضي  اند كه آيا اعجاز قرآن را به طور بديهي مي دوم: اختالف كرده
را به  صگفته: ابوالحسن اشعري بر آن شده كه آشكار شدن قرآن به دست پيغمبر اكرم 

نش را از راه استدالل بايد به دست آورد. وي توان دانست، و معجزه بود طور بديهي مي
تواند آن را  گويد: و آنچه ما بر آن هستيم اينكه شخص عجمي جز از راه استدالل نمي

هاي عرب را فراگرفته و  دريابد، و همينطور كسي كه بليغ نيست، ولي بليغي كه شيوه
دن مثل آن عاجز غرايب صنعت آن را دانسته، به طور بديهي خودش و ديگران را از آور

  بيند. مي
اند كه قرآن در باالترين مراتب بالغت است، بطوري كه  سوم: با اينكه همه اتفاق كرده

اختالف دارند كه  شود؛ رسانيدن معني يافت نمي در تركيبات متناسبتر و متعادلتر از آن در
ن شده كه آآيا در مراتب فصاحت تفاوتي در آن هست يا نه؟ قاضي آن را منع كرده، و بر 

هر كلمة آن در اوج أعالي فصاحت است؛ هر چند كه مردم در احساس فصاحت آن با 
اند كه تفاوت دارد، وي  يكديگر فرق دارند. و ابونصر قشيري و كسان ديگري بر آن شده

گفته: ما مدعي نيستيم كه هر چه در قرآن هست در باالترين مراتب فصاحت است. و غير 
  و فصيحتر هست. او گفته: در قرآن فصيح

شيخ عزالدين بن عبدالسالم نيز به همين رأي تمايل كرده، سپس سؤالي مطرح نموده 
كه: چرا تمام قرآن به طور فصيحتر نيامده؟ و صدرالدين موهوب جزري از آن جواب 
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آمد برخالف شيوة متعارف در  مي عداده كه حاصل جوابش چنين است: اگر قرآن به آن نو
كنند، پس حجت در اعجاز  در كالم خود بين فصيح و افصح جمع ميبين عربها بود كه 

شد، لذا به گونة كالم متعارفشان نازل شد تا ظهور عجز از معارضة آن تمام  تمام نمي
اي كه جنس آن براي ما مقدور نيست، چنانكه  گردد و مثالً نگويند: چيزي را آورده

زيرا كه نابينا در  ؛ام بر تو غالب شدم درست نيست شخص بينا به نابينايي بگويد: با ديده
گردد كه من نيز توان ديدن داشتم و بينايي تو از  جواب گويد: در صورتي غلبة تو تمام مي

بيناييم قويتر بود، ولي اكنون كه از اصل فاقد بينايي هستم چگونه معارضه از من صحيح 
  تواند بود.

منزه است با اينكه سخن موزون اند: حكمت اينكه قرآن از شعر موزون  چهارم: گفته
اش باالتر از رتبة سخنان ديگر است آن است كه: قرآن سرچشمة حق و مجموعة  رتبه

باشد كه باطل در شكل حق  راستي است، و حال آنكه آخرين حد كار شاعر تخييل مي
گردد، و افراط در مدح و مبالغه در مذمت و اذيت بدون اظهار حق و اثبات  ترسيم مي

ر شعر موجود است، لذا خداي تعالي پيغمبرش را از آن تنزيه فرموده است، و راستي د
چون شعر به دروغگويي شهرت يافته اهل برهان قياسهايي كه در بيشتر اوقات به بطالن و 

گفته: هيچ متديني كه راستگو  ءنامند. و يكي از حكما گردد شعري مي دروغ منتهي مي
  شته باشد.باشد ديده نشده كه در شعر تسلط دا

شود، جواب از آن چنين است كه: آن را  و اما آنچه به شكل موزون در قرآن يافت مي
زيرا كه شرط شعر قصه است، و نيز اگر قرآن شعر باشد پس بايد هر كس  ؛نامند شعر نمي

هم به طور اتفاقي چنين چيزي براي پيش بيايد يعني در سخنش كالم موزوني واقع شود 
مردم شاعرند، چون بسيار كم است كه سخن كسي خالي از آن  شاعر باشد، پس همة

باشد، و اين بر زبان فصحا وارد گرديده است، پس اگر باور داشتند كه شعر است به 
زدند؛ چون بيش از همه آنها بر چنين چيزي  خاستند و بر آن طعن مي مي معارضة با آن بر

آخرين مرحلة انسجام برسد و  رشود كه كالم د حريص بودند، و در صورتي شعر واقع مي
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شود، و كمترين حد شعر دو  گويند: يك بيت و آنچه بر وزن آن است شعر خوانده نمي
شود: كمترين مقدار از  مي هگويند، و گفت بيت به باالست، و بقولي: رجز را اصال شعر نمي

  شود چهار بيت است و اين در قرآن نيامده است. رجز كه شعر مي
تحدي براي انسانها واقع است نه جنيان؛ زيرا كه آنها اهل زبان  پنجم: كسي گفته:
  هاي آن نزول يافته نيستند، و اينكه در فرمودة خداوند: عربي كه قرآن بر شيوه

  )88 /إسراء (  �س والجن نقل لئن اجتمعت اإل �
اند براي بزرگ شمردن اعجاز آن است، چون براي حالت اجتماع چنان  ياد شده

ه براي افراد نيست، پس اگر جمع شدن جن و انس فرض گردد با نيرويي است ك
  پشتيباني از همديگر، و از معارضة با آن ناتوان باشند يك گروه عاجزترند.

و ديگري گفته: بلكه براي جنيان هم تحدي واقع گرديده و فرشتگان نيز در آيه نيت 
  توانند مثل قرآن بياورند. اند، چونكه آنها نيز نمي شده

اند  گفته: بدين جهت در آية فوق تنها جن و انس ياد شده غرايب التفسيرماني در و كر
  جن و انس فرستاده شده بود نه فرشتگان.براي  صكه پيغمبر اكرم

  ششم: غزالي سؤال شد از معني فرمودة خداي تعالي:

 � öθs9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «!$# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Z"≈n=ÏF÷z $# # Z��ÏWŸ2 �    

  )82نساء / (  
و اگر (اين قرآن) جز از نزد خداوند بود هر آينه در آن اختالف بسياري «

  ».يافتند مي
در جواب گفت: اختالف لفظي است مشترك بين چند معني، و در اينجا منظور نفي 
اختالف مردم دربارة آن نيست، بلكه نفي اختالف از ذات قرآن است، چنانكه گويند: اين 

ست يعني اول و آخر آن در فصاحت به هم شباهت ندارد، يا گفته مي سخن مختلف ا
كند و بعضي ديگرش  شود: دعوي آن مختلف است، يعني: بخشي از آن به دين دعوت مي

باشد و قسمتي از  به دنيا، يا اينكه: نظم آن مختلف است، كه قسمتي از آن بر وزن شعر مي
جهت پرمحتوي بودن باشد، و مقداري ديگر آن نه، و يا مقداري از آن بر شيوة خاصي از 
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باشد اول  برخالف آن، و كالم خداوند از اين اختالفات منزه است، كه آن بر يك شيوه مي
و آخرش با هم تناسب دارند و در يك درجه است در نهايت فصاحت، چنين نيست كه 

داي بر بد و خوب مشتمل باشد، و براي يك معني آورده شده، يعني دعوت خلق به خ
تعالي و منصرف نمودنشان از دنيا به سوي دين، در صورتي كه كالم آدميان اين اختالفات 

هاي شاعران و نويسندگان بر آن قياس گردد؛ اختالفي در  را دارد، چه اينكه هر گاه گفته
شود، تا جايي  روش نظم و در مراتب فصاحت بلكه در اصل فصاحت در آنها يافت مي

ب خواهد بود، پس دو نامه يا دو قصيده با هم مساوي نخواهند كه مشتمل بر بد و خو
شد، بلكه يك قصيده نيز مشتمل بر ابيات فصيح و ابيات پست و بد است و همينطور 
قصايد و اشعار بر اغراض و مقاصد مختلفي مشتملند؛ زيرا كه شعرا و فصحا در هر وادي 

هي دنيا را مدح كرده و گاهي گيرند، گا كشند، و از هر شاخه برگ و باري مي سري مي
ستايند و آن را احتياط و زيركي نامند، و بار  كنند، و يك بار جبن و ترس را مي مذمت مي

كنند و آن را  شمارند، و يك جا شجاعت را مدح مي ديگر آن را مذمت كرده و ضعف مي
صه باكي نامند، و خال خوانند و در جاي ديگر مذمتش نموده و تهور و بي قاطعيت مي

كالم افراد بشر از اين اختالفات خالي نيست؛ چون ريشة اينها اختالف و دگرگوني 
يابد، كه هنگام خوشي و سرور و باز  غرضها و احوال است كه انسان حالتهايش تغيير مي

آيد، و همينطور  كند، و هنگام افسردگي فصاحتش نمي بودن طبع؛ فصاحت او را كمك مي
كند، و گاهي از آن روي  ه گاهي به چيزي تمايل ميبايد ك اغراض او اختالف مي

شود، بنابراين هيچ انساني  گرداند، و اينها به طور طبيعي در سخن او ماية اختالف مي مي
بر يك هدف  -شود كه در بيست و سه سال ـ كه مدت فرود آمدن قرآن است  ديده نمي

شد،  ش مختلف ميبشري بود كه احوال صو شيوة واحدي سخن بگويد، و پيغمبراكرم
پس اگر اين قرآن سخن او يا غير او از افراد بشر بود هر آينه در آن اختالف بسيار 

  يافتند. مي
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هفتم: قاضي گويد: اگر گفته شود: آيا شما قائل هستيد كه غير قرآن از كالم خداوند 
ز آنها گوييم: از لحاظ نظم و تأليف هيچ يك ا معجزه باشد مانند تورات و انجيل يا نه؟ مي

باشند؛ و جهت  معجزه نيستند هر چند كه از خبرهاي غيبي كه دارند مانند قرآن معجزه مي
اينكه معجزه نيستند آن است كه خداي تعالي آنها را وصف ننموده به آنچه قرآن را 

ايم كه تحدي به آنها واقع نگرديده چنانكه در مورد قرآن  وصف كرده؛ و چون دانسته
ون آن زبانها چنان نيستند كه وجوه فصاحت در آنها آنطور كه به تحدي روي داده؛ و چ

  حد اعجاز برسد واقع شود، و ابن جني در الخاطريات دربارة فرمودة خداوند:

� (#θä9$ s% # y›θ ßϑ≈tƒ !$̈ΒÎ) β r& u’ Å+ù=è? !$̈Β Î)uρ βr& tβθä3 ‾Ρ tΑ ¨ρ r& ôtΒ 4’ s+ ø9r& �   ) / 65طه(  
  ».افكنيم ي و يا ما اول ميافكن اي موسي يا تو برمي :گفتند«

به جهت دو وجه است: يكي لفظي است كه » ن نلقيأما وإ«گفته: اينكه گفته نشده: 
و ديگري معنوي اينكه خداي تعالي خواسته از قوت دل  هاست، همشكلي آخر آيه

خبر دهد، پس از آنها به لفظي تعبير آورد كه خود را بر موسي ساحران و پيروز ديدنشان 
  رساتر است در اينكه فعل را به او (موسي) نسبت دادند. تمامتر و

دانيم كه ساحران اهل زيان نبودند تا اين شيوة سخن  سپس سؤالي ايراد كرده كه: ما مي
را از آنها بدانيم و در جواب گفته: تمام مطالبي كه در قرآن از غير اهل زبان عربي حكايت 

الفاظ خودشان باشد، لذا شكي نيست كه  رساند، نه اينكه همان شده معاني آنها را مي
  فرمودة خداي تعالي:

� (# þθ ä9$ s% ÷βÎ) Èβ≡x‹≈yδ Èβ≡t� Ås≈|¡ s9 Èβ# y‰ƒÌ�ãƒ βr& Οä.%ỳ Ì� øƒä† ôÏiΒ Νä3 ÅÊö‘r& $ yϑÏδÌ�ós Å¡Î0 

$ t7yδõ‹ tƒuρ ãΝä3 ÏGs)ƒÌ� sÜ Î/ 4’ n?÷Wßϑø9   )63طه / (  � #$
خواهند با سحر خود  اين دو (موسي و هارون) ساحرند كه مي :فرعونيان گفتند«

  ».شما را از سرزمينتان بيرون سازند و شيوة برترتان را از بين ببرند
  شود. فصاحتي دارد كه به لغت عجم (= غيرعربي) جاري نمي
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گفته: بدانكه ممكن  سرار التنزيلأالتحصيل في  نوارأهشتم: بارزي در اول كتابش: 
بهتر است خبر داده شود، و  است از يك معني با چند لفظ كه بعضي از بعض ديگر

همينطور است هر يك از دو بخش جمله، كه احياناً تعبيري فصيحتر و با بخش ديگر 
ها، يا تمام الفاظي كه توافق با آن جمله دارند در  متناسبتر است، و بايستي معاني جمله

تر ذهن حاضر نمود، سپس مناسبترين و فصيحترين آنها را بكار برد، كه اين كار در بيش
احوال براي افراد بشر ممكن نيست، ولي نزد خداوند و در علم او حاضر و حاصل است، 

يح و فصيحتر، و كالمهاست، هر چند كه مشتمل بر فصلذا قرآن بهترين و فصيحترين 
  باشد، و اين مثالهايي دارد از جمله:  فرمودة خداي تعالي: مليح و مليحتر مي

�  o_y_ uρ È ÷tF̈Ζyf ø9 $# 5β# yŠ �  ) / 54رحمن(  

ثمر الجنتين قريب = و ميوة آن دو بوستان نزديك گفت: (و كه اگر به جاي آن مي
رساند كه  گرفت و نيز از جهت اينكه ميوه نمي از لحاظ جناس جاي آن را نمي» است

ها. و  رساند، و هم از جهت هماهنگي بين فاصله مي» جني«وقت چيدنش باشد كه كلمة 
  الي:از جمله فرمودة خداي تع

� $tΒuρ |MΖä. (#θ è=÷Fs? ÏΒ  Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈tG Ï. �  ) / 48عنكبوت(  
  ».كردي و پيش از اين كتابي تالوت نمي«

جمله  اي كه دارد سنگين است. و از بهتر است از تعبير (تقرأ چون از جهت همزه
  فرمودة خداي تعالي: 

� Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù �  ) / 2لفذخ(  
  ».ترديدي در آن نيست«

به جهت سنگين بودن ادغام، و از همين روي كلمة » شك فيه ال«تر است از تعبير: به
  بسيار ياد گرديده است، و از جمله:» ريب«

� Ÿωuρ (#θ ãΖÎγs? �  ) / 139آل عمران(  
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  به خاطر آسان بودن تلفظ آن، و:» تضعفوا وال«بهتر است از: 

� zyδuρ ãΝôà yè ø9$#  Íh_ÏΒ �  ) / 4مريم(  
  ».ت شداستخوانم سس«

  بهتر است، چون فتحه سبكتر از ضمه است، و از جمله: » ضعف«از 

� tΒ# u �  ) / 62بقره(  

  باشد، و لذا بيشتر از واژة تصديق ياد گرديده است. و: مي» صدق«سبكتر از 

� x8t� rO# u ª!   )91يوسف / (  � #$
  ».خداوند تو را برتري داد«

  باشد، و: سبكتر مي» فضلك«از 

� ’tA#u uρ �  ) / 177بقره(  

  و:». أعطي«سبكتر است از 

� u‘x‹Ρ r& �  ) / 21احقاف(  

  ، و:»خوف«سبكتر است از: 

� ×�ö� yz öΝà6   )184بقره / (  � 9©

  ، و مصدر در مانند: »أفضل لكم«سبكتر است از: 

� # x‹≈yδ ß, ù=yz «!   )11لقمان / (  � #$

� tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ �  ) / 3بقره(  

  است و:» غايب«و » مخلوق«سبكتر از: 

� yxÅ3Ψ s? �  ) / 230بقره(  

است، و از همين » تفعل« سبكتر از باب» تفعل«باشد، چون باب  مي» تتزوج«سبكتر از 
  روي واژة نكاح در قرآن بيشتر آمده است.
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و به خاطر تخفيف و اختصار الفاظ: رحمت و غضب و رضا و محبت و مقت در 
اينكه به طور حقيقت به اين امور متصف  اند، با اوصاف خداي تعالي بكار برده شده

شود، چنانكه  گردد؛ زيرا كه اگر از آنها با الفاظ حقيقت تعبير گردد كالم طوالني مي نمي
= با او همچون دوست دارنده و دشمن دارنده  تاقيعامله معاملة المحب و المگفته شود: 

ن سبك و مختصر كند، پس مجاز در چنين موردي بهتر از حقيقت است، چو رفتار مي
  باشد، و بر تشبيه بليغي مبتني است، پس فرمودة خداوند: مي

� !$£ϑ n=sù $tΡθà" y™# u $ oΨ ôϑs) tGΡ$# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ �  ) / 55زخرف(  

لينا بما إ فلما أتوا«يا » المغضب ةفلما عاملونا معامل«شد:  بهتر است از اينكه گفته مي
  ».يأتيه المغضب

هاي كوتاه معارضه ممكن باشد!  : شايد كه در سورهنهم: رماني گويد: اگر كسي بگويد
گوييم: در آنها چنين چيزي ممكن نيست از جهت اينكه تحدي به آنها واقع شده، پس  مي

  عجز از آن با فرمودة خداوند:

� (#θè? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ �  ) / 38يونس(  

فته هاي طوالني اختصاص داده نشده، و اگر گ گردد و در اينجا به سوره آشكار مي
هاي كوتاه فواصل تغيير داده شود، و به جاي هر كلمه لفظ ديگري  توان در سوره شود: مي

جايگزين گردد، آيا اين معارضه نيست؟ گوييم: نه، از جهت اينكه فرد مفحم (= كسي كه 
تواند بيتي را انشاء كند، در حالي كه ميان موزون و غير آن  از گفتن شعر عاجز است) مي

  گفته: هك 1هاي قصيدة رؤبه ، بنابراين اگر مفحم بخواهد به جاي قافيهگذارد فرق نمي
  فقاع الَخمشتبه االعالم لم  قعماق خاوي المخترَم األقاتو

  فدالريح من حيث انخرقبكل و

                                                

  نگاه كنيد. [مصحح] 104ي:  رؤبه بن عجاج. رجز او را در مجموع أشعار العرب،  صفحه - 1
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انگيز و همچون  هايش اشتباه يعني: و جايگاه تيرگون خالي شده از ساكنان، كه نشانه
  سوي كه بوزد. زند، با هر بادي از هر شفق برق مي

قرار دهد، و » فقشال» «الخفق«و به جاي » الممزق«بگويد: » المخترق«و به جاي:  اگر
»تواند، ولي با اين كار شعر گفتن براي او ثابت  بگذارد، مي» انخرق«را به جاي » نطلقا

يابد، و اين  شود، و با اين جابجايي كلمات معارضه با رؤبه در اين قصيده انجام نمي نمي
يابد، و همينطور است  طلب را هر كس كمترين آشنايي با شعر و ادب داشته باشد در ميم

  اگر كسي فواصل را تغيير دهد.
  
  



  نوع شصت و پنجم:

  در علوم استنباط شده از قرآن

  خداي تعالي فرموده:

� $̈Β $uΖôÛ§�sù ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ & ó x« �  ) / 38انعام(  
  ».فرو نگذاشتيم هيچ چيزي را )بيان(در كتاب «

  و نيز فرموده:

� $uΖø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹n=tã |=≈tG Å3ø9 $# $YΖ≈u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« �  ) / 89نحل(  
  ».و قرآن را بر تو نازل كرديم كه بيان حقيقت همه چيز است«

عرض شد: راه بيرون شدن از آنها » هايي خواهد بود فتنه«فرموده:  صو پيغمبر اكرم
ر بعد از شما، و حكم ما دا، در آن است خبر پيش از شما، و خبكتاب خ«چيست؟ فرمود: 

  اند. اين حديث را ترمذي و غير او آورده». بين شما
خواهد بر او باد  هر كس علم مي«و سعيدبن منصور از ابن مسعود آورده كه گفت: 

  بيهقي گفته: يعني: اصول علم.» قرآن كه در آن خبر اولين و آخرين هست
خداوند صدوچهار كتاب نازل فرموده كه علوم آنها «آورده كه گفت:  و بيهقي از حسن

تورات و انجيل و زبور و فرقان (= قرآن)،  ؛را در چهار كتاب از آنها به وديعت  سپرده
  ».سپس علوم آن سه كتاب ديگر را در فرقان سپرد

 گويد شرح سنت است، و گفته: تمام چيزهايي كه امت مي و امام شافعي رحمه اهللا
  باشد. تمام سنت شرح قرآن مي

به آن حكم فرموده از چيزهايي است كه از قرآن  صو نيز گفته: تمام آنچه پيغمبر
  فهميده است.

كنم جز آنچه را  من حالل نمي« صگويم: و مؤيد اين است فرمودة رسول اكرم مي
رموده نمايم جز آنچه را خداوند در كتاب خود تحريم ف خداوند حالل كرده، و تحريم نمي

  اين حديث را با همين عبارت شافعي در كتاب االم آورده است.». است
به من نرسيده  صوجه درست از رسول خدا و سعيدبن جبير گفته: هيچ حديثي بر

  مگر اينكه مصداقش را در كتاب خدا يافتم.
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و ابن مسعود گفته: هر گاه حديثي برايتان بگويم تصديق آن را از كتاب خداي تعالي 
  واهم گفت. اين دو خبر را ابن ابي حاتم روايت آورده است.نيز خ

آيد مگر اينكه در  اي پيش نمي شافعي گفته: براي هيچ كس در امر دين مسألهامام و نيز 
كتاب خدا راه هدايت آن داللت شده است، اگر گفته شود: بعضي از احكام ابتدا از سنت 

اند؛ چونكه  از كتاب خداوند گرفته شدهگوييم: در حقيقت آن احكام  آيند؟ مي به دست مي
را بر ما واجب ساخته، و پذيرفتن گفتار حضرتش را بر ما  صقرآن پيروي از پيغمبر

  فرض فرموده است.
خواهيد از من بپرسيد كه از كتاب خدا  شافعي در مكه گفت: از آنچه ميامام و يك بار 

حرمي كه زنبوري بكشد چه دربارة آن شما را خبر كنم؛ پس به او گفته شد: دربارة م
  گويي؟ جواب داد: بسم اهللا الرحمن الرحيم: مي

� !$tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù �  )/7حشر(  
  ».و آنچه رسول خدا به شما فرمان دهد بگيريد و آنچه از آن نهي كند واگذاريد«

بن عمير، از ربعي بن حراش از حذيفه بن اليمان از ينه، از عبدالملك يو سفيان بن ع
  .1»ابوبكر و عمر :به آن دو تن از پس من اقتدا كنيد«آورده كه فرمود:  صپيغمبر

و حديث آورد براي ما سفيان از مسعربن كدام، از قيس بن مسلم، از طارق بن شهاب، 
  از عمربن الخطاب كه دستور داد محرم زنبور را بكشد.

ابن مسعود آورده كه گفت: خداي لعنت كند زناني را كه پوستهاي بدن و بخاري از 
نمايند، و  كوبي مي كنند و با سرمه يا غير آن خال خود يا ديگران را با سوزن سوراخ مي

كنند و زناني كه به خاطر زيبايي بين دندانهايشان را باز  آنانكه موهاي صورتشان را مي
تغيير مي دهند. اين سخن به گوش يكي از زنان بني  نمايند، كه خلقت خداي تعالي را مي

اي! جواب داد: چرا  أسد رسيد، به او گفت: به من رسيده كه تو چنين و چنان لعنت كرده
ن در كتاب خداي تعالي است، آن آلعنت فرموده، و صلعنت نكنم آن را كه رسول خدا

                                                

. اين حديث طرق و شواهد فراواني 3805، حديث شماره: و سنن ترمذي 23245مسند امام احمد، حديث شماره:  - 1

  دارد. [مصحح]
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ام! ابن مسعود گفت:  فتهگويي در آن نيا ام و آنچه مي زن گفت: من همة قرآن را خوانده
  اي كه: يافتي، مگر نخوانده خوانده بودي آن را مي» درست«اگر آن را 

� !$tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù �  )/7حشر(  
  ».و آنچه رسول خدا به شما فرمان دهد بگيريد و آنچه از آن نهي كند واگذاريد«
  گفت: پس آن حضرت نهي كرده است. گفت: بله،

بن مجاهد حكايت كرده كه روزي گفت:  بكر و ابن سراقه در كتاب اإلعجاز از ابي
هيچ چيز در عالم نيست مگر اينكه در كتاب خداوند هست، گفته شد: پس خانها (= 

  مراكز تجارت) را در كجا ياد فرموده؟ گفت: در فرمودة او: 

� }§ øŠ©9 ö/ä3 ø‹n=tæ îy$ oΨã_ βr& (#θè=äzô‰ s? $�?θã‹ç/ u� ö� xî 7πtΡθä3 ó¡ tΒ $pκ� Ïù Óì≈tFtΒ ö/ä3©9 �    

  )29نور / (
هاي غيرمسكوني كه كااليي در آن داريد (بدون  بر شما باكي نيست كه به خانه«

  ».د شويدراجازه) وا
  منظور خانهاست.

اش  ريشه فرموده در قرآن به همانگونه يا صجان گفته: هر چيزي كه پيغمبررَّو ابن ب
فهمند و ديگران از فهميدن آن  هست، نزديك به ذهن باشد يا دور از آن، كساني آن را مي

مانند، و همينطور است هر چه حكم كرده يا قضاوت نموده، كه جوينده به قدر  درمي
  گيرد. فهمد، و به قدر فهمش از آن برمي تالش خودش چيزي از آن مي

توان آن را از قرآن استخراج نمود،  اينكه ميو ديگري گفته: هيچ چيزي نيست مگر 
را صيعني براي كسي كه خداوند به او فهمانده باشد، تا آنجا كه بعضي عمر پيغمبر

  المنافقين:  ي شصت و سه سال از فرمودة خداوند در سوره

� s9uρ t� ½jzxσãƒ ª! $# $ ²¡ ø" tΡ # sŒÎ) u !%y` $ yγè=y_ r& �  ) / 11منافقون(  
  ».كس را از وقتش گاهي كه فرا رسد تأخير نيفكند و خداوند اجل هيچ«
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التغابن را نازل فرموده  ي هكه در رأس شصت و سومين سوره است، و پس از آن سور
  گردد. فسوس آنها آشكار ميادر فقدان آن حضرت غبن و  كه

و ابن أبي الفضل مرسي در تفسيرش گفته: قرآن علوم اولين و آخرين را جمع كرده 
آن را نيافته جز كسي كه احاطه كس در حقيقت علم به آن به طور كامل  بطوري كه هيچ

علم آن را به خود اختصاص  ـبه جز آنچه خداوند صسپس رسول خدانازل نموده، 
س از آن حضرت بيشتر آن را بزرگان و اعالم صحابه ارث بردند، مانند: پداده است؛ و 

جا كه گفت: اگر زانوبند اشترم گم ، تا آنش خلفاي چهارگانه و ابن مسعود و ابن عباس
يابم، سپس تابعين نيكوحال از آنها علوم آن را ارث  شود نيز در كتاب خداي تعالي مي

و  ل علم اندك شدند،هبردند، پس از آن همتها كوتاه شد؛ و عزيمتها به سستي گراييد، و ا
اتوان ماندند، آنگاه ناستنباط كردند فراگرفتن آنچه صحابه و تابعين از علوم و فنون آن  زا

علوم آن را به انواع مختلفي تقسيم كردند، و هر گروه به يكي از فنون آن پرداخت، 
هاي آن را بررسي كردند، و در پي  اي به ضبط لغتهاي آن اهتمام ورزيدند، واژه عده

ها و حزبها و  شمارش كلمات و آيات و سوره شناخت مخارج حروفش و شمارش آنها و
برآمدند، و امور آموزش آن به صورت ده آيه ده آيه ها، و  ا و شماره سجدهنصفها و ربعه

بسيار ديگر از تعداد كلمات متشابه و آيات متماثل آن؛ بدون اينكه متعرض معاني آن 
  شوند، و آنچه در آن سپرده شده تدبر نمايند، اينها را قراء ناميدند.

مل كننده و غير آن همت و نحويون به معرب و مبني اسماء و افعال و حروف ع
گماشتند، و دربارة اسمها و توابع آنها، و اقسام افعال، و الزم و متعدي و رسم الخط 

ها، سخن بسيار گفتند، تا جايي كه بعضي موارد مشكل آن را اعراب كردند و بعضي  كلمه
  ديگر همة آن را كلمه به كلمه اعراب نمودند.
لفظي را كه بر يك معني داللت داشت، و  ؛و مفسرين به الفاظ ان اهتمام ورزيدند

كرد، و لفظي كه چند معني را محتمل بود در آن يافتند،  لفظي كه بر دو معني داللت مي
پس گونة اول را بر همان حكمش باقي گذاردند، و آنچه پوشيده بود توضيح دادند، و در 
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ش را بكار برد، و به ترجيح يكي از احتماالت در موارد آن تالشها كردند، و هر كدام فكر
  آنچه نظرش مقتضي ديد رأي داد.

و اهل اصول به داليل عقلي و شواهد اصلي و نظري قرآن اهتمام ورزيدند، مانند 
  فرمودة خداي تعالي:

� öθs9 tβ%x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;# u āωÎ) ª!$# $ s?y‰ |¡ x" s9 �  ) / 22انبياء(  
هر آينه به فساد و تباهي  بود مي» اهللا«اگر در آسمان و زمين خداياني جز «

  ».افتادند مي
... پس داليلي بر وجود خدا و يگانگي و بقا و قدم و قدرت و  و آيات بسيار ديگر

سزد به او نسبت داده شود استنباط كردند، و اين علم را  علم او، و تنزيه از آنچه نمي
  ناميدند.» اصول دين«

و در آن مواردي ديدند كه عموم  و جمعي ديگر در معاني خطاب خداوند تأمل كردند،
رساند، و موارد ديگري خصوص را مقتضي است، و احكام لغت را از جهت  را مي

حقيقت و مجاز از آن استنباط نمودند، و دربارة تخصيص و اخبار و نص و اجتهاد و 
ظاهر و مجمل و محكم و متشابه و امر و نهي و نسخ و غير اينها سخن گفتند، و انواع 

را بررسي كردند و استصحاب حال و استقراء را نيز و اين فن را اصول فقه قياسها 
  ناميدند.

اي با استوار نمودن نظر صحيح و فكر راستين در حالل و حرام و ساير  و طايفه
، و فروعش را تقسيم صول آن را تأسيساحكامي كه در آن هست مطالعه كردند، پس ا

  يدند و آن را علم فروع و علم فقه ناميدند.نمودند، و به خوبي سخن را در آن گستران
اي كه در آن آمده چشم انداختند، و  هاي گذشتگان و امم سالفه و گروهي در قصه

را ياد  ءاخبار و آثار و وقايعشان را نقل و تدوين نمودند، تا جايي كه آغاز دنيا و اول اشيا
  خواندند. صكردند، و اين فن را تاريخ و قص
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ها و امثال و مواعظي كه در آن آمده توجه كردند كه دلهاي مردان را اي به حكمت و عده
لرزاند و نزديك به اين است كه كوهها را نرم سازد، وعده و وعيد، تحذير و تبشير؛ و  مي

قرآن است  ياد مرگ و معاد، و نشر و حشر، و حساب و عقاب، و بهشت و جهنم كه در
تن از بديها شد، و كساني كه به اين كار هاي بازداش خميرماية فصلهاي مواعظ و ريشه

  إهتمام ورزيدند خطبا و وعاظ ناميده شدند.
و جمعي از اصول تعبيري كه در آن آمده مطالبي برآوردند، مانند آنچه در قصة يوسف 
هست در مورد گاوهاي فربه، و در مورد خوابهاي دوهمزنداني يوسف، و خواب خود 

ه و ستارگان را ديد كه برايش سجده كردند، و اين كه خورشيد و ماعليه السالم يوسف 
فن را تعبير خواب ناميدند، و تفسير هر خوابي را از قرآن استنباط نمودند، و هر جا كه 

آوردند، و چون آن نيز  شد از سنت كه شرح دهندة كتاب است برمي بر آنها دشوار مي
صطالحات عموم مردم در كردند، سپس در ا گشت از حكم و امثال استخراج مي دشوار مي

  گفتارهايشان، و عرف و عادات آنها نظر افكندند، كه قرآن به آن اشاره فرموده: 

� ó÷ß∆ù& uρ Å∃ ó� ãèø9 $$Î/ �  ) / 199اعراف(  
  ».ف امر كنوعرمبه «

هايي كه در آن ياد شده و غير اينها علم فرايض را  و قومي از آية ميراثها و سهميه
نصف و ثلث و ربع و سدس و ثمن حساب فرايض و تقسيم  برگرفتند و از آنها از ذكر

  ارث را به دست آوردند، و احكام وصيتها را استخراج كردند.
اي كه در شب و روز و آفتاب و ماه و  كننده و گروهي آياتي كه بر حكمتهاي خيره

آنها منازل آن، و ستارگان و برجها و مانند اينها داللت دارند را نظر كردند؛ و با مطالعة 
  علم مواقيت را استخراج نمودند.

و نويسندگان و شعرا به پرمحتوي بودن الفاظ و بديع بودن نظم و خوبي سياق و 
آغازها و مقاطع و مخلصها، و گوناگوني خطابهاي قرآن نظر دوختند، و به اطناب و ايجاز 

  و غير اينها دقت كردند، و از آن معاني و بيان و بديع را استنباط نمودند.
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و صاحبان اشارات و اهل حقيقت در آن نظر نمودند، و از الفاظ آن براي آنان معاني و 
ها قرار دادند و بر مبناي آن اصطالحاتي ساختند،  دقايقي نمودار شد كه براي آنها نشانه

مانند: فنا و بقا و حضور و خوف و هيبت و انس و وحشت و قبض و بسط و امثال اينها. 
  ت اسالمي از قرآن گرفته است.اين بود فنوني كه ام

و بر علوم ديگري از علوم پيشينيان نيز مشتمل است، مانند: طب و جدل و هيئت و 
شناسي و غير اينها؛ پس مدار طب بر حفظ نظام صحت و  هندسه و جبر و مقابله و نجوم

ين يابد با تفاعل چگونگيهاي متضاد، و ا فزوني نيرو است؛ و آن با اعتدال مزاج انجام مي
  معني در يك آيه جمع گرديده كه خداي تعالي فرموده:

� tβ%Ÿ2 uρ š÷ t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs% �  ) / 67فرقان(  

و هم در آن به ما شناسانده آنچه را كه نظام صحت را پس از برهم خوردن، و شفاي 
  بدن را پس از بيمار شدن بازگرداند، آنجا كه خداي تعالي فرموده:

� Ò># u�Ÿ° ì#Î=tFøƒ’Χ …çµ çΡ≡uθ ø9 r& ÏµŠÏù Ö !$ x"Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 �  ) / 69نحل(  
  ».شربتي با رنگهاي مختلف كه در آن براي مردمان شفايي هست«

  ها نيز سخن آورده است. آنگاه بر طب اجسام افزوده، و از طبابت دلها  شفاي سينه
و هاي مختلف آياتي كه در آنها از ملكوت آسمانها و زمين،  و اما هيئت را در سوره

  توان يافت. مخلوقاتي كه در عالم باال و عالم پايين پراكنده است مي
  و اما هندسه در فرمودة او است:

� (# þθà) Î=sÜΡ $# 4’n<Î) 9e≅ Ïß “ÏŒ Ï]≈n=rO 5=yè ä© ... �  ) / 30مرسالت(  

هاي مثبت و تعارض با گفتة  و اما جدل: آيات قرآن براهين و مقدمات و نتايج و گفته
او با  ةاينها را بسيار متضمن است، و مناظرة ابراهيم با نمرود و محاج اهل باطل، و غير

  قومش پاية بزرگي در اين باره است.
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ها مدتها و سالها و دورانهاي تواريخ  شود در اوايل سوره و اما جبر و مقابله: گفته مي
ته امتهاي پيشين هست، و تاريخ بقاي اين امت، و تاريخ مدت روزهاي دنيا، و آنچه گذش

  اند. باشد كه در هم ضرب شده و آنچه باقي مانده در آن مي
  و اما فن منجمي در فرمودة خداوند:

� ÷ρ r& ;ο t�≈rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã �  ) / 4احقاف(  
  ».يا اثر و نشاني از روي علم«

  كه ابن عباس چنين تفسير كرده است.
در فرمودة و در آن است اصول صنايع و نامهاي ابزارهاي ضروري، مانند خياطي 

  خداوند:

� $s) Ï"sÛuρ Èβ$ x"ÅÁøƒ s† �  ) / 22اعراف(  
  ».هايي از برگ درختان) و (آدم و حوا) شروع كردند به ساختن (جامه«
  و آهنگري: 

� ’ÎΤθ è?# u t� t/ã— Ï‰ƒ Ï‰ ptø:$# �  ) / 96كهف(  
  ».هاي آهن برايم بياوريد قطعه«

� $̈Ψ s9 r&uρ çµ s9 y‰ƒÏ‰ ptø:$# �  ) / 10سبأ(  
  ».برايش نرم ساختيم و آهن را«

  ايي در چند آيه.و بّن
  و نجاري در: 

� ÆìoΨ ô¹ $#uρ y7ù=à" ø9 $# $uΖÏ⊥ ã‹ôãr' Î/ �  ) / 37هود(  
  ».و كشتي را زير نظر ما بساز«

  و ريسندگي در:

� ôMŸÒ s)tΡ $yγs9 ÷“ xî �  ) / 92نحل(  
  ».اش را پنبه كرد رشته«
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  و بافندگي در:

� È≅sVyϑ x. ÏNθç6x6Ζyè ø9 $# ôN x‹sƒ ªB $# $ \F÷� t/ �  ) / 41عنكبوت(  
  ».گيرد همچون عنكبوت كه خانه مي«

  و كشاورزي در:

� Λä÷ƒ u t� sù r& $̈Β šχθèOã� øt rB �  ) / 63واقعه(  
  ».كنيد توجه نداريد آنچه كشت ميبه آيا «

  و شكار در چند آيه.
  و غواصي:

� ¨≅ä. &!$ ¨Ζt/ <É# §θ xîuρ �  ) / 37ص(  
  ».هر بنا و غواص«

� (#θã_ Ì� ÷‚tG ó¡ n@uρ çµ ÷ΨÏΒ ZπuŠ ù=Ïm �  ) / 14نحل(  
  ».و زيور از آن برآوريد«

  و زرگري در:

� x‹ sƒªB $#uρ ãΠöθs% 4 y›θ ãΒ .ÏΒ  Íν Ï‰÷èt/ ôÏΒ óΟÎγÍhŠÎ=ãm Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡y_ �    

  )148اعراف / (  
اي  و قوم موسي پس از رفتن او (به كوه طور) از طال و زيورهاي خود گوساله«

  ».ساختند و پرستيدند
  :و شيشه

� Óy÷� |À ×Š§�yϑ•Β ÏiΒ t�ƒÍ‘# uθ s% �  ) / 44نمل(  
  ».كاخي از آبگينة صاف«

� ßy$t6óÁ Ïϑø9 $# ’ Îû >πy_%ỳ ã— �  ) / 35نور(  
  ».چراغ در شيشه«
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  سازي:  و سفال

� ô‰Ï%÷ρ r' sù ’ Í< ß≈yϑ≈ yγ≈tƒ ’ n?tã È ÏeÜ9$# �  ) / 38قصص(  
  ».بسازپس اي هامان خشتي در آتش پخته و از آن برايم كاخي بلند «
  و كشتيراني:

� $̈Β r& èπoΨ‹Ï" ¡¡9   )79كهف / (  � #$

  و نويسندگي:

� zΟ‾=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$ Î/ �  ) / 4علق(  
  ».(خدايي) كه نوشتن با قلم را (به بشر) بياموخت«

  و نان در:

� ã≅Ïϑôm r& s− öθsù  Å›ù& u‘ # Z”ö9 äz �  ) / 36يوسف(  
  ».ام باالي سرم ناني برداشته«

  و پختن:

� @≅ôf ÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym �  ) / 69هود(  
  ».گوسفندي بريان شده«

  و شستن و كوتاه كردن:

� y7t/$ u‹ÏOuρ ö�ÎdγsÜ sù �  ) / 4مدثر(  
  ».هايت را پاك (يا كوتاه) كن و جامه«

  گويد: حواريون: كوتاه جامگانند.
  و قصابي:

� āω Î) $tΒ ÷ΛäøŠ©. sŒ �  ) / 3مائده(  
  ».ايد مگر آنچه (به دستور شرع) سربريده«
  فروش در چند آيه.و خريد و 
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  و رنگ: 

� sπtó ö7Ï¹ «!$# �  ) / 138بقره(  
  ».رنگ خدا«

� Šy‰ã` ÖÙ‹Î/ Ö�ôϑ ãm uρ �  ) / 27فاطر(  
  ».رنگهاي گوناگون سفيد و سرخ«

  و سنگ:

� tβθ çG Ås ÷Ζs? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$t6Éf ø9$# $Y?θã‹ç/ �  ) / 149شعراء(  
  ».سازيد و از كوهها براي خود سنگها تراشيده و عمارتها مي«

  پيمانه و وزن در چند آيه.و 
  و تيراندازي:

� $tΒuρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ �  ) / 17انفال(  
  ».و پرتاب نكردي آنگاه كه پرتاب كردي«

� (#ρ‘‰ Ïãr&uρ Νßγs9 $ ¨Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$#  ÏiΒ ;ο §θè% �  ) / 60انفال(  
  ».توانيد نيرو مهيا سازيد و براي (رويارويي با دشمنان) آنچه مي«

نامهاي ابزارها و انواع خوردنيها و آشاميدنيها و منكوحات و تمام آنچه واقع و در آن 
  شود آنقدر هست كه معني فرمودة خداوند: شده و مي

� $̈Β $uΖôÛ§�sù ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ & ó x« �  ) / 38انعام(  
  ».در كتاب (قرآن) از هيچ چيزي فروگذار نكرديم«

  ان يافت.را تحقق بخشد. سخن مرسي به تلخيص پاي
هاي  و ابن سراقه گويد: يكي از وجوه اعجاز قرآن آن است كه خداوند در آن از شماره

حساب و جمع و تقسيم و ضرب و توافق و تأليف و مناسبت و تنصيف و فزودن ياد 
در گفتارش راستگو است، و قرآن از  صآورده؛ تا أهل علم با حساب بدانند كه پيغمبر
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نه با فالسفه معاشرتي داشته، و نه با اهل حساب و هندسه پيش خودش نيست؛ چه اينكه 
  ديداري كرده است.

 صو راغب گفته: راستي كه خداي تعالي همچنانكه نبوت پيامبران را با پيغمبر ما
ختم فرموده، و شرايع آنان را از جهتي با شريعت آن جناب منسوخ نموده و از جهت 

بي كه بر آن حضرت نازل گشته متضمن ديگر تكميل و تتميم كرده، همينطور هم كتا
نتيجة آن كتابهايي كه بر آن پيامبران فرود آمده قرار داده است، چنانكه بر اين معني چنين 

  توجه داده كه:

� (#θ è=÷G tƒ $ Z"çt à¾ Zο t� £γsÜ •Β ∩⊄∪ $ pκ� Ïù Ò=çGä. ×π yϑÍh‹s% �  ) / 3- 2بينه(  
هاي حقيقت  در آنها نامهكند، كه  كتابهاي پاك (آسماني) را بر آنها تالوت مي«

  ».هست
و از جمله معجزات اين كتاب قرار داده اينكه: با وجود كمي حجم معني بسياري 

باشد، و با معيارها  هاي بشري از شمارش آن ناتوان مي دربرگرفته است، بطوري كه انديشه
  شود به آن پي برد، چنانكه بر اين مطلب توجه داده كه: و ابزارهاي دنيوي نمي

� öθs9 uρ $ yϑ‾Ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈n=ø% r& ã� óst7ø9 $# uρ …çν ‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ  Íν Ï‰ ÷èt/ èπ yè ö7y™ 9� çtø2r& 

$̈Β ôN y‰Ï" tΡ àM≈yϑÎ=x. «!$# �  ) / 27لقمان(  
و اگر آنچه در زمين درخت هست به صورت قلم درآيد و آب دريا به اضافة «

  ».د پايان نپذيردهفت درياي ديگر مركب شود نگارش كلمات خداون
  ؛پس اين قرآن هر چند كه براي نظر كننده در آن از نور و سود خالي نيست

بيني، به چشمانت نور  همچون ماه شب چهارده است كه از هر سوي بگردي آن را مي
  بخشد. اي مي خيره كننده

همچون خورشيد در دل آسمان كه روشناييش تمام بالد را از مشرق تا مغرب 
  پوشاند. مي

  يهدي إلي عينيك نوراً ثاقباً  كالبدر من حيث التفت رأيته
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  يغشي البالد مشارقاً و مغارباً  كالشمس في كبد السماء وضوءها
گفته  ÷اند كه: به موسي و ابونعيم و ديگران از عبدالرحمن بن زياد بن انعم آورده

وغ باشد كه همانا كتاب احمد در ميان كتابها بسان ظرفي است كه در آن د !شد: اي موسي
  آوري. هر چه آن را تكان دهي كرة آن را بيرون مي

گفته: علوم قرآن هفتاد و هفتهزار و  قانون التأويلو قاضي ابوبكر بن العربي در كتاب 
چهارصد و پنجاه علم است به شمارة كلمات قرآن، ضرب در چهار، چون هر كلمه ظاهر 

با  ها  گرفتن تركيب و روابط كلمهو باطن و حد و مطلعي دارد، كه اين بدون در نظر 
داند. وي  خداوند كسي نمي يكديگر است، و اگر آنها را منظور كنيم بشمار نيايد و جز

شناخت مخلوقات،  ؛گفته: و اما علوم قرآن بر سه گونه است: توحيد، و يادآوري، و احكام
وعده و  و شناخت خالق متعال با اسماء و صفات و افعال او در توحيد وارد است، و

باشد، و  وعيد و بهشت و جهنم و پاكسازي ظاهر و باطن داخل در تذكير و يادآوري مي
تمام تكاليف و بيان منافع و زيانها، و امر و نهي و استحباب از بخش احكام است، از 

 ي هم القرآن است، چون هر سه قسم در آن هست، و سورأالفاتحه  ي همين روي سوره
  باشد. يكي از اين سه قسم يعني توحيد مياألخالص چون مشتمل بر 

و ابن جرير گويد: قرآن مشتمل بر سه شيء است: توحيد، و خبردادن، و ديانتها، و لذا 
  باشد. االخالص يك سوم قرآن است، چون مشتمل بر تمام توحيد مي ي هسور

و علي بن عيسي گفته: قرآن بر سي شيء مشتمل است: آگاه ساختن، و تشبيه، و امر و 
نهي، و وعده و وعيد و توصيف بهشت و جهنم، و آموزش خواندن به نام خدا، و صفات 
و افعال او، و آموزش اقرار به نعمتهاي الهي، و مناظره و استدالل با مخالفين، و رد 
ملحدين، و بيان از رغبت و ترس، و خير و شر، و نيكي و زشتي، و توصيف حكمت، و 

ران، و تسليم، و تحسين، و تأكيد، و سرزنش، و بيان شناخت، و مدح نيكان، و مذمت فاج
  خلقهاي ناپسند، و آداب ارزنده.
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گيرد بلكه  اي كه ابن جرير گفته تمام اينها را مي وشيذله گويد: به تحقيق آن سه گونه
توان كامالً دست يافت، و  شود، چونكه قرآن را نمي چندين برابر اينها را نيز شامل مي

  نتوان كرد.عجايب آن را شماره 
گويم: كتاب عزيز خداوند بر هر چيزي مشتمل است؛ اما انواع علوم هيچ  و من مي
اي كه پايه و اصل باشد نيست مگر اينكه در قرآن بر آن داللتي هست، و در  باب و مسأله

قرآن است شگفتيهاي مخلوقات، و ملكوت آسمانها و زمين، و آنچه در افق باال و آنچه 
هاي  غاز آفرينش، و نامهاي مشاهير پيامبران و فرشتگان، و چشمهزير خاك است، و آ

، و باال رفتن ادريس، بليس در بيرون راندنش از بهشتاخبار امم پيشين، مانند قصة آدم با ا
و غرق شدن قوم نوح، و جريان عاد اول و دوم، و قوم ثمود و شتر، و قوم يونس، و قوم 

ع، و اصحاب رس، و جريان ابراهيم در قوم تب شعيب، و اولين و آخرين، و قوم لوط، و
احتجاج با قومش و مناظره با نمرود، و قرار دادن اسماعيل و مادرش در مكه، و ساختن 

اهللا (خانة كعبه) و قصة دبيح (قرباني نمودن اسماعيل) و قصة يوسف كه چقدر  بيت
ي، و فرار به مبسوط است، و جريان والدت موسي و افكندنش در رود نيل، و كشتن قبط

مدين و ازدواجش با دختر شعيب، و سخن گفتن خداي تعالي با او از سوي كوه طور، و 
آمدنش به سوي فرعون، و بيرون شدنش و غرق نمودن دشمنانش، و ماجراي 

پرستي، و گروهي كه با آنان براي مناجات به كوه طور رفت و آنان را صاعقه  گوساله
 اش نزاع بود، و ذبح نمودن گاو، و قضية ه دربارهاي ك هالك نمود، و ماجراي كشته

در جنگ با ستمگران، و جريان قومي كه در جهتي از  مالقات موسي با خضر، و جريان او
زمين به چين رفتند، و جريان طالوت و داود و جالوت، و جريان آزمايش داود، و قصة 

رار از طاعون از ديار سليمان و ملكة سبأ، و آزمايش شدنش، و ماجراي قومي كه براي ف
خود بيرون شدند پس خداوند آنان را ميرانيد سپس زنده كرد و قصة ذوالقرنين و رفتنش 
به سوي مشرق و مغرب آفتاب، و ساختن سد، و جريان ايوب، و ذي الكفل، و الياس، و 
ماجراي مريم و زايمان او، و عيسي و پيامبريش و باالبردنش به آسمان، و ماجراي زكريا 

بخت «= فرزندش يحيي، و قصة اصحاب كهف، و اصحاب رقيم، و قضية بخت نصر و 
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و ماجراي دو مردي كه يكي از آنها دو باغ داشت، و جريان صاحبان باغ، و قصة » النصر
  مؤمن آل يس، و جريان اصحاب فيل.

كرده،  اآن حضرت دع در قرآن آمده، از جمله: ابراهيم براي صدربارة پيغمبرآنچه و 
. و از غزوات آن جناب: سرية ن برانگيخته شدن و هجرتشاني بشارت داده، و جرياو عيس

األنفال، و غزوة احد در سورة آل  ي هالبقره، و عزوة بدر در سور ي هابن الحضرمي در سور
 بيه درياألحزاب، و حد ي هران، و بدر صغري نيز در آن سوره، و غزوة خندق در سورمع

الحشر، و حنين و تبوك در سورة برائه، و  ي هالنضير در سور الفتح، و جريان بني ي هسور
المائده، و ازدواج آن حضرت با زينب دختر جحش، و تحريم  ي هالوداع در سور ةحج

اش، و همدستي همسرانش عليه او، و جريان تهمت زدن به يكي از زنانش، و قصة  ريهس
  رت.معراج رفتنش، و شق القمر، و جادوي يهود نسبت به آن حض

و در قرآن است: سرآغاز آفرينش انسان تا مرگ او و چگونگي مرگ، و قبض روح و 
شود، و باال رفتن آن به آسمان، و گشودن در آسمان براي روح  اينكه پس از قبض چه مي

مؤمن و پرتاب كردن روح كافر، و عذاب قبر و سؤال در آن، و قرارگاه ارواح، و شرايط 
 ةبمأجوج، و دا مدن عيسي، و خروج دجال، و يأجوج وساعت بزرگ قيامت كه فرود آ

) و برآمدن خورشيد از شدن قرآن، و خسف (فرو رفتن زميندود، و برداشته  االرض، و
توبه، و احوال برانگيخته شدن از قبر، از دميدنهاي سه گانه:  مغرب، و بسته شدن درِ

و نشر، و اهوال  دميدن ترس، و دميدن بيهوشي و مرگ، و دميدن بپاخاستن. و حشر
قيامت، و شدت حرارت آفتاب، و ساية عرش، و ميزان و حوض كوثر، و صراط، و 

ها  اي ديگر، و گواهي دادن اعضاي بدن، و پرونده اي و نجات يافتن عده حساب براي عده
را به دستهاي راست و چپ و پشت سر دادن، و شفاعت، و مقام محمود (كه براي پيغمبر 

ها  بهشت و درهاي آن و نهرهايي كه در آن هست و درختان و ميوه باشد) و مي صاكرم 
و زيورها و ظرفها و درجات اهل بهشت و ديدن خداي تعالي، و جهنم و درهاي آن و 

  هايي كه در آن هست، و انواع عقوبتها و عذابها، و زقوم، و حميم. دره
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يثي آمده و به و در قرآن تمام اسماء حسناي پروردگار متعال هست، چنانكه در حد
نيز  صطور كلي هزار اسم از اسماء او در قرآن است، و تعدادي از اسمهاي پيغمبراكرم

  در آن هست.
و در آن است هفتاد و چند شعبة ايمان، و سيصدوپانزده شريعت اسالم. و در آن است 

بيره، و بسياري از گناهان صغيره، و در آن است تصديق هر حديثي كانواع گناهان توضيح 
  رسيده؛ و مطالب بسيار ديگري كه شرح آنها نياز به چند جلد دارد. صكه از پيغمبر اكرم

اند، مانند: قاضي  و چند تن كتابهايي در مورد احكامي كه در قرآن هست تأليف كرده
كياي هراسي، و ابوبكربن العربي، و إلاسماعيل و بكربن العالء، و ابوبكر رازي، و 

نداد. و جمعي ديگر در زمينة علم باطني كه در قرآن ن خويزمعبدالمنعم بن الفرس، و اب
جان كتابي در زمينة آياتي كه پشتوانة احاديث رّباند، و ابن  هست كتابهايي تأليف كرده

ام كه در آن  تأليف نموده اإلكليل في استنباط التنزيلهستند پرداخته، و من كتابي به نام 
ام، و بسياري از  قادي از قرآن استنباط شده آوردههر چه از مسائل فقهي يا اصلي، يا اعت

اش بسيار و عوايدش سرشار است، همچون شرحي برآنچه در اين  مطالب ديگر، فايده
  باشد، هر كس مايل است به آن مراجعه كند. ام مي نوع به إجمال آورده

  فصلي دربارة آيات احكام

و بعضي گفته: صد و پنجاه آيه،  اند: آيات احكام پانصد آيه است. غزالي و غير او گفته
شود: منظورشان آياتي است كه احكام در آنها تصريح شده وگرنه از آيات  كه گفته مي

  گردد. قصص و امثال و غير آنها احكام بسياري استنباط مي
گويد: بيشتر آيات قرآن  األحكام ةادلاإلمام في شيخ عزالدين بن عبدالسالم در كتاب 

بر آداب پسنديده و اخالق زيبا باشد خالي نيستند، قسمتي از آيات از احكامي كه مشتمل 
است كه احكام در آنها تصريح گرديده، كه بخشي از آنها از راه استنباط و بدون منضم 

آيد، مانند استنباط صحت زناشوييهاي كفار (در ميان  كردن به آية ديگري به دست مي
  خودشان) از فرمودة خداوند:
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� …çµ è? r&t� øΒ$#uρ s's!$ £ϑym É=sÜ ys ø9   )4مسد / (  � #$
  ».و زنش بردارندة هيزم«

  و صحت روزة جنب از فرمودة خداوند:

� z≈t↔ø9 $$ sù £ èδρ ç�Å³≈t/ �  ) / 187بقره(  

  تا آنجا كه فرموده:

� 4 ®Lym t ¨t7oKtƒ ãΝä3 s9 äÝø‹sƒ ø:$# �  ) / 187بقره(  

د، مانند استنباط اينكه آي و بخشي ديگر با منظم نمودن به آية ديگر به دست مي
  كمترين مدت بارداري شش ماه است از فرمودة خداوند:

� …çµè=≈|Á Ïùuρ ’ Îû È÷ tΒ%tæ �  ) / 14لقمان(  

شود كه  وي گفته: و گاهي با صيغة (امر و نهي و مانند اينها) بر احكام استدالل مي
  ظاهر است، و گاهي با خبر دادن مانند: 

� ¨≅Ïm é& öΝà6 s9 �  ) / 187بقره(  
  ».حالل شد براي شما«

� ôMtΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtG øŠyϑø9   )3مائده / (  � #$
  ».حرام شد بر شما مردار«

� |=ÏG ä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# �  ) / 183بقره(  
  ».بر شما روزه(فرض شده) نوشته شده «

و گاهي به آنچه بر آن احكام مترتب شده در دنيا يا آخرت از خير يا شر يا نفع و 
آيد، و شارع آنها را به انواع بسياري تقسيم كرده است، به جهت ترغيب  رر به دست ميض

و تشويق بندگانش و نزديك نمودن آنها به فهم ايشان، پس هر فعلي كه شرع آن را بزرگ 
شمرده يا مدح كرده يا فاعل آن را مدح نموده يا به آن رضايت دارد يا از فاعل آن 
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پايداري يا بركت يا پاكي توصيف كند، يا به آن يا به فاعل آن رضايت دارد، يا او را به 
سوگند ياد نموده باشد، مانند قسم به شفع و وتر، و به اسبهاي مجاهدين، و به نفس 
مالمت كننده، يا آن را سبب يادآوري بندة خدا نسبت به ذات اقدس الهي قرار دهد، يا به 

يا اخروي، يا به منظور شكر خداوند يا  خاطر محبت او يا به جهت ثواب و پاداش دنيوي
به خاطر هدايت آن بنده، يا براي راضي نمودن فاعل آن، يا به جهت آمرزش گناه و 

او مقرر كه پوشاندن بديهايش، يا به سبب پذيرش آن، يا كمك انجام دهندة آن، يا بشارت 
دن، يا نفي فرموده، يا توصيف فاعل آن فعل به پاكي، يا توصيف آن فعل به معروف بو

حزن و ترس از فاعل آن، يا وعدة امنيت او، يا سبب واليت او نصب شده باشد، يا از 
دعاي پيغمبر براي حصول آن خبر دهد، يا آن را به عنوان قربت وصف نمايد، يا به صفت 
مدحي مانند زندگي و نور و شفاء توصيف كرده باشد؛ هر كدام از اين عناوين صدق كند 

ت آن عمل خواهد بود اعم از وجوب و استحباب. و هر فعلي كه شارع دليل بر مشروعي
ترك آن را خواسته باشد، يا آن را مذمت كرده يا فاعل  آن را مذمت نموده، يا او را 
سرزنش كرده، يا خشم يا لعنت بر او دارد، يا محبتش را يا محبت فاعلش را نفي نمايد، و 

كند، يا انجام دهندة آن را به چهارپايان يا يا رضايت به آن عمل يا فاعل آن را نفي 
شياطين تشبيه نمايد، يا مانع از هدايت يا قبولي قرار دهد، يا به بدي يا ناپسندي آن را 

اند، يا سبب نفي  اند و يا آن را اكراه داشته توصيف كند، يا پيغمبران از آن پناه به خدا برده
شده، يا علت مذمت يا مالمت يا گمراهي رستگاري يا عذاب در دنيا يا آخرت قرار داده 

و خشم، يا زوال نعمت،  يا گناهي باشد، يا به خباثت يا پليدي يا گناهي باشد، و يا لعنت
مت و عذاب، يا موجب يكي از حدود، يا قسوت يا خواري، يا گروگذاشتن يا حلول نق

يا آن عمل را نفس، يا براي دشمني و جنگ خداي تعالي، يا براي استهزاء و مسخرة او، 
ن يا بردباري آخداوند سبب فراموش كردن فاعلش قرار داده باشد، يا خويشرا به صبر بر 

يا  ،يا گذشت از آن توصيف فرمايد، يا به كار شيطان يا زيور كردنش نسبت دهدف
شيطان را به عنوان ولي فاعل آن ياد نمايد، يا آن كار را به صفت مذمومي توصيف كند 

ركشي يا تجاوز يا گناه يا مرض، يا بيزاري پيغمبران از آن يا كنندة آن، يا از مانند ظلم يا س
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اند، يا از  فاعلش به درگاه خداوند شكايت كرده باشند، يا آشكارا با فاعلش دشمني نموده
اند، يا سبب نوميدي دنيوي يا اخروي فاعل آن قرار  اندوهگين شدن بر آن نهي گرديده

بهشت و آنچه در آن است بر آن فعل مترتب گشته باشد، يا  داده شده، يا محروميت از
فاعلش به اينكه دشمن خداوند است يا اينكه خداوند دشمن او است وصف گردد، يا 
فاعل آن به جنگي از سوي خداوند و فرستادة او خوانده شود، يا انجام دهندة آن گناه 

چنين كاري شايسته نيست،  ديگري را هم بدوش كشد، يا دربارة آن كار گفته شده باشد:
مر شده باشد، يا به دوري از يا نباشد، يا هنگام سؤال از آن به تقوي يا فعلي بر ضد آن ا

آن فرمان دهند، يا كنندگان آن در آخرت يكديگر را لعنت كنند، يا از همديگر  فاعل
اينكه در بيزاري جويند، يا بر هم نفرين نمايند، يا كنندة آن به گمراهي توصيف گردد، و 

نزد خداوند هيچ ارزشي ندارد، يا از پيغمبر و يارانش نيست، يا پرهيز از آن ماية 
توزي بين  رستگاري قرار داده شده باشد، يا آن فعل سبب واقع شدن دشمني و كينه

؟ يا كني عمل را رها مياين  باشد، يا به شخص گفته شود: آيا مسلمانان وضع شده
فاعل آن نهي فرموده باشند، يا دوري و يا رانده شدن (از  پيغمبران از دعا كردن براي

كشته باد هر «درگاه خداوند) بر آن كار مترتب گردد، يا چنين تعبيرهايي از او بشود كه: 
يا خبر داده شود كه خداوند روز قيامت با انجام » يا خدا او را بكشد» كس چنين كند

اش نخواهد ساخت، و كارش  د، و تزكيهدهندة آن تكلم نخواهد كرد، و نظر نخواهد فرمو
را اصالح نكند، و هدايت ننمايد، يا رستگار نخواهد شد، يا شيطان را بر او خواهد 

اش خواهد شد، يا از آيات خداوند گردد، و از علت آن  گمارد، يا سبب انحراف دل كننده
بر حرمت از باشد، و داللت آن  فعل سوال كند، تمام اينها دليل بر منع از آن فعل مي

  داللت بر كراهت تنها ظاهرتر است.
و مباح بودن از لفظ حالل كردن، و گناهي نيست؛ باكي نيست، سختي نيست؛ مؤاخذه 

شود، و از اجازه دادن به انجام آن و گذشت از آن، و منت نهادن بر  نيست استفاده مي
كه چيزي را نافعي كه در اشياء خاصي هست، و سكوت از تحريم چيزي، و رد بر كسي 
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حرام كند يا خبر دادن از اينكه براي ما آفريده يا قرار داده، و خبر دادن از كار پيشينيان 
بدون مذمت كردن آنها بر آن، و اگر با اين خبر دادن مدح و ستايشي هم باشد بر 

  كند. سخن شيخ عزالدين پايان يافت. مشروعيت آن عمل؛ وجوب يا استحبابش داللت مي
اي استدالل  شود، و عده ه: گاهي از سكوت هم چيزي استنباط ميو ديگري گفت

اند بر اينكه قرآن خلق نشده به اينكه: خداوند انسان را در هيجده مورد نام برده و  كرده
فرموده: او خلق شده است، و قرآن را در پنجاه و چهار مورد ذكر كرده و نفرموده: آن 

  آنها تفاوت گذاشت و فرمود: جمع نمود ميانوون بين آن دو خلق شده و چ

� ß≈oΗ÷q §�9 $# ∩⊇∪ zΝ‾=tæ tβ# u ö�à)ø9 $# ∩⊄∪ šY n=y{ z≈|¡ΣM}$# �  )/3- 1رحمن(  
  ».خداي مهربان، قرآن را به (پيامبرش) آموخت، انسان را آفريد«



  نوع شصت و ششم:

  در امثال قرآن

تعالي  ابوالحسن ماوردي از بزرگان اصحاب ما تصنيف مستقلي پرداخته است. خداي
  فرموده:

� ô‰s) s9 uρ $oΨ ö/ u�ŸÑ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû #x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅sWtΒ �  )/58روم(  
و به تحقيق كه براي مردم در اين قرآن از هر مثلي آورديم شايد كه متذكر «

  ».شوند
  و نيز خداي تعالي فرموده:

� š�ù=Ï? uρ ã≅≈sVøΒF{ $# $ yγç/ Î�ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $tΒuρ !$ yγè=É) ÷ètƒ āωÎ) tβθßϑÎ=≈yè ø9 $# �  

  )43عنكبوت / (  
  ».زنيم و تعقل نكنند آنها را مگر دانشمندان و آن مثالها را براي مردم مي«

همانا قرآن بر پنج وجه «فرمود:  صو بيهقي از ابوهريره آورده كه گفت: رسول خدا
از حرام  نازل شد: حالل، حرام، محكم، متشابه، و امثال، پس به حالل عمل كنيد، و

  ».بپرهيزيد، و از محكم پيروي كنيد، و به متشابه ايمان بياوريد، و به امثال عبرت گيريد
ماوردي گفته: از بزرگترين علوم قرآن دانستن امثال آن است، ولي مردم از آن غفلت 

كنند، و حال آنكه مثل بدون ممثل  دارند، چون به امثال مشغول شده و ممثلها را توجه نمي
  اسب بدون لجام و شتر بدون زمام است.همچون 

ني كه بر مجتهد واجب شافعي علم امثال را از جمله علوم قرآامام و ديگري گفته: 
 شمرده است، وي گويد: سپس شناختن مثالهايي كه در آن زده شده كه براست بشناسد 

  كنند.  طاعت خداوند داللت نموده و معصيت او را بيان مي
خداوند به جهت تذكر و موعظه در قرآن مثالها زده است، پس و شيخ عزالدين گفته: 

آنچه از آنها بر تفاوت در ثواب، يا نابود كردن عمل يا بر مدح يا ذم يا مانند اينها مشتمل 
  باشد، بر احكام داللت دارد.

گردد:  و ديگري گفته: مثالهايي كه در قرآن زده شده امور بسياري از آنها استفاده مي
عظه، و برانگيختن، و بازداشتن، و عبرت گرفتن، و تقرير، و نزديك نمودن تذكر، و مو
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زيرا كه امثال معاني را به صورت  ؛مقصود به عقل، و تصوير كردن آن به شكل محسوس
با آن مثالها ماند به خاطر اينكه ذهن  نمايند چون در ذهن پايدارتر مي اشخاص تصوير مي
ست كه منظور از مثل تشبيه كردن پوشيده به آشكار د، و از اينجا اگير از حواس كمك مي

باشد. و در مواردي امثال قرآن مشتمل بر بيان تفاوت پاداش است، و  و غايب به شاهد مي
ثواب و عقاب، و بر بزرگ نمودن امري يا كوچك شمردن آن، و بر  بر مدح و ذم، و بر

  لي فرموده:باشد، خداي تعا تحقق يافتن چيزي يا باطل كردن آن مشتمل مي

� $oΨ ö/u�ŸÑuρ ãΝä3 s9 tΑ$sVøΒF{   )45ابراهيم / (  � #$

  دارند. كه با مثالهايي كه زده بر ما منت نهاده به جهت فوايدي كه دربر
و زركشي در البرهان گفته: از جمله حكمتهاي آن آموزش بيان است كه از ويژگيهاي 

  باشد. اين شريعت مي
زديك ساختن پنداشته شده به شاهد به و زمخشري گفته: به جهت كشف معاني و ن

به نيز بزرگ خواهد بود، و اگر  له بزرگ باشد متمثل گردد، پس اگر متمثل تمثيل توجه مي
  حقير و پست باشد نيز همينطور است.

و اصفهاني گويد: مثال زدن عربها و نظير آوردن علما اهميت بسزايي دارد كه پوشيده 
برداري از حقايق، متخيل را در شكل حقيقت، و  پرده نيست، از جهت ابراز دقايق مخفي و

دهد، و  كند و غايب را همچون ديده شده ارائه مي پنداشته شده را بسان يقين عرضه مي
در مثل زدن خصم سرسخت كوبيده شده، و نيروي ظاهري شخص گستاخ درهم 

نهايي آن زيرا كه مثال آوردن در دلها چنان تأثيري دارد كه وصف شيء به ت ؛شكند مي
تأثير را ندارد، از همين روي خداي تعالي در قرآن و ساير كتابهاي خويش مثالهاي 

األمثال، و  ي اي است به نام سوره هاي انجيل سوره بسياري  آورده است، و از جمله سوره
  و در كالم پيامبران و حكما مثالهاي زيادي هست. صدر سخنان پيغمبر اكرم

  فصلي در اقسام امثال قرآن

امثال قرآن دوگونه است: ظاهري كه به آن تصريح شده، و مخفي كه واژة مثل در آن 
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  ذكر نگشته؛ از مثالهاي اول: 

� öΝßγè= sVtΒ È≅sVyϑ x. “Ï% ©! $# y‰ s% öθtG ó™$# #Y‘$ tΡ �  ) / 17بقره(  

باشد كه خداي تعالي براي منافقين دو مثال زده: يك مثال به آتش، و مثال ديگر به  مي
   باران.
اند كه گفت: اين  حاتم و غير او از طريق علي بن أبي طلحه از ابن عباس آورده ن أبياب

كردند،  مثلي است كه خداوند براي منافقين آورده، آنان به اسالم افتخار و عزت كسب مي
شد؛ و در تقسيم غنايم آنان  نمودند و موارثه با ايشان واقع مي مسلمانان با آنان وصلت مي

ند، پس چون مردند خداوند آن عزت را از آنان سلب كرد همچنانكه از داد را شركت مي

öΝßγ﴿شود،  ب آتش روشناييش گرفته ميصاح x. t�s? uρ ’Îû ;M≈yϑ è=àß﴾ فرمايد: آنان را در  مي

ρ÷﴿عذاب ترك گفت،  r& 5=ÍhŠ|Á x.﴾  ،همان باران است، خداوند مثل آن را در قرآن آورده

﴿ÏµŠÏù ×M≈uΚè=àß﴾ ي در آن است فرمايد: آزمايش﴿Ó‰ ôãu‘uρ ×−ö� t/ uρ﴾  ترسانيدن﴿ßŠ%s3tƒ ä−÷�y9 ø9 $# 

ß#sÜ øƒ s† öΝèδt�≈|Á ö/ r&﴾ فرمايد: نزديك است كه محكم قرآن بر زشتيهاي منافقين داللت  مي

$!﴿كند،  yϑ‾=ä. u !$ |Êr& Νßγs9 (# öθ t±̈Β ÏµŠÏù﴾ ) فرمايد: هر چه منافقين در اسالم عزتي  مي )19 /بقره

گردند، چنانكه  يابند، و چون صدمه به آن رسد برخيزند كه به كفر بازبنگرند اطمينان 
  خداوند فرموده:

� zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ß‰ ç7÷è tƒ ©! $# 4’ n? tã 7∃ ö� ym  �  ) / 11حج(  

  و از جمله فرمودة خداي تعالي است:

� tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ôMs9$ |¡ sù 8π tƒÏŠ÷ρ r& $ yδÍ‘y‰ s) Î/ �  ) / 17رعد(  
  ».خداوند آبي از سوي آسمان فرو فرستاد پس نهرهايي به قدر آنها جاري شد«
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حاتم از طريق علي بن أبي طلحه از ابن عباس آورده كه گفت: اين مثلي است  ابن أبي
كه خداوند زده است، منظور فراگيري دلها از آن (نازل شده) به قدر شك و يقين 

  آنهاست، 

� $̈Βr' sù ß‰t/ ¨“9$# Ü=yδõ‹ uŠsù [!$ x" ã_ �  ) / 17رعد(  
  ».روند أما كفها از بين مي«

  و آن شك است، 

� $̈Βr&uρ $ tΒ ßì x"Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß] ä3ôϑu‹sù ’Îû ÇÚ ö‘F{   )17رعد / (  � #$
  ».ماند و اما آنچه براي مردم سود دارد پس در زمين باقي مي«

ه شده و آن يقين است، همچنانكه زيورها را در آتش قرار دهند پس خالص آنها گرفت
پذيرد و شك را ترك  گردد، همچنين خداوند يقين را مي و زايد آنها در آتش رها مي

  گويد. مي
  و از عطاء آورده كه گفت: اين مثلي است كه خداوند براي مؤمن و كافر زده است.

و از قتاده آورده كه گفت: اين سه مثل است كه خداوند در يك مثل بيان فرموده، 
باشد، و اميدي به بركت آن  رود و بدون سود مي ن كف بيهوده ميفرمايد: چنانكه اي مي

شود، و چنانكه اين آب در زمين ماند و  نيست، همچنين باطل از اهل خودش باز مي
اش رشد كرد و گياه از زمين رويانيد، و همينطور طال و نقره هنگامي كه  بركت و فايده
ماند، و  مچنين حق براي اهلش باقي ميرود، ه شوند و زوايد آنها از بين مي داخل آتش مي

ريزد، همچنين باطل از اهل  كما اينكه چركهاي طال هنگامي كه در آتش نهاده شود مي
  دارد. خود پرده برمي

  و از اين گونه است فرمودة خداي تعالي: 

� à$ s#t7ø9 $# uρ Ü=Íh‹©Ü9   )58اعراف / (  �... #$

ده كه گفت: اين مثلي است كه خداوند حاتم از طريق علي از ابن عباس آور كه ابن أبي
فرمايد: مؤمن پاكيزه است عملش هم پاكيزه است، همچنانكه سرزمين  براي مؤمن زده مي



    

  اإلتقان في علوم القرآن      558

 

%Ï“ �اش پاكيزه است،  پاكيزه ميوه ©!$# uρ y] ç7yz �  مثلي است براي كافر، كه مانند زمين

  باشد، و كافر همان پليد است كه عملش نيز پليد است. زار مي شوره
  از اين قسم است فرموده خداي تعالي:و 

� –Šuθ tƒr& öΝà2ß‰ tn r& βr& šχθä3s? …çµ s9 ×π̈Ψ y_ �  ) / 266بقره(  

به  سبخاري از ابن عباس روايت آورده كه گفت: روزي عمربن الخطاب امام 

Šuθ– �دانيد:  گفت: اين آيه را دربارة چه كسي مي صاصحاب پيغمبر tƒr& öΝà2ß‰ tn r& βr& 

šχθä3 s? …çµ s9 ×π ¨Ψy_ ÏiΒ 9≅ŠÏ‚ ‾Ρ 5>$ oΨ ôãr&uρ � داند، پس عمر غضبناك شد  گفتند: خدا بهتر مي

دانيم پس ابن عباس گفت: در دلم چيزي در اين باره  دانيم يا نمي و گفت: يا بگوييد مي
بگو و خودت را كوچك مگير، ابن عباس گفت: براي  !هست، عمر گفت: اي برادرزاده

ت: كدام عمل؟ گفت: براي مردي ثروتمند كه به عملي مثل زده شده است، عمر گف
طاعت خداوند عمل كرده و سپس خداوند شيطان را براي او برانگيزد پس به گناهان 

  عمل كند تا اينكه اعمال خوبش را غرق نمايد.
و اما قسم مخفي و پوشيدة آن: ماوردي گفته: شنيدم ابواسحاق ابراهيم بن مضارب بن 

گويد: از حسين بن الفضل سؤال كرده گفتم: تو امثال  درم ميگفت: شنيدم پ ابراهيم مي
خير «اي:  آوري، پس آيا در كتاب خدا اين مثل را ديده مي عرب و عجم را از قرآن بر

؟ گفت: بله در چهار جاي، فرمودة خداي »هاي آنهاست بهترين امور ميانه مور أوسطها =األ
  تعالي: 

� āω ÖÚ Í‘$ sù Ÿω uρ í� õ3Î/ 8β# uθ tã š ÷t/ y7Ï9≡sŒ �  ) / 68بقره(  
  ».نه از كار افتاده و پير و نه بكر و كار نكرده ميانه بين اين دو«

  و فرمودة خداي تعالي:
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� tÏ% ©!$# uρ !# sŒ Î) (#θ à)x"Ρr& öΝs9 (#θ èùÌ� ó¡ ç„ öΝs9 uρ (#ρç�äIø) tƒ tβ%Ÿ2 uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $ YΒ# uθs% �

  )67فرقان / (  
ه اسراف نمايند و نه بخل ورزند بلكه ميانة اين دو و آنانكه هر گاه انفاق كنند ن«

  ».خرج كنند
  و فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ ö≅ yè øgrB x8 y‰ tƒ »'s!θ è=øó tΒ 4’ n<Î) y7É) ãΖãã Ÿω uρ $ yγôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡ t6ø9 $# �    

  )29اسراء / (  
  ».و دستت را به گردنت مبند و آن را كامالً هم مگشاي«

  و فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ ö� yγøg rB y7Ï? Ÿξ |ÁÎ/ Ÿωuρ ôMÏù$ sƒ éB $ pκÍ5 Æ* tFö/ $# uρ t ÷t/ y7Ï9≡sŒ Wξ‹Î6y™ �    

  )110اسراء / (  
و نه نمازت را بسيار بلند بخوان و نه بسيار آهسته و بين اين دو حد متوسطي «

  ».اختيار كن
زي من جهل شيئاً عاداه = هر كس چي«يابي:  گفتم: پس آيا در كتاب خدا اين مثل را مي

  ؟ گفت: بله در دو جاي: »را نشناسد با آن دشمني كند

� ö≅t/ (#θç/¤‹ x. $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θäÜŠ Ïtä†  Ïµ Ïϑù=Ïè Î/ �  ) / 39يونس(  
  ».بلكه دروغ شمردند آنچه را كه علم بر آن نداشتند«

� ŒÎ)uρ öΝs9 (#ρ ß‰tFôγtƒ  Ïµ Î/ tβθ ä9θ à)uŠ |¡sù !# x‹≈yδ Ô7øù Î) ÒΟƒ Ï‰ s% �    ) / 11احقاف(  
  ».ون به قرآن هدايت نشوند گويند اين دروغي از گذشتگان استو چ«

= بپرهيز شر كسي را كه ذر شر من أحسنت إليه حإ«يابي كه:  گفتم: آيا در كتاب خدا مي
  گفت: بله، » اي؟ به او نيكي كرده

� $tΒuρ (# þθßϑ s)tΡ Hω Î) ÷βr& ãΝßγ9uΖøîr& ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ  ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù �  )/74توبه(  
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ر پي انتقام و دشمني نشدند مگر پس از آنكه خدا و رسول او از فضل خود و د«

  ».نياز ساختند آنان را بي

» = شنيدن كي بود مانند ديدن؟ليس الخبر کالعيان «يابي كه:  گفتم: آيا در كتاب خدا مي
  گفت: آري در فرمودة خداي تعالي: 

� tΑ$s% öΝs9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ Å3≈s9 uρ £Í≥ yϑôÜ uŠ Ïj9  É<ù=s% �  )/ 260بقره(  
اي (ابراهيم) گفت: چرا ولي براي اينكه دلم  (خداوند) فرموده: مگر ايمان نياورده«

  ».مطمئن شود

؟ گفت: در »در حركتها بركتها هستفی الحرکات البرکات = «اي كه:  گفتم: آيا يافته
  فرمودة خداي تعالي:

� tΒuρ ö� Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# ô‰ Ågs† ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $Vϑxî≡t� ãΒ # Z�� ÏWx. Zπ yèy™uρ �    

  )100نساء / (  
و هر كس در راه خدا هجرت كند در زمين گريزگاههاي بسيار و گشايش در «

  ».امور خواهد يافت

  ؟»كني خوار شوي چنانكه خوار مي تدين تدان = كما: «اي كه گفتم: يافته
  گفت: در فرمودة خداي تعالي:

� tΒ ö≅yϑ ÷è tƒ #[ þθß™ t“ øgä†  Ïµ Î/ �  ) / 123نساء(  
  ».بيند هر كس بدي انجام دهد كيفر آن را مي«

خواهي  چون بجوشيقلی تدری = حين تَ «يابي گفتار عرب را كه:  گفتم: آيا در آن مي
  ؟ گفت: »دانست

� |’ôθ y™uρ tβθ ßϑ n=ôè tƒ šÏm tβ÷ρt� tƒ z># x‹ yèø9 $# ôtΒ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹Î6y™ �    

  )42فرقان / (  
  ».عذاب را ببينند بزودي خواهند دانست كه گمراهترين كيستچون «
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= مؤمن از يك سوراخ  تينمرّ  حرلدغ المؤمن من جُ يُ  ال«اي كه:  گفتم: آيا در آن يافته
  ؟ گفت: »دوبار گزيده نشود

� ö≅yδ öΝä3ãΨ tΒ# u Ïµ ø‹n=tã āωÎ) !$ yϑ Ÿ2 öΝä3çGΨ ÏΒr& #’ n?tã Ïµ‹Åzr&  ÏΒ ã≅ ö6s% �    

  )64يوسف / (  
  ».ا شما را بر او ايمن دارم چنانكه پيشتر بر برادرش (يوسف) ايمن داشتمآي«

من أعان ظالما سلط عليه = هر كس ظالمي را ياري دهد بر «يابي:  گفتم: آيا در آن مي
  ؟ گفت:»او مسلط گردد

� |=ÏG ä. Ïµø‹n=tã …çµ ‾Ρ r&  tΒ çν āωuθ s? …çµ ‾Ρr' sù …ã&—# ÅÒ ãƒ ÏµƒÏ‰ öκu‰ uρ 4’ n< Î) É># x‹ tã Î��Ïè¡¡9 حج / (� #$

4(  
بر او الزم شده كه هر كس شيطان را دوست و پيشواي خود سازد شيطان او را «

  ».گمراه نموده و به عذاب جهنم رهبري كند

؟ »مار جز مار نزايد=  ةحي الإ ةتلد الحي ال«يابي مثل عربها را كه:  آن مي گفتم: آيا در
  گفت: فرمودة خداي تعالي:

� Ÿωuρ (# ÿρà$ Î# tƒ āωÎ) # \�Å_$sù # Y‘$ ¤" Ÿ2 �  ) / 27نوح(  
  ».و از آنها جز بد كار كافر متولد نگردد«

  ؟ گفت:»= ديوار گوش دارد للحيطان آذان«يابي:  گفتم: آيا در آن مي

� óΟä3‹Ïù uρ tβθ ãè≈£ϑy™ öΝçλm; �  ) / 47توبه(  
  ».و در ميان شما (مسلمانان) از آنها (منافقان) جاسوساني هستند«

  ؟ گفت:»العالم محرومالجاهل مرزوق و«يابي:  ميدر آن  گفتم: آيا

� tΒ tβ%x. ’ Îû Ï's#≈n=āÒ9 $# ÷Šß‰ ôϑu‹ù=sù ã&s! ß≈oΗ÷q§�9 $# # ƒ‰ tΒ �  ) / 75مريم(  
  ».هر آنكه در مسير گمراهي افتد خداي رحمان او را مهلت و تمكين دهد«

=  جزافاً  يأتيک إال قوتاً، والحرام ال الحالل اليأتيک إال«اي كه:  گفتم: آيا در آن يافته
  ؟ گفت:»آيد حساب مي آيد، و حرام بي نان شب) برايت نميحالل جز به مقدار قوت (
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� øŒÎ) óΟ ÎγŠÏ? ù' s? öΝßγçΡ$ tF‹Ïm tΠ öθ tƒ öΝÎγÏFö; y™ $ Yã §�ä© tΠöθtƒ uρ Ÿω šχθçFÎ6 ó¡o„ � Ÿω óΟ Îγ‹Ï? ù' s? �

  )163اعراف / (  
بر آنها حرام بود) ماهيها در آنگاه كه (براي امتحان) روز شنبه (كه ماهي گرفتن «

  ».شدند شدند و روزهاي ديگر پديدار نمي نهرهاي كوچك كنار دريا پر مي

  فايده

جعفربن شمس الخالفه در كتاب اآلداب بخشي را به جمالتي از قرآن كه در روند مثل 
نامند، و  مي» ارسال المثل«اند اختصاص داده؛ و اين همان نوع بديع است كه  واقع شده

  آيات را از اين نوع آورده؛ اين

� }§ øŠs9 $ yγs9 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îπ x"Ï©%x. �  ) / 58نجم(  
  ».اي جز خداوند ندارد آشكار كننده«

� s9 (#θ ä9$oΨ s? §�É9 ø9 $# 4 ®L ym (#θ à)Ï"Ζè? $£ϑÏΒ šχθ ™6ÏtéB �  ) / 92آل عمران(  
  ».به بهشت دست نيابيد تا اينكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد«

� z≈t↔ ø9 $# }È ys óÁ ym ‘, ys ø9   )1يوسف / (  � #$
  ».حاال حق آشكار شد«

� z>u�ŸÑuρ $oΨ s9 Wξ sWtΒ z Å¤ tΡ uρ …çµ s)ù=yz �  ) / 78يس(  
  ».براي ما مثلي زد و آفرينش خودش را فراموش كرد«

� y7Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰ s% x8# y‰tƒ �  ) / 10حج(  
  ».اي اين اثر همان كارهاي زشتي است كه كرده«

� z ÅÓè% ã� øΒF{ $# “Ï% ©!$# ÏµŠÏù Èβ$ u‹ÏG ø" tG ó¡n@ �  ) / 41يوسف(  
  ».در قضاي الهي آنچه پرسش كرديد چنين حكم شده«

� }§øŠs9 r& ßxö6÷Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ �  ) / 81هود(  
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  ».آيا صبح نزديك نيست، (مگر نه صبح نزديك است)«

� Ÿ≅‹Ïm uρ öΝæη uΖ÷� t/ t÷ t/ uρ $tΒ tβθ åκtJ ô±o„ �  ) / 54سبأ(  
  ».ن آنها و آنچه مايلند جدايي افتادو ميا«

� Èe≅ä3Ïj9 :*t7tΡ @� s)tGó¡ •Β �  ) / 67انعام(  
  ».هر خبري را وقت معيني است«

� Ÿωuρ ß,‹Ïts† ã�õ3yϑø9 $# à⋅Äh÷ ¡¡9 $# āωÎ) Ï& Î# ÷δr' Î/ �  ) / 43فاطر(  
  ».و فكر بد جز صاحبش را هالك نگرداند«

� ö≅è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’ n? tã  Ïµ ÏFn=Ï.$x© �  ) / 84اسراء(  
  ».كند كار مي )طبيعت ذات و طبيعت خودروش خود (هر كسي برحسب «

� # |¤tãuρ βr& (#θ èδt� õ3s? $\↔ ø‹x© uθ èδuρ ×�ö� yz öΝà6©9 �  ) / 216بقره(  
  ».و شايد كه چيزي را خوش نداريد و حال آنكه برايتان خير است«

� ‘≅ä. ¤§ø"tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπoΨ‹Ïδ u‘ �  ) / 38مدثر(  
  ».ر كسي در گرو كارهاي خويش استه«

� $̈Β ’n? tã ÉΑθ ß™§�9 $# āω Î) à*≈n=t6ø9   )99مائده / (  � #$
  ».بر پيغامبر جز ابالغ رسالت چيزي نيست«

� $tΒ ’n? tã šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#  ÏΒ 9≅ŠÎ6y™ �  ) / 91توبه(  
  ».بر نيكوكاران باكي نيست«

� ö≅yδ â !#t“ y_ Ç≈|¡ ôm M}$# āω Î) ß≈|¡ ôm M}$# �  )60ن / رحم(  
  ».آيا سزاي نيكي جز نيكي است«

� ΝŸ2 ÏiΒ 7π t⁄Ïù A's#ŠÎ=s% ôMt7n=xî Zπt⁄ Ïù Oο u��ÏWŸ2 �  ) / 249بقره(  
  ».چه بسا كه گروهي اندك بر گروه بسيار پيروز شود«
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� z≈t↔ø9 !# u ô‰ s% uρ |MøŠ |Á tã ã≅ö6s% �  ) / 91يونس(  
  ».؟رديآوري) و حاال آنكه از پيش نافرماني ك (ايمان ميحاال «

� óΟßγç6|¡ øtrB $Yè‹ÏΗsd óΟßγç/θ è=è% uρ 4 ®Lx© �  ) / 14حشر(  
  ».پنداري و حال آنكه دلهايشان پراكنده است آنها را همدست مي«

� Ÿωuρ y7ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9��Î7yz �  ) / 14فاطر(  
  ».كس همچون (خداي) دانا تو را به حقيقت امر آگاه نسازد و هيچ«

� ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù �  ) / 32روم(  
  ».هر حزبي به آنچه دارند دل خوش هستند«

� öθs9 uρ zΝÎ=tæ ª! $# öΝÍκ� Ïù # Z�ö� yz öΝßγ yèyϑó™̀{ �  ) / 23انفال(  
  ».كرد دانست آنها را شنوا مي و اگر خداوند در آنها خيري مي«

� ×≅‹Î=s%uρ ô ÏiΒ y“ÏŠ$ t6Ïã â‘θ ä3 ¤±9   )13سبأ / (  � #$
  ».ندگانم شكرگذارانندو اندكي از ب«

� Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡ ø" tΡ āω Î) $ yγyè ó™ãρ �  ) / 286بقره(  
  ».دهد خداوند هيچ كس را بيش از توانش تكليف نمي«

� ≅è% āω “Èθ tG ó¡ o„ ß]ŠÎ7sƒ ø:$# Ü=Íh‹©Ü9$# uρ �  ) / 100مائده(  
  ».بگو كه بد و نيك با هم مساوي نيستند«

� t�yγsß ßŠ$ |¡ x" ø9$# ’Îû Îh� y9 ø9 $# Ì� óst7ø9 $# uρ �  ) / 41روم(  
  ».فساد و پريشاني در خشكي و دريا آشكار شد«

� y#ãè |Ê Ü=Ï9$ ©Ü9 $# Ü>θ è=ôÜ yϑø9 $# uρ �  ) / 73حج(  
  ».پرستان) ضعيفند طالب و مطلوب (بت«
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� È≅÷VÏϑÏ9 #x‹≈yδ È≅yϑ ÷è u‹ù=sù tβθ è=Ïϑ≈yèø9   )61صافات / (  � #$
  ».مل كننداي سعي و ع تالشگران بايد كه بر چنين شيوه«

� ×≅‹Î=s%uρ $ ¨Β öΝèδ �  ) / 24ص(  
  ».اينان اندك هستند«

� (#ρç�É9 tFôã $$ sù ’Í< 'ρé' ‾≈tƒ Ì�≈|Á ö/ F{$# �  ) / 2حشر(  
  ».پند و عبرت گيريد )معاَل(پس اي هوشياران «

  و آياتي ديگر ...
  
  



  نوع شصت و هفتم:

  در سوگندهاي قرآن

ناميده است، و » التبيان«كرده، و آن را  ابن القيم كتاب مستقلي در اين باره تأليفحافظ 
  مقصود از سوگند تأكيد و تحقيق خبر است، تا آنجا كه مانند:

� ª!$# uρ ß‰ pκô¶ tƒ ¨βÎ) t É) Ï"≈uΖßϑø9 $# šχθ ç/ É‹≈s3s9 �  ) / 1منافقون(  

باشد؛ چون وقتي شهادت  اند، هر چند كه در آن خبر دادن از شهادت مي را قسم دانسته
  آمده، قسم ناميده شده است.براي تأكيد خبر 

اند: سوگند از خداي تعالي چه معني دارد؛ زيرا كه اگر به خاطر مؤمن سوگند  پرسيده
كند، و نيازي به قسم ندارد، و اگر براي  خورد، مؤمن به محض خبر دادن تصديق مي مي

  اي به حال او ندارد! خورد كه فايده كافر قسم مي
عرب نازل شده، و از عادتهاي عرب قسم خوردن اند كه: قرآن به لغت  جواب داده

براي تأكيد أمر است. و ابوالقاسم قشيري جواب گفته: خداي تعالي براي كمال حجت و 
شود: يا به  زيرا كه حكم به دو امر فيصله داده مي ؛دليل و براي تأكيد آن قسم ياد كرده

ذكر فرموده تا حجتي  قسم و يا به شهادت، پس خداي تعالي هر دو نوع را در كتاب خود
  براي آنها باقي نماند، خداوند فرموده:

� y‰Îγx© ª!$# …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπs3 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ (#θ ä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9   )18آل عمران / ( � #$

  و فرموده:

� ö≅è% “Î) þ’În1 u‘uρ …çµ ‾Ρ Î) A, ys s9 �  ) / 53يونس(  

  فرمودة خداي تعالي:و از يكي از اعراب حكايت است كه چون 

Ï وفي � !$ uΚ¡¡9 $# ö/ä3è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρ ß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb>u‘uθ sù Ï !$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ …çµ‾Ρ Î) A, ys s9 �

  )23- 22ذاريات / (  
را شنيد فرياد زد و گفت: چه كسي خداي جليل را بخشم آورده تا به سوگند ياد 

  كردن وادار شود!
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و خداوند تعالي در هفت جاي قرآن به خودش  و قسم جز با نام بزرگي واقع نشود،
  قسم ياد كرده است:

≅ö«آية ياد شده و فرمودة او:  -2و  -1 è% “Î) þ’ În1u‘uρ« / 53. (يونس.( 

3- »ö≅è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘uρ £èVyè ö6çG s9«  / 7(تغابن.( 

4- »š� În/ u‘uθ sù öΝßγ‾Ρ u� à³ós oΨ s9 tÏÜ≈u‹¤±9 $# uρ«  / 68(مريم.( 

5- »š� În/ u‘uθ sù óΟ ßγ̈Ψ n=t↔ó¡ oΨ s9 tÏè uΗødr&«  / 92(حجر .( 

6- »Ÿξ sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ«  / 65(نساء.( 

7- »Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& Éb>t�Î/ É−Ì�≈t± pRùQ$# É>Ì�≈tópR ùQ$# uρ«  / 40(معارج.( 

و در بقية سوگندها همه جا به مخلوقاتش قسم ياد كرده است، مانند فرمودة خداي 
  تعالي: 

� È ÏnG9$# uρ Èβθ çG ÷ƒ̈“9 $#uρ �،� ÏM≈¤" ‾≈¢Á9$# uρ �،� Ä§ ÷Κ¤±9 $# uρ �،� È≅ ø‹©9 $# uρ �،� 4 y∏ ‘Ò9$# uρ �،  

﴿Iξsù ãΝ Å¡ ø%é& Ä§ ¨Ζèƒø: $$Î/ ∩⊇∈∪﴾.  

اگر اشكال كنيد: چگونه خداوند به مخلوق سوگند ياد كرده در حالي كه قسم به غير 
  خدا نهي شده است؟

  اند: گوييم: به چند وجه از اين اشكال جواب گفته مي
رب الشمس، و ف مضاف است؛ يعني: ورب التين، وين سوگندها با حذيكي: اينكه ا

  همينطور بقيه.
خوردند، پس قرآن  كردند و به آنها سوگند مي دوم: اينكه عربها اين امور را تعظيم مي

  شناختند نازل شد. به همانگونه كه مي
دهد يا بزرگ  سوم: اينكه سوگندها به چيزهايي است كه مقسم آنها را عظمت مي

شمارد و آن باالتر از او است، و خداي تعالي هيچ چيز باالتر از او نيست، پس گاهي  مي
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فريننده بودن داللت آبه خودش و گاهي به مصنوعاتش سوگند ياد  كرده چون بر صانع و 
  كنند. مي

و ابن أبي اإلصبع در اسرار الفواتح گفته: قسم به مصنوعات مستلزم قسم به صانع 
باشد، كه محال است مفعولي بدون فاعل  فعول مستلزم ذكر فاعل مياست؛ چونكه ذكر م

  هستي يابد.
حاتم از حسن آورده كه گفت: خداوند به هر چيزي از مخلوقاتش كه  و ابن أبي

نيست كه به غير خداوند سوگند ياد  كند، ولي براي هيچ كس روا بخواهد قسم ياد مي
  كند.

سوگند ياد نمود با عبارت: (لعمرك) تا  صخداي تعالي به پيغمبراند:  و علما گفته
مردم عظمت و مقام آن حضرت را نزد خداوند بدانند. ابن مردويه از ابن عباس آورده كه 

باشد، و  صگفت: خداوند نيافريده و بوجود نياورده كسي را كه نزد او گراميتر از محمد
  رموده:نشنيدم كه خداوند به زندگي احدي جز او سوگند ياد كند، خداوند ف

� x8ã�ôϑ yè s9 öΝåκ̈ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝÍκÌEt� õ3y™ tβθ ßγyϑ ÷ètƒ �  ) / 72حجر(  

و ابوالقاسم قشيري گفته: سوگند به چيزي از دو وجه خارج نيست، يا به جهت 
  فضيلتي است يا منفعت، فضيلت مانند: 

� Í‘θ èÛuρ tÏΖ� Å™ ∩⊄∪ # x‹≈yδ uρ Ï$ s# t7ø9 $# ÂÏΒF{$# �  ) / 3- 2تين(  

ÈÏnG9 �د: و منفعت مانن $#uρ ÈβθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ �  / 1(تين(  

خداي تعالي به سه چيز سوگند ياد فرموده: به ذات خودش مانند و ديگري گفته: 
  آيات گذشته، و به فعل خودش مانند:

� Ï!$ uΚ¡¡9 $# uρ $ tΒuρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪ ÇÚ ö‘F{ $# uρ $ tΒuρ $ yγ8 yssÛ ∩∉∪ <§ø" tΡuρ $tΒuρ $yγ1§θ y™ �

  )7- 5شمس / (  
  مفعول آن، مانند:و به 
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� ÉΟ ôf̈Ψ9 $#uρ # sŒÎ) 3“uθ yδ �   / 1(نجم(  

 � Í‘θ ’Ü9 $# uρ ∩⊇∪ 5=≈tFÏ. uρ 9‘θ äÜ ó¡ ¨Β �   / 3-1(طور (  

و قسم يا ظاهر است مانند آيات گذشته، و يا مضمر (مقدر)، و آن بر دو گونه است: 

āχ �كند، مانند:  يكي الم بر آن داللت مي âθ n=ö7çFs9 þ’Îû öΝà6Ï9≡ uθøΒr& � ) / و 186آل عمران (

β �ديگري معني بر آن داللت دارد، مانند:  Î)uρ óΟ ä3ΖÏiΒ āω Î) $yδßŠ Í‘# uρ �  / واهللا«) كه 71(مريم «

  در تقدير است.
  باشد: و ابوعلي فارسي گفته: الفاظي كه همانند قسم است بر دو نوع مي

ب آن باشد، پس با جوا يكي: آن است كه مانند اخبار ديگري كه قسم نيستند مي
  آيد، مانند فرمودة خداوند: نمي

� ô‰s%uρ x‹ s{r& ö/ä3s)≈ sV‹ÏΒ βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ÷σ •Β �  ) / 8حديد(  

� $uΖ÷è sù u‘uρ ãΝä3 s%öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρä‹ è{ �  ) / 63بقره(  

� tβθà" Î=øts† öΝà6 s9 �  ) / 96توبه(  

واب براي توان آنها را حال دانست، چونكه ج كه هم ممكن است قسم باشند، و هم مي
  آنها نيست.

  آيد، مانند فرمودة خداوند: دوم: آن است كه جواب قسم پس از آن مي

� øŒÎ)uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈sVŠÏΒ t Ï%©! $# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �    

  )187آل عمران / (  

� (#θßϑ|¡ ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ ÷ƒr& ÷ È⌡s9 öΝåκsEö� tΒr& £ã_ ã�÷‚ u‹s9 �  )/ 53نور(  

آيند،  و ديگري گفته: بيشتر قسمهايي كه در قرآن فعلشان حذف شده جز با واو نمي
  ولي چون باء ذكر شود فعل نيز آورده شود، مانند:

� (#θßϑ|¡ ø% r& uρ «! $$Î/ �  ) / 53نور(  
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� šχθà"Î=øts† «! $$Î/ �  ) / 62توبه(  

ست كه خطا كرده كسي كه اينها را قسم يابي، و از اينجا ا و باء را با حذف فعل نمي
  شمرده:

� «!$$ Î/ ( āχ Î) x8÷�Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 �  ) / 13لقمان(  

� $yϑÎ/ y‰ Îγtã x8 y‰ΖÏã �  ) / 49زخرف(  

� @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖä. …çµ çFù=è% ô‰ s)sù …çµ tGôϑ Î=tæ �  ) / 116مائده(  

كند، او به ذات  د ميبا اموري بر اموري سوگند يا ـو ابن القيم گفته: بدانكه خداوند
كند، يا به آيات خودش كه  مقدس خودش كه موصوف به صفاتي است قسم ياد مي

آورد، و اينكه به بعضي از مخلوقاتش قسم  باشند سوگند مي مستلزم ذات و صفاتش مي
باشند، و قسم يا بر جملة خبرية  كند دليل است بر اينكه آنها از آيات بزرگ او مي ياد مي

  غالباً چنين است، مانند فرمودة خداوند:آيد، كه  مي

� Éb>u‘uθ sù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ …çµ ‾Ρ Î) A,ys s9  �  ) / 23ذاريات(  

  باشد، مانند فرمودة خداوند: و يا بر جملة طلبيه مي

� š�În/ u‘uθ sù óΟ ßγ̈Ψ n=t↔ ó¡oΨ s9 t ÏèuΗød r& ∩⊄∪ $¬Ηxå (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ �   )/93-92حجر(  

باشد، و در اين صورت از  كه گاهي مراد از اين قسم تحقيق مقسم عليه مياضافه بر اين
شود، و گاهي مراد از آن تحقيق قسم است، پس مقصود آن است كه با قسم؛  باب خبر مي

مقسم عليه تأكيد و تحقيق گردد، پس الزم است از اموري باشد كه در آن نيك است، 
شود؛ و اما امور اشكار از قبيل:  سوگند ياد مي مانند: امور مخفي و غايبي كه بر ثبوت آنها

شود نه بر وجود  خورشيد و ماه، و شب و روز، و آسمان و زمين، به خودشان قسم ياد مي
و ثبوت آنها، و بر آنچه خداوند سوگند ياد كرده از آيات او است، پس جايز است به آنها 

آورد كه  جواب قسم را مياحياناً  ـقسم ياد شود ولي عكس آن صحيح نيست، و خداوند
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بسيار حذف » لو«كند؛ همچنانكه جواب  غالباً چنين است، و گاهي آن را حذف مي
  شود به جهت علم به آن. مي

گردد، و به باء  آيد، اختصار شده و فعل قسم حذف مي و چون قسم در كالم زياد مي
، و تاء را در اسم اند شود، سپس به جاي آن واو را در اسمهاي ظاهر قرار داده اكتفا مي

  خداي تعالي، چنانكه فرموده:

� «!$$ s?uρ ¨β y‰‹Å2V{ /ä3yϑ≈uΖô¹r& �  ) / 57انبياء(  

بر اصول ايمان كه شناخت آنها بر خلق واجب است سوگند  ـوي گفته: و خداوند
خورد، و گاهي بر اينكه قرآن حق است و گاه  كند، پس گاهي بر توحيد سوگند مي ياد مي

ر حق است، و گاهي بر جزا و وعده و تهديد و گاهي بر حال و وضع بر اينكه پيغمب
  انسان.

  گونة اول مانند فرمودة خداوند:

� ÏM≈¤" ‾≈¢Á9 $# uρ $y" |¹ ∩⊇∪ ÏN≡t�Å_≡̈“9 $$ sù # \�ô_ y— ∩⊄∪ ÏM≈uŠÎ=≈−G9 $$ sù #�� ø. ÏŒ ∩⊂∪ ¨βÎ) ö/ä3 yγ≈s9 Î) 

Ó‰ Ïn≡uθ s9 �  ) / 4- 1صافات(  

  گونة دوم مانند فرمودة خداوند:

� Iξ sù ÞΟ Å¡ ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθàf ‘Ζ9 $# ∩∠∈∪ …çµ ‾ΡÎ) uρ ÒΟ |¡ s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑn=÷ès? íΟŠÏà tã ∩∠∉∪ …çµ ‾ΡÎ) 

×β# u ö�à) s9 ×ΛqÌ� x. �  ) / 77-75واقعه(  

  سوم: مانند فرمودة خداي تعالي: 

� û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# uö� à) ø9$# uρ ÉΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∪ y7̈Ρ Î) zÏϑs9 tÎ=y™ö� ßϑ ø9   )3-1يس/(  � #$

� ÉΟ ôf ¨Ψ9$# uρ # sŒÎ) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“uθ xî �   ) / 2-1نجم(  

  چهارم: مانند فرمودة خداوند: 
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� ÏM≈tƒÍ‘≡©%!$# uρ # Yρ ö‘sŒ ∩⊇∪ ÏM≈n=Ïϑ≈pt ø:$$sù # \� ø%Íρ ∩⊄∪ ÏM≈tƒ Ì�≈pg ø:$$ sù # Z�ô£ ç„ ∩⊂∪ ÏM≈yϑÅb¡ s) ßϑø9 $$ sù 

# ��øΒr& ∩⊆∪ $oÿ©ς Î) tβρß‰ tãθè? ×−ÏŠ$|Á s9 ∩∈∪ ¨β Î)uρ t Ïe$!$# Óì Ï%≡uθ s9 �  ) / 6- 1ذاريات(  

  تا آنجا كه فرموده:

�  ÏM≈ n=y™ö� ßϑø9 $# uρ $ ]ù ó� ãã ∩⊇∪ ÏM≈x" ÅÁ≈yè ø9$$ sù $ Z"óÁ tã ∩⊄∪ ÏN≡u�Å³≈̈Ζ9 $# uρ # Z�ô³ nΣ ∩⊂∪ 

ÏM≈s% Ì�≈x" ø9 $$ sù $]% ö� sù ∩⊆∪ ÏM≈uŠÉ) ù=ßϑø9 $$sù # ��ø. ÏŒ ∩∈∪ # �‘õ‹ ãã ÷ρ r& # �‘õ‹ çΡ ∩∉∪ $ yϑ ‾Ρ Î) tβρ ß‰ tãθ è? 

Óì Ï%≡uθ s9 �  ) / 7- 1مرسالت(  

  پنجم: مانند فرموده خداوند:

� È≅ø‹©9 $# uρ #sŒÎ) 4 ý øótƒ ∩⊇∪ Í‘$ pκ̈]9 $# uρ # sŒÎ) 4’ ©?pg rB ∩⊄∪ $ tΒuρ t,n=y{ t� x.©%!$# # s\Ρ W{ $#uρ ∩⊂∪ ¨βÎ) 

ö/ä3u‹÷è y™ 4 ®Lt± s9 �  ) / 4- 1ليل(  

  تا آنجا كه فرموده:

�  ÏM≈tƒÏ‰≈yè ø9 $#uρ $ \⇔÷6|Ê ∩⊇∪ ÏM≈tƒÍ‘θ ßϑø9 $$ sù %Zn ô‰ s% ∩⊄∪ ÏN≡u�� Éó èRùQ$$ sù $\⇔ ÷6ß¹ ∩⊂∪ tβö� rOr' sù 

Ïµ Î/ $\è ø)tΡ ∩⊆∪ zôÜ y™uθ sù  Ïµ Î/ $ºè øΗsd ∩∈∪ ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$#  Ïµ În/ t�Ï9 ×Šθ ãΖs3s9 �     

  )6- 1عاديات / (

�  Î� óÇ yèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A� ô£äz �  ) / 2-1عصر(  

  تا آنجا كه فرموده:

� ÈÏnG9$# uρ Èβθ çG ÷ƒ̈“9 $# uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛuρ tÏΖ� Å™ ∩⊄∪ # x‹≈yδuρ Ï$ s# t7ø9 $# ÂÏΒF{$# ∩⊂∪ ô‰s) s9 

$ uΖø) n=y{ z≈|¡ΣM}$# þ’ Îû Ç|¡ ômr& 5ΟƒÈθø) s? �  ) / 4- 1تين(  

  تا آنجا كه فرموده:
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�  Iω ãΝÅ¡ ø% é& # x‹≈pκÍ5 Ï$ s#t7ø9 $# ∩⊇∪ |MΡ r& uρ B≅ Ïn #x‹≈pκÍ5 Ï$ s# t7ø9 $# ∩⊄∪ 7$ Î!# uρ uρ $ tΒuρ t$ s! uρ ∩⊂∪ 

ô‰ s)s9 $uΖø) n= yz z≈ |¡ΣM}$# ’Îû >‰ t6x. �  ) / 4- 1بلد(  

عليه  شود كه در خود مقسم به بر مقسم گفته: و بيشتر در مواردي جواب حذف مي
عليه بليغتر و  گردد، پس حذف مقسم داللت باشد، چون با ذكر آن مقصود حاصل مي

  وجيزتر خواهد بود، مانند فرمودة خداوند:

� üÉ 4 Éβ# uö� à)ø9 $# uρ “ÏŒ Ì�ø. Ïe%!$# �  ) / 1ص(  

كه متضمن تذكر مردم به نيازهايشان » الذكر ذو«كه در مقسم به با توصيف آن به 
است، و نيز تعظيم و بزرگي قدر آن است، داللت بر مقسم عليه هست كه حق و از سوي 

ير جواب: اند كه تقد خداوند است و افترا نيست، برخالف گفتة كافران. و لذا بسياري گفته
شود، مانند فرمودة  باشد، و اين قاعده شامل تمام موارد مشابه مي مي» ن القرآن لحقإ«

  خداوند:

�  úX 4 Éβ# u ö�à)ø9 $#uρ Ï‰‹Éf yϑø9   )1ق / (  � #$

  و نيز: 

� Iω ãΝÅ¡ ø%é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9   )1قيامه / (  � #$

  كه متضمن اثبات معاد است؛ و نيز: 

� Ì�ôf x"ø9 $# uρ �  )1/  فجر(  

كه زمانهايي هستند متضمن افعالي مهم و بزرگ از مناسك و شعائر حج كه عبوديت 
وبندگي خالص براي خداوند، و خضوع و تذلل براي عظمت او است، و در اين امر 

  باشد. اند نيز مي آوردهعليهما السالم تعظيم آنچه ابراهيم و محمد 
  ة خداوند است:گفته: و از موارد لطيف سوگند ياد كردن در فرمود

�  4 y∏ ‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ ø‹©9 $#uρ # sŒÎ) 4 y√y™ �  ) / 2-1ضحي(  
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خداي تعالي سوگند ياد كرده بر نعمت دادن و گرامي داشتن پيامبرش، و اين متضمن 
تصديق آن بزرگوار نيز هست كه در واقع سوگند به نبوت و معاد است، و به دو نشانة 

كه نور ن قسم د فرمود، تأمل كن در مطابقت ايهاي عظمت خود سوگند يا بزرگ از نشانه
عليه كه نور وحي است و پس  رسد با مقسم چاشت است كه پس از تاريكي شب فرا مي

از حبس و دير شدن بر آن حضرت آمد، تا جايي كه بخاطر دير شدن وحي دشمنان آن 
روز  زده و گفتند: محمد را پروردگارش وداع گفت پس خداوند به روشنايي جناب طعنه

پس از تاريكي شب سوگند ياد فرمود بر روشنايي وحي و نور آن پس از تاريكي حبس 
  شدن و دير كردن آن.



  نوع شصت و هشتم:

  در جدل قرآن

اند: قرآن  اي در اين باره پرداخته است؛ علما گفته تصنيف جداگانهبه الدين طوفي  نجم
برهان و داللت و تقسيم و  عظيم بر تمام انواع براهين و داليل مشتمل است، و هيچ

گردد نيست مگر اينكه كتاب خدا  تحذيري كه از كليات معلومات عقلي و سمعي بنا مي
هاي متكلمين، به خاطر  آن را آورده، ليكن بر مبناي عادت عرب بيان داشته نه دقايق شيوه

  دو جهت:
  يكي: به سبب اينكه فرموده:

� !$tΒuρ $ uΖù= y™ö‘r&  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡ Î=Î/  Ïµ ÏΒöθs% š Îit7ãŠÏ9 öΝçλ m; � ) / 4ابراهيم(  
  ».و هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش تا براي آنان بيان سازد«

برد از برپا كردن دليل روشن عاجز و ناتوان  دوم: كسي كه به طريق محاجه روي مي
فهمند مطلب را برساند  تواند با كالم واضحي كه بيشتر افراد مي است؛ چون كسي كه مي

كند؛ معماگويي هم ندارد،  يابند توجه نمي اي كه جز عدة كمي آن را درنمي به راه پيچيده
لذا خداي تعالي مخاطبات خود را در محاجه با بندگانش به روشنترين شكل درآورده، تا 

بند، و كند دريا عموم مردم آنچه براي قانع شدنشان الزم است و حجت را بر آنان تمام مي
  نمايند. اند درك مي خواص هم از اثناي آن مطالبي بيش از آنچه عموم افراد نفهميده

و ابن أبي اإلصبع گفته: جاحظ پنداشته كه چيزي از روش كالمي در قرآن نيامده، در 
خواهد  صورتي كه قرآن پر از آن است، و تعريفش چنين است كه متكلم بر آنچه مي

  ج نمايد كه معاند را به شيوة اهل كالم مجاب و ساكت كند.اثبات كند با دليلي احتجا
آيد از  و از جمله انواع آن نوعي منطقي است كه نتايج صحيح از آن به دست مي

الحج تا فرمودة  ي هاند كه اول سور مقدمات راستين، كه اسالميان اهل اين فن ذكر كرده
  خداوند:

� āχ r&uρ ©! $# ß]yè ö7tƒ tΒ ’Îû Í‘θ ç7à)ø9   )7حج / (  � #$
  ».انگيزد كساني را كه در قبرها هستند و براستي كه خداوند برمي«
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  شود، اينكه فرموده: پنج نتيجه دارد كه از پنج مقدمه گرفته مي

� y7Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘, ptø:   )6حج / (  � #$
  ».اين دليل است كه خداوند قادر حق است«

كه خداي تعالي با عظمت از لرزش و زلزلة  زيرا كه نزد ما به خبر متواتر ثابت گرديده
قيامت خبر داده، و صحت آن قطعي است، چون اين خبر را كسي گفته كه  ساعت
قدرتش ثابت است، و به تواتر براي  و از نزد ذاتي آورده كهش به ثبوت رسيده ا يئراستگو

 دهد به حق از آنچه خواهد شد جز حق، پس ما نقل شده پس حق است، و خبر نمي
  خداوند خود حق است.

كند، كه چون از اهوال ساعت  و نيز خداي تعالي خبر داده كه مردگان را زنده مي 
قيامت خبر داد، و حصول فايدة اين خبر متوقف بر زنده كردن مردگان است تا آن اهوالي 

سازد ببينند، و در جاي خود ثابت شده كه خداوند بر هر چيزي  كه خداوند براي آنها مي
است، و از جمله همين زنده كردن مردگان است، پس خداوند است كه مردگان را توان

  .كند زنده مي
هر چيزي تواناست، چون خبر داده كه هر كس از شياطين پيروي  و خبر داده كه بر 

كند؛ و هر كس دربارة خداوند بدون علم جدل كند عذاب جهنم را به او خواهد چشانيد، 
ندارد جز آنكه بر هر چيزي توانا باشد، پس خداوند بر هر و كسي توان چنين كاري را 

چيزي تواناست، و خبر داده كه بدون شك ساعت قيامت خواهد آمد؛ چون به خبر 
  راستين خبر داد كه انسان را از خاك آفريده، تا آنجا كه فرمود:

� Ÿξø‹x6 Ï9 zΝn=÷è tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8Νù=Ïæ $\↔ ø‹x© �  ) / 5حج(  
  ».علم و هوش هيچ نداند و فهم نكندتا اينكه پس از «

بارد، پس سرسبز و  و براي اين معني مثالي آورد به زمين خشكي كه باران بر آن مي
م گردد، و انواع گياهان زيبا بروياند، و آنكه انسان را همانگونه كه خبر داده آفريده، و خرّ

سپس با برانگيختن با خلقت او را جامة هستي پوشانيده سپس با مرگ او را نيست كرده، 
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او را باز خواهد گرداند، و زمين را پس از نيستي ايجاد كرد، و با آفرينش آن را زنده 
خيزي آن را زنده كرد، و در  س با حاصلپحاصلي آن را ميرانيد، س نمود، و با خشكي و بي

تمام اين امور خبرش با داللت واقعيت ديده شده راست بوده؛ بطوري كه خبر همچون 
كنيم، و ساعت را  دن ساعت قيامت تصديق ميمخبر او را در مورد آ .اقع شدهعين و

چون اين عبارت است از » انگيزد آنها را كه در قبرها هستند برمي«آورد مگر كسي كه  نمي
مدتي كه مردگان براي مجازات بپاخاسته شوند، پس چنين ساعتي خواهد آمد و ترديدي 

  .1قبرهاست را خواهد برانگيخت هر آنكه در ـدر آن نيست، و خداوند
و ديگري گفته: خداي منزه و برتر بر معاد جسماني به چند گونه استدالل فرموده 

  است:
  يكي: قياس بازگرداندن برآغاز كردن آفرينش، چنانكه خداي تعالي فرموده:

� $yϑ x. öΝä. r& y‰ t/ tβρ ßŠθ ãè s? �  ) / 29اعراف(  
  ».دگردي همچنانكه شما را آغاز كرد باز مي«

� $yϑ x. !$ tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù=yz …çν ß‰‹Ïè œΡ �  ) / 104انبياء(  
  ».گردانيم مي همانگونه كه اول آفريديم باز«

� $uΖ� Í‹yè sù r& È,ù=y⇐ ø9 $$ Î/ ÉΑ ¨ρF{   )15ق / (  � #$
  ».آيا آنگاه كه آفرينش را (از عدم به وجود) آورديم هيچ درمانديم«

ها و زمين به طريق اولي، خداي تعالي آفرينش آسمان دوم: مقايسة بازگرداندن بر
  فرموده:

� }§ øŠs9 uρ r& “Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ A‘Ï‰≈ s) Î/... �  ) / 81يس(  
  »....آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده قادر نيست كه «

  سوم: مقايسة بازگرداندن بر زنده كردن زمين پس از مرگ آن به وسيلة باران و گياه.

                                                

  .38و  37بديع القرآن،  -1
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ارم: قياس كردن بازگرداندن بر بيرون آوردن آتش از درخت سبز، كه حاكم و چه
اند اينكه أبي بن خلف استخواني آورد و ساييد، آنگاه گفت: آيا خدا  ديگران روايت كرده

  اين استخوان را پس از كهنه و پوسيده  شدن زنده خواهد كرد! پس خداوند نازل فرمود: 

� ö≅è% $ pκ� Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ ¨ρr& ;ο §� tΒ �  ) / 79يس(  
  ».شان خواهد كرد بگو كسي كه اول بار آنها را بوجود آورد زنده«

كه آفريدگار منزه متعال به بازگرداندن بار دوم به آفرينش اول استدالل فرمود، و جمع 
  گردانيد، سپس در محاجه افزود كه:  بين آن دو را به علت حدوث باز

� “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ /ä3s9 z ÏiΒ Ì�yf ¤±9 $# Î�|Ø÷z F{$# #Y‘$ tΡ �  ) / 80يس(  
  ».تر) آتشي قرار داده است همان (خدايي) كه براي شما از درخت سبز (و«

و اين در ارجاع چيزي به نظيرش، و جمع بين دو نظير از جهت تغيير عوارض بر آنها 
  آخرين حد بيان است.

  پنجم: در فرمودة خداي تعالي:

� (#θ ßϑ|¡ ø%r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ ÷ƒr& � Ÿω ß] yè ö7tƒ ª! $# tΒ ßNθ ßϑtƒ 4 4’ n? t/ # ´‰ôã uρ Ïµø‹n= tã 

$y) ym £ Å3≈s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊂∇∪ t Îit7ãŠÏ9 ãΝßγs9 “Ï% ©!$# tβθ à" Î=tFøƒs† ÏµŠÏù 

zΟ n=÷è u‹Ï9 uρ šÏ% ©!$# (# ÿρã� x" x. öΝåκ̈Ξr& (#θ çΡ%x. tÎ/ É‹≈Ÿ2 �  ) 39- 38/ نحل(  
و با نهايت مبالغه سوگند خوردند كه خداوند هر كس را كه مرد زنده نخواهد «

كرد، بلي (زنده كردن مردگان) وعدة حق (و حتمي) است كه خداوند بيان داشته 
اش اختالف  دانند* تا براي آنها بيان كند آنچه را كه درباره ليكن بيشتر مردم نمي و

  ».اند گفته اند بدانند كه دروغ مي يدهداشتند و تا كساني كه كفر ورز
و بيان اين دو آيه چنين است كه: اختالف اختالف كنندگان دربارة حق موجب 

هايي كه به سوي حق است مختلفند، و حق يكي  شود، بلكه راه دگرگوني خود حق نمي
بيش نيست، و چون به طور ناگزيري ثابت شد كه در اينجا حقيقتي هست و در زندگي ما 
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الع بر آن به طور كامل آنچنانكه ماية ائتالف و رفع اختالف گردد راهي ندارد، چون اط
اختالف در فطرت و نهاد ما متمركز است، و زوال و از ميان رفتن آن جز با از بين رفتن 

پذير نيست، به طور بديهي صحيح است كه ما را  اين خوي و شكل ديگر يافتنش امكان
شود،  دگي دنيوي است كه در آن اختالف و عناد برداشته ميزندگي ديگري غير از اين زن

  و اين همان حالتي است كه خداوند وعده داده كه به سوي آن رهسپاريم، خداوند فرموده:

� $uΖôã t“tΡ uρ $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ 9e≅ Ïî  �  ) / 43اعراف(  
  ».كينه هست برآورديماز هاي ايشان  و آنچه در سينه«

بيني روشنترين دليل است بر وجود  اختالف موجود چنانكه ميبنابراين همين 
  كنند. ابن السيد چنين تقرير كرده است. رستاخيزي كه منكرين معاد آن را رد مي

و از همين گونه است استدالل بر اينكه سازندة جهان يكي است، به داللت تمانعي كه 
  در فرمودة خداوند به آن اشاره شده كه: 

� öθs9 tβ%x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;# u āωÎ) ª!$# $ s?y‰ |¡ x" s9 �  ) / 22انبياء(  
اگر در آسمان و زمين جز خداي يكتا خداياني بودند هر آينه آنها نابسامان و «

  ».شدند مختل مي
گشت، و هماهنگ  زيرا كه اگر جهان را دو صانع بود تدبيرشان بر يك نظم واقع نمي

رسيد؛ چون اگر يكي از آن دو  يا هردوشان ميشد، و حتما ناتواني به يكي از آن دو  نمي
شود كه تناقض پيش  را بخواهد، يا ارادة هر دو نافذ زندگي يك جسم و ديگري مرگ آن 

آيد، و در صورتي كه اراده را يكي فرض كنيم تجزيه شدن فعل محال است، و اگر  مي
الزم  شان مختلف است از جهت ممتنع بودن اجتماع ضدين تناقض فرض كنيم اراده

گردد، و يا  شود، پس به ناتواني آنها منتهي مي شود، و يا اينكه اراده هيچ كدام نافذ نمي مي
  شود در حالي كه خدا عاجز نيست. ارادة يكي از آنها نافذ نشود به ناتواني منجر مي

  فصلي دربارة انواعي از علم جدل

  اند، از جمله: در علم جدل انواعي را اصطالح كرده
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� sπ uŠÏΖ≈yϑ rO 8l≡uρø—r& ( š∅ÏiΒ Èβù' āÒ9 $# È÷ uΖøO$# š∅ ÏΒuρ Ì“ ÷èyϑ ø9 $# È ÷uΖøO$# 3 ö≅ è% È ø t� Ÿ2©%!!# u 

tΠ§� ym ÏΘ r& È ÷uŠ s[Ρ W{ $# $ ¨Βr& ôMn=yϑ tGô© $# Ïµ ø‹n=tã ãΠ%tnö‘r& È ÷uŠs[Ρ W{ $# ( ’ ÎΤθ ä↔Îm7tΡ AΟù=Ïè Î/ β Î) óΟçGΖà2 

tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊆⊂∪ zÏΒuρ È≅ Î/ M}$# È ÷uΖøO$# š∅ ÏΒuρ Ì�s) t7ø9 $# È ÷uΖøO$# 3 ö≅ è% È øt� Ÿ2©%!!# u tΠ§� ym 

ÏΘr& È ÷u‹sVΡ W{ $# $ ¨Β r& ôMn=yϑtG ô© $# Ïµø‹n=tã ãΠ%tn ö‘r& È ÷u‹sVΡ W{ $# ( ÷Πr& óΟ çGΨ à2 u !# y‰pκà− øŒÎ) 

ãΝà68 ¢¹uρ ª! $# # x‹≈yγÎ/ 4 ô yϑsù ÞΟ n=øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u� tIøù$# ’n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 ¨≅ ÅÒã‹Ïj9 

}̈ $ ¨Ζ9 $# Î�ö� tóÎ/ AΟù=Ïæ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s) ø9$# šÏϑÎ=≈©à9   )144-143انعام / (�  #$

هاي آن را تحريم  و گاهي مادهچهارپايان ياد شده در آيه نرهاي كه چون كافران گاهي 
نمودند، خداوند متعال به طريق سبر و تقسيم بر آنها ترديد نمود، و فرمود: آفرينش از آنِ 

اي آفريده، پس تحريم آنچه شما (كافران  نر و مادهاز هر نوع از آنچه ذكر شده خدا است، 
 :از اين صورتها خارج نيست .گوييد از كجا آمده؟ يعني چه علتي دارد؟ زمان پيغمبر) مي

ا اينكه علتي يا از جهت نر بودن يا ماده بودن يا به خاطر جاي گرفتن آنها در رحم، و ي
ايد كه از خداي تعالي گرفته شده و گرفتن  يم را تعبدا پذيرفتهرتح يعني دانيد براي آن نمي

شود، يا شنيدن سخن او و  از خداوند متعال يا بوسيلة وحي و فرستادن پيغمبر انجام مي
  ديدن نحوة تلقي آن از خداوند، و اين است معني فرمودة خداوند تعالي:

� ÷Π r& óΟçGΨ à2 u !# y‰ pκà− øŒÎ) ãΝà68 ¢¹uρ ª! $# # x‹≈yγÎ/ �  ) / 144انعام(  
ايد هنگامي كه خداوند اين تحريم را به شما سفارش  و يا اينكه گواهاني بوده«

  ».فرمود
و اينها وجوه تحريم است، و از اين فرضها بيرون نيست، و بنابر فرض اول الزم 

ها حرام باشند، و در  آيد كه تمام نرها حرام باشند، و بر فرض دوم بايستي همة ماده مي
ترتيب آنچه از تحريم  رض سوم هر دو صنف نر و ماده بر آنها بايد حرام باشد، و بدينف

دانستند،  شود كه در بعضي احوال برخي از چهارپايان را حرام مي اند باطل مي برشمرده
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تحريم مطلق هستند، و اند مقتضي  چون همانطور كه گفته شد علتهايي كه فرض گشته
اسطه باطل است، و اين را مدعي هم نشدند، و گرفتن آن خداوند بدون و زگرفتن حكم ا

هيچ پيامبري براي آنان  صبواسطة پيغمبر نيز همينطور است، چون پيش از پيغمبر اكرم 
اند افترا و  شود كه آنچه گفته نيامده بود، و چون تمام اينها باطل گشت مدعي ثابت مي

  تهمت بر خدا بوده و گمراهي است.
بن أبي اإلصبع گفته: در حقيقت رد كالم خصم از متن سخن خود قول با موجب، ا -2

  او است.
  و ديگري گفته: اين نوع بر دو قسم است.

يكي: اينكه صفتي در سخن ديگري واقع شود به كنايه از چيزي كه حكم خاصي براي 
آن اثبات گرديده، و شخص آن حكم را براي غير آن شيء اثبات نمايد، مانند فرمودة 

  لي:خداي تعا

� tβθ ä9θà) tƒ È⌡ s9 !$ oΨ ÷èy_ §‘ ’ n<Î) Ïπ oΨƒÏ‰ yϑ ø9$# �∅ y_Ì� ÷‚ ã‹s9 –“ tã F{ $# $ pκ÷] ÏΒ ¤ΑsŒF{ $# 4 ¬! uρ äο ¨“Ïè ø9 $# 

 Ï&Î!θ ß™t� Ï9 uρ šÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ £Å3≈s9 uρ šÉ)Ï"≈oΨ ßϑø9 $# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ �) / 8منافقون(  
گروه ذليلتر  فراد عزيزتريم همانا اگويند اگر به مدينه بازگشت آنها (منافقين) مي«

(مؤمنين) را بيرون خواهند راند و حال آنكه عزت مخصوص خداوند و رسول او 
  ».دانند و مؤمنين است ولي منافقين نمي

را كنايه » ذليلتر«براي گروه خودشان بكار رفته، و » عزيزتر«كه در سخن منافقين كلمة 
بيرون راندن مؤمنين را اثبات نمودند،  اند، و منافقين براي گروه خودشان از مؤمنين آورده

گروهشان اثبات فرمود، يعني عزت را  پس خداوند در رد آنها صفت عزت را براي غير
براي خدا و رسول او و مؤمنين اثبات كرد، انگار گفته شده باشد: اين درست است كه 

د خودشان گروه عزيزتر گروه ذليلتر را بيرون خواهد راند، ولي ذليلتري كه بيرون شون
  هستند، و خدا و رسول او عزيزند كه آنها را بيرون خواهند كرد.
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 خالف مراد و منظور او، در دوم: حمل كردن لفظي كه در سخن ديگري آمده بر
ام كسي براي آن از قرآن مثال آورده  صورتي كه با ذكر متعلق آن حمل را بپذيرد، و نديده

  الي فرموده:ام كه: خداي تع باشد، و من يك آيه يافته

� ãΝåκ÷] ÏΒ uρ šÏ% ©!$# tβρ èŒ÷σ ãƒ ¢ É<̈Ζ9 $# šχθ ä9θ à)tƒuρ uθèδ ×βèŒé& 4 ö≅è% ãβ èŒé& 9�ö� yz öΝà6 ©9 �

  )61توبه / (  
گويند او به سخن  دهند و مي و بعضي از (منافقان) هستند كه پيغمبر را آزار مي«

  ».دهد بگو گوش فرادادن او به نفع شماست همه گوش مي
ينكه محالي را فرض كند يا به طور منفي و يا مشروط با حرف امتناع، تسليم: ا -3

چون شيء مذكور ممتنع الوقوع است به جهت ممتنع بودن شرطش، سپس وقوع آن را به 
فايده بودنش بر فرض وقوع داللت شود، مانند فرمودة  گونة جدل تسليم نمايد، و بر بي

  خداي تعالي:

� $tΒ x‹ sƒªB $# ª! $# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒuρ šχ%Ÿ2 …çµ yè tΒ ôÏΒ >µ≈s9 Î) 4 # ]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9 Î) $yϑÎ/ 

t, n=y{ Ÿξ yè s9 uρ öΝßγàÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 4 �  ) / 91مؤمنون(  
با خداوند هيچ خدايي نيست، و اگر تسليم اهللا متعال فرزندي نگرفته است و «

آيد كه  زم ميكنيم و فرض نماييم كه با خداي منزه متعال خداي ديگري هست ال
پس در (هر خدايي به آنچه آفريده روي آرد، و هر يك بر ديگري برتري جويد 

جهان امري تمام نشود، و هيچ حكمي نافذ نگردد و اوضاع عالم نظم نگيرد، در 
حالي كه مي بينيم واقعيت غير از اين است، پس فرض كردن دو خدا يا بيشتر 

  ».)آيد يمحال است به جهت محالي كه از آن الزم م
اسجال: و آن آوردن الفاظي است كه وقوع مطلب را بر مخاطب مسجل و حتم  -4

  سازد، مانند: مي

� $oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# uuρ $tΒ $ oΨ ¨?‰tãuρ 4’n?tã y7Î=ß™â‘ �  ) / 194آل عمران(  
  ».مند فرماي بهرهما را اي  و از آنچه با رسوالنت به ما وعده كرده اپروردگار«
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� $uΖ−/ u‘ óΟ ßγù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰ tã  ÉL©9 $# öΝßγ̈?‰ tã uρ �   ) / 8غافر(  
  ».اي داخل گردان و آنها را به بهشت عدني كه وعده فرموده اپروردگار«

كه در اين آيات عنايت خداوند و داخل نمودن به بهشت مسجل گرديده چون به 
  اند. كند توصيف گرديده وعدة خداوند كه خلف وعده نمي

استدالل كننده به استدالل ديگري منتقل گردد غير از آنچه پيش گرفته انتقال: اينكه  -5
بود، چون خصم وجه داللت را از استدالل اول نفهميده باشد، چنانكه در مناظرة ابراهيم 

  با ستمگر زمانش آمده، هنگامي كه به او گفت:  ÷خليل

� ‘În/ u‘ ” Ï% ©!$#  Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ �  ) / 258بقره(  
  ».ميراند كند و مي همان است كه زنده ميپروردگار من «

  ستمگر گفت:

� O$ tΡ r&  Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ �  ) / 258بقره(  
  ».ميرانم كنم و مي من زنده مي«

بايست  شد فراخواند و آزاد كرد، و كسي كه نمي بايست كشته مي سپس كسي را كه مي
ميراندن را كشت به قتل رسانيد، كه جناب خليل دانست او معني زنده كردن و  مي

به استدالل ديگري منتقل  ÷نفهميده، يا دانسته و مغالطه نموده است، لذا آن جناب
  گشت كه آن ستمگر راه خالصي از آن نداشته باشد، فرمود:

� �χ Î*sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î� ô³yϑ ø9$# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# �   

  )258بقره / (  
آورد پس تو آن را از مغرب بيرون  مي ورشيد را از مشرق برپس همانا خداوند خ«

  ».آور
اينجا بود كه ستمگر مجاب و مبهوت شد و نتوانست بگويد: من خورشيد را از مشرق 

كردند، (چون آنها ديده بودند كه پيش از  آورم، چون افراد مسنتر از او تكذيبش مي مي بر
  آمده است). او هم خورشيد از مشرق بيرون مي
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مناقضه: و آن تعليق نمودن بر امر محال است، تا اشاره باشد به اينكه وقوع آن  -6
  باشد، مانند فرمودة خداي تعالي: محال مي

� Ÿωuρ tβθ è=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# 4 ®Lym ykÎ=tƒ ã≅yϑ pgø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø:$# � ) / 40اعراف(  
ها) داخل بهشت نشوند تا و (تكذيب كنندگان آيات الهي و متكبران نسبت به آن«

  ».اينكه شتر از سوراخ سوزن درآيد
همراهي با خصم تا سقوط او، به اينكه بعضي از مقدماتش را گردن نهد، به جهت  -7

  الزام كردن و محكوم نمودن او، مانند فرمودة خداي تعالي:

� (#þθ ä9$s% ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āω Î) ×� |³o0 $ uΖè=÷WÏiΒ tβρß‰ƒÌ� è? βr& $tΡρ ‘‰ ÝÁ s? $£ϑ tã šχ%x. ß‰ ç7÷è tƒ 

$ tΡäτ!$ t/# u $tΡθè? ù' sù 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 &Î7•Β ∩⊇⊃∪ ôMs9$ s% öΝßγ s9 öΝßγè=ß™â‘ β Î) ß øtªΥ āω Î) Ö�t±o0 

öΝà6è=÷VÏiΒ £Å3≈s9 uρ ©! $# ÷ ßϑtƒ 4’ n?tã tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã ( �) / 11-10ابراهيم(  
نند ما بيش نيستيد كه (كافران خطاب به پيغمبران) گفتند شما بشري ما«

پرستيدند باز داريد  خواهيد (با ادعاي نبوت) ما را از پرستش آنچه پدرانمان مي مي
( پس اگر براستي پيغمبر هستيد) براي ما معجزاتي آشكار بياوريد، رسوالن آنها به 

از بندگانش ايشان گفتند ما هم بشري مانند شماييم ولي خداوند بر هر كس 
  ».منت دهدبخواهد به نبوت 
  پس اينكه پيغمبران گفتند: 

� β Î) ßøt ªΥ āωÎ) Ö� t±o0 öΝà6è=÷VÏiΒ �  ) / 11ابراهيم(  
  ».ما هم بشري مانند شماييم«

اقرار به اين است كه آنها هم بشري بيش نيستند، و انگار كه منتفي بودن رسالت را 
همراهي با خصم و پذيرفته باشند، در صورتي كه منظورشان اين نبوده، بلكه اين از جهت 

از  امداراي با مخالف تا هنگام سقوط او است، انگار گفته باشند: آنچه ادعا كرديد كه م
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كنيم، ولي اين منافات ندارد با اينكه خداي تعالي  افراد بشر هستيم حق است، و انكار نمي
  بر ما منت گذارده و به رسالت گمارده باشد.

  
  



  نوع شصت و نهم:

  ها و القاب آمده ها و كنيه سمآنچه در قرآن از ا

در قرآن از نامهاي پيغمبران و مرسلين بيست و پنج تا هست، كه مشاهير آنها 
  باشند. مي

  و مرسلين در قرآن ءنامهاي انبيا

اند كلمة آدم از (أفعل) وصفي است مشتق از أدمه، لذا  اي گفته ابوالبشر؛ عده آدم -1
  ممنوع الصرف شده است.

مهاي پيغمبران همه عجمي است غير از چهار تا: آدم، صالح، شعيب، گفته: نا جواليقي
   1 و محمد.

و ابن ابي حاتم از طريق ابوالضحي از ابن عباس آورده كه گفت: بدين جهت آدم 
  ناميده شد كه از أديم االرض (= روي زمين) آفريده شده است.

(خاتام)  چون مهاند: اسمي است سرياني كه اصل آن (آدام)  اي ديگر گفته و عده
  باشد، و با حذف دومين الف آن معرب شده است. مي

  و ثعلبي گفته: خاك به زبان عبراني آدام است، پس آدم به آن ناميده شده است.
  شصت سال زندگي كرد. و ابن ابي خيثمه گفته: نهصد

و نووي در تهذيب خود گفته: در كتب تواريخ مشهور است كه او هزار سال عمر 
   .2كرد

كرماني افزوده: معنايش به سرياني  نوح؛ جواليقي گفته: عجمي معرب است. -2
  .3) استراكش(ال

گريست،  و حاكم در المستدرك گفته: بدين جهت نوح ناميده شد كه بسيار بر خود مي
  باشد. گفته: و بيشتر صحابه برآنند كه او پيش از ادريس بوده است. و نام او عبدالغفار مي

                                                

  . 12المعرب  -1

  .1/95واللغات،  تهذيب األسماء -2

  . 1255/ 2العجائب  -3
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ابن  - ح بن لمك ـ به فتح الم و سكون ميم و پس از آن كافديگري گفته: او نو
ـ به فتح ميم و تشديد تاء و ضم آن، و فتح شين و الم و در آخر حاء ابن أخنوخ  خمتوشل

و او چنانكه  -ـ به فتح خاء و ضم نون بدون تشديد و بعد از آن واو ساكن سپس خاء
  گويند ادريس است.

اولين پيغمبر  !اهللا گفت: عرضه داشتم: يا رسول و طبراني از ابوذر روايت كرده كه
كيست؟ فرمود: آدم، عرض كردم: سپس كي؟ فرمود: نوح، و بين آن دو بيست قرن فاصله 

  شد.
از ابن عباس آمده كه گفت: بين آدم و نوح ده قرن فاصله شده و در  المستدركو در 

به پيامبري برانگيخت،  خداوند نوح را در چهل سالگي«همان كتاب از او مرفوعاً آمده: 
كرد، و  پس نهصدوپنجاه سال در ميان قومش ماند كه آنها را (به خداپرستي) دعوت مي

  ».بعد از طوفان شصت سال زندگي كرد تا اينكه مردم بسيار و پراكنده شدند
والدت نوح، صدوبيست وشش سال پس از وفات آدم بوده  و ابن جرير يادآور شده:

  است.
  .1وي است: عمر او از تمام پيغمبران طوالنيتر بوده استو در التهذيب نو

ابن اسحاق گويد: ادريس نخستين فرزندان  .اند: او پيش از نوح بوده ادريس؛ گفته -3
بن مهالئيل بن أنوش بن قينان بن  آدم بود كه نبوت به او داده شد، و او اخنوخ بن برد

  باشد. شيث ابن آدم مي
نوح است كه به او خنوخ گويند، و آن اسمي است  وهب بن منبه گفته: ادريس جد

  گرفت. زيرا كه كتابها را بسيار به درس مي ؛سرياني، و بقولي: عربي است مشتق از دراسه
آمده كه گفت: پيغمبر خدا ادريس سفيد  سمرةو در المستدرك به سندي واهي از حسن از 

د و موهاي سرش پرپشت، يكي و بلندقامت بود، فربه شكم و سينه فراخ، موهاي بدنش كم بو
آنكه از پيسي باشد،  اش نقطة سفيدي بود بي از چشمانش بزرگتر از ديگري بود، و در سينه

                                                

  .1/134واللغات  تهذيب األسماء -1
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پس هنگامي كه خداوند ديد آنچه ديد از ستمها و تجاوزات اهل زمين را در امر الهي، او را 
  به آسمان ششم باال برد، پس او آنجاست كه خداوند فرموده:

� çµ≈oΨ ÷èsù u‘uρ $ ºΡ%s3tΒ $ †‹Î=tæ �  ) / 57مريم(  

  ابن قتيبه ذكر كرده: او هنگامي كه به آسمان برده شد سيصد و پنجاه سال داشت.
و در صحيح ابن حبان است كه: او پيغمبري رسول بود، و نخستين كسي كه (در 

  جهان) قلم زده است.
  شد. از ابن عباس آمده: بين نوح و ادريس هزار سال فاصله المستدركو در 

باشد، و عربها به وجوه  ابراهيم؛ جواليقي گفته: اسمي قديمي است و عربي نمي -4
اند، كه در  اند كه مشهورترين آنها، ابراهيم است، ابراهام هم گفته مختلفي آن را تلفظ كرده

و آن اسمي است سرياني به و ابراهم به حذف ياء، و ابرهم  قراءتهاي هفتگانه نيز آمده
همه يعني شدت نظر است، اين قول پدر مهربان، و بقولي: مشتق از بريم = ب ر حمعني: ا

را كرماني در عجايب خود حكايت كرده است. و او فرزند آزر است كه نامش تارح است 
فرزند شاروخ  -با نون و حاء مضمومه-بن ناحور  -ـ با تاء و راء مفتوحه و در آخر حاء

فرزند فالخ ـ با فاء و الم  - ند راغوا ـ با غينفرز -با شين و راء مضمومه و آخرش خاء-
فرزند عابر با عين و باء فرزند شالخ ـ با شين و خاء ـ فرزند ارفخشد  - و خاء حمفتو

  فرزند سام فرزند نوح.
  اقدي گفته: ابراهيم در رأس دوهزار سال پس از آفرينش آدم متولد گشت.و

مده كه گفت: ابراهيم پس از صد و و در المستدرك از طريق ابن المسيب از ابوهريره آ
  بيست سال ختنه كرد، و در دويست سالگي وفات يافت.

  1 اند كه: صدوهفتاد و پنج سال زندگي كرد. نووي و غير او قولي را حكايت كرده
  اسماعيل؛ جواليقي گفته: با نون در آخرش نيز گفته شده است. -5

                                                

  .1/98واللغات  تهذيب األسماء -1
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  1 راهيم بوده است.اند: او بزرگترين فرزندان اب نووي و ديگران گفته
اسحاق، چهارده سال بعد از اسماعيل متولد شد، و صدوهشتاد سال عمر كرد.  -6

ابوعلي بن مسكويه در كتاب نديم الفريد گفته: معني اسحاق در زبان عبراني ضحاك = 
  بسيار خندان است.

  يعقوب؛ صدوچهل و هفت سال زندگي كرد. -7
همانا كريم «ز ابوهريره مرفوعاً آمده: يوسف؛ در صحيح ابن حبان ضمن حديثي ا -8

  ».بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم است
و در المستدرك از حسن آمده كه: يوسف دوازده ساله بود كه به چاه افكنده شد و 

  تاد سال مالقات كرد، و در صدو بيست سالگي وفات يافت.شپدرش را پس از ه
ح آمده: او نيمي از حسن را دارا بود؛ يكي از علما گفته: اين خبر مرسل و در صحي

  است، به جهت فرمودة خداي تعالي:

� ô‰s) s9 uρ öΝà2u !%ỳ ß#ß™θ ãƒ ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖÉi� t7ø9 $$ Î/ �  ) / 34غافر(  
  ».يوسف از پيش نيز با معجزات و داليل روشني به سوي شما آمد«

نيست بلكه يوسف بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب قولي: او يوسف بن يعقوب ه و ب
  است.

  دربارة فرمودة خداي تعالي: «و شبيه اين مطلب در عجايب كرماني آمده كه: 

� ß Ì̂�tƒuρ ôÏΒ ÉΑ# u z>θ à) ÷è tƒ �  ) / 6مريم(  

خواهر مريم  ،باشد و همسر زكريا جمهور برآنند كه او يعقوب بن ماثان مي :گفته
قول به اينكه يعقوب فرزند ابراهيم است « :بوده است وي گفته دختران عمران بن ماثان

  ».باشد غريب مي
باشد، و نظير اين در غرابت  آنچه غريب شمرده مشهور است، و قول اول غريب مي

 موسيالكهف در قصة خضر ذكر شده  ي سخن نون بكالي است كه: موسي كه در سوره
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باشد، و بقولي: ابن افرائيم بن  ف مينشي بن يوسبني اسرائيل نيست، بلكه موسي بن م
يوسف است كه ابن عباس در اين باره او را تكذيب كرده و غريبتر اينكه نقاش و ماوردي 

اند كه يوسفي كه در سورة غافر ذكر شده از جنيان بوده، خداوند او را به  حكايت كرده
ن ياد شده در سوي آنان به رسالت برانگيخت، و آنچه ابن عساكر حكايت كرده كه عمرا

  آل عمران پدر موسي است نه پدر مريم! ي سوره
و در مورد يوسف شش لهجه هست: به ضم و فتح و كسر سين، و با واو و همزه و 

  و درست آن است كه اين اسم عجمي است و اشتقاق ندارد. 1 ترك همزه.
بن لوط؛ ابن اسحاق گفته: او لوط بن هارون بن آزر است، و در المستدرك از ا -9

  عباس است كه: لوط فرزند برادر ابراهيم است.
ك بترين مردم به آدم بود، و ابن مسعود گفته: مردي چا هود: كعب گفته: شبيه -10

  بود. اين دو قول را در المستدرك آورده است.
  باشد. بن أرفخشذ بن سام بن نوح مي اسم او عابر :و ابن هشام گفته

نكه: او هود بن عبداهللا بن رباح بن حاوذ بن عاد و ديگري گفته: دقيقتر در نسب او اي
  باشد. بن عوص بن ارم بن سام بن نوح مي

باشد، در  بن سام بن نوح مي بن ثمودبن حاير صالح: وهب گفته: او عبيد بن حاير -11
اوان بلوغ به سوي قومش مبعوث شد، و مردي سرخ و سفيد بود، با موهاي فروهشته، 

  چهل سال در قومش ماند.
نوف شامي گفته: صالح از عرب است، هنگامي كه خداوند قوم عاد را هالك كرد  و

قوم ثمود پس از آنها به آباداني پرداختند، پس خداوند صالح را به سوي آنان فرستاد، 
سفيد و  رستي دعوت كرد تا اينكه موهايشنوجواني كم سن و سال؛ پس آنان را به خداپ

براهيم جز هود و صالح پيغمبري نبود. اين دو خبر را به بزرگسالي رسيد، و بين نوح و ا
  در المستدرك آورده است.
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اند،  كند بر اينكه ثمود بعد از عاد بوده اند: قرآن داللت مي و ابن حجر و ديگران گفته
  همچنانكه عاد پس از نوح بوده است.

صالح و ثعلبي گفته ـ و اين سخن را از نووي به خط خودش در تهذيبش نقل كرده او 
بن عبيد بن اسيف بن ماشج بن عبيد بن حاذربن ثمودبن عادبن عوص بن ارم بن سام بن 

باشد، خداوند او را در جواني به سوي قومش برانگيخت، كه عرب بودند و بين  نوح مي
حجاز و شام منزل داشتند، پس بيست سال در ميان آنها بسر برد و در مكه در سن پنجاه 

   .1و هشت سالگي وفات يافت
به خط ذهبي در اختصار  .شعيب: ابن اسحاق گفته: او پسر ميكاييل است -12

و ديگري گفته: فرزند ملكاين، و بقولي فرزند ميكيل بن يشجن بن  ،مستدرك چنين است
الوي بن يعقوب است. و به خط نووي در تهذيبش ديدم: ابن ميكاييل بن يشجن ابن 

خواندند، و به دو امت مبعوث  طيب االنبياء ميباشد، او را خ مدين بن ابراهيم خليل مي
  خواند، و در آخر عمرش نابينا شد. گرديد: مدين و اصحاب األيكه، او بسيار نماز مي

  اند كه: مدين و اصحاب األيكه يك امت بوده است. اي قائل بوده و عده
جش ابن كثير گفته: و دليل بر اين معني آن است كه هر يك از آنها به عدالت در سن

اند. نووي كه  كند هر دو يكي بوده اند، كه داللت مي ه و سفارش شدهظكيل موع وزن و
كرمه آورده استدالل نموده كه گفتند: عقول اول را اختيار كرده به روايتي كه از سدي و 

خداوند هيچ پيغمبري را دوبار مبعوث نكرده مگر شعيب را كه يك بار به مدين فرستاده 
را به وسيلة صيحه هالك گرداند و بار ديگر او را به سوي اصحاب  شد پس خداوند آنها

حامل آتش و عذاب)  األيكه فرستاد، پس خداوند آنان را به وسيلة عذاب يوم الظله (ابر
  برانداخت.

و ابن عساكر در تاريخ خود از عبداهللا بن عمرو مرفوعاً آورده كه: قوم مدين و 
ابن كثير حافظ د شعيب را به سوي آنان فرستاد. اصحاب األيكه دو امت هستند كه خداون

                                                

  .1/248و اللغات  تهذيب األسماء -1



    

  اإلتقان في علوم القرآن      592

 

اند كه او  گفته: اين حديث غريب و رفع آن محل نظر است، وي گفته: و بعضي پنداشته
  باشد. براي سه امت مبعوث گشت، سومي اصحاب الرّس مي

است، در  ÷موسي؛ فرزند عمران بن يصهربن قاهث بن الوي بن يعقوب -13
  او سرياني است. نسبش اختالفي نيست، و نام

و ابوالشيخ از طريق عكرمه از ابن عباس آورده كه گفت: بدين جهت موسي ناميده 
شد كه ميان درخت و آب يافت شد، كه در زبان قبطي (مو) به معني آب، و (سا) درخت 

  را گويند.
، گويا و در صحيح او را چنين توصيف كرده كه: گندمگون بلندقامت مجعد موي بوده

  .باشد شنوءه مياز مردمان 
  و ثعلبي گفته: صدوبيست سال عمر كرد.

هارون: برادر همنسب او است؛ و بقولي برادر مادري او است، و به قولي: تنها  -14
برادر پدري است، كرماني اين دو قول را در عجايب خود حكايت كرده است. از موسي 

مقدار سن موسي از بلندتر بود، و بسيار فصاحت داشت، پيش از موسي درگذشت، و به 
  او بزرگتر بود.

و در بعضي از احاديث معراج آمده: به آسمان پنجم باال رفتم، ناگهان هارون را 
مالقات كردم، نيمي از محاسنش سفيد و نيم ديگر آن سياه بود، و از بس طوالني بود 

رسيد، پس گفتم: اي جبرئيل، اين كيست؟ گفت: آنكه در قومش محبوب  نزديك نافش مي
  ست هارون بن عمران.ا

ب = دوست داشته شده) و ابن مسكويه ذكر كرده: معني هارون به زبان عبري (محب
  باشد. مي

فرزند عوبد بر وزن  -به كسر همزه و سكون ياء و شين –داود؛ او فرزند ايشي  -15
جعفر فرزند باعر فرزند سلمون فرزند يخشون فرزند عمي فرزند يارب ـ ياء در اول و باء 
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ر آخر ـ فرزند رام فرزند حضرون ـ با حاء و ضاد ـ فرزند فارص ـ فاء در اول و صاد د
  در آخر ـ فرزند يهوذ فرزند يعقوب.

ترمذي آورده كه: او أعبد افراد بشر بود، كعب گفته: سرخ روي فروهشته موي، سفيد 
بدن بود و ريش بلندي داشت كه كمي مجعد بود، خوش صدا و خلق بود، و نبوت با 

  پادشاهي براي او جمع گرديد.
اند: صدسال زندگي كرد كه چهل سال آن را پادشاهي  نووي گفته: اهل تاريخ گفته
  .1داشت و داراي دوازده فرزند شد

سليمان: فرزند او است، كعب گفته: او سفيد تنومند نوراني، زيبا، خاشع و  -16
د، چون با وجود كم سن و كر متواضع بود، و پدرش در بسياري از امور با او مشورت مي

  سال بودن بسيار عالم و عاقل بود.
اند:  ابن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: دو مؤمن بر تمام زمين پادشاهي كرده

  سليمان و ذوالقرنين؛ و دو كافر نيز: نمرود و بخت نصر.
 تاريخدانان گويند: در سيزده سالگي زمام امور را به دست گرفت، و چهار سال پس از

  المقدس پرداخت، و در پنجاه و سه سالگي درگذشت. آن به ساختمان بيت
اسرائيل بوده، و دربارة نسبش  ايوب: ابن اسحاق گفته؛ درست آن كه او از بني -17

  خبر صحيحي نرسيده مگر اينكه: نام پدرش ابيض بوده است.
  باشد. و ابن جرير گفته: او ايوب بن موص بن روح بن عيص بن اسحاق مي

ابن عساكر حكايت كرده كه: مادرش دختر لوط بوده، و پدرش از كساني است كه  و
  به ابراهيم ايمان آورده بود، و بنابراين او پيش از موسي بوده است.

  و ابن جرير گفته: بعد از شعيب بوده است.
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و ابن ابي خيثمه گفته: بعد از سليمان بوده، در سن هفتادسالگي به آزمايش الهي دچار 
د، و مدت هفت سال ابتالي او طول كشيد، و بقولي: سيزده سال، و به قولي ديگر: گردي

  سه سال.
  و طبراني روايت كرده كه مدت عمرش نود و سه سال بوده است.

ذوالكفل: گويند: فرزند ايوب بوده در المستدرك از وهب آمده كه: خداوند پس  -18
را خت، و او را ذوالكفل ناميد، و او از ايوب فرزندش بشربن ايوب را به پيغمبري برانگي

فرا خواند، وي عمرش را در شام گذراند تا در سن هفتاد و  امر كرد كه مردم را به توحيد
  پنج سالگي درگذشت.

شود: او الياس است، و بقولي يوشع بن نون، و  و در عجايب كرماني است: گفته مي
شده: او مرد صالحي بوده كه  باشد، و گفته بقولي پيغمبري است كه نامش ذوالكفل مي

كرده است و بقولي: او زكريا است از:  ءدار گرديده و آنها را ادا اموري را متكلف و عهده

� $yγn=¤" x. uρ $ −ƒÌ� x.y— �  / 37(آل عمران.(  

ر گفته: گويند او پيغمبري است كه خداوند متكفل شده دوبرابر عمل ديگر و ابن عسَك
ع وي را به جانشيني خود اليسبقولي: او پيغمبر نبوده و پيغمبران به او ثواب دهد، و 

گماشت، پس متكفل شد كه روزها را روزه گرفته و شبها به عبادت برخيزد؛ و گفته شده: 
يسع است و دو اسم التكفل كرد كه هر روز صد ركعت نماز بخواند، و بقولي: او همان 

  دارد.
و در تفسير عبدالرزاق گفته شده: ء، رزند متي به فتح ميم و تشديد تايونس: او ف -19

  كه متي نام مادر او است.
ابن حجر گفته: و اين سخن مردود است به آنچه در حديث ابن عباس در صحيح 
آمده، و به پدرش نسبت داده گفته: اين اصح است. و گفته: و در اخبار بر سلسلة نسب او 

حاتم از  سي بوده است. ابن ابيدست نيافتم، و گفته شده: او در زمان ملوك الطوايف فار
ل روز ماند، و از جعفر صادق هفت روز هابومالك روايت كرده كه او در شكم ماهي چ
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روايت شده، و از قتاده است كه: سه روز بوده، و از شعبي منقول است كه گفت: هنگام 
  ، و شب هنگام بيرون افكند.لعيدچاشت او را ب

م و نصب و كسر نون، با واو و همزه، و و در لفظ يونس شش لغت (لهجه) هست: ض
قراءت مشهور ضم نون است با واو، ابوحيان گفته: طلحه بن مصرف به كسر يونس و 

اشتقاق يافته » أسف«و » انس«يوسف خوانده، خواسته اين دو اسم را عربي بشمارد كه از 
  است. ذباشند، و اين شا

ياسين فرزند فنحاص فرزند عيزار دا گفته: او فرزند بتالياس: ابن اسحاق در الم -20
  باشد. فرزند هارون برادر موسي بن عمران مي

  بي حكايت كرده كه او از نوادگان يوشع است.َتو ابن عسكر گفته: ُق
وهب گفته: او همچون خضر عمر طوالني كرده، و تا آخر دنيا (زمان) باقي خواهد 

  ماند.
و بزودي خواهد آمد، و الياس با و از ابن مسعود است كه: الياس همان ادريس است، 

  ن ياء و نون زياد شده در فرمودة خداوند:آهمزة قطع اسمي است عبراني، و در آخر 

� íΝ≈n=y™ #’ n? tã öΑ Î) tÅ™$ tƒ �  ) / 130صافات(  

اند:  خوانده، گفته 1 و هر كس: (آل ياسين)» اسينإدر«اند:  كه در مورد ادريس گفتهچنان
  باشد. مي صمراد آل محمد

باشد، و عموماً آن را با  اليسع، ابن جبير گفته: او فرزند أخطوب فرزند عجوز مي -21
و بنابر  -اند ـ با دو الم و تشديد خوانده 2سع)يخوانند، و بعضي: (والل يك الم مخففه مي
ربي است كه از فعل نقل شده، از ع و همچنين بنابر قول اول، و بقولياين عجمي است، 

  باب وسع يسع.
زكريا؛ از نسل سليمان بن داود بود، و پس از كشته شدن فرزندش به قتل رسيد،  -22

و روزي كه به متولد شدن فرزندش مژده داده شد نود و دو سال داشت، و بقولي: نود و 
                                                

  .15/119اين قرائت متواتر است كه نافع و ابن عامر اينطور خوانده اند. نگا: تفسير القرطبي  - 1

  اين قرائت متواتر است كه حمزه و كسائي اينطور خوانده اند. - 2
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نه سال، و بقولي: صد و بيست سال، و زكريا اسمي است عجمي، و در آن پنج لهجه 
صر، و در قراءتهاي هفتگانه به اين دو لهجه هست، مشهورترين آنها مد است، و دوم: ق

  خوانده شده، و سوم و چهارم، زكريا به تشديد و تخفيف ياء، و پنجم: زكر مانند: قلم.
يحيي نام گرفته، است كه يحيي فرزند او است، و به نص قرآن نخستين كسي  -23

شته شد، شش ماه پيش از عيسي متولد شد، و در كودكي به پيغمبري رسيد، و مظلوم ك
پس خداوند بخت نصر و لشكريانش را بر قاتالنش مسلط گردانيد، و يحيي نامي عجمي 

  و بقولي عربي است، واحدي گفته: و بنابر هر دو قول منصرف نيست.
كرماني گفته: و بنابر قول دوم بدين جهت خداوند او را به اين اسم ناميد كه به ايمان 

مادرش به سبب او زنده شد، و بقولي: چون كرد، و بقولي: چون رحم  ءاو را احيا
اند، و بقولي: يعني (يموت)، همچنانكه به مهلكه مغازه، و به  بشهادت رسيد، و شهدا زنده

  مار گزيده سليم گويند.
عيسي فرزند مريم دخت عمران؛ خداوند او را بدون پدر آفريد، و مدت حمل او  -24

ه، و بقولي: هشت ماه، و بقولي: نه ماه يك ساعت، و بقولي: سه ساعت، و بقولي: شش ما
بوده است، و سن مادرش ده سال و بقولي پانزده سال بود، و در سي و سه سالگي به 
آسمان برده شد، و در احاديثي آمده: او حتما از آسمان فرود خواهد آمد و دجال را 
 خواهد كشت و ازدواج خواهد كرد، و اوالد خواهد داشت، و به حج خواهد رفت و

دفن خواهد شد. و در  صهفت سال در زمين خواهد ماند، و در كنار پيغمبر اكرم
  صحيح است كه: او چهارشانه سرخ بوده، انگار كه تازه از حمام درآمده باشد.

  و عيسي اسمي عبراني يا سرياني است.

  فايده
ه ابن عباس آورده كه گفت: كسي از پيغمبران نبوده كه دو اسم داشت زابن ابي حاتم ا

  .صباشد مگر عيسي و محمد
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  قرآن با اسمهاي متعددي نام برده شده از جمله: محمد و احمد. در صمحمد

  فايده
حاتم از عمروبن مره آورده، گفت: پنج نفر پيش از آنكه متولد شوند ناميده  ابن ابي

  : صاند: محمد شده
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  و يحيي:
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  و عيسي:
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  و اسحاق و يعقوب:
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راغب گفته: بدين جهت در بشارت عيسي خصوص اسم (احمد) آمده تا متوجه سازد 
  يغمبران پيش از او است.پتر از او و  كه آن حضرت احمد = حمد كننده

  اسماء فرشتگان

  :و در قرآن از نامهاي فرشتگان
و راء  جبريل و ميكائيل؛ و در اين دو چند لغت هست: جبريل، به كسر جيم -2و  1

بدون همزه، و جبريل به فتح جيم و كسر راء بدون همزه، و جبرائيل با همزه پس از ألف، 
و جبراييل به دو ياء بدون همزه، و جبرئيل با همزه و ياء بدون الف، و جبرئيل به تشديد 
الم كه به آن قراءت هم شده است. ابن جني گفته: اصل آن (كوريال) است كه در منتقل 

بيني رسانده  ن را به اينجا كه ميآاستعمال  ن عربي اين تغييرات را يافته و طولشدن به زبا
  است. و ميكاييل بدون همزه و ميكائيل و ميكال خوانده شده است.
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يل عبداهللا و ميكاييل ئكرمه از ابن عباس آورده كه گفت: جبرعابن جرير از طريق 
  رساند. ت خداوند را ميعبيداهللا است، و هر نامي كه در آن (ايل) باشد عباد

  و از عبداهللا بن الحارث آورده كه گفت: ايل به زبان عبراني اهللا است.
و ابن ابي حاتم از عبدالعزيزبن عمير آورده كه گفت: اسم جبريل در فرشتگان خادم 

  اهللا است.

  فايده
  خوانده:  ةابوحيو

� !$oΨ ù=y™ö‘r' sù $yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ �  ) / 17مريم(  

و ابن مهران آن را تفسير كرده كه يكي از نامهاي جبرئيل است اين گفته را به تشديد، 
  كرماني در عجايب خود حكايت نموده است.

آورده كه فرمود: هاروت و  سهاروت و ماروت؛ ابن أبي حاتم از علي – 4و  3
ماروت دو فرشته از فرشتگان آسمان هستند؛ و من يك جزء مستقل در شرح قصة آنها 

  ام. هتأليف كرد
 صرعد: در كتاب ترمذي، در حديثي از ابن عباس آمده كه: يهود به پيغمبر اكرم -5

ابر گماشته شده  اي از فرشتگان است كه بر گفتند: از رعد به ما خبر ده، فرمود: فرشته
  است.

  گويد. اي است كه تسبيح مي كرمه آورده كه گفت: رعد فرشتهعحاتم از  و ابن ابي
اي است كه رعد ناميده  : از رعد سؤال شد، گفت: او فرشتهو از مجاهد آمده كه

  گويد: اي خداوند مي شود، مگر نديده مي

� ßxÎm7|¡ ç„uρ ß‰ôã §�9 $#  Íν Ï‰ôϑpt   )13رعد / (  � 2¿
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اي  محمدبن مسلم آورده كه گفت: به ما رسيده كه برق فرشته زبرق: ابن ابي حاتم ا -6
س، و صورت شير، گگاو، و صورت كراست چهار چهره دارد: صورت انسان، و صورت 

  و چون دمش را به حركت آرد همان برق است.
  مالك: خازن آتش جهنم. -7
اي است و  سجل: ابن ابي حاتم از ابوجعفرباقر آورده كه فرمود: سجل فرشته -8

  اند. هاروت و ماروت از دستيارانش بوده
اي  ه كه گفت: فرشتهو از ابن عمر آورده كه گفت: سجل فرشته است. و از سدي آورد

  ها گماشته شده است. است كه بر پرونده
قعيد: مجاهد ذكر كرده كه نام فرشتة نويسندة گناهان است، و ابونعيم در حليه اين  -9

  شود. را آورده است، و اين نه فرشته مي
اي  حاتم از طرق مرفوع، موقوف و مقطوعي آورده كه ذوالقرنين فرشته و ابن ابي -10

ن بود، اگر صحيح باشد شمارة فرشتگاني كه در قرآن نامشان آمده به ده از فرشتگا
    رسد. مي

طريق علي بن ابي طلحه از ابن عباس دربارة فرمودة خداي  زحاتم ا و ابن ابي -11
  تعالي:

� tΠ öθtƒ ãΠθ à)tƒ ßyρ”�9   )38نبأ / (  � #$

شمارة آنها به ترتيب  اي از عظيمترين فرشتگان است. و بدين آورده كه گفت: فرشته
  رسد. يازده مي

  اتش دربارة خداي تعالي: دسپس ديدم راغب در مفر -12

� uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θ è=è% tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9   )4فتح / (  � #$

بخشد،  اي است كه در دل مؤمن سكونت يافته و به او امنيت مي گفته: گويند او فرشته
  كند. ر زبان عمر نطق ميچنانكه روايت شده: سكينه ب

  نامهاي صحابه
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  و در قرآن از نامهاي صحابه: نام زيدبن حارثه است.
بوده است، ابو داود و نسائي  صو سجل بنا به گفتة كسي كه گفته: او نويسندة پيغمبر

  اند. از طريق ابي الجوزاء از ابن عباس اين را روايت كرده

  نامهاي پيشينيان غير از پيغمبران و رسوالن

  اند غير از پيغمبران و رسوالن آمده: ن از نامهاي كساني كه قبل از اسالم بودهآو در 
  .مريم، و بقولي پدر موسي نيز هست عمران؛ پدر

چنانكه حاكم روايت كرده و بقولي  -و عزير، و تبع ـ كه مرد صالحي بوده است
  پيغمبر بوده چنانكه كرماني در عجايب خود حكايت نموده است.

برخالف اين نظر دارند؛ ابن ابي  ءن؛ گفته شده او پيغمبر بوده ولي بيشتر علماو لقما
اند كه گفت: لقمان غالمي حبشي و  ابن عباس آورده زعكرمه احاتم و ديگران از طريق 

  نجار بوده است.
  كه در سورة غافر ذكر شده. و يوسفي

  و يعقوبي كه در اول سورة مريم آمده، بنابر آنچه گذشت.
  در فرمودة خداوند در همان سوره: و تقي 
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گويند: تقي نام مردي است كه از واالترين مردم بوده است، يعني اگر در صالح و 
  درستي مثل تقي باشي. ثعلبي اين را حكايت كرده است.

شده، و بقولي: پسرعموي مريم بوده كه  زنها ميو بقولي: نام مردي است كه مزاحم 
ورت او به نزدش آمده بود. اين دو قول را كرماني در عجايب خود حكايت صجبرئيل به 

  كرده.
  

  نامهاي زنان
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  و در قرآن از نامهاي زنان:
اي كه در نوع كنايه گذشت، و معني مريم به زبان  فقط مريم هست، به جهت نكته

  عبراني خادم است.
  ولي زني كه با پسران مغازله دارد. اين دو قول را كرماني حكايت كرده است.و بق

  و بقولي: كلمة بعل در فرمودة خداوند: 

� tβθãã ô‰ s?r& Wξ ÷èt/ �  ) / 125صافات(  

  اند، اين قول را ابن عسكر حكايت كرده است.  كرده نام زني بوده كه او را عبادت مي

  نامهاي كفار

  :فران استو در قرآن از نامهاي كا
قارون، او فرزند يصهر پسرعموي موسي است، چنانكه ابن ابي حاتم از ابن عباس 

  آورده است.

u�ô³“3 �و جالوت، و هامان و بشري كه در سورة يوسف آمده:  ç6≈tƒ � به قول سدي،  بنا

  كه ابن ابي حاتم روايت كرده است.
ابن ابي حاتم از طريق  و آزر پدر ابراهيم، و بقولي نام او تارح و لقبش آزر است،

ضحاك از ابن عباس آورده كه گفت: پدر ابراهيم نامش آزر نبود، بلكه نامش تارح بود، و 
  باشد. كرمه از ابن عباس آورده كه گفت: معني آزر: بت ميعاز طريق 

  و از  سدي آورده كه گفت: اسم پدرش تارح، و نام بت آزر بوده است.
  در ابراهيم نبوده است.و از مجاهد آورده كه گفت: آزر پ

باشد، ابن ابي حاتم آورده كه أبووائل گفت: مردي از بني  و از نامهاي كافران: نسيء مي
آورد تا غنيمت به دست  شد، او محرم را صفر بشمار مي كنانه بود كه نسيء ناميده مي

  آورد.
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  نامهاي جن

  و در قرآن از نامهاي جنيان:
ل بود، ابن ابي حاتم و ديگران از طريق پدرشان ابليس است، اول اسمش عزازي

  اند كه ابن عباس گفت: ابليس نامش عزازيل بود. سعيدبن جبير آورده
اند: اين معني  و ابن جرير از سدي آورده كه گفت: نام ابليس حارث بود، برخي گفته

  عزازيل است.
اند كه ابن عباس گفت: بدين جهت  و ابن جرير و ديگران از طريق ضحاك آورده

  ملبس (= مأيوس) گردانيد. ابليس ناميده شد كه خداوند او را از تمام خير
و ابن عسكر گفته: گويند: نامش قتره بوده، اين سخن را خطابي حكايت كرده، و 

باشد، اين را  ابولبيني مي وقتره، و بقولي: ابومره، و بقولياش: ابوكردوس و بقولي: اب هنيك
  است. سهيلي در الروض االنف حكايت كرده

  نامهاي قبايل

  از نامها قبايل در قرآن:
  باشد. يأجوج و مأجوج و عاد و ثمود و مدين و قريش و روم مي

  نامهاي اقوام با اضافه

  و از نامها اقوامي كه با اضافه در قرآن آمده:
شود:  قوم نوح، و قوم لوط، و قوم تبع، و قوم ابراهيم، و اصحاب األيكه ـ كه گفته مي

اند،اين را ابن عباس  بازماندگاني از ثمود بوده اند ـ و اصحاب الرس كه دههمان مدين بو
اند، و  اند و قتاده گفته: آنها قوم شعيب بوده كرمه گفته: اصحاب ياسين بودهعو  گفته،

  اند. بقولي كه ابن جرير آن را اختيار كرده: اصحاب األخدود بوده
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  نامهاي بتها

  امهاي افرادي بوده است آمده:و در قرآن از نامهاي بتهايي كه ن
عزي،  نسر، كه اينها بتهاي قوم نوح بوده، و الت، و يعوق، و سواع، و يغوث، و ود، و

، كه بتهاي قريش بوده، و نيز الرجز ـ بنا به قراءت به ضم راء ـ أخفش در كتاب ةو منا
  الواحد و الجمع يادآور شده كه اين واژه نام بتي بوده است.

اند كه اينها دو بت بوده  غوت، ابن جرير گفته: بعضي بر اين باور بودهوالجبت، والطا
كرمه آورده كه گفت: جبت و طاغوت دو بت عاند سپس از  پرستيده كه مشركين آنها را مي

  باشد. مي
  الرشاد، در سورة غافر:  و
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  كرماني در عجايب خود اين را ذكر كرده. .تهاي فرعون بوده استگويند: نام يكي از ب
  و بعل: بت قوم الياس بوده.

  و آزر: بنابر اينكه اسم بت باشد.
بخاري از ابن عباس آورده كه گفت: ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر، نامهاي امام 

ان وحي كرد تا در مردان نيكوكاري از قوم نوح بوده كه چون از دنيا رفتند شيطان به قومش
هايي نصب نموده و به نامهاي ايشان بنامند، پس آن قوم  اند نشانه نشسته جاياههايي كه مي

كردند، تا اينكه آن نسل منقرض شده و نسل ديگري  اين كار را كردند ولي عبادتشان نمي
  ها پرستيده شد. بجايشان آمد، آن نشانه

  زندان بدون واسطة آدم بودند.عروه آورده كه: آنها فر زو ابن أبي حاتم ا
=  اججکان الالت رجال يلت سويق الحبخاري از ابن عباس آورده كه گفت: امام و 

الت مردي بود كه براي حاجيان آرد را خمير كرده، و آن را با آب و روغن مخلوط 

M≈‾=9 �ساخت، ابن جني از او حكايت كرده كه:  مي خوانده و چنين  به تشديد تاء مي � #$

  كرده است و نيز ابن أبي حاتم از مجاهد روايت كرده است. ير ميتفس
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  نامهاي بالد و اماكن

  و از نامهاي بالد و بقاع و اماكن و كوهها در قرآن:
بّكه اسمي براي مكه است كه گويند: باء بدل ميم قرار گرفته است و ريشة آن از 

ما في شرع الناقه، يعني:  العظم يعني: مغز استخوان را مكيدم، و تمكك الفصيل كتتمّك
بچه شتر آنچه در پستان مادرش بود مكيد، گرفته شده، گويي آنچه از غذاها در بالد 

برد،  مكد، يعني: از بين مي كند. و بقولي: چون گناهان را مي هست به سوي خود جذب مي
و بقولي: به خاطر كمي آب آن است، و بقولي: چون اين شهر در دل دره است آبهاي 

افتد. و  شود، و سيلها به طرف آن راه مي ان از كوههاي اطراف به سوي آن سرازير ميبار
زيرا  ؛قول ديگر آن است كه: باء در اصل بوده و مأخذ آن از بك به معني شكستن است

از كنند، و بقولي:  شكند كه به آن سر فرود آورده و خضوع مي كه گردنهاي جباران را مي
كنند، و بقولي:  زيرا كه مردم هنگام طواف در آن ازدحام مي ؛شد تباك يعني: ازدحام گرفته

مكه حرم را گويند و بكه خصوص مسجد را، و بقولي: شهر را مكه، و خانة كعبه و 
  خوانند. واف را بكه نامند، و بقولي: خصوص خانة كعبه را بكه ميطجايگاه 

اميده شده، كه در األحزاب به نقل از زبان منافقين يثرب ن ي و مدينه؛ در سوره
جاهليت نام آن بوده است كه گويند: چون اسم زميني در يكي از نواحي آن يثرب بوده 
بدين اسم ناميده شده، و بقولي: به نام يثرب ابن وائل از بني إرم بن سام بن نوح 

آن فرود آمده است، و در خبر صحيح ر نامگذاري شده، چون او اولين كسي بوده كه د
يد را خوش لنام پ صاين شهر به اين اسم آمده، چون پيغمبراكرم نهي از ناميدن

  رساند. داشت، و اين اسم ثرب يعني فساد، يا تثريب يعني توبيخ را مي نمي
اي نزديك مدينه است، ابن جرير از شعبي آورده كه گفت: بدر از آن  و بدر؛ و آن قريه

ريه به نام او اسمگذاري گرديد. شد، و اين ق مردي از قبيلة جهينه بود كه بدر ناميده مي
واقدي گفته: اين سخن را براي عبداهللا بن جعفر و محمدبن صالح بازگو كردم، آن را 

  اند! را نام گذارده» غراب«و » الصفراء«انكار نموده و گفتند: پس چرا 
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  اينها اسم موضع است.
  و از ضحاك آورده كه گفت: بدر ما بين مكه و مدينه است.

øŒÎ) šχρ  �اءت شاذي خوانده شده: أحد: در قر و ß‰ ÏèóÁ è? Ÿω uρ šχ…âθ ù=s? #’ n?tã ُأ‰m � 

  .)153(آل عمران/
اي است نزديك طايف. و جمع: و آن مزدلفه است. و مشعرالحرام:  و حنين: قريه 

كوهي در همانجاست. و نقع: گويند اسمي است براي ما بين عرفات تا مزدلفه، كرماني 
  اين قول را حكايت كرده.

  .و مصر
  باشد. و بابل: شهري در خطة عراق مي 

يكه، به فتح الم: كشور قوم شعيب است، و دومي: نام شهر آنها و اولي نام َل و األيكه: و
  باشد. ناحية آن مي

  باشد. و حجر: منازلي در ناحية شام كنار وادي القري مي
آورده كه باشد، و ابن ابي حاتم  و احقاف: كوههاي شن ميان عمان و حضرموت مي

  ابن عباس گفته: كوهي در شام است.
  و طورسيناء: و آن كوهي است كه موسي از آن ندا شد.

  و جودي: كوهي در جزيره است.
و طوي: نام دره است، چنانكه ابن ابي حاتم از ابن عباس آورده. و از وجه ديگري از 

و از حسن  او آورده كه: بدين جهت طوي ناميده شده كه موسي شبانه آن را طي كرد
اش آن است كه دوبار تقديس گرديده، و  وجه تسميه ،اي است در فلسطين آورده كه: دره

  اي است در ايله دوبار به بركت طي شده است. از مبشربن عبيد آورده كه گفت: دره
  و كهف: و آن اتاقي است كه در دل كوه كنده شده باشد.

: كعب پنداشته رقيم نام آن آبادي و رقيم: ابن ابي حاتم از ابن عباس آورده كه گفت
اي است و از سعيد بن  است كه از آن خارج شدند، و از عطيه است كه گفت: رقيم دره

اي  جبير مثل همين روايت شده و از طريق عوفي از ابن عباس آورده كه گفت: رقيم دره
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اي است كه  است بين عقبان و أيله پايين فلسطين، و از قتاده است كه گفته: رقيم نام دره
  در آن كهف هست، و از أنس بن مالك است كه: رقيم، سگ اصحاب كهف است.

  والعرم: ابن أبي حاتم از عطاء آورده كه گفت: عرم نام دره است.
  و حرد: سدي گفته: به ما رسيده كه نام قريه حرد است، اين را ابن ابي حاتم آورده.

ميني است در يمن به اين اسم ناميده و الصريم: ابن جرير از سعيدبن جبير آورده كه: ز
  شود. مي

  و ق: كوهي است كه برزمين احاطه دارد.
و الجرز: نام زميني است، والطاغيه: نام سرزميني است كه قوم ثمود در آن هالك 

  شدند، اين دو را كرماني حكايت كرده است.

  نامهاي اماكن اخروي

  قرآن از نامهاي اماكن اخروي آمده: و در
  آن باالترين جاي در بهشت است.فردوس: و 

اي است كه در  و عليون: بقولي: عاليترين مكان در بهشت است، و بقولي: اسم پرونده
  آن اعمال نيكان جن و انس تدوين گرديده است.

  و كوثر: شهري در بهشت است، چنانكه در احاديث متواتري آمده.
  باشد. و سلسبيل و تسنيم: دو چشمه در بهشت مي

  سمي براي جايگاه ارواح كفار است.و سجين: ا
و صعود: كوهي است در جهنم، چنانكه ترمذي در حديثي از سعيد بن جبير مرفوعاً 

  آورده است.
باشند، ابن ابي  هايي در جهنم مي سعير و سائل، و سحق: دره و غي، و اثام، و موبق، و
  حاتم دربارة فرمودة خداوند:

� $uΖù=yè y_ uρ Νæη uΖ÷� t/ $ Z)Î/ öθ̈Β �  ) / 52كهف(  
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كرمه عاي است در جهنم از چرك خون، و از  آورده كه انس بن مالك گفت: دره
  قاً) آورده كه گفت: نهري است در آتش.بدربارة فرمودة خداوند: (مو

  كه دربارة فرمودة  خداوند:آورده در مستدرك خود از ابن مسعود  حاكم و

� t∃öθ|¡ sù tβöθ s) ù=tƒ $ †‹xî �  ) / 59مريم(  

اي در جهنم است، و ترمذي و ديگران در حديثي از ابوسعيد خدري از  درهگفته: 
اي است در جهنم، كافر چهل سال در آن  اند كه فرمود: ويل: دره آورده صرسول خدا
  كند پيش از آنكه به قعرش برسد. سقوط مي

  ».اي است از زرداب در جهنم ويل دره«و ابن المنذر آورده كه ابن مسعود گفت: 
بي حاتم از كعب آورده كه گفت: در جهنم چهار دره هست كه خداوند اهل و ابن ا

  كند: غليظ و موبق و أثام و غي. آنها را عذاب مي
اي از زرداب در جهنم است و سحق  و از سعيد بن جبير آورده كه گفت: سعير دره

  اي است در جهنم. دره

tΑ  �و از ابوزيد دربارة:  r' y™ 7≅Í←!$ y™ �  / هاي جهنم  رده كه: يكي از دره) آو1(معارج

است به آن سائل گويند. والفلق: چاهي است در جهنم، در حديث مرفوعي ابن جرير 
  آورده.

  و يحموم: دود سياهي است، حاكم از ابن عباس آورده است.

  منسوب به اماكن

  اند: قرآن مواردي است كه به اماكن معيني منسوب شده و در
  القري مكه است.األمي: گفته شده: نسبت به ام 

و عبقري: گويند منسوب به عبقر جايگاهي از آن جنيان است كه هر نادري را به آن 
  نسبت دهند.

اند: منسوب به سرزميني است به نام سامرون، و بقولي: منسوب به  و سامري: گفته
  سامره است.



    

  اإلتقان في علوم القرآن      608

 

باشد كه  مي ÷و عربي: گويند: منسوب به عربه است و آن صحن خانه، اسماعيل
  رة آن سروده شده:دربا

  لحّلوذعي الحالمن الناس اال ال  أرض ما يحل حرامها ةُربعو 
حريم آن كسي از مردم فرود نيايد مگر آن فصيح بزرگ  يعني: و ميانة زميني كه بر

  قوم.

  نامهاي ستارگان

  و در قرآن از نامهاي كواكب اينها آمده: شمس، قمر، الطارق، الشعري.

  اندر نامهاي پرندگ: فايده

 دگان را در قرآن نام برده، سلوي، بعوضاند: خداوند ده جنس از پرن بعضي گفته
پشه)، ذباب (مگس)، نحل (زنبورعسل)، عنكبوت، جراد (ملخ)، هدهد، غراب (كالغ)، (

  ابابيل (پرستو)، و نمل (مورچه) كه از پرندگان است، چون سليمان گفته: 

� $oΨ ôϑ Ïk=ãæ t, ÏÜΖtΒ Î�ö�©Ü9   )16نمل / (  � #$
  ».گفتار پرندگان را آموختيم«

  و حال آنكه سخن مورچه را فهميده است.
اي كه سليمان سخنش را فهميد داراي  حاتم از شعبي آورده كه گفت: مورچه و ابن ابي

  بال است. دو

  ها و القابي كه در قرآن آمده فصلي در كنيه

ذا نام او برده جز ابولهب كنية ديگري در قرآن نيست، و اسم او عبدالعزي است، ل
  نشده چون شرعاً حرام است؛ و بقولي: براي اشاره به اينكه او جهنمي است.
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خدا  ي و اما القاب: از جمله اسرائيل لقب يعقوب است، و معني آن عبداهللا = بنده
باشد، و بقولي: سري اهللا است، چون وقتي هجرت كرد شبانه راه پيمود، ابن جرير از  مي

  اس آورده كه: اسرائيل مثل آن است كه بگويي: عبداهللا.طريق عمير از ابن عب
و عبد بن حميد در تفسير خود از ابومجلز آورده كه يعقوب مردي سختگير و حمله 

و درآويخت پس فرشته او را زمين زد، و بر ااي را يافت و با  كننده بود، پس فرشته
تو را وانگذارم تا رانهايش كوفت، و چون يعقوب چنين ديد بر او سخت گرفت و گفت: 

بيني  اينكه بر من اسمي بگذاري، پس آن فرشته وي را اسرائيل ناميد، ابومجلز گويد: نمي
  كه اين از نامهاي فرشتگان است!

و در آن چند لهجه است مشهورترين آنها با ياء بعد از همزه و سپس الم است، بدون 
  همزه نيز خوانده شده.

اسرائيل) خطاب نكرده و  هود را جز با عنوان (يا بنياند: خداوند در قرآن ي بعضي گفته
(يا بني يعقوب) نفرموده، براي اين نكته كه آنان به عبادت خداوند خطاب شدند، و به 

اي براي آنها باشد، و از غفلت بيدارشوند،  دين گذشتگانشان يادآوري گشتند تا موعظه
زيرا كه اسرائيل اسمي  ؛شدند پس به نامي كه در آن تذكر به خداي تعالي هست نام برده

گردد، و هنگامي كه ابراهيم را به يعقوب مژده  است كه هنگام تأويل به خداوند اضافه مي
كار برد، كه در اينجا از واژة اسرائيل اولي ه داد و اين موهبت را ياد كرد، نام (يعقوب) را ب

اشت، لذا مناسبت زيرا كه موهبتي بود كه در عقب آن موهبت ديگري نيز قرار د ؛است
  اي كه اشاره به عنوان تعقيب داشته باشد بياورد. داشت كلمه

باشد، لقب عيسي است، و معني آن  و ديگر از القابي كه در قرآن آمده: مسيح مي
بقولي: صديق، و بقولي: آنكه كف پايش گودي ندارد، و بقولي: آنكه هيچ بيماري را مسح 

كند، يعني  زيبا، و بقولي: آنكه زمين را مسح ميكند مگر اينكه خوب شود، و بقولي: ن
  باشد، اقوال ديگري نيز در اين باره هست. پيمايد، مي مي
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سندي ه باشد، ابن ابي حاتم ب و از القاب ديگر الياس است؛ كه بقولي: لقب ادريس مي
حسن از ابن مسعود آورده كه گفت: الياس همان ادريس، و اسرائيل يعقوب است و در 

  و چنين آمده: قراءت ا

� βÎ)uρ }إدراس zÏϑs9 šÎ=y™ö�ßϑ ø9   )123صافات / (  � #$

� íΝ≈n=y™ #’ n? tã 130صافات / (  � إدراسين(  

  و در قراءت أبي چنين است: (و أن ايليسين) (سالم علي ايليسين).
و از جمله ألقاب در قرآن: ذوالكفل است؛ گويند: لقب الياس، و بقولي: لقب يسع، و 

  باشد. يوشع، و بقولي: لقب زكريا ميبقولي: لقب 
زيرا كه در راه  ؛باشد و از آن جمله: نوح است كه نامش عبدالغفار و لقبش نوح مي

كرد، چنانكه ابن أبي حاتم از يزيد الرقاشي آورده  طاعت خداوند بسيار بر خود نوحه مي
  است.

: عبداهللا بن باشد، و نامش اسكندر است، و بقولي و از ديگر القاب، ذوالقرنين مي
ن ماء السماء، و بقولي: صعب بن قرين بن الهمال. اين بالضحاك بن سعد، و بقولي: منذر

دو قول را ابن عسكر حكايت كرده است. و بدين جهت ذوالقرنين ناميده شد كه به دو 
شاخ زمين: مشرق و مغرب رسيد، و بقولي: چون ايران و روم را به تصرف درآورد، و 

شاخ طاليي داشت، و بقولي: دو قرن يعني گيسوان بود، و بقولي: دو  بقولي: برسرش دو
ة سرش از مس بود، و بقولي: بر سرش دو شاخ كوچك بود كه عمامه آنها را صفح

پوشانيد، و بقولي: بر يك سمت سرش كوفتند پس از دنيا رفت سپس خداوند او را  مي
ولي، چون از هر دو طرف (پدر برانگيخت، آنگاه دوباره به طرف ديگر سرش كوفتند، و بق

و مادر) بزرگوار بود، و بقولي: در زمان او دو قرن از مردم منقرض شدند و او همچنان 
زنده بود، و بقولي، چون علم ظاهر و باطن را داده شده بود، و بقولي: چون به نور و 

  تاريكي هر دو داخل شد.
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اش ابوالعباس بود، و  نيهو از جمله القاب: فرعون است، نام او وليدبن مصعب و ك
  بقولي: ابوالوليد، و بقولي: ابومره بوده است.

  و بقولي: فرعون لقب هر يك از پادشاهان مصر است.
  ابن ابي حاتم از مجاهد آورده كه گفت: فرعون فارسي و از اهل اصطخر بوده است.

بدين  ب بوده است،رَِك باشد، گويند: نامش أسعدبن ملكي و از القاب ديگر: تبع مي
شد. و بقولي: لقب پادشاهان يمن است،  جهت تبع ناميده شد كه بسيار از او متابعت مي

شدند چون در پي يكديگر بودند، مانند خليفه كه جانشين  هر يك از آنها تبع خوانده مي
  ديگري است.

  
  



  نوع هفتادم:

  در مبهمات است

ر و سپس قاضي كسهيلي كتاب مستقلي در اين باره تأليف كرد، سپس ابن عسا
اند، من نيز كتاب لطيفي در  كتابهاي خاصي در اين باره تأليف نموده بدرالدين بن جماعه

ام كه با وجود حجم بسيار كوچكش عالوه بر فوايد آن كتابها  اين موضوع تأليف كرده
كرمه گويد: عدادند،  اند كه به اين فن زياد اهميت مي اضافاتي دارد، و كساني از سلف بوده

ا و ارده سال در جستجوي شناختن كسي بودم كه به منظور هجرت به سوي خدچه
  .1و سپس وفات يافت رسولش از خانة خود بيرون رفت،

  علل ابهام در قرآن

  ابهام در قرآن سببهايي دارد:
  نياز بودن از ذكر آن چون در جاي ديگر بيان شده، مانند: يكي: بي

� xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã �  ) / 7فاتحه(  

  كه در اين آيه بيان شده است:

� yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª! $# ΝÍκö� n=tã zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒÏd‰Å_Á9$# uρ Ï !# y‰ pκ’¶9 $#uρ tÅsÎ=≈¢Á9 $# uρ 

  )69نساء / (  �
     دوم: اينكه به خاطر بودن آن متعين باشد، مانند فرمودة خداوند:

� $uΖù=è%uρ ãΠ yŠ$ t↔‾≈tƒ ôä3 ó™$# |MΡ r& y7ã_÷ρ y—uρ sπ ¨Ψ pgø:$# �  ) / 35بقره(  
  ».تو و همسرت در بهشت سكونت گزين !اي آدم :و گفتيم«

  زيرا كه جز او كسي همسر آدم نبود. ؛و نفرمود: تو و حوا

� öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !%tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿ ÏµÎn/ u‘ �  ) / 258بقره(  
  ».ابراهيم دربارة پروردگارش بحث كرد آيا نديدي آن را كه با«

                                                

tΒ﴿ي  نكه منظور آيهبه جهت اي - 1 uρ ólã� øƒs† .ÏΒ Ïµ ÏF ÷� t/ # �� Å_$ yγãΒ ’n<Î) «!$#  Ï&Î!θß™u‘ uρ §Ν èO çµ ø.Í‘ ô‰ãƒ ßN öθpRùQ$# ô‰s)sù yìs% uρ … çνã� ô_ r& 

’n?tã «!   ) را دريابد.100(نساء /   ﴾...#$
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زيرا كه به سوي او  ؛باشد كه منظور نمرود است، و نياوردن نامش براي شهرت آن مي
فرستاده شده بود، گويند: بدين جهت خداوند فرعون را در قرآن نام برده و نمرود را نام 

آيد، و نمرود  مينبرده كه فرعون هوشيارتر از او بود، چنانكه از جوابهايش به موسي بر
  كودن بود، لذا گفت:

� O$ tΡ r&  Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ �  ) / 258بقره(  
  ».ميرانم كنم و مي من زنده مي«

و نام اين را ميراندن و زنده كردن رد (و يك نفر محكوم را كشت و ديگري را آزاد ك
  گذاشت) و اين به خاطر نهايت كودني او بود.

  وفت، مانند:سوم: به قصد پوشاندن او از باب عط

� zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ y7ç6Éf ÷è ãƒ …ã&è!öθ s% ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ß‰ Îγô±ãƒ uρ ©!$# 4’n? tã $ tΒ ’ Îû 

 Ïµ Î6ù=s% uθ èδuρ ‘$ s!r& ÏΘ$|Á Ï‚ ø9$# �  ) / 204بقره(  
  باشد كه بعداً مسلمان شده و وضعش خوب شد. كه او اخنس بن شريق مي

  ة مهمي نباشد، مانند:چهارم: اينكه در تعيين آن فايد

� ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §�tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% �  ) / 259بقره(  
  ».اي گذشت يا همچون كسي كه بر قريه«

� öΝßγù=t↔ ó™uρ Çtã Ïπ tƒö� s)ø9   )163اعراف / (  � #$
  ».و از آنها دربارة آن قريه سؤال كن«

ف اينكه تعيين پنجم: تذكر اينكه عموميت دارد، و مختص به فرد معيني نيست، به خال
  گردد، مانند:

� tΒuρ ólã� øƒs† .ÏΒ  Ïµ ÏF÷� t/ #�� Å_$yγãΒ �  ) / 100نساء(  

  ششم: تعظيم آن با توصيف كامل نه اسم بردن، مانند:

� Ÿωuρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9'ρé& È≅ôÒ x" ø9$# �  ) / 22نور(  
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� “Ï% ©!$# uρ u !%ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ s− £‰|¹uρ ÿ Ïµ Î/ �  ) / 33زمر(  

� øŒÎ) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 �  ) / 40توبه(  

است. ساكبر يق كه در تمام اينها مراد صد  
  هفتم: تحقير آن با توصيف ناقص، مثل:

� āχÎ) š� t∞ÏΡ$x© uθ èδ ç�tIö/ F{   )13كوثر / (  � #$

  توجه

گفته: از مبهمي كه خداوند علم آن را مخصوص خود قرار داده  البرهانزركشي در 
  نبايد بحث كرد، مانند:

� tÌ� yz#u uρ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑn=÷è s? ª!$# öΝßγßϑn=÷è tƒ �  ) / 60انفال(  
  ».و قوم ديگري كه بر دشمني آنها آگاه نيستيد خدا بر آنها مطلع است«

قريظه يا قومي از  گفته: و تعجب است از كسي كه جرأت كرده و گفته است: آنها بني
  جنيان هستند.

شود،  ه داللت كند بر اينكه جنس آنها شناخته نميگويم: در آيه چيزي نيست ك مي
بلكه آنچه نفي شده شناختن عين آن اشخاص است، و منافات ندارد با اينكه دانسته شود 

  باشند، و اين نظير فرمودة خداوند دربارة منافقين است: آنها از بني قريظه يا از جنيان مي

� ô£ϑ ÏΒuρ /ä3s9 öθ ym š∅ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à)Ï"≈oΨ ãΒ ( ôÏΒuρ È≅ ÷δr& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ( (#ρ ßŠt� tΒ ’ n?tã 

É−$ x"ÏiΖ9 $# Ÿω ö/àS ßϑn=÷è s? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷è tΡ �  ) / 101توبه(  

كه شناختن عين آن اشخاص نفي گرديده است. از اين گذشته قول به اينكه آنها بني 
اند را  از جنيان بودهقريظه هستند را ابن ابي حاتم از مجاهد روايت آورده و قول به اينكه 

روايت كرده است،  صابن ابي حاتم از عبداهللا بن غريب، از پدرش مرفوعاً از پيغمبراكرم
  پس جرأت نيست.
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  فصلي در بيان آيات مبهم

پذير است، و جايي براي فكر و نظر در  بدانكه شناختن مبهمات فقط از راه نقل امكان
ليف شده و تفاسيري كه متعرض نامهاي آن نيست، و چون كتابهايي كه در اين باره تأ

مبهمات گرديده و اختالفات آنها بيان شده است، مستند و مدرك يا عرف مورد اعتمادي 
در آنها ذكر نشده بود، كتابي كه تأليف كردم هر قول را به قائل آن از صحابه و تابعين و 

اند، و  خود آنها را آوردهغير آنها نسبت دادم، با استناد به مؤلفان كتابهايي كه با اساتيد 
نظيري  آنچه سندش صحيح يا ضعيف بود توضيح دادم، كه كتاب جامع در نوع خود بي

شد، و آن را به همان ترتيب قرآن تنظيم نمودم، من در اينجا با عبارت مختصري مبهمات 
يد خودداري نآورم و غالباً از نسبت دادن اقوال به صاحبانشان؛ و تخريج اسا آن را مي

  دهم: نمايم، به جهت اختصار و حواله به كتاب مذكور، و آن را بر دو قسم ترتيب مي يم
قسم اول: آنچه از مردان و زنان و فرشته و جني مبهم گرديده، يا تثنيه و جمعي كه نام 

  كنيم: تمامي آنها شناخته شده يا من، يا الذي هست كه مراد از آن عموم نباشد ذكر مي

’ �ي: فرمودة خداي تعال -1 ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπx"‹Î=yz � ) / او آدم است و )30بقره ،

  زيرا كه از موجود حي (= زنده) آفريده شد. ؛همسرش حواء به مد

2- � øŒ Î)uρ óΟ çFù=tFs% $T¡ ø" tΡ � ) / باشد. نام او عاميل مي، )72بقره  

3- � ô]yè ö/ $#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθ ß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ � ) / باشد. مي ع و پيغمبر اكرما، )129بقره  

4- � 4 œ»uρ uρ !$pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹Ï⊥ t/ �  / آنها اسماعيل و اسحاق و مدين و ، )132(بقره

  باشند. و سورح و لوطان و نافش ميو نفش و نفشان و أميم و كيسان  حزمران و سر

5-  � ÅÞ$ t6ó™F{ $# uρ � ) / بيل، فرزندان يعقوب دوازده مرد: يوسف، رو، )136بقره

 � -6 دان، نفتالي، بفاء، مثناه، جاد، أشير، يشجر، ريالون، و بنيامين.وشمعون، الوي، يهوذا، 

zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# tΒ y7ç6Éf ÷è ãƒ …ã&è!öθ s% � ) / او أخنس بن شريق است.)204بقره ،  

7- � š∅ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ “Ì� ô±o„ � ) / صهيب است، )207بقره.  
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8- � øŒÎ) (#θä9$s% %c É<uΖÏ9 ãΝçλ°; � ) / و بقولي:  او شمويل بوده، و بقولي: شمعون،، )246بقره

  .يوشع

9- �  Νßγ÷Ψ ÏiΒ ̈Β zΝ‾=x. ª!$# � ) / مجاهد گفته: موسي است.)253بقره ،  

10- � yì sù u‘uρ óΟßγŸÒ ÷è t/ ;M≈y_ u‘yŠ � ) / گفته: محمد است، )253بقره.  

11- � “Ï% ©!$# ¢l !%tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) ’Îû ÿ ÏµÎn/ u‘ � ) / نمرود بن كنعان بوده است.، )258بقره  

12- � ÷ρr& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒö� s% � ) / او عزير، و بقولي: أرمياء، و بقولي: ، )259بقره

  حزقيل بوده است.

13- � ßN r&t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã � )/ نه دختر فاقوذ بوده استح، )35آل عمران.  

14- � ’ ÎAr& t�øΒ$# uρ Ö� Ï%$tã � )او أشياع، يا أشيع دختر فاقود بوده است.، )40مران / آل ع  

15- � $ZƒÏŠ$ oΨ ãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç≈yϑƒM∼ Ï9 � ) / باشد مي صاو محمد، )193آل عمران.  

16- � ’ n<Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# � ) / باشد ابن عباس گفته: او كعب بن االشرف مي، )60نساء، 

  احمد آورده است.امام اين را 

17- � ¨β Î)uρ óΟ ä3ΖÏΒ yϑ s9 ¨ sÏeÜ t7ã‹©9 � ) / باشد. او عبداهللا بن أبي مي، )72نساء  

18- � Ÿωuρ (#θä9θ à)s? ôyϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝà6 øŠs9 Î) zΝ≈n=¡¡9 $# |Mó¡s9 $ YΖÏΒ÷σ ãΒ � )/او عامربن ، )94نساء

األضبط األشجعي، و بقولي: مرداس بوده است، و گويندة اينكه: تو مؤمن نيستي تعدادي 
ثامه، و بقولي: آنكه اين سخن را بزبان م بن جاند از جمله ابوقتاده و محّل از مسلمانان بوده

  آورد همان محلم بود.
و گويند: مباشرت قتل را نيز او بعهده گرفت، و بقولي: مقدادبن األسود آن شخص را 

  كشت و بقولي: اسامه ابن زيد او را كشت.
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19- � tΒuρ ól ã� øƒs† .ÏΒ  ÏµÏF÷� t/ # �� Å_$yγãΒ ’ n<Î) «! $#  Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO çµ ø. Í‘ô‰ ãƒ ßN öθ pR ùQ$# � ) / نساء

، او ضمره بن جندب، و بقولي: ابن العيص و از قبيلة خزاعه ـ و بقولي: ابوضمره بن )100
العيص، و بقولي: نامش سبره، و بقولي: خالدبن حزام بوده است كه قول اخير جدا غريب 

  است.

20- � $ uΖ÷Wyè t/ uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ó o_øO$# u� |³tã $ Y7‹É) tΡ � ) / شموع بن زكور از نوادگان  آنها، )12مائده

روبيل، و شوقط بن حوري از سبط شمعون، و كالب بن يوفنا از نوادگان يهوذا، و بعورك 
بلطي بن و بن يوسف از نوادگان اشاجر، و يوشع بن نون از نوادگان افراثيم بن يوسف، 

سودي از نوادگان زبالون، و كدي بن شاس از روفوا از نوادگان بنيامين، و كرابيل بن 
دان، و ستوربن ميخائيل، از وبن يوسف، و عماييل بن كسل از نوادگان  نوادگان منشا

  بن موخا از نوادگان كاذلوا. لّإ نوادگان أشير، و يوحنا و قوسي از نوادگان نفتالي، و

21- � tΑ$s% ÈβŸξ ã_ u‘ � ) / د.آن دو يوشع و كالب بودن، )23مائده  

22- � r' t6tΡ ó o_ö/ $# tΠ yŠ#u � ) / اند و هابيل كشته شده  آنها قابيل و هابيل بوده، )27مائده

  است.

23- � ü“Ï% ©!$# çµ≈oΨ ø‹s?# u $ oΨ ÏF≈tƒ# u y‡ n=|¡Σ$$ sù $yγ÷Ψ ÏΒ � ) / شود:  بلعم، و گفته مي، )175اعراف

الصلت و بقولي: صيفي بن شود: باعر، و بقولي: او أميه بن أبي  بلعام بن آير، و گفته مي
  باشد. راهب، و بقولي: فرعون كه غريبترين اقوال است مي

24- � † ÎoΤÎ)uρ Ö‘%ỳ öΝà6©9 � ) / باشد. منظورش سراقه بن جعشم مي، )48انفال  

25- � (# þθ è=ÏG≈ s) sù sπ £ϑÍ←r& Ì�ø"à6 ø9 قتاده گفته: آنها ابوسفيان و ابوجهل و ، )12توبه / ( � #$

  هيل بن عمرو و عتبه بن ربيعه.اميه بن خلف و س

26- � øŒÎ) ãΑθà) tƒ  Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 � ) / او ابوبكر صديق بوده است، )40توبه.  
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27- � óΟ ä3‹Ïù uρ tβθ ãè≈£ϑ y™ öΝçλm; � ) / مجاهد گفته: آنها عبداهللا بن ابي بن سلول ، )47توبه

  اند. رفاعه بن التابوت و أوس بن قيظي بوده

28- � ̈Β ãΑθ à)tƒ βx‹øs$# ’ Ík< � ) / او جد بن قيس بوده است، )49توبه .  

29- � Νåκ÷] ÏΒuρ  ¨Β x8â“ Ïϑù=tƒ ’ Îû ÏM≈s% y‰ ¢Á9$# � ) / او ذوالخويصره بوده است.، )58توبه  

30- � βÎ) ß#÷è ‾Ρ  tã 7π x" Í←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ � ) / 66توبه( ،او مخشي بن حباشد. ير ميم  

31- � Νåκ÷] ÏΒuρ ô ¨Β y‰yγ≈tã ©!   او ثعلبه بن حاطب است.، )75/  توبه( � #$

32- � tβρ ã� yz# u uρ (#θèù u�tIôã $# öΝÍκÍ5θçΡ ä‹ Î/ � ) / نفرند:  ، ابن عباس گفته: آنها هفت)102توبه

اند: ابولبابه، جدبن قيس،  ابولبابه و همراهانش؛ و قتاده گفته: آنها هفت نفر از انصار بوده
  خذام، أوس، كردم، و مرداس.

33- � šχρã� yz# uuρ tβöθy_ ö�ãΒ � ) / آنها هالل بن اميه، و مراره بن الربيع، و )106توبه ،

  باشند، و آنها هستند كه از سپاهيان اسالم تخلف جستند. كعب بن مالك، مي

34- � šÏ% ©! $# uρ (#ρä‹ sƒªB $# # Y‰Éfó¡ tΒ #Y‘# u� ÅÑ � ) / ابن اسحاق گفته: دوازده تن )107توبه ،

د، ثعلبه بن حاطب كه از فرزندان اميه بن زيد است، معتب اند: خذام بن خال از انصار بوده
بن قشير، ابوحبيبه بن األزعر، عبادبن حنيف، جاريه بن عامر و دو فرزندش مجمع و زيد، 

  و نبتل بن الحارث، و بحزج، و بجادبن عثمان، و وديعه بن ثابت.

35- � ôyϑ Ïj9 šUu‘%tn ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ � ) / مر راهب بوده است.)، او ابوعا107توبه  

36- � yϑsù r& tβ%x. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ  Ïµ În/   .ص)، او محمد17(هود /  � ‘§

او جبرئيل، و بقولي: قرآن، و بقولي: ابوبكر و ، )17(هود /  � ويتلوه شاهد منه � -37
  بقولي علي است.

37- � 3“yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ …çµ oΨö/   ام بوده است.ان، و بقولي: يكنع)، نامش 42(هود /  � #$



    

  619    در مبهمات است
  

38- � …çµ è?r& z÷ö∆ $# uρ ×π yϑ Í←!$ s% �  / نام او ساره است.71(هود ،(  

39- � Ï Iωàσ ‾≈yδ ’ÎA$uΖt/ £ èδ ã� yγôÛr& öΝä3 s9 �  / اند. )، دختران لوط ريتا و رغوثا بوده78(هود  

40- � ß#ß™θ ã‹s9 çνθ äzr& uρ �  / بنيامين برادر يوسف بوده است.8(يوسف ،(  

41- � tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝåκ÷] ÏiΒ � ) / او روبيل، و بقولي: يهوذا، و بقولي: شمعون ، )10يوسف

  بوده است.

42- � (#θ è=y™ö‘r' sù öΝèδyŠÍ‘# uρ � ) / او مالك بن دعر است.19يوسف ،(  

43- � tΑ$ s%uρ “Ï% ©!$# çµ1u�tIô©$# � )وسف / ي( �المرأته� .)، او قطيفير يا أطيفير21وسف / ي

  .بقولي زليخا بوده استاو راعيل، و   )، 21

44- � Ÿ≅ yzyŠ uρ çµ yètΒ zôf Åb¡9 $# Èβ$ u‹tFsù � ) / ينوه كه ساقي بوده، و  مجلث و ،)36يوسف

  اند. بقولي: راشان و مرطش، و بقولي: شرهم و سرهم بوده

45- � “Ï% ©# Ï9 £sß …çµ ‾Ρ r& 8l$ tΡ � ) / همان ساقي پادشاه بوده است.، )42يوسف  

46- � y‰ΨÏã š�În/ u‘ � ) / ريان بن الوليد بوده است. ؛او پادشاه، )42يوسف  

47- � 8 r̂' Î/ Νä3 او بنيامين بوده كه در سورة يوسف تكرار شده ، )59يوسف / ( � 9©

  .است

48- � ô‰s) sù s−t� y™ Ó r̂& …ã&©! � ) / منظورشان يوسف بوده است.، )77يوسف  

49- � tΑ$s% öΝèδ ç�� Î7Ÿ2 � ) / روبيل بوده است.او شمعون و بقولي، )80يوسف :  

50- � #“uρ# u Ïµ ø‹s9 Î) Ïµ÷ƒuθ t/ r& � ) / اند، و بقولي:  پدرش و خاله اش ليا بوده، )99يوسف

  باشد. مادرش بوده و نامش راحيل مي

51- � ôtΒuρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ É=≈tG Å3ø9 م، و به قولي: ، او عبداهللا بن سال)43رعد / ( � #$

  جبرئيل بوده است.
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52- � àMΖs3ó™r& ÏΒ  ÉL−ƒÍh‘èŒ � ) / اسماعيل بوده است.)37ابراهيم ،  

53- � £“t$ Î!≡uθ Ï9 uρ � ) / نام پدرش تارح، و به قولي: آزر، و به قولي يازر )41ابراهيم ،

  بوده، و نام مادرش مثاني، و به قولي نوفا، و به قولي: ليوثا بوده است.

54- � $ ‾Ρ Î) y7≈oΨ ø‹x" x. šÏ Ì“ öκtJ ó¡ ßϑø9 ، سعيدبن جبير گفته: پنج نفر )95 حجر /( � #$

اند: وليد بن المغيره، و عاصي بن وائل، و ابوزمعه، و حارث بن قيس، و أسودبن عبد  بوده
  يغوث.

55- � È ÷, s#ã_ §‘ !$yϑèδ ß‰ tnr& ãΝx6 ö/ r& � ) / او اسيدبن ابي العيص بوده است.)76نحل ،  

56- � tΒuρ ã� ãΒù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ � ) / بوده است. سمان بن عفان ، او عث)76نحل  

57- �  ÉL ©9$%x. ôMŸÒ s) tΡ $yγs9 ÷“ xî � ) / تميم  يبن ة، او ريطه دختر سعيدبن زيد منا)92نحل

  بوده است.

58- � $ yϑ‾ΡÎ) …çµ ßϑÏk=yè ãƒ Ö�t± o0 � ) / بوده كه   ميرشان غالم پسر حضر، منظو)103نحل

اي  ر، و به قولي: منظورشان بندهنامش مقيس بوده، و به قولي: دو غالم نامبرده: يسار و جب
  به نام بلعام كه در مكه بود، و به قولي: سلمان فارسي بوده است.

59- � |=≈ys ô¹r& É#ôγs3 ø9  �، تمليخا كه رئيس آنها بود، و آنكه گفت: )9كهف / ( � #$

(# ÿ…ãρ ù' sù ’n< Î) É#ôγs3 ø9 /öΝä3š �، و نيز گفت: )16كهف / ( � #$ u‘ ÞΟ n=ôãr& $ yϑÎ/ óΟ çFø[Î6s9 � ) / و )19كهف ،

، و مرطوش، و براشق، ايونس، )19كهف / ( � öΝŸ2 óΟçFø[Î6s9 �تكسلمينا و او بود كه گفت: 

  واريسطانس، و شلططيوس.

60- � (#þθ èWyè ö/$$ sù Νà2y‰ ym r& öΝä3Ï% Í‘uθ Î/ � ) / او تلميخا بود، )19كهف.  

61- � ôtΒ $uΖù=x" øîr& …çµ t7ù=s% � ) / ن حصن بوده استاو عيينه ب، )28كهف.  
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62- � ñUÎ�ôÑ $# uρ Μçλm; WξsẄΒ È ÷n=ã_ آن دو تلميخا ـ كه شخص متديني ، )32كهف / ( � ‘§

  اند. الصافات ياد شده ي اند، و همين دو هستند كه در سوره بود ـ و فطروس بوده

63- � š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9tFx" Ï9 � ) / او يوشع بن نون، يا برادرش يثربي بوده ، )60كهف

  ست.ا

64- � # y‰ ỳ uθ sù #Y‰ ö6tã � ) / باشد. او خضر است كه نامش بليا مي، )65كهف  

65- � $ u‹É) s9 $Vϑ≈n=äñ � ) / اء بوده حنامش جيسور ـ با جيم ـ و بقولي با ، )74كهف

  .است

66- � Νèδ u !# u‘uρ Ô7Î=̈Β �  / او هددبن بدد بوده است.79(كهف ،(  

67- � $ ¨Βr& uρ ÞΟ≈n=äó ø9 $# tβ%s3 sù çν#uθ t/ r& �  / نام پدرش كازيرا و نام مادرش سهوي 80(كهف ،(

  بوده است.

68- � È ÷yϑ≈n=äó Ï9 È ÷yϑŠÏKtƒ � ) / آن دو اصرم و صريم بودند.)82كهف ،  

69- � yγ1yŠ$ oΨ sùا ÏΒ !$pκÉJ øt rB � ) / بقولي: عيسي و بقول ديگر: جبرئيل بوده ، )24مريم

  است.

70- � ãΑθ à) tƒuρ ß≈|¡Ρ M}$# � ) / او أبي بن خلف، و بقولي: اميه بن خلف، و ، )66مريم

  بقولي: وليدبن المغيره است.

71- � |M÷ƒu t�sù r& “Ï% ©!$# t� x"Ÿ2 � ) / او عاصي بن وائل بوده است.، )77مريم  

72- � |Mù=tGs% uρ $T¡ ø" tΡ � ) / همان قبطي است كه نامش فاقون بوده.، )40طه  

73- � ‘“Ì� ÏΒ$ ¡¡9   ، نامش موسي بن ظفر بوده است.)85(طه /  � #$

74- � ôÏiΒ Ì�rOr& ÉΑθ ß™§�9   جبرئيل.، يعني )96طه / ( � #$

75- � zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈pg ä† � ) / او نضربن الحارث بوده است.، )3حج  
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76- � Èβ# x‹≈yδ Èβ$ yϑóÁ yz �  / اند كه گفت: اين آيه  ، شيخين از ابوذر آورده)19(حج

به و شيبه و وليدبن عتبه ته بن الحارث، و نيز علي بن ابي طالب و عدربارة حمزه و عبيد
  نازل شد.

77- � tΒuρ ÷Š Ì� ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ ys ø9Î*Î/ � ) / يه دربارة عبداهللا بن آابن عباس گفته: اين ، )25حج

  انيس نازل شد.

78- � t Ï% ©!$# ρâ !%y` Å7øù M}$$ Î/ � ) / اثه، و آنها حسان بن ثابت و مسطح بن اث، )11نور

  حمنه دختر جحش، و عبداهللا بن أبي، و او كسي است كه گناهش بيشتر از ديگران است.

79- � tΠ öθtƒuρ ÷Ù yè tƒ ãΝÏ9$ ©à9$# � ) / باشد. او عقبه بن ابي معيط مي، )27فرقان  

80- � óΟ s9 õ‹ ÏƒªB r& $ ºΡŸξ èù � ) / او اميه بن خلف، و بقولي أبي بن خلف ، )28فرقان

  باشد. مي

81- � tβ%x. uρ ã� Ïù%s3ø9   شعبي گفته: وي ابوجهل است.، )55فرقان / ( � #$

82- � Zο r&t� øΒ$# öΝßγà6 Î=ôϑs? � ) / باشد. او بلقيس دختر شراحيل مي، )23نمل  

83- � $£ϑ n=sù u !%ỳ z≈yϑø‹n=ß™ � ) / نام كسي كه نزد سليمان آمد: منذر بوده ، )36نمل

  است.

84- � tΑ$s% ×MƒÌ� ø" Ïã z ÏiΒ ÇdÉfø9   )، اسم او كوزن بوده است.39(نمل /  � #$

85- � “Ï% ©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟ ù=Ïæ � ) / است  ÷سليمان، او آصف بن برخيا كاتب )40نمل

و بقولي: مردي به نام ذوالنور، و بقولي: اسطوم، و بقولي: مليخا، و بقولي: بلخ، و بقولي: 
  .÷ة ديگر، و به قولي: خضرضبه ـ پدر قبيلة معروف و بقولي: جبرئيل، و بقولي: فرشت

86- � èπyè ó¡ Î@ 7Ý÷δ u‘ � ) / اند از: رعمي، رعيم، هرمي، هريم،  آنها عبارت بوده، )48نمل

  دأب، صواب، رآب، مسطع و قدار فرزند سالف پي كنندة ناقة صالح.
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87- � ÿ…çµ sÜ s)tGø9 $$ sù ãΑ#u šχöθtã ö� Ïù � ) / اسم كسي كه موسي را از آب ، )8قصص

  وث بود.برگرفت طاب

88- � ßN r&t�øΒ$# šχ öθtã ö� Ïù � ) / او آسيه بنت مزاحم بود.، )9قصص  

89- � ÏdΘé& 4†y›θ ãΒ � ) / و بقولي أباذخت  ر يصهربن الوي،يحانذ دخت، )10قصص

  بوده است.

90- � ôMs9$ s% uρ  Ïµ ÏG ÷zT{ �  / نام او مريم و بقولي: كلثوم بوده است.11(قصص ،(  

91- � # x‹≈yδ ÏΒ  Ïµ ÏG yè‹Ï© � ) / همان سامري.، )15قصص � # x‹≈yδ uρ ôÏΒ  Íν Íiρ ß‰ tã � 

  باشد. نامش فاتون مي، )15قصص / (

92- � u!%y` uρ ×≅ ã_u‘ ô ÏiΒ $|Á ø% r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# 4 të ó¡ o„ � ) / او مؤمن آل فرعون و ، )20قصص

  نامش شمعنان. و به قولي: شمعون، و به قولي: جبر، و به قولي: حزقيل بوده است.

93- � È÷s? r& t�øΒ$# Èβ#yŠρä‹ s? � ) / آن دو دختران شعيب: ليا و صفوريا. ـ كه ، )23قصص

  اند و به قولي: پدرشان: يثرون پسر برادر شعيب بوده است. موسي او را تزويج كرد ـ بوده

94- � øŒÎ) uρ tΑ$s% ß≈yϑø) ä9 Ïµ ÏΖö/ eω � ) / نامش باران و به قولي: داران، و به ، )13لقمان

  قولي: انعم، و به قولي: مشكم بوده است.

95- � yϑsù r& tβ%x. $YΖÏΒ÷σ ãΒ yϑx. šχ%x. $ Z) Å™$ sù � ) / طالب  بن ابي درباره علي)، 18سجده

  و وليدبن عقبه نازل شده است.

96- � à7n=̈Β ÏN öθyϑø9 ها مشهور شده كه نامش عزرائيل است  در زبان، )11سجده / ( � #$

  وهب آن را روايت كرده است. و ابوالشيخ بن حبان از

97- � ãβÉ‹ ø↔tG ó¡ o„uρ ×,ƒÌ� sù ãΝåκ÷] ÏiΒ ¢ É<̈Ζ9 سدي گفته: آنها دو مرد از بني ، )13احزاب / ( � #$

  اند: ابو عرابه بن أوس و أوس بن قيظي. حارثه بوده
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98- � ≅ è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ � ) / صعكرمه گفته: در آن هنگام پيغمبر، )59احزاب 

، ميمونه، زينب بنت سر داشت: عايشه، حفصه، ام حبيبه، سوده، ام سلمه، صفيهنه هم
  اند. بودهرضي اهللا عنهن و دخترانش: فاطمه، زينب، رقيه و ام كلثوم  جحش و جويريه،

99- � Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 فرمود: آنها علي و فاطمه و  ص، پيغمبر اكرم)33احزاب / ( � #$

  باشند. حسن و حسين مي

100 - � ü“Ï% ©# Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª! $# Ïµ ø‹n=tã |Môϑ yè ÷Ρ r&uρ Ïµ ø‹n=tã � ) / او زيدبن حارثه بود، )37احزاب ،� 

7Å¡ øΒr& y7ø‹n=tã y7y_ ÷ρ y— � ) / او زينب دختر جحش بود.)37احزاب ،  

101 - � $yγn=uΗxq uρ ß≈|¡Ρ M}$# � ) / ابن عباس گفته: او آدم است.)72احزاب ،  

102 - � øŒÎ) !$uΖù=y™ö‘r& ãΝÍκö� s9 Î) È ÷uΖøO$# � ) / آن دو شمعون و يوحنا، و سومي بولس )14يس ،

  اند. بوده، و به قولي: صادق، صدوق و شلوم بوده

103 - � u !%y` uρ ôÏΒ $|Á ø% r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# ×≅ã_ u‘ � ) / او حبيب نجار بوده است.)20يس ،  

104 - � óΟ s9 uρr& t� tƒ ß≈|¡Ρ M}$# � ) / و به قولي أبي بن خلف، ، او عاصي بن وائل)77يس ،

  و به قول ديگر اميه بن خلف بوده است.

105 - � µ≈tΡ ö� ¤± t6sù AΟ≈n=äó Î/ � ) / او اسماعيل يا اسحاق است، بنا به دو قول )101صافات ،

  مشهور.

106 - � (#àσ t7tΡ ÄΝóÁ y‚ø9 اند كه گويند: جبرئيل و  ، آن دو فرشته بوده)21ص / ( � #$

  اند. ميكائيل بوده

107 - � # Y‰|¡ y_ � ) / او شيطاني است كه به آن أٌسيد، و به قولي: صخر، و به )34ص ،

  شود. قولي: حبقيق گفته مي
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108 - � z Í_¡¡ tΒ ß≈sÜ ø‹¤±9 ، نوف گفته: شيطاني كه به ايوب آزار رسانيد )41ص / ( � #$

  مسعط نام داشت.

109 - � “Ï% ©!$# uρ u !%ỳ É−ô‰Å_Á9$$Î/ � ) / ولي جبرئيل است، و به ق ص، محمد)33زمر� 

−£‰ |¹ uρ ÿ Ïµ Î/ � ) / و به قولي: ابوبكر. صمحمد )33زمر  

110 - � È øs% ©!$# $ tΡ āξ|Ê r& � ) / ابليس و قابيل.)29فصلت ،  

111 - � 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷tG tƒö� s) ø9$# � ) / ن المغيره از مكه، و ، منظورشان وليدب)31زخرف

  د از طايف بوده است.و ثقفي و به قولي: عروه بن مسعومسعودبن عمر

112 - � $ £ϑs9 uρ z>Î�àÑ ßø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ¸ξ sWtΒ � ) / عبداهللا بن الزبعري اين مثل را )57زخرف ،

  زد.

113 - � ãΠ$yè sÛ ÉΟŠÏOF{   ، ابن جبير گفته: او ابوجهل است.)44دخان / ( � #$

114 - � y‰ Íκy−uρ Ó‰ Ïδ$x© . ÏiΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) � ) / اهللا بن سالم است.)، او عبد10احقاف  

115 - � (#θä9 'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9 $# z ÏΒ È≅ ß™”�9 ، بنا به اصح اقوال عبارتند از: نوح و )35احقاف / ( � #$

  .صابراهيم و موسي و عيسي و محمد

116 - � ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ oΨßϑø9   ، او اسرافيل است.)41ق / ( � #$

117 - � É#øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/ Î) šÏΒ t�õ3 ßϑø9$# � ) / عثمان بن محصن گفته: چهار )24ذاريات ،

  تن از فرشتگان بودند: جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و رفائيل.

118 - � νρã� ¤± o0uρ ?Ν≈n=äó Î/ � ) / اند كه او  ، كرماني گفته: مفسرين اجماع كرده)28ذاريات

  اسحاق بوده، مگر مجاهد كه گفته: او اسماعيل است.

119 - � ß‰ƒÏ‰x© 3“uθ à) ø9   جبرئيل است. ،)5نجم / ( � #$
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120 - � |M÷ƒu t�sù r& “Ï% ©!$# 4’‾<uθ s? � ) / او عاصي بن وائل، و به قولي: وليدبن )33نجم ،

  باشد. المغيره مي

121 - � äíô‰ tƒ Æí#   ، او اسرافيل است.)6قمر / ( � #$!$¤

122 - � Α öθ s% ÉL ©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB � ) / او خوله دختر ثعلبه است، )1مجادله ،� ’ Îû $yγÅ_ ÷ρ y— � 

  ، اوس بن الصامت.)1مجادله / (

123 - � zΟÏ9 ãΠÌh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7s9 � ) / او ماريه قبطيه بوده است.، )1تحريم  

124 - � §� |�r& ÷ É<̈Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ ÷è t/  Ïµ Å_≡uρø—r& � ) / وي حفصه بود، )3تحريم ،  

� ôNr' ¬7tΡ Ïµ Î/ � ) / به عايشه خبر داد.)3تحريم ،  

125 - � βÎ) !$ t/θ çGs? � ) / 4تحريم( ،� βÎ) uρ # t�yγ≈sà s? � ) / آن دو عائشه و ، )4تحريم

ßxÎ=≈|¹ �حفصه بوده اند،  uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 باشد، اين  ، منظور ابوبكر و عمر مي)4تحريم / ( �  #$

  را طبراني در االوسط آورده است.

126 - � N r&t� øΒ$# 8yθ çΡ � ) / والعه؛ )10تحريم ،� |N r&t� øΒ$# uρ 7Þθ ä9 � ) / الهه، ، و)10تحريم

  و به قولي: واعله.

127 - � Ÿωuρ ôì ÏÜ è? ¨≅ ä. 7∃ āξ ym � ) / درباره اسودبن عبد يغوث، و به قولي: )2قلم ،

  أخنس بن شريق، و به قولي: وليد بن المغيره نازل شده است.

128 - � tΑr' y™ 7≅ Í←!$ y™ � ) / او نضربن الحارث بوده است.)1معارج ،  

129 - � Éb>§‘ ö�Ï" øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡ uθÏ9 uρ � ) / نام پدرش لمك بن متوشلخ و نام )28نوح ،

  مادرش شمخا دختر أنوش بوده است.

130 - � $uΖåκ� Ï" y™ � ) / او ابليس است.)4جن ،  
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131 - � ’ÎΤö‘sŒ ôtΒuρ àMø) n=yz #Y‰‹Ïm uρ � ) / باشد. ، او وليدبن المغيره مي)11مدثر  

132 - � Ÿξ sù s−£‰ |¹ Ÿω uρ 4’   ابوجهل نازل شد. ي ، درباره)31قيامه / ( � ¹|?©

133 - � ö≅ yδ 4’ tAr& ’n? tã Ç≈|¡ΣM}$# � ) / او آدم است.)1انسان ،  

134 - � ãΑθ à)tƒuρ ã� Ïù%s3ø9 $#  Í_tFø‹n=≈tƒ àMΖä. $ R/≡t�è? � ) /گويند: او ابليس است.)40نبأ ،  

135 - � βr& çν u !%ỳ 4‘ yϑôã F{ $ �بن ام مكتوم است، ، او عبداهللا )10عبس / ( � #$ ¨Β r& ÇtΒ 

4 o_øó tFó™$# � ) / او اميه بن خلف، و به قولي عتبه بن ربيعه بوده است.)5عبس ،  

136 - � Α öθs) s9 5Αθß™u‘ 5Οƒ Ì�x. � ) / گويند جبرئيل است، و به قولي: )19تكوير ،

  .صمحمد

137 - � $ ¨Βr' sù ß≈|¡Ρ M}$# # sŒÎ) $ tΒ çµ9n=tG ö/ $# …çµ š/ u‘ …çµ tΒt� ø. r' sù …çµ yϑ̈è tΡuρ ãΑθà) uŠsù ú† În1 u‘ Ç tΒt� ø. r& � ) فجر

  اميه بن خلف نازل گشت. ي ، درباره)15/ 

138 - � $ Î!#uρ uρ � ) / او آدم است.)3بلد ،  

139 - � tΑ$ s) sù öΝçλm; ãΑθß™u‘ «!   ، او صالح بوده است.)13شمس / ( � #$

140 - � ’ s+ ô© F{$# � ) / اميه بن خلف، )15ليل ،� ’ s+ø? F{$# � ) / 17ليل(، 

  بوده است. سصديقابوبكر

141 - � “Ï% ©! $# 4‘ sS ÷Ζtƒ ∩∪ # ´‰ ö7tã � ) / كرد ابوجهل، و  ، آنكه نهي مي)10و  9علق

  باشد. مي صمنظور از عبد، پيغمبر اكرم

142 - � āχ Î) š�t∞ÏΡ$ x© � ) / او عاصي بن وائل، و به قولي: ابوجهل، و به )3كوثر ،

  ولي: ابولهب، و به قولي: كعب بن االشرف.قولي: عقبه بن ابي معيط، و به ق

143 - � µ è? r&t� øΒ$# � ) / زن ابولهب ام جميل عوراء دختر حرب بن اميه )4مسد ،

  باشد. مي
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***  
  ام: هاي برخي از آنها را شناخته هاي مبهمي است كه نام قسم دوم: در جمع

1- � tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ Ÿω öθ s9 $ uΖßϑÏk= s3ãƒ ª! ، از جمله آنها: رافع بن )118بقره / ( � #$

  حرمله نام برده شده است.

2- � ãΑθà)u‹y™ â !$ yγx" �¡9 اند: رفاعه بن  ، از آنان اين افراد را نام برده)142بقره / ( � #$

بن أبي  بن حرمله، حجاج بن عمرو، و ربيع قيس، قردم بن عمر، كعب بن االشرف، رافع
  الحقيق.

3- � # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#θãèÎ7®? آنها برده شده: رفع و مالك از ، نام اين افراد )170بقره / ( � #$

  بن عوف.

4- � š� tΡθè=t↔ó¡ o„ Çtã Ï'©# ÏδF{ كنندگان كه اسمشان ذكر  ، از جمله سؤال)189بقره / ( � ) #$

  شده: معاذبن جبل و ثعلبه بن غنم.

5- � š� tΡθè=t↔ó¡ o„ # sŒ$tΒ tβθ à)Ï"Ζãƒ � ) / كنندگان: عمروبن الجموح را  از سؤال ،)215بقره

  اند. نام برده

6- � y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ ø9 و معاذ و حمزه  فاروق ، از آنها عمر)219بقره / ( � #$

  اند. بوده

7- � y7tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Ç tã 4’yϑ≈tGuŠ ø9 ، از آنها: عبداهللا بن رواحه نام برده شده )220بقره / ( � #$

  است.

8- � š� tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9$# � ) / از آنها ثابت بن الدحداح و  عبادبن )222بقره ،

  اند. ضير ياد شدهحو اسيدبن ال بشر
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9- � óΟ s9 r& t�s? ’n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ6 ø9 ، از آنها )23آل عمران / ( � #$

  اند. بن زيد را نام برده نعمان بن عمرو، و حارث

10- � χθ •ƒÍ‘# uθ ysø9 اند: فطرس،  ها را از آنها آورده ، اين اسم)52آل عمران / ( � #$

يعقبوس، يحنس، أنداريس، فيلس، درنايوطا، و سرجس كه به شباهت حضرت عيسي 
  بدار آويخته شد.

11- � Ms9$ s% uρ ×πx" Í←!$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# (#θãΖÏΒ# u � ) / آنان دوازده تن از )72آل عمران ،

بن زيد، و  اند كه نام اين افراد از آنها برده شده: عبداهللا بن الضيف، و عدي يهود بوده
  حارث بن عمرو.

12- � y#ø‹x. “Ï‰ ôγtƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρã� x" Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) � ) / عكرمه گفته: )86آل عمران ،

دبن الصامت، و دوازده نفر نازل شد از جمله: ابوعامر راهب، و حارث بن سوي ي درباره
وح بن  األسلت، ابن عسكر افزوده: طعيمه بن أبيرق.حو  

13- � šχθ ä9θ à)tƒ ≅ yδ $ oΨ©9 zÏΒ Ì�øΒ F{$# ÏΒ & ó x« � ) / از كساني كه اين )154آل عمران ،

  اند: عبداهللا بن أبي نام برده شده. سخن را گفته

14- � tβθ ä9θ à)tƒ öθ s9 tβ%x. $ oΨs9 zÏΒ Ì�øΒF{$# Ö ó x« $̈Β $uΖù=ÏG è% $ oΨßγ≈yδ � ) / از )154آل عمران ،

  اند. اند: عبداهللا بن أبي و معتب بن قشير را نام برده جمله كساني كه اين سخن را گفته

15- � Ÿ≅ŠÏ% uρ öΝçλm; (#öθ s9$yès? (#θè=ÏG≈s% � ) / گويندة اين حرف عبداهللا پدر )167آل عمران ،

به آنها اين سخن گفته شده: عبداهللا بن أبي و جابربن عبداهللا انصاري بوده و كساني كه 
  اند. يارانش بوده

16- � t Ï%©!$# (#θç/$ yftG ó™$# ¬! � ) / اند؛ از جمله: ابوبكر و  ، هفتاد نفر بوده)172آل عمران

عمر و عثمان و علي و زبير و سعد و طلحه و ابن عوف و ابن مسعود و حذيفه بن اليمان 
  .ش و ابوعبيده ابن الجراح
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17- � t Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγs9 â¨$ ¨Ζ9 ، از جمله كساني كه اين سخن را )173آل عمران / ( � #$

  اند: نعيم بن مسعود اشجعي نام برده شده است. گفته

18- � š Ï% ©!$# (# þθä9$s% ¨βÎ) ©! $# ×�� É)sù ßøtwΥuρ â !$ u‹ÏΖøîr& � ) / اين سخن را )181آل عمران ،

  ن أخطب، و به قولي: كعب بن االشرف.ي بيفنحاص گفته، به قولي: ح

19- � ¨βÎ)uρ ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9 $# yϑs9 ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ � ) / دربارة نجاشي )199آل عمران ،

  عبداهللا بن سالم و اصحابش. ي نازل شد، و به قولي: درباره

20- � £]t/ uρ $uΚåκ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ # Z��ÏWx. [ !$ |¡ ÎΣuρ � ) / گفته: فرزندان صلبي ، ابن اسحاق )1نساء

آدم چهل تن در بيست شكم بودند، هر شكمي يك پسر و يك دختر، و از پسرانش اين 
ها برده شده است: قابيل و هابيل و اياد و شبونه و هند و صرابيس و مخور و سند و  نام

بارق و شيث و عبدالمغيث و عبدالحارث و ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر، و از 
  المغيث. ةماند: أقليمه و أشوف و جزوزه و عزورا و أ ها را آورده نامدخترانش اين 

21- � öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) t Ï%©! $# (#θ è?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈tG Å3ø9 $# tβρç� tIô± o„ s's#≈n=āÒ9 ، )44نساء / ( � #$

 عكرمه گفته: درباره رفاعه بن زيدبن التابوت، و كردم بن زين، و اسامه بن حبيب، و رافع
  بن أبي رافع، و بحري بن عمرو، و حيي بن أخطب نازل شد.

22- � öΝs9 r& t�s? ’ n<Î) šÏ% ©!$# tβθ ßϑ ãã÷“ tƒ öΝßγ‾Ρ r& (#θ ãΨ tΒ# u � ) / دربارة جالس بن )60نساء ،

  الصامت و معتب بن قشير و رافع بن زيد و بشر نازل شد.

23- � óΟ s9 r& t�s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#þθ ’"ä. öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& � ) / از جمله آنها )77نساء ،

  عبدالرحمن ابن عوف نام برده شده است.

24- � āω Î) t Ï% ©!$# tβθ è=ÅÁ tƒ 4’ n< Î) ¤Θöθs% � ) / هالل بن  ي ، ابن عباس گفته: درباره)90نساء

عويمر أسلمي و سراقه بن مالك مدلجي، و درباره خزيمه بن عامربن عبد مناف نازل شده 
  است.
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25- � tβρß‰ Éf tFy™ tÌ� yz# u � ) / جماعتي از جمله نعيم   ي ، سدي گفته: درباره)91نساء

  بن مسعود أشجعي نازل شد.

26- � ¨βÎ) t Ï%©!$# ãΝßγ9©ù uθ s? èπs3 Í×‾≈n= yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝÍκÅ¦à"Ρ r& � ) / عكرمه نام اين )97نساء ،

بن زمعه، ابوقيس بن الوليد بن  بن أميه بن خلف، حارث افراد از آنها را برده است: علي
  المغيره، ابوالعاصي بن منبه بن الحجاج، و  ابوقيس بن الفاكه.

27- � āω Î) tÏ" yèôÒ tFó¡ ßϑø9 اند: ابن  ، از جمله آنها اين افراد را نام برده)98نساء / ( � #$

  عباس و مادرش ام الفضل لبانه دختر حارث، و عياش بن ابي ربيعه، و سلمه بن هشام.

28- � šÏ% ©!$# tβθçΡ$ tFøƒ s† öΝæη |¡ à"Ρr& � ) / بني ابيرق: بشر و بشير و مبشر.)107نساء ،  

29- � M£ϑ oλm; ×πx" Í←!$ ©Û óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ χr& x8θ_=ÅÒ ãƒ � ) / آنها اسيد بن عروه و )113نساء ،

  باشند. همكيشانش مي

30- � y7tΡθ çG ø" tGó¡ o„uρ ’Îû Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# � ) / ستفتاكنندگان خوله دختر ، از جمله ا)127نساء

  حكيم بوده است.

31- � � è=t↔ó¡ o„ ã≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 ، ابن عسكر از آنها: كعب بن األشرف و )153نساء / ( � #$

  فنحاص را نام برده است.

32- � Ç Å3≈©9 tβθ ã‚ Å™≡§�9$# ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 ، ابن عباس گفته: عبداهللا بن سالم و )162نساء / ( � #$

  اصحاب او هستند.

33- � y7tΡθ çFø"tG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏFø" ãƒ ’ Îû Ï's#≈n=s3 ø9 ، از آنان: جابربن )176نساء / ( � #$

  عبداهللا نام برده شده است.

34- � Iωuρ t ÏiΒ!# u |MøŠt7ø9 $# tΠ#t� ptø:$# � ) / از جمله آنان: حطم بن هند بكري نام )2مائده ،

  برده شده است.
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35- � y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅Ïm é& öΝçλm; � ) / از آنها: عدي بن حاتم، و زيدبن ا )4مائده ،

  اند. لمهلهل طائيان، و عاصم بن عدي، و سعدبن خيثمه، و عويمربن ساعده نام برده شده

36- � øŒÎ) §Νyδ îΠöθ s% βr& (#þθ äÜÝ¡ ö6tƒ � ) / ي يبن األشرف و ح ، از جمله آنها: كعب)11مائده

  اند. ابن أخطب نام برده شده

37- � āχ y‰ Éf tG s9uρ Οßγt/ t� ø% r& Zο ¨Šuθ̈Β  ...� ) / هيأتي كه از سوي  ي ، درباره)82مائده

نجاشي آمدند نازل شد كه دوازده تن بودند؛ و به قولي: سي نفر، و به قولي: هفتاد نفر 
  ادريس، ابراهيم، األشرف، تميم، تمام، و دريد. اند: ن افراد را از آنها نام بردهبودند، اي

38- � (#θ ä9$s% uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρ é& Ïµ ø‹n=tã Ô7n=tΒ � ) / اند:  ، از آنها اين افراد نام برده شده)8انعام

  زمعه بن االسود، نضربن حارث بن كلده، و أبي بن خلف و عاصي بن وائل.

39- � Ÿωuρ ÏŠã� ôÜs? t Ï%©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ Οßγ−/ u‘ � ) / اند: صهيب،  ، اينها را نام برده)52انعام

  عمار، خباب، سعدبن أبي وقاص، ابن مسعود، و سلمان فارسي. بالل،

40- � øŒÎ) (#θä9$s% !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã 9�|³o0  ÏiΒ &ó x« � ) / نام فنحاص و مالك بن )91انعام ،

  الضيف از گويندگان اين حرف آمده.

41- � (#θ ä9$s% s9 zÏΒ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’ tA ÷σçΡ Ÿ≅÷VÏΒ !$tΒ u’ÎAρé& ã≅ß™â‘ «! ، از گويندگان )124انعام / ( �  #$

  اند. اين حرف: ابوجهل، و وليدبن المغيره نام برده شده

42- � y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ Çtã Ïπ tã$ ، از جمله آنها: حمل (حسل) بن قشير، )187اعراف / ( � 9$#¡¡

  اند. و شمويل ابن زيد، نام برده شده

43- � y7tΡθ è=t↔ó¡ o„ Ç tã ÉΑ$ x"ΡF{$# � )/ از آنها: سعد بن أبي وقاص نام برده شده )1 انفال ،

  است.
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44- � βÎ) uρ $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# tβθ èδÌ�≈s3s9 � ) / از كساني كه اكراه داشتند: أبو )5انفال ،

  اند. أيوب انصاري، و از آنها كه اكراه نداشتند: مقداد را نام برده

45- � βÎ) (#θßs ÏG ø"tG ó¡n@ � ) / اند. بوجهل را از بين آنها نام برده، ا)19انفال  

46- � øŒÎ) uρ ã� ä3 ôϑtƒ y7Î/ zƒÏ% ©!$# (#ρã�x" x. � ) / اند از  ، آنها صاحبان دارالندوه بوده)30انفال

آنها: عتبه و شيبه پسران ربيعه، و ابوسفيان، و ابوجهل، و جبيربن مطعم، و طعيمه بن 
، و حكيم بن حزام، و اميه السودعدي، و حارث بن عامر، و نضربن حارث و زمعه بن ا

  اند. را نام برده بن خلف

47- � øŒÎ) uρ (#θ ä9$s% ¢Ο ßγ‾=9 $# βÎ) šχ%x. #x‹≈yδ uθèδ ¨, ys ø9 ، از آنها ابوجهل و )32انفال / ( � #$

  اند. نضربن حارث را نام برده

48 - � øŒÎ) ãΑθà)tƒ tβθà)Ï"≈oΨßϑø9$# šÏ%©!$# uρ ’Îû ΝÎγÎ/θè=è% íÚt�̈Β §�xî ÏIωàσ‾≈yδ óΟßγãΨƒÏŠ  � ) / انفال

، از آنها: عتبه بن ربعيه، قيس بن وليد، ابوقيس بن الفاكه، حارث بن زمعه، و عاصي )49
  اند. بن منبه را نام برده

49- � ≅ è% yϑÏj9 þ’ Îû Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr& š∅ ÏiΒ #“ t�ó™F{ ، هفتاد نفر بودند، از آنها: )70انفال / ( � #$

  اند. و سهيل بن بيضاء نام برده شدهعباس، عقيل، نوفل بن الحارث، 

50- � ÏMs9$ s% uρ ßŠθ ßγu‹ø9 $# í� ÷ƒt“ ãã ß ø⌠ $# «! ، از آنها: سالم بن مشكم، نعمان بن )30توبه / ( � #$

  اند. اوفي، محمدبن دحيه، شأس بن قيس، و مالك بن الصنيف، نام برده شده

51- � šÏ% ©!$# šχρ â“ Ïϑù=tƒ šÏãÈhθ ©Üßϑ ø9 عبدالرحمن بن از مطوعين:  ،)79توبه / ( � #$

#$!©%šÏ �عوف و عاصم بن عدي، و  uρ Ÿω tβρß‰Ågs† āωÎ) óΟèδy‰ôγã_ � ) / ابوعقيل و )79توبه ،

  اند. رفاعه بن سعد نام برده شده

52- � Ÿω uρ ’ n?tã šÏ% ©!$# # sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s? r& � ) / از آنها عرباض بن ساريه، عبداهللا )92توبه ،

  اند. و مزني، عبداهللا بن الزرق أنصاري، و ابوليلي انصاري نام برده شدهبن مغفل مزني، عمر
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53- � Ïµ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ ™7Ïtä† βr& (#ρ ã� £γsÜ tGtƒ � ) / از آنها عويم بن ساعده نام )108توبه ،

  برده شده است.

54- � āω Î) ôtΒ oν Ì�ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B È⌡yϑ ôÜ ãΒ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ � ) / اي از  عده ي ، درباره)106نحل

  ربيعه نازل شد. جمله: عماربن ياسر و عياش بن أبي

55- � $ oΨ ÷Wyè t/ öΝà6ø‹n=tæ # YŠ$ t6Ïã !$ uΖ©9 �  / اند. وت و يارانش بودهل)، طا5(اسراء  

56- � βÎ)uρ (#ρ ßŠ%Ÿ2 y7tΡθ ãΖÏFø" u‹s9 �  / مرداني از  ة)، ابن عباس گفته: دربار73(اسراء

  خلف نازل شد. قريش از جمله: أبوجهل و اميه بن

57- � (#θ ä9$s% uρ  s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7s9 4 ®L ym t�àf ø" s? $ uΖs9 �  / ابن عباس از گويندگان 90(اسراء ،(

  اش را نام برده است. اين سخن: عبداهللا بن أبي اميه و ذريه

58- � (# þθ ä9$s% uρ βÎ) Æì Î6®K‾Ρ 3“y‰ çλù; $# y7yè tΒ �  / از قائلين اين سخن: حارث بن 57(قصص ،(

  مربن نوفل نام برده شده است.عا

59- � |=Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#þθ ä. u�øIãƒ � سالم در مكه )، آنهايند كه در راه ا2نكبوت / (ع

  اذيت و شكنجه شدند، از جمله: عماربن ياسر.

60- � tΑ$s% uρ t Ï% ©!$# (#ρã� x" Ÿ2 šÏ% ©#Ï9 (#θãΖtΒ# u (#θ ãèÎ7®? $# $ uΖn=Š Î6y™ �  / نها )، از آ12(عنكبوت

  وليدبن المغيره نام برده شده است.

61- � zÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ “Î�tIô± tƒ uθ ôγs9 Ï]ƒ Ï‰ ys ø9 )، نضربن الحارث از آنها 6(لقمان /  � #$

  نام برده شده است.

62- � Νßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4 |Ó s% …çµ t6øt wΥ �  / از جمله آنها: أنس بن النضر نام برده 23(احزاب ،(

  شده است.

63- � #θä9$ s% ¨,ys ø9   گويد جبرئيل است. )، نخستين كسي كه اين را مي23(سبا /  � #$
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64- � , n=sÜΡ $# uρ _|yϑø9 ، عقبه بن أبي معيط، و ابوجهل، و عاصي بن وائل، و )6ص / ( � #$

  اسود بن مطلب، و اسود بن يغوث نامشان آمده است.

65- � (#θä9$s% uρ $ tΒ $uΖs9 Ÿω 3“t� tΡ Zω%y Í̀‘ � ) / ويندگان اين سخن: ابوجهل، و ، از گ)62ص

  اند. از رجال: عمار و بالل را نام برده

66- � # \�x"tΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9 ، از آنها زوبعه و حسي و مسي و شاصر و )29احقاف / ( � #$

  اند. ماصر و أرد و انيان و احقم و سرق نام برده شده

67- � ¨βÎ) šÏ% ©!$# y7tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï !# u‘uρ ÏN≡t� àfçtø: ، از آنها: اقرع ابن )4حجرات / ( � #$

  اند. حابس، زبرقان بن بدر، عيينه بن حصن، و عمروبن األهتم نام برده شده

68- � óΟ s9r& t�s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# (#öθ ©9uθ s? $�Βöθs% � ) / 14مجادله(عبداهللا بن  ي ي گفته: دربارهد، س

  نفيل ـ از منافقين ـ نازل شد.

69- � āω â/ä38 yγ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ% ©! $# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s) ãƒ � ) / در ي قتيله، ما ، درباره)8ممتحنه

  نازل شده است. سصديق اسماء دختر ابوبكر 

70- � #sŒÎ) ãΝà2 u !%y` àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 ، از آنها: ام كلثوم دختر عقبه بن ابي )10ممتحنه / ( � #$

  اند. معيط، و اميمه دختر بشر را نام برده

71- � tβθ ä9θ à)tƒ Ÿω (#θ à)Ï"Ζè? � ) / 7منافقون( ،� tβθ ä9θà) tƒ È⌡s9 !$ oΨ ÷è y_§‘ � ) / از )8منافقون ،

  گويندگان آنها: عبداهللا بن ابي نام برده شده است.

72- � ã≅Ïϑ øts† uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘  ...� ) / از حامالن عرش: اسرافيل و لبنان و )17حاقه ،

  اند. روفيل نام برده شده

73- � Ü=≈pt õ¾ r& ÏŠρ ß‰ ÷{ W{$# � ) ذونواس، و زرعه بن اسد حميري و يارانش )4بروج ،

  اند. بوده
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74- � É=≈ptõ¾ r' Î/ È≅‹Ï" ø9 شان ابرهه األشرم، و  ، آنها از حبشه، فرمانده)1فيل / ( � #$

  راهنايشان ابورغال بوده است.

75- � ö≅è% $ pκš‰ r'‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6ø9 لمغيره، و عاصي وليدبن ا ي ه، دربار)1كافرون / ( � #$

  بن وائل، و اسودبن مطلب، و اميه بن خلف، نازل شد.

76- � M≈sV≈¤" ¨Ζ9   اند. ، دختران لبيدبن األعصم بوده)4فلق / ( � #$

***  
ها و امثال اينها را در كتابي كه در اين  و اما مبهمات اقوام و حيوانات و اماكن و زمان

  ام. ام به تفصيل آورده باره تأليف كرده
  

  



  :ع هفتاد و يكمنو

  شان نازل شده هاي كساني كه آياتي قرآني درباره دربارة نام

ام، ولي هنوز پاكنويس نشده بود، و  اي از برخي قدما ديده در اين باره تأليف عليحده
نمايند، و ابن أبي حاتم گفته: از  نياز مي كتاب اسباب النزول و المبهمات از اين فن بي

كه گويد: به ما خبر داد اسحاق بن منصور از قيس از  حسين بن زيد طحان ياد شده
فرمود: احدي در قريش نيست مگر  ساعمش از منهال از عباد بن عبداهللا كه گفت: علي

 �اي نازل شده است، به او گفته شد: دربارة تو چه نازل شد؟ فرمود:  اينكه دربارة او آيه

çνθ è=÷G tƒuρ Ó‰ Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ � ) / 17هود(.  

بخاري از سعدبن أبي وقاص امام احمد و امام الهاي اين فن روايتي است كه و از مث

y7tΡθ  �اند كه گفت: دربارة من چهار آيه نازل شد:  آورده è=t↔ó¡ o„ Çtã ÉΑ$x"ΡF{$# �  / 1(انفال( ،

� $uΖøŠ¢¹ uρuρ z≈|¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î/ $YΖó¡ ãm � ) / و آية تحريم خمر، و آية ميراث.)8عنكبوت ،  

(ô‰s �رفاعه قرظي آورده كه گفت:  زابن أبي حاتم ا و s9 uρ $ uΖù=¢¹ uρ ãΝßγs9 tΑ öθ s) ø9 قصص ( � #$

  ، دربارة ده نفر نازل شد كه من يكي از آنهايم. )51/ 
و طبراني از ابوجمعه جنيد بن سبع ـ و بقولي: حبيب بن سباع ـ آورده كه گفت: 

  دربارة ما نازل شد:

� Ÿω öθs9 uρ ×Α%ỳ Í‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ •Β Ö!$ |¡ ÎΣuρ ×M≈uΖÏΒ ÷σ •Β �  ) / 25فتح(  
  .كه نه تن بوديم هفت مرد و دو زن

  



  :نوع هفتاد و دوم

  )1(در فضايل قرآن

ابوبكربن أبي شيبه، و نسائي، و أبوعبيد قاسم بن سالم، و ابن الضريس و ديگران در 
ي در اند، و در اين موضوع احاديث صحيح اي تصنيف كرده اين باره كتابهاي جداگانه

هاي خاصي به طور معين رسيده، و احاديث بسياري هم  مورد تمام قرآن، و در مورد سوره
في فضائل  خمائل الزهرجعل شده است، از همين روي كتابي تصنيف كردم به نام 

ام، و در اين نوع سخن را در دو  كه در آن احاديث غير جعلي را به تحرير درآورده السور
  دارم: فصل بيان مي

  :اولفصل 

  در آنچه به طور كلي در فضايل قرآن آمده

اند كه فرمود: شنيدم  آورده سترمذي و دارمي و ديگران از طريق حارث أعور از علي
اهللا؛ راه نجات از آنها  هايي خواهد بود، گفتم: يا رسول فرمود: فتنه مي صرسول خدا

ايي از آينده چيست؟ فرمود: كتاب خدا، در آن رويدادهاي مهم پيش از شما و خبره
هست، قرآن ريسمان محكم، و يادآور حكيم، و در ميان شما حكم كند، و بين حق و 
باطل جدا بسازد، شوخي و هزل در آن نيست، هر آن ستمگري كه آن را ترك گويد (و به 
آن عمل نكند) خداوند او را خواهد شكست، و هر كس هدايت را در غير آن بجويد 

فكند، و آن صراط مستقيم و راه راست است، كه دلها به آن خداوند او را به گمراهي ا
پذيرد، هر آنكه از آن سخن گفت تصديق شود  منحرف نگردد، و شگفتيهاي آن پايان نمي

                                                

لماي حديث بعضي از است، ع ها و آيات قرآن كريم ذكر كرده در فضايل سوره - رحمه اهللا- رواياتي را كه مولف  - 1

اند. براي دانستن روايات صحيح و حسن در اين موضوع، خوانندگان  آنها را موضوع و ساختگي و ضعيف گفته

ي فارسي آن  (به عربي) رجوع كنند. و ترجمه والسور اآليات فضائل صحيح من الدررتوانند به كتاب  محترم مي

) موجود است. www.aqeedeh.comسايت عقيده ( ) دركريم قرآن هاي سوره و آيات صحيح فضايلبنام (

 [مصحح]
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و هر كس به آن عمل نمود پاداش گيرد، و هر آنكه به آن عمل كرد عدالت نموده، و هر 
  ».كس به آن دعوت كرد به راه راست هدايت شده است

قرآن نزد خداوند از آسمانها و زمين «رمي از عبداهللا بن عمرو مرفوعاً آورده: و دا
  ».محبوبتر است

هيچ مسلماني نيست كه وقتي به «اند:  احمد و ترمذي از شداد بن أوس آوردهامام و 
اي از كتاب خداي تعالي بخواند مگر اينكه خداوند  رود سوره رختخواب خود مي

او را حفظ كند، پس هيچ آزاري به او نرسد، تا هنگامي كه بيدار  اي بر او بگمارد كه فرشته
  ».شود شود آنگاه كه بيدار مي

هر كس قرآن را بخواند پيغمبري را «اند:  عبداهللا بن عمرو آورده زو حاكم و ديگران ا 
شود، شايسته نيست  اندك ميان دو پهلوي خود قرار داده اال اينكه به او وحي نمي اندك

خوانان وارد شود و آوازگري كند، و يا با جاهالن ناداني ورزد، در  با آوازه صاحب قرآن
  ».حالي كه در درونش كالم اهللا است
شود خيرش بسيار  اي كه در آن قرآن خوانده مي خانه«و بزاز از حديث أنس آورده: 

  ».شود اي كه در آن قرآن نخوانند خيرش اندك مي گردد، و خانه مي
اند كه فزع اكبر (قيامت) آنان را به  سه طايفه«ابن عمر آورده: و طبراني از حديث 

اي از مشك قرار  د، آنها بر تپهنشو اندازد، و به پاي حساب كشيده نمي هراس نمي
گيرند تا اينكه مردم از حساب فراغت يابند، كسي كه براي رضاي خدا قرآن بخواند، و  مي

  ...».و  اي كه راضي باشند امامت كند، با آن براي عده
قرآن ثروتي است كه هيچ فقري «اند:  آورده سو ابويعلي و طبراني از حديث ابوهريره 

  ».باشد نيازي نمي گونه بي با آن نيست، و بدون آن هيچ
اگر قرآن در پوستي باشد آتش «اند كه:  احمد و ديگران از عقبه بن عامر آوردهامام و 

ز پوست دل مؤمن و درون او است كه قرآن ، ابوعبيد گفته منظور ا»آن را نخواهد خورد
سپس  ين است كه هر كس قرآن را جمع كند،را درك كرده باشد. ديگري گفته: معنايش ا

داخل جهنم شود از خوك بدتر است. و ابن االنباري گفته: معنايش اين است كه آتش آن 



    

  اإلتقان في علوم القرآن      640

 

ا به دست برد، و از گوشهايي كه آن را درك كرده و مغزهايي كه آن ر را از بين نمي
كتابي بر تو نازل «كشد، همچنانكه در حديث ديگري فرموده:  اند، آن را بيرون نمي آورده

ع طاش ق سازد، و از مواضع پاكيزه يعني آن را باطل نمي». شويد كردم كه آب آن را نمي
  شود. زيرا كه هر چند در ظاهر آب آن را بشويد ولي از دلها شسته نمي ؛كند نمي

اگر قرآن در «اني از عصمه بن مالك عبارت حديث چنين است: و به روايت طبر
  ».پوستي جمع شود آتش آن را نخواهد سوزاند

  ».اگر قرآن در پوستي باشد آتش به آن نرسد«و نيز از سهل بن سعد آورده: 
هر كس قرآن بخواند كه شب و «آورده:  راحديث انس  و طبراني در معجم صغير خود

ل آن را روا و حرامش را ناروا بداند، خداوند گوشت و خونش را روز با آن بسر برد، حال
قرار دهد، تا اينكه روز قيامت  د، و او را همدم سفيران گراميبر آتش جهنم حرام گردان

  ».قرآن دليل او خواهد بود
اي است كه شفاعتش قبول  قرآن شفاعت كننده«و ابوعبيد از أنس مرفوعاً آورده: 

گردد، هر كس آن را  است كه سخنش كامالً تصديق ميشود، و صاحب عظمتي  مي
كند، و هر كس آن را پشت  پيشاپيش خود قرار دهد او را به سوي بهشت راهنمايي مي

  .»سرافكند او را به سوي جهنم سوق دهد
  ».حامالن قرآن كارگزاران اهل بهشت هستند«و طبراني از أنس آورده: 

آهل قرآن اهل اهللا و خواص او «اند:  هو نسائي و ابن ماجه و حاكم از أنس آورد
  ».باشند مي

 آيا كسي از«فرمود:  صاند كه رسول خدا مسلم و ديگران از ابوهريره آوردهامام و 
گفتيم: » گردد سه شتر آبستن چاق ببيند؟ مي اش بر دارد كه وقتي به خانه شما دوست مي

او از سه شتر فربه آبستن  د براينكسي از شما در نمازي بخوا ، اگرسه آيه«بله، فرود: 
  ».بهتر است

  ».بهترين سخنها قرآن است«مسلم از جابربن عبداهللا آورده كه: امام و 
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هر كس در راه خدا قرآن بخواند با صديقين «احمد از معاذ بن أنس آورده كه: امام و 
  ».شود، و همصحبتي با آنان نيكو است و صالحين نوشته مي ءو شهدا

هر مردي كه فرزندش را قرآن «اوسط خود از ابوهريره آورده كه:  و طبراني در المعجم
  ».شود بياموزد روز قيامت تاجي در بهشت براي او قرار داده مي

هر كس قرآن را به طور «اند:  احمد و حاكم از معاذ بن أنس آوردهامام و ابوداود و 
ه نورش از نور كامل بخواند و به آن عمل كند، پدرش روز قيامت تاجي خواهد پوشيد ك

هاي دنيا بهتر باشد، پس چه گمان داريد نسبت به كسي كه بدان عمل  خورشيد در خانه
  ».كند!

هر كس قرآن را بخواند و آن «اند:  آورده س امام احمد از عليه و جو ترمذي و ابن ما
را پشتوانة خود سازد، پس حاللش را روا و حرامش را ناروا داند، خداوند او را داخل 

  ».ت گرداند و دربارة ده نفر از خاندانش شفاعت دهد كه تمامشان مستحق آتش باشندبهش
اي از كتاب خدا فرا گرفت، روز قيامت  هر كس آيه«از أبي أمامه آورده كه:  و طبراني

  ».خندند از او استقبال نموده برويش مي
مهارت دارد ن آنكه در خواندن قرآ«اند:  آورده ي صديقه هو شيخين و ديگران از عايش

ماند و خواندن  خواند ولي در آن در مي خواهد بود، و آنكه قرآن را مي با سفيران گرامي
  ».برايش دشوار است دو اجر دارد

هر كس قرآن را جمع كند نزد خداوند دعاي «و طبراني در اوسط از جابر آورده كه: 
دهد و اگر بخواهد  مستجابي خواهد داشت كه اگر (خدا) بخواهد در اين دنيا به او مي

  ».نمايد براي آخرتش ذخيره مي
خواند همانند  مؤمني كه قرآن مي«اند:  و شيخين از حديثي كه ابوموسي نقل كرده آورده

خواند همچون  ترنج است، هم خوشمزه است و هم خوشبو، و مؤمني كه قرآن نمي
ند مثل خوا طعم است ولي بويي ندارد، و فاجري كه قرآن مي خرمايي است كه خوش

خواند همچون حنظل (=  ريحان است كه خوشبو و تلخ مزه است، و فاجري كه قرآن نمي
  ».بو است باشد كه تلخ مزه و بي هندوانة ابوجهل) مي
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بهترين شما كسي است كه قرآن «اند:  حديث كرده سالنورين  ذيو شيخين از عثمان 
و فضل و برتري قرآن بر ساير «وده: سماء افزبيهقي در األ .»را ياد گرفته و آن را تعليم دهد

  ».سخنان همچون فضل خداوند بر خلق خويش است
آن كس كه در درونش چيزي از «و ترمذي و حاكم از ابن عباس حديث دارند كه: 

  ».قرآن نباشد بسان مخروبه است
اي از كتاب خدا  روزت را به آموختن آيه اگر«ذر روايت آورده كه:  از ابي هو ابن ماج

  ».ني براي تو بهتر است از اينكه هزار ركعت نماز بخوانيبگذرا
هر كس كتاب خدا را فرا گيرد و سپس از «و طبراني از حديثي از ابن عباس آورده: 

آنچه در آن است پيروي نمايد، خداوند به سبب آن او را از گمراهي هدايت كند، و روز 
  ».حساب او را در امان بدارد قيامت از سوء

همانا اين قرآن سبب است يك «يبه از ابوشريح خزاعي حديث آورده كه: و ابن أبي ش
طرف آن به دست خداست، و يك طرف آن به دست شما، پس به آن تمسك جوييد كه 

  ».پس از آن ابداً گمراه و هالك نخواهيد شد
حامالن قرآن در ساية خدا خواهند بود روزي كه جز ساية «آورده:  سو ديلمي از علي

  ».ي نيستا او سايه
آيد، پس قرآن  صاحب قرآن روز قيامت مي«و حاكم از حديثي از ابوهريره آورده: 

گويد:  گويد: پروردگارا او را جاي ده، پس تاج كرامت بر او پوشانده شود، سپس مي مي
پروردگارا او را بيفزا، پروردگارا از او راضي شو، پس از او راضي گردد، و به او گفته 

  ».اي برايش فزون گردد  رو، و به هر آيه حسنهشود: بخوان و باال
  ».كنند روزه و قرآن براي بنده شفاعت مي«و از عبداهللا بن عمر آورده: 

آن ـ يعني از شما به سوي پروردگارتان با چيزي بهتر «و از أبي در حديث آورده: 
  ».گرديد نمي قرآن ـ باز

  فصل دوم
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  هاي خاصي رسيده آنچه دربارة سوره

  سورة فاتحهدر فضيلت 
خداوند در تورات «اند:  ترمذي و نسائي و حاكم از أبي بن كعب مرفوعاً حديث آورده

  ».و انجيل مانند ام القرآن نازل ننموده، و همان است سبع مثاني
بهترين سوره در قرآن «اند:  احمد و ديگران از عبداهللا بن جابر حديث آوردهامام و 

  ».الحمدهللا رب العالمين است
أفضل قرآن الحمدهللا رب «اند كه:  قي در شعب و حاكم از انس حديث كردهو بيه

  ».العالمين است
عظيمترين سوره در قرآن الحمدهللا رب «بخاري از أبي سعيد بن المعلي آورده: امام و 

  ».العالمين است
الكتاب معادل دو سوم  ةتحفا«و عبداهللا در مسند خود از ابن عباس حديث آورده: 

  ».قرآن است

  هاي البقره و آل عمران در فضيلت سوره
 ي هاي كه از آن صداي خواندن سور شيطان از خانه«أبوعبيد از أنس حديث آورده: 

  ».شود البقره را بشنود خارج مي
امام و در همين باب از ابن مسعود و ابوهريره و عبداهللا بن مغفل روايت شده است. و 

روز قيامت قرآن و كساني كه به آن «اند:  هنواس بن سمعان حديث آوردمسلم و ترمذي از 
، و رسول »باشد البقره و آل عمران مي ي هآورند پيشاپيش آنها سور اند را مي كرده عمل مي

آن دو سوره انگار «براي آنها سه مثال زد كه پس از آن فراموش نكردم، فرمود:  صخدا 
 زن دو گروه اا اينكه همچويا دو سايبان سياه هستند كه بين آنها شرافت هست، ي دو أبر

  ».كنند هم نزنند، از صاحب خود حمايت ميه پرندگاني كه بالهاي خود را ب
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البقره را تعليم بگيريد كه فرا گرفتنش  ي هسور«احمد از بريده حديث آورده: امام و 
 ي هبركت، و ترك آن ماية حسرت و پشيماني است، و جادوگران بر آن ناتوانند، سور

باشند، روز  عمران را بياموزيد كه زهراوين (= نورافشان و هدايت كننده) ميالبقره و آل 
گيرند مانند دو قطعه أبر يا دو سايبان يا دو گروه از  قيامت صاحب خود را زير سايه مي

  ».پرندگاني كه بال نزنند
هر چيزي ركني دارد و ركن قرآن «اند:  و ابن حبان و ديگران از سهل بن سعد آورده

اش بخواند سه روز شيطان داخل  البقره است، هر كس آ نرا روز در خانه ي هسور
  ».شود اش نمي شود، و هر كس در شب آن را بخواند تا سه شب شيطان داخل خانه نمي

هر كس سوره البقره را بخواند به تاجي در «و بيهقي در شعب ا زطريق صلصال آورده: 
  ».شود بهشت تاجگذاري مي

البقره و آل عمران را  ي ههر كس سور«موقوفاً آورده:  سالخطاب  و ابوعبيد از عمربن
  ».شود در يك شب بخواند از قانتين نوشته مي
البقره و آل عمران را روز جمعه  ي ههر كس سور«و بيهقي از مرسل مكحول آورده: 

  ».بخواند فرشتگان تا شب بر او درود خواهند فرستاد

  سيدهر الكرسي ةآيفصلي در آنچه در فضيلت 
الكرسي  ةآيعظيمترين آيه در كتاب خدا «مسلم از حديث ابي بن كعب آورده: امام 

  ».است
هر چيزي ركني دارد و ركن قرآن «و ترمذي و حاكم از ابي هريره حديث آورده: 

  ».الكرسي ةآيهاي قرآن است:  اي است كه سيد آيه البقره است، و در آن آيه
البقره است و  ي هافضل قرآن سور«آورده: و حارث بن أبي أسامه مرسال از حسن 

  ».الكرسي ةآيعظيمترين آيه در آن 
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الكرسي را پس از هر  ةآيهر كس «و ابن حبان و نسائي از أبي أمامه حديث كرده: 
  ».نماز واجب بخواند چيزي جز مرگ مانع از داخل شدنش به بهشت نيست

  ».ن استالكرسي ربع قرآ ةآي«احمد از انس حديث  آورده: امام و 

  هالبقره رسيد ي آنچه دربارة اواخر سوره
البقره  ي هر كس دو آيه از آخر سوره«اند:  پيشوايان ششگانه از ابومسعود حديث آورده

  ».كند را يك شب بخواند او را كفايت مي
خداوند دو هزار سال پيش از آفرينش « و حاكم از نعمان بن بشير حديث آورده:

البقره را  ي هشت، و دو آيه از آن را فرود آورد كه با آنها سورآسمانها و زمين كتابي نگا
اي خوانده نشوند مگر اينكه شيطان تا سه شب به آن خانه  ختم كرد، و در هيچ خانه

  ».نزديك نگردد

  دربارة آخر سورة آل عمران
هر كس آخر آل عمران را در يك شب «ان آورده: فعثمان بن ع زبيهقي در حديثي ا

  ».شود ت يك شب برايش نوشته ميبخواند عباد

  االنعام ي دربارة سوره
هاي قرآن  األنعام از بهترين سوره«اند:  ي و ديگران از عمربن الخطاب موقوفاً آوردهمدار
  ».است

  دربارة السبع الطوال
هر آنكه سبع طوال را فراگيرد «اند:  آورده لصديقه ي احمد و حاكم از عايشهامام 

  ».نيك است

  دربارة هود
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د سوره را هيچ منافقي چن«حديث آورده:  سطبراني در أوسط به سندي واهي از علي
  ».يس، الدخان، و عم يتساءلون حفظ نكند: براءه، هود،

  دربارة آخر اسراء
  احمد از معاذبن أنس حديث آورده: آية عزت:امام 

� È≅è% uρ ß‰ôϑptø: $# ¬! “Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −Gtƒ # V$ s!uρ óΟ s9 uρ ä3 tƒ …ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’ Îû Å7ù=ßϑø9 $# óΟs9 uρ 

ä3 tƒ …ã&©! @’ Í<uρ zÏiΒ ÉeΑ —%!$# ( çν ÷�Éi9 x. uρ # M��Î7õ3s? �  ) /111اسراء(  

  باشد. تا آخر سوره مي

  الكهف ي دربارة سوره
الكهف را روز جمعه بخواند ما  ي ههر كس سور«حاكم در حديثي از ابوسعيد آورده: 

  بخشد. بين دو جمعه برايش روشنايي مي
الكهف را  ي ههر كس ده آيه از اول سور«مسلم از ابوالدرداء حديث آورده: امام و 

  ».حفظ كند از فتنة دجال در امان خواهد ماند
الكهف را  ي ههر كس اول و آخر سور«احمد از معاذبن أنس حديث آورده: امام و 

بين آسمان  بخواند از سر تا قدم براي او نور خواهد بود، و هر كس همة آن را بخواند ما
  ».و زمين براي او نوري خواهد بود

 �هر كس شب هنگام: «حديث آورده:  سفاروقو بزاز از عمر  yϑsù tβ%x. (#θã_ ö�tƒ u!$ s) Ï9 

 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù=sù WξuΚtã $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8 Î�ô³ç„ Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿÏµ În/ u‘ # J‰tnr& � ) / را بخواند )110كهف ،

  ».مكه خواهد بود پر از فرشتگانبراي او نوري از عدن تا 

  بارة الم سجده در
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آيد در  روز قيامت الم سجده مي«ورده: آابوعبيد حديث مرسلي از مسيب بن رافع 
گويد: چيزي بر تو نيست، چيزي بر  افكند و مي حالي كه دو بال دارد بر صاحبش سايه مي

  ».تو نيست
ه و تبارك الملك شصت درجه در تنزيل السجد«و از ابن عمر موقوفاً آورده، گفت: 

  ».هاي ديگر قرآن هست باالتر از سوره

  دربارة يس
  اند: ابوداود و نسائي و ابن حبان و ديگران از معقل بن يسار حديث آورده

يس قلب قرآن است، هيچ كس آن را براي خدا و جهان آخرت نخواند مگر اينكه «
  ».آمرزيده شود؛ آن را بر مردگانتان بخوانيد

براي هر چيز قلبي هست و قلب قرآن «اند:  دارمي از أنس حديث آورده و و ترمذي
يس است، و هر كس يس را بخواند خداوند براي او ثواب ده بار خواندن قرآن را خواهد 

  .1»نوشت
هر كس شبي سورة يس را براي خدا «و دارمي و طبراني از ابوهريره حديث آورده: 

  ».بخواند آمرزيده شود
نس حديث آورده: هر كس هر شب بر خواندن يس مداومت كند سپس و طبراني از ا

  ».بميرد، شهيد خواهد مرد

  ها رسيده آنچه دربارة حاميم
براي هر چيز مغزي هست، و مغز قرآن حواميم «ابوعبيد از ابن عباس موقوفاً آورده: 

  ».است
  ».باشند حواميم ديباي قرآن مي« و حاكم از ابن مسعود موقوفاً آورده:

                                                
  سلسلة األحاديث الموضوعة. [مصحح] نگا:عالمه الباني اين حديث را موضوع دانسته است.  - 1
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  الدخان رسيده ي ه دربارة سورهآنچ
 ،هر كس حم الدخان را در شب بخواند«اند:  ترمذي و غير او از ابوهريره حديث آورده

  ».در حالي صبح خواهد كرد كه هفتادهزار فرشته برايش استغفار كنند

  هاي مفصل دربارة سوره
مفصل  براي هر چيز مغزي هست، و مغز قرآن«دارمي از ابن مسعود موقوفاً آورده: 

  ».است

  الرحمن
هر چيز را عروسي هست و الرحمن عروس موقوفاً حديث آورده:  سبيهقي از علي

  ».قرآن است

  المسبحات
 صاند كه: پيغمبر احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي از عرباض بن ساريه آوردهامام 

هست كه اي  در آنها آيه«فرمود:  خواند، و مي مسبحات را هر شب پيش از آنكه بخوابد مي

uθ �ابن كثير در تفسير آية مشاراليه گفته: اين آيه است:» از هزار آيه بهتر است èδ ãΑ̈ρF{ $# 

ã� ÅzFψ$# uρ ã�Îγ≈©à9 $# uρ ßÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθèδ uρ Èe≅ä3 Î/ > óx« îΛÎ=tæ � ) / و ابن السني از أنس آورده  )3حديد

 ي هخود رفت سوربه مردي سفارش كرد كه هر گاه به رختخواب  صكه پيغمبراكرم
  ».اگر مردي شهيد خواهي مرد«الحشر را بخواند، و فرمود: 

كند سه  هر كس هنگامي كه صبح مي«معقل بن يسار حديث آورده كه:  زو ترمذي ا
گمارد كه بر او  الحشر بخواند، خداوند هفتاد هزار فرشته بر او مي ي هآيه از آخر سور

رسد، و اگر درآن روز بميرد شهيد مرده است و درود فرستند تا هنگامي كه شب او را فرا 
  ».هر كس هنگامي كه شب بر او فرا رسد آنها را بگويد همينطور خواهد بود
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الحشر را در شب يا  ي ههر كس آيات آخر سور«مامه حديث آورده: او بيهقي از أبي 
  ».او واجب گرداند روز بخواند، پس در آن روز يا شب بميرد، خداوند بهشت را بر

  تبارك
در قرآن «اند:  پيشوايان چهارگانه و ابن حبان و حاكم از ابوهريره حديث آورده

x8﴿آمرزيده شود:  يه است، براي كسي شفاعت كند،اي هست كه سي آ سوره t�≈t6s? “Ï% ©!$# 

Íν Ï‰ u‹Î/ à7ù=ßϑ ø9 $#﴾.«  

x8﴿هر كس «و نسائي از ابن مسعود حديث آورده:  t�≈t6s? “Ï% ©!$# Íν Ï‰ u‹Î/ à7ù=ßϑø9 را هر  ﴾#$

  ».شب بخواند، خداوند او را به سبب آن از عذاب قبر باز خواهد داشت

  علياأل
فرمود: من بهترين مسبحات را صابوعبيد از أبونعيم آورده كه گفت: رسول خدا

ËxÎm7﴿فراموش كردم، پس أبي بن كعب گفت: شايد  y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{ باشد؟ فرمود:  ﴾∪⊆∩ #$

  بله.

ةمالقي  

از اسماعيل بن أبي حكيم مزني صحابي مرفوعاً حديث  »ةصحابال«كتاب عيم در ابون
  آورده:

óΟ﴿خداوند خواندن « s9 Çä3 tƒ tÏ% ©!$# (#ρ ã�x" x.﴾ گويد: مژده باد تو را اي  شنود، پس مي را مي

  ».به عزتم سوگند تو را در بهشت خود جاي خواهم داد تا اينكه خشنود شوي !بندة من

  ةالزلزل
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#﴿هر كس «از أنس حديث آورده:  ترمذي sŒÎ) ÏMs9 Ì“ø9 ã—﴾  را بخواند براي او معادل نصف

  ».قرآن ثواب خواهد بود

  العاديات
sŒÎ) ÏMs9#﴿«ابوعبيد از حسن حديث مرسلي آورده:  Ì“ø9 ã—﴾ كند، و  با نصف قرآن برابري مي

  ».العاديات معادل نصف قرآن است

  ألهاكم
تواند در روز هزار آيه  آيا كسي از شما نمي«ده: حاكم از ابن عمر مرفوعاً حديث آور

آيا كسي از « تواند هزار آيه بخواند! فرمود: اصحاب عرضه داشتند: چه كسي مي» بخواند؟

ãΝä39yγø9﴿تواند  شما نمي r& ã� èO%s3 −G9   ».را بخواند! ﴾#$

  الكافرون
≅ö﴿«ترمذي از أنس حديث آورده:  è% $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6ø9   ».آن است، ربع قر﴾#$

≅ö﴿«و ابوعبيد از ابن عباس حديث آورده:  è% $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6 ø9 ، معادل ربع قرآن ﴾#$

  ».است

≅ö﴿«احمد و حاكم از نوفل بن معاويه حديث آورده: امام و  è% $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6ø9 $#﴾ 

  ».را بخوان و در پايانش بخواب كه امان از شرك خواهد بود
اي كه از  آيا شما را راهنمايي نكنم به كلمه«باس حديث آورده: و ابويعلي از ابن ع

≅ö﴿شرك ورزيدن به خداوند نجاتتان دهد؟ هنگام خواب  è% $pκš‰ r' ‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6ø9 را  ﴾#$

  ».بخوانيد
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  النصر
#﴿«ترمذي از أنس حديث آورده:  sŒÎ) u !$ y_ ã� óÁtΡ «!$#﴾ربع قرآن است ،.«  

  خالصاإل
!ö≅è% uθèδ ª﴿«اند:  ابوهريره حديث آوردهمسلم و ديگران از امام  $# î‰ ym r&﴾  معادل ثلث

اي از صحابه روايت شده است. و طبراني در أوسط  و در همين باره از عده». قرآن است

ö≅è% uθ﴿و هر كس «از عبداهللا بن الشخير آورده:  èδ ª! $# î‰ ymr&﴾  را در بيماريي كه در آن

ده نشود، و از فشار قبر در امان ماند، و روز قيامت ميرد بخواند در قبر به امتحان كشي مي
  ».فرشتگان او را بر روي دستها بردارند تا او را از صراط گذرانيده به سوي بهشت برند

≅ö﴿هر كس «و ترمذي از أنس حديث آورده:  è% uθèδ ª!$# î‰ ym r&﴾  را هر روز دويست

اش قرضي باشد، و هر  ه بر ذمهگردد، مگر اينك مرتبه بخواند، گناهان پنجاه سالش محو مي

≅ö﴿كس براي خوابيدن به رختخواب خود رود و بر سمت راست بخوابد، سپس صدبار  è% 

uθèδ ª! $# î‰ ymr&﴾ گويد: اي بندة من، از  را بخواند، هر گاه روز قيامت شود پروردگار به او مي

  ».جهت راستت به بهشت برو

ö≅è% uθ﴿ هر كس«و طبراني از ابن الديلمي حديث آورده:  èδ ª! $# î‰ ym r&﴾  را در نماز يا غير

  ».نويسد نماز صد بار بخواند، خداوند براي او امان از جهنم مي

≅ö﴿هر كس «از ابوهريره حديث آورده:  اوسطو در  è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r&﴾  ،را ده بار بخواند

راي او براي او قصري در بهشت بنا گردد، و هر كس آن را بيست مرتبه بخواند دو قصر ب
  ».بنا شود، و هر آنكه سي بار آن را بخواند سه قصر برايش بنا گردد
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≅ö﴿هر كس «و در صغير از ابوهريره حديث آورده:  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾  را بعد از نماز

صبح دوازده بار بخواند، انگار كه چهار مرتبه قرآن را خوانده باشد، و اگر تقوي پيشه كند 
  ».مين خواهد بوددر آن روز بهترين اهل ز

  معوذتين
آيا به تو نياموزم «به او فرمود:  صاحمد از عقبه حديث آورده كه: پيغمبر اكرمامام 

هايي را كه در تورات و زبور و انجيل و فرقان مثل آنها فرود نيامده؟ عرض كردم:  سوره
  ».فرمود: قل هواهللا احد، و قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذ برب الناس ،بله

 %ö≅è﴿فرمود:  صوداود و ترمذي از عبداهللا بن خبيب آورده كه گفت: رسول خداو اب

uθèδ ª!$# î‰ ymr&﴾  و معوذتين را هنگام شام و صبح سه بار بخوان كه از هر چيزي تو را

  ».كند كفايت مي

 ö≅è% uθèδ﴿هر كس بعد از نماز جمعه «حديث آورده:  ي صديقه هو ابن السني از عايش

ª! $# î‰ym r&﴾  و﴿≅ è% èŒθããr& Éb>t� Î/ È, n=x" ø9 ö≅è% èŒθãã﴿، و ﴾ #$ r& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 را هفت بار بخواند،  ﴾#$

  ».دارد خداوند او را تا جمعة بعد از بدي ايمن مي
  ام. ها آنها را تأخير انداخته احاديث ديگري از اين فصل مانده كه به نوع خواص سوره

  توجه
قرآن نقل شده، جعلي است، چنانكه ي  ههر سوراما آن حديث طوالني كه در فضايل 

سند خود از ابوعمار مروزي آورده كه به ابوعصمه جامع گفته شد: ه حاكم در المدخل ب
اي، و حال  ردهچگونه از عكرمه از ابن عباس در فضايل قرآن سوره به سوره روايت ك

دانيده و عكرمه اين خبر نيست؟ گفت: من ديدم مردم از قرآن روي گرآنكه نزد شاگردان 



    

  653    قرآن ليدر فضا
  

اند، پس اين حديث را براي رضاي خدا   به فقه ابوحنيفه و مغازي ابن اسحاق اشتغال يافته
  جعل كردم!

از ابن مهدي آورده كه گفت: به ميسره ابن عبد  تاريخ الضعفاءو ابن حبان در مقدمة 
ربه گفتم: اين احاديث را از كجا آوردي كه هر كس چنين بخواند براي او چنان است؟ 

  ت: به خاطر اينكه مردم را به آنها تشويق كنم آنها را جعل نمودم.گف
كنيم كه گفت: استادي حديث ابي بن كعب را در  و از مؤمل بن اسماعيل روايت مي

سوره به سورة قرآن برايم روايت كرد، پس گفت: مردي در مدائن كه زنده هست اين را 
كسي اين را برايت حديث كرد؟ برايم حديث گفت، پس به نزد او رفتم، و گفتم: چه 

گفت: استادي در بصره، به نزد آن استاد رفتم و به او گفتم: چه كسي اين را برايت حديث 
گفت؟ جواب داد: استادي در آبادان برايم نقل كرد، به نزد او عزيمت كردم، پس دستم را 

يان آنهاست، اي برد، ديدم گروهي از صوفيان آنجا هستند و استادي در م گرفت و به خانه
گفت: اين استاد برايم اين حديث را گفت، پس گفتم: اي استاد چه كسي برايت اين 
حديث را گفت؟ جواب داد: كسي برايم حديث نكرد، ولي ما ديديم مردم از قرآن روي 

اند پس اين حديث را براي آنها جعل كرديم تا دلهايشان را به سوي قرآن صرف  گردانيده
  نمايند.

گفته: واحدي مفسر و كساني كه از مفسرين اين خبر را در تفاسير خود  ابن الصالح
  اند. اند خطا كرده آورده
  
  



  :نوع هفتاد و سوم

  در بيان افضل و فاضل قرآن

اند: آيا در قرآن چيزي برتر از چيز ديگر هست؟ امام ابوالحسن  مردم اختالف كرده
اش كالم  : همهاند؛ به دليل اينكه  اييدهاشعري و قاضي ابوبكر باقالني و ابن حبان به منع گر

خداست؛ و تا تفضيل و برتري دادن به بعضي از آيات موهم نقص مفضل عليه نگردد. 
مالك نيز روايت شده است. يحيي بن يحيي گويد: برتري دادن قسمتي از امام اين قول از 

اي  رهمالك كراهت داشت كه سوامام قرآن بر بعضي ديگر خطاست؛ و از همين روي 
  ها را نيز بخواند. آنكه بقيه سوره تكرار و باز خوانده شود بي

و ابن حبان در حديثي از أبي بن كعب آورده: خداوند نه در تورات و نه در انجيل 
دهد  همانند ام القرآن نازل نفرموده، خداوند به خوانندة تورات و انجيل آنقدر ثواب نمي

به فضل و عنايت خويش اين  ـزيرا كه خداوند ؛كند كه به خوانندة ام القرآن عطا مي
امت را بر ساير امتها برتري داد، و فضيلت قراءت سخنش را براي آنها بيشتر از فضيلت 

  آن براي امتهاي ديگر عنايت كرد.
ابن حبان گفته: منظور از اينكه ام القرآن (الحمد) عظيمترين سوره است، از نظر اجر و 

  متي از قرآن از قسمت ديگر برتر باشد.باشد، نه اينكه قس ثواب مي
اند، به دليل ظواهر احاديث، از جمله: اسحاق بن  اي ديگر قائل به تفضيل شده و عده

  راهويه، و ابوبكربن العربي، و غزالي.
و متكلمين آن را نقل كرده  ءاي از علما و قرطبي گفته: اين نظر حق است، و از عده

  است.
ته: شايد بگويي: به برتري بعضي از آيات قرآن بر بعض و غزالي در جواهر القرآن گف

ديگر اشاره نمودي، و حال آنكه سخن، سخن خداست، چگونه بعضي با بعض ديگر فرق 
شود قسمتي از قسمت ديگر أشرف باشد؟ پس بدان كه اگر نور  دارد؟ و چطور مي

تبت  ي هسور االخالص و ي هالكرسي و آية قرضها و سور ةيآبصيرت تو را به فرق ميان 
ورت در تقليد از فرق گذاردن بين آنها ترسناك است، پس از  ارشاد نكند، و دل غوطه

تقليد كن، او است كه قرآن بر حضرتش نازل گرديده و فرموده: يس  صصاحب رسالت
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الكرسي سيد آيات  ةيهاي قرآن است، و آ الكتاب بهترين سوره ةفاتحقلب قرآن است، و 
و اهللا احد معادل ثلث قرآن است، و اخباري كه دربارة فضايل قرآن باشد، و قل ه قرآن مي

ها و آيات را به فضل و ثواب بسيار در تالوتشان اختصاص  رسيده و بعضي از سوره
  اند بيشمار است. داده

و ابن الحصار گفته: تعجب از كسي است كه با وجود نصوصي كه در اين باره هست 
  زند! باز هم از اختالف حرف مي

شيخ عزالدين بن عبدالسالم گفته: كالم خدا دربارة اهللا از كالمش دربارة غيرخودش  و
  أبي لهب برتر است.  اافضل است، پس قل هواهللا احد از تبت يد

  و الخويي گفته: كالم خدا از سخن مخلوق بليغتر است.
ي از ا و آيا جايز است كه گفته شود: بعضي از كالم او از بعض ديگر بليغتر است؟ عده

  اند. نظري آن را جايز دانسته روي كوته
و شايسته است بداني اينكه اگر كسي بگويد: اين سخن از آن سخن بليغتر است 
معنايش آن است كه اين سخن در جاي خود زيبايي و لطف دارد، و آن هم در جاي 
خودش زيبايي و لطف دارد، و اين زيبايي در جاي خودش از آن ديگري در جاي 

ملتر است. گفته: پس كسي كه گويد: (قل هو اهللا احد) از (تبت يدا أبي لهب) خودش كا
بليغتر است ذكر خدا را با ياد أبي لهب مقابله نموده و بين توحيد و نفرين بر كافر قياس 
كرده، و اين درست نيست، بلكه سزاوار است كه گفته شود: تبت يدا أبي لهب نفرين و 

و همچنين در اين زمينه بهتر از اين هست.  و آيا عبارتيخواستن بدبختي براي او است، 
قل هو اهللا احد، عبارتي در داللت بر وحدانيت از آن بليغتر نيست، پس وقتي دانشمند به 
تبت يدا أبي لهب در باب درخواست خسران بنگرد و به قل هو اهللا احد در باب توحيد 

  ر است.تواند بگويد: يكي از ديگري بليغت توجه نمايد، نمي
اند:   اند، بعضي گفته اند اختالف كرده و ديگري گفته: آنان كه برتري دادن را پذيرفته

گردد، برحسب انفعاالت و تأثيرپذيريهاي  مي تفضيل به بزرگي اجر و فزوني ثواب بر
  رسد. نفساني و خشيت و تدبر و تفكر او هنگامي كه به اوصاف واال مي
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ود، و آنچه را كه فرمودة خداي تعالي: (وإلهكم اله ش و بقولي: به خود لفظ مربوط مي
االخالص از داليل توحيد دربر  ي هالحشر و سور ي هالكرسي و آخر سور ةآيواحد...) و 

دارند مثالً در سورة تبت يدا أبي لهب و نظاير آن موجود نيست، بنابراين تفضيل به وسيلة 
  باشد. معاني عجيب و بسياري معني مي

  گردد: مي : معني تفضيل به چند امر بر-و اين را از بيهقي نقل كرده- و حليمي گفته
اي از عمل به آية ديگر اولي، و پرسودتر باشد، بنابراين گفته  يكي: اينكه عمل به آيه

زيرا كه منظور از  ؛ها بهتر است شود: آيات امر و نهي و وعده و تهديد از آيات قصه مي
نياز نيستند، و حال آنكه  باشد، و مردم از اينها بي بشير ميآنها تأكيد امر و نهي و انذار و ت

شوند، پس آنچه براي مردم بازده بيشتر و سودمند داشته باشد،  نياز مي ها احياناً بي از قصه
  از اموري كه به صورت اصول است، از آنچه به تبع و پيوست آنهاست بهتر شمرده شده.

ر شمردن اسماء خداي تعالي و بيان صفات او دوم: اينكه گفته شود: آياتي كه مشتمل ب
تر و قدرشان  اند ارزنده باشد افضل است، يعني آنچه خبر داده و داللت بر عظمتش مي

  بيشتر است.
اي از آية ديگر بهتر،  اي از سورة ديگر برتر است، يا آيه سوم: اينكه گفته شود: سوره

شود، و با قراءت آنها  آن داده مي يعني به جز ثواب اخروي پاداش دنيوي نيز به خوانندة
الكرسي و االخالص و المعوذتين، كه خوانندة آنها  ةآيگردد، مانند قراءت  مي ءعبادتي ادا

گيرد، و با تالوت اينها به  ماند و در پناه خداوند قرار مي ترسد در امان مي از آنچه مي
اين آيات را تالوت  كه در اين آيات هست و او با اعتقاد به آنها ـجهت ذكر خداوند

يابد،  دهد، و نفسش به فضل ذكر و بركت آن آرام مي كند، عبادتي براي خدا انجام مي مي
  شود. گردد، بلكه علم به آنها حاصل مي ولي آيات حكم با خود تالوتشان حكمي برپا نمي

سپس هرگاه في الجمله گفته شود: قرآن از تورات و انجيل و زبور بهتر است، يعني 
شود برخالف آنها، و ثواب بر اثر تالوت قرآن تحقق  به قراءت و عمل به آن واقع مي تعبد
يابد نه با قراءت آنها، و يا اينكه قرآن از لحاظ اينكه معجزه است دليل پيغمبر است،  مي
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شده، بلكه دعوت و  ها معجزه نبوده، و حجت آن پيغمبران محسوب نمي ولي آن كتاب
  هايشان بوده؛ اگر چنين گفته شود نظير مطالب گذشته خواهد بود. داليل آنها غير از كتاب

زيرا كه خداوند قراءت آن را  ؛ديگر بهتر است ةاي از سور و چه بسا گفته شود: سوره
بسان قراءت چند برابر غير از آن قرار داده، و به آن ثوابي مقرر فرموده كه به قراءت غير 

ن هست و براي ما ظاهر نيست آن را به اين آدر آن مقرر ننموده است، هرچند معنايي كه 
شود: فالن روز از روز ديگر برتر است، و فالن ماه از  پايه رسانده است، چنان كه گفته مي

ماه ديگر بهتر است، يعني: عبادت در آن بر عبادت در غير آن برتري دارد، و گناه در آن 
رم از جاهاي ديگر بهتر است؛ شود: ح تر از غير آن است، و همچنان كه گفته مي بزرگ

شود، و نماز  هايي به جاي آورده شود كه در غير آن به جاي آورده نمي چون در آن عبادت
  در آن همانند چند برابر نماز در جاهاي ديگر است. پايان سخن حليمي.

اي به تو خواهم آموخت كه  سوره«بخاري كه صحيح حديث  ي هو ابن التين دربار
هاي ديگر بيشتر  گفته: معنايش اين است كه ثواب آن از سوره» هاست ترين سوره عظيم

  باشد. مي
ها شده كه تمام مقاصد قرآن را جمع  ترين سوره و ديگري گفته: بدين جهت عظيم

  القرآن) ناميده شده است. مأاند، لذا به ( نموده
هاي گذشته را در قرآن جمع نمود، سپس  و حسن بصري گفته: خداوند علوم كتاب

الفاتحه گرد آورد، پس هر كس تفسير آن را بداند مانند كسي  ي هعلوم قرآن را در سور
  هاي نازل شده را دانسته باشد، اين را بيهقي آورده. است كه علم تفسير تمام كتاب

و بيان مشتمل بودن اين سوره را بر علوم قرآن زمخشري تقرير كرده: ثناي پروردگار 
در بر گرفته، و تعبد به امر و نهي، و وعده و تهديد را  آن است ةرا آن طور كه شايست

  باشد. متضمن گشته است، و آيات قرآن از اين امور خالي نمي
و امام فخرالدين گفته: مقصود از تمام قرآن تقرير چهار امر است: الهيات، و معاد، و 

  خداوند:  ي هها، و اثبات قضا و قدر براي خداوند متعال، پس فرمود نبوت

� ß‰ ôϑys ø9 $# ¬! Å_UUUU u‘ šÏϑn=≈yè ø9 Å7Î=≈tΒ ÏΘ �كند،  بر الهيات داللت مي � #$ öθtƒ É Ïe$!$# �  بر
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$‚x �او  ي همعاد داللت دارد، و فرمود −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú ÏètG ó¡nΣ  ...�   نفي جبر را

tΡ$ �رساند، و اثبات اينكه همه امور به قضا و قدر خداوند است، و فرموده او:  مي Ï‰ ÷δ$# 

xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 كند، و  ها داللت مي تا آخر سوره بر اثبات قضاي الهي، و پيغمبري � #$

چون باالترين مقصد قرآن اين امور چهارگانه است، و اين سوره بر اين امور مشتمل 
  القرآن ناميده شده است. باشد، ام مي

كام عملي كه سلوك و پيمودن هاي نظري و اح و بيضاوي گفته: اين سوره بر حكمت
  باشد. راه راست و آگاهي بر مراتب سعادتمندان و منازل شقاوتمندان است، مشتمل مي

  باشد: و طيبي گفته: اين سوره بر چهار نوع از علوم دين كه پاية دين است مشتمل مي
  ترينش شناخت خداوند تعالي و صفات او است: و  يكي: علم اصول كه مهم

� ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_UUUU u‘ šÏϑn=≈yè ø9   اشاره به همين است، و شناخت نبوت كه با:  � #$

� |Môϑ yè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã �  :منظور شده، و شناخت معاد كه با� Å7Î=≈tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$# �  به آن

  اشاره گرديده است.

‰x‚$−ƒÎ) ß �هاست كه مراد از:  دوم: علم فروع، و پايه آن عبادت ç7÷è tΡ � د.باش همان مي  

ترين  گردد يعني علم اخالق، و برجسته نچه كمال به وسيلة آن حاصل ميآسوم: علم 
آن رسيدن به حضرت صمدانيت، و پناه بردن به جناب فردانيت و پيمودن راه او، و 

y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏètG �، و فرموده خداوند: است پايداري در آن ó¡ nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# 

tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9   اره به همين است.اش � #$

هاي پيشين، و  هاي گذشته و قرن ها از امت ها و گزارش چهارم: عمل داستان
سرگذشت سعادتمندان و شقاوتمندان، و آنچه از وعده به خوبان آنها و تهديد به 
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Môϑyè| �او:  ي هشود، و همين است مراد از فرمود بدكارانشان مربوط مي ÷Ρ r& öΝÎγø‹n=tã Î�ö� xî 

ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿω uρ tÏj9 !$ āÒ9$# �.  

و غزالي گفته: مقاصد قرآن شش است، سه مقصد مهم، و سه مقصد ديگر متمم آنها، 
شود كه در صدر اين سوره به آن اشاره  اول: شناسانيدن كسي كه دعوت به سوي او مي

كه  شده، و معرفي صراط مستقيم كه در آن تصريح شده، و بيان وضع و حال افراد زماني

Å7Î=≈tΒ ÏΘ �به سوي او بازگردانده شوند و آن آخرت است چنان كه با:  öθtƒ ÉÏe$! به آن  � #$

t �كنندگان، چنان كه با  اشاره گرديده، و آن سه ديگر: بيان احوال اطاعت Ï% ©!$# |Môϑ yè÷Ρ r& 

öΝÎγø‹n=tã �  :به آن اشاره شده، و حكايت سخنان منكران كه با� ÅUθ àÒøó yϑø9 $# óΟÎγø‹ n=tæ Ÿωuρ 

tÏj9 !$ āÒ9$# �  :به آنها اشاره گرديده، و معرفي منازل راه، چنان كه با� x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ 

ÚÏètG ó¡ nΣ � .به آن اشاره شده است  

 ؛ها با آنچه در حديث ديگري آمده كه آن دو ثلث قرآن است منافات ندارد و اين گفته
هاي قرآن كريم يا مطابقه است يا تضمن  اند: داللت هزيرا كه بعضي آن را چنين توجيه كرد

و يا التزام، و اين سوره بر تمام مقاصد قرآن با تضمن و التزام داللت دارد نه با مطابقه، و 
باشد. اين را زركشي در شرح التنبيه ذكر كرده است، و  دو از سه دو ثلث (= دو سوم) مي

ه تاست: حق خدا بر بندگانش، و حق بندگان گفته: و نيز حقوق س 1يلقناصرالدين بن الم
بر خداوند، و حق بندگان بر يكديگر، و اين سوره به طور صريح بر دو حق اول و دوم 

نماز را بين «مشتمل است، پس مناسب است كه به طور صريح دو ثلث باشد، و حديث: 
  بر اين امر شاهد است.» ام دو قسمت كردم خودم و بنده

                                                

شود. او قاضي و فقيه مصري و بر  محمد بن عبدالدائم معروف به ابن بنت الميلق، و اختصارا ابن الميلق خوانده مي - 1

وفات نموده است. ه  797هاي صوفيه) گرايش داشته و در سال:  ي شاذلي (از فرقه به فرقهمذهب شافعي بوده، 

  . [مصحح]494/ 3نگا: الدرر الكامنة 
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فات ندارد كه سوره الفاتحه اعظم سور باشد، و بين حديث ديگري گويم: و نيز منا مي
هاي ديگر غير  ها معرفي كرده، چون منظور از آن سوره ترين سوره كه سوره البقره را عظيم

ها، و برپايي داليل آمده؛ چون  از سوره الفاتحه است كه در آنها تفصيل احكام و بيان مثال
  مور مشتمل نيست، لذا فسطاط القرآن ناميده شده است.اي به مقدار آن بر اين ا هيچ سوره

گفت: در آن هزار امر و هزار  العربي در احكام خود گفته: شنيدم يكي از اساتيدم مي ابن
نهي و هزار حكم و هزار خبر است؛ و به جهت اهميت درك آن ابن عمر هشت سال بر 

  آموزش آن گذراند. اين را مالك در الموطأ آورده ا ست.
ترين آيات شده كه مقتضاي آن  الكرسي مهم ةيالعربي گفته: بدين جهت آ يز ابنو ن

اهميت و عظمت دارد، چون كه هر شيء به شرافت خود و مقتضي و متعلقاتش شرافت 
هاي آن  االخالص در بين سوره ي هيابد، و اين آيه در بين آيات قرآن همچون سور مي

  الكرسي تفضيل دارد: ةيه بر آاالخالص به دو وج ي هاست، اال اينكه سور
تر است چون تحدي با آن واقع  سوره است و آن آيه؛ و سوره مهم يك: اين يك

  گرديده، پس از آيه بهتر است كه تحدي با آن انجام نگرفته.
الكرسي در پنجاه  ةيخالص در پانزده حرف توحيد را مقتضي داشته، و آاإل ي هدو: سور

اد معنايي كه با پنجاه حرف از آن تعبير شده، به وسيلة حرف، پس قدرت در اعجاز با ايج
  گردد، و اين بيان عظمت قدرت و يگانگي در وحدانيت است. پانزده حرف ظاهر مي

اي  هاي خداي تعالي آنقدر در بر گرفته كه هيچ آيه الكرسي از نام ةير گفته: آو ابن المني
داوند متعال آمده، در بعضي ظاهر چنين نيست؛ و آن اينكه در اين آيه هفده موضع نام خ

و در بعض ديگر مخفي، و آنها: اهللا، هو، الحي، القيوم، ضمير (ال تأخذه) و (له) و (عنده) 
كه مستتر  ا)مو (بإذنه) و (يعلم) و (علمه) و (شاء) و (كرسيه) و (يؤده) و ضمير (حفظه

، القيوم، العلي، يحالالعظيم، و اگر ضميرهايي كه در ست و فاعل مصدر، و هو، العلي، و ا
ها تقدير  رود، و ضميري كه پيش از (الحي) بنابر بعضي از اعراب العظيم احتمال مي

  رسد. گردد شمرده شود، به بيست و دو مي مي
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د آيات است كه فقط بر ذات خدا و صفات الكرسي سي ةيو غزالي گفته: بدين جهت آ
ترين مقصد  ت، و شناختن اين امور عاليو افعال او مشتمل است، و غير از اينها در آن نيس

 ي هدر علوم است، و غير اينها تابع و پيرو، و سيد نام متبوع مقدم است، پس فرمود
و (الحي القيوم) اشاره  توحيد ذات،له اال اهللا) اشاره به إخداوند: (اهللا) اشاره به ذات، و (ال 

به خود باشد و غير او  به صفت و جالل ذات است، كه معني (قيوم) كسي است كه قائم

Ÿω …çν �قائم به وجود او باشند، و آن منتهاي جالل و عظمت است  ä‹ è{ ù' s? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ � 

باشد، و تقديس از آنچه  ها كه بر او محال مي تنزيه و تقديس او است از صفات پديده

çµ… �محال است كه از اقسام معرفت است،  ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ اشاره به  � #$

# tΒ �تمام افعال است و اينكه همة آنها از او و به سوي او است،  sŒ “Ï% ©!$# ßì x"ô± o„ ÿ…çνy‰Ψ Ïã 

āωÎ)  Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ �  اشاره به يكتايي او در ملك و حكم و امر است، و اينكه هر كس منصب

اين نفي شركت از او در يابد، و  يابد با شرافت بخشيدن خداوند و اجازه او مي شفاعت مي

ãΝn=÷è �باشد،  و امر ميحكم  tƒ $tΒ š÷t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& �  تا� u !$ x© �  اشاره به صفت علم، و

برتري بعضي از معلومات بر بعض ديگر، و يكتايي در علم است، تا آنجا كه هيچ علمي 
يت و براي غير او نيست مگر آنچه او عطا كرده و موهبت فرموده است، به مقدار مش

yì �اش،  اراده Å™uρ çµ•‹Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ �  اشاره به عظمت ملك و كمال قدرت او

Ÿωuρ …çνßŠθ �است،  ä↔tƒ $uΚßγÝà ø" Ïm �  اشاره به صفت قدرت و كمال آن و منزه بودنش از

uθ  �باشد،  ضعف و كاستي مي èδuρ ÷’ Í?yè ø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# �  صفات اشاره به دو اصل عظيم در

  است.
پس اگر اين معاني را تأمل كني، سپس تمام آيات قرآن را تالوت نمايي، همه اين 

جز توحيد در آن نيست، و  �شهداهللا  �معاني را در يك آيه نخواهي مجموع يافت، مثالً 

È≅è% ¢Ο �باشد، و در  االخالص به جز توحيد و تقديس نمي ي هدر سور ßγ‾=9 $# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑø9 $# � 
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الفاتحه هر سه امر هست ولي به طور رمزي نه مشروح،  ي هاز افعال نيامده، و در سور غير
الكرسي جمع است، و آنچه نزديك به  ةيو حال آنكه هر سه مطلب به طور مشروح در آ

الحديد است، ولي آنها چند آيه  ي هالحشر و اول سور ي آن است در جمع اينها آخر سوره
الكرسي را با يكي از آن آيات مقايسه كني خواهي يافت كه  ةياست نه يك آيه، پس اگر آ

تر است، و لذا شايستگي سيادت بر آيات را يافت؛  الكرسي نسبت به مقاصد جامع ةيآ
طور نباشد و حال آنكه در آن الحي القيوم آمده كه چنان كه در خبر است اسم  چگونه اين

  باشد. پايان سخن غزالي. اعظم مي
الفاتحه أفضل، و درباره  ي هدرباره سور صي پيغمبر اكرمر سرّسپس گفته: به خاط

د فرمود، و آن اينكه جامع بين فنون برتري و انواع بسيار آن را افضل الكرسي سي ةيآ
گويند؛ چون كه اصل معني فضل زيادي است، و أفضل همان افزون است و اما سيادت و 

يشرو بودن است و نپذيرفتن داري معني شرف است كه مقتضي پ آقايي رسوخ و ريشه
الفاتحه متضمن توجه دادن به معاني بسيار و معارف گوناگون  ي هتبعيت و پيروي، و سور

الكرسي بر واالترين درجه معرفت مشتمل است كه منظور  ةياست لذا أفضل شده، و آ
  تر بود. آيد، پس عنوان سيد براي آن شايسته باشد و ساير معارف در پي آن مي متبوع مي

گفته: اين بدان جهت است كه صحت » قلب قرآن يس است«حديث:  ي هسپس دربار
ترين  پذيرد، و اين امر در اين سوره به بليغ ايمان با اعتراف به حشر و نشر انجام مي

الدين نيز پسنديده  وجهي تقرير گشته، پس قلب قرآن شده است. اين گفته را امام فخر
  است.

گانه: توحيد و رسالت و حشر در  ه جز تقرير اصول سهتوان گفت ك و نسفي گفته: مي
شود، و اما آنچه با  اين سوره نيست و اين همان مقدار است كه به قلب و دل مربوط مي

يابد در غير اين سوره است، پس چون فقط اعمال قلب در  زبان و اعضاي بدن تحقق مي
زيرا كه در  ؛محتضر بخوانند آن هست آن را قلب ناميده و از او دستور داده كه آن را نزد

افتد، ولي دل به سوي خداي تعالي متوجه و  آن هنگام زبان كم نيرو، و اعضا از كار مي
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گردد، و از غير خدا باز گشته و روي گردانده است، پس چيزي نزد او خوانده  رهسپار مي
  .گانه شديدتر گرداند شود كه دلش را نيرو بخشد، و تصديقش را نسبت به امور سه

االخالص معادل ثلث قرآن است چيست؟ گفته  ي هو اختالف شده كه معني اينكه سور
كند مانند كسي كه ثلث  شنيد كه شخصي آن را تكرار مي صشده: مثل اينكه رسول خدا

قرآن را خوانده باشد، پس بر اين منظور جواب داد، ولي اين گفته از ظاهر حديث دور 
  كند. ياست، و ساير طرق حديث آن را رد م

 ي هباشد، و سور ها و شرايع و صفات مي و به قولي: چون قرآن مشتمل بر قصه
  اش صفات است، پس به اين اعتبار ثلث قرآن شمرده شده است. االخالص همه

قرآن سه است: شناخت توحيد، و راه  ي هو غزالي در جواهر گفته: معارف مهم و عمد
  ول است، پس ثلث قرآن است.راست، و آخرت، و اين سوره مشتمل بر قسمت ا

و نيز به طوري كه رازي از او نقل كرده گفته است: قرآن مشتمل بر داليل قاطع بر 
وجود خداوند تعالي و وحدانيت و صفات او است، يا صفات حقيقت (ذات) يا صفات 
فعل، و يا صفات حكم، پس اينها سه امر است، و اين سوره مشتمل بر صفات حقيقت 

  ست.است، پس ثلث ا
اش اصول سه گانه است كه به آنها  و الخويي گفته: مطالبي كه در قرآن هست عمده

اسالم صحيح و ايمان حاصل است، اين اصول عبارتند از: معرفت خدا، و اعتراف به 
صدق پيامبرش، و اعتقاد به برانگيخته شدن در پيشگاه خداي تعالي، و هر كس شناخت 

است و روز قيامت واقع و شدني است، به حق مؤمن كه خدا يكي است و پيغمبر راستگو 
شود، و هر كس چيزي از اين مورد را انكار نمايد قطعاً كافي است، و اين سوره اصل  مي

  رساند، پس از اين جهت ثلث قرآن است. اول را مي
، و خبر دو قسم است: خبر از ءو ديگري گفته: قرآن بر دو قسم است: خبر و انشا

االخالص به طور خالص از  ي هشود، و سور لوق، پس اينها سه ثلث ميخالق و خبر از مخ
دهد، پس به اين اعتبار ثلث است. و به قولي: در ثواب معادل ثلث قرآن  خالق خبر مي

الزلزله و النصر و الكافرين وارد  ي هسور ي هاست، و ظاهر حديث و احاديثي كه دربار
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تواند  را ضعيف شمرده، و گفته است: نمي شده شاهد بر اين قول است، ولي ابن عقيل آن
هر «فرموده:  صمعني آن چنين باشد كه اجر يك سوم قرآن را دارد، چون رسول اكرم

  ».كس قرآن بخواند به هر حرف ده حسنه براي او است
تر است، سپس با  و ابن عبدالبر گفته: سكوت در اين مسأله از سخن گفتن بهتر و سالم

 ي هنسبت داده كه گويد: به احمدبن حنبل گفتم: فرمود بن منصور سند به اسحاق
وجهش چيست؟ پس در اين باره چيزي » قل هو اهللا احد ثلث قرآن است«كه:  صپيغمبر

به من نگفت، و اسحاق بن راهويه به من گفت: معنايش آن است كه چون خداوند سخن 
ي بخشيد، به جهت خود را بر ساير سخنان برتري داد، بعضي را در ثواب برتري و فزون

تشويق بر آموختن آن، نه اينكه هر كس (قل هو اهللا احد) را سه بار بخواند مثل آن باشد 
آيد هرچند كه دويست بار آن را بخواند،  كه تمام قرآن را خوانده باشد، كه اين راست نمي

  اند. تهابن عبدالبر گفته: اينان دو پيشوا در سنت هستند كه در اين مسأله برنخاسته و ننشس
گفته: زيرا كه احكام قرآن به دو » زلزله نصف قرآن است«و ابن الميلق دربارة حديث: 

شوند، و اين صورت بر تمام احكام قرآن به  قسم احكام دنيا و احكام آخرت تقسيم مي
ها و بازگويي  القارعه برون افكندن سنگيني ي هطور اجمال مشتمل است، و اضافه بر سور

يان نموده است، و اما اينكه در حديث ديگري ربع قرآن ناميده شده براي اخبار آخرت را ب
آن است كه ايمان به قيامت ربع ايمان كامل است، چنانكه در حديثي كه ترمذي روايت 

اي ايمان نخواهد داشت تا اينكه به چهار امر ايمان آورد. به ال  هيچ بنده«كرده آمده است: 
خدا هستم مرا به حق مبعوث كرده، و به  ي هكه من فرستادو اين إال اهللا گواهي دهد،اله 

مرگ ايمان بياورد و به برانگيخته شدن پس از مرگ نيز ايمان داشته باشد، و به قدر مؤمن 
رساند كه ايمان به برانگيخته شدن كه اين سوره آن را  پس اين حديث چنين مي» باشد

  دعوت كرده است.تقرير نموده ربع ايمان كاملي است كه قرآن به آن 
لهاكم معادل هزار آيه است گفته: قرآن شش هزار و أاينكه سوره  و نيز در بيان سرّ

شود يك ششم  دويست و چند آيه است، پس هرگاه چند آيه را كنار بگذاريم هزار آيه مي
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قرآن، و اين سوره بر يك ششم مقاصد قرآن مشتمل است، چون مقاصد قرآن به طوري 
ه شش است: سه مقصد مهم و سه مقصد متمم ـ كه اين مطلب گذشت كه غزالي ذكر كرد

باشد، و  ـ و يكي از اين شش مقصد شناخت آخرت است كه اين سوره بر آن مشتمل مي
تر از تعبير به سدس (= يك ششم)  تر و مهم از اين معني به هزار آيه تعبير كردن بزرگ

  است.
باشند با اينكه  االخالص ثلث مي ي هالكافرين ربع و سور ي هو نيز در سر اينكه سور

االخالص بر صفات خداوند  ي هشوند گفته: سور هر دو به عنوان اخالص ناميده مي
الكافرون بر آن مشتمل نيست، و نيز توحيد اثبات  ي همشتمل است به قدري كه سور

االخالص اثبات الوهيت  ي هالهيت معبود و تقديس او و نفي خدايي غير او است، و سور
و تقديس خداوند را تصريح كرده، و به نفي عبادت ماسواي او تلويح و اشاره نموده 

و اثبات و تقديس را تلويحاً بيان داشته؛ پس نسبت بين  ،است، و كافرون به نفي تصريح
  باشد. دو تصريح و دو تلويح همچون نسبت بين ثلث و ربع مي

  اي از بحث دنباله

هاي آسماني چهارگانه  اولين و آخرين را در كتاب بسياري در پي اينكه: خداوند علوم
الفاتحه قرار  ي هجمع نموده، و علوم آنها را در قرآن گرد آورده، و علوم قرآن را در سور

اهللا در باء آن قرار داده  اهللا، و علوم بسم الفاتحه در بسم ي هاند: علوم سور داده است افزوده
ود از تمام علوم رسيدن بنده به خداوند است، اند كه مقص شده است، و چنين توجيه كرده

سازد، و اين كمال  و اين باء باء الصاق است كه بنده را به جناب پروردگار متصل مي
  اند. مقصود است. اين نكته را امام رازي و ابن النقيب در تفسير خود آورده



  نوع هفتاد و چهارم:

  در مفردات قرآن

ز شعبي آورده كه گفت: عمربن الخطاب سواراني را سلفي در المختار من الطيوريات: ا
ديد كه در راه سفر هستند كه ابن مسعود در ميان آنها بود. پس مردي را دستور داد كه 

العتيق (= مكه)  آنها را ندا كند: از كجا هستيد؟ گفتند: از راه دور آمده و به مقصد بيت
مي هست، و دستور داد مردي آنان گفت: به تحقيق در ميان آنها عالفاروق رهسپاريم، عمر

ª!$# Iω tµ≈s9 �تر است؟ پس ابن مسعود گفت:  را بانگ زند: كجاي قرآن مهم Î) āω Î) uθ èδ ÷ y∏ø9 $# 

ãΠθ•‹s) ø9 تر است؟ ابن  ) گفت: آنان را صدا بزن كه كدامين آيه قرآن محكم255(بقره /  � #$

β¨ � :مسعود جواب داد Î) ©! $# ã� ãΒù'tƒ ÉΑô‰ yè ø9 $$Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4† n1 ö�à) ø9$# � ) / نحل

 yϑsù �تر است؟ پس گفت:  ك از آيات جامعيم، گفت: آنان را صدا بزن كه: كدا)90

ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \� ø‹yz …çνt� tƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ # v�x© …çν t� tƒ � ) / پس )8و  7زلزله ،

≅tΒ ö �انگيزتر است؟ پاسخ داد:  اميك از آيات قرآن حزنعمر گفت: ندا كن كد yϑ÷ètƒ 

# [þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ � ) / پس گفت: آنان را ندا كن كداميك از آيات قرآن 123نساء (

≅ö �تر است؟ جواب داد:  اميدواركننده è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θèù u�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à"Ρ r& � ) / زمر

است؟ گفتند: بله. اين خبر را عبدالرزاق در ابن مسعود بين شما  آيا، پس گفت: )53
  تفسيرش آورده است.

β¨ � :و نيز عبدالرزاق از ابن مسعود آورده كه گفت: عدالتمندترين آيه در قرآن Î) ©! $# 

ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ � ترين آيه  و محكم� yϑ sù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \� ø‹yz …çν t�tƒ �  تا

  باشد. آخر سوره مي

β¨ �ترين آيه در قرآن نسبت به خير و شر  و حاكم از او آورده كه گفت: جامع Î) ©! $# 

ã� ãΒù' tƒ ÉΑô‰ yè ø9 $$Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ � باشد. مي  
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تر از آيه در  جش مهماي در قرآن گشايش و فرَ و طبراني از او آورده كه گفت: هيچ آيه

≅ö � رف نيست كه:الُغ ي هسور è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θèù u�ó� r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡ à"Ρ r& � و در قرآن هيچ ،

 �باشد:  النساء قصري نمي ي هاي تفويض و واگذاريش بيشتر آيه در سور آيه tΒuρ ö≅ ©.uθ tG tƒ 

’ n?tã «!$# uθ ßγsù ÿ…çµ ç7ó¡ ym � ) / 3طالق(.  

از ابن عمر از ابن مسعود  القرآن از طريق يحيي بن يعمر و ابوذر هروي در فضايل
  ترين آيه در قرآن:  همانا عظيم«فرمود:  مي صآورده كه گفت، شنيدم رسول خدا

� ª!$# Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ ÷y∏ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9 !© (βÎ¨ �و عدالتمندترين آيه در قرآن:  �...  #$ $# ã�ãΒù' tƒ 

ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ  ...� آن: ترين آيه در قر و ترسناك�  yϑsù ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘sŒ # \�ø‹yz …çνt� tƒ 

∩∠∪ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο §‘sŒ # v� x© …çνt� tƒ � ترين آيه در قرآن:  و اميدواركننده� ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ 

t Ï%©!$# (#θèù u�ó� r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡ à"Ρr& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$#  ...�  / د.باش ي) م53(زمر  

  رسد: ترين آيه در قرآن اختالف اقوال به بيش از ده رأي مي و دربارة اميدواركننده
  الزمر. ي هسور ي هيكي: آي

öΝs9 �دوم:  uρ r& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$s% 4’ n?t/ � ) / حاكم در مستدرك و ابوعبيد از صفوان بن  )60بقره

ابن عباس گفت: كدام اند كه: ابن عباس و ابن عمر با يكديگر ديدار كردند.  سليم آورده

≅ö �تر است؟ عبداهللا بن عمر گفت:  آيه در قرآن اميدواركننده è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï%©! $# (#θèù u�ó�r& 

#’ n?tã öΝÎγÅ¡ à"Ρ r& ... � ) / 53زمر( خداوند:  ي هابن عباس گفت: ولي فرمود� øŒÎ) uρ tΑ$s% 

ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ ÏΡ Í‘r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθyϑ ø9 $# ( tΑ$s% öΝs9 uρ r& ÏΒ÷σè? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈s9 uρ £Í≥ yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% � 

)، گويد: پس با گفتن (بلي) از او راضي شد، گويد: اين براي اموري است كه 260بقره / (
  كند. شيطان در سينه وسوسه مي
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شما اي گروه اهل «آورده كه فرمود:  سبن ابي طالب سوم: ابونعيم در حليه از علي

$ö≅è% y“ÏŠ �ترين آيه در قرآن:  گوييد: اميد دهنده ق ميعرا t7Ïè≈tƒ t Ï% ©! $# (#θèù u�ó� r& � ) / 53زمر( 

  ترين آيه در كتاب خدا  گوييم: اميدبخش باشد، ولي ما اهل بيت مي مي

� t∃ öθ|¡ s9 uρ y�‹ÏÜ÷è ãƒ y7•/ u‘ #yÌ ÷�tIsù � ) / باشد، و آن شفاعت است مي )5ضحي.«  

 �شديدترين آيه بر اهل آتش: «لي بن الحسين آورده كه گفت: چهارم: واحدي از ع

(#θè%ρ ä‹ sù  n=sù öΝä. y‰ƒÌ“ ‾Ρ āωÎ) $¹/# x‹ tã � ) / ترين آيه در قرآن براي اهل  ، و اميدبخش)30نبأ

�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨ �توحيد:  Ï"øó tƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ... � ) / باشد مي )48نساء.«  

ترين آيه در  ابن المبارك آورده: كه اميددهنده مسلم در صحيح خود ازامام پنجم: 

≅Ÿωuρ È �او است:  ي هكتاب خدا فرمود s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρé& È≅ ôÒ x"ø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ Ïπyè ¡¡9 $# uρ � ) / تا  )22نور� 

Ÿωr& tβθ ™7ÏtéB βr& t� Ï" øótƒ ª! $# óΟ ä3 s9  � ) / 22نور(.  

ده كه گفت: به نظر من براي ششم: ابن أبي الدنيا در كتاب التوبه از ابوعثمان نهدي آور

�tβρã �تر از اين آيه نيست، كه:  اي در قرآن اميددهنده اين امت آيه yz# u uρ (#θ èùu� tIôã$# öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ 

(#θ äÜ n=yz Wξ yϑtã $ [sÎ=≈|¹ t� yz# u uρ $�⁄ÍhŠy™ � ) / 32توبه(.  

≅ö �هفتم و هشتم: ابوجعفر نحاس دربارة فرموده خداوند:  yγsù à7n=ôγãƒ āωÎ) ãΠöθ s)ø9 $# 

tβθ à)Å¡≈x" ø9 ترين آيه در قرآن همين است،  گفته: به نظر من اميدبخش )35احقاف / ( � #$

(βÎ¨  �ترين آيه در قرآن:  ولي ابن عباس گفته: اميدبخش uρ y7−/ u‘ ρä% s! ;ο t�Ï" øó tΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 4’ n?tã 

óΟ ÎγÏΗø> àß � ) / اين را از ابن عباس مكي نيز ». حسانهمإعلي «باشد، كه نفرموده:  مي )6رعد

  حكايت كرده.
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شافعي امام نهم: هروي در مناقب الشافعي از ابن عبدالحكم آورده كه گفت: از 

$ �خداوند:  ي هپرسيدم: كدام آيه پراميدتر است؟ گفت: فرمود VϑŠÏKtƒ # sŒ >π t/ t�ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρr& 

$YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ # sŒ 7πt/ u�øItΒ � ) / ن حديث براي مؤمن از او ، گويد: و از پراميدتري)16و  15بلد

  ».دهد هرگاه روز قيامت شود به هر مسلمان مردي از كفار فداي او را مي«پرسيدم، گفت: 

≅ö �دهم:  è% @≅ à2 ã≅ yϑ÷è tƒ 4’ n?tã  ÏµÏFn=Ï.$ x© � ) / 84اسراء(.  

≅ö �يازدهم:  yδ uρ ü“Ì“≈pg éΥ āω Î) u‘θ à" s3ø9   .)17سبا / ( � #$

$ �دوازدهم:  ‾ΡÎ) ô‰s% z Çrρé& !$uΖøŠs9 Î) ¨β r& z># x‹ yè ø9 $# 4’ n? tã  tΒ šU¤‹ Ÿ2 4� ) / اين قول )48طه ،

  را كرماني در عجايب خود حكايت كرده است.

  . � .tΒuρ Νà6t7≈|¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr& (#θà"÷ètƒuρ tã 9��ÏWx$! �سيزدهم: 

به  سل اخير از علياين چهار قول را نووي در رؤس المسائل حكايت كرده، و قو
آمده كه فرمود: آيا خبر ندهم شما را  ايشاناحمد از امام ثبوت رسيده، چنان كه در مسند 

$! �براي ما فرمود؟  صاهللا به بهترين آيه در كتاب خداي تعالي، كه رسول tΒuρ Νà6 t7≈|¹ r& 

ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ •Β $ yϑ Î6sù ôMt6|¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒr& (#θà" ÷è tƒuρ tã 9��ÏWx. � )و آن را براي تو اي )30ري / شو ،

رسد به  كنم: هرچه از بيماري و يا عقوبت يا گرفتاري در دنيا به شما مي علي تفسير مي
تر از آن است كه عقوبت را  ايد، و خداوند گرامي جهت كارهايي است كه خود انجام داده

از آن است كه  دوباره تكرار كند، و آنچه خداوند در دنيا عفو كرده، پس خداوند بردبارتر
  باز هم از عفو خودش برگردد.

≅ �چهاردهم:  è% zƒÏ% ©# Ïj9 (# ÿρ ã� x" Ÿ2 β Î) (#θ ßγtG⊥ tƒ ö� x" øóãƒ Οßγs9 $̈Β ô‰ s% y#n=y™ � ) / 38انفال( 

شبلي گفته: هرگاه خداوند به كافر اجازه دهد كه داخل شود اگر توحيد و شهادت را ادا 
  خل است و بر توحيد اقامت دارد بيرون نمايد؟شود تصور كرد كسي را كه دا نمود، آيا مي
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دين (= قرض) جهتش اين است كه خداوند بندگانش را به مصالح  ةپانزدهم: آي
شان ارشاد نموده تا آنجا كه عنايت به مصالحشان به اين امر منتهي شده كه قرض  دنيوي

عنايت  بسيار و كم را بنويسند، پس مقتضاي اين اميد عفو او از آنان است به جهت
  بزرگي كه به آنها دارد.

ابن مسعود آورده، كه نزد او از از گويم: و ملحق به اين فن است آنچه ابن المنذر  مي
هايي كه خداوند به آنها داده بود سخن به ميان آمد، وي گفت:  اسرائيل و برتري بني
نمود كه  كرد در حالي صبح مي اسرائيل چنين بودند كه هرگاه يكي از آنان گناه مي بني

اش بود، ولي كفارة گناهان شما  اش نوشته شده بود، و اين كفاره گناهش بر باالي در خانه
طلبيد پس او هم شما را  آوريد، از خداوند آمرزش مي سخني است كه بر زبان مي

اي عطا فرموده كه براي  آمرزد، سوگند به آنكه جانم به دست او است خداوند به ما آيه مي
  تر است:  آنچه در آن هست خوش من از دنيا و

� š Ï%©! $# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπ t± Ås≈sù ÷ρr& (# þθßϑ n=sß öΝæη |¡ à"Ρr& (#ρ ã�x. sŒ ©!$# � ) / 135آل عمران(.  

و آنچه ابن أبي الدنيا در كتاب التوبه از ابن عباس آورده كه گفت: هشت آيه در 
ه آفتاب بر آن طلوع و غروب نمود النساء نازل شده كه براي اين امت از تمام آنچ ي هسور

�ß‰ƒÌ �بهتر است: اول:  ãƒ ª! $# t Îit7ãŠÏ9 öΝä3 s9 öΝà6 tƒÏ‰ öηtƒuρ zoΨ ß™ zƒÏ% ©!$#  ÏΒ öΝà6 Î=ö6s% z>θ çGtƒuρ 

öΝä3 ø‹n=tæ � ) / دوم: )26نساء .� ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝà6ø‹n=tæ ß‰ƒÌ�ãƒuρ šÏ% ©!$# tβθ ãè Î7−G tƒ 

ÏN≡uθpκ¤¶9 �ß‰ƒÌ �، سوم: )27نساء / ( � #$ ãƒ ª! $# β r& y#Ïe" sƒä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î=äz uρ ß≈|¡Ρ M}$# $ Z"‹Ïè |Ê � 

θ#) (βÎ �، چهارم: )28نساء / ( ç6Ï⊥ tFøg rB t� Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθpκ÷] è? çµ÷Ψ tã ö� Ïe"s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3 Ï?$t↔Íh‹y™ 

Νà6 ù=Åzô‰ çΡ uρ Wξyz ô‰ •Β $VϑƒÌ� x. � ) / 31نساء( :پنجم ،� ¨βÎ) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôà tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘sŒ   ... � 

 �، ششم: )40نسا / ( tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ #¹ þθß™ ÷ρ r& öΝÎ=ôà tƒ …çµ |¡ ø"tΡ ¢Ο èO Ì� Ï"øó tG ó¡ o„ ©! $# Ï‰ Éftƒ ©!$# #Y‘θà" xî 
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$VϑŠÏm �Ÿω ã #$!© (βÎ¨ �، هفتم: )110نساء / ( � ‘§ Ï"øótƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ � ) / هشتم: )48نساء ،� 

t Ï%©! $# uρ (#θ ãΨ tΒ# u «! $$Î/  Ï&Î# ß™â‘uρ óΟ s9 uρ (#θè% Ìh�x" ãƒ t ÷t/ 7‰ tn r& � ) / 152نساء(.  

و آنچه ابن ابي حاتم از عكرمه آورده كه گفت: از ابن عباس سؤال شد: كدام آيه در 

!©%βÎ) šÏ¨ �خداوند:  ي هتر است؟ گفت: فرمود كتاب خدا اميدبخش $# (#θä9$s% $ oΨš/ u‘ ª! $# §ΝèO 

(#θ ßϑ≈s) tFó™$# � ) / 30فصلت(.  

دي به ما گزارش داد از عبدالجليل َقو آنچه ابن راهويه در مسند خود آورده: ابوعمر ع
شناسم  بن عطيه، از محمدبن المنتشر كه گفت: مردي به عمربن الخطاب گفت: من مي

شديدترين آيه در كتاب خدا را، پس عمر او را با تازيانه زد، و گفت: چرا از آن كاوش 

 �مودي تا آن را دانستي! آن چيست؟ گفت: ن tΒ ö≅yϑ ÷è tƒ # [þθ ß™ t“ øgä†  Ïµ Î/ � ) / 123نساء( 

بيند، پس عمر  پس هيچ يك از ما نيست كه بدي انجام دهد مگر اينكه جزاي آن را مي
گفت: چون اين آيه نازل شد مدتي بر ما گذشت كه خوردني و آشاميدني براي ما فاروق 

tΒ �ه خداوند پس از آن اين آيه را نازل كرد: سودي نداشت تا اينك uρ ö≅ yϑ÷ètƒ #¹ þθß™ ÷ρr& 

öΝÎ=ôà tƒ …çµ|¡ ø" tΡ ¢ΟèO Ì�Ï" øótG ó¡ o„ ©! $# Ï‰ Éftƒ ©! $# # Y‘θ à" xî $ VϑŠ Ïm§‘ � ) / 110نساء(.  

و ابن ابي حاتم از حسن آورده كه گفت: از ابوبرزه األسلمي پرسيدم: كدام آيه در كتاب 

  .)30نبأ / ( � $¹/#x‹tã (θè%ρä‹sù n=sù öΝä.y‰ƒÌ“‾Ρ āωÎ#) �تر است؟ گفت: خدا بر اهل آتش شديد

تر از اين بر من  اي سخت و در صحيح بخاري از سفيان آمده كه گفت: در قرآن آيه

¡Λäó÷ �نيست:  s9 4’ n?tã > óx« 4 ®Lym (#θ ßϑŠÉ) è? sπ1u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ !$tΒuρ tΑ Ì“Ρé& Νä3 ø‹s9 Î) ÏiΒ öΝä3În/ §‘ � 

  .)68مائده / (
تر از اين  اي سرزنش كننده در قرآن آيه«و ابن جرير از ابن عباس آورده كه گفت: 

Ÿωöθ �»: نيست s9 ãΝßγ8 pκ÷] tƒ šχθ–ŠÏΨ≈−/ §�9 $# â‘$ t7ôm F{ $# uρ tã ÞΟÏλÎ; öθ s% zΟ øOM}$# ÞΟÎγÎ=ø. r&uρ |Mós�¡9 $# 4 
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š[ ø⁄Î6s9 $tΒ (#θçΡ%x. tβθ ãè oΨ óÁtƒ � ) / اي  واهللا در قرآن به نظر من آيهگفت:  )63مائده

  تر از اين نيست. ترساننده
اي شديدتر از اين نازل  آيه صو ابن ابي حاتم از حسن آورده كه گفت: بر پيغمبر

Å∀øƒ’ �نشد:  éB uρ ’ Îû š� Å¡ø" tΡ $ tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ö7ãΒ � ) / 37احزاب(.  

تر از اين  ساننده) چيزي ترش و ابن المنذر از ابن سيرين آورده كه: نزد آنها (صحابه

z �آيه نبود:  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $$ Î/ uρ Ì�Åz Fψ$# $ tΒuρ Νèδ tÏΨ ÏΒ÷σßϑ Î/ � ) / بقره

8(.  

?̈(θà#) �ترين آيه در قرآن:  ابوحنيفه است كه: ترسانندهامام و از  $# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û ÉL ©9$# ôN£‰ Ïã é& 

t Ì�Ï"≈s3ù=Ï9 � )باشد مي )131/  آل عمران.  

éø �و ديگري گفته:  ã�ø" oΨ y™ öΝä3s9 tµ •ƒr& Èβ Ÿξ s) ¨W9 باشد، و لذا يكي از  مي )31رحمن / ( � #$

  برد. علما گفته: اگر اين كلمه را از نگهبان ده كوچكي بشنوم خوابم نمي
مالك گفت: دشوارترين آيه بر هواپرستان فرمودة خداوند امام و در نوادر ابوزيد آمده: 

tΠöθ �: است tƒ ÷Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Š uθ ó¡ n@uρ ×νθ ã_ ãρ � ) / پس تأويل آن را براي  )106آل عمران

  هواپرستان بازگو كن.
و ابن أبي حاتم از ابوالعاليه آورده كه گفت: دو آيه در كتاب خدا هست كه چقدر بر 

tΒ ãΑ$ �كنند سنگين است:  كساني كه دربارة آن جدل مي Ï‰≈pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ# u «! $# āω Î) tÏ% ©!$# 

(#ρã� x"x. � ) / 6غافر( ،� ¨βÎ)uρ t Ï%©! $# (#θ à"n=tF÷z $# ’ Îû É=≈tGÅ3 ø9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ � ) / 176بقره(.  

هاي قرآن است، در آن آيات مكي و مدني،  الحج از شگفتي ي هو سعيدي گفته: سور
آمده است، مكي از  حضري و سفري، ليلي و نهاري، حربي و سلمي، و ناسخ و منسوخ

ام، و ليلي پنج آيه  پانزدهم تا اول سي ي هام تا آخر سوره، و مدني از آغاز آي سي ي هاول آي
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بيستم  ةدوازدهم، و حضري تا آي ةنهم تا آغاز آي ي هاز اول آن، و نهاري از اول آي
  باشد. مي

%tβÏŒé& tÏ �گويم: و سفري اول آن است، و ناسخ:  مي ©# Ï9 šχθè=tG≈s) ãƒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#θßϑ Î=àß 4 ¨βÎ)uρ 

©! $# 4’n?tã óΟ ÏδÎ�óÇ tΡ í�ƒÏ‰s) s9 � ) / و منسوخ:  )39حج� ª!$# ãΝä3 øts† öΝà6 oΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# $yϑŠÏù 

óΟ çFΖä. ÏµŠÏù šχθ à"Î=tFøƒrB � ) / باشد كه آية سيف (= شمشير) آن را نسخ كرده، و  مي )69حج

$! �نيز فرمودة خداوند:  tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7Î=ö6s% ... � ) / كه  )52حج� �èsÎ� ø)ãΖy™ Ÿξsù # |¤Ψs? 

  ناسخ آن است. )6اعلي / ( �

$ �خداوند:  ي هاند كه فرمود و كرماني گفته: مفسرين ذكر كرده pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

äο y‰≈pκy− öΝä3 ÏΖ÷� t/  ... � ) / از لحاظ حكم و معني  از دشوارترين آيات قرآن است )106مائده

  و اعراب.

û �خداي تعالي:  ي هو ديگري گفته: فرمود Í_t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3 tG t⊥ƒÎ— ... � ) / 31اعراف( 

  تمام اصول احكام شريعت را در بر گرفته: امر، و نهي، و اباحه، و خبر.

ßøt �و كرماني در عجايب دربارة فرموده خداوند:  wΥ �È à) tΡ y7ø‹n=tã z |¡ôm r& ÄÈ |Á s)ø9 $# � 

أحسن القصص = «يوسف است، و جهت نامگذاري آن به  ةگفته: گويند قص )3يوسف / (
آن است كه مشتمل بر: ياد حاسد و محسود، مالك و مملوك، شاهد و » ها بهترين داستان

مشهود، عاشق و معشوق، حبس و رهاسازي، زندان و رهايي، و حاصلخيزي و 
  باشد. يگري كه بيان آنها از توان افراد بشر خارج است، ميخشكسالي، و امور بسيار د

  انگيزتر از فرموده خداوند:  ابجو گفته: ابوعبيده از رؤبه ياد كرده: در قرآن اع

� ÷íy‰ ô¹ $$sù $ yϑÎ/ ã� tΒ÷σ è? � ) / نيست. )94حجر  
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هاي (ما)ي  گفته: در سخن عرب لفظي كه تمام لهجه 1ليسو ابن خالويه در كتاب 
ا در بر گرفته باشد جز يك مورد كه در قرآن آمده نيست، در اين مورد هر سه نافيه ر

$ �لهجه آمده است، و آن فرموده خداوند:  ¨Β �∅èδ óΟ ÎγÏF≈yγ̈Βé& � ) / باشد،  مي )2مجادله

أمهاتم) اند، و ابن مسعود: (ماهن ب جمهور آن را به نصب خوانده، و بعضي به رفع دانسته
نيست مگر در قراءت ابن عباس: » افعوعل«در قرآن لفظي از باب و  به باء خوانده است،

� Iωr& öΝåκ̈ΞÎ) tβθãΖø[ tƒ óΟèδu‘ρß‰ ß¹ � ) / 5هود(.  

ترين سوره الكوثر  ترين سوره در قرآن البقره، و كوتاه و يكي از علما گفته: طوالني
ر)، و ترين آيه (والضحي)، (والفج ترين آيه، آيه دين، و كوتاه باشد، و طوالني مي

νθ �ترين كلمه از لحاظ نوشتن:  طوالني ßϑä3≈oΨ øŠs) ó™r' sù � ) / باشد. مي )22حجر  

ΝèO tΑ§ �اند:  ف معجم را جمع كردهوو دو آيه در قرآن هست كه هر كدام حر t“Ρr& 

Νä3 ø‹n=tæ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟ tóø9 $# Zπ uΖtΒr& � ) / و )154آل عمران ،� Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©! $# uρ ÿ…çµyè tΒ 

â !#£‰ Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤" ä3ø9   .)29فتح / ( � ... #$

  و جز در دو جاي قرآن نيامده كه دو حاء بدون فاصله در كنار هم قرار گيرند: 

� nο y‰ø) ãã Çy%x6 ÏiΖ9 $# 4 ®L ym � ) / 235بقره( ،� Iω ßyt� ö/r& #_ ¨L ym � ) / 60كهف(.  

öΝà6s3 �و نيز هيچ دو كاف پي در پي نيست مگر:  Å¡≈oΨ ¨Β � ) / 200بقره( ،� $ tΒ 

óΟ ä3 x6n=y™ � ) / 42مدثر(.  

*tΒuρ Æ �و هيچ دو غين كنار هم نيامده مگر:  tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™M}$# � ) / 85آل عمران.  

  دين. ي هاي نيست كه بيست و سه كاف داشته باشد مگر آي و آيه
  ها. ث بردنار ي هاي نيست كه سيزده وقف داشته باشند مگر دو آي و دو آيه

                                                
  كتاب ليس في كالم العرب، تأليف ابن خالويه. [مصحح] - 1
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  والعصر. ي هاي نيست كه سه آيه و ده واو داشته باشد مگر سور و سوره
اي نيست كه پنجاه و يك آيه و پنجاه و دو جاي وقف داشته باشد مگر  و سوره

  الرحمن. بيشتر اينها را ابن خالويه گفته است. ي هسور
ملكشاه وارد شدم،  حمود پسرو ابوعبداهللا خبازي مقري گفته: اولين بار كه بر سلطان م

�Ì �: كدام آيه اولش غين است، گفتم: سه آيه: پرسيد Ïù%yñ É=/Ρ و دو آيه كه  )3غافر / ( � 9$#›¤

ÏMt7Î=äñ ãΠρ”�9 �آيه بودنشان مورد اختالف است:  �Î�ö﴿ ،)2روم / ( � #$ xî ÅUθàÒ øóyϑø9 $# 

óΟ Îγø‹n=tæ﴾ ) / 7فاتحه(.  

  در قرآن چهار تشديد پي در پي هست:كنم:  االسالم ابن حجر نقل مي و از خط شيخ
  در اين آيات:

� $|‹Å¡ nΣ ∩∉⊆∪ �>§‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9   ).65و  64مريم / ( � #$

� ’Îû 9� øt r2 %c Åd√ —9 çµ9t±øó tƒ Ól öθ tΒ � ) / 40نور(.  

� Zω öθs% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm   ).58يس / ( � ‘§

� ô‰s) s9 uρ $̈Ζ−ƒy— u !$yϑ¡¡9   .)5الملك / ( � #$



  م:نوع هفتاد و پنج

  هاي قرآن در ويژگي

االسالم  ةحجاند از جمله: تميمي و  اي پرداخته هاي جداگانه كتاببه اي در اين باره  عده
هاي  شود مدركش تجربه غزالي و از متأخرين: يافعي و بيشتر آنچه در اين باره ذكر مي

و رم و سپس از عين منقوالت سلف نگا نيكان است، و من اول آنچه در احاديث آمده مي
  آورم: هايي مي يكان گزيدهن

بر شما باد به دو شفا: «اند:  ابن ماجه و ديگران به روايت از ابن مسعود حديث آورده
  ».عسل و قرآن

  آورده: بهترين دواء قرآن است. سو هم چنين از حديث علي 
شد: هرگاه نزد بيمار قرآن  گفته مي«و ابوعبيد از طلحه بن مصرف آورده كه گفت: 

  ».يابد د بر اثر آن بيماري تخفيف ميخوانده شو
 صه كه: مردي از درد حلقش نزد پيغمبردو بيهقي در شعب از واثله بن األسقع آور

  ».بر تو باد به قراءت قرآن«شكايت كرد، آن حضرت فرمود: 
آمد  صو ابن مردويه از ابوسعيد خدري آورده كه گفت: مردي به خدمت رسول اكرم

قرآن بخوان به جهت فرمودة خداوند «فرمود: » كايت دارمام ش از درد سينه«و گفت: 

$!Ö �تعالي:  x"Ï© uρ $yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9   ».)57يونس / ( � #$

الكتاب از هر دردي  ةتحدر فا«و بيهقي و ديگران از حديث عبداهللا بن جابر آورده: 
  ».شفا هست

اب شفاي هر درد الكت ةتحفا«و خلعي در فوايد خود از جابربن عبداهللا حديث آورده: 
  و سام مرگ است.» است مگر سام

 ةتحفا«اند كه:  و سعيدبن منصور و بيهقي و ديگران از ابوسعيد خدري حديث آورده
  ».الكتاب شفاي از زهر است

رفتيم، پس در  در كارواني به راه خود مي«و بخاري نيز از او حديث آورده كه گفت: 
شده، آيا گفت: رئيس اين قبيله مارگزيده  جايي منزل كرديم، در اين اثنا زني آمد و
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القرآن مداوا نمود  ام ي هردي با او رفت و آن رئيس را با سورپزشكي با شما هست؟ پس م
رسيد، فرمود: از كجا دانست كه اين  صاهللا و او خوب شد، اين جريان به عرض رسول

  نده است!شفادهسوره 
مرا با  صت: رسول خدادر اوسط از سائب بن يزيد آورده كه گف ينو طبرا

  الكتاب تعويذ فرمود، و با مختصري از آب دهان به من دميد. ةتحفا

الكتاب  ةتحهرگاه سر بر رختخواب بگذاري، و فا«حديث آورده كه:  سو بزاز از أنس 
  ».و قل هو اهللا احد را بخواني از همه چيز به جز مرگ در امان خواهي ماند

البقره خوانده  ي هاي كه در آن سور خانه«آورده: حديث  سمسلم از ابوهريره امام و 
  ».گردد شود شيطان در آن داخل نمي مي

و عبداهللا بن احمد در زوائد المسند به سند حسني از ابي بن كعب آورده كه گفت: 
نشينان آمد و عرض كرد: اي پيامبر  بودم كه مردي از باديه صدر محضر پيغمبر اكمر«

ي دچار است، فرمود: دردش چيست؟ عرضه داشت: حالت خدا برادري دارم كه به درد
ديوانگي، فرمود: او را نزد من بياور، پس آن شخص را پيش رويش نشانيد، پس 

لهكم إبقره، و  اين دو آيه: و  ي هالكتاب و چهار آيه از اول سور ةتحاو را با فا صپيغمبر

‰y �يك آيه از آل عمران: البقره، و  ي هالكرسي، و سه آيه از آخر سور ةياله واحد، و آ Îγx© 

ª! $# …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ � ) / االعراف ي هاي از سور ، و آيه)18آل عمران: � āχ Î) ãΝä3 −/ u‘ 

ª! n?≈yè’ �المؤمنون:  ي ه، و آخر سور)54اعراف / ( � #$ tGsù ª!$# à7Î=yϑø9 $# ‘, ys ø9 مؤمنون / ( � #$

çµ… �الجن:  ي ه، و يك آيه از سور)116 ‾Ρr& uρ 4’ n?≈yè s? ‘‰ ỳ $uΖÎn/ u‘ � ) / و ده آيه از اول )3جن ،

الحشر، و قل هو اهللا احد، و معوذتين تعويذ  ي هالصافات، و سه آيه از آخر سور ي هسور
  ».فرمود، پس آن مرد برخاست انگار كه اصالً بيمار نشده بود

البقره، و  ي هسور هر كس چهار آيه از اول«بن مسعود موقوفاً آورده كه: و دارمي از ا
البقره را بخواند، در آن  ي هالكرسي، و سه آيه از آخر سور ةيالكرسي، و دو آيه بعد از آ ةيآ
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اي خوانده نشوند  اش شيطان نزديك نشود، و اين آيات بر هيچ ديوانه روز به او و خانواده
  ».مگر اينكه به هوش آيد

ني به او گفت: هرگاه به ج«بخاري از ابوهريره در قصه صدقه آورده: امام و 
الكرسي را بخوان، كه پيوسته از سوي خداوند بر تو نگهباني  ةيروي آ رختخوابت مي

فرمود:  صخواهد بود تا صبح كني و آن شب شيطان نزديكت نخواهد شد، پس پيغمبر
  ».آن جني به تو راست گفت با اينكه دروغگو است«

ه گفت: مردي عرضه داشت: اي رسول و محاملي در فوايد خود از ابن مسعود آورده ك
الكرسي را بخوان كه تو و  ةيآ«خدا مرا چيزي بياموز كه خداوند به آن نفعم دهد، فرمود: 

ات را  هاي پيرامون خانه نمايد، حتي اتاقك ات را حفظ مي كند، و خانه ات را حفظ مي ذريه
  ».دارد نگه مي

جبرئيل نزدم آمد و «رمود: ف صو دينوري در المجالسه از حسن آورده كه پيغمبر
روي  جن در پي نيرنگ با تو است، پس هرگاه به رختخوابت مي عفريتي ازگفت: 

  ».الكرسي را بخوان ةيآ

الكرسي را بخواند  ةيهر كس هنگام اندوه آ«و در الفردوس ضمن حديث قتاده آمده: 
  ».رسد خداوند به فريادش مي

خاص عبداهللا بن مسعود بود ـ آورده كه  و دارمي از مغيره بن سبيع ـ كه از شاگردان
البقره را هنگام خواب بخواند قرآن را فراموش نخواهد  ي ههر كس ده آيه از سور«گفت: 

  ».الكرسي و دو آيه پس از آن، و سه آيه از آخر آنيةكرد: چهار آيه از اولش و آ
اند،  و شفادهنده دو آيه از قرآنند،«و ديلمي از ابوهريره ضمن حديثي مرفوعاً آورده كه: 

  ».البقره ي هو از آنچه خداوند دوست دارد: دو آيه آخر سور
آيا به تو نياموزم دعايي را كه «به او فرمود:  صو طبراني از معاذ آورده كه پيغمبر

هرگاه همچون صبر (= كوهي است در يمن) قرض بر تو باشد؛ خداوند از تو ادا فرمايد: 
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� È≅ è% ¢Ο ßγ‾=9 $# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑ ø9 $# ’ÎA ÷σ è? š� ù=ßϑø9 $#  tΒ â !$t±n@ � ) تا 26آل عمران (  

� Î�ö� tóÎ/ 5>$ |¡ Ïm � ) / خره و رحيمهما، تعطي من تشاء رحمان الدنيا و اآل )27آل عمران

  من سواك). ةرحمتغنيني بها عن  ةرحممنهما، و تمنع من تشاء، (رحمني 
پاي يكي از شما سخت و  هرگاه چهار«و بيهقي در دعوات از ابن عباس آورده كه: 

�u�ö �گستاخ شد يا سركش گرديد، در دو گوش آن اين آيه را بخواند:  tósù r& ÇƒÏŠ «! $# 

šχθäó ö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝn=ó™r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# Ä⇓ö‘F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $\δ ö�Ÿ2uρ Ïµø‹s9 Î) uρ šχθ ãè y_ö� ãƒ � 

  ).83آل عمران / (
موقوفاً  ساي هست از علي رد شناخته نشدهو بيهقي در شعب به سندي كه در آن ف

االنعام بر هيچ بيماري خوانده نشود مگر اينكه خداوند او را شفا  ي هسور«آورده كه گفت: 
  ».دهد

به ام  صآورده كه چون زايمانش نزديك شد، رسول خدا لو ابن السني از فاطمه
 �ان ربكم اهللا ...  �و الكرسي  ةيسلمه و زينب بنت جحش امر فرمود كه نزد او بروند، و آ

  را بخوانند، و با معوذتين او را تعويذ نمايند. )44اعراف / (
براي امت من در امان «ضمن حديثي آورده كه:  و نيز ابن السني از حسين بن علي

¡ÉΟó �بودن از غرق شدن است كه هرگاه سوار شوند بخوانند:  Î0 «! $# $ yγ11� øg xΧ !$yγ8 y™ö� ãΒuρ 4 ¨βÎ) 

’ În1u‘ Ö‘θ à" tós9 ×ΛÏm tΒ$ �، )41هود / ( � ‘§ uρ (#ρâ‘y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ Íν Í‘ô‰ s% � ) / 91انعام(.  

به من رسيده كه اين آيات شفاي از «و ابن ابي حاتم از ليث آورده كه گفت: 
سحرزدگي است اينكه بر ظرفي كه در آن آب باشد بخوانند، سپس بر سر سحرزده 

ϑ£$! �اي از سوره يونس:  بريزند: آيه n=sù (# öθs) ø9r& tΑ$s% 4 y›θãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄Å_ ÏµÎ/ ã� ósÅb¡9  �تا  � #$

βθ ãΒÌ�ôf ãΚø9 %yìs �و فرمودة خداوند:  )82و  81يونس / ( � #$ uθ sù ‘,pt ø:$# Ÿ≅ sÜt/ uρ $ tΒ (#θ çΡ%x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 
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$ �خداوند:  ي هتا آخر آيه و فرمود )118اعراف / ( � yϑ ‾Ρ Î) (#θãè oΨ |¹ ß‰ ø‹x. 9�Ås≈y™ � ) / طه

69(.  
هيچ چيز : «فرمود عاند كه پيغمبر  حديثي از ابوهريره آوردهو حاكم و غير او ضمن 

 :گفت: اي محمد بگو شد و مي مرا به اندوه نيفكند مگر اينكه جبرئيل برايم مجسم مي

%È≅è �، »توكلت علي الحي الذي اليموت« uρ ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! “Ï% ©!$# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$s! uρ óΟs9 uρ ä3 tƒ …ã&©! 

Ô7ƒÎ�Ÿ° ’Îû Å7ù=ßϑ ø9 $# óΟ s9uρ  ä3tƒ …ã&©! @’ Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ   .)111اسراء / ( � #$!%—

: فرمود صپيغمبري از ابن عباس مرفوعاً آورده كه و صابوني در المائتين ضمن حديث

È≅è% (#θ �اين آيه امنيت از دزديده شدن است: « ãã ÷Š$# ©! $# Íρr& (#θ ãã ÷Š$# z≈uΗ÷q §�9 اسراء / ( � ... #$

  ».تا آخر سوره )110
هر نعمتي : «فرمود صپيغمبر اكرمعوات ضمن حديثي از انس آورده كه و بيهقي در د

ال إ ةقوالاي عنايت كند از خانواده و مال و فرزند، پس بگويد: ماشاءاهللا  كه خداوند بر بنده
  ».باهللا، در آن نعمت آفتي نبيند مگر مرگ
هر كس «اند كه:  بن أبي لبابه از زربن حبيش آوردهو دارمي و غير او از طريق عبده 

الكهف را بخواند به نيت اينكه ساعت معيني از شب را بيدار شود، بيدار  ي هآخر سور
  طور يافتيم. عبده گويد: اين را تجربه كرديم و همين». خواهد شد

دعايي كه صاحب ماهي «اند كه:  ن ابي وقاص آوردهبدو ترمذي و حاكم از سع

Hω tµ≈s9 �يونس) هنگامي كه در شكم ماهي بود كرد:  (حضرت Î) Hω Î) |MΡ r& š� oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) 

àMΖà2 z ÏΒ š ÏϑÎ=≈©à9 هيچ فرد مسلماني به آن دعا نكند مگر اينكه  )87انبياء / ( � #$

  ».خداوند دعايش را مستجاب فرمايد
انم كه هيچ د را مي ي همن كلم: «فرمود صپيغمبر اكرمو از ابن السني آمده كه 

 �اندوهناكي آن را نگويد مگر اينكه مشكلش گشاده گردد، آن كلمه برادرم يونس است: 
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3“yŠ$ oΨ sù ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# β r& Hω tµ≈s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z ÏΒ šÏϑÎ=≈©à9 انبياء / ( � #$

87.(  
: در گوش شخصي كه دچار اند كه و بيهقي و ابن السني و ابوعبيد از ابومسعود آورده

به ابن مسعود  صپرتي شده بود چيزي خواند و او به هوش آمد، پس رسول خدا حواس

óΟ �فرمود: در گوش او چه خواندي؟ عرضه داشت:  çFö7Å¡ ys sùr& $ yϑ‾Ρr& öΝä3≈oΨ ø) n=yz $ZWt7tã öΝä3 ‾Ρ r&uρ 

$ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθ ãèy_ ö� è? � ) / اگر مرد مؤمني آن را «ود: ) تا آخر سوره، پيغمبر فرم115مؤمنون

  ».بر كوهي بخواند از جاي كنده شود
: فرمود صپيغمبردر فضايل خود از ابوذر آورده كه و ديلمي و ابوالشيخ بن حبان 

  ».يس خوانده شود خداي بر او آسان كند ي هر آنكه بميرد پس در نزدش سوره«
هر : «فرمود صيغمبرپآورده كه و محاملي در امالي خود از عبداهللا بن زبير حديث 

، شاهدي نيز دارد كه دارمي در »يس را در پيش حاجتش قرار دهد روا گردد ي هكس سور
  خبر مرسلي آورده.

هر كس قساوتي در دلش «و در مستدرك از ابوجعفر محمدبن علي آمده كه فرمود: 
  ».يس را در جامي با گالب و زعفران بنويسد سپس آن را بياشامد ي هيافت، سور

اي خواند پس او  يس را بر ديوانه ي هن الضريس از سعيدبن جبير آورده كه: سورو اب
  شفا يافت.

هر كس هنگامي كه صبح كند سورة يس «و نيز از يحيي بن أبي كثير آورده كه گفت: 
را بخواند پيوسته در خوشحالي به سر برد تا شام، و هر كس آن را هنگام شب بخواند تا 

  كسي كه تجربه كرده بود اين را برايمان گفت. »صبح در خوشي خواهد بود
هر كس تمام : «فرمود صكه پيغمبرذي ضمن حديثي از ابوهريره آورده و ترم

��ÅÁ �غافر تا:  ي هالدخان، و اول سور ي هسور yϑø9 الكرسي را هنگام  ةي، و آ)3غافر / ( � #$

د تا هنگام شب شب بخواند تا صبح محفوظ خواهد ماند، و هر كس اينها را صبح بخوان
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روايت » ناخوشايندي نخواهد ديد«دارمي اين حديث را با عبارت: ». محفوظ خواهد ماند
  كرده.

هر كس «اند كه:  و بيهقي و حارث ابن أبي اسامه و أبوعبيد از ابن مسعود مرفوعاً آورده
  ».گاه به فقر دچار نشود الواقعه را بخواند هيچ ي ههر شب سور

زني كه زايمانش سخت  ي هابن عباس موقوفاً آورده دربارو بيهقي در دعوات از 
ال هو إله إباسم اهللا الذی ال «شود: در كاغذي نوشته شده و سپس به آن زن بخورانند:  مي

   ،»العالمين  هللا رب تعالی رب العرش العظيم، الحمدو  الحليم الکريم، سبحان اهللا

� öΝåκ̈Ξr(x. tΠöθ tƒ $pκtΞ÷ρt� tƒ óΟ s9 (#þθ èWt7ù=tƒ āω Î) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9ptéÏ � ) / 46نازعات( ،� öΝåκ̈Ξr(x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρt� tƒ $ tΒ 

šχρ ß‰ tãθ ãƒ óΟ s9 (# þθ èVt7ù=tƒ āωÎ) Zπtã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô*≈n=t/ 4 ö≅ yγsù à7n=ôγãƒ āωÎ) ãΠöθ s)ø9 $# tβθ à) Å¡≈x" ø9 $# � 

  .)35احقاف / (
اي ـ  خودت چيزي ـ يعني وسوسه و ابو داود از ابن عباس آورده كه گفت: هرگاه در

uθèδ ãΑ �يافتي بگوي:  ¨ρF{ $# ã� Åz Fψ$# uρ ã�Îγ≈©à9 $#uρ ß ÏÛ$t7ø9 $# uρ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« îΛÎ=tæ � ) / 3حديد(.  

بي گزيد، پس آب و نمكي فرا ررا عق صآورده كه فرمود: پيغمبر سو طبراني از علي

≅ö �خواند:  كشيد و مي خواند و بر آن مي è% $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šχρã� Ï"≈x6ø9   و  � #$

� ö≅è% èŒθ ããr& Éb>t� Î/ È, n=x" ø9 ö≅è% èŒθ �و  � #$ ããr& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# �.  

جز با  صاند كه پيغمبر و ابوداود و نسائي و ابن حبان و حاكم از ابن مسعود آورده
  داشت. معوذات [قرآني] تعويذ را خوش نمي

ها  از جنيان و چشم انسان صه: رسول خدااند ك و ترمذي و نسائي از ابوسعيد آورده
  كرد، تا اينكه معوذات نازل شد، پس آنها را برگرفت و غير آنها را ترك گفت. تعويذ مي

خواص آيات از احاديثي كه به حد جعل نرسيده، و از  ي هاين است آنچه دربار
  ام. موقوفات صحابه و تابعين به دست آورده
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اند كه صحت آنها  ده، مردم بسياري از آن را ذكر كردهاش نرسي و اما آنچه خبري درباره
داند، و از جمله موارد لطيف آنها را ابن الجوزي از ابن ناصر از اساتيدش از  را خدا مي

اي داشتيم كه ما را اذيت  ميمونه دختر شاقول بغدادي حكايت كرده كه گفت: همسايه
اي خواندم تا آخر قرآن، و  ره آيهكرد، پس دو ركعت نماز به جاي آوردم، و از اول هر سو

گفتم: خدايا تو داد ما را از او بستان، سپس خوابيدم و چون چشم گشودم ناگاه دانستم كه 
  رفته پايش لغزيده و افتاده و مرده است. هنگام سحر پايين مي

  توجه

هاي خداي تعالي  ابن التين گفته: تعويذ كردن با سور و آيات تعويذ و غير آنها از نام
همان طب روحاني است، هرگاه بر زبان نيكان و ابرار خلق انجام گردد به اذن خداوند 

  شود، و چون اين نوع كمياب گشت مردم به طب جسماني پناه بردند. شفا حاصل مي
هرگاه شخص با يقيني آن : «صپيغمبر ي هگويم: و به اين معني اشاره است فرمود مي

  ».كنده شود ارا بر كوهي بخواند از ج
و قرطبي گفته: تعويذ به كالم اهللا و اسماء او جايز است، و اگر روايت شده باشد 

  مستحب است.
ارد كه با كتاب تعويذ كردن پرسيدم، گفت: اشكالي ند ي هو ربيع گفته: از شافعي دربار

  هي كه شناخته شده تعويذ گردد.خداوند، و ذكر ال
رد ديگر قرآن نيست؛ به جهت ي است كه در مواو ابن بطال گفته: در معوذات سرّ

شود از سحر و حسد و شر  جوامع دعا كه در بر گرفته و شامل تمام ناخوشايندها مي
  كرد. به آنها اكتفا مي صشيطان و وسوسه او و غير اينها؛ لذا پيغمبر

الفاتحه گويد: چون ثابت شده كه  ي هابن القيم دربارة حديث تعويذ به سورحافظ و 
ص و منافعي دارند، چگونه است گمان به كالم پروردگار عالم، بعضي از سخنان خوا

الفاتحه كه مثل آن نه در قرآن نزول يافته و نه در  ي ه[بايد به آن معتقد بود]، به ويژه سور
هاي  هاي ديگر، چون تمام آنچه در قرآن هست در بر گرفته، و متضمن ياد اصول نام كتاب
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ثبات معاد و يادآوري توحيد و نياز به پروردگار در ترين آنهاست، و نيز ا خداوند و جامع
كمك خواستن و هدايت طلبيدن از او، يعني درخواست هدايت به صراط مستقيم كه 

كمال معرفت و توحيد و عبادت او است، با انجام دادن آنچه امر فرموده و دوري  نمتضم
ري اصناف خاليق از هرچه نهي كرده و پايداري بر آن، و نيز اين سوره متضمن يادآو

است و تقسيم آنها به: نعمت داده شدگان كه حق را شناخته و به آن عمل كنند، و قسم 
اند، و گمراهان كه حق  ديگر مغضوب عليهم كه با وجود شناختن حق از آن روي گردانده

اند، با در بر گرفتن اثبات قدر و شرع و اسماء خداوند و معاد و توبه و تزكيه  را نشناخته
اي كه قسمتي از عظمت آن  و اصالح دل و رد بر تمام بدعتگزاران و چنين سوره نفس

  چنين است سزد كه از هر دردي به آن شفاجويي گردد. پايان سخن ابن القيم.

  مسأله

نووي در شرح المهذب گويد: در مورد اينكه آيات قرآن در ظرفي نوشته شده سپس 
اند: اشكالي  ابوقالبه و اوزاعي گفته بشويند و بيمار بخورد، حسن بصري و مجاهد و

ندارد، ولي نخعي آن را خوش نداشته. وي گويد: و مقتضاي مذهب ما آن است كه 
اند: هرگاه قرآن بر شيريني و غذا  اشكالي ندارد؛ قاضي حسين و بغوي و ديگران گفته

  نوشته شود خوردنش بالمانع است. پايان گفته نووي.
مسأله خوردن از ظرفي كه در آن آيات قرآن نوشته شده زركشي گويد: و از كساني كه 

اند: عماد نيهي است، با اينكه تصريح كرده كه بلعيدن كاغذي  را به صراحت جايز شمرده
اي باشد جايز نيست، ولي ابن عبدالسالم آشاميدن را هم منع كرده؛ به دليل  كه در آن آيه

  نظر است.رسد. ولي فتوايش محل  اينكه نجاست درون به آن مي
  
  



  :نوع هفتاد و ششم

  الخط و آداب نوشتن در رسم

هاي  بسياري از متقدمين و متأخرين از جمله ابوعمرو الداني در اين باره كتاب ي هعد
  اند. مخصوصي تصنيف كرده

و در توجيه آنچه برخالف قواعد خط آمده ابوالعباس مراكشي كتابي تأليف كرده كه 
ناميده است، در اين كتاب بيان نموده كه » م خط التنزيلعنوان الدليل في مرسو«آن را 

حسب اختالف احوال معاني آنهاست، در اينجا ان  علت اختالف اين كلمات در خط بر
  شاءاهللا تعالي به مقاصد و منظورهاي اين امر اشاره خواهم كرد:

االحبار آورده كه گفت: نخستين  ابن اشته در كتاب المصاحف به سند خود از كعب
هاي عربي و سرياني و تمام انواع  بود، وي نوشتن به زبان إواضع خط آدم ابوالبشر

ها را پخت،  هاي گلين وضع كرد، سپس لوحه آنها را سيصد سال پيش از فوتش بر لوحه
ها رسيد كه معيار  پس از ماجراي طوفان و غرق در زمين، به هر قومي يكي از آن لوحه

  عربي دست يافت. ي هبر نوشت إفرزند ابراهيم خط و زبان آنها شد، پس اسماعيل
سپس از طريق عكرمه آورده كه گفت: اولين كسي كه نوشتن عربي را وضع كرد 

بود، تمام نوشتن را مطابق تلفظ و نطق خويش ايجاد نمود، سپس عليه السالم  اسماعيل 
ساختند.  به هم نگاشت تا اينكه فرزندانش آنها را از هم جدا  آنها را به صورت متصل

انداخت اين چنين:  يي نميچسباند، و بين حروف جدا يعني تمام كلمات را به هم مي
سپس از فرزندان او همسع و قيدز كار جداسازي حروف را انجام ». رحمنرحيمبسملله«

  دادند.
اي كه  سپس از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: نخستين نوشته

  رد ابوجاد بود.خداوند از آسمان نازل ك
گوييم: خط توقيفي است، به دليل فرموده خداي تعالي  و ابن فارس گفته: اينكه مي

%Ï“ �است:  ©!$# zΟ ‾=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ‾=tæ z≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷è tƒ � ) / 5-4علق( ،� úχ 4 ÉΟ n=s) ø9 $# uρ 
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$ tΒuρ tβρ ã� äÜ ó¡o„ � ) / كه خداوند به آدم تعليم فرمود ، و اين حروف تهجي در اسمايي )1قلم

  داخل است.
و در امر ابوجاد و آغاز خط اخبار زيادي وارد شده كه اينجا محل بيان آنها نيست، و 

  ام. در كتاب مستقلي در اين باره سخن گسترانيده

  فصل

عربي آن است كه لفظ با حروف هجاء، و رعايت ابتدا و وقف نگاشته شود،  ي قاعده
اند كه در بعضي از حروف، خط  آن اصول و قواعدي تنظيم نمودهو علماي نحو براي 

  مصحف امام با اين قواعد اختالف دارد.
شود مصحف را مطابق آنچه مردم پديد  مالك سؤال شد: آيا ميامام اشهب گفته: از 

شود نوشت. الداني  اند نوشت؟ گفت: نه؛ قرآن را جز مطابق با نوشتة نخستين نمي آورده
  مقنع روايت كرده و گفته است: از علماي امت مخالفي ندارد.اين را در ال

مالك سؤال شد از حروفي كه در قرآن از قبيل واو و از امام و در جاي ديگر گفته: 
  توان آنها را در مصحف تغيير داد؟ گفت: نه. الف باشد، آيا مي

ت، مانند: ابوعمرو گفته: منظور واو و الفي است كه در نوشتن زياد شده و در لفظ نيس
و امام احمد گفته: مخالفت با مصحف امام در واو و ياء و الف و مانند اينها » اولوا«واو در 

  حرام است.
نويسد شايسته است كه خطي كه  يمان گفته: هر كس مصحفي مياإل و بيهقي در شعب

گونه كه  اند رعايت كند، و با آنها مخالفت ننمايد، و آن با آن اين مصاحف را نوشته
تر، و  دل و زبان زيرا كه آنان دانشنمندتر، و راست ؛اند چيزي را تغيير ندهد وشتهن

اند براي خودمان  اند، پس زيبنده نيست كه در استدراك آنچه نگاشته دارتر از ما بوده امانت
  پنداريم.بحقي 
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گويم: اكنون امر نگارش مصحف را در حذف و زياده و همزه و بدل و فصل، و  مي
  كنيم. ائت در آن هست و موافق يكي از آنها نوشته شده است خالصه ميآنچه دو قر

  : اول ي قاعده

  [در حذف]

: (يأيها الناس)، (يأدم)، (يرب)، (يعبادي)، و از هاء شود، مانند الف از ياء ندا حذف مي
  تنبيه همچنين، مانند: (هؤالء)، (هأنتم)، و نيز از (نا) در ضمير: (انجينكم)، (آتينه).

له) هر إهمين قبيل است: (أولئك)، (لكن)، (تبرك)، و فروع چهارگانه: (اهللا) و (و از 

≅ö �جا واقع شوند، و (الرحمن) و (سبحن) هر جا باشند مگر:  è% tβ$ ysö7ß™ ’În1 u‘ �  / اسراء)

93.(  
اهللا)، (سلم)،  گردد، مانند: (خلئف)، (خلف رسول و الف بعد از الم نيز حذف مي

  قوا).(غلم)، (ايلف)، (يل

%Ï“ �و همچنين الف بين دو الم، مثل: (الكلله)، (الضلله)، (خلل)، (للدار)،  ©# s9 sπ©3 t6Î/ � 

  ).96(آل عمران / 
و از هر اسم علمي كه بيش از سه حرف باشد، مانند: ابرهيم، و صلح، و ميكئيل، مگر 
جالوت و طالوت و هامان، و يأجوج و مأجوج، و داود چون واوش حذف شده، و 

  ائل چون يائش حذف شده.اسر
  و در هاروت و ماروت و قارون اختالف شده است.

گردد ـ مانند:  و الف از هر تثنيه اسم يا فعل ـ در صورتي كه كنار واقع نشود حذف مي
  (رجلن)، (يعلمن)، (أضلنا)، (ان هذان)، مگر: (بما قدمت يداك).
ربهم) مگر  عنون)، (ملقواو نيز از جمع سالم خواه مذكر باشد يا مؤنث، مانند: (الل

 ي ههاي الذاريات و الطور، و (كراماً كاتبين)، و مگر: (روضات) در سور (طاغون) در سوره
يونس، و مگر در  ي هشوري، و (آيات للسائلين)، (مكر في آياتنا) و (آياتنا بينات) در سور

يد باشد مثل: اي باشد، مانند: (الصائمين والصائمات)، يا تشد صورتي كه پس از آن همزه
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گردد،  باشد آن نيز حذف مي  ميافات)، پس اگر در آن كلمه الف دو(الضالين)، و (الص
  فصلت. ي همگر (سبع سموات) در سور

گردد، مانند:  و از هر جمعي كه بر وزن (مفاعل) و امثال آن باشد نيز الف حذف مي
الملئكه، و الف دوم المسجد، و مسكن، و اليتمي، و النصري، و المسكين، و الخبئث، و 

  (خطينا) هر جا كه واقع شود.
) هر جاي قرآن واقع شود مگر در آخر رلث، و (سحلث و ُثو از هر عدد مانند: َث

گردد ـ ، و القيمه، و  الذاريات، ـ و اگر تثنيه گردد هر دو الف آن حذف مي ي هسور
ر، واألصحب، و األنهر، الشيطن، و سلطن، و تعلي، و اللتي، و اللئي، و خلق، و علم، و بقد

و الكتب، و نكره اين سه كلمه اخير مگر در چهار موضع: (لكل أجل كتاب)، (كتاب 
اهللا مجراها،  النمل، و نيز از بسمله، و بسم ي همعلوم)، (كتاب ربك)، (كتاب مبين) در سور

  و از اول فصل امر از (سأل).
نند: ءادم، ءاخر، ءأشفقتم، اي كه دو يا سه الف در آن جمع باشد، ما و از هر كلمه

  ءانذرتم.
النجم، و نيز نأي  ي هو از رءا هر جا كه واقع شود مگر (مارأي)، و (ولقدرأي) در سور

yϑsù ÆìÏϑ �و ءالئن، مگر  tGó¡ o„ tβ Fψ$# �  / 9(جن.(  

  ق. و هاي الحجر كه) مگر در سورهيألاو دو  الف از (
***  

  گردد، مانند: (باغ والعاد). ع و جر حذف ميدار در حالت رف و ياء از هر منقوص تنوين

$y“ÏŠ �و مضاف به منقوص اگر ندا شود، مگر:  t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu� ó�r& �  / 53(زمر ،(� 

y“ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u �  / العنكبوت، و نيز اگر منادي واقع  ي ه) در سور56(عنكبوت

≅ �نشود، مگر:  è%uρ “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 � 53راء / (اس ،(� Î� ó�r& “ÏŠ$ t7Ïè Î/ �  / هاي  ) در سوره77(طه

’ �طه و حم،  Í?ä{ ÷Š$$ sù ’ Îû “Ï‰≈t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{ ÷Š$# uρ  ÉL̈Ζy_ �  / 30و  29(فجر.(  
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ين)، (متكئين)، (عليين)، يگردد، مانند: (ولي)، (والحوار و با مانند منقوص نيز حذف مي
ئه)، و (السيئه)، و (افعيينا)، و (يحيي) در )، و (هيئ)، و (مكر السييء)، و (سيئو (يهي

  صورتي كه با ضمير باشد نه مفرد.
و هر كجا كه واقع شوند: (اطيعون)، (اتقون)، (خافون)، (ارهبون)، (فأرسلون)، و 

البقره، و (يكيدون) مگر  ي هيس، و (اخشون) مگر در سور ي ه(اعبدون) مگر در سور
هاي آل عمران و طه، و (التنظرون)، و  سوره (فكيدوني جميعاً)، و (اتبعون) مگر در

(التستعجلون)، و (ال تكفرون)، و (التقربون)، و (ال تخزون)، و (التفضحون)، و (يهدين)، 
و (سيهدين)، و (كذبون)، و (يقتلون)، و (أن يكذبون)، و (وعيد)، و (الجوار)، و (بالواد)، 

  و (المهتد) مگر در سوره االعراف.
  ذا المؤده)، (يئوساً).اليستون)، (فأوا)، (وإگردد، مانند: ( ف ميو واو با نظيرش حذ

شود، مانند: (اليل)، (الذي)، مگر (اهللا)،  و الم ادغام شده در مثل خودش حذف مي
(اللهم)، (اللعنه) و فروع آن، و (اللهو)، (اللغو)، (اللؤلؤ)، (الالت)، (اللهم)، (اللهب)، 

  (اللطيف)، و (اللوامه).

  گيرد اي قرار نمي تحت قاعده در حذفي كه
ضعفاً)، (مدغماً)، (خدعهم)، (أكلون للسحت)، (بلغ)،  ةذريالف از (ملك الملك)، (

 ي هاي االعراف و هود، (المعيد) در سوره (ليجدلوكم)، (و بطل ما كانوا يعملون) در سوره
المؤمنون)، (ايه  هاي الرعد و النمل و عم، (جذذا)، (يسرعون)، (ايه االنفال، (تربا) در سوره

رغاً)، (و هل يجزي)، (من هو كذب)، (للقسيه) در ايه الثقالن)، (ام موسي فأالساحر)، (
  اهللا)، (وال كذباً). الزمر، (أثره)، (عهد عليه ي هسور

دعان)، و (من اتبعن)، و (سوف يأت  البقره، و (الداع اذا ي هم) در سوراهو ياء از (ابر
ليس)، (يوم يأت ال تكلم)، (حتي تؤتون  لمؤمنين)، (فال تسألن مااهللا)، (و قد هدان)، (ننج ا

هاي الرعد و غافر و ص،  مؤثقاً)، (تفندون)، (المتعال)، (متاب)، (مĤب)، (عقاب) در سوره
(فيها عذاب)، (أشركتمون من قبل)، (و تقبل دعĤء)، (لئن أخرتن)، (أن يهدين)، (ان ترن)، 
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باشند، (أال تتبعن) در  الكهف مي ي هن پنج كلمه در سور(أن يؤتين)، (أن تعلمن)، (نبغ) اي
طه، و (الباد)، و (ان اهللا لهاد)، (أن يحضرون)، (رب ارجعون)، (وال تكلمون)،  ي هسور

 (يسقين)، (يشفين)، (يحيين)، (واد النمل)، (أتمدونن)، (فما آتان)، (تشهدون)، (بهاد
ن)، (واسمعون)، (لتردين)، (صال العمي)، (كالجواب)، (ان يردن الرحمن)، (الينقذو

الحجيم)، (التالق)، (التناد)، (ترجمون)، (فاعتزلون)، (يناد المناد)، (ليعبدون)، (تطعمون)، 
  القمر، (يسر)، (أكرمن)، (أهانن)، (ولي دين). ي ه(يعد الداع)، دو مرتبه در سور

يوم يدع شوري، ( ي هنسان) (و يمح اهللا) در سورو واو حذف شده از: (و يدع اإل
  الداع)، (سندع الزبانيه).
اينكه واو در اين چهار مورد حذف شده توجه دادن بر سرعت و  مراكشي گفته: سرّ

د، باش دارد، مي آساني وقوع فعل از فاعل، و شدت وقوع منفعل كه در وجود به آن تأثير
سرعت طور كه به خير  كند كه بر او آسان است، و همان اما (ويدع اإلنسان) داللت مي

رود، بلكه رسيدن شر به او از جهت ذاتش  گيرد در طلب شر نيز به سرعت مي مي
تر از خير است، و اما (و يمح اهللا الباطل)، به جهت اشاره به سرعت از بين رفتن و  نزديك
پاشيدگي باطل است، و اما (يدع الداع) اشاره به سرعت دعا، و سرعت اجابت  از هم

و گماشتگان  ينرد اخير اشاره به سرعت كار و اجابت مأموردعاكنندگان است. و اما مو
  آتش و شدت آنهاست.

  :دوم ي قاعده

  [در زياده]

هاي جمع زياد شده است، مانند: (بنوا اسرائيل)، (مالقوا  الف پس از واو در آخر اسم
و هلك)، علم) مگر (الربوا) و (إن امروء  اللباب)، برخالف مفرد، مثل: (لذوا ولواأربهم)، (

شود، مگر (جاءو) و (باءو) هر جا  نيز آخر فعل مفرد يا جمع مرفوع يا منصوب افزوده مي
الدار)، (عسي اهللا أن يعفو عنهم) در  ن فاؤ)، (والذين تبوؤإكه واقع شوند و (عتوعتواً)، (ف

  في آياتنا) در سبأ. النساء، (سعو ي هسور
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گردد، مانند:  د افزوده مياي كه به صورت واو نگاشته شده باش و نيز پس از همزه
)، ء(تفتؤا) و در (مائه) و (مائتين)، و (الظنونا)، و (الرسوال)، و (السبيال)، و (التقولن لشاي

وضعوا) و (ال إلي اهللا)، و (ال الي الجحيم)، و (التايئسوا)، و (انه أذبحنه)، (و ال أو (ال 
  اليايئس)، و (أفلم يايئس).

الزمر و الفجر، و (ابن) همه جا با همزه  ي هدر سور) ءو بين ياء و جيم در: (جاي
  نوشته شده است.

يهم) و (من آنائي اليل) در ه) و (مإلبالمرسلين)، و (مإل ءو نيز افزوده شده در: (نباي
شوري، و (ايتائي  ي هطه، (من تلقائي نفسي)، (من ورائي حجاب) در سور ي هسور
الروم، (بأييكم المفتون)،  ي هره) در سورالنحل، و (لقائي اآلخ ي هالقربي) در سور ذي

  (بنيناها بأييد)، (أفأين مات)، (أفأين مت).
  و در (اولوا) و فروع آن واو افزوده شده، و نيز در (ساوريكم).
) و مانند اينها ء)، و (نبايءمراكشي گفته: بدين جهت اين حروف در اين كلمات (جاي

هديد و وعيد بوده باشد، همچنان كه در (بأييد) انگيز و نشانگر تفخيم و ت زياد شده تا هول
براي تعظيم نيروي خداوند متعال كه آسمان را با آن بنا نهاد، و هيچ نيرويي به آن شباهت 

  ندارد، افزوده شده است.
هاي پيش از خط عربي به صورت  و كرماني در عجايب گفته: شكل فتحه در خط

اء بود، مثالً: (ال أوضعوا) و مانند آن را الف، و ضمه به صورت واو، و كسره به صورت ي
با الف به جاي فتحه نوشتند، و (ايتائي ذي القربي) را با ياء به جاي كسره، و (اولئك) و 

العهد  زيرا كه به آغاز پيدايش خط قريب ؛نوشتند امثال آن را با واو به جاي ضمه مي
  بودند.

  سوم ي قاعده

  [در همزه]

شود، در اول كلمه يا وسط يا آخر آن  بلش نوشته ميهمزه ساكن به حرف حركت ماق
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ؤهم، وباشد؛ مانند: ائذن، و أؤتمن، و البأساء، و اقرأ، وجئناك، وهيئ، و المؤتون، و تس
مگر: (فادارءتم)، و (رءياً) و (الرءيا)، و (شطئه) كه حرف آنها حذف شده، و همچنين اول 

  ا پس از واو باشد، مثل: (وأتمروا).فعل امري كه پس از فاء باشد، مانند: (فأتوا)، ي
مه و همزه متحرك؛ اگر در اول كلمه باشد يا حرف زائدي به آن اضافه گردد؛ در ه

انند: (أيوب)، (إذ)، (أولوا)، (سأصرف)، (فبأي)، (سأنزل) شود، م احوال با الف نوشته مي
 لعنكبوت، (أئناهاي النمل و ا مگر چند مورد: (أئنكم لتشهدون)، (أئنكم لتأتون) در سوره

(أئفكاً)، (أئمه)، (لئال)،  ،متنا)، (أئن ذكرتم) الشعرا، (أئذا ي هلتاركوا)، و (ائن لنا) در سور
شود مگر (قل أؤنبئكم)، و (هؤالء) كه با واو  (لئن)، (يومئذ)، (حينئذ) كه با ياء نوشته مي

  بايد نگاشت.
(سأل)، (سئل)، (نقرؤه)، شود، مانند:  و اگر در وسط باشد به حرف حركتش نوشته مي

يوسف، و (الملئن)، و (امتلئت)، و (اشمئزت)، و  ي همگر (جزاؤه) در سه مورد سور
(اطمئنوا) كه در اينها حذف شده است. وگرنه اگر همزه مفتوح يا مكسور باشد يا ماقبلش 
مضموم، يا خود آن مضموم و ماقبل آن مكسور باشد، پس به حرف آن نوشته گردد، 

  الخاطئه)، و (فؤادك)، (سنقرئك).مانند: (
گردد، مانند: (يسئل)، (التجئروا)، مگر  و اگر ماقبل آن ساكن باشد حرف آن حذف مي

  الكهف. ي ه(النشأه) و (موكالً) در سور
گردد، چون  يشتر گذشت كه حذف ميپو اگر ماقبلش الف، و خود همزه مفتوح باشد، 

كه همزه در اين صورت به شكل آن رسم  زيرا ؛شود با ألفي ديگر مانند خودش جمع مي
يوسف و الزخرف حذف شده  ي هگردد، مانند: (أبناءنا)، همچنين از (قرءاناً) در دو سور مي

  است.
گردد، مانند: (آباؤكم)، (آبائهم)، مگر:  و اگر مضموم يا مكسور باشد حذف نمي

االنفال، (نحن  ي هاالنعام، (ان أوليؤه) در سور ي ه(أوليؤهم)، (الي أوليئهم) در سور
  فصلت. ي هأوليؤكم) در سور
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شود، مانند:  و اگر بعد از حرف مجانس خودش باشد، نيز قبالً گذشت كه حذف مي
  (شنئان)، (خاسئين)، (مستهزءون).

شود، مانند: (سبأ)،  و هرگاه همزه در آخر باشد، با حذف حركت ماقبل آن خوانده مي
ا)، (يتفيؤا)، (أتوكؤا)، (ال تظمؤا)، (مايعبؤا)، (شاطي)، (لؤلؤ) مگر در چند جا: (تفتؤ

 ي ه(يبدؤا)، (ينشؤا)، (يذرؤا)، (نبؤا)، (قال الملؤا) اولي در قد افلح، و سه ديگر در سور
المائده، و در الزمر و الشوري و الحشر،  ي هالنمل، (جزاؤ) در پنج مورد، دو جاي سور

ؤا) در االنعام و الشعراء، (علمؤا بني)، هاي االنعام و شوري، (يأتهم نب (شركؤا) در سوره
هاي ابراهيم و غافر، (في أموالنا ما نشؤا)، (و ما  (من عباده العلمؤا)، (الضعفؤا)، در سوره

مبين)، در  الروم، (ان هذا لهو البلؤا)، (بلؤا ي هغافر، (شفعؤا)، در سور ي هدعؤا) در سور
  شود. با واو نوشته ميمنكم) كه تمام اينها  ؤُااءالدخان، (بر ي هسور

)، ءاألرض)، (دف ءگردد، مانند: (مل و اگر ماقبلش ساكن باشد خودش حذف مي
اء چنين استثنا كرده )، (ماء) مگر (لتنوأ)، (و إن تبؤا)، (والسوآي)، فرّء(شيء)، (الخب

  است.
زيرا كه الفي كه پس از واو  ؛نبايد كرد ءگويم: به نظر من اين سه كلمه را استثنا مي

  ست صورت همزه نيست بلكه بعد از واو فعل افزوده شده است.ا

  :چهارم ي قاعده

  [در بدل]

شود: الصلوه، الزكوه،  به جهت تفخيم، الف در اين كلمات به صورت واو نوشته مي
  الحيوه، الربوا، به شرط اينكه اضافه نشوند. و مشكوه، و النجوه، و منوه.

شود، مانند: (يتوفيكم) در  رت ياء نوشته ميو هر الفي كه از واو منقلب باشد به صو
اسم باشد يا فعل، ضميري به آن متصل گردد يا نه، و خواه با ساكني مالقات كند يا نه، و 

و هداني و من عصاني و األقصا، و  از اين قبيل است: يا حسرتي، يا أسفي؛ مگر تترا و كلتا
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مگر در صورتي كه پيش از آن ياء  أقصا المدينه، و من توليه، و طغا الماء، و سيماهم، و
  باشد، مثل: الدنيا، والحوايا، مگر يحيي چه اسم باشد و چه فعل.

شود: الي، و علي، و أني به معني چگونه، و متي، و بلي،  و نيز به صورت ياء نوشته مي
  و حتي مگر: (لدا الباب).

شفا، و عفا، مگر  شود، مانند: الصفا، و ثالثي واوي ـ اسم يا فعل ـ با الف نوشته مي
  ي.، و دحيها، و تليها، و طحها، و سجزكي منكم) ضحي هرجا كه واقع شود، و (ما

شود، مانند: لنسفعاً، يكوناً، اذاً، ولي  و نيز نون تأكيد خفيفه به صورت ألف نوشته مي
شود  گردد، و هاء تأنيث نوشته به همان صورت نوشته مي كأين به صورت نون رسم مي

هاي البقره و األعراف، و هود، و مريم، و الروم، و الزخرف، و  در سوره مگر: (رحمت)
و آل عمران و مائده و ابراهيم و النحل و لقمان و فاطر و  رههاي البق (نعمت) در سوره

، و (تمت كلمت 1)، با زوج خودتأالطور، و (سنت) در األنفال و فاطر و غافر، و (امر
قد  ي ه(والخامسه ان لعنت اهللا)، و (معصيت) در سور اهللا)،  ربك الحسني)، (فنجعل لعنت

بت)، (الالت)، أسمع، (إن شجرت الزقوم)، (قرت عين)، (و جنت نعيم)، (بقيت اهللا)، (يا 
  (مرضات)، (هيهات)، (ذات)، (ابنت)، و (فطرت).

  پنجم: ي قاعده

  [در وصل و فصل]

 ي ه تقولوا، در سورشود مگر در ده جا: أن ال أقول، أن ال ا) به فتح وصل ميّلأ(
 ي هني أخاف، در سورإهود، أن ال إله، أن ال تعبدوا إال اهللا  ي هملجا در سور االعراف، أن ال

                                                

øŒÎ) ÏM﴿ي (امرأة) با زوج (شوهر) خودش ذكر شود چون:  منظور اينست كه هرگاه واژه - 1 s9$s% ßNr&t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã ﴾  :35(آل عمران (

Èβ﴿شود، مانند:  شود، و اگر بدون زوج ذكر شود با تاي مربوطه نگاشته مي با تاي مبسوطه نوشته مي Î)uρ îο r&z÷ ö∆ $# ôM sù% s{ . ÏΒ 

$yγ Î=÷è t/...﴾  :[مصحح]128(نساء .(  
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يس، أن التعلوا در  ي هالحج، أن التعبدوا، در سور ي هاالحقاف، أن التشرك، در سور
  ن. ي هالممتحنه، أن ال يدخلنها در سور ي هالدخان، أن ال يشركن، در سور ي هسور

هاي النساء و الروم، و  شود مگر: (من ما ملكت) در سوره و نيز (مما) متصل نوشته مي
  المنافقين. ي ه(من ما رزقناكم) در سور

  شود. و (ممن) همه جا متصل نوشته مي
  و (عما) مگر (عن مانهوا).

  الرعد. ي هو (إما) به كسر، مگر (و ان مانرينك) در سور
  و (أما) در همه جا.

  النجم.  ي هالنور، (عن من تولي) در سور ي همگر (يصرفه عن من) در سور و (عمن)
النساء، (أم من أسس)، (أم من خلقنا)، در  ي هو (أمن) مگر (ام من يكون) در سور

  الصافات، (أم من يأتي آمناً). ي هسور
  القصص. ي هن لم يستجيبوا)، در سورإو (إلم) به كسر، مگر: (ف

، البقره آمده ي همورد: (في ما فعلن) بار دومي كه در سورو (فيما) مگر در يازده 
هاي المائده و االنعام، (قل ال أجد في ما)، (في ما اشتهت)، در  كم في ما) در سوره(ليبلو
الشعراء، (في ما رزقناكم) در  ي هاألنبياء، (في ما أفضتم)، (في ما هنا)، در سور ي هسور
الزمر، (و ننشئكم في ما  ةانوا فيه) هر دو در سورالروم (في ما هم فيه)، (في ما ك ةسور

  الواقعه. ةالتعلمون) در سور
  االنعام. ةنما) مگر (ان ماتوعدون آلت) در سورإو (

  هاي الحج و لقمان. و (أنما) مگر: (أن مايدعون)، در سوره
  وا إلي الفتنه)، (من كل ما سألتموه).رد و (كلما) مگر: (كل ما

  ي كه با الم آيد.و (بئسما) مگر در صورت
  و (نعما) و (مهما) و (ربما) و (كأنما) و (ويكأن).

نويسند: (حيث ما)، (أن لم) به فتح، (إن لن) مگر در  و اين كلمات را جدا مي
  هاي الكهف و القيامه. سوره
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  هه).ينما تولوا)، (أينها يوجأو (اين ما) مگر (ف
كم)، (اينما كنتم تعبدون) در و در اين موارد اختالف است: (أين ما تكونوا يدرك

هاي آل  االحزاب، و (لكي ال) مگر در سوره ي هالشعراء، (أينما ثقفوا) در سور ي هسور
  االحزاب. ي هعمران و الحج و الحديد و دومين بار در سور

طه كه همزه در آن به صورت  ي هو (يوم هم)، و (الت حين) و (ابن ام) مگر در سور
  مزة (ابن) حذف گرديده، و به اين شكل درآمده: (يبنئوم).واو نوشته شده است، و ه

  ششم: ي قاعده

  [آنچه دو قراءت در آن هست و مطابق يكي از آن دو نگاشته شده]

  منظورمان قرائتي است كه شاذ نباشد.
وعدنا)، و (الصعقه)، (الريح)، (تفدوهم)، : (ملك يوم الدين)، (يخدعون)، (واز جمله

هاي آل  م)، و مانند اينها: (ولو ال دفع)، (فرهن)، (طئرا) در سوره(تظهرون)، و (التقتلوه
يمانكم)، (األولين)، (لمستم)، (قسيه)، (قيما)، أعمران و المائده، (مضعفه)، (عقدت 

االعراف، (طئف)، (حش اهللا)، (وسيعلم الكفر)، (تزور)،  ي ه(للنس)، (خطيئتكم) در سور
)، (و حرم علي قريه)، (إن اهللا يدفع)، (سكري و (زكيه)، (فال تصحبني)، (لتخذت)، (مهداً

ماهم بسكري)، (المضغه عظمأ فكسونا العظم)، (سرجاً)، (بل ادرك)، (و ال تصعر)، (ربنا 
شود، و با الف و حذف آن هر دو قراءت  بعد)، (أسور) همه اينها بدون الف نوشته مي

  اند. خوانده
العنكبوت، (ثمرت من أكمامها) در  ي ه(غيبت الجب)، (و أنزل عليه ءآيت)، در سور

فصلت، (جملت)، (فهم علي بينت)، (و هم في الغرفت آمنون) كه اينها به هر دو  ي هسور
  اند. گونه جمع و مفرد خوانده شده

و (تقيه) به ياء، و (ألهب) به ألف، (يقض بالحق) بدون ياء، (ءاتوني زبرالحديد) فقط 
  شود. نوشته مي ج المؤمنين) با يك نوننبا يك الف، (ن
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االعراف، و (المصيطرون) و  ي هو (الصراط) هر جا واقع شود، و (بصطه) در سور
  شود. (المصيطر) فقط با صاد نوشته مي

شود كه براي دو قراءت صالحيت دارد؛ مانند  اي نوشته مي اي به گونه و گاهي كلمه
  است.(فكهون) و مطابق قرائت خودش حذف در آن واقع شده، چون جمع سالم 

  آنچه موافق قرائت شاذي نوشته شده
و كلما عهدوا)، و اما (مابقي من الربو) به ضم باء و أن البقر تشبه علينا)، (إاز جمله: (

نما طئركم)، (طئره في عنقه)، (تسقط)، إسكون واو خوانده شده است، (فلقتلوكم)، (
)، (فادخلي في (سمراً)، (و فصله في عامين)، (عليهم ثيابت من سندس)، (ختمه مسك

  عبدي).

  اي از همين بحث شاخه
هاي مختلفي كه مشهور است و با زيادتي كه با نوشته شده موافقت ندارد  و اما قرائت

باشد، مانند: اوصي، و وصي، و تجري تحتها، و من تحتها، و سيقولون اهللا، وهللا، و ما  مي
اند، و تمام اينها در  گاشتهشوند ن طوري كه قرائت مي عملت أيديهم، و ما عملته؛ كه همان

  هاي امام ديده شده است. مصحف

  فايده
آيند نه مطابق تلفظ و اداء آنها، به  فواتح سور بر همان ترتيب حروفشان به نگارش مي

اند  جهت اكتفا به شهرت نحوة قرائت آنها، و (حم عسق) را به صورت جدا از هم نوشته
شود هماهنگ و  ي كه با (حم) شروع ميهاي برخالف: (المص) و (كهيعص) تا با سوره

  يكسان باشد.

  فصلي در آداب نوشتن قرآن

نوشتن مصحف و خوش خط و روشن و خوانا نوشتن آن مستحب است، و نيز 
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طور نوشتن  استواري خط پسنديده است، برخالف كشيدن مدها كه كراهت دارد، و همين
  آن در شيء كوچك.

آورده كه مصحفي نزد مردي يافت كه آن را  سفاروق  ابوعبيد در فضايل خود از عمر
با قلم ريزي نوشته بود، پس آن را نپسنديد و آن مرد را زد و گفت: كتاب خدا را بزرگ 

  شماريد.
  شد. ديد خشنود مي و عمر چنين بود كه هرگاه مصحف بزرگي مي

  هاي كوچك برگرفته شود. آورده كه اكراه داشت مصحف سو عبدالرزاق از علي
  د از آن حضرت آورده كه اكراه داشت قرآن در شيء كوچكي نوشته شود.و ابوعبي

بر من گذشت  اند كه ابوحكيم عبدي گفت: علي و او و بيهقي در شعب االيمان آورده
نوشتم، پس فرمود: قلمت را بزرگ كن، پس آن را اندكي  در حالي كه مصحفي مي

له، اين چنين آن را منور شكستم [تا درشت نوشت] سپس به نوشتن پرداختم، فرمود: ب
  كن چنان كه خدايش نوراني ساخته.

را نيكو » اهللا الرحمن الرحيم بسم«آورده كه فرمود: مردي:  سو بيهقي موقوفاً از علي
  فرا گرفت، پس آمرزيده شد.

و ابونعيم در تاريخ اصبهان، و ابن اشته در المصاحف از طريق ابان از انس مرفوعاً 
  ».آمرزد اهللا الرحمن الرحيم را نيكو بنويسد خداوند او را مي بسمهركس «اند كه:  آورده

و ابن أشته از عمربن عبدالعزيز آورده كه به كارگزارانش نوشت: هركدام از شما 
  را بكشد.» الرحمن«نويسد،  اهللا الرحمن الرحيم مي بسم

نوشته بدون سين » اهللا الرحمن الرحيم بسم«و از زيدبن ثابت آورده كه اكراه داشت 
  شود.

 فاروق اي كه به عمر و از يزيدبن أبي حبيب آورده كه منشي عمروبن العاص در نامه
را بدون سين نوشت، پس عمر او را كتك زد، به او گفته شد: براي » اهللا بسم«نوشته بود، 

  چه اميرالمؤمنين تو را زد؟ جواب داد: به خاطر سين.
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هاي  يم كشيده شود پيش از آنكه دندانهو ابن سيرين آورده كه اكراه داشت باء تا م
  سين را بكشند.

داشت مصحف را به  و ابن أبي داود در المصاحف از ابن سيرين آورده كه خوش نمي
صورت مشق بنويسند، گفته شد: چرا؟ جواب داد: چون كه در اين كار نقص عظمت 

  قرآن  است.
خوب است چنانكه و نوشتن قرآن با چيز نجس حرام است، ولي نوشتن آن با طال 

  غزالي گفته.
  اند. و ابو عبيد از ابن عباس و أبوذر و أبو الدرداء آورده كه آنها خوش نداشته

و از ابن مسعود آورده كه: مصحف تزيين شده با طاليي بر او گذراندند، پس گفت: 
  شود تالوت آن به حق است. بهترين چيزي كه مصحف با آن تزيين مي

ها بسيار كراهت دارد، چون  تن آيات قرآن بر ديوارها و سقفاند: نوش اصحاب ما گفته
  شود. كه پا زده مي

و ابوعبيد از عمربن عبدالعزيز آورده كه گفت: قرآن را در جايي كه زير پا قرار 
  گيرد ننويسيد. مي

و آيا جايز است آن را به خط غيرعربي بنويسند؟ زركشي گفته: در اين باره سخني از 
زيرا كه چه بسا  ؛رود كه جايز باشد ام. وي گفته: و احتمال مي ديدههيچ يك از علما ن

خواند، به خوبي آن خط را بشناسد، ولي اقرب منع و حرمت  كسي كه آن را به عربي مي
اند: قلم  آن است، چنان كه قرائت آن به غير زبان عربي نيز حرام است، و چون كه گفته

 �شناسد، و خداي تعالي فرموده:  عربي نمييكي از دو زبان است، و عرب قلمي غير از 

Aβ$ |¡ Î=Î/ <c’ Î1 t�tã &Î7•Β �.  

  فايده
ها را جز مضري  داود از ابراهيم تيمي آورده كه گفت: عبداهللا گفته: مصحف ابن أبي

  كسي نبايد بنويسد.
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  هاست. ابن أبي داود گويد: اين لهجه از بهترين لهجه

  مسأله
كه  شود: اولين كسي قرآن اختالف شده، گفته ميگذاري  گذاري و شكل در مورد نقطه

لي بود به امر عبدالملك مروان، و به قولي: حسن بصري و اين كار را كرد أبواألسود دؤ
  يحيي بن يعمر، و به قولي: نصربن عاصم ليثي.

  و نخستين كسي كه همزه و تشديد و روم و اسمام را وضع كرد خليل بود.
كردند، سپس خمس (= پنج آيه پنج آيه) نوشتند، و  گذاري و قتاده گفته: اول نقطه

  سپس عشر (= ده آيه ده آيه).
ها بود، سپس  گذاري در آخر آيه و ديگري گفته: اولين چيزي كه پديد آوردند نقطه

  ها را نوشتند. آغاز و خاتمه سوره
شناختند مگر سه  و يحيي بن أبي كثير گفته: چيزي از آنچه در مصاحف پديد شده نمي

  شد. اين را ابن أبي داود روايت كرده است. ها قرار داده مي اي كه بر سر آيه طهنق
اند كه گفت: قرآن را جدا كنيد، و با چيزي  آورده سو ابوعبيد و ديگران از ابن مسعود 

  مخلوط ننماييد.
  گذاري مصاحف را خوش نداشت. و از نخعي آورده كه: او نقطه

  ها را اكراه داشت. ري و نوشتن آغاز و ختم سورهگذا و از ابن سيرين آورده كه نقطه
و از ابن مسعود و مجاهد است كه تعشير (بر اول هر ده آيه كلمه عشر نوشتن) را 

  كراهت داشتند.
ها و كوچك بودن  و ابن أبي داود از نخعي آورده كه او نوشتن عشرها و اول سوره

  داشت. فالن و فالن را كراهت مي ي همصحف، و نوشتن در آن سور
فالن و  ي هو از او آورده كه مصحفي نزدش بردند كه در آن نوشته شده بود: سور

  چندمين آيه، پس گفت: اين را پاك كن كه ابن مسعود آن را اكراه داشت.
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هايي [خارج از قرآن] در مصحف نوشته  و از ابوالعاليه آورده كه ناخوش داشت جمله
  ره نوشته شود.شود، و آغاز فالن سوره يا خاتمه فالن سو

گيرند  هايي كه كودكان در آنها تعليم مي گذاري در محصف نقطه«مالك گفته: امام و 
  ».اشكالي ندارد، ولي در امهات نه

ها و عدد آيات در مصحف  هاي سوره و حليمي گفته: نوشتن اعشار و اخماس و نام
گذاري  ، ولي نقطه»كنيدپيرايه  دوا القرآن = قرآن را بيجرّ«زيرا كه فرموده:  ؛كراهت دارد

زيرا كه صورتي ندارد تا توهم شود كه چيزي كه در قرآن نيست جزء آن كراهت ندارد؛ 
كند، و ثبت آن براي كسي كه نياز دارد  شده، بلكه اينها بر نحوة قرائت آن داللت مي

  ضرر است. بي
هم جدا و و بيهقي گفته: از آداب قرآن اين است كه تفخيم گردد، پس بايد كلماتش از 

خط نوشته شود، و كوچك نباشد، و حروف آن را ريز و باريك ننويسند، و آنچه از  خوش
ها  ها و عشرها و وقف ن نيست به آن مخلوط نشود، مانند شماره آيات و محل سجدهآقر

و اختالف قراءات و معاني آيات؛ و ابن أبي داود از حسن و ابن سيرين آورده كه گفتند: 
  ف اشكالي ندارد.گذاري مصاح نقطه

  گذاري قرآن اشكالي ندارد. و از ربيعه بن أبي عبدالرحمن آورده كه گفت: شكل
زيرا كه آن را از لحن و  ؛گذاري مصحف مستحب است و نووي گفته: نقطه و شكل

  كند. تحريف حفظ مي
  گذاري نشود. و ابن مجاهد گفته: شايسته است كه جز آنچه مشكل است شكل

گذاري با رنگ سياه انجام شود، به جهت تغييري كه  دانم نقطه يز نميالداني گفته: جا و
دانم چند قراءت در يك مصحف با  آيد، و جايز نمي الخط به وجود مي در شكل رسم

الخط  ترين خلط كردن و تغيير دادن رسم زيرا كه از بزرگ ؛هاي مختلف جمع گردد رنگ
رنگ نوشته  سكون و مد با خط سرخ ها و تنوين و تشديد و است، به نظر من بايد حركت

  ها با رنگ زرد. شود، و همزه
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ما در الشافي گفته: نوشتن تفسير كلمات قرآن بين  - و جرجاني ـ از هم مسلكان
  باشد. سطرهاي آن مذموم مي

  فايده

اي بر اول حرف،  شد، فتحه؛ نقطه گذاري در صدر اول به صورت نقطه انجام مي شكل
شد، الداني هم همين روش را به كار  زير اولش قرار داده مي و ضمه بر آخر آن، و كسره

برد، و آنچه اكنون شهرت يافته ضبط كلمات به وسيلة حركاتي است كه از حروف  مي
تر است، و بر  اند، كه خليل اينها را ابتكار كرده، و اين شيوه بيشتر و واضح گرفته شده

گيرد، و  باالي حرف قرار مي شود، پس فتحه به شكل مستطيل است كه همين عمل مي
كسره به همان شكل در زير حرف، و ضمه واو كوچكي است كه باالي حرف واقع 

باشد؛ پس هرگاه بر حرف اظهار باشد ـ كه پيش از  شود، و تنوين دو شكل كنار هم مي مي
گيرد، وگرنه بين دو حرف قرار داده  حرف حلق واقع است ـ تنوين بر روي قرار مي

  شود. مي
شود، و همزة  رنگ نوشته مي الف حذف يا بدل شده در جاي خود به صورت سرخو 

حذف شده بدون حرف به خط سرخ نوشته گردد، و بر نون ساكن و تنوين پيش از باء 
شود، و پيش از حرف حلق سكون بر آنها نقش  به رنگ سرخ نوشته مي» م«عالمت اقالب 

شوند، و هر ساكني صورت سكون بر  مي حركت رها گردد، و هنگام ادغام و اخفاء بي مي
گيرد مگر طاء  ماند، و مابعدش تشديد مي گيرد، و مدغم بدون حركت باقي مي آن قرار مي

و كشيدن خط مد از حرف » فرطت«گردد، مانند  پيش از تاء كه بر آن سكون نقش مي
  كند. خودش تجاوز نمي

  

  فايده
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دو وجه را » وا القرآنجرد: «لحديث گفته: سخن ابن مسعودا حربي در كتاب غريب
  محتمل است:

  يكي: اينكه آن را در تالوت مجرد كنيد، و غير آن را به آن خلط ننماييد.
  ها و تعشير خالي كنيد. دوم: اينكه آن را در خط از نقطه

هاي ديگر با آن، زيرا  تر اين است كه مراد: مخلوط نكردن كتاب و بيهقي گفته: روشن
شود، و اينها بر  يگر غير از قرآن فقط از يهود و نصاري گرفته ميهاي آسماني د كه كتاب
  ها امين نيستند. آن كتاب

  اي از بحث شاخه
ابن أبي داود در كتاب المصاحف از ابن عباس آورده كه اجرت گرفتن بر نوشتن 

  داشت. مصحف را خوش نمي
  و از أيوب سختياني مثل همين را آورده.

رده كه خريد و فروش مصاحف و أجرت گرفتن بر و از ابن عمر و ابن مسعود آو
  داشتند. نوشتن آنها را خوش نمي

و نيز از محمدبن سيرين آورده كه: خريد و فروش و اجرت گرفتن بر نوشتن مصحف 
  پسنديد. را نمي

المسيب و حسن آمده كه: هر سه امر (خريد و فروش و اجرت  و از مجاهد و ابن
  اند. دانسته نوشتن) را جايز مي

و از سعيدبن جبير آمده كه از فروش مصاحف از وي سؤال شد، جواب داد: اشكالي 
  گيرند. ندارد؛ چون كه دستمزد مي

فروش مصحف از وي سؤال شد، پاسخ داد: مانعي  ي هو از ابن الحنفيه آمده كه دربار
  فروشي. ندارد؛ چون كاغذ را مي

در فروش مصاحف  صو از عبداهللا بن شقيق آمده كه گفت: اصحاب رسول خدا
  كردند. سختگيري مي
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  رود. شود و نه ارث مي اند كه گفت: مصحف نه فروخته مي و از نخعي آورده
گفت: برادر ديني  پسنديد و مي ها را نمي و از ابن المسيب آمده كه فروش مصحف

  خود را در استفاده از قرآن كمك كن يا آن را به او ببخش.
ها را خريداري كن ولي آنها را  فت: مصحفو از عطاء از ابن عباس آمده كه گ

  مفروش.
  و از مجاهد است كه از فروش مصاحف نهي كرده و خريد آنها را جايز دانسته است.

نتيجه اينكه: پيشينيان در اين موضوع سه قول دارند كه سومين قول ناپسند بودن 
در شرح ترين وجوه است، چنان كه  فروش نه خريد آن است، و اين به نظر ما صحيح

مهذب نيز صحيح شمرده شده، و در زوايد روضه از نص شافعي نقل گرديده است. 
اهللا فروخته  زيرا كه كالم ؛گردد و گفته شده كه: بها به دو جلد آن بر مي«رافعي گفته: 

  ».باشد برداري مي شود، و به قولي: بدل از اجرت نسخه نمي
ذشت، و قول سومي نيز در اين مورد نسبت اين دو قول به ابن الحنفيه و ابن جبير گ

برداري) است، كه ابن أبي داود از شعبي آورده كه  هست كه بدل از هر دو (جلد و نسخه
  فروشد. زيرا كه كاغذ و كاردستانش را مي ؛گفت: فروش مصاحف مانعي ندارد

  اي ديگر شاخه
ست كه شيخ عزالدين بن عبدالسالم در قواعد گفته: بپا خاستن براي مصحف بدعت ا

در صدر اول اسالم نبوده. ولي درست آن است كه نووي در التبيان گفته كه اين كار 
  دهد. اعتنا نبودن به آن را نشان مي زيرا كه تعظيم قرآن و بي ؛مستحب است

  ديگر ي هشاخ
كرده،  اين كار را مي سزيرا كه عكرمه ابن أبي جهل ؛بوسيدن مصحف مستحب است

اي از  اند، و چون كه هديه شود، بعضي چنين ذكر كرده اس ميو بر بوسيدن حجراالسود قي
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خداي تعالي است، پس بوسيدنش مشروع است همچنان كه بوسيدن فرزند كوچك 
  باشد. مستحب مي

احمد سه روايت آمده: جواز، و استحباب، و توقف، هر چند كه اين كار امام و از 
 فاروقشود، و لذا عمر نمياشت و بزرگ شمردن آن است، قياس بر آن وارد د گرامي

بوسد، بر تو بوسه  تو را مي صدربارة حجراالسود گفت: اگر من نديده بودم كه پيغمبر
  زدم! نمي

  ديگر اي هشاخ
خوشبو كردن مصحف و نهادن آن بر ميز مستحب است، و زير سر قرار دادن آن حرام 

طور است  باشد، چون كه اهانت و كوچك شمردن آن است، زركشي گفته: و همين مي
  دراز كردن پا به سوي آن.

ها را  و ابن أبي داود در كتاب المصاحف از سفيان آورده كه: او آويختن مصحف
  پسنديد. نمي

ها بر  و از ضحاك آورده كه گفت: براي حديث ميزهايي همچون ميزهاي مصحف
  نگيريد.

  اي ديگر شاخه
جايز است،  -ل صحيحزينت كردن مصحف با نقره به جهت احترام به آن ـ بنابر قو

مالك دربارة نقره كردن مصحف امام بيهقي از وليدبن مسلم روايت آورده كه گفت: از 
سؤال كردم، پس مصحفي براي ما بيرون آورد و گفت: پدرم از جدم حديث نمود كه آنها 

جمع كرده و آن را چنين و يا مشابه اين نقره نمودند، و النورين  ذيقرآن را در عهد عثمان 
ا تزيين آن با طال قول أصح جواز آن براي زنان است و براي مردها جايز نيست، و ام

اند، نه جلد آن كه جداي از آن  بعضي جايز بودن آن را به خود مصحف اختصاص داده
  باشد. است، ولي اظهر مساوي بودن مي
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  اي ديگر شاخه
ت كهنگي و هر گاه نياز شود كه بعضي از اوراق مصحف كنار گذارده شود ـ از جه

افتد و  زيرا كه احياناً مي ؛مانند آن ـ جايز نيست آنها را در شكاف ديوار و امثال آن گذراند
پاره كردن آنها جايز نيست زيرا كه حروف تقطيع گرديده و  شود، و نيز پاره زير پا لگد مي

  شوند، و اين براي نوشته عيب است. حليمي چنين گفته. كلمات از هم جدا مي
تواند آنها را با آب بشويد، و اگر آنها را بسوزاند نيز اشكالي ندارد؛  : و ميوي گفته

اي بود سوزانيد، و  هاي منسوخه مصاحفي كه در آنها آيات و قراءتالنورين  ذيعثمان 
  كسي بر او رد نكرد.

و ديگري گفته: سوزانيدن از شستن اولي است، زيرا كه أحياناً غساله (= آبي كه پس از 
  ريزد. شود) روي زمين مي زي از آن جدا ميشستن چي

و قاضي حسين در تعليق خود سوزانيدن را ممنوع شمرده، زيرا كه خالف احترام 
  است، و نووي آن را مكروه دانسته است.

و در بعضي از كتب حنفيان آمده كه هرگاه مصحف كهنه شود نبايد آن را سوزاند، 
گردد. ولي در اين رأي توقف است زيرا كه  نبلكه در زمين گودالي كنده شده و در آن دف

  در معرض زير پا ماندن است.

  ديگر ي شاخه

ابن ابي داود از ابن المسيب آورده كه گفت: كسي از شما نگويد: مصيحف، يا مسيجد 
  (مصحف و مسجد كوچك) زيرا كه آنچه براي خداي تعالي باشد بزرگ و عظيم است.

  اي ديگر شاخه
اسالم تحريم دست زدن به مصحف براي محدث (= كسي  رأي ما و جمهور علماي

باشد، خواه حدث اصغر باشد (بول و غايط)  كه بول يا غايط يا مني از او خارج شده) مي
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āω ÿ…çµ �خداي تعالي:  ي هيا اكبر (مني)، به دليل فرمود �¡ yϑtƒ āω Î) tβρã� £γsÜ ßϑø9  )79واقعه / ( � #$

  ».قرآن را جز شخص پاكيزه دست نزند«كه:  اند و حديثي كه ترمذي و ديگران آورده

  خاتمه

هفت چيز است كه پاداش آنها به «اند كه:  ابن ماجه و ديگران از انس مرفوعاً آورده
يابد: هر آنكه علمي به كسي آموزد، يا نهري  بنده پس از مرگ و در قبرش جريان مي

ايد، يا فرزندي بر جاري سازد، يا چاهي حفر كند، يا درختي بكارد، يا مسجدي بنا نم
  ».جاي گذارد كه پس از او برايش طلب مغفرت كند، يا مصحفي به ارث بگذارد

  



  نوع هفتاد و هفتم:

  در شناخت تفسير و تأويل قرآن و بيان فضيلت و نياز به آن

باشد، و گويند كه مقلوب از  تفسير باب تفعيل از فسر است، و آن بيان و كشف مي
سفر الصبح = صبح روشن شد و به قولي: مأخوذ از تفسره ـ أسفر است، چنان كه گويي: 

باشد،  وسيله معاينه طبيب از مريض است. و تأويل در اصل از اول يعني بازگشت مي
شود، و به قولي: از اياله است؛ يعني  انگار كه آيه به معاني محتمل خود بازگردانده مي

معني آن را در جاي خودش قرار داده و سياست؛ كأنه تأويل كنندة كالم آن را تدبير كرده 
  است.

اند: به يك معني  اي گفته اند، ابوعبيد و عده و در مورد تفسير و تأويل اختالف كرده
  باشند. مي

اند تا آنجا كه ابن حبيب نيشابوري با مبالغه گفته  اي ديگر اين را انكار نموده ولي عده
رق بين تفسير و تأويل از آنها سؤال اند كه اگر ف در زمان ما مفسراني رشد كرده«است: 

  ».گردد؛ جواب نتوانند گفت
رود و در  و راغب گفته: تفسير أعم از تأويل است، و تفسير بيشتر در الفاظ به كار مي

رود، و اكثراً در كتب  ها به كار مي شود، و تأويل بيشتر در معاني و جمله مفردات واقع مي
  شود. هاي ديگر واقع مي كتب الهيه و هم در كتابگيرد و تفسير هم در  الهيه انجام مي

يگري گفته: تفسير بيان لفظي است كه يك وجه بيشتر ندارد، و تأويل توجيه كردن و د
  لفظي است كه به معناي مختلفي توجه دارد به يكي از آن معاني، با داليل ظاهر.

معني است، و  و ماتريدي گفته: تفسير؛ يقين كردن به آن است كه مراد از لفظ همين
شهادت دادن به اينكه خداوند همان منظور را از آن لفظ داشته، پس اگر دليل قطعي بر آن 
باشد صحيح؛ وگرنه تفسير به رأي است كه از آن نهي شده، و تأويل ترجيح دادن يكي از 

  احتماالت است بدون قطع و شهادت بر خداوند نسبت به آن.
وضع لفظ است يا به طور حقيقت يا مجاز، مانند  لبي گفته: تفسير بيانعو أبوطالب ث

صيب به: مطر = باران، و تأويل بيان باطن لفظ است كه  تفسير صراط به: طريق = راه، و
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از اول يعني بازگشت به عاقبت امر گرفته شده، پس تأويل خبر دادن از حقيقت مراد و 
د است و كاشف دليل تفسير خبر دادن از دليل مراد است؛ زيرا كه لفظ كاشف از مرا

/−βÎ) y7 �خداي تعالي است:  ةباشد، مثال آن فرمود مي u‘ ÏŠ$ |¹ö� Ïϑø9 $$ Î7s9 � )14ر / جف( 

تفسيرش چنين است: مرصاد از رصد گرفته شد، رصدته يعني: رقبته (= آن را زير نظر 
گرفته و مراقبش بودم)، و مرصاد باب مفعال از آن است، و تأويل آن چنين است: هشدار 

انگاري نسبت به امر خداوند، و برحذر داشتن از غفلت در آمادگي و  ز مسامحه و سهلا
رساند كه مراد از آيه همين است؛  مهيا بودن براي عرضه بر خداوند؛ و داليل قطعي مي

  برخالف وضع آن در لغت.
و اصفهاني در تفسير خود گفته: بدان كه تفسير در عرف علما كشف معاني قرآن و 

باشد؛ اعم از اينكه به حسب لفظ مشكل باشد يا نه، و از لحاظ معني  د از الفاظ ميبيان مرا
شود، و تفسير يا در  ها واقع مي اعم از ظاهر و غيرظاهر است، و تأويل بيشتر در جمله

، و يا در مطلب موجزي كه با »بحيره، سائبه، و وصيله«رود مانند:  الفاظ غريب به كار مي
و يا در كالمي كه متضمن جرياني » ة، و آتوا الزکاةقيموا الصالأ«انند: گردد، م شرح بيان مي

yϑ‾Ρ$ �گردد، مانند:  است و جز با شناختن آن جريان تصوير كالم ميسر نمي Î) â û Å¤̈Ψ9 $# 

×ο yŠ$ tƒÎ— ’ Îû Ì� ø"à6 ø9 §{ �)، و: 37توبه / ( � #$ øŠs9 uρ •�É9 ø9 $# βr' Î/ (#θè?ù' s? šVθ ãŠç6ø9 $# ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγàß � ) بقره

رود و گاهي به صورت خاص، مانند  ) و اما تأويل: گاهي به صورت عام به كار مي189/ 
و  رود و گاهي درخصوص انكار خداي عزّ كفر كه گاهي به طور كلي در انكار به كار مي

رود، و به طور خاص در باور حق هم  جل، و مانند ايمان كه در تصديق مطلق به كار مي
شود، مانند لفظ  يا در لفظ مشترك بين چند معني مختلف واقع مي شود، و استعمال مي

  شود. كه بر جده = خشم، و وجد = محبت، و وجود = يافتن گفته مي» وجد«
  باشد. و ديگري گفته: تفسير متعلق به روايت، و تأويل مربوط به درايت مي

تأويل به  آيد، و و ابونصر قشيري گفته: تفسير فقط از پيروي و روايت به دست مي
  شود. استنباط انجام مي
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اند: آنچه در كتاب خدا بيان شده و در احاديث صحيح از سنت تعيين  اي گفته و عده
زيرا كه معنايش ظاهر و واضح است، و كسي را نشايد كه در  ؛شود گشته تفسير ناميده مي

وارد شده آن را آنها اجتهاد يا غير آن به كار برد، بلكه بايد بر همان معنايي كه براي آن 
حمل نمايد، و از آن تجاوز نكند، و تأويل آن است كه علماي عامل به معاني كتاب و 

  نمايند. ماهران در علوم و معارف براي آن استنباط مي
اند: تأويل توجيه كردن آيه  اي ـ كه از جمله آنها بغوي و كواشي هستند ـ گفته و عده

است با استنباط به شرط اينكه آيه آن توجيه را به معنايي موافق با ماقبل و مابعد آن 
  بپذيرد، و مخالف با كتاب و سنت هم نباشد.

سباب نزول آنها اند: تفسير علم به نزول و شؤون و قصص آيات؛ و ا و بعضي گفته
انستن مكي و مدني، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، باشد، و سپس د مي

ها و  حالل و حرام، وعده و وعيد، و امر و نهي، و عبرتمطلق و مقيد، مجمل و مبين، 
  باشد. امثال آيات مي

شود از چگونگي تلفظ قرآن و  و أبوحيان گفته: تفسير علمي است كه در آن بحث مي
مدلوالت و احكام فردي و تركيبي آنها، و معاني آنها كه در حال تركيب بر آن معاني 

  هايي بر اينها. شود، و تتمه حمل مي
شود از  در آن بحث مي«جنس است، و اينكه: » علمي است«ي افزوده: اينكه گوييم: و

هاي آن  مدلول» مدلوالت«منظور علم قرائت است، و منظورمان از: » چگونگي تلفظ قرآن
باشد، و اين متن علم لغت است كه در اين علم به آن نياز هست، و اينكه گفتم:  الفاظ مي

معاني «باشد، و اينكه:  شامل علم صرف و بيان و بديع مي» هاو احكام فردي و تركيبي آن«
هم شامل مواردي است كه داللت به » شود آنها كه در حال تركيب بر آن معاني حمل مي

گيرد، و هم مواردي كه به طور مجاز است؛ زيرا كه تركيب گاهي  طور حقيقت انجام مي
د، پس بر غير كن گيري ميجلو به ظاهر چيزي را مقتضي است ولي مانعي از حمل بر آن
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مانند » هايي بر اينها و تتمه«گردد، و مجاز همين است، و اينكه گفتيم:  آن حمل مي
  سازد. اي كه چيزي از مبهمات قرآن را واضح مي شناخت نسخ و سبب نزول و قصه

 صو زركشي گفته: تفسير علمي است كه با آن كتاب خداوند كه بر پيامبرش محمد
هاي آن انجام  شود، و بيان معاني و استخراج احكام و حكمت هميده ميفنازل نموده 

گردد، و كمك آن علم لغت و نحو و صرف و علم بيان و اصول فقه و قراءات  مي
  باشد، و به شناختن اسباب نزول و ناسخ و منسوخ نياز دارد. مي

  فصلي [در جهت نياز به تفسير]

اند: بدان كه روشن و معلوم است كه خداوند  و اما در جهت نياز به تفسير: بعضي گفته
فهمند بندگانش را مخاطب قرار داده؛ و لذا هر پيامبري را به زبان قومش  به آنچه مي

فرستاد، و كتابش را بر لغت آنها نازل ساخت، و احتياج به تفسير به خاطر چيزي است كه 
ز افراد بشر كتابي وضع شود؛ قاعده اين است كه هر كس ا اي بيان مي پس از تقرير قاعده

  كند چنان است كه خودش بدون شرح آن را بفهمد، و براي سه امر نياز به شرح واقع شد:
اول: كمال فضيلت كتاب، كه به خاطر قوت علمي، معاني ظريف را در لفظ موجزي 
جمع كرده كه بسا فهميدن مراد از آن دشوار باشد، پس مقصود از شرح ظهور آن معاني 

تصنيفش نگاشته از  راز همين روي شرحي كه بعضي از پيشوايان خود بمخفي است، 
  شرح ديگران داللتش بر مراد بهتر است.

هاي مسأله، و يا شروط آن، از جهت اعتماد بر  دوم: به غفلت سپردن بعضي از تتمه
وضوح مطلب، يا از جهت اينكه از علم ديگري است، پس شارح به ناچار آنچه حذف 

  دهد. اش را نيز توضيح مي د، و رتبهكن شده بيان مي
سوم: اينكه لفظ چند معني را محتمل باشد چنان كه مجاز و مشترك و داللت التزام 

كند. و گاهي  باشند، پس شارح منظور مصنف و رجحان رأي او را بيان مي چنين مي
ممكن است در تصانيف غلط و سهو يا تكرار يا حذف مبهم و امثال اينها كه هيچ بشري 

  از آن مبري نيست، واقع شود، كه شارح آنها را بايد تذكر دهد.
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ترين عرب  اكنون كه اين قاعده را شناختي بدان كه: قرآن به زبان عربي در زمان فصيح
هاي دقيق آن پس از بحث  دانستند، و اما باطن نازل شد، و آنها ظواهر و احكام قرآن را مي

كردند، چنان كه  سؤال مي صآنها از پيغمبرشد، و در بيشتر  و نظر برايشان روشن مي

óΟ �وقتي آيه كريمه:  s9uρ (# þθ Ý¡ Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ � ) / ند: كدام يك نازل گشت گفت )82انعام

آن را تفسير فرمود؛ و بر آن استدالل كرد به  صكرده! پس پيغمبراز ما بر خودش ظلم ن

�÷āχÎ) x8 �خداوند:  ي هفرمود Åe³9$# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠÏà tã � ) / ة ، و مانند سؤال عايش)13لقمان

عدي بن حاتم  ة، و مانند قص»همان عرضه كردن است«از حساب يسير كه فرمود:  صديقه
ن حضرت آهايي كه از  در مورد خيط أبيض و خيط اسود، و غير اينها ... از پرسش

داريم كه احكام ظواهر را كردند و ما عالوه بر آنچه آنها نياز داشتند كه بياموزند، نياز  مي
زيرا كه به مدارك احكام لغت بدون آموزش دسترسي نداريم، بنابراين  ؛نيز تعليم بگيريم

ما از همه آنها به تفسير نيازمندتريم، و معلوم است كه تفسير قسمتي از آن از قبيل بسط و 
از توضيح الفاظ موجز و كشف معاني آنهاست، و بخشي ديگر از قبيل ترجيح بعضي 

  احتماالت بر بعض ديگر است.
و خويي گفته: علم تفسير دشوار و آسان است، دشواري آن از چند جهت ظاهر 

ترين آنها اينكه: قرآن سخن متكلمي است كه مردم با شنيدن از او مرادش  باشد، روشن مي
ه اند، رسيدن به او هم ممكن نيست، برخالف امثال و اشعار و مانند اينها ك را درك نكرده

تواند از او بداند به اينكه از خودش بشنود يا از كسي كه از او شنيده باشد، و اما  انسان مي
شنيده شود، و  صشود مگر در صورتي كه از پيغمبر تفسير قرآن به طور قطع فهميده نمي

ها و  اين جز در آيات كمي متعذر و نشدني است، پس علم به مراد از آيات با نشانه
شود، و حكمتش آن است كه خداي تعالي خواسته بندگانش در كتابش  ميداليلي استنباط 

  تفكر كنند، پس پيامبرش را امر نفرمود كه مراد او را به طور نص بيان نمايد.
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  تفسير] ةفصلي [در بلندي مرتب

  رتبه واالي تفسير مخفي نيست، خداي تعالي فرموده: 

� ’ÎA ÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9 $# tΒ â !$t± o„ 4 tΒuρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& # Z�ö� yz #Z��ÏWŸ2 

   )269بقره / (   �
دهد، و به هر كس حكمت داده شود خير  خداوند به هر كس بخواهد حكمت مي«

  ».بسياري به او داده شده است
  طلحه از ابن عباس دربارة فرمود خداوند:  حاتم و ديگران از طريق ابن أبي ابن ابي

� ’ ÎA÷σ ãƒ sπ yϑ ò6Åsø9 : ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، آورد كه گفت: شناخت قرآن � #$

  باشد. مقدم و مؤخر، حالل و حرام، امثال آن مي
  و ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس مرفوعاً آورده كه دربارة 

� ’ÎA÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 قرآن فرمود: يعني قرآن، ابن عباس گفت: منظور تفسير آن است كه  � #$

  خوانند. را نيك و بد همه مي

’ �حاتم از ابوالدرداء دربارة فرمود خداوند:  و ابن أبي ÎA÷σ ãƒ sπ yϑò6 Ås ø9 آورده كه  � #$

گفت: قرائت قرآن و فكر كردن دربارة آن است. و ابن جرير مثل اين را از مجاهد و 
  ابوالعاليه و قتاده آورده است.

�š �و خداي تعالي فرموده:  ù=Ï? uρ ã≅≈sVøΒF{ $# $ yγç/ Î�ôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $ tΒuρ !$yγè=É) ÷è tƒ āωÎ) tβθ ßϑ Î=≈yè ø9 $# � 

  .)43عنكبوت / (
اي در كتاب خدا نگذشتم كه  حاتم از عمروبن مره آورده كه گفت: به هيچ آيه ابن ابي

  ام خداوند فرموده:  زيرا كه شنيده ؛شناختم مگر اينكه مرا اندوهگين ساخت نمي

� š�ù=Ï? uρ ã≅≈sVøΒF{ $# $ yγç/ Î�ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $tΒuρ !$ yγè=É) ÷ètƒ āωÎ) tβθßϑÎ=≈yè ø9 $# �   

  )43عنكبوت / (  
  ».فهمد زنيم و آنها را به جز عالمان كسي نمي ها را براي مردم مي و آن مثال«



    

  اإلتقان في علوم القرآن      714

 

اي را نازل نكرده مگر اينكه دوست  و ابوعبيد از حسن آورده كه گفت: خداوند آيه
  اي نازل گرديده، و مراد از آن چيست. چه باره دارد كه دانسته شود در مي

و ابوذر هروي در فضايل القرآن از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: 
نشيني است كه شعر  داند؛ همچون باديه خواند ولي تفسير آن را نيكو نمي آنكه قرآن را مي

  را به سرعت همي خواند.
قرآن را اعراب كنيد و غرايبش را «اند كه:  عاً آوردهن از ابوهريره مرفوو بيهقي و ديگرا

  ».جستجو كنيد
و ابن األنباري از ابوبكر صديق آورده كه گفت: اينكه يك آيه از قرآن را اعراب كنم 

  تر از آن است كه يك آيه حفظ نمايم. برايم خوش
انم آورده كه گفت: اگر بد صاهللا بن بريده از مردي از اصحاب پيغمبردو نيز از عب

  كنم اين كار را خواهم كرد. هرگاه چهل شب سفر بروم يك آيه از كتاب خدا را اعراب مي
هر كس قرآن را بخواند و آن را «گفت:  فاروقو از طريق شعبي نيز آورده كه عمر

  ».اعراب نمايد، براي او نزد خداوند اجر شهيد خواهد بود
زيرا كه اعراب را  ؛ير استگويم: به نظر من منظور از اين اخبار بيان و تفس مي

برشمردن حكم نحوي دانستن، اصطالحي حادث و جديد است، و نيز شيوة آنها چنين 
النقيب به اين  اند، ابن بوده كه نيازي به آموختن اعراب ـ به معني مصطلح امروزي ـ نداشته

  رأي تمايل كرده، و گفته است: و ممكن است منظور اعراب صناعي باشد كه بعيد است.
قرآن را «توان به روايتي كه سلفي در طيوريات از ابن عمر مرفوعاً آورده كه:  و مي

  استدالل كرد.» نمايد اعراب كنيد شما را بر تأويل آن داللت مي
  گانه است. اند كه تفسير از واجبات كفايي، و برترين علوم سه و علما اجماع كرده

د تفسير قرآن است، توضيح اينكه: ترين فني كه انسان بياموز اصفهاني گفته: ارزنده
اهميت فن يا به جهت اهميت و بزرگي موضوع آن است مانند زرگري كه از دباغي باالتر 

زيرا كه موضوع زرگري طال و نقره است كه از موضوع دباغي كه پوست مردار  ؛است
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باشد، و يا از جهت هدف و غرض از آن است مانند صنعت طب كه از فن  است برتر مي
تگري بهتر است؛ زيرا كه منظور از طب صحت و تندرستي، و مقصود از روفتگري روف

باشد، و يا اهميت فن از لحاظ نياز بيشتر به آن است مانند  تميز كردن جاهاي آلوده مي
اي در مورد احدي از افراد  زيرا كه هيچ واقعه ؛باشد فقه كه نياز به آن از طب بيشتر مي

د مگر اينكه نياز به فقه دارد، چون كه تنظيم صالح دنيا و دين افت بشر در جهان اتفاق نمي
بافته است، برخالف طب كه بعضي از مردم در بعضي از اوقات به آن محتاج با هم 
  هستند.

چون اين مطلب دانسته شد پس فن تفسير از هر سه جهت برتري يافته است؛ از 
ها و  مة تمام حكمتجهت موضوع: چون كه موضوع آن كالم خداوند است كه سرچش

كان هر فضيلت است، در آن است ماجراهاي پيشينيان و خبر پس از شما، و حكم ميان 
گردد، و عجايب آن به پايان  گاه كهنه نمي شود هيچ شما، با همه ردي كه نسبت به آن مي

رسد. و اما از جهت غرض و هدف از آن: پس منظور چنگ زدن به استوارترين  نمي
شود. و اما شدت نياز به آن: چون  دن به سعادت حقيقي است كه فاني نميها، و رسي گيره

كه هر كمال ديني يا دنيوي دور يا نزديك به علوم شرعي نياز دارد و به معارف ديني 
  باشد. محتاج است، و آنها هم بر كتاب خداوند تعالي متوقف مي

  



  نوع هفتاد و هشتم:

  در شناخت شروط مفسر و آداب تفسير

اند: هر كس بخواهد كتاب عزيز (قرآن) را تفسير كند، اول بايد آن را از  گفته ءعلما
خود قرآن جستجو نمايد، كه هر جاي آن مجمل است در جاي ديگر تفسير شده، و 
هرچه مختصر آمده در جاي ديگر آن توضيح و گسترش يافته است. و ابن الجوزي كتابي 

ديگر آن تفسير شده تأليف كرده است، و در مورد آنچه در يك جاي قرآن مجمل و جاي 
هايي از آن در نوع مجمل آوردم، پس اگر از اين امر ناتوان شد تفسير آن را در سنت  مثال

جستجو كند؛ كه شرح دهندة قرآن و توضيح آن است، و شافعي ـ كه خدايش از او رضا 
اي تعالي حكم كرده از قرآن فهميده است، كه خد صشود ـ گفته: هرچه را رسول خدا

  فرموده: 

� !$ ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) |=≈tG Å3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$oÿÏ3 y71u‘r& ª! $# �     

  )105نساء / (
به تحقيق كه ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به آنچه خداوند «

  ».به تو ارائه كرده حكم نمايي
آگاه باشيد كه من قرآن و مثل آن را با آن «فرموده:  صرسول خداو آياتي ديگر، و 

 شكه منظور سنت است، پس هرگاه در سنت هم آن را نيافت به اقوال صحابه » داده شدم
اند، و  دانند از جهت قرائن و احوالي كه هنگام نزول آن ديده رجوع كند كه آنها بهتر مي

اند، و حاكم در مستدرك گفته: تفسير  هفهم كامل و علم صحيح و عمل صالحي كه داشت
  حكم حديث مرفوع را دارد. كه وحي و تنزيل را مشاهده كرده، صحابي

و امام ابوطالب طبري در اوايل تفسيرش گفته: سخن دربارة آداب مفسر: بدان كه از 
شرايط آن اوالً صحت اعتقاد و مالزمت شيوة دين است، چون كسي كه در دين پيچيدگي 

مين نيست تا چه رسد به دين! و از دين هم اينقدر امين ا دارد، در دنيا همو بغرنجي 
نيست كه از دانشمندي خبر دهد تا چه رسد به خبر دادن از اسرار خداي تعالي، و چون 
كسي كه متهم به الحاد باشد تأمين از او نيست كه در پي فتنه شود و مردم را با شگردها و 
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ش باطنيان و غالت از رافضيان، و اگر هوسي داشته باشد در هايش بفريبد، مانند رو نيرنگ
وايش بكشد و موافق بدعتش امان نيستيم كه هواي نفس او را به مطابقت دادن تفسير با ه

كنند و مقصود مؤلف آن  ، مانند روش قدريه كه در تفسير كتابي تصنيف ميسخن بگويد
پيروي از سلف و روش هدايت را است كه بيچارگان را در ضمن آن گمراه سازد، تا راه 

و از  صگاهش بر نقل و روايت از پيغمبر بر آنها ببندند. و بر مفسر واجب است كه تكيه
هاي جديد بپرهيزد، و هرگاه  اصحاب آن حضرت و معاصرانشان بوده باشد، و از حرف

اينكه  اقوال آنها با هم معارض باشد و جمع بين آنها امكان دارد؛ همان كار را بكند، مثل
گردد،  صراط مستقيم و اقوال مختلف در آن سخن بگويد كه به يك شيء برمي ي هدربار

پس چيزي كه همة آنها را جمع كند بگيرد، كه منافاتي بين: قرآن و راه پيغمبران و طريق 
و طريق أبي بكر و عمر نيست، پس هر كدام از اين اقوال را به  صسنت و طريق پيغمبر
خوب است، و اگر اقوال با هم معارض باشند به روايت ثابت اعتماد  طور جداگانه بگيرد

آن نيابد، و راهي به استدالل براي تقويت يكي از اقوال  ي هكند، و هرگاه روايتي دربار
بخشد بگيرد و ترجيح دهد، مانند اختالف آراء در  باشد همان را كه استدالل قوت مي

و اگر داليل در  .شود ند ترجيح داده ميمورد حروف هجاء كه قول به اينكه قسم هست
مقصود با هم معارض باشند بداند كه امر بر او مشتبه شده، پس به مراد خداوند از آن 
ايمان بياورد، و بر تعيين آن حرص نزند، و آن را به منزلة مجمل پيش از بيان و متشابه 

  قبل از توضيح به شمار آورد.
حيح در گفتار است تا از تأييد و سداد و از شرايط آن: نيت خالص و مقصود ص

  مند گردد كه خداوند تعالي فرموده:  بهره

� zƒÏ% ©!$# uρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈] tƒÏ‰ öκs] s9 $ uΖn=ç7ß™ �   ) / 69عنكبوت(  
  ».هاي خود هدايتشان كنيم و آنان كه به خاطر ما تالش كردند به راه«

زيرا كه اگر در آن  ؛زهد ورزدگردد كه در دنيا  و در صورتي مقصدش خالص مي
رغبت و تمايل داشته باشد ايمن نماند از اينكه با دست زدن به آن به سراشيبي غرضي 
واقع شود كه راه صواب و درستي را بر او ببندد، و عملش را به فساد كشاند، و كمال اين 
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م بر او شرايط به آن است كه به ابزار اعراب مجهز باشد، به طوري كه اختالف وجوه كال
زيرا كه اگر در بيان از وضع لغت و زبان بيرون رود ـ پا به طور حقيقت يا  ؛مشتبه نشود

  باشد. مجاز ـ پس تأويل آن تعطيل كردن و باطل نمودنش مي

!È≅è% ª �و بعضي را ديدم كه فرموده خداي تعالي:  $# ( ¢Ο èO öΝèδö‘sŒ � ) / را تفسير  )91انعام

دن نفهميده كه خبر در اين ورا بر زبان جاري كن، و اين ك» اهللا«كند كه: پيوسته كلمة  مي
  سخن ابوطالب در اينجا پايان يافت.». باشد جمله حذف گرديده، و تقدير: اهللا انزله مي

ابن تيميه در كتابي كه در اين نوع تأليف كرده گفته است: بايد دانست شيخ االسالم و 
ا بيان فرموده چنان كه الفاظ آن را براي اصحاب خود معاني قرآن ر صكه پيغمبر

  برايشان بيان داشته است، پس فرمودة خداي تعالي: 

� t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) �   ) / 44نحل(  
  ».تا براي مردم آنچه بر آنها نازل شده بيان نمايي«

رائت شود، و ابوعبدالرحمن سلمي گفته: كساني كه قرآن را ق هر دو را شامل مي
كردند ـ مانند عثمان بن عفان و عبداهللا بن مسعود و ديگران ـ برايمان گفتند كه هرگاه  مي

گذشتند تا اينكه علم و عمل آنها را فرا  آموختند از آنها نمي ده آيه مي صاز پيغمبر
گفتند: پس قرآن را با علم و عمل به آن ياد گرفتيم، لذا مدتي در حفظ  گرفتند، مي مي

  اندند.م سوره مي
خواند در  البقره و آل عمران را مي ي هچنان بود كه هرگاه كسي سور«و انس گفته: 

  حمد در مسند خود روايت كرده است.مام ااين را ا» شد چشم ما بزرگ مي
البقره هشت سال پايداري كرد، چنان كه در المؤطا آمده،  ي هو ابن عمر بر حفظ سور

  ه: و اين بدان جهت است كه خداوند فرمود

� ë=≈tG Ï. çµ≈oΨ ø9 t“Ρ r& y7ø‹s9 Î) Ô8 t�≈t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹Ïj9  Ïµ ÏG≈tƒ# u �   ) / 29ص(  
  ».[اين قرآن] كتابي مبارك است كه بر تو فرستاديم تا آياتش را تدبر كنند«
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Ÿξsù �و نيز فرموده:  r& tβρ ã� −/ y‰ tFtƒ tβ# uö� à) ø9$# � ) / و تدبر در كالم بدون فهم  )82نساء

  كن نيست.معاني آن مم
اي كتابي در يكي از فنون علم مانند طب و حساب  و نيز برخالف عادت است كه عده

بخوانند ولي از شرح و توضيح آن نپرسند، تا چه رسد به كالم خداوند كه حفظ آنهاست 
باشد! و لذا نزاع در تفسير قرآن  و به آن نجات و سعادت و برپايي دين و دنياي آنها مي

كم است، و اين اختالف هرچند كه در بين تابعين بيش از صحابه بوده بين صحابه بسيار 
  ولي نسبت به بعد از آنها كم است.

اند كه تمام تفسير را از صحابه فرا گرفتند، و چه بسا در  و در ميان تابعين كساني بوده
گفتند، و اختالف در بين سلف اندك است، و  بعضي موارد با استنباط و استدالل سخن مي

شتر اختالفاتي كه در بين آنها واقع شده اختالف در نوع بيان است نه اختالف تضادي؛ بي
  و آن دو گونه است:

يكي: اينكه هر كدام تعبيري از مقصود بياورد كه غير از تعبير ديگري باشد، و بر 
معنايي داللت كند كه غير از معني ديگري است با اينكه مسمي در هر دو متحد و يكي 

را بعضي به قرآن ـ يعني پيروي از آن ـ و بعضي ديگر به » صراط مستقيم«ن كه باشد، چنا
زيرا كه دين اسالم همان  ؛باشند اند، كه هر دو قول با هم متفق مي اسالم تفسير كرده

پيروي از قرآن است، ولي هركدام وصفي را تذكر داده به غير ديگري، چنان كه لفظ 
  رساند. هم وصف سومي را مي» صراط«

و همچنين است قول به اينكه: سنت و جماعت است، و يا قول به اينكه: آن طريق 
عبوديت و بندگي است، و قول به اينكه: اطاعت خدا و رسول او است، و مانند اينها، كه 

اند، ولي هر يك از آنان يكي از اوصاف آن را آورده  تمامشان به يك ذات اشاره كرده
  است.

ها بعضي از انواع اسم عام را به صورت مثال و توجه دادن دوم: اينكه هر كدام از آن
شنونده بر نوع، نه به نحو بيان حدي كه در عموم و خصوص خود مطابق محدود باشد، 
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$ ΝèO§ �خداي تعالي:  ي همثال اين چنان است كه دربارة فرمود uΖøOu‘÷ρr& |=≈tGÅ3 ø9 $# tÏ% ©!$# 

$ uΖøŠ x" sÜ ô¹$# � ) / شامل تضييع » ظالم لنفسه«معلوم است عنوان  نقل شده، كه )32فاطر

شامل عمل كننده به » مقتصد«شود، و  كنندة واجبات و مرتكب محرمات ـ هر دو ـ مي
اضافه بر آن حسنات را با واجبات » سابق«گردد، و  كنندة محرمات مي واجبات و ترك

قربين پيشروان كه م» سابقون«اصحاب يمين هستند، و » مقتصدون«انجام داده، پس 
  باشند. مي

آورد، مثل اينكه گفته شده:  ها مي و هر يك از مفسرين اين را در يكي از انواع طاعت
  باشند. پيشروان كه مقربين مي» سابق«

آورد، مثل اينكه گفته شده:  ها مي و هر يك از مفسرين اين را در يكي از انواع طاعت
كسي كه در اثناي وقت به » دمقتص«كسي است كه نماز را اول وقت بخواند، و » سابق«

اندازد، يا  آنكه نماز عصر را تا هنگام زردي خورشيد عقب مي» ظالم لنفسه«جاي آورد، و 
كسي كه فقط زكات » مقتصد«زكات، و از ها به اضافه  كننده احسان» سابق«ديگري گويد: 

  كنندة زكات است. منع» ظالم«واجب را ادا كند، و 
كه در تفسير گفتيم؛ گاهي به جهت تنوع اسماء و صفات، گفته: و اين دو گونه روشي 

باشد، كه در تفسير پيشينيان امت غالباً  و گاهي به خاطر ذكر بعضي از انواع مسمي مي
  رود مختلف است. چنين است كه گمان مي

و از جمله اختالفاتي كه از آنها موجود است مواردي است كه لفظ هر دو معني را 
كه هم به » قسوره«هت ا ينكه در لغت مشترك است، مانند واژة محتمل باشد؛ يا از ج

كه آمدن و رفتن شب هر دو را » عسعس«شود، و كلمه  كننده و هم به شير گفته مي پرتاب
گردد، و يا اينكه در اصل با هم برابرند ولي مراد از آن يكي از دو نوع يا شخص  شامل مي

$ ΝèO§ �: است، مانند: ضميرهايي كه در فرمودة خداوند tΡyŠ 4’ ‾<y‰ tFsù � ) / آمده، و  )8نجم

مانند الفاظ: الفجر، الشفع، الوتر، و ليال عشر، و امثال اينها، كه چنين مواردي هم احتمال 
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اند مراد باشد و هم محتمل است كه هيچ كدام جايز  اي كه سلف گفته دارد تمام معاني
  نباشد.

نازل شده و يك بار اين معني و يك بار فرض اول يا به خاطر آن است كه آيه دو بار 
معني ديگر اراده شده، و يا از جهت اينكه لفظ مشترك است كه ممكن است آن معني 
مقصود باشد، و يا چون لفظ در هر دو معني مساوي است كه اگر مخصصي نداشته باشد 
 عام خواهد بود؛ و اين نوع در صورتي كه هر دو قول در آن صحيح باشد از فرض دوم

  باشد. مي
شمارند ـ اينكه به  و از اقوالي كه از آنها در دست هست ـ و بعضي آن را اختالف مي

و » تحبس = زنداني شود«را به » تبسل«الفاظ متقاربي از معاني تعبير كنند، چنان كه بعضي 
زيرا هركدام نزديك به ديگري  ؛اند تفسير نموده» ترتهن = رهن داده شود«بعضي ديگر 

  است.
گفته: فصل: و اختالف در تفسير بر دو نوع است: يك نوع فقط بر نقل و روايت سپس 

و نوع منقول يا از معصوم رسيده يا از  .شود تكيه دارد، نوع ديگر از غير آن شناخته مي
توان صحيحش را از غيرصحيح شناخت، و در قسمتي  غيرمعصوم، و قسمتي از آن را مي

فايده است و نيازي به دانستنش  خير عموماً بيديگر اين امكان نيست، و اين قسم ا
نداريم، مانند اختالف دربارة رنگ و نام سگ اصحاب كهف، و در آن جزء از گاوي كه 

اسرائيل زده شد، و در حجم و تخته كشتي نوح، و در نام نوجواني كه  با آن به مقتول بني
است، پس هرچه نقل  خضر او را كشت، و مانند اينها كه راه علم يافتن به آنها نقل

اش  پذيريم، و آنچه نقل صحيحي درباره اش رسيده مي درباره صصحيحي از پيغمبر
كنيم نه  نماييم، و نه تصديق مي نيست ـ مانند آنچه از كعب و وهب نقل شده ـ توقف مي

اگر اهل كتاب براي شما حديث گفتند نه آنها را : «صپيغمبر ي هتكذيب، به جهت فرمود
  ».و نه تكذيبتصديق كنيد 

و همچنين است آنچه از بعضي از تابعين نقل شده هرچند نگفته كه آن را از اهل 
بعضي بر بعض ديگر حجت  ي هكتاب گرفته است، پس هرگاه تابعين اختالف كنند گفت
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باشد؛  تر از منقوالت از تابعين مي نيست، و آنچه در اين باره از صحابه نقل شده دلچسب
تر  يا از كسي كه از آن حضرت شنيده باشد قوي صكه از پيغمبرزيرا كه احتمال اين

  است، و چون نقل كردن صحابه از اهل كتاب كمتر از نقل تابعين است.
توان گفت آن را از  و با وجود اينكه صحابي به طور يقين سخن بگويد، چگونه مي

  اهل كتاب گرفته، و حال آنكه از تصديق آنها نهي شده بودند!
توان صحيح آن را شناخت بحمداهللا بسيار است؛ هرچند كه امام  ي كه ميو اما قسمت
سه چيز اصل ندارد: تفسير، و مالحم (= اخبار مربوط به آخرالزمان) و «احمد گفته: 

  باشد. مي ، چون كه غالب آنها اخبار مرسل»ها) مغازي (= مطالب مربوط به جنگ
بيشتر از دو جهت خطا در آنها راه  آيد نقل به دست ميبا و اما آنچه با استدالل نه 

يابد، اين دو جهت بعد از صحابه و تابعين و پيروان نيك آنان پديد آمده است، چون  مي
كنند تقريباً چيزي از اين دو در آنها نيست، مانند تفسير  تفاسيري كه از آنها فقط نقل مي

. اين دو جهت چنين و اسحاق و امثال اينها بن حميدعبدالرزاق و فريابي و وكيع و عبد
  است:
اند الفاظ قرآن را بر آنها حمل  اي مطالب خاصي را باور داشتند، سپس خواسته عده -1
  كنند.
اي قرآن را فقط با آنچه جايز است كسي از سخنگويان به لغت عرب آن را  عده -2

و آنكه  قرآن و كسي كه بر او نازل شده ةدنفرستبه اند، بدون توجه  اراده نمايد تفسير كرده
  به آن مخاطب گرديده است.

ند بدون اينكه استحقاق الفاظ را رده اپس عده اول معنايي كه در نظر دارند رعايت ك
از جهت داللت و بيان در نظر بگيرند، و عدة ديگر تنها لفظ و آنچه يك فرد  عرب ممكن 

م صالحيت دارد اند، بدون توجه به آنچه براي متكل است از آن اراده كند را در نظر آورده
شود كه اينان در احتمال لفظي براي معنايي  و بدون در نظر گرفتن سياق كالم. و بسيار مي

اند، چنان كه  در لغت به غلط افتند، چنان كه عدة قبلي نيز در همين مورد به غلط افتاده
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اند،  اند بسيار به اشتباه افتاده گروه اول در صحت معنايي كه با آن قرآن را تفسير كرده
اند، هر چند كه گروه اول به  طور كه گروه دوم نيز در اين زمينه به اشتباه واقع شده همان

  .معني بيشتر نظر دارند و گروه دوم به لفظ
و گروه اول دو دسته هستند: گاهي از لفظ قرآن آنچه بر آن داللت دارد و از آن اراده  

رد و از آن اراده نشده تحميل كنند، و گاهي بر آنچه بر آن داللت ندا شده سلب مي
 اند باطل است، و در نمايند، و در هر دو مورد احياناً آنچه از نفي و يا اثبات آن خواسته مي

اين صورت خطر آنها در دليل و مدلول هر دو است، و گاهي حق است كه خطر آنان در 
ها  هل بدعتاند مانند طوايفي از ا دليل است نه مدلول، كساني كه در هر دو خطا رفته

مذاهب باطلي را معتقد شدند و سپس به قرآن توجه كرده و آن را با رأي خود تأويل 
نمودند، و در اين كار پيش از آنها از صحابه و تابعين چنين روشي نبوده نه در رأي و نه 
در تفسيرشان؛ و اينان تفاسيري بر اصول مذهب خود تصنيف نمودند، مانند تفسير 

  ان اصم و جبائي و عبدالجبار و رماني و زمخشري و امثال آنها.عبدالرحمن بن كيس
گنجانند  ها را در سخنان خود مي و از اين گروه كساني هستند خوش عبارت كه بدعت

دانند، مانند مؤلف كشاف و امثال او، تا آنجا كه بر بسياري از  در حالي كه بيشتر مردم نمي
يابد، و تفسير ابن عطيه و امثال او به  مي اهل سنت بسياري از تفاسير باطل آنها رواج

تر است، و هرگاه سخني كه از سلف رسيده به همان  تر و از بدعت سالم سنت تابع
ترين و برترين  صورت نقل كند بهتر است، كه او از تفسير ابن جرير طبري ـ كه از عظيم

ا نموده و چيزي كه كند، آنگاه او آنچه از سلف نقل آورده ره تفاسير است ـ بسيار نقل مي
اي از اهل كالم  كند، كه منظورش از محققين عده پندارد قول محققين است ذكر مي مي

اند بيان  هايي از جنس آنچه معتزله اصولشان را ساخته است كه اصول خود را به راه
ترند؛ ولي بايد به هر صاحب حقي حق  كنند، هرچند كه از معتزله به سنت نزديك مي

چون هرگاه صحابه و تابعين و پيشوايان در آيه تفسيري داشته باشند و  خودش را داد،
اي آمدند آن را به قول ديگري تفسير كردند به خاطر مذهبي كه عقيده دارند؛ و آن  عده

هاي صحابه و تابعين نيست، اين كار مشاركت با معتزله و غير آنها از اهل  مذهب از روش
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هاي صحابه و تابعين و تفسير آنها  كس از روش بدعت خواهد بود. و خالصه اينكه هر
عدول كند به چيزي كه برخالف آنهاست در اين مورد خطا كرده بلكه بدعتگزار خواهد 

به تفسير قرآن و معاني آن داناترند، و نيز به حقيقتي كه خداوند بود، چون كه آنها 
  اند. بر آن مبعوث كرد داناتر بودهرا پيامبرش 

اند نه در مدلول مثل بسياري از صوفيان و  ر دليل فقط خطا رفتهو اما كساني كه د
باشد ولي قرآن بر  نفسه صحيح مي كنند به معانيي كه في وعاظ و فقها كه قرآن را تفسير مي

آن معاني داللت ندارد، مانند بسياري از آنچه سلمي در الحقايق آورده؛ و اگر در آنچه ذكر 
ابن تيميه به شيخ اإلسالم شود. سخن  در قسم اول ميكنند معاني باطلي هم باشد داخل 

  جداً نفيس است.اين سخني تلخيص پايان يافت، و 

  [فصلي در امهات مĤخذ تفسير]

كند، منابع و  زركشي در البرهان گفته: براي كسي كه در قرآن به قصد تفسير نظر مي
  مĤخذ بسياري هست كه عمدة آنها چهارتا است:

؛ كه راه هموار و راست است؛ ولي بايد از احاديث صكرماول: نقل از پيغمبر ا
احمد گفته: امام ضعيف و موضوع (= جعلي) احتراز كرد كه اين قسم بسيار است؛ و لذا 

اند:  محققين اصحاب او گفته» سه چيز اصل ندارد: كتب مغازي و مالحم و تفسير«
گرنه بسياري از اين منظورش آن است كه غالباً در اينها سندهاي متصل صحيح نيست، و

االنعام و حساب يسير به  ي هاحاديث صحيح است، مانند تفسير ظلم به شرك در آيه سور
  خداوند:  ي هبه تيراندازي در فرمود ةقوعرضه، و 

� (#ρ‘‰ Ïãr&uρ Νßγs9 $ ¨Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$#  ÏiΒ ;ο §θè% �   ) / 60انفال(  
  ».يد از نيروتوان و مهيا سازيد براي [مقابله با] آنها آنچه مي«

گويم: آنچه از اين احاديث صحيح است جداً كم است، بلكه اصوالً حديث مرفوع  مي
  شاءاهللا تمام آنها را در آخر كتاب خواهم آورد. نإدر اين زمينه بسيار اندك است، و 
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 صمرفوع به پيغمبر ي هدوم: گرفتن قول صحابي؛ كه تفسير او نزد ايشان به منزل
كم در مستدرك خود گفته، و ابوالخطاب ـ از علماي حنبلي ـ گفته: باشد، چنان كه حا مي

صحابي  ي همحتمل است كه به قولش رجوع نشود در صورتي كه قائل شويم كه گفت
  حجت نيست. ولي گفته اول درست است چون كه از باب روايت است نه رأي صحابي.

اند به اينكه  نزاع كردهگويم: آنچه حاكم گفته ابن الصالح و متأخرين ديگري با او  مي
اين مخصوص سبب نزول و مانند آن است كه رأي و نظر در آن راه ندارد. سپس ديدم 

و از اقسام « :كه خود حاكم نيز به اين معني تصريح كرده، وي در علوم حديث گفته
باشد؛ در  موقوف تفسير صحابه است، و اما كسي كه قائل است: تفسير صحابه مسند مي

كه در اينجا تخصيص داده و در مستدرك به » د كه سبب نزول در آن هستگوي جايي مي
  صورت عام ذكر كرده و بر احتمال اول تكيه زده، و خدا داناست.

احمد دو روايت است، و ابن امام سپس زركشي گفته: و در رجوع به قول تابعي از 
عمل مفسرين برخالف  اند، ولي عقيل منع را اختيار كرده، از شعبه نيز اين را حكايت كرده

اند، چون بيشتر آنها را از  ل تابعين را حكايت نمودهاهاي خود اقو اين است كه در كتاب
شود، و كسي  هاي مختلفي حكايت مي اند، و بسا كه از آنها عبارت صحابه دريافت داشته

پندارد كه آن اختالف حقيقي است و آنها را به صورت چند قول  كه فهم ندارد مي
د، و حال آنكه چنين نيست بلكه هر كدام از آنها معنايي از آيه را ذكر كرده، چون آور مي

تر بوده، و شايد كه بعضي از آنها الزم و  كننده شايسته نزد او اظهر بوده، يا به حال سؤال
آن را، كه غالباً همه به يك معني  ةنمود و ديگري مقصود و نتيج نظير چيزي را بيان مي

اگر نشود جمع كرد آنچه از دو قول از يك شخص متأخر است بايد  شود، و منتهي مي
گرفت ـ در صورتي كه در صحت نسبت هر دو قول مساوي باشند ـ وگرنه آن كه صحيح 

  گردد. است مقدم مي
اي  سوم: گرفتن مطلق لغت؛ زيرا كه قرآن به زبان عربي نازل شده است، و اين را عده

بن زياد از او نقل  موضع به آن تصريح نموده، ولي فضلاحمد در چند امام اند،  ذكر كرده
اي از قرآن شاهد مثالي از شعر بياورد؟ گفت:  كرده كه سؤال شد از اينكه كسي براي آيه
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شود: ظاهر اين سخن منع است، و لذا بعضي در جواز  آيد، كه گفته مي خوشم نمي
لي: كراهت بر منصرف تفسيرش به مقتضاي لغت گفته دو روايت از احمد هست. و به قو
گردد، كه مقدار كمي از  كردن آيه از ظاهرش به معاني خارجي كه محتمل است حمل مي

كند، و متبادر  شود بر آن داللت مي كالم عرب و غالباً جز در شعر و مانند آن يافت نمي
  خالف آن است.

كه  مالك آورده كه گفت: هرگاه كسي نزد من آورده شودامام و بيهقي در شعب از 
  كنم. بدون علم به لغت عرب، كتاب خدا را تفسير كند، او را تنبيه مي

چهارم: تفسير به مقتضاي از معني كالم و گرفته شده از نيروي شرع، و همين است كه 
خدايا او را در دين فقيه گردان و تأويل را «آن را براي ابن عباس دعا كرد، كه:  صپيغمبر

جز فهمي كه كسي در مورد قرآن «كه فرمود:  سر عليو همين است منظو» به او بياموز
د كه هر يك رأي خود ان و از اينجاست كه صحابه در معني آيه اختالف كرده». داده شود

هاي نظر گرفته، در حالي كه تفسير قرآن به مجرد رأي و اجتهاد بدون اصل را پس از منت
  جايز نيست، خداي تعالي فرموده: 

� Ÿωuρ ß#ø) s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ �    / 36(اسراء(  
  ».و از هرچه به آن علم نداري پيروي مكن«

  و نيز فرموده:

� βr&uρ (#θ ä9θà) s? ’ n?tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? �    / 169(بقره(  
  ».دانيد دارد] كه بر خداوند بگوييد آنچه را كه نمي و [شيطان شما را بر آن مي«

  و نيز فرموده: 

� t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) �   ) / 44نحل(  
  ».تا براي مردم بيان كني آنچه براي آنها نازل شده است«
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هر كس دربارة قرآن به رأي خود سخن بگويد پس به «فرموده:  صو پيغمبر اكرم
اند، و نيز  ، اين حديث را ابوداود و ترمذي و نسائي آورده»صواب رسد خطا كرده است

اين » هر كس در قرآن بدون علم سخن بگويد جايگاهش را در آتش ببيند«فرموده: 
  حديث را ابوداود آورده.

حديث اول گفته: اين اگر صحيح باشد ـ واهللا اعلم ـ منظور آن است  ي بيهقي درباره
سازد قول به آن جايز  كه رأيي بدون دليل باشد، و اما آنچه را دليل و برهان محكم مي

  است.
گفته: در اين حديث نظر است، و اگر صحيح باشد منظور ـ واهللا اعلم ـ و در مدخل 

آن است كه راه را اشتباه رفته است، پس بايد كه در تفسير الفاظ آن به اهل لغت مراجعه 
كند، و در شناخت ناسخ و منسوخ و سبب نزول و آنچه نياز به بيان دارد به اخبار 

اند  ها مطالبي به ما رسانيده آنان كه از سنت ؛يداصحابي كه شاهد نزول آن بودند رجوع نما
  شود، خداي تعالي فرموده:  كه بيان كتاب خدا مي

�  !$ uΖø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) t�ò2 Ïe%!$# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ‾=yè s9 uρ šχρ ã� ©3x" tG tƒ � 

  )44نحل / (  
مردم بيان نمايي آنچه را براي آنها و بر تو ذكر (قرآن) را نازل كرديم تا براي «

  ».فرستاده شده و شايد كه انديشه كنند
سازد، و  نياز مي پس آنچه از صاحب شرع رسيده بسنده است و از فكر مابعد او بي

آيد، تا به آنچه بيانش آمده  آنچه بيانش نيامده در اين صورت فكر اهل علم پس از آن مي
 ي هكسي است كه دربار ،. وي گفته: و شايد مراد از آنبر آنچه بيان نشده استدالل نمايند

آن به رأي خود سخن بگويد بدون شناخت اصول و فروع علم، و در اين صورت موافق 
  باشد. اش با درستي ـ بر فرض موافقت ـ در حالي كه آن را نشناسد ناپسند مي شدن گفته

و از  حمل كرده،ن اين حديث را بر ظاهرش او ماوردي گفته: بعضي از مقدس مĤب
استنباط معاني قرآن به اجتهاد خود امتناع ورزيده، هرچند كه شواهدي با آن قرين گردد، 
و نص صريحي هم با شواهد آن معارضه نكند، و اين روي گرداندن از چيزي است كه 
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معرفت و شناخت آن را با نظر در قرآن و استنباط احكام تعبداً بايد بپذيريم، چنان كه 
  لي فرموده: خداي تعا

� çµ yϑÎ=yè s9 tÏ% ©!$# …çµ tΡθäÜ Î7/ΖoKó¡ o„ öΝåκ÷] ÏΒ �   ) / 83نساء(  
  ».دانستند كنند آن را مي كساني از آنان كه استنباط مي«

و اگر روشي كه او پذيرفته صحيح باشد هيچ چيزي جز به استنباط شناخته نشود، و 
كه حديث صحيح باشد بيشتر مردم چيزي از كتاب خدا نخواهند فهميد، و بر فرض 

قرآن فقط به رأي خودش سخن بگويد و جز بر لفظ  ي هتأويلش آن است كه كسي دربار
آن نظر نكند؛ چنين كسي اگر به حق برسد راه را خطا رفته است، و رسيدن به حق اتفاقي 
برايش پيش آمده است؛ بنابراين غرض آن است كه فقط رأي باشد بدون شاهد از 

، اين را »حسن وجوههأذو وجوه فاحملوه علي  القرآن ذلولٌ«مده: حديث؛ و در حديث آ
  اند. ابونعيم و غير او از ابن عباس آورده

دو معني را محتمل است: يكي اينكه: قرآن مطيع حامالن خويش » ذلول«اينكه فرموده: 
باشد كه فهم  دهندة معاني خودش مي گشايند، دوم اينكه: توضيح است كه با آن زبان مي

  ماند. شگران از آن باز نميتال
دو معني را احتمال دارد؛ يكي اينكه: بعضي الفاظ آن » ذو وجوه«و اينكه فرموده: 

وجوهي از تأويل را محتمل است، دوم اينكه: وجوهي را جمع كرده و در بر گرفته از 
  اوامر و نواحي و ترغيب و ترهيب و تحليل و تحريم.

نيز دو معني را محتمل است؛ » أحسن وجوههفاحملوه علي «آن حضرت:  ي هو فرمود
يكي اينكه: آن را بر بهترين معاني حمل كنيد، و ديگر اينكه: بهترين اموري كه در آن 

ها، و عفو نه انتقام، و در اين بيان داللت  هست از فرايض و دستورات مؤكد نه رخصت
  ست.ظاهري بر اين است كه استنباط و اجتهاد در كتاب خداي تعالي جايز ا

گردد نه همه قرآن، چنان كه خداي تعالي  مي و أبوالليث گفته: نهي به متشابه بر
  فرموده: 
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� $̈Βr' sù t Ï% ©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô* ÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ �   ) / 7آل عمران(  
  ».كنند پس كساني كه در دل از حق انحرافي دارند از متشابه آن پيروي مي«

كه قرآن به صورت حجت بر خلق نازل شد، پس اگر تفسير جايز نبوده باشد زيرا 
حجت رسا نيست، بنابراين هر كسي لغات عرب و اسباب نزول را بشناسد جايز است آن 

داند جايز نيست قرآن را تفسير كند مگر به  را تفسير كند، اما كسي كه وجوه لغت را نمي
داند و خواسته  نه تفسير، و اگر تفسير را مي مقداري كه شنيده كه به نحو حكايت باشد

باشد از آيه حكم يا دليل حكمي را استخراج كند مانعي ندارد، و اگر بگويد: مراد از اين 
آيه چنين است بدون اينكه دربارة آن چيزي شنيده باشد (روايت كرده باشد) جايز نيست، 

  .است شدهنهي و همين است كه از آن 
اند بر  ورد حديث اول گفته: بعضي از اهل علم آن را حمل كردهاالنباري در م و ابن

اينكه منظور از رأي هواي نفس است، پس هر كه در قرآن موافق هواي نفسش سخن 
زيرا كه  ؛ن را از پيشوايان سلف نگرفته باشد و به حق هم برسد خطا كرده استآبگويد و 

بر نظر اهل اثر در آن باره آگاه داند حكم نموده، و  بر قرآن به چيزي كه اصلش را نمي
  نيست.

و دربارة حديث دوم گفته: دو معني دارد: يكي اينكه كسي در مورد مشكل قرآن 
شناسد بگويد، چنين كسي در  چيزهايي كه از نظرهاي گذشتگان از صحابه و تابعين نمي

تر است ـ اينكه كسي دربارة  معرض خشم خداي تعالي است، و معني ديگر ـ كه صحيح
داند حق غير از آن است، پس او بايد كه جايگاهش را در جهنم  قرآن سخني بگويد كه مي

  بداند.
اند: تأويل گردانيدن آيه به معنايي است كه با قبل و  غوي و كواشي و ديگران گفتهبو 

بعد آن موافق باشد و آيه آن را بپذيرد، و مخالف كتاب و سنت نباشد، اين كار اگر از 
  خداي تعالي:  ي هانجام گيرد بر عالمان به تفسير حرام نيست، مانند فرمودطريق استنباط 

� (#ρã� Ï"Ρ$# $]ù$ x"Åz Zω$ s) ÏOuρ �   ) / 41توبه(  
  ».شويد سبك و سنگين يرونب«
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اند: يعني جوان و پير، و به قولي: يعني غني و فقير، و به قولي: عزب و  كه بعضي گفته
شاط، و به قولي: سالم و بيمار، كه همه اينها جايز و متأهل، و به قولي: با نشاط و بدون ن

  پذيرد. آيه آنها را مي
زيرا كه آن تأويل جاهالن است،  ؛و اما تأويلي كه مخالف آيه و شرع باشد حرام است

  خداي تعالي:  ي هچنان كه رافضيان فرمود

� yl t� tΒ Ç÷ƒt� ós t7ø9 $# Èβ$ u‹É) tG ù=tƒ �   ) / 19الرحمن(  
  ».گوارا را به هم درآميخت دو درياي شور و«
  باشند،  اند كه اين دو دريا علي و فاطمه مي را تأويل كرده

� ßl ã� øƒs† $ uΚåκ÷] ÏΒ àσä9 ÷σ_=9 $# Üχ%y` ö� yϑø9$# uρ �  ) / 22الرحمن(  
  ». آيد از آن دو لؤلؤ و مرجان بيرون مي«

  يعني حسن و حسين.
اند كه آيا براي هر كسي  تفسير قرآن اختالف كرده ي هاند: مردم دربار و بعضي گفته

اند: براي هيچ كس جايز نيست چيزي از  اي گفته ور شود؟ عده جايز است در آن غوطه
قرآن را تفسير كند هرچند كه عالم و اديب و در شناخت داليل و فقه و نحو و اخبار و 

روايت شده  صآثار تسلط داشته باشد، و بيش از اين برايش نيست كه به آنچه از پيغمبر
كه مفسر به آنها نياز دارد  در علومياند: براي كسي كه  اي ديگر گفته سنده نمايد، و عدهب

  تفسير كردن قرآن جايز است، و آنها پانزده علم است:، متبحر باشد
اول: لغت؛ زيرا كه شرح مفردات الفاظ و مدلوالت آنها از لحاظ وضع با آن شناخته 

ا و روز واپسين ايمان دارد حالل نيست كه شود، مجاهد گفته: براي كسي كه به خد مي
اگر به لغات عرب آگاه نيست دربارة قرآن سخن بگويد، و سخن امام مالك در اين باره 

كند كه مقدار كمي از آن را بداند، چون بسا كه لفظ  گذشت، و چنين كسي كفايت نمي
  گر است.شناسد و حال آنكه مراد معني دي مشترك است و او يكي از دو معني را مي
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كند، پس بايد كه اين  دوم: نحو؛ زيرا كه بر اثر تغيير و اختالف اعراب معني تغيير مي
علم را شرط  كرد، ابوعبيد از حسن آورده كه از او سؤال شد: كسي عربي را به قصد 

آموزد چگونه است؟ گفت: خوب است آن  خوب سخن گفتن و درست كردن قرائت مي
ي را بخواند و در جهت آن بماند پس در آن هالك گردد ا را بياموز كه بسا كسي آيه

  [يعني در دين].
شود، ابن فارس  هاي آنها شناخته مي سوم: تصريف؛ چون با آن بناهاي كلمات و صيغه

اي را از دست داده است، زيرا كه مثالً  گفته: و هر كس اين را از دست بدهد قسمت عمده
ف نماييم با مصدرهايش معنايش واضح كلمة مبهمي است و هرگاه آن را صر» وجد«

  شود. مي
و زمخشري گفته: از تفسيرهاي بي رويه گفتة كسي است كه امام را در فرموده خداي 

  تعالي: 

� tΠ öθtƒ (#θãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷ΛÏι Ïϑ≈tΒÎ* Î/ �   ) / 71اسراء(  
  ».روزي كه هر مردمي را به امامشان ندا كنيم«

نكه مردم روز قيامت با نام مادرهايشان صدا زده دانسته، و اي» م = مادرأ«جمع 
شوند. زمخشري گفته: و اين غلط است و سبب آن جهل او به علم تصريف است كه  مي

  شود. جمع بسته نمي» امام«به » أم«بداند 
چهارم: اشتقاق؛ چون اگر اشتقاق و بيرون آمدن اسم از دو ماده مختلف باشد معني آن 

است يا از » سياحت«كه بايد شناخت آيا از » مسيح«يابد، مانند:  يبه اختالف آن دو تغيير م
  ».مسح«

هاي تركيب سخن  پنجم و ششم و هفتم: معاني و بيان و بديع، چون با فن اول ويژگي
هاي آن از جهت اختالف و  شود، و با فن دوم ويژگي از لحاظ رسانيدن معني شناخته مي

هاي زيباسازي  مخفي است، و با فن سوم نحوه گردد كه داللتش واضح يا تغيير معلوم مي
هاي  ترين پايه نامند؛ و اين از مهم مي» علوم بالغت«شود، اين سه علم را  سخن شناخته مي
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مفسر است، چون بايد آنچه مقتضاي اعجاز است رعايت كند، و اين امر با اين علوم 
  شود. شناخته مي

شود ولي در وصف  ت كه درك ميانگيز اس سكاني گفته: بدان كه وضع اعجاز شگفت
گردد، و مانند كشتيراني، و  شود و وصف نمي آيد، بسان اعتدال در وزن كه درك مي نمي

جز براي صاحبان ذوق سليم و فطرت مستقيم راهي غير از تمرين در دو علم معاني و 
  بيان نيست.

تر چيزي  فتر، و ظريف و ظري الحديد گفته: بدان كه شناختن فصيح و فصيح و ابن ابي
توان بر آن دليل اقامه كرد، و آن  شود، و نمي ذوق درك نمي ي هاست كه جز به وسيل

پاكيزه  ،اي است كه يكي از آن دو سفيد آميخته به سرخي، باريك لب همچون دو دوشيزه
بيني قلمي و معتدل اندام باشد، و ديگري در تمام اين  ،درشت گونه ،سياه چشم ،دندان
تر است، و سبب  ها زيباتر و شيرين و چشم قلبتر است ولي در  ت پايينها و صفا زيبايي

توان بيان  شود، و علت آن را نمي اين امر دانسته نيست، ولي با ذوق و نگاه شناخته مي
ها و برتري  طور است با اين تفاوت كه زيبايي و مالحت چهره داشت، سخن نيز همين

يابد ولي سخن را جز با ذوق  ه باشد در ميآنها بر يكديگر را هر كس چشم سالمي داشت
توان درك كرد، و هر كس كه به نحو و لغت و فقه اشتغال يافت از اهل ذوق به شمار  نمي
كالم را ندارد، بلكه اهل ذوق كساني هستند  ي هستگي نقد و اظهارنظر درباريآيد و شا نمي

ها و اشعار  ها و نوشته بهها و خط كه به علم بيان پرداخته، و خود را با كاوش در نامه
رياضت داده، و بدين ترتيب تمرين و ملكه تامي براي آنها حاصل گرديده باشد؛ پس 
شايسته است كه در شناخت سخن و برتري دادن قسمتي از آن بر قسمت ديگر به چنين 

  افرادي رجوع شود.
كالم انگيز خداوند و  كتاب حيرت ي هو زمخشري گفته: حقش آن است كه تفسيركنند

اعجازآميز او، باقي بودن نظم را به همان زيبايي و بالغت را با همان كمال منظور دارد، و 
  آنچه تحدي با آن واقع شده از قدح و خدشه سالم بدارد.
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ترين ركن تفسير و  ها و اوضاع آن مهم و ديگري گفته: شناخت اين صناعت با ويژگي
پيوند  ي هاية فصاحت و واسطدست يافتن بر عجايب سخن خداي تعالي است، و پ

  باشد. بالغت مي
شود، و با  زيرا كه چگونگي نطق كردن به قرآن با آن شناخته مي ؛هشتم: علم قراءات

  گردد. قراءات بعضي از وجوه بر بعض ديگر ترجيح داده مي
كند  نهم: اصول دين، به خاطر آياتي كه در قرآن آمده كه ظاهر آنها بر اموري داللت مي

نمايد، و بر آنچه محال و يا  داي تعالي جايز نيست، پس اصولي آنها را تأويل ميكه بر خ
  كند. واجب و يا جايز است استدالل مي

  شود. دهم: اصول فقه، كه با آن جهت استدالل بر احكام و استنباط آنها شناخته مي
رود اي كه در آن مورد ف ها، چون با سبب نزول معني آيه يازدهم: اسباب نزول و قصه

  شود. آمده شناخته مي
  دوازدهم: ناسخ و منسوخ تا محكم را از غير آن باز شناسد.

  سيزدهم: فقه.
  كنند. چهاردهم: احاديثي كه مجمل و مبهم را بيان مي

پانزدهم: علم موهبت، و آن علمي است كه خداي تعالي به كسي كه به آنچه دانست 
داند عمل  هر كس به آنچه مي«حديث:  سپارد، و اشاره به همين است عمل كند به ارث مي

  ».داند به او خواهد سپرد كند خداوند علم آنچه را نمي
اي  كرانه شود درياي بي ابن أبي الدنيا گفته: و علوم قرآن و آنچه از آن استنباط مي

باشند ـ تحصيلشان  است. وي گويد: پس اين علوم ـ كه همچون ابزاري براي مفسر مي
ت، و جز با فراگيري آنها مفسر نتواند بود، و هر كس بدون شناختن الزم اس مفسربراي 

آنها تفسير كند تفسير به رأي كرده كه از آن نهي شده است، و هرگاه با حصول آنها تفسير 
  نمايد مفسر به رأي منهي عنه نخواهد بود.

و  اند نه با اكتساب وي افزوده: صحابه و تابعين به طور طبيعي علوم عربي را داشته
  فرا گرفتند. صتحصيل، و ساير علوم را از پيغمبر اكرم
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گويم: و شايد كه در مورد علم موهبت اشكال كني و بگويي: اين در قدرت انسان  مي
نيست، ولي چنين اشكالي درست نيست، و راه تحصيل آن انجام دادن وسايلي است كه 

  شود يعني: عمل و زهد. موجب آن مي
كه اگر در دل كسي بدعت يا تكبر يا هوس يا محبت به دنيا و در البرهان آمده: بدان 

گردد، و نيز  آن برايش آشكار نمي ارفهمد و اسر باشد، با نظر در قرآن معاني وحي را نمي
التحقيق است، يا بر  اگر اصرار بر گناهي داشته باشد، يا ايمان او متحقق نباشد يا ضعيف

كند، اينها تمام  به تعقل خودش رجوع ميگفته مفسري اعتماد كند كه علم ندارد، يا 
  ترند. ها و موانعي است كه بعضي از بعض ديگر قوي حجاب
  خداي تعالي: ي هگويم: و در اين معني است فرمود مي

� ß∃Î�ñÀr' y™ ôtã z ÉL≈tƒ# u t Ï% ©!$# šχρ ã� ¬6s3tG tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î� ö�tó Î/ Èd, ys ø9$# �  

  )146اعراف / (  
ق در زمين دعوي بزرگي كنند از آياتم روي گردان و معرض آنان را كه به ناح«

  ».سازم
حاتم  نمايم. اين را ابن ابي سفيان بن عيينه گفته: يعني: فهم قرآن را از آنها سلب مي

  آورده.
اند كه گفت: تفسير بر چهار  و ابن جرير و ديگران از طرق متعددي از ابن عباس آورده

شناسد، و يك وجه تفسير احدي در  خود ميوجه است: يك وجه را عرب از كالم 
دانند، و تفسيري را جز خداوند كسي  ندانستنش معذور نيست، و تفسيري را علما مي

  داند. نمي
قرآن بر چهار حرف نازل شد: «سپس اين خبر را به سند ضعيفي چنين روايت كرده: 

ب تفسير حالل و حرامي كه هيچ كس در ندانستن آن معذور نيست، و تفسيري را عر
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داند، و  كند، و تفسيري را علما عهده دارند، و متشابهي كه جز خداي تعالي كسي نمي مي
  1».هر كس غير خداي تعالي آن را ادعا نمايد دروغ گفته است

ها  زركشي در البرهان گفته: اين تقسيم ـ از ابن عباس ـ صحيح است؛ و آنچه عرب
بر مفسر است شود يعني لغت و اعراب، كه  شناسند آن است كه به زبانشان مراجعه مي مي

قرآن اين امر الزم نيست، و  ي هكه معاني و مسميات لغت را باز شناسد، ولي براي خوانند
اگر مضمون الفاظ آن فقط موجب عمل باشد نه علم؛ خبر يكي يا دو تن كافي است، و 

س نيست و استشهاد به يك يا دو بيت بس است، و اگر موجب علم باشد اين مقدار ب
  يض روايت گردد، و شواهد آن در شعر بسيار باشد.فبايد كه آن لفظ به طور مست

دهد بر مفسر و خوانندة قرآن واجب  و اما اعراب: هر آنچه اختالفش معني را تغيير مي
كننده از لحن محفوظ  ند، تا مفسر با آن به شناخت حكم برسد، و قرائتوزاست آن را بيام

كننده آموختن آن واجب است تا از لحن  ي را تغيير ندهد بر قرائتبماند، ولي اگر معن
  تواند رسيد. مصون بماند، اما مفسر واجب نيست چون بدون آن به مقصود مي

و اما آنچه هيچ كس در نشناختن معذور نيست: الفاظي است كه معاني آنها به افهام 
توحيد؛ و هر لفظي كه  شود؛ نصوصي هستند متضمن شرايع و احكام و داليل متبادر مي

يك معني واحد را به طور آشكار برساند كه دانسته شود همان مراد خداي تعالي است؛ 
  رسيد. توان د، چون بدون آن به مقصود ميشو كه اين قسم تأويلش مشتبه نمي

و اما آنچه هيچ كس در نشناختنش معذور نيست: الفاظي است كه معاني آنها به افهام 
نصوصي هستند متضمن شرايع و احكام و داليل توحيد؛ و هر لفظي كه شود؛  متبادر مي

يك معني واحد را به طور آشكار برساند كه دانسته شود همان مراد خداي تعالي است؛ 
خداي  ز فرمودةشود، چون هر كسي معني توحيد را ا كه اين قسم تأويلش مشتبه نمي

óΟ �: تعالي n=÷æ $$ sù …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) ª!$# � ) / كند كه خداوند را  فهمد و درك مي مي )19محمد

براي اثبات وضع شده و » إال«براي نفي؛ و » ال«در الهيت شريكي نيست، هر چند كه نداند 

                                                
  ، از تفسير عبدالرزاق.146، 2نقل در البرهان، ج  - 1
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داند كه مقتضاي  نداند كه مقتضاي آن حصر است، و نيز هر كس به طور بديهي مي

%θßϑŠÏ#) �خداي تعالي:  ي هفرمود r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θ x. ¨“9 و اوامر نظير آن:  )43بقره / ( � #$

براي وجوب » افعل«طلب داخل كردن مأمور به در وجود است، هر چند نداند كه صيغة 
باشد، پس هرچه از اين قسم باشد هيچ كس در ندانستن معاني آنها معذور نيست،  مي

  چون به طور بديهي براي همه معلوم است.
داند: آنچه در مجراي غيب است  الي كسي آن را نميو اما آنچه جز خداوند تع

باشد؛ مانند آياتي كه متضمن برپايي ساعت قيامت، و تفسير روح، و حروف مقطعه، و  مي
هر متشابهي كه در قرآن آمده به نظر اهل حق راهي براي اجتهاد در تفسير آنها نيست، 

  مت بر تأويل آن.مگر به صورت توقيفي با نصي از قرآن يا حديث و يا اجماع ا
گردد: همان است كه بيشتر عنوان  دانند و به اجتهاد آنان بر مي و اما آنچه علما مي

دهند، و آن استنباط احكام و بيان مجمل و تخصيص عموم است و هر  تأويل را به آن مي
لفظي كه دو معني و بيشتر از آن را احتمال داشته باشد؛ كه براي غير علما اجتهاد در آنها 

ايز نيست، و بايد كه بر شواهد و داليل محكم اعتماد نمود نه فقط رأي؛ پس اگر يكي ج
از دو معني ظاهرتر بود واجب است بر آن حمل گردد، مگر در صورتي كه دليلي باشد بر 
اينكه منظور معني پوشيده است، و اگر مساوي شدند ـ هرگاه به كار بردن هر دو لفظ در 

ولي در يكي حقيقت لغوي يا عرفي و در ديگري حقيقت هر دو معني حقيقت باشد؛ 
شرعي ـ حمل كردن بر حقيقت شرعي اولي است، مگر در صورتي كه دليلي داللت كند 

  خداوند آمده:  ي هكه منظور حقيقت لغوي است چنان كه در فرمود

� Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θ n=|¹ Ö s3y™ öΝçλ°; �   ) / 103توبه(  
  ».آرامش آنهاست ةدرود بفرست [براي آنها دعا كن] كه درود تو ماي و بر آنها«

و اگر در يكي حقيقت عرفي و در ديگري لغوي بود حمل نمودن بر حقيقت عرفي 
تر است. و اگر جمع شدنشان منافات داشته باشد، و نشود  اولي است؛ چون با شرع مالزم

كه به حيض و پاك شدن از آن هر دو با يك لفظ هر دو معني اراده شوند ـ مانند لفظ قرء 
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هايي كه بر آن داللت نمايد به  شود ـ بايد تالش كرد كه منظور از آنها را با نشانه گفته مي
دست آورد، پس هر كدام را گمان داشت همان مراد خداي تعالي در حق او است، و اگر 

د، يا آنكه چيزي برايش ظاهر نشد آيا اختيار دارد كه بر هر كدام بخواهد حمل كن
تر است را بگيرد؟ چند قول است. اما اگر با هم  تر است يا آنكه سبك حكمتش غليظ

محققين بايد بر هر دو حمل كرد، و اين در اعجاز و  ي همنافاتي نداشته باشند بنا به گفت
فصاحت رساتر است، مگر در صورتي كه دليلي داللت كند كه يكي از آن دو منظور 

هر كس دربارة قرآن بدون علم «ن مطلب معلوم شد بايد كه حديث: باشد. حال كه اي مي
را بر دو قسم از اين چهار قسم منطبق » سخن بگويد بايد كه جايگاهش را در آتش بيند

  نمود:
يكي: تفسير لفظ، چون مفسر آن به تبحر و ورزيدگي در شناخت زبان عرب نيازمند 

  است.
ت بر يكي از دو معني، چون اين كار به دوم: توجيه لفظي كه دو معني را محتمل اس

شناخت انواع علوم، و تسلط در لغت و ادبيات عربي نياز دارد، و نيز دانستن علم اصول 
هاي امر و نهي و خبر را درك كند، و مجمل و مبين، و  به مقداري كه حدود اشياء و صيغه

حقيقت و  عموم و خصوص، و مطلق و مقيد، و محكم و متشابه، و ظاهر و مؤول، و
مجاز، و صريح و كنايه را باز شناسد، و از فروع آن مقدار كه با آن استنباط درك گردد 
بايد آموخت، و بنابراين كمترين چيز مورد نياز استدالل است؛ با اين حال مفسر با خطر 

رود چنين باشد، و به طور قطع نگويد  مواجه است، و بر او است كه بگويد: احتمال مي
ي كه ناچار باشد كه به آن فتوي دهد، پس اجتهادش به آن منتهي گردد، كه مگر در حكم

  .1خالف آن حرام است با اينكه خالف آن را نزد خداوند جايز بداند
و ابن النقيب گفته: خالصه آنچه در معني حديث: تفسير به رأي حاصل است پنج قول 

  باشد: مي
  با آنها جايز است. يكي: تفسير كردن بدون حصول علومي كه تفسير كردن

                                                
  .168و  164البرهان،  - 1
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  داند. آنها را نمي ، كسيدوم: تفسير كردن آيات متشابه كه جز خداوند
سوم: تفسيري كه تقريركنندة مذهبي فاسد باشد، به اين نحو كه آن مذهب اصل و 

  تفسير تابع قرار داده شود، كه به هر گونه باشد به آن برگرداند هر چند كه ضعيف باشد.
به طور قطع بگويد مراد خداوند چنين است بدون اينكه دليلي  چهارم: تفسير به اينكه

  داشته باشد.
  پنجم: تفسير با استحسان و هواي نفس.

  سپس گفته: و بدان كه علوم قرآن بر سه گونه است:
اول: علمي است كه خداوند هيچ كس از خاليقش را بر آن مطلع ننموده، و  نةگو

هايش كه جز  بيل معرفت كنه ذاتش و غيباسراري است كه به خود اختصاص داده از ق
داند، كه به اجماع به هيچ وجه در اين باره نبايد كسي سخن  خداوند كسي آنها را نمي

  بگويد.
دوم: آنچه خداوند پيغمبرش را آگاه ساخته از اسرار كتاب مجيدش، و به آن  ي هگون

ا كسي كه ، يصحضرت اختصاص داده، و در اين مورد سخن گفتن جز براي آن جناب
به او اجازه فرموده جايز نيست، وي گفته: اوايل سور از همين قبيل است، و به قولي: از 

  باشد. قسم اول مي
سوم: علومي است كه خداوند به پيغمبرش آموخته، و معاني آشكار و پنهاني  ي هگون

و  كه در كتابش سپرده به آن حضرت تعليم كرده، و دستور داده كه به مردم آموزش دهد؛
اش سخن گفت، و آن  اين بر دو قسم است: يكي جز از طريق حديث جايز نيست درباره

هاي امم گذشته، و خبرهاي  ها و قصه ها و لهجه اسباب نزول و ناسخ و منسوخ و قراءت
باشد. و قسم ديگر از راه نظر و استدالل و استنباط  حوادث آينده، و امور حشر و معاد مي

آيد، و آن دو بخش است، بخش اول: در جايز بودنش  دست مي و استخراج از الفاظ به
اختالف شده، و آن تأويل آيات متشابه در مورد صفات است، و بخش ديگر مورد اتفاق 

باشد؛ چون كه مبناي اينها بر  است، و آن  استنباط احكام اصلي و فرعي و اعرابي مي
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الغت و انواع مواعظ و ها و معيارهاي خاصي است؛ و همين طور است فنون ب مقياس
ها و اشارات كه استنباط آنها ممنوع نيست، و استخراج آنها براي كساني كه  حكمت

  النقيب به اختصار پايان يافت. اهليت داشته باشند مانعي ندارد. سخن ابن
و ابوحيان گفته: بعضي از معاصرين برآنند كه علم تفسير ناچار از نقل است، و در فهم 

بايد به امثال مجاهد و طاوس و عكرمه سند يافت، و درك آيات بر اين  معاني تركيب آن
  1امر متوقف است. وي گفته: ولي چنين نيست.

و زركشي پس از نقل اين مطلب گفته: حق آن است كه قسمتي از علم تفسير متوقف 
بر نقل است مانند سبب نزول و نسخ و تعيين مبهم و بيان مجمل و قسمتي ديگر متوقف 

كند، و شايد كه همين سبب  ل نيست، و اطمينان يافتن بر آن به وجه معتبر كفايت ميبر نق
در اصطالح بسياري باشد در فرق گذاردن بين تفسير و تأويل، و تفاوت بين منقول و 

  2انگيزد. مستنبط؛ تا بر اعتماد در منقول و نظر در مستنبط بر
اي تفسيرش در احاديث آمده، و  و نيز گفته: و بدان كه قرآن بر دو گونه است: گونه

  گونة ديگر نيامده.
، يا از صحابه و يا از رؤساي تابعين رسيده است، كه در صاول: يا از پيغمبر ي هگون

گردد، پس اگر  شود، و در دومي تفسير صحابي مالحظه مي اولي از صحت سند بحث مي
در اعتماد بر آنها شكي  آن را از لحاظ لغت تفسير كرده باشد كه آنها اهل زبان هستند، و

نيست، و يا اگر به آنچه از اسباب نزول و قرائن مشاهده كرده تفسير نمايد ترديدي در آن 
نخواهد بود، و در اين صورت هرگاه اقوال جماعتي صحابه متعارض باشد اگر بشود بين 

بن اقوالشان جمع كرد بايد همين روش اتخاذ گردد، و اگر امكان جمع نباشد بايد قول ا
خدايا «او را به اين امر مژده داده آنجا كه فرموده:  صعباس مقدم شود؛ چون كه پيغمبر

داشت؛ به  زيد را مقدم مي ي هشافعي در مورد فرايض گفتامام ولي ». تأويل را به او بياموز

                                                
آن را  171، ص 2، كه با اختصار و تصرف نقل شد، و صاحب برهان هم در ج 5، ص 1ي تفسيرش، ج  مراجعه شود به: مقدمه - 1

  نقل كرده است.

  .172- 171، 2البرهان، ج  - 2
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و ». بندي ارث) زيد است فرضكم زيد = داناترين شما در فرايض (تقسيمأ«جهت حديث: 
طور است،  هرچه در گذشته جايز شمرديم بر آن اعتماد شود اينجا نيز هميناما از تابعين 

  وگرنه واجب است اجتهاد كرد.
اش نقل نيست اندك است، و راه رسيدن به فهميدن آن نظر نمودن  و اما آنچه درباره

در مفردات الفاظ از لغت عرب است، و بررسي مدلوالت و موارد به كار بردن آنها به 
اين قسم را راغب در كتاب المفردات بسيار اهتمام ورزيده، پس قيد  حسب سياق، و

كند چون سياق مقتضي  اند ذكر مي بيشتري از آنچه اهل لغت در تفسير مدلول لفظ آورده
  1آن است.

و صحابه،  صندي جمع كردم از تفاسير پيغمبرتره كتاب مسگويم: و من در اين با مي
و سپاس خداي را كه در  باشد، وع و موقوف ميحديث بين مرف كه در آن چند ده هزار

چهار مجلد تمام شد و آن را ترجمان القرآن ناميدم، و در اثناي تصنيف آن پيغمبر 
  اي طوالني كه مرا به خوبي بشارت داد. را در خواب ديدم، با قصه صاكرم

  تذكر
اساس قراءت مخصوص  از جمله مسائل فهم شناخت تفاسير وارد شده از صحابه بر

باشند،  رسد كه با هم مختلف مي باشد؛ چون گاهي از آنها دو تفسير دربارة يك آيه مي مي
شود كه اختالف است و حال آنكه اختالف نيست؛ بلكه هر تفسيري بنا بر  پس گمان مي

اند، ابن جرير دربارة فرموده خداي  يك قرائت است، و گذشتگان متعرض اين نوع شده

#) �تعالي:  þθ ä9$s) s9 $ yϑ ‾ΡÎ) ôN t� Åj3ß™ $ tΡ ã�≈|Á ö/ r& � ) / از طرق ابن عباس و غير او آورده  )15حجر

گرفته «باشد، و از طرق ديگري آمده كه به معني:  مي» بسته شد«به معني » سكرت«كه: 
  است.» شد

                                                
  .172، 2برهان  - 1
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، »بسته شده«به تشديد بخواند يعني: » سكرت«سپس از قتاده آورده كه گفت: هر كس 
  است.» جادو شده«عني: بخواند ي» رتكس«و هر كس 

 �و اين جمع از قتاده نفيس و جالب است. و مثل اين است فرمودة خداي تعالي: 

Ο ßγè=‹Î/# t� y™ ÏiΒ 5β# t�ÏÜ s% � ) / ابن جرير از حسن آورده كه همان است كه به  )50ابراهيم

  مالند. شتران مي
دو قول  و از طرق ديگري از او و غير او آورده كه مس ذوب شده است. و اينها

» آن«كه مس است و » قطر«به تنوين » آن من قطر«نيستند، بلكه دومي تفسير قرائت: 
  حاتم اين چنين از سعيدبن جبير آورده است. سخت گداخته، چنان كه ابن أبي

هاي اين نوع بسيار است كه كتاب اسرار التنزيل ما متعهد بيان آن است، و در  و مثال
 )المستم وأ(ختالفي كه از ابن عباس و ديگران در تفسير آيه: مدتي پيش بنابراين مبني بر ا

ام كه آيا جماع است يا دست ماليدن؟ كه اولي تفسير قراءت  وارد شده تخريج كرده
  و اختالفي در بين نيست.بوده (المستم) و دومي تفسير قراءت: (لمستم) 

  فايده
، صسنتي از رسول خدادر مختصر البويطي گفته: تفسير متشابه جز با  سشافعيامام 

امام آن حضرت، و يا اجماع علما حالل نيست. ابن نص  ي هيا خبري از يكي از صحاب
  شافعي است.

  [فصلي در تفسير صوفيان]

وي خود گفته: از الصالح در فتا قرآن تفسير نيست؛ ابن ي هو اما سخنان صوفيان دربار
حمن سلمي كتاب حقايق التفسير احدي مفسر يافتم كه گويد: ابو عبدالرامام ابوالحسن و

  را تصنيف كرده، اگر او معتقد باشد كه اين تفسير است كفر ورزيده است.
رود كساني كه از آنها مورد اطمينان هستند  گويم: گمان مي الصالح گفته: و من مي ابن

وقتي چيزي بگويند از روي تفسير نگفته، و روش شرح كلمه را ندارند، و هرگاه چنين 
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اند، و چنين كاري از آنها به جهت  آنها صادر شود شيوة باطنيان را پيش گرفته چيزي از
شود، با اين  باشد، كه نظير با نظير ديگرش ذكر مي نظير آنچه قرآن به آن وارد شده مي
كردند، چون ابهام و اشتباه انگيزي در آن  انگاري نمي حال اي كاش در چنين امري سهل

  زياد است.
ش گفته: نصوص بر ظاهرشان هستند، و عدول كردن از آنها به و نسفي در عقايد

  كنند الحاد است. اي كه اهل باطن ادعا مي معاني
اند كه ادعا دارند  تفتازاني در شرح آن گفته: بدين جهت ملحدان را باطني ناميده

نصوص بر ظاهر خود نيستند، بلكه معاني باطني و دروني دارند كه جز معلم كسي آنها را 
  باشد. داند، و مقصودشان از اين كار نفي شريعت به طور كلي مي نمي

اند كه نصوص بر همان ظواهر  وي افزوده: و اما آنچه بعضي از محققين بر آن شده
هايي پوشيده به دقايقي هست كه براي اهل  خود قرار دارند، و با اين وصف در آنها اشاره

ظواهري كه مورد نظر است تطبيق داد، توان بين آنها و بين  گردد، و مي سلوك كشف مي
  گيرد. اين گفته از كمال ايمان و محض عرفان سرچشمه مي

الديني بلقيني سؤال شد كه مردي دربارة فرموده خداي تعالي:  االسالم سراج و از شيخ

� tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßìx"ô± o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã āω Î)  Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ � ) / ن گفته: معنايش چنين است: م )255بقره

يابد ـ كه  ذل، يعني هر كس خوار شد، ذي: اشاره به نفس است، يشف: يعني شفا مي
ـ ع: امر است از باب وعي = آگاهي؛ بيداري. پس شيخ فتوا » من«جواب است ـ از براي 

  داد كه چنين كسي ملحد است، و خداي تعالي فرموده: 

� ¨β Î) t Ï% ©!$# tβρ ß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû $uΖÏF≈tƒ# u Ÿω tβ öθ x" øƒs† !$ uΖø‹n=tã �   ) / 40فصلت(  
  ».مانند ورزند بر ما پوشيده نمي كه در آيات ما الحاد ميانبه راستي آن«

ابن عباس گفته: الحاد آن است كه سخن بر غير موضع خودش قرار داده شود. اين را 
  ابن ابي حاتم آورده است.
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د از حسن كه اگر بگويي: فريابي گفته: حديث آورد ما را سفيان از يونس بن عبي
هر آيه را ظاهر و باطني هست، و هر حرفي حدي دارد، و «فرمود:  صگفت: رسول خدا

  ».هر حدي جاي برآمدني
زير عرش است،  قرآن«عوف مرفوعاً آورده كه: بن و ديلمي در حديثي از عبدالرحمن 

  ».كند با بندگان محاجه مي ظاهر و باطني دارد،
به درستي كه «اند كه:  ان از ابن مسعود موقوفاً آوردهو ديگر رو طبراني و ابويعلي و بزا

اين قرآن هيچ حرفي از آن نيست مگر اينكه حدي دارد، و براي هر حد جاي درآمدي 
  ».هست
  گويم: در مورد ظاهر و باطن چند وجه است: مي

يكي: اينكه هرگاه باطن آن را جستجو كني و آن را بر ظاهرش قياس نمايي بر معني 
  اهي شد.آن آگاه خو

اند، و قومي ديگر به آن  اي نيست مگر اينكه قومي به آن عمل كرده دوم: اينكه هيچ آيه
  حاتم از او آورده است. عمل خواهند كرد، چنان كه ابن مسعود گفته به طوري كه ابن أبي

  سوم: اينكه ظاهرش لفظ آن است، و باطنش تأويل آن.
هايي كه خداوند تعالي از  د گفته: قصهتر به درستي است ـ ابوعبي چهارم ـ كه نزديك
هايي كه بر آنها رفته بيان فرموده، ظاهرش خبر دادن از هالكت و  امم گذشته و عقوبت

نابودي آن اقوام است كه سخن و شرح ماجراي قومي است، و در باطن موعظه ديگران و 
ينها نيز بگذرد برحذر داشتن آنان است از اينكه مانند كار آنها را انجام دهند، پس بر ا

  ها گذشت. آنچه بر گذشته
و ابن النقيب قول پنجمي نيز حكايت كرده كه: ظاهرش همان معاني است كه براي 
اهل علم به ظاهر آشكار شده، و باطنش اسراري است كه خداوند صاحبان حقايق را بر 

  آنها مطلع نموده است.
ايتي در آنچه خداوند از يعني نه» هر حرفي حدي دارد: «صپيغمبر ي هو معني فرمود

معني آن اراده فرموده. و به قولي: براي هر حكمي مقداري از ثواب و عقاب هست و 
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اينكه هر يك از معاني پيچيده و احكام » و هر حدي جاي درآمدني هست«اينكه فرموده: 
توان رسيد، و مراد از آن را آگاهي  را جاي برآمدني است كه با آن به شناخت آنها مي

  هد.د مي
و به قولي: هر چه از ثواب و عقاب استحقاق دارد هنگام جزا در آخرت بر آن مطلع 

  گردد. مي
اند: ظاهر آن تالوت، و باطنش فهم معاني، و حد احكام حالل و حرام،  و بعضي گفته

  باشد. و مطلع نزديك شدن و برآمدن بر وعده و وعيد مي
از طريق ضحاك از ابن عباس آورده  گويم: مؤيد اين روايتي است كه ابن أبي حاتم مي

يابد، و به  ها و فنون، و ظهرها و بطوني دارد، عجايب آن پايان نمي كه گفت: قرآن شعبه
ات يافته، و هر آنكه جرسد، پس هر كس با ماليمت در آن وارد شود ن آخر آن دست نمي

حرام، و  نمايد، اخبار و امثال، و حالل و با خشونت و عنف در آن سير كند سقوط مي
باشد، و بطن  ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و ظهر و بطن دارد، ظهر آن تالوتش مي

  آن تأويل، پس با آن با علما همنشين شويد، و به آن از سفها بپرهيزيد.
و ابن سبع در كتاب شفاءالصدور گويد: از ابوالدرداء وارد شده كه گفت: مرد به كمال 

  آن وجوهي قرار دهد.فقه نرسد تا اينكه براي قر
خواهد بايد كه در قرآن كاوش  و ابن مسعود گفته: هر كس علم اولين و آخرين را مي

  كند.
  شود. اند تنها با تفسير ظاهر حاصل نمي وي گويد: و اينكه اين دو (صحابي) گفته

كند بر اينكه در  اي شصت هزار فهم دارد، و اين داللت مي و يكي از علما گفته: هر آيه
معاني قرآن جايگاه وسيع، و فضاي پهناوري هست، و منقول از ظاهر تفسير است  فهم

ظاهر تفسير بايد به شنيدن حديث تكيه  و در ،گيرد ولي درك قرآن به نقل پايان نمي
يابد، و جايز  داشت تا از افتادن به اشتباه محفوظ بماند، سپس فهم و استنباط وسعت مي

ي شود، بلكه بايد در اول رعايت و توجه گردد، پيش نيست كه در حفظ تفسير ظاهر سست
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از استوار كردن ظاهر رسيدن به باطن طمع نشود، و هر كس ادعاي فهم اسرار قرآن كند 
در حالي كه هنوز تفسير ظاهر را به خوبي نشناخته باشد، مانند كسي است كه مدعي شود 

  به وسط خانه رسيده در حالي كه هنوز از در نگذشته باشد.
الدين بن عطاءاهللا در كتاب خود لطايف المنن گفته: بدان كه تفسير اين  شيخ تاج و

طايفه نسبت به كالم خدا و سخنان پيامبر او به زبان عربي آن نيست كه ظاهر را از 
ظاهرش دگرگون ننمايند، بلكه ظاهر از آنچه آيه برايش آورده شده و در عرف اهل زبان 

هاي باطني هست كه خداوند  شود، در عين حال فهم هميده ميكند، از آن ف بر آن داللت مي
براي كساني كه دريچة دلشان را باز كرده قرار داده، و به هنگام خواندن آيه و حديث 

بنابراين تو را ». هر آيه را ظاهر و باطني هست«آيد، و در خبر است كه:  برايشان پيش مي
اي بگويد: اين  ينكه صاحب جدل و معارضهاز دريافت آن معاني از اين طايفه باز ندارد ا

كار دگرگون كردن سخن خداوند و پيامبر او است، و حال آنكه اين دگرگونه كردن 
شود كه بگويند: اين آيه جز اين معني ندارد، كه اينها  نيست، و در صورت دگرگونه مي

ن موضوعات خوانند و هما گونه كه هستند مي اند، بلكه ظواهر را همان چنين چيزي نگفته
  فهمند. فهمند، با وجود اين از خداي تعالي آنچه را به آنها فهمانيده مي را از آنها مي

  فصلي [در آنچه بر مفسر واجب است]

اند: بر مفسر واجب است كه مطابق بودن تفسير را با مفسر احراز كند، و از  علما گفته
چيزي كه سزاوار مطلب  كم كردن چيزي كه در توضيح معني نقش دارد، يا زياد نمودن

انحراف از روش صحيح بپرهيزد، و  سليقگي در معني، و ، و نيز از كجنيست احتراز نمايد
بر اوست كه معني حقيقي و مجازي و به هم پيوستن مطلب را مراعات كند، و غرض از 

از  آوردن كالم را در نظر بگيرد، و ميان الفاظ مفرد الفت و نزديكي برقرار سازد، و بايد كه
علوم لفظي آغاز كند، و نخستين چيزي كه از آن واجب است تحقيق و بررسي الفاظ مفرد 
است، كه از جهت لغت سپس صرف، و سپس اشتقاق آنها را باز شناسد، و پس ا ز آن از 
جهت تركيب آنها سخن بگويد، و از اعراب شروع كند، سپس از جهت معاني، و بعد از 
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نها بحث نمايد، و بعد معني موردنظر را بيان كرده، و سپس لحاظ بيان، و سپس از بديع آ
  خره از اشارات حرف بزند.از استنباط و باآل

و زركشي در اوايل كتاب البرهان گفته: شيوة مفسران چنين شده كه از سبب نزول 
كنند، و در اينجا بحث شده كه: كدام اولي به شروع است: مقدم داشتن  مطلب را آغاز مي

  ب، يا مناسبت؛ چون كه مصحح نظم كالم است، و بر نزول سبقت دارد.سبب بر مسب
وي گفته: تحقيق آن است كه قائل به تفصيل شويم بين اينكه وجه مناسبت بر سبب 

β¨ �مانند آيه:  ،نزول متوقف باشد Î) ©! $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{$# #’ n< Î) $yγÎ=÷δr& �   

شايسته است سبب جلوتر بيان شود؛ چون كه در اين صورت از  كه در اينجا )58نساء / (
باب مقدم داشتن وسايل بر مقاصد خواهد بود، و اگر بر آن متوقف نباشد، مقدم نمودن 

  .1مناسبت اولي است
هاي قرآن را  و در جاي ديگري از همان كتاب گفته: عادت مفسراني كه فضايل سوره

آورند، به جهت ترغيب و تشويق  در اول هر سوره ميكنند بر اين است كه آنها را  ذكر مي
  كند. بر حفظ آنها، ولي زمخشري در آخر هر سوره فضايل آن را ذكر مي

و مجد االئمه عبدالرحيم بن عمر كرماني گفته: از زمخشري علت اين كار را پرسيدم، 
 ها هستند، و بايد موصوف پيش از صفت جواب داد: زيرا كه اين احاديث صفت سوره

  آورده شود.
شايسته » خداوند چنين حكايت كرده«شود:  و در كتب تفسير بسيار است كه گفته مي

است از اين تعبير احتراز گردد، امام ابونصر قشيري در المرشد گفته: بيشتر پيشوايان ما 
خداوند حكايت «، و نبايد گفت: »كالم خدا حكايت شده است«اند: نبايد گفت:  گفته
حكايت آوردن مثل شيء است، و حال آنكه كالم خداوند مثل ندارد. ولي ، زيرا كه »كرده
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اند، و بسيار  اند و لفظ حكايت را به معني خبر دادن بر آن اطالق كرده اي آسان گرفته عده
  نامند كه در نوع اعراب گذشت. شود كه بعضي از حروف را زايد مي مي

اند: از  ر اجتناب نمايد، بعضي گفتهتواند از ادعاي تكرا و بر مفسر قرآن است كه تا مي

’ Ÿω �جمله اموري كه توهم تكرار را در عطف مترادفين از قبيل:  Å+ö7è? Ÿωuρ â‘x‹ s? � ) / مدثر

28( ،� ÔN≡ uθ n=|¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×πyϑôm u‘uρ � ) / كند، آن است كه معتقد شود:  دفع مي )157بقره

زيرا كه تركيب  ؛گردد ايي آنها يافت نميرساند كه با جد مجموع دو مترادف معنايي را مي
دهد،  طور كه كثرت حروف معني بيشتري فايده مي آورد، و همان معني زيادتري پديد مي

  گونه است. زياد شدن الفاظ نيز همين
و زركشي در البرهان گفته: بايد كه مركز نظر مفسر رعايت نظم كالمي كه براي آن 

اصل وضع لغوي مخالف باشد، چون كه مجاز ثابت رانده شده بود باشد، هر چند كه با 
  است.

هاي مجازي را در الفاظي كه گمان  و در جاي ديگر گفته: بر مفسر است كه استعمال
 ؛رود، رعايت نمايد، و تا ممكن است به مرادف نبودن آنها يقين دارد ترادف در آنها مي

ست كه بسياري از زيرا كه در تركيب معنايي هست كه در مفرد نيست، بدين جهت ا
اند يكي از مترادفين ـ در تركيب ـ به جاي ديگري واقع شود، با  علماي اصول منع كرده

  اينكه در حال افراد بر جواز آن متفقند.
شود كه مفسران تفاسير خود را با آوردن داليل علم نحو  و ابوحيان گفته: بسيار مي

ل فقهي، و داليل اصول دين پر هاي اصول فقه و دالي هنگام اعراب آيات، و استدالل
كنند، و حال آنكه اين امور در تأليف خود آن علوم بايد تقرير گردد، و به طور نظريات  مي

م در علم تفسير آورده شود بدون استدالل، و همچنين مطالب نادرستي از لقطعي و مس
آورند  ميهاي اسرائيلي  اسباب نزول و احاديثي در فضايل، و حكايات نامناسب، و تاريخ

  كه ذكر آنها در علم تفسير شايسته نيست.
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  فايده
اگر خواسته باشم هفتاد شتر از تفسير ام « آورده كه فرمود: سجمره از علي ابن أبي

‰ß �، و بيان اين خبر اينكه وقتي بگويد: »دهم القرآن بار كنم، اين كار را انجام مي ôϑ ysø9 $# ¬! 
Å_UUUUu‘ šÏϑn=≈yè ø9 و تنزيه آن از آنچه شايسته » اهللا«ي حمد، و نام جليل به توضيح معن � #$

نيست نياز دارد، سپس معني عالم و چگونگي آن با همه انواعي كه دارد كه شماره آنها به 
رسد، چهارصد عالم در خشكي، و ششصد عالم در دريا، تمام اينها بيان  هزار مي

≈uΗ÷q �گويد:  خواهد، و چون مي مي §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 يان اين دو اسم جليل، و بزرگي و ب � #$

جالل آنها و معنايشان مورد حاجت است، و آنگاه نياز هست كه تمام اسماء و صفات 
خداوند بيان شود، و حكمت اينكه اين دو اسم فقط در اينجا ياد شده روشن گردد، و 

Å7Î=≈tΒ ÏΘ �چون گويد:  öθtƒ ÉÏe$!$# � ن مورد نياز بيان آن روز و اهوال و احوال و مواقف آ

$‚x �است، و هنگامي كه بگويد:  −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tGó¡ nΣ �  شناخت معبود، و

عبادت و چگونگي و توصيف آن و انواع عبادت و نحوة اداء آن، بيان گردد، و صفت 

tΡ$ �گويد:  شود، و چون مي نكننده، و استعانت و چگونگي آن روش عبادت Ï‰ ÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9 $# 

tΛÉ) tG ó¡ ßϑø9 تا آخر سوره، نياز هست كه هدايت و صراط مستقيم و اضداد آن بيان گردد،  � #$

و نيز كساني كه مورد غضب خداوند هستند، و گمراهان و صفات آنان توضيح داده شود، 
باشند و صفات و روش ايشان بيان گردد، بنابراين  و آنها كه مورد رضاي خداوند مي

  .فرموده سوجوه است آنچه علي
  



  :نوع هفتاد و نهم

  در غرايب تفسير

محمودبن حمزه كرماني كتابي در اين باره در دو جلد تأليف كرده كه آن را العجايب و 
الغرايب ناميده، در آن اقوال منكري كه در معاني آياتي ذكر شده آورده است، كه اعتماد بر 

باشد، از  آنها جايز نميآنها حالل نيست، و ياد كردن آنها جز به خاطر برحذر داشتن از 
 كه حاء: حرب (= جنگ) علي» حمعسق«آن جمله گفته شده: دربارة فرموده خداي تعالي: 

و معاويه، و ميم: واليت مروانيان، و عين: واليت عباسيان، و سين: واليت سفيانيان، وقاف: 
ه قدوه مهدي. اين را ابومسلم حكايت كرده و گفته است: با نقل اين مطلب خواستم ك

دانسته شود كه در بين مدعيان علم افراد احمقي هم هستند، و از اين گونه است كه 
يعني: الف اهللا محمداً فبعثه نبياً = خداوند با محمد » الف«اند:  گفته» الم« ي هبعضي دربار

يعني: المه الجاحدون و انكروه = » الم«الفت گرفت پس او را به پيغمبري برانگيخت، و 
  جاحدان آبله و برسام گرفتند:رد كنندگان و 

öΝä3 �و از همين گونه است كه كسي گفته:  s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο4θ uŠym ’Í<'ρ é' ‾≈tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# � 

ولكم في ‹ :) منظور قصص قرآن است، و استدالل كرده به قرائت أبي الجوزاء179بقره / (
معني قرائت مشهور دارد  و آن بعيد است، بلكه اين قرائت معني ديگري غير از ›القصص

  ام. كه از وجوه اعجاز قرآن است، چنان كه در اسرارالتنزيل بيان نموده
 �خداي تعالي:  ةفرمود ي هو از اين گونه است آنچه ابن فورك در تفسير خود دربار

Å3≈s9 uρ £Í≥ yϑ ôÜ uŠÏj9  É<ù=s% � ) / گفته: ابراهيم دوستي داشت كه او را به عنوان )260بقره ،

  خود توصيف كرد كه اين دوست با ديدن آن نشانه آرامش و اطمينان يابد.» لبق«
  كرماني گفته: و اين جداً بعيد است.

$ �و از همين قبيل است كه كسي دربارة فرموده خداوند:  uΖ−/ u‘ Ÿωuρ $ oΨù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ 

$ oΨs9  Ïµ Î/ � ) / ين را در تفسيرش گفته: منظور محبت و عشق است، كواشي ا )286بقره

  حكايت كرده است.
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 �و از همين گونه است سخن كسي كه درباره:  ÏΒuρ Îh�Ÿ° @,Å™%yñ # sŒÎ) |=s% uρ � ) / 3فلق( 

  گفته: منظور آلت مرد است هنگامي كه راست شود.

!©%Ï“ �خداي تعالي:  ي هو از اين قبيل است كه ابومعاذ نحوي دربارة فرمود $# Ÿ≅ yèy_ 

/ä3s9 zÏiΒ Ì�yf ¤±9 $# Î�|Ø÷z F{$# �  ،يعني: ابراهيم� # Y‘$ tΡ � باشد،  صيعني: نوراً كه محمد� 

!# sŒ Î*sù ΟçFΡ r& çµ÷ΖÏiΒ tβρß‰ Ï%θè? � ) / گيرند. يعني: دين را از او بر مي )80يس  

  
  
  



  نوع هشتادم:

  در طبقات مفسرين

  [تفسير صحابه]

ابن مسعود، و ابن اند: خلفاي چهارگانه و  ده تن از صحابه در تفسير شهرت يافته
  .ش عباس، و ابي بن كعب، و زيدبن ثابت، و ابوموسي اشعري، و عبداهللا بن زبير

روايت شده، و روايت از  س: بيشتر از همه آنها از علي بن ابي طالبي اربعهاما خلفا
آنهاست، چنان كه همين  وفات نمودنبسيار كم است، و مثل اينكه علتش زودتر  آن سه

جز آثار  سنسبت به حديث است، من در تفسير از ابوبكر ست ابوبكرسبب در كمي رواي
روايت بسياري  سبسيار اندكي كه شايد از ده تجاوز نكند به خاطر ندارم، ولي از علي

سخنراني  بن عبداهللا از ابوالطفيل آورده كه گفت: ديدم علي رسيده است، معمر از وهب
سوگند كه از چيزي از من نپرسيد مگر  از من بپرسيد، پس به خدا«گفت:  كند، و مي مي

كتاب خدا سؤال كنيد كه به خدا سوگند هيچ  ي هاينكه به شما خبر دهم، و از من دربار
دانم در شب نازل شده يا روز، و آيا در دشت فرود آمده يا  اي نيست مگر اينكه من مي آيه

  ».در كوه
قرآن بر هفت حرف نازل شد، همانا «و ابونعيم در حليه از ابن مسعود آورده كه گفت: 

 طالب بن ابي و هيچ حرف آن نيست مگر اينكه ظاهر و باطني دارد، و به درستي كه علي

  ».علم ظاهر و باطن را دارد
آورده  سو نيز از طريق ابوبكربن عياش از نصيربن سليمان احمسي از پدرش از علي

چه، و در  ي هام دربار ه دانستهاي نازل نشد مگر اينك به خدا سوگند كه هيچ آيه«كه فرمود: 
  ».سؤالي بخشيده است فهم و زبان پر كجا نازل شد، به راستي كه پروردگارم به من دل پر

***  
اند  و از ابن مسعود بيشتر از علي روايت آمده است. و ابن جرير و ديگران از او آورده

خدا فرود نيامد اي از كتاب  و خدايي نيست سوگند كه هيچ آيها به آنكه جز«كه گفت: 



    

  اإلتقان في علوم القرآن      752

 

دانم دربارة كه و كجا نازل شد؟ و اگر كسي را بشناسم كه نسبت به كتاب  مگر اينكه مي
  ».اهللا از من داناتر است، و دسترسي به او باشد به نزدش خواهم رفت

و ابونعيم از ابوالبختري آورده كه: به علي گفتند: ما را از ابن مسعود خبر كن، فرمود: 
  قدر علم كافي است. خت و سپس دست كشيد، و همينقرآن و سنت را آمو

***  
خدايا او «اش چنين دعا كرد:  درباره صو اما ابن عباس ترجمان قرآن است كه پيغمبر
خدايا حكمت «، و نيز در حق او گفت: »را در دين فقيه گردان و تأويل را به او تعليم كن

  ».يمش فرماخدايا حكمت را تعل«و به روايتي ديگر: » به ا و عطا كن
براي عبداهللا بن عباس  صو ابونعيم در حليه از ابن عمر آورده كه گفت: رسول خدا

  ».خدايا در او بركت قرار ده و از او منتشر گردان«دعا كرد و گفت: 
و از طريق عبدالمؤمن بن خالد از عبداهللا بن بريده از ابن عباس آورده كه گفت: به 

رئيل نزد آن جناب بود، پس جبرئيل به آن رفتم در حالي كه جب صمحضر پيغمبر
اش به نيكي  دانشمندان اين امت خواهد شد، پس دربارهاز حضرت عرضه داشت: او 

  سفارش كن.
و از طريق عبداهللا بن خراش از عوام بن حوشب از مجاهد آورده كه گفت: ابن عباس 

  ».خوب ترجمان قرآن هستي تو«به من فرمود:  صگفت: رسول خدا
عبداهللا بن عباس خوب ترجماني «در داليل از ابن مسعود آورده كه گفت: و بيهقي 

  ».براي قرآن است
و ابونعيم از مجاهد آورده كه گفت: ابن عباس به خاطر علم بسيارش دريا ناميده 

  شد. مي
  و از ابن الحنفيه آورده كه گفت: ابن عباس دانشمند اين امت بود.

ه عمر فاروق بت به قرآن در منزلتي بود كو از حسن آورده كه گفت: ابن عباس نس
  ».؛ راستي كه زباني سؤالمند و دلي پر فهم داردآن جوان ميانسال«گفت:  مي
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  بن دينار آورده كه شخصي نزد ابن عمر آمده و از آيه  و از طريق عبداهللا

� ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø?u‘ $yϑ ßγ≈oΨ ø) tFx" sù � ) / كرد، پس به او  سؤال )30انبياء

گفت: به نزد ابن عباس برو از او سؤال كن، و سپس نزد من بيا و خبرم ده، آن شخص 
ها بسته بودند و باران  نزد ابن عباس رفت و از او سؤال كرد، پس وي گفت: آسمان

رويانيد، پس آن را با باران و اين را با گياه باز  باريدند، و زمين بسته بود كه گياه نمي نمي
كننده نزد ابن عمر آمد و جواب ابن عباس را برايش باز گفت، پس ابن  . آنگاه سؤالكرد

گفتم چقدر تعجب دارم از جرأت ابن عباس بر تفسير قرآن، ولي اكنون  عمر گفت: من مي
  دانستم كه علم بسياري به او داده شده است.

مرا در مجلس  بخاري از طريق سعيدبن جبير از ابن عباس آورده كه گفت: عمرامام و 
، پس انگار بعضي از آنها در دل از اين كار عمر رنجيده شده كرد شريك ميسالخوردگان 

آورد، و حال آنكه فرزندان ما همسال اويند! پس  و گفته بود: چرا اين را در جلسة ما مي
دانيد، و روزي آنها را فرا خواند، مرا نيز  عمر گفته بود: اين از خانداني است كه مي

ت ـ پس جز اين ندانستم كه آن روز براي اينكه كفايت مرا به آنان نشان دهد خواس

# �خداي تعالي:  ي هدعوتم كرده ـ پس گفت: درباره فرمود sŒÎ) u!$ y_ ã�óÁ tΡ «!$# ßx÷G x" ø9 $# uρ � 

ايم كه هرگاه خداوند ما را ياري كرد و  گوييد؟ بعضي گفتند: مأمور شده چه مي )1نصر / (
ن فرمود حمد به جاي آورده و از او طلب مغفرت كنيم، و بعضي ديگر پيروزي نصيبما

گويي؟ گفتم:  سكوت كردند و چيزي نگفتند، پس به من گفت: اي ابن عباس آيا چنين مي
باشد كه خداوند او را  مي صگويي؟ گفتم: اين اجل رسول خدا ميچه نه، گفت: پس 

اجل تو است، پس  ي هس آن نشانآگاه كرده، و فرموده: هرگاه ياري خدا و فتح آمد پ
تسبيح و حمد پروردگارت را به جاي آور و استغفار كن كه او تواب است. پس عمر 

  شناسم. گويي از آن نمي گفت: جز آنچه تو مي
و نيز از طريق ابن مليكه از ابن عباس آورده كه گفت: روزي عمربن الخطاب به 

Šuθ– �بينيد نازل شده:  ميگفت: اين آيه را دربارة چه كسي  صاصحاب پيغمبر tƒr& 
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م، پس ابن عباس گفت: يدان م يا نمييدان داند، عمر خشمگين شد و گفت: بگوييد مي مي
و و خودت را كوچك بگ !در دلم راجع به آن چيزي هست، پس عمر گفت: اي برادرزاده

مگير، ابن عباس گفت: براي عملي مثل زده شده، عمر گفت: چه عملي؟ ابن عباس گفت: 
شود، و  كند، سپس شيطان براي او برانگيخته مي براي مردي كه به طاعت خداوند عمل مي

  سازد. دهد تا آنجا كه اعمال نيك خودش را غرق مي او معاصي را انجام مي
كعب قرظي از ابن عباس آورده كه: عمربن الخطاب با جمعي از  و ابونعيم از محمدبن

ها دربارة شب قدر سخن گفتند، و هركدام  نشست، پس يكي از شب مي و انصارمهاجرين 
ب فرو بسته لچرا  !دانست بازگو كرد، پس عمر گفت: اي ابن عباس آنچه در اين باره مي

دارد، ابن عباس گفت: آنگاه گفتم: يا گويي! بگو و جواني تو را از گفتن باز ن و سخن نمي
دارد، پس روزهاي دنيا را بر هفت  اميرالمؤمنين خداوند فرد است و فرد را دوست مي

هايمان را از هفت خلق كرد، و هفت  از هفت آفريد، و روزيرا عدد قرار داد، و انسان 
مثاني هفت عدد آسمان باالي سرمان ايجاد فرمود، و زير پايمان هفت زمين بيافريد، و از 

عطا كرد، و در كتاب خود از نكاح نزديكان از هفت گروه منع فرمود، و ارث را در كتاب 
گيريم، و  خود بر هفت گونه تقسيم آورد، و در سجده بر هفت موضع از بدنمان قرار مي

هفت دور كعبه را طواف كرد، و بين صفا و مروه هفت سعي انجام داد، و  صرسول خدا
بينم.  ها را رمي فرمود؛ پس آن شب را در هفته آخر ماه رمضان مي مرهبه هفت ريگ ج

پس عمر تعجب كرد و گفت: هيچ كس در اين باره با من موافق نشد مگر اين نوجواني 
كه هنوز به رشد بدني كامل خود نرسيده، سپس گفت: كداميك از شما در اين مورد 

  كند! مي ءهمچون ابن عباس حق مطلب را به من ادا
شماري رسيده است، و در آن روايات و طرق  از ابن عباس در تفسير روايات بي و

امام  .ز اوبن ابي طلحة هاشمي است ا ريق عليهاي نيك آن ط مختلفي هست كه از طريق
در مصر دفتري در تفسير هست كه آن را علي ابن ابي طلحه روايت «احمدبن حنبل گفته: 
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سند اين گفته را ابوجعفر » ر كند بسيار نيستكرده، اگر كسي به قصد آن به مصر سف
  نحاس در كتاب الناسخ خود آورده است.

ابن حجر گفته: و اين نسخه نزد ابوصالح منشي ليث بوده كه آن را از معاويه بن صالح 
بخاري آن را از ابوصالح گرفته، و امام از علي بن ابي طلحه از ابن عباس روايت كرده، و 

از ابن عباس تعليق كرده بسيار بر آن اعتماد نموده است. و ابن  در صحيح خود در آنچه
اند،  جرير و ابن ابي حاتم و ابن المنذر با چند واسطه تا ابوصالح از آن بسيار روايت آورده

اند: ابن ابي طلحه از ابن عباس به طور مستقيم تفسير را نگرفته، بلكه آن را  اي گفته و عده
  اخذ نموده است.از مجاهد يا سعيدبن جبير 

ابن حجر گفته: پس از آنكه واسطه كه ثقه و مورد اعتماد است شناختم، اين امر 
  ضرري ندارد.

تفسير معاويه بن صالح قاضي اندلس از علي بن ابي طلحه «و خليلي در ارشاد گفته: 
  اند. از ابن عباس را بزرگان از ابوصالح منشي ليث از معاويه روايت كرده

اند بر اينكه: ابن ابي طلحه آن را از ابن عباس نشنيده. وي گفته: و  ردهو حفاظ اجماع ك
يان آنها اند پسنديده نيست، و در راو اين تفسيرهاي طوالني كه به ابن عباس نسبت داده

  مانند تفسير جويبر از ضحاك از ابن عباس. شود، هايي ديده مي مجهول
ترين آنها را بكربن  اند، و طوالني اي در تفسير روايت كرده نيز عده جريو از ابن ج

محمد از ابن جرير روايت نموده؛ و آن بن سهل الدمياطي از عبدالغني بن سعيد از موسي 
  محل نظر است.

روايت كرده كه آن را صحيح  جو محمدبن ثور نزديك به سه جزوه بزرگ از ابن جري
  اند. شمرده

وده كه صحيح و مورد محدود يك جزوه روايت ن جو حجاج بن محمد از ابن جري
تفسير شبل بن عباد مكي از ابن أبي نجيح از مجاهد از ابن عباس نزديك  اتفاق است، و

  به صحت است.
  توان نوشت و به آن استدالل كرد. و تفسير عطاءبن دينار را مي
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  اند. و تفسير ابوروق حدود يك جزوه است كه آن را صحيح شمرده
ند از ابن مسعود و ابن عباس روايت كرده، و از و تفسير اسماعيل سدي كه به چند س

اند، مانند: ثوري و شعبه؛ ولي اين تفسير را كه او جمع كرده  سدي پيشوايان روايت نموده
ترين تفاسير همان  اسباط بن نصر روايت نموده، و اسباط مورد اتفاق نيست، اما نمونه

  باشد. تفسير سدي مي
 ي هت صحيح نبوده بلكه خواسته هرچه دربارمقصودش آوردن روايا جو اما ابن جري

  هر آيه روايت شده از صحيح و سقيم بياورد.
اند، وي بزرگاني از تابعين را  و تفسير مقاتل بن سليمان؛ خود مقاتل را ضعيف شمرده

سخن ارشاد پايان  .»شافعي اشاره نموده به اينكه تفسير او نيك استامام درك كرده، و 
  يافت.

به آن اشاره نمود را ابن جرير از طريق سدي از ابومالك، و از  و تفسير سدي كه
اي از صحابه بسيار روايت آورده  ابوصالح از ابن عباس، و از مره از ابن مسعود و عده

ترين روايات  حاتم چيزي از آن نياورده چون كه ملتزم شده كه صحيح است، ولي ابن ابي
خود از آن روايت كرده و آنها را صحيح را بياورد، و حاكم در چند مورد از مستدرك 

شمرده است، ولي فقط از طريق مره از ابن مسعود، و چند تن از صحابه نه از طريق اول، 
  كند. و ابن كثير گفته: سدي با اين اسناد چيزهاي غريبي روايت مي

ها از ابن عباس طريق قيس از عطاءبن السائب از سعيدبن جبير از  و از نيكوترين طريق
مبناي شيخين و به شرط آنها صحيح است، و فريابي  باشد؛ و اين طريق بر ن عباس مياب

  اند. و نيز حاكم در مستدرك از آن بسيار نقل كرده
هاي ديگر: طريق ابن اسحاق از محمدبن أبي محمد غالم خاندان زيدبن  و از طريق

مردد بين عكرمه و  ثابت از عكرمه ـ يا سعيدبن جبير ـ از ابن عباس است، به همين گونه
سعيد، و اينها طرق نيكي است و اسناد آنها حسن است، و ابن جرير و ابن ابي حاتم از 

ترين  آورند، و در معجم كبير طبراني مقداري از آنها هست، و سست آنها بسيار مي
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ها به ابن عباس: طريق كلبي از ابوصالح از ابن عباس است، و هرگاه روايت  طريق
م شود سلسلة دروغ خواهد بود، و ثعلبي و ضسدي صغير هم به آن منمحمدبن مروان 

اند، ولي ابن عدي در الكامل گفته: كلبي احاديث نيكي  واحدي از اين طريق بسيار آورده
تر  دارد به خصوص از ابوصالح، كه به تفسير معروف است، و هيچ كس تفسيري طوالني

سليمان است اال اينكه كلبي بر او برتري تر از آن ندارد، و پس از آن مقاتل بن  و جامع
هاي بدي كه در مقاتل هست؛ و طريق ضحاك از ابن عباس  شود از جهت روش داده مي

روق  زيرا كه ضحاك او را درك نكرده، و چون روايت بشربن عماره از ابي ؛منقطع است
بي از او به آن منضم شود ضعيف خواهد بود از جهت ضعف بشر. و ابن جرير و ابن ا

  اند. حاتم از اين نسخه بسيار آورده
ف ضعتر است؛ زيرا كه جويبر شديدال از ضحاك باشد ضعيف و اگر از روايت جويبر

اند، ولي ابن  از اين طريق چيزي نياوردهباشد و ابن جرير و ابن ابي حاتم  و متروك مي
ابن جرير و  اند، و از طريق عوفي از ابن عباس مردويه و شيخ ابن حيان از آن نقل كرده

اند، عوفي ضعيف است ولي واهي نيست، و گاهي ترمذي  ابن ابي حاتم بسيار آورده
شمرد، و در فضائل االمام الشافعي اثر ابوعبداهللا محمدبن  احاديثي از او را حسن مي

احمدبن شاكر قطان ديدم كه به سند خود از طريق ابن عبدالحكم آورده كه گفت: شنيدم 
: از ابن عباس چيزي در تفسير به ثبوت نرسيده مگر آنكه شبيه به گفت شافعي ميامام 

  صد حديث است.
***  

بن انس  و اما ابي بن كعب: نسخة بزرگي از او هست كه آن را ابوجعفر رازي از ربيع
از ابوالعاليه از او روايت كرده است، و اين سند صحيحي است كه ابن جرير و ابن ابي 

احمد در مسند امام اند و همچنين حاكم در مستدرك خود و  هحاتم نيز از آن بسيار آورد
  اند. خود از همين طريق نقل كرده

اي از صحابه غير از اينها اندكي از تفسير رسيده، مانند انس و ابوهريره و ابن  و از عده
ها  عمر و جابر و ابوموسي اشعري، و از عبداهللا بن عمروبن العاص مطالبي مربوط به قصه
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فتن و آخرت و مانند اينها رسيده كه چقدر شباهت دارد به اينكه آنها را از اهل و اخبار 

≅Îû 9’ �فرموده خداي تعالي:  ي كتاب گرفته باشد، مثل آنچه از او درباره n=àß zÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9$# � 

وارد شده، و كتاب ما كه به آن اشاره كرديم جامع تمام رواياتي است كه در  )10بقره / (
  صحابه رسيده است. تفسير از

  تابعين ي طبقه

زيرا كه  ؛داناترين مردم به تفسير اهل مكه هستند«ابن تيميه گفته: شيخ اإلسالم 
 مه غالم ابن عباس،اند مانند: مجاهد و عطاء بن أبي رباح و عكر شاگردان ابن عباس بوده

ند، و و سعيدبن جبير و طاوس و ديگران و همچنين در كوفه شاگردان ابن مسعود بود
بن  علماي اهل مدينه در تفسير مانند زيدبن أسلم كه فرزندش عبدالرحمن بن زيد و مالك

  ».اند انس از او گرفتند بوده
گفت: سي  از افراد مبرز آنها مجاهد است كه فضل بن ميمون گويد: شنيدم مجاهد مي

  بار قرآن را بر ابن عباس عرضه كردم.
كردم،  بر ابن عباس خواندم، در هر آيه وقف ميو نيز از او آمده: سه نوبت مصحف را 

  پرسيدم در چه باره نازل شده؟ و چگونه بوده است؟ و از او مي
  و خصيف گفته: داناترين آنها (تابعين) در تفسير مجاهد بوده است.

  و ثوري گفته: اگر تفسير از مجاهد به دستت آمد براي تو بس است.
بخاري و ديگران از اهل علم بر تفسير او امام شافعي و امام ابن تيميه گفته: و لذا 

  كردند. اعتماد مي
گويم: و غالب آنچه فريابي در تفسيرش آورده از او است، و آنچه از ابن عباس يا  مي

  ورد جداً كم است.آ غير او مي
***  
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و از جمله آنها سعيدبن جبير است، سفيان ثوري گفته: تفسير را از چهار تن بگيريد: از 
  جبير، و مجاهد، و عكرمه، و ضحاك.سعيدبن 

و قتاده گفته: اعلم تابعين چهارتن بودند: عطاء بن أبي رباح در مناسك داناتر بوده، و 
سعيدبن جبير در تفسير اعلم بود، و عكرمه در سير و تاريخ اعلم بود، و حسن در حالل 

  و حرام اعلم بود.
***  

گفته: كسي نسبت به كتاب خدا  و از جمله آنها عكرمه غالم ابن عباس است، شعبي
داناتر از عكرمه نماند، و سماك بن حرب گفته: شنيدم عكرمه گفت: ميان دو جلد قرآن را 

  ام. تفسير كرده
  آموخت.  بست و به من قرآن و حديث مي و عكرمه گفته: ابن عباس پاهايم را مي

رايتان حديث و ابن ابي حاتم از سماك آورده كه گفت: عكرمه گفت: هرچه از قرآن ب
  كنم از ابن عباس است. مي

***  
و از جمله آنها حسن بصري، و عطاء بن ابي رباح، و عطاء بن ابي سلمة خراساني، و 

و قتاده، و زيدبن  ه، و ضحاك بن مزاحم، و عطيه عوفي،محمدبن كعب قرظي، و ابو العالي
و عبدالرحمن بن  أنس،بن  اشند، و در پي آنها: ربيعب أسلم، و مرة همداني، و ابومالك مي

  اند. زيدبن أسلم، و چند تن ديگر بوده
  اند. اينان قدماي مفسرين هستند و بيشتر اقوال خود را از صحابه گرفته

***  
كرد،  سپس بعد از اين طبقه تفاسيري تأليف شد كه اقوال صحابه و تابعين را جمع مي

بن الحجاج، و يزيدبن هارون، و مانند: تفسير سفيان بن عيينه، و وكيع بن الجراح، و شعبه 
عبدالرزاق، و آدم بن ابي اياس، و اسحاق بن راهويه، و روح بن عباده، و عبدبن حميد، و 

  سنيد، و أبي بكر بن أبي شبيه و ديگران.
***  
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  باشد. و پس از آنها ابن جرير طبري است، و تفسير او اجل و اعظم تفاسير مي
ان، و ابن يو ابن مردويه، و ابوالشيخ بن ح سپس ابن ابي حاتم و ابن ماجه و حاكم

المنذر و چند تن ديگر، و تمام آنها مسند است از صحابه و تابعين و پيروان ايشان نقل 
شده، و در آنها چيز ديگر نيست مگر ابن جرير كه اقوال را بررسي و توجيه نموده و بر 

كند، و از اين  بحث مي گيري از آنها نيز دهد، و از اعراب و نتيجه يكديگر ترجيح مي
  جهت بر آنها برتري دارد.

سپس بسياري در تفسير تأليف كردند، كه اسانيد را كوتاه نمودند، و اقوال را به طور 
ها پديد آمد، و صحيح و سقيم به هم آميخت، سپس  ناقص نقل كردند، و از اينجا دروغ

و هرچه به خاطرش  آورد؛ آمد آن را مي طوري شد كه هر كس قولي به نظرش درست مي
آمد به خيال  نمود، و سپس كسي كه پس از او مي كرد و بر آن اعتماد مي رسيد ذكر مي مي

كرد؛ بدون اينكه به بررسي آنچه از سلف صالح  اينكه اصلي دارد آن را از او نقل مي
 اند وارد شده بپردازد، تا آنجا كه ديدم كسي رسيده، و از افرادي كه در تفسير مرجع بوده

�Î�ö �خداي تعالي:  ي هفرمود ةدربار xî ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9$# �  ًده قول تقريبا

و تمام  صحكايت كرده است، و حال آنكه تفسير آن به يهود و نصاري از پيغمبر اكرم
 ي هاصحاب و تابعين و اتباع آنان روايت شده است؛ تا جايي كه ابن أبي حاتم گفته: دربار

  دانم. آن بين مفسرين اختالفي نمي
اي تصنيف كردند كه در علوم خاصي مهارت داشتند، پس هر يك از آنان به  سپس عده

بيني كه جز به  كرد، نحوي را مي همان فني كه در آن سرآمد بود در تفسير خود اكتفا مي
مورد  اعراب و بسيار كردن وجوه محتمل در آن، و نقل قواعد و مسائل و فروع و مطالب

اختالف نحو همت ديگري ندارد، مانند زجاج و واحدي در البسيط و ابوحيان در البحر و 
  النهر.

ها، و خبرهاي گذشتگان ندارد، و خواه  ها و حكايت و اخباري هيچ كاري جز قصه
  آورد، مانند ثعلبي. صحيح باشد يا باطل آنها را مي



    

  761    نيدر طبقات مفسر
  

گرفته تا بيان احكام كنيزان در تفسير ماند كه تمام فقه را از باب طهارت  و فقيه كم مي
بگنجاند، و بسا كه داليل فروع فقهي را بياورد بدون اينكه به آيه مربوط باشد، و درصدد 

  آيد، مانند قرطبي. مي پاسخ به مخالفين بر
و صاحب علوم عقلي ـ به ويژه امام فخرالدين رازي ـ تفسير خود را با اقوال حكما و 

پر كرده، و از مطلبي به مطلب ديگر منتقل گرديده تا اينكه خواننده را فالسفه و مانند اينها 
از مطابقت نداشتن آن با آيه تعجب گيرد، ابوحيان در البحر گفته: امام رازي در تفسير 
خود چيزهاي بسياري را جمع كرده كه در علم تفسير نيازي به آنها نيست؛ و از همين 

  همه چيز هست جز تفسير! جهت است كه يكي از علما گفته: در آن
و بدعتگزار منظوري جز تحريف آيات و منطبق ساختن آنها بر مذهب فاسد خود 

ربايد، و هر جا كه  ندارد؛ به طوري كه هرگاه از دور چيزي به چشمش بخورد آن را مي
اي ببيند به آن سرعت گيرد، بلقيني گفته: از كشاف با انبرها مذهب  ترين زمينه كوچك

yϑ �خداي تعالي در تفسير:  ي هبيرون كشيدم، از فرموداعتزال را  sù yy Ì“ôm ã— Çtã Í‘$̈Ψ9 $# 

Ÿ≅ Åz÷Š é&uρ sπ ¨Ψyf ø9 $# ô‰s) sù y—$ sù � ) / و كدام رستگاري باالتر از داخل شدن به  )185آل عمران

  بهشت! كه با اين جمله به عدم رؤيت اشاره كرده است.
و الحاد پرداخته و به او آنچه نفرموده  و از ملحد مپرس كه در آيات خداوند به كفر

‘{ (βÎ÷ �خداوند:  ي هتهمت زده است، چنان كه يكي از آنها دربارة فرمود Ïδ āω Î) y7çG t⊥ ÷G Ïù � 

گفته: هيچ چيز بر بندگان از پروردگارشان زيانبارتر نيست، و دربارة  )155اعراف / (

ôΜ �: ي هباررافضيان در ي هساحران موسي چيزهايي به هم بافته، و گفت ä.â÷ß∆ ù' tƒ βr& (#θçt r2õ‹ s? 

Zο t� s)t/ � ) / اند. آنچه گفته )67بقره  

اند  ران از حذيفه آوردهيگشود روايتي كه ابويعلي و د و بر اين گونه مطالب حمل مي
خوانند و آن را  همانا در امت من قومي هستند كه قرآن را مي«فرمود:  صكه پيغمبر اكرم

  ».كنند برخالف تأويل آن تأويلش ميو سازند،  مي همچون خرماي بد پراكنده
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كني، و بيننده را بر اعتماد بر آن امر  اگر بگويي: پس به كدامين تفسير ارشاد مي
  نمايي! مي

اند كه در  بن جرير طبري كه علماي معتبر اجماع كردهمحمد گويم: تفسير امام  مي
: كتاب ابن جرير در تفسير . نووي در تهذيب خود گفته1تفسير مانند آن تأليف نشده

  احدي مانندش تصنيف نكرده است.
ام، از تفاسير منقول و  و به تفسيري كه جامع تمام نيازهاي تفسيري است آغاز كرده

هاي بالغت و  ها و لغات و نكته ها و اشارات و اعراب اند، و استنباط اقوالي كه گفته
آن ديگر نيازي به تفسير ديگري محاسن بديع و امور ديگري كه در آن بگنجانم، و با 

البدرين ناميدم، و آن همان تفسيري است كه  البحرين و مطلع اصالً نباشد، و آن را مجمع
  .ياريم كند خواهم در تكميل آن اين كتاب را مقدمة آن قرار دادم، و از خداوند مي

آن و چون سخن ما در آنچه خواستيم در اين كتاب آوريم پايان يافت، به جاست كه 
رسيده ـ از تفسيرهايي كه مرفوع بودن آنها تصريح شده ـ خاتمه  صرا با آنچه از پيغمبر

دهم، كه اين از امور مهمي است كه بايد استفاده شود، البته اين احاديث به جز آنهايي 
  است كه دربارة اسباب نزول آمده است:

  الفاتحه

ان در صحيح خود از عدي حسن دانسته ـ و ابن حبآن را احمد و ترمذي ـ كه امام 
همانا مغضوب عليهم يهود، و ضالين «فرمود:  صاند كه گفت: رسول خدا بن حبان آورده

  ».مسيحيان هستند
دربارة مغضوب عليهم پرسيدم،  صاز پيغمبر«و ابن مردويه از ابوذر آورده كه گفت: 

  ».باشند فرمود: يهود، پرسيدم: ضالين؟ فرمود: نصاري مي

                                                
ست: تفسير محمد بن جرير طبري از بهترين و گفته ا 81ي:  شيخ اإلسالم ابن تيميه در مقدمة في أصول التفسير، صفحه - 1

  واالترين تفاسيرمأثور است. [مصحح]
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  البقره

شمردن خبر آتي از طريق أبي يه و حاكم در مستدرك خود ضمن صحيح ابن مردو
  دربارة فرموده خداوند: صاز ابوسعيد خدري آورده كه: رسول خدا نضره

� óΟßγs9 uρ !$yγŠÏù Ól≡ uρø—r& ×ο t�£γsÜ •Β �   ) / 25بقره(  
  ».و براي آنهاست در بهشت همسراني پاكيزه«

  .»از حيض و غائط و آب بيني ود هان«فرمود: 
اش  ابن كثير در تفسير خود گفته: در سند اين خبر ربعي است كه ابن حبان درباره

گفته: استدالل به او جايز نيست، گفته كه: پس صحيح شمردن حاكم آن را محل نظر 
  گويد: اين حديث حسن است. است. سپس در تاريخ ابن كثير ديدم كه مي

روبن قيس مالئي از مردي از اهل و ابن جرير به سندي كه رجال آن ثقه هستند از عم
اهللا عدل  شام كه او را به نيكي تعريف كرده آورده است كه گفت: عرض شد: يا رسول

اين حديث مرسل خوبي است كه آن را سند مرفوع » عدل فديه است«چيست؟ فرمود: 
  متصلي از ابن عباس كمك من كند.
  به بني اسرائيل گفته شد: «اند كه فرمود:  آورده صو شيخين از ابوهريره از پيغمبر

� (#θè=äz÷Š$# uρ šU$ t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θä9θ è%uρ ×π ©ÜÏm �   ) / 58بقره(   
المقدس) با سجود داخل شويد و بگوييد: حطه = خدايا  و از آن در (معبد بيت«

  ».بيامرز
اي در  پس آنها با مقعدهاي خود وارد شدند، و [به جاي حطه] حبه في شعره = دانه

  : است خداوند ي هفرمود تفسيرِقول اين مويي، در 

� »ω öθs% u� ö�xî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹Ï% óΟ ßγs9 �   ) / 59بقره(  
  ».سخني جز آنچه به آنان گفته شده بود«
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آورده كه  صو ترمذي و غير او به سند حسني از ابوسعيد خدري از رسول خدا
پيش از آنكه به كند  اي است در جهنم، كافر چهل سال در آن سقوط مي ويل دره«فرمود: 

  ».آخر آن برسد
هر كجاي «آورده كه فرمود:  صاحمد به همين سند از ابوسعيد از رسول خداامام و 

، و خطيب در همين روايت به سندي كه در آن »قرآن قنوت ذكر شده طاعت است
 ي هدربارة فرمود صمالك از نافع از ابن عمر از پيغمبر اكرمامام مجهوالني هستند كه از 

  د:خداون

� …çµ tΡθ è=÷G tƒ ¨,ym ÿ Ïµ Ï? uρ ŸξÏ? �   ) / 121بقره(  
  ».حق تالوت كتاب را به جاي آوردند«

  ».حق پيروي از آن را ادا كنند«فرمود: 
 ي هفرمود ةدربار صاز پيغمبر سو ابن مردويه به سند ضعيفي از علي بن أبي طالب

  خداوند: 

� Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ ôγtã tÏϑÎ=≈©à9   )124بقره / (   � #$
  ».من به ظالمان نرسد عهد«

اين حديث شاهدي دارد كه آن را » جز در كار نيك اطاعت نيست«آورده كه فرمود: 
براي هيچ ظالمي بر تو عهدي «ابن ابي حاتم از ابن عباس موقوفاً آورده به اين عبارت: 

  ».نيست كه او را در معصيت خداوند اطاعت كني
اند ـ از  ر اخير آن را صحيح هم دانستهاحمد و ترمذي و حاكم ـ كه دو نفامام و 

  اند كه دربارة آيه:  آورده صابوسعيد خدري از پيغمبر

� y7Ï9≡x‹ x. uρ öΝä3≈oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™uρ �   ) / 143بقره(  
  ».و  اين چنين شما را امتي وسط قرار داديم«

  فرمود: [وسط] يعني: عادل.
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روز «اند كه فرمود:  آورده صاكرمو شيخين و ديگران از ابوسعيد خدري از پيغمبر 
گويد: بله، پس قوم  شود پس به او گويند: آيا ابالغ كردي؟ مي قيامت نوح فرا خوانده مي

گويند:  شود: آيا به شما ابالغ كرد [رسالت الهي] را؟ مي او را فرا خوانده و به آنان گفته مي
شود: چه كسي براي تو  مياي براي ما آمد و نه كسي آمد، پس به نوح گفته  نه ترساننده
  خداي تعالي:  ي هگويد: محمد و امت او، فرمود: و اين است فرمود دهد؟ مي شهادت مي

� y7Ï9≡x‹ x. uρ öΝä3≈oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜ y™uρ �   ) / 143بقره(  

وسط: عدل است، پس شما فرا خوانده شويد، و براي او ابالغ [رسالت] را شهادت 
  ».اهي دهمخواهيد داد، و من بر شما گو

مرفوع [حديث] است، و مدرج [اضافه شده] نيست، ابن » وسط عدل است«جملة: 
  حجر در شرح صحيح بخاري به اين توجه داده است.

از ابن عباس  و ابوالشيخ و ديلمي در مسند الفردوس از طريق جويبر از ضحاك
  خداي تعالي  ي هدربارة فرمود صرسول خدااند كه گفت:  آورده

� þ’ÎΤρ ã� ä. øŒ$$ sù öΝä. ö� ä.øŒ r& �   ) / 152بقره(  
  ».پس مرا ياد كنيد شما را ياد كنم«

فرمايد: اي گروه بندگان مرا به طاعت و فرمانبرداري ياد كنيد، شما  فرمود: خداوند مي
  را با آمرزش خود ياد كنم.

قطع شد، پس آن جناب  صو طبراني از ابوامامه آورده كه گفت: بند نعلين پيغمبر
ليه راجعون) گفت، عرضه داشتند: يا رسول اهللا اين هم مصيبت إنا إهللا و  ناإ(= استرجاع 

  شواهد بسياري نيز دارد.». هر ناخوشايندي كه به مؤمن برسد مصيبت است«است! فرمود: 
اي در  اند كه گفت: در تشييع جنازه و ابن ماجه و ابن ابي حاتم از براءبن عازب آورده

همانا كافر ميان دو چشمش زده « ن حضرت فرمود:آبوديم، پس  صخدمت پيغمبر
اي كه آن را  شنود، و هر جنبنده اي غير از جن و انس آن را مي شود پس هر جنبنده مي

  :كند، پس اين است فرمودة خداوند بشنود او را لعنت مي
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� ãΝåκß] yè ù=tƒ uρ šχθãΖÏè≈‾=9   )159بقره / (   � #$
  ».كنند و لعنت كنندگان او را لعنت مي«

  دربارة:  صو طبراني از ابوامامه آورده كه گفت: رسول خدا

� ÷kptø: $# Ö�ßγô©r& ×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β �   ) / 197بقره(  
  ».هاي معلومي است حج ماه«

  الحجه. القعده، و ذي فرمود: شوال، و ذي
دربارة  صو طبراني به سندي كه بد نيست از ابن عباس آورده كه گفت: رسول خدا

Ÿξ �فرموده خداوند:  sù y]sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’ Îû Ædkys ø9 فرمود:  )197بقره / ( � #$

رفث: توجه به جماع با زنان، و فسوق: گناهان، و جدال: جدل كردن شخص با رفيق 
  خويش است.

و ابوداود از عطاء آورده كه از او دربارة لغو در يمين (= سوگند بيهوده) سؤال شد، 
اش  آن است كه مرد در خانه«فرمود:  صرسول خدا گفت: ة صديقهگفت كه: عايش

عايشه ام المؤمنين بخاري موقوف بر امام ، اين حديث را »بگويد: نه به خدا، و بله به خدا
  آورده است.

اند كه گفت: مردي عرضه داشت: يا  احمد و غير او از ابورزين اسدي آوردهامام و 
  رسول اهللا، اينكه خداوند فرموده: 

� ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$ s? §÷s∆ �   ) / 229بقره(  
  ».طالق دو بار است«

پس طالق سوم كو؟ فرمود: تسريح به احسان = رها  كردن با نيكي، سومين طالق را 
  رساند. مي
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آمد و  صآورده كه گفت: مردي به خدمت رسول خدا سو ابن مردويه از انس 
و؟ فرمود: گفت: اي رسول خدا، خداوند طالق را دوبار ذكر كرده پس طالق سوم ك

  امساك بمعروف او تسريح به احسان [كه در قسمت بعدي آيه آمده].
و طبراني به سندي كه بد نيست از طريق ابن لهيعه از عمروبن شعيب از پدرش از 

آن كه گرة نكاح را در دست دارد شوهر «آورده كه فرمود:  صجدش از رسول خدا
  ».است

اند كه گفت: رسول  عود آوردهو ترمذي و ابن حبان در صحيح خود از ابن مس
  ».وسطي نماز عصر است ةصال«فرمود:  صخدا

اند كه رسول  احمد و ترمذي ـ كه آن را صحيح هم شمرده ـ از سمره آوردهامام و 
  ».باشد وسطي نماز عصر مي ةصال«فرمود:  صخدا

وسطي نماز  ةصال«فرمود:  صو نيز از ابومالك اشعري آوره كه گفت: رسول خدا
  طرق و شواهد ديگري نيز دارد.». عصر است

  ».سكينه؛ باد شديد است«فرمود:  صآورده كه رسول خدا سو طبراني از علي
و ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس مرفوعاً آورده كه دربارة فرموده 

’ �خداوند:  ÎA÷σ ãƒ sπ yϑò6Ås ø9$# tΒ â !$ t± o„ � ) / باس گفت: فرمود: قرآن است، ابن ع )269بقره

  خوانند. زيرا كه قرآن را نيك و بد مي ؛منظور تفسير آن است

  آل عمران

اند كه دربارة فرموده خداي  آورده صاحمد و غير او از ابوامامه از پيغمبر اكرمامام 
  تعالي: 

� $̈Βr' sù t Ï% ©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô* ÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ �  

  )7آل عمران / (  
  ».هايشان ميل به باطل است در پي متشابه آن (قرآن) رفته پس كساني كه در دل«

  خداوند:  ي هفرمود: آنها خوارج هستند. و دربارة فرمود
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� tΠ öθtƒ ÷Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ãρ –Š uθó¡ n@uρ ×νθã_ ãρ �   ) / 106آل عمران(  
  ».هايي سياه گردد هايي سفيد و چهره روزي كه چهره«

  .فرمود: خوارج هستند
سؤال شد: راسخين در  صاند كه از رسول خدا و غير او از ابوالدرداء آورده ينو طبرا

علم كيانند؟ فرمود: كسي كه سوگندش راست، و زبانش درست، و دلش مستقيم، و شكم 
  و فرجش پاك باشد، از راسخين در علم است.

از  صو حاكم به روايتي كه آن را صحيح دانسته از انس آورده كه: رسول خدا

Î��ÏÜ≈oΨ �خداوند:  ي هفرمود s)ø9 $#uρ Íο t� sÜΖs) ßϑø9$# � ) / فرمود: قنطار هزار أوقيه  )14آل عمران

  است [أوقيه هفت مثقال است].
فرمود:  صاند كه گفت: رسول خدا آورده ساحمد و ابن ماجه از ابوهريره امام و 

  ».قنطار دوازده هزار اوقيه است«
 ي هكه دربارة فرمود صعباس آورده از پيغمبر اكرمو طبراني به سند ضعيفي از ابن 

  خداوند: 

� zΝn=ó™r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘F{ $# uρ $Yã öθ sÛ $\δ ö�Ÿ2uρ �  ) / 83آل عمران(  
ها و زمين است به طوع و  و براي او (خداوند) تسليم شدند هر آنكه در آسمان«

  ».اكراه
و آنها كه در زمينند كساني كه بر اسالم  فرمود: آنها كه در آسمانند فرشتگان هستند،

ها كه با  اند، و اما اكراه: كساني كه در غل و زنجيرها آورده شدند از اسيران امت متولد شده
  بردند. اكراه به سوي بهشت آنها را مي

از فرموده خداي  صو حاكم روايت كرده ـ و صحيح دانسته ـ از أنس كه رسول خدا
  تعالي: 

� ÇtΒ tí$ sÜtG ó™$# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ �   ) / 97آل عمران(  
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  ».هر كس به آن راه يابد [بر او حج واجب است]«
  سؤال شد: راه چيست؟ فرمود: توشه و مركب.

  و ترمذي مثل آن را از ابن عمر حديث آورده و آن را حسن شمرده.
اين آيه را  صرسول خدا«و عبدبن حميد در تفسير خود از نفيل آورده كه گفت: 

  ت كرد: تالو

� ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏMø� t7ø9 $# Ç tΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹Î6y™ 4 tΒuρ t�x" x. ¨βÎ* sù ©! $# 

;Í_ xî Ç tã tÏϑn=≈yè ø9   )97آل عمران / (   � #$
آن خانه (كعبه) واجب است هركس به آن راه يابد، و  جو براي خدا بر مردم ح«

  ».نياز است جهانيان بيكسي كه كفر ورزد پس خداوند از همه 
اهللا هر كه حج را ترك گويد كافر  مردي از قبيله هذيل برخاست و گفت: يا رسول
فر اميد ثواب آن را نداشته باشد كا شود؟ فرمود: كسي كه از ترك آن از عقوبت نترسد و

، نفيل تابعي و سند آن مرسل است، و اين حديث را شاهدي است كه موقوف »شده است
  باشد. س ميبر ابن عبا

رسول «و حاكم روايتي ـ كه آن را صحيح شمرده ـ از ابن مسعود آورده كه گفت: 
  خداوند:  ي هدربارة فرمود صخدا

� (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$s) è? �   ) / 102آل عمران(  
  ».حق تقوي را به جاي آوريد«

  ».نشود فرمود: اينكه خداوند اطاعت شده و معصيت نگردد، و ياد شده كه فراموش
  اين آيه را تالوت كرد:  صو ابن مردويه از ابوجعفر باقر آورده كه: رسول خدا

� ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î� ö�sƒ ø:$# �   ) / 104آل عمران(  
  ».و بايد كه از شما گروهي باشند كه به خير دعوت كنند«
  ديث معضل است.اين ح». خير متابعت از قرآن و سنت من است«و فرمود: 
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 ةدربار صو ديلمي در مسند الفردوس به سند ضعيفي از ابن عمر آورده كه پيغمبر

tΠöθ �خداوند:  ي هفرود tƒ ÷Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ãρ –Šuθó¡ n@uρ ×νθã_ ãρ � ) / فرمود:  )106آل عمران

  شود. هاي اهل بدعت سياه مي هاي اهل سنت سپيد، و چهره چهره
 صد ضعيفي از ابن عباس آورده كه گفت: رسول خداو طبراني و ابن مردويه به سن

ÏΒÈhθ �خداوند:  ي هفرمود ةدربار |¡ãΒ � ) / دار، و فرشتگان  فرمود: عالمت )125آل عمران

  هاي سرخ آمدند. هاي سياه، و روز احد عمامه عمامه باروز بدر 
هر كس را «فرمود:  صآورده كه گفت: رسول خدا سبخاري از ابوهريره امام و 

موي كه دو  داوند ثروتي داد و او زكات آن را نپرداخت در قيامت در شكل ماري بيخ
هاي زير  نقطه سياه باالي چشمانش باشد درآيد، بدور گردنش حلقه زند و برآمدگي

، سپس اين آيه را تالوت »م، من گنج تو هستما بناگوشش را بگيرد و بگويد: من ثروت تو

Ÿω �كرد:  uρ ¨t |¡øt s† t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7tƒ !$ yϑÎ/ ãΝßγ9s?# u ª!$# ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù � ) / 180آل عمران(.  

  النساء

اند كه  آورده صاز پيغمبر ة صديقهحاتم و ابن حبان در صحيح خود از عايش ابن ابي
  خداوند:  ةفرمود ي درباره

� y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& āωr& (#θä9θãès? �   ) / 3نساء(  
  ».ميل نكنيدآن كمترين حدي است كه از حق «

  ، و ابن ابي حاتم گفته: پدرم گفت: »اينكه ستم نكنيد«
 س فاروق و طبراني به سند ضعيفي از ابن عمر آورده كه گفت: اين آيه نزد عمر

  خوانده شد: 

� $yϑ‾=ä. ôMpg ¾ÖmΩ ΝèδßŠθ è=ã_ öΝßγ≈uΖø9 £‰ t/ # �Šθè=ã_ $ yδu� ö�xî �   ) / 93نساء(  
  ».اي ديگر آنان را بدل دهيمه هاي آنان بسوزد پوست هرچه پوست«
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هاي آنان تبديل  معاذ گفت: تفسير اين نزد من است: در هر ساعت صد بار پوست
  شنيدم. صيابد، پس عمر گفت: اين چنين از رسول خدا مي

 ي هفرمود ةدربار صبه سند ضعيفي از ابوهريره آورده كه پيغمبر اكرم ينو طبرا
  خداوند: 

� tΒuρ ö≅çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑyè tG •Β …çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγy_ �   ) / 93نساء(  
  ».و هر كس مؤمني را از روي عمد بكشد پس جزاي او جهنم است«

  فرمود: اگر او را جزا دهد.
 صاند كه گفت: رسول خدا و طبراني و غير او به سند ضعيفي از ابن مسعود آورده

  خداي تعالي:  ي هدربارة فرمود

� öΝÎγŠÏjù uθ ãŠsù öΝèδu‘θ ã_ é& Νèδ ß‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ  Ï&Î# ôÒ sù �   ) / 173نساء(  
  ».افزايد دهد و از فضل خويش بر آن مي پس اجر آنان را به طور تمام و كمال مي«

فرمود: شفاعت براي كساني كه آتش بر آنها واجب شده، از سوي كساني كه در دنيا 
  به آنان نيكي كرده است.

بن عبدالرحمن كه گفت: مردي به حضور  و ابوداود در مراسيل آورده از ابوسلمه
اي  مگر آيهود: شرفياب شد، و از آن حضرت دربارة كالله سؤال كرد، فرم صپيغمبر اكرم

  اي:  كه در تابستان نازل شد نشنيده

� y7tΡθ çFø"tG ó¡o„ È≅è% ª! $# öΝà6‹ÏFø" ãƒ ’ Îû Ï's#≈n=s3 ø9   )176نساء / (  � #$
  ...».دهد  فتوا مي را دربارة كالله ند شماخواهند بگو خداو از تو فتوا مي«

  اين حديث مرسل است.
دربارة كالله  صو ابوالشيخ در كتاب الفرايض از براء آورده كه گفت: از رسول خدا

  باشد. پرسيدم، فرمود: غير از فرزند و پدر مي

  المائده

بني اسرائيل چنين «فرمود:  صابن ابي حاتم از ابوسعيد خدري آورده كه رسول خدا
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ند كه هرگاه يكي از آنها خدمتگزار و مركب و همسري داشت او را ملك = پادشاه بود
  ».نوشتند مي

  شاهدي نيز براي اين حديث ابن جرير از زيدبن اسلم مرسالً آورده است.
و حاكم روايتي كه آن را صحيح دانسته از عياض اشعري آورده كه گفت: هنگامي كه 

  آيه: 

� t∃öθ|¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ïtä† ÿ…çµ tΡθ ™6Ïtä† uρ �   ) / 54مائده(  
پس به زودي خداوند قومي را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد و آنها او را «

  ».دوست دارند
  اشاره به ابوموسي فرمود: آنها قوم اين هستند. صنازل شد، رسول خدا

ρr& óΟ÷ �دربارة:  صاز رسول خدا ة صديقهو طبراني از عايش ßγè? uθ ó¡Ï. � ) / 54مائده( 

  فرمود: يك عبا براي هر مستمند.
و ترمذي خبري كه صحيح شمرده از ابواميه سفياني آورده كه گفت: به نزد ابوثعلبه 

 ي ه: فرمودمگويي؟ گفت: كدام آيه؟ گفت خشني رفته به او گفتم: در مورد اين آيه چه مي
  خداي تعالي: 

� $ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝä3ø‹n=tæ öΝä3 |¡ à"Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØ tƒ  ¨Β ¨≅|Ê # sŒÎ) óΟçF÷ƒy‰ tF÷δ$# � 

  )105مائده / (  
ايد بر شما باد خودتان شما را زيان نرساند گمراهي  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».ديگران اگر هدايت شويد
 صگفت: به خدا سوگند از شخص دانايي سؤال كردي، دربارة آن از رسول خدا

ت حرص اطاع دامر به معروف و نهي از منكر كنيد تا آنگاه كه ديدي«ود: پرسيدم، فرم
پيروي گشته، و ترجيح دنيا، و خودپسندي هر صاحب رأي به رأي  ها شده، و هوس



    

  773    نيدر طبقات مفسر
  

خويش [در مردم شيوع يافته] پس بر تو باد به خودت به طور خصوص، و عوام را رها 
  ».كن

اند كه گفت: از رسول  شعري آوردهاحمد و طبراني و ديگران از ابوعامر اامام و 
رساند شما را هر كه از كفار گمراه  زيان نمي«دربارة اين آيه سؤال كردم، فرمود:  صخدا

  ».گشته اگر هدايت شده باشيد

  نعاماأل

اند كه گفت:  هشل از ضحاك از ابن عباس آوردهابوالشيخ از طريق َنو ابن مردويه 
د جانش را بگيرد، باي است كه هرگاه بخوا با هر انسان فرشته«فرمود:  صرسول خدا

پس اگر خداوند اجازه دهد روح او را قبض كند، وگرنه آن را باز گرداند، و اين است 

Νà69©ù �فرمودة خداوند:  uθ tG tƒ È≅ ø‹©9 $$ Î/ � ) / نهشل دروغگو است.». )60انعام  

امي كه اين اند كه گفت: هنگ آورده ساحمد و شيخين و ديگران از ابن مسعود  امام و
  آيه نازل گشت: 

� tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=Ýà Î/ �   ) / 82انعام(  
  ».اند و ايمان خويش را به ظلم نيالودند آنهايي كه ايمان آورده«

كند!  بر مردم گران آمد، پس گفتند: اي رسول خدا؛ كداميك از ما بر خودش ظلم نمي
  ايد كه بندة صالح گفته:  ه شما نظر داريد نيست، مگر نشنيدهفرمود: آنطور ك

� āχÎ) x8 ÷�Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïàtã �   ) / 13لقمان(  
  ».همانا كه شرك ظلم بزرگي است«

  آن ظلم شرك است.
 صو ابن أبي حاتم و غير او به سند ضعيفي از ابوسعيد خدري از رسول خدا

āω çµ �الي: خداي تع ي هفرمود ةاند كه دربار آورده à2Í‘ô‰ è? ã�≈|Á ö/ F{$# � ) / 103انعام( 
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اگر جن و انس و شياطين و فرشتگان از آغاز آفرينش تا هنگام فنا شدن همه يك «فرمود: 
  ».صف ببندند، ابداً به خداوند احاطه نيابند

اند كه گفت: از رسول  و فريابي و ديگران از طريق عمروبن مره از ابوجعفر آورده
  اين آيه سؤال شد:  ي هدربار صخدا

� yϑsù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# βr& …çµ tƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 �   ) / 125انعام(  
  ».اش را براي اسالم فراخ گرداند پس هر كه را خداوند بخواهد هدايتش كند سينه«

  اش را فراخ گرداند؟ اهللا چگونه سينه گفتند: يا رسول
اي هست  گردد، گفتند: آيا اين را نشانه ن باز و فراخ ميافكند پس به آ ي ميرفرمود: نو

كه به آن شناخته شود؟ فرمود: روي آوردن به سراي جاوداني و دل كندن از دنياي 
  فريبنده، و مهياي مرگ شدن پيش از فرا رسيدن آن.

اين خبر مرسل است، و شواهد بسياري متصل و مرسل دارد كه آن را به مرحلة 
  برد. مي صحيح يا حسن باال

  اند كه دربارة  و ابن مردويه و نحاس در ناسخ خود از ابوسعيد خدري آورده

� (#θ è?# uuρ …çµ ¤)ym uΘ öθtƒ  Íν ÏŠ$ |Á ym �   ) / 141انعام(  
  ».و حق آن را روز درو كردن بپردازيد«

  ».افتد آنچه از خوشه مي«فرمود: 
كه گفت: رسول و ابن مردويه به سند ضعيفي از مرسل سعيدبن المسيب آورده 

  خداوند:  ي هفرمود ةردرباص خدا

� (#θ èù÷ρ r& uρ Ÿ≅ø‹x6 ø9 $# tβ# u”�Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ ( Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $ ²¡ ø"tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ãρ � ) / انعام

152(  
اش تكليف  كيل و وزن را به طور تمام ادا كنيد هيچ كس را جز به قدر توانايي و«

  ».ندهيم
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ر كيل و وزن فزوني شد، و خدا داند كه نيت او وفاي هر كس در دستش د«فرمود: 

$ �آنهاست مؤاخذه نخواهد شد، و اين است تأويل  yγyèó™ãρ �.  

  خداوند:  ي هدربارة فرمود صاحمد و ترمذي از ابوسعيد از رسول خداامام و 

� tΠ öθtƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈tƒ# u y7În/ u‘ Ÿω ßì x"Ζtƒ $²¡ ø" tΡ $ pκß]≈yϑƒÎ) �   )/ 158 انعام(  
  ».روزي كه بعضي از آيات پروردگارت بيايد كسي را ايمان آوردن سود نبخشد«

اين ». روزي است كه خورشيد از مغرب خودش طلوع نمايد«اند كه فرمود:  آورده
  حديث طرق بسياري دارد كه در صحيحين و غير آنها از ابوهريره و ديگران آمده.

 صاند كه: رسول خدا آورده سالخطاب و طبراني و غير او به سند خوبي از عمربن 
  عايشه فرمود: ام المؤمنين به 

� ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θè% §� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© �   ) / 159انعام(  
  ».ها شدند همانا كساني كه دين خود را متفرق ساختند و گروه«
  باشند. ها و هواپرستان مي اهل بدعت

β¨ �دربارة  صيره آورده كه: رسول خداو طبراني به سند صحيحي از ابوهر Î) t Ï% ©!$# 

(#θè% §� sù öΝåκs]ƒÏŠ (#θçΡ%x. uρ $ Yèu‹Ï© � ها در اين امت هستند. ها و هواپرستي اهل بدعت  

  عرافاأل

كه دربارة  صاند از رسول خدا ابن مردويه و غير او به سند ضعيفي از انس آورده
  فرموده خداوند: 

� (#ρä‹ è{ ö/ä3tG t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡ tΒ �   ) / 31اعراف(  
  ».زيورهاي خويش را در هنگام هر نماز برگيريد«

  شاهدي نيز از ابوهريره به روايت ابوالشيخ دارد.». خود نماز بگذاريد  در نعلين«فرمود: 
 صاند كه رسول خدا احمد و ابوداود و حاكم و ديگران از براءبن عازب آوردهامام و 

برند، و به هر جمعي از  پس آن را باال مي«ياد كرد و فرمود:  از قبض روح بندة كافر
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رسانند، و  گويند: اين روح خبيث چيست؟ تا اينكه به آسمان دنيا مي فرشتگان بگذرند مي
 صسپس رسول خدا» شود نمايند، پس براي او باز نمي درخواست باز شدن در آن را مي

  اين آيه را خواند: 

� Ÿω ßx−G x" è? öΝçλm; Ü>≡uθ ö/ r& Ï !$uΚ¡¡9   )40اعراف / (   � #$
  ».شود درهاي آسمان براي آنان باز نمي«

ترين زمين، پس روح او  اش را در سجين بنويسيد در پست پس خداوند فرمايد: نامه«
  اين آيه را خواند:  صسپس رسول خدا» شود پرتاب مي

� tΒuρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ $ yϑ‾Ρ r(s3sù §�yz š∅ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# çµà" sÜ ÷‚tFsù ç�ö� ©Ü9$# ÷ρr& “Èθ ôγs? ÏµÎ/ 

ßw† Ìh�9 $# ’ Îû 5β%s3tΒ 9,‹Ås y™ �   ) / 31حج(  
و هر آن كس به خداوند شرك ورزد چنان است كه از آسمان سقوط كند پس «

  ».پرندگان او را بربايند يا باد او را در جاي پستي بيافكند
دربارة كساني كه  صن عبداهللا آورده كه گفت: از رسول خدابو ابن مردويه از جابر

اين ». آنان اصحاب اعراف هستند«هايش يكسان باشد سؤال شد، فرمود:  ها و بدي نيكي
  خبر شواهدي دارد.

اند كه گفت:  و طبراني و بيهقي و سعيدبن منصور و ديگران از عبدالرحمن مزني آورده
اه خدا آنان كساني هستند كه در ر«اعراف سؤال شد، فرمود:  ي هدربار صاز رسول خدا

اند، پس گناه پدرانشان مانع از دخول آنان به  از جهت معصيت پدرانشان كشته شده
از ابوهريره ». بهشت، و كشته شدنشان در راه خدا مانع از دخول آنها به جهنم شده باشد

  به روايت بيهقي، و از ابوسعيد به روايت طبراني شاهد دارد.
  ده كه: آنان مؤمنين جن هستند.و بيهقي به سند ضعيفي از انس مرفوعاً آور

طوفان «فرمود:  صعايشه آورده كه گفت: رسول خداام المؤمنين و ابن جرير از 
  ».مرگ است
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اند ـ از انس  حمد و ترمذي و حاكم روايتي ـ كه دو نفر اخير صحيحش دانستهمام او ا
  اين آيه را خواند:  صاند كه رسول خدا آورده

� $£ϑ n=sù 4’ ©?pg rB …çµ š/ u‘ È≅t7yf ù=Ï9 …ã&s# yè y_ $y2 yŠ �   ) / 143اعراف(  
  ».پس هنگامي كه پروردگارش براي كوه تجلي كرد آن را متالشي ساخت«

فرمود: اين چنين ـ و به طرف ابهام خود به بند انگشت راستش اشاره كرد ـ پس كوه 
  از هم پاشيد، و موسي بيهوش افتاد.

آورده كه  صدش از پيغمبر اكرمو ابوالشيخ از طريق جعفربن محمد از پدرش از ج
  ».الواحي كه بر موسي نازل شد از سدر بهشت بوده، طول هر لوح دوازده ذراع«فرمود: 
احمد و نسائي و حاكم ـ كه صحيح دانسته ـ روايتي از ابن عباس از پيغمبر امام و 
س خداوند از پشت آدم در نعمان روز عرفه پيمان گرفت، پ«اند كه فرمود:  آورده صاكرم

، سپس با آنها ساخت ها را برآورد، و آنها را در پيش رويش پراكنده از صلب او تمام ذريه
  ».سخن گفت، و فرمود: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: چرا، [بله]

دربارة اين  صرسول خدا«و ابن جرير به سند ضعيفي از ابن عمر آورده كه گفت: 
شود، فرزندان او  با شانه از سر چيزي گرفته ميآيه فرمود: خداوند از پشت آدم چنان كه 

را بيرون آورد، پس به آنها فرمود: آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، فرشتگان گفتند: 
  ».شهادت داديم

و ترمذي ـ كه حسن دانسته ـ و حاكم ـ كه صحيح شمرده ـ از سمره از و امام احمد 
كه حواء فرزند آورد ـ و چنان بود كه  هنگامي«اند كه فرمود:  آورده صپيغمبر اكرم

ماند ـ ابليس بر او گذشت و گفت: او را عبدالحارث نام بگذار، پس او  برايش فرزند نمي
  ».را عبدالحارث ناميد و آن پسر زنده ماند، پس آن وحي و دستور شيطان بود

 �ي آيه: اند كه گفت: هنگامي كه خداي تعال و ابن ابي حاتم و ابوالشيخ از شعبي آورده

É‹ è{ uθø" yè ø9 فرمود: اي جبرئيل اين چيست؟  صل كرد رسول خداازرا ن )199اعراف / ( � #$

دانم تا از عالم بپرسم، پس رفت و برگشت و گفت: خداوند تو را امر  جبرئيل گفت: نمي
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كند از كسي كه بر تو ستم نمود بگذري، و هر كس محرومت كرد عطا نمايي، و هر كه  مي
  اين خبر مرسل است.». صله كنياز تو بريد 

  نفالاأل

  خداوند:  ي هآورده كه دربارة فرمود صابوالشيخ از ابن عباس از رسول خدا

� (#ÿρ ã� à2øŒ $# uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î=s% tβθ à"yè ôÒ tG ó¡•Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθ èù$sƒ rB βr& 

ãΝä3x" ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9   )26انفال / (   � #$
ا كم و در زمين ضعيف شمرده شده بوديد، و به ياد آوريد آن هنگام كه شم«

  ».ترسيديد كه مردم شما را بربايند مي
  اهللا، مردم كيستند؟ فرمود: اهل فارس. سؤال شد: يا رسول

 صو ترمذي روايتي ـ كه ضعيف شمرده ـ از ابوموسي آورده كه گفت: رسول خدا
  خداوند بر من دو امان براي امتم نازل فرموده: «فرمود: 

� $tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγt/ Éj‹ yèã‹Ï9 |MΡ r& uρ öΝÍκ� Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª! $# öΝßγt/ Éj‹ yè ãΒ öΝèδ uρ 

tβρ ã�Ï" øó tGó¡ o„ �   ) / 33انفال(  
و خداوند عذاب كنندة آنها [امت مسلمان] نيست در حالي كه تو در ميان آنها «

  ».كنندة آنها نيست در حالي كه استغفار نمايند هستي، و خداوند عذاب
  ».در گذشتم استغفار را در ميان شما تا روز قيامت ترك خواهم گفت پس چون«

 صشنيدم رسول خدا«اند كه گفت:  مسلم و غير او از عقبه بن عامر آوردهامام و 
  گفت:  باالي منبر مي

� (#ρ‘‰ Ïãr&uρ Νßγs9 $ ¨Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$#  ÏiΒ ;ο §θè% �   ) / 60انفال(  
  ».توانيد [دشمنان] آنچه از نيرو ميو مهيا سازيد براي [مقابله] با آنان «
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معناي اين حديث ـ واهللا اعلم ـ آن است » آگاه باشيد كه قوه = نيرو تيراندازي است«
  نيرو و مؤثرترين آن تيراندازي است. ةكه عمد

 صو ابوالشيخ از طريق ابوالمهدي از پدرش از كسي كه برايش گفته از پيغمبر اكرم
  دربارة فرموده خداوند: 

� tÌ� yz#u uρ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρßŠ Ÿω ãΝßγtΡθßϑn=÷è s? �   ) / 60انفال(  
  ».و ديگراني غير از اينها كه شما ندانيد«

  فرمود: آنها جنّ هستند.شنيد است كه 
و طبراني مثل اين را از يزيدبن عبداهللا بن غريب از پدرش از جدش مرفوعاً آورده 

  است.

  براءه

روز حج اكبر سؤال  ةدربار صل خداآورده كه فرمود: از رسو سترمذي از علي
و به روايت ابن جرير از ابن عمر شاهدي براي اين » روز قربان است«كردم، فرمود: 

  هست.
اين روز عرفه «فرمود:  صو ابن ابي حاتم از مسوربن مخرمه آورده كه رسول خدا

  ».روز حج اكبر است
ند كه گفت: رسول ا احمد و ترمذي و ابن حبان و حاكم از ابوسعيد آوردهامام و 

فرمود: هرگاه كسي را ديديد كه به مسجد عادت دارد براي او به ايمان شهادت  صخدا
  دهيد، خداي تعالي فرموده: 

� $yϑ ‾ΡÎ) ã� ßϑ÷è tƒ y‰ Éf≈|¡tΒ «! $# ô tΒ š∅tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# �  

  )18(توبه /    
خداوند و روز واپسين تنها كسي مساجد خداي را معمور سازد كه ايمان به «

  ».دارد
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بن الحصين و ابوهريره  و ابن المبارك در الزهد و طبراني و بيهقي در البعث از عمران
  دربارة اين آيه سؤال شد:  صاند كه: از رسول خدا آورده

� zÅ3≈|¡ tΒuρ Zπ t6ÍhŠ sÛ † Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰ tã �   ) / 72توبه(  
  ».هاي عدن اي در بهشت هاي پاكيزه و عمارت«

قصري از مرواريد، در آن قصر هفتاد خانه، از ياقوت سرخ، در هر خانه هفتاد «فرمود: 
اتاق از زمرد سبز، در هر اتاق يك تخت، بر هر تخت هفتاد فرش از همه رنگ، بر هر 

اي از حورالعين، و در هر اتاق هفتاد خوان، بر هر خوان هفتاد نوع غذا، در  فرش زوجه
شود كه بر همة  مرد و زن، و به مؤمن در هر روز نيرويي داده ميهر اتاق هفتاد خدمتگزار 

  ».اينها توان داشته باشد
اند كه گفت: دو نفر دربارة منظور از مسجدي كه  و مسلم و ديگران از ابوسعيد آورده

 صبر تقوي بنا و تأسيس شده با هم اختالف كردند، يكي از آنها گفت: مسجد رسول اهللا
شرفياب شده و از آن  صسجد قبا، پس به خدمت رسول خدااست، و ديگري گفت: م

من است. جناب پرسيدند، فرمود: آن مسجد  
  بن سعد و ابي بن كعب آورده است. احمد مثل اين را از سهلامام و 
اند كه: رسول  احمد و ابن ماجه و ابن خزيمه از عويم بن ساعده انصاري آوردهامام و 

خداوند در جريان مسجد شما در امر «پس فرمود:  قبا نزد آنان رفته در مسجد صخدا
پاكيزگي از شما به نيكي ياد كرده پس اين پاكيزگي چيست؟ گفتند: چيزي جز اين 

  ».كنيم، فرمود: اين همان است پس بر شما باد به آن دانيم كه با آب استنجا مي نمي
همان  سائحون«فرمود:  صآورده كه گفت: رسول خدا سو ابن جرير از ابوهريره 

  ».داران هستند روزه

  يونس

  دربارة فرموده خداي تعالي: صمسلم از صهيب آورده كه پيغمبر اكرمامام 
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� tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çtø:$# ×ο yŠ$ tƒÎ—uρ �   ) / 26يونس(  
  ».ها و زياده بر آن است براي نيكوكاران نيكوترين پاداش«

  ».ر آن نظر كردن به پروردگارشان استها بهشت، و زياده ب نيكوترين پاداش«فرمود: 
بن عجره و انس و  و در اين باب از ابي بن كعب و ابوموسي اشعري و كعب

  روايت آورده است. شابوهريره

t �است كه:  صو ابن مردويه از ابن عمر از رسول خدا Ï%©# Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& �   

و زياده: نگاه كردن به خداي ال اهللا، الحسني: بهشت، إله إفرمود: شهادت ال  )26يونس / (
  تعالي است.

≅ö≅è% È �دربارة:  صاند كه گفت: رسول خدا و ابوالشيخ و غير او از انس آورده ôÒx" Î/ 

«!  �فرمود: قرآن است،  )58يونس / ( � #$ Ïµ ÏFuΗ÷qt� Î/ uρ � ) / اينكه شما را از اهل  )58يونس

  آن قرار داد.
 صگفت: مردي به خدمت رسول خداو ابن مردويه از ابوسعيد خدري آورده كه 

ام شكايت دارم، فرمود: قرآن بخوان، خداي  شرفياب شد و عرضه داشت: از درد سينه
  فرمايد:  تعالي مي

� Ö !$ x"Ï©uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰ ÷Á9$# �   ) / 57يونس(  
  ».باشد هاست شفا مي و براي آنچه در سينه«

  بن االسقع آورده است. يمان از واثلهاإل شاهدي هم دارد كه بيهقي در شعب
به «فرمود:  صاند كه گفت: رسول خدا و ابوداود و ديگران از عمربن الخطاب آورده

» برند آنان غبطه مي ةراستي كه خداوند را مردمي است كه پيغمبران و شهيدان بر مرتب
مردمي كه در راه خدا نه از «عرض شد: اينان چه كساني هستند اي رسول خدا؟ فرمود: 

هنگامي كه مردم بيمناك شوند آنان ها با هم دوستي كرده باشند،  ها و نسب وتجهت ثر
سپس رسول » بيمناك نخواهند بود، و به هنگام اندوهگين شدن مردم اندوهگين نشوند

  اين آيه را تالوت كرد:  صخدا
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� Iω r& āχ Î) u !$ uŠ Ï9÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† � )/ 62 يونس(  
  ».دوستان خدا بيم و اندوهي ندارندخبردار! «

  خداوند:  ي هاز فرمود صآورده كه گفت: رسول خدا سو ابن مردويه از ابوهريره 

� Iω r& āχÎ) u !$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† � ) / سؤال شد،  )62يونس

  اند. وستي كردهفرمود: كساني هستند كه در راه خداي تعالي د
  و مانند همين از جابربن عبداهللا حديث آمده كه ابن مردويه آورده است.

  اند كه دربارة آيه: احمد و سعيدبن منصور و ترمذي و ديگران از ابودرداء آوردهامام و 

� ÞΟßγs9 3“t� ô± ç6ø9 $# ’Îû Íο 4θ u‹ys ø9$# $u‹÷Ρ   )64يونس / (   � ‰9$#‘
  ».ت استبراي آنان در زندگي دنيا بشار«

ام از  دربارة آن پرسيده صسؤال شد، گفت: هيچ كس از هنگامي كه از پيغمبر اكرم
كسي جز تو از آن نپرسيده از هنگامي كه نازل «من نپرسيده بود، و آن حضرت فرمود: 

شود، كه بشارت  بيند يا براي او ديده مي شده است؛ اين خواب خوبي است كه مؤمن مي
اين حديث طرق بسياري ». شارت آخرت وي بهشت استاو در زندگي دنياست، و ب

   دارد.
  دربارة فرموده خداوند:  صآورده كه پيغمبر اكرم ة صديقهو ابن مردويه از عايش

� āω Î) tΠöθ s% }§çΡθ ãƒ !$ £ϑs9 (#θ ãΖtΒ# u �   ) / 98يونس(  
  ».مگر قوم يونس هنگامي كه ايمان آوردند«

  فرمود: [هنگامي كه] دعا كردند.

  هود

اين آيه را  صمردويه به سند ضعيفي از ابن عمر آورده كه گفت: رسول خداابن 
  تالوت كرد: 
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� öΝà2 uθ è=ö7 uŠÏ9 öΝä3 •ƒr& ß |¡ ôm r& Wξyϑ tã �   ) / 7هود(  
  ».تا شما را بيازمايد كه كداميك نيكوتريد«

اهللا معني اين چيست؟ فرمود: كدامتان عقل نيكوتري داريد،  پس عرضه داشتم: يا رسول
هاي خداي تعالي خود نگهدارتر، و به طاعت خداي تعالي  ترين شما از حرام وعقلو نيك
  تر است. كننده عمل

ام  فرمود: چيزي نديده صو طبراني به سند ضعيفي از ابن عباس آورده كه رسول خدا
  اي گذشته:  اي جديد نسبت به سيئه كه نيكوتر تعقيب و زودتر تدارك كند از حسنه

� ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡ ptø:$# t ÷Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9   )114هود / (   � #$
  ».برند حقا كه كارهاي نيك اعمال بد را از بين مي«

آورده كه گفت: عرض كردم: اي رسول خدا مرا سفارشي  ساحمد از ابوذر امام و 
اي انجام ده كه آن را پاك  اي مرتكب شدي به دنبال آن حسنه هرگاه سيئه«كن، فرمود: 

بهترين حسنات «از حسنات است؟ فرمود: » ال اهللاإله إال «آيا  !اهللا لگفتم: يا رسو» كند
  ».باشد مي

  اند كه گفت: هنگامي كه آيه:  و طبراني و ابوالشيخ از جريربن عبداهللا آورده

� $tΒuρ tβ%Ÿ2 š� •/u‘ š�Ï=ôγãŠÏ9 3“t�à)ø9$# 8Νù=ÝàÎ/ $yγè=÷δr&uρ šχθßsÎ=óÁ ãΒ �   

  )117هود / (  
را از روي ظلم و در صورتي كه اهل آن مصلح باشند هالك  خداوند هيچ دياري«

  ».نكند
  ».در صورتي كه اهل آن با يكديگر انصاف كنند«فرمود:  صنازل شد، رسول خدا

  يوسف

سعيدبن منصور و ابويعلي و حاكم ـ كه صحيح دانسته ـ و بيهقي در داليل از جابربن 
آمد و گفت: اي  صت رسول خدااند كه گفت: يك يهودي به خدم عبداهللا روايت آورده

محمد؛ مرا خبر ده از ستارگاني كه يوسف ديد برايش سجده كردند نام آنها چيست؟ پس 
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ها را به  آن حضرت جوابش را نداد تا اينكه جبرئيل بر آن حضرت فرود آمد و آن نام
عرض حضرت رسانيد، پس آن جناب در پي آن يهودي فرستاد و به او فرمود: اگر تو را 

ثان، و طارق، و خر«عرضه داشت: بله، فرمود: » آنها مطلع سازم آيا ايمان خواهي آورد؟از 
الذيال، و ذوالكيعان، و ذوالفرع، و وثاب، و عمودان، و قابس، و الصروح، و المصبح، و 

هاي آن ستارگان است، آنها  يهودي گفت: آري به خدا اينها نام» الفيلق، و الضياء، و النور
ان ديد كه برايش سجده كردند، پس چون خوابش را براي پدرش تعريف را در افق آسم

  بينم كه خداوند آن را جمع خواهد فرمود. اي را مي كرد پدر گفت: وضع پراكنده
  فرمود: هنگامي كه يوسف گفت:  صو ابن مردويه از انس آورده كه پيغمبر

� y7Ï9≡sŒ zΝn=÷è u‹Ï9 ’ÎoΤr& öΝs9 çµ÷Ζäzr& Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ �   ) / 52يوسف(  
  ».ام تا اينكه بداند كه من در پنهاني او را خيانت نكرده«

  جبرئيل به او گفت: اي يوسف اهتمامت را ياد كن، گفت: 

� !$tΒuρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ ø"tΡ �   ) / 53يوسف(  
  ».كنم ا نميو خودم را مبرّ«

  الرعد

بوهريره روايتي را ترمذي ـ كه حسن شمرده ـ و حاكم ـ كه صحيح دانسته ـ از ا
  كه دربارة فرموده خداوند:  صاند از پيغمبر اكرم آورده

� ã≅ÅeÒ x"çΡ uρ $ pκ|Õ÷è t/ 4† n?tã <Ù÷è t/ ’Îû È≅à2 W{   )4رعد / (   � #$
  ».و بعضي را بر بعض ديگر در خوردن برتري دهيم«

  (چهار نوع خرما) است.» حامض«و » حلو«و » فارسي«و » دقل«فرمود: مراد 
اند كه  كه صحيح شمرده ـ و نسائي از ابن عباس روايت آورده احمد و ترمذي ـامام و 

شرفياب شدند و گفتند: ما را از رعد  صگفت: جمعي از يهود به محضر رسول اكرم
ابر،  اي از فرشتگان خداوند است گماشته شده بر فرشته«خبر ده كه چيست؟ فرمود: 
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ر كجا كه خداوند او را امر ترنايي از آتش در دست دارد كه ابرها را با آن همي راند، ه
صداي او «شنويم چيست؟ فرمود:  ، گفتند: اين صدايي كه مي»دهد فرمايد آنها را سوق مي

  ».است
رعد «فرمود:  صو ابن مردويه از عمروبن بجاد اشعري آورده كه گفت: رسول خدا

  ».فيل نام داردوراي است كه  اي است كه ابرها را همي راند، و برق چشم فرشته فرشته
اي بر ابر  همانا فرشته«فرمود:  صو ابن مردويه از جابربن عبداهللا آورده كه رسول خدا

سازد، ترنايي در  هايش را استوار مي گماشته شده است كه پيرامون آن را جمع و بلندي
شود، و چون  زند، و چون ابرها را باز راند رعد مي دست دارد كه چون بلند كند برق مي

  ».دبر زند صاعقه گرد
اند كه فرمود:  آورده صاحمد و ابن حبان از ابوسعيد خدري از رسول خدا امام و

  ».طوبي درختي است در بهشت كه مقدار صد سال راه است«
  فرمود:  صو طبراني به سند ضعيفي از ابن عمر آورده كه گفت: شنيدم رسول خدا

� (#θßs ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ �   ) / 39رعد(  
  ».نمايد وند آنچه را خواهد محو و اثبات ميخدا«

  ».مگر سعادت و شقاوت و زندگي و مرگ«
 ي دربارة فرموده صو ابن مردويه از جابربن عبداهللا بن رئاب آورده كه پيغمبر اكرم

θßsôϑ#) �خداوند:  tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àMÎ6÷Vãƒ uρ �  :افزايد،  از روزي محو نموده و در آن مي«فرمود

  ».افزايد ل محو و در آن ميو از اج

θßsôϑ#) �: ي هدربار صو ابن مردويه از ابن عباس آورده كه از پيغمبر اكرم tƒ ª!$# $ tΒ 

â !$t± o„ àMÎ6÷Vãƒuρ �  :دارد؛ جبران  آن هر شب قدر است كه خداوند بر مي«سؤال شد، فرمود

  ».يابند نمي دهد؛ به جز مرگ و زندگي و شقاوت و سعادت كه تغيير كند؛ و روزي مي مي
از اين آيه پرسيد، پيغمبر  صكه از رسول خداروايت نموده  سو ابن مردويه از علي

سازم، و چشمان امتم را پس از خودم با  ات را روشن مي با تفسير آن ديده«اكرم فرمود: 
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تفسير آن روشن گردانم: صدقه بر وجه صحيح خودش، و نيكي به والدين، و كارهاي 
  ».افزايد عادت بدل ساخته و در عمر مينيك شقاوت را به س

  ابراهيم

كسي كه شكر عطا «فرمود:  صابن مردويه از ابن مسعود آورده كه گفت: رسول خدا
  شده از فزوني نعمت محروم نخواهد شد؛ زيرا كه خداي تعالي فرموده: 

�  È⌡s9 óΟ è? ö�x6x© öΝä3‾Ρ y‰ƒÎ—V{ �   ) / 7ابراهيم(  
  ».افزايم اگر شكرگذاري كنيد شما را مي«

احمد و ترمذي و نسائي و حاكم ـ كه صحيح شمرده ـ و ديگران از ابوامامه از امام و 
  اند كه دربارة فرموده خداوند:  آورده صپيغمبر اكرم

� 4’s+ ó¡ãƒuρ  ÏΒ &!$ ¨Β 7‰ƒÏ‰ |¹ ∩⊇∉∪ …çµ ãã §�yf tFtƒ �   ) / 17-16ابراهيم(  
ي پي در پي از آن ها شود، كه جرعه و از آب چركين پليدي خورانيده مي«

  ».آشامد مي
تر آورند  كنند پس آن آب را اكراه دارد، پس چون نزديك فرمود: به او نزديك مي

صورتش از حرارت آن تفتيده شود، و پوست سرش برآيد، پس هرگاه آن را بياشامد 
  پاره گردد تا اينكه از او بيرون آيد، خداي تعالي فرموده:  اندرونش پاره

� (#θ à) ß™uρ ¹!$ tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Ü s) sù óΟ èδ u!$ yè øΒr& �   ) / 15محمد(  
  ».پاره گردد اي به آنان خورانند پس اندرونشان پاره و آب جوشانده«

  و خداي تعالي فرموده:

� βÎ)uρ (#θèVŠ ÉótG ó¡o„ (#θ èO$ tó ãƒ & !$yϑÎ/ È≅ ôγßϑø9 $%x. “Èθ ô± o„ oνθã_ âθ ø9 $# �  

  )29كهف / (  
ن مس گداخته شده سوزان به آنان دهند كه و هرگاه استغاثه كنند آبي همچو«

  ».ها را بسوزاند روي
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 صاند از كعب بن مالك از پيغمبر اكرم و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه آورده

í �ـ به نظرم دربارة فرموده خداي تعالي:  !#uθ y™ !$ uΖøŠn=tã !$ oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Πr& $tΡ ÷�y9 |¹ $tΒ $uΖs9 ÏΒ <ÈŠÅs̈Β 

صد سال صبر جنگويند: بياييد صبر كنيم، پس پ ميفرمود: اهل جهنم  )21 ابراهيم /( �
صبري كنيم، پس  د به هم گويند: بياييد بيچون ديدند صبر برايشان سودي نداركنند، و  مي

كنند، و چون ديدند فايده ندارد گويد: (اگر جزع و فغان كنيم يا صبر  پانصد سال گريه مي
  ا را گريزي نيست).و تحمل نماييم فرقي ندارد و م

اند  آورده صو ترمذي و نسائي و حاكم و ابن حبان و ديگران از انس از پيغمبر اكرم

Wξ �خداوند:  ي هفرمود ةكه دربار sWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;ο t� yft± x. Bπ t7Íh‹sÛ � ) / فرمود:  )24ابراهيم

≅ã �نخل (= درخت خرما) است، و  sVtΒuρ >πyϑ Î=x. 7π sW� Î7yz >οt� yf t±x. >π sV�Î6yz � ) / 26ابراهيم( 

  ابوجهل) است. ةفرمود: حنظل (= هنداون
فرمود:  صاند كه پيغمبر اكرم و پيشوايان ششگانه حديث از براءبن عازب آورده

دهد كه جز اهللا خدايي نيست و اينكه  هرگاه از مسلماني در قبر سؤال شود گواهي مي«
  رموده: محمد رسول خداست و اين است كه خداي تعالي ف

� àMÎm6sVãƒ ª! $# š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# † Îûuρ Íο t�Åz Fψ$# 

  )27ابراهيم / (   �
اند بر گفتة استوار در زندگي دنيا و در آخرت  خداوند كساني را كه ايمان آورده«

  ».پايدار همي دارد
گفت: يكي از دانشمندان يهود به محضر رسول مسلم از ثوبان آورده كه امام و 

شود  شرفياب شد و عرضه داشت: هنگامي كه زمين به جز اين زمين مبدل مي صخدا
  ».آنها در تاريكي پايين پل هستند«فرمود:  صمردم كجا خواهند بود؟ رسول اكرم
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ن اند كه گفت: م آورده ة صديقهمسلم و ترمذي و ابن ماجه و ديگران از عايشامام و 

tΠ �دربارة اين آيه پرسيدم:  صاولين كسي بودم كه از رسول خدا öθtƒ ãΑ £‰t7è? ÞÚö‘F{ $# u�ö�xî 

ÇÚ ö‘F{   گفتم: مردم در آن روز كجا هستند؟ فرمود: بر صراط. )48ابراهيم / ( � #$

اند كه  و طبراني در اوسط و بزار و ابن مردويه و بيهقي در البعث از ابن مسعود آورده

tΠöθ �دربارة فرموده خداوند:  صاگفت: رسول خد tƒ ãΑ £‰t7è? ÞÚ ö‘F{ $# u�ö�xî ÇÚö‘F{ $# � 

فرمود: زميني همچون نقره سفيد كه خون حرامي در آن ريخته نشده و  )48ابراهيم / (
  معصيتي در آن انجام نگرفته است.

  الحجر

از اند كه سؤال شد: آيا  طبراني و ابن مردويه و ابن حبان از ابوسعيد خدري آورده

$ �دربارة اين آيه:  صرسول خدا yϑt/•‘ –Šuθ tƒ t Ï%©! $# (#ρ ã� x" Ÿ2 öθ s9 (#θçΡ%x. tÏϑÎ=ó¡ãΒ � ) / حجر

اي از مؤمنين را پس از  فرمود: خداوند عده اي؟ گفت: بله شنيدم كه مي چيزي شنيده )2
ن آنكه نقمتش را از آنان گرفت چون آنها را با مشركين به دوزخ افكند؛ از جهنم بيرو

ايد،  آورد، مشركين به آنان گويند: شما مدعي هستيد كه در دنيا دوست خداوند بوده مي
ايد! پس چون خداوند اين سخن را از آنان  شود كه در آتش با ما افتاده پس شما را چه مي

بشنود براي مؤمنين اجازه شفاعت دهد، آنگاه فرشتگان و پيغمبران و مؤمنان شفاعت كنند 
گويند: اي  به اذن خداي تعالي بيرون آيند، و چون مشركين اين را ببينند ميتا اينكه آنها 

شديم، و اين  رسيد و با آنها بيرون مي كاش ما نيز مانند آنها بوديم تا شفاعت به ما مي
  است فرمودة خداوند: 

� $yϑt/ •‘ –Šuθ tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ã� x"Ÿ2 öθs9 (#θçΡ%x. tÏϑ Î=ó¡ ãΒ �   ) / 2حجر(  
  ».بودند كافران آرزو كنند كه كاش مسلمان مياي بسا «

  .ش اين خبر شاهد دارد از حديث ابوموسي و جابربن عبداهللا و علي
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  خداي تعالي: ي هدربارة فرمود صو ابن مردويه از انس آورده كه گفت: رسول خدا

� Èe≅ä3Ïj9 5>$ t/ öΝåκ÷] ÏiΒ Ö ÷“ã_ ìΘθ Ý¡ø) ¨Β �   ) / 44حجر(  
  ».اي تقسيم شده است براي هر دري از آنها عده«
اي  اي دربارة خداوند تعالي شك كردند، و عده اند، و عده اي شرك ورزيده فرمود: عده

  ي غافل ماندند.الاز خداي تع
ام «فرمود:  صاند كه گفت: رسول خدا بخاري و ترمذي از ابوهريره آوردهامام و 
  ».سبع مثاني و قرآن عظيم استهمان القرآن 

چنين سؤال  صابن عباس آورده كه گفت: مردي از رسول خدا و طبراني در اوسط از
  خداوند:  ةفرمود: كرد

� !$yϑ x. $ uΖø9 t“Ρ r& ’ n? tã tÏϑÅ¡ oKø) ßϑø9   )90حجر / (   � #$
  ».چنان كه بر مقتسمين نازل كرديم«

%tÏ �چيست؟ فرمود: يهود و نصاري هستند، عرضه داشت: ي  در باره ©! $# (#θè=yè y_ tβ# u ö� à) ø9$# 

tÅÒ Ïã � ) / عضين چيست؟ فرمود: به بعضي از آن ايمان آورده و به بعضي  )91حجر

  ديگر كفر ورزيدند.
اند كه پيغمبر  آورده سو ترمذي و ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از انس 

  خداوند:  ي هدربارة فرمود صاكرم

� š�În/ u‘uθ sù óΟ ßγ̈Ψ n=t↔ ó¡oΨ s9 t ÏèuΗød r& ∩⊄∪ $¬Ηxå (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ �  ) / 93-92حجر(  
پرسيم از آنچه عمل  پس به پروردگارت سوگند كه از تمامي آنها حتماً مي«

  ».كردند مي
  پرسند. مي»  اهللاإالله إال «فرمود: از گفتن 

  النحل

  از فرمودة خداوند: صابن مردويه از براء آورده كه پيغمبر اكرم
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� öΝßγ≈tΡ ÷Š Î— $\/#x‹ tã s−öθsù É># x‹ yè ø9   )88نحل / (   � #$
  ».عذابي باالتر از آن عذاب بر آنان افزوديم«

  زنند. هاي بلند آنان را در جهنم نيش مي هايي مثل نخل سؤال شد، فرمود: عقرب

  سراءاإل

دربارة سياهي  صبيهقي در داليل از سعيد مقبري آورده كه عبداهللا بن سالم از پيغمبر
دو خورشيد بوده، پس خداوند «فرمود: موجود در ماه سؤال كرد، پس آن حضرت 

  فرموده: 

� $uΖù=yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ È ÷tGtƒ# u ( !$ tΡ öθys yϑsù sπtƒ# u È≅ø‹©9   )12اسراء / (   � #$
  ».و شب و روز را دو نشانه قرار داديم پس آيت شب را محو نموديم«

  اي همان محو است. اين سياهي كه ديده
در  صاند كه گفت: رسول خدا مي از جابربن عبداهللا آوردهو حاكم در تاريخ و ديل

  مورد: 

� ô‰s) s9 uρ $oΨ øΒ§� x. û Í_t/ tΠyŠ# u �   ) / 70اسراء(  
  ».و به راستي كه فرزندان آدم را گرامي داشتيم«

  فرمود: گرامي داشتن [توانايي] خوردن با انگشتان است.
  وده خداوند: دربارة فرم صو ابن مردويه از علي آورده كه رسول خدا

� tΠ öθtƒ (#θãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷ΛÏι Ïϑ≈tΒÎ* Î/ �   ) / 71اسراء(  
  ».زنيم روزي كه هر مردمي را به امام آنها صدا مي«

  كنند. فرمود: هر كدام را به امام آنها و كتاب پروردگارشان ندا مي
  آورده كه:  صو ابن مردويه از عمربن الخطاب از پيغمبر اكرم

� ÉΟÏ% r& nο 4θ n=¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9   )78اسراء / (   � #$
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  ».نماز را به هنگام تمايل آفتاب به غروب بر پاي دارد«
  فرمود: زوال آفتاب.

 صاند كه گفت: رسول خدا و بزار و ابن مردويه به سند ضعيفي از ابن عمر آورده
  ».دلوك آفتاب زوال آن است«فرمود: 

فرموده  ي اند كه درباره از ابوهريره آوردهو ترمذي روايتي كه صحيح شمرده و نسائي 
  خداوند: 

� ¨β Î) tβ# u ö� è% Ì� ôf x"ø9 $# šχ%x. # YŠθåκô¶ tΒ �   ) / 78اسراء(  
  ».به راستي كه قرآن خوادندن (= نماز) فجر مشهود است«

  ».فرشتگان شب و فرشتگان روز بر آن شاهد باشند«فرمود: 
 ي هفرمود ةاند كه دربار آورده صاكرم احمد و ديگران از ابوهريره از پيغمبرامام و 

  خداوند: 

� #|¤ tã β r& y7sWyè ö7tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑøt¤Χ �   ) / 79اسراء(  
  ».باشد كه پروردگارت تو را در مقام محمودي مبعوث گرداند«

، و در تعبير ديگري آمده: »همان مقامي است كه در آن براي امتم شفاعت كنم«فرمود: 
  ».تآن شفاعت اس«

  اين حديث طرق بسياري دارد مطول و مختصر در صحاح و غير آنها.
اهللا چگونه مردمي  اند كه گفت: عرض شد: يا رسول و شيخين و غير آنها از انس آورده

آنكه آنان را بر روي پاها به راه انداخت «شوند؟ فرمود:  بر روي صورت محشور مي
  ».تواند بر روي صورت نيز راه اندازد مي

  الكهف

اند كه فرمود:  آورده صاحمد و ترمذي از ابوسعيد خدري از رسول خداامام 
  ».استسراپردة جهنم چهار ديوار دارد كه ضخامت هر ديوار همچون مسافت چهل سال «
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& �: ي درباره صاند كه رسول خدا و نيز از او آورده !$yϑ Î/ È≅ ôγßϑø9 $%x. �  / 29(كهف (

  ».به خود نزديك گرداند پوست صورتش كنده شودهمچون درد روغن، كه وقتي «فرمود: 

àM≈uŠÉ)≈t7ø9 �دربارة  صاحمد نيز از او آورده كه رسول خداامام و  $# uρ àM≈ys Î=≈¢Á9 $# � 

اهللا) و الحمدهللا و ال  له اال اهللا) و تسبيح (سبحانإ) فرمود: تكبير و تهليل (ال 46(كهف / 
  باشد. اال باهللا مي ةحول و ال قو

اهللا، والحمدهللا،  سبحان«از نعمان بن بشير مرفوعاً حديث آورده كه فرمود: احمد امام و 
  ».له اال اهللا، و اهللا اكبر همان باقيات صالحات هستندإو ال 

  طبراني مثل اين را از سعدبن جناده حديث آورده است.
اهللا و  سبحان«فرمود:  صآورده كه گفت: رسول خدا سو ابن جرير از ابوهريره 

  ».باشند ال اهللا واهللا اكبر همان باقيات صالحات ميإو ال اله الحمدهللا 
كافر مقدار پنجاه سال به «فرمود:  صاحمد از ابوسعيد آورده كه رسول خدا امامو 

بيند و از مسير  افتد چنان كه در دنيا زحمت نكشيده و همانا كافر جهنم را مي زحمت مي
  ».پندارد كه در آن افتاده است چهل سال مي

در كتابش  گنجي كه خداوند«به سند ضعيفي از ابوذر مرفوعاً آورده كه فرمود:  رزاو ب
تعجب دارم از كسي كه به قدر يقين دارد چرا به زحمت  ،بوده ياد كرده لوحي از طال

خندد؟ و در شگفتم  به ياد آتش جهنم است چگونه مي افتاده؟ و عجب دارم از كسي كه
  ».اهللا غافل مانده است! له اال اهللا محمد رسولإاز ال از كسي كه به ياد مرگ بوده سپس 

هرگاه به درگاه خدا دعا كرديد «فرمود:  صاند كه پيغمبر و شيخين از ابوهريره آورده
از او فردوس را بخواهيد كه باالي بهشت و ميانة بهشت است، و نهرهاي بهشت از آن 

  ».جاري است

  مريم

آن سري كه «آورده كه فرمود:  صسول خدار از به سند ضعيفي از ابن عمر ينطبرا
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‰ô �خداوند به مريم فرمود:  s% Ÿ≅ yèy_ Å7š/ u‘ Å7tGøt rB $ wƒÎ� نهري بود كه  )24مريم / ( � �|

  ».خداوند آن را جاري ساخت تا مريم از آن بياشامد
مرا به  صرسول خدا«اند كه گفت:  مسلم و ديگران از مغيره بن شعبه آوردهامام و 

  خوانيد:  اي كه مي پس آنها گفتند: ديده نجران فرستاد،

� |M÷zé' ‾≈tƒ tβρ ã�≈yδ �   ) / 28مريم(  
  »اي خواهر هارون«

 صها پيش از عيسي بوده است! پس به خدمت رسول خدا و حال آنكه موسي سال
باز گشتم و اين را براي آن حضرت عرضه داشتم، فرمود: چرا به آنها خبر ندادي كه آنان 

  ».شدند صالحان پيش از خود ناميده مي به نام پيغمبران و
چون «فرمود:  صاند كه گفت: رسول خدا احمد و شيخين از ابوسعيد آوردهامام و 

اهل بهشت به بهشت، و اهل جهنم به جهنم داخل شوند، مرگ بسان گوسفندي كه 
دارند، پس  سفيديش بيش از سياهي است آورده شده و ميان بهشت و جهنم آن را نگه مي

گويند: بله؛ اين  شناسيد؟ پس توجه نموده و مي شود: اي اهل بهشت آيا اين را مي ميگفته 
شود: اي اهل بهشت جاودانگي است و  كشند، و گفته مي مرگ است، آنگاه آن را مي

سپس رسول » اهل دوزخ هميشگي است و ديگر مرگي نيست ديگر نيست، و ايمرگي 

óΟ �اين آيه را خواند:  صخدا èδö‘É‹Ρ r& uρ tΠöθ tƒ Íο u�ô£pt ø:$# øŒÎ) z ÅÓè% ã�øΒF{ $# öΝèδuρ ’ Îû 7's# ø" xî �  مريم)

  ) ـ و به دست اشاره كرد و فرمود ـ : اهل دنيا در غفلتند.39/ 
غي و اثام دو چاه در ته «آورده كه فرمود:  صو ابن جرير از ابو امامه از رسول خدا

ابن كثير گفته: اين حديث ». شود جهنم هستند كه جراحت اهل دوزخ به آنها جاري مي
  منكر است.

و احمدبن ابي سميه آورده كه گفت: دربارة ورود به جهنم اختالف كرديم، بعضي 
شوند، سپس  شود، و بعضي گفتند: همگي داخل مي گفتند: هيچ مؤمني داخل آن نمي

ز دهد، پس جابربن عبداهللا را مالقات كردم و در اين باره ا خداوند اهل تقوي را نجات مي
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فرمود: هيچ نيك و بدي نماند مگر اينكه  صاو پرسيدم، وي گفت: شنيدم كه پيغمبر
داخل آن شود، پس بر مؤمن سرد و سالمت گردد چنان كه بر ابراهيم خليل شد، تا جايي 

زند، سپس خداوند تقواپيشگان را نجات بخشيده و  كه آتش از سردي آنها ضجه مي
  .ظالمين را در آن به زانو فرو گذارد

هرگاه خداوند «فرمود:  صاند كه پيغمبر اكرم مسلم و ترمذي از ابوهريره آورده امامو 
اي را دوست بدارد جبرئيل را ندا كند كه: من فالني را دوست دارم پس او را دوست  بنده

آيد، پس اين  كند، سپس محبت براي او در زمين فرود مي بدار، آنگاه در آسمان ندا مي
  ند: خداو ي است فرموده

� ã≅yè ôfu‹y™ ãΝßγs9 ß≈oΗ÷q§�9 $# # tŠãρ �   ) / 96مريم(  

  ».خداي رحمان براي ايشان دوستي قرار دهد«

  طه

 صاند كه گفت: رسول خدا ابن ابي حاتم و ترمذي از جندب بن عبداهللا بجلي آورده
  سپس قرائت كرد: ». اگر ساحر را يافتيد او را بكشيد«فرمود: 

� Ÿωuρ ßxÎ=ø" ãƒ ã� Ïm$¡¡9 $# ß] ø‹ym 4’ tA r& �   ) / 69طه(  
  ».و ساحر به هر كجا رود رستگار نشود«

  آورده كه دربارة:  صو بزار به سند خوبي از ابوهريره از پيغمبر

� ¨βÎ*sù …ã&s! Zπt±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê �   ) / 124طه(  
  ».پس براي او است زندگي تنگي«

  ».عذاب قبر است«فرمود: 

  نبياءاأل

مرا خبر ده از  !آورده كه گفت: عرض كردم: اي رسول خدا ساحمد از ابوهريره امام 
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  كل شيء فرمود: هر چيزي كه از آب آفريده شده است.

  الحج

احتكار طعام در مكه «فرمود:  صابن ابي حاتم از يعلي بن اميه آورده كه رسول خدا
  ».الحاد است

 صل خداو ترمذي روايتي كه آن را حسن شمرده از ابن الزبير آورده كه گفت: رسو
العتيق ناميده شده كه هيچ ستمگري بر آن چيره نشده  بدين جهت كعبه بيت«فرمود: 

  ».است
شهادت دروغ با «آورده كه فرمود:  صريم بن فاتك اسدي از پيغمبراحمد از ُخ امام و

  سپس تالوت كرد: » شرك به خداوند برابر شده

� (#θ ç6Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ ô_Íh�9 $# z ÏΒ Ç≈rO÷ρ F{ $# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθs% Í‘ρ –“9 $# �   

  )30(حج /   
  ».ها و سخن دروغ بپرهيزيد حقيقي يعني بت ياز پليد«

  المؤمنون

به مردي فرمود:  صهزي آورده كه گفت: شنيدم كه رسول خداابن ابي حاتم از مره ب
  خواهي مرد، پس آن مرد در رمله (= شهري در فلسطين) وفات يافت. ربوه تو در

  : اين جداً غريب است.وابن كثير گفته
  آورده كه گفت: اي رسول خدا  ة صديقهاحمد از عايشامام و 

� tÏ% ©!$# uρ tβθ è?÷σ ãƒ !$ tΒ (#θs?# u öΝåκæ5θè=è% ¨ρ î's# Å_ uρ �   ) / 60مؤمنون(  
  ».هايشان ترسانست پردازند و دل و آنان كه آنچه وظيفه دارند مي«

  ترسد؟ عين حال از خدا مي خورد و در كند و شراب مي كسي است كه دزدي مي
خواند و صدقه  نه اي دختر صديق ولي كسي است كه روزه گرفته و نماز مي«فرمود: 

  ».دهد و از خداوند ترسان است مي
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  دربارة:  صاند كه پيغمبر اكرم احمد و ترمذي از ابوسعيد آوردهامام و 

� öΝèδuρ $ pκ� Ïù šχθßs Î=≈x. �   ) / 104مؤمنون(  
  ».زشت روي خواهند بودو در آن (جهنم) «

پيچد تا  گدازد، پس لب باالي او را به هم مي آتش او [شخص جهنمي] را مي«فرمود: 
  ».افتد آويزد تا اينكه به نافش مي رسد، و لب پايينش را فرو مي اينكه به وسط سرش مي

  النور

 ابوايوب ـ آورده كه گفت: عرض كردم: اي ي ابن ابي حاتم از ابوسوره ـ برادرزاده
) چيست؟ فرمود: 27رسول خدا سالم معلوم است، استيناس (= انس گرفتن) (نور / 

اينكه مرد سخن بگويد با تسبيح و تكبير و تحميدي، و سپس تنحنح (= سرفه) كند تا «
  ».را (از آمدنش) با خبر سازداهل خانه 

  الفرقان

مرفوعاً نقل  صابن ابي حاتم از يحيي بن أبي اسيد آورده كه حديث را از رسول خدا
  خداي تعالي:  ي كرده كه از فرموده

� !# sŒÎ)uρ (#θà) ø9é& $ pκ÷] ÏΒ $ZΡ%s3tΒ $Z) Íh‹|Ê t ÏΡ§� s)•Β �   ) / 13فرقان(  
  ».نگي از جهنم در زنجيرها بسته افكنده شوندو هرگاه آن كافران در جاي ت«

 سوگند به آن كس كه جانم در دست او است كه«از آن حضرت سؤال شد، فرمود: 
آنها به دشواري در آتش فرو گردند همچنان كه ميخ بزرگ به دشواري در ديوار داخل 

  ».گردد مي

  القصص

سؤال شد كه: موسي كداميك از دو مدت  صاز ابوذر آورده كه از پيغمبر اكرم ربزا
و هرگاه سؤال «، فرمود: »ترين و نيكوترين آنها را تمام«تعيين شده را به پايان برد؟ فرمود: 
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، سندش ضعيف »كه كداميك از دو دختر را ازدواج كرد، بگو: كوچكترين آن دو راشدي 
  است، ولي شواهدي موصول و مرسل براي آن هست.

  العنكبوت

اند كه گفت: از  احمد و ترمذي ـ كه حسن شمرده ـ و ديگران از ام هاني آوردهامام 
  خداوند:  ي دربارة فرموده صرسول خدا

� šχθè?ù' s? uρ ’ Îû ãΝä3ƒÏŠ$ tΡ t� x6Ζßϑø9   )29عنكبوت / (   � #$
  ».كنيد و در مجامع خود كار ناپسند مي«

كردند،  افكندند و آنها را مسخره مي به سوي افراد در معابر سنگ مي«پرسيدم، فرمود: 
  ».و كار منكر و ناپسند آنها چنين بود

  لقمان

مشاطه را زنان «فرمود:  صاند كه رسول خدا ابوامامه آوردهاز ترمذي و غير او 
نفروشيد و نخريد و به آنها چيزي نياموزيد، و در تجارت آنها خيري نيست، و قيمت آنها 

  در چنين چيزي نازل شد: » حرام است

� zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ “Î�tIô± tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 tã È≅‹Î6y™ «!$# Î�ö�tó Î/ 5Ο ù=Ïæ 

$ yδx‹ Ï‚ −Gtƒuρ # �ρ â“ èδ 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& öΝçλm; Ò># x‹ tã ×Îγ•Β �   ) / 6لقمان(  

  سند اين حديث ضعيف است.

  السجده

  خداوند:  ةفرمود ي آورده كه درباره صابن ابي حاتم از ابن عباس از پيغمبر

� ü“Ï% ©!$# z|¡ ôm r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s) n=yz � ) / همانا دبر بوزينه زيبا نيست ولي «فرمود:  )7سجده

  ».ستخداوند آن را استوار آفريده ا
  دربارة فرموده خداي تعالي: صو ابن جرير از معاذبن جبل از پيغمبر
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� 4’nû$ yf tFs? öΝßγç/θ ãΖã_ Ç tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9   )16سجده / (   � #$
  ».ددور شوبستر خواب  ازپهلوهايشان «

  باشد. فرمود: منظور هنگام برخاستن بنده در شب [براي نماز شب] مي

  حزاباأل

فرمود:  مي صوايت كرده است كه گفت: شنيدم رسولر سمعاويه امير ترمذي از 
  طلحه از كساني است كه تعهد خويش را به پايان رسانيده است.

همچنين ترمذي و غير او از عمروبن ابي سلمه و ابن جرير و غير او از ام سلمه 

$ � :اند كه وقتي اين آيه نازل شد روايت كرده yϑ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# 

Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? � ) / فاطمه و علي و حسن و  صپيغمبر اكرم )33احزاب

و آنان را در زير چادر خويش قرار داد و فرمود: بار الها! اينها اهل  حسين را فرا خواند
  .بيت من هستند، پليدي را از آنها دور كن و آنها را پاك گردان

  سبأ

اند اينكه مردي از رسول اكرم دربارة سبأ  د و غير او از ابن عباس روايت كردهاحمامام 
بلكه مردي بوده است كه برايش ده  :پرسيد كه آيا مرد يا زن يا سرزمين بوده است؟ فرمود

  تن ايشان در شام. فرزند متولد شش تن از آنان در يمن ساكن شدند و چهار
هنگامي كه خداوند در آسمان  :است كه گفت بخاري از ابوهريره روايت كردهامام و 

زنند انگار زنجيري  الهي بال مي ي دهد فرشتگان به صورت تواضع براي فرموده فرماني مي
گويند  رود به يكديگر مي هايشان مي بر سنگ صافي كشيده شود و چون ترس از دل

  حق گفت و اوست علي كبير. :گويند مي ؟پروردگارتان چه گفته

  فاطر

دربارة  صاند كه پيغمبر اكرم حمد و ترمذي از ابي سعيد خدري روايت كردهاامام 
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ΝèO $uΖøOu‘÷ρ§ � :اين آيه r& |=≈tG Å3ø9 $# t Ï% ©!$# $uΖøŠx" sÜ ô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß  Ïµ Å¡ ø"uΖÏj9 Νåκ÷] ÏΒuρ 

Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝåκ÷] ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡u� ö�y‚ø9 $$ Î/ � ) / ه تبها در يك مر تمام اين گروه فرمود )32فاطر

  هستند و همگي در بهشت خواهند بود.
شنيدم  صاز رسول خدا :اند كه گفت روايت كرده ءاالدرداحمد و غير او از ابو امام و

$ ΝèO§ �فرمايد:  گفت خداوند مي كه مي uΖøOu‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9 $# t Ï%©!$# ... � كه  كساني سبقت گرفتند

روي كردند كه به آساني حساب  گردند و كساني ديگر ميانه حساب وارد بهشت مي بي
گردند  شوند و اما كساني كه بر خود ظلم كردند در تمام مدت روز محشر زنداني مي مي

ها  رسد و همين پس همين افراد هستند كه خداوند با رحمت خويش به فريادشان مي
  گويند: مي

� ß‰ ôϑptø: $# ¬! ü“Ï% ©!$# |=yδøŒr& $̈Ψ tã tβt“ pt ø:$# �   ) / 34فاطر(  

فرمود: وقتي  صاند كه پيغمبر اكرم و طبراني و ابن جرير و ابن عباس روايت كرده
ها و اين همان عمر است  كند: كجايند شصت ساله شود منادي ندا مي روز قيامت به پا مي

  فرمايد:  كه خداوند مي

� óΟs9 uρ r& Νä. ö�Ïdϑyè çΡ $̈Β ã� ā2 x‹ tGtƒ ÏµŠÏù tΒ t� ©. x‹ s? �   ) / 37فاطر(  

  يس

  پرسيدم از آيه  صاند كه گفت از پيغمبر اكرم ذر روايت كرده شيخين از ابي

� ß§ ôϑ¤±9 $# uρ “Ì�øg rB 9h� s)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ©9 � ) / فرمود قرارگاه آن زير عرش است و همان  )38يس

در مسجد بودم  صاند كه گفت: هنگام غروب آفتاب با پيغمبر اكرم دو از او نقل كرده
دانند  كند؟ گفتم خدا و رسولش بهتر مي داني آفتاب كجا غروب مي ذر مي اي ابي :دفرمو

 �   فرمايد: رود تا زير عرش سجده كند اين همان است كه خداوند مي فرمود مي

ß§ôϑ ¤±9 $#uρ “Ì� øg rB 9h�s)tG ó¡ ßϑÏ9 $yγ©9 � ) / 38يس(  
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  الصافات

  از آيه  !اهللا ا رسولگفتم ي«ابن جرير از ام سلمه روايت كرده است كه گفت: 

� ‘θ ãmuρ ×Ïã � ) / مرا خبر ده فرمود:  )22واقعه  

   »شفر الحوراء مثل جناح النسر  العيونالعين الضخام  «
  »باشد عين درشت چشمانند پلك حوريه همانند بال كركس مي«

æη£ �اهللا از فرموده خداوند  گفتم يا رسول ‾Ρr(x. ÖÙ ø‹t/ ×βθ ãΖõ3̈Β � ) / رايم ب )49صافات

مرغ است بعد از  لطافت آنها مانند لطافت پوستي است كه داخل تخم«بگوي فرمود: 
به فاء مضاف به حوراء و به معني مژة چشم است و با اينكه » شفر«اينكه فرموده » پوست

واضح بود آن را معني كردم چون كه يكي از افراد مهمل معاصر راديدم كه آن را به قاف 
ت! الحوراء مثل جناح النسر مبتدا و خبر است يعني در سرعت تصحيف كرده و گفته اس

و سبكي همچون بال كركس هستند، و اين كذب محض و ناداني خالص و الحاد در دين 
  و جسارت بر خدا و رسول او است.

   ي: دربارة آيه صاند كه پيغمبر اكرم و ترمذي و غير او از سمره روايت كرده

� $ uΖù=yè y_ uρ …çµ tG −ƒÍh‘èŒ ç/èφ tÏ%$ t7ø9 فرمود: منظور از ذريه حام سام و يافث  )77صافت / ( � #$

باشد و نيز از وجه ديگري آورده است كه آن حضرت فرمود: سام پدر عرب، و حام  مي
بن كعب روايت كرده است كه گفت:  باشند. و از ابي ها و يافث پدر روميان مي پدر حبشي

çµ≈oΨ � ي: هدربارة آي صرسول اكرم ù=y™ö‘r& uρ 4’ n<Î) Ïπ ss($ ÏΒ A#ø9 r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒÌ“ tƒ � ) / 147صافات( 

  پرسيدم فرمود: بيست هزار زيادتر.
روزي به كساني  صو ابن عساكر از عالءبن سعدان روايت كرده است كه رسول اكرم

كه دور و برش نشسته بودند فرمود: آسمان فرياد كشيد (رقت كرد) و سزاوار بود كه هيچ 
باشد، پس اين  اي در حال ركوع يا سجود مي يست مگر اينكه بر آن فرشتهجايي از آن ن
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Ρ‾$ � :آيه را خواند Î)uρ ßósuΖs9 tβθ —ù !$ ¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ $‾Ρ Î)uρ ßós uΖs9 tβθ ßsÎm7|¡ çR ùQ$# � ) / 165صافات-

166(.  
از  صاند كه از پيغمبر اكرم عفان روايت كرده و ابن ابي حاتم از عثمان بنابويعلي 

(ã&©! ß‰‹Ï9$s… �ين آيه پرسيد تفسير ا tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ � ) / آن حضرت فرمود:  )63زمر

اهللا  اهللا و سبحان له االإال «احدي پيش از تو اين را از من نپرسيده بود تفسيرش اين است: 
يده خر و الظاهر و الباطن بال باهللا هو االول و اآلإ ةو بحمده و استغفراهللا، و ال حول وال قو

  اين حديث غريب و جداً منكر است.» الخير يحيي و يميت
از جبرئيل  صرمالدنيا در صفت بهشت از ابوهريره روايت كه پيغمبر اك وابن ابي

,t � :دربارة اين آيه پرسيد Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $#  tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# āω Î)  tΒ u !$ x© ª! زمر ( � #$

  آنها شهدا هستند. :گفت ؟خواهد بيهوش شوند اوند نميكه خد ندكساني ا آنا چه )68/ 

  غافر

اند كه  احمد و صاحبان سنن و حاكم و ابن حبان از نعمان بن بشير روايت كردهامام 
   :سپس اين آيه را خواند ،دعا همان عبادت است :فرمود صرسول اكرم :گفت

� þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tGó™r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) šÏ% ©!$# tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ôtã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã tβθ è=äzô‰ u‹y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ 

  .)60غافر / ( �

  فصلت

اند كه گفت: رسول  روايت كرده سنساني و بزار و ابويعلي و غير اينها از انس 

%βÎ) šÏ¨ � :اين آيه را بر ما خواند صاكرم ©!$# (#θ ä9$ s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s) tFó™$# � ) / فصلت

$ � :اي از مردم اين كلمه د عدهو فرمو )30 oΨ š/ u‘ ª!$# �  را گفتند سپس بسيارشان كفر

ورزيدند. پس هرگاه كسي اين گفته را تا هنگام مرگ ادامه دهد از كساني است كه بر آن 
  استقامت ورزيده است.
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  الشوري

آيا خبر ندهم شما را به  :روايت كرده است كه فرمود ساحمد و غير او از عليامام 
به ما خبر داده، پيغمبر اكرم اين آيه را  صن آيه در كتاب خدا كه رسول اكرمبهتري

$! � :خواند tΒuρ Νà6 t7≈|¹ r&  ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ •Β $yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà" ÷ètƒuρ tã 9��ÏWx. � ) / شوري

كنم هر بيماري يا عقوبت يا باليي كه در دنيا به  اكنون يا علي برايت تفسيرش مي )30
دهيد و خداوند بردبارتر  رسد به خاطر كارهايي است كه با دست خود انجام مي ما ميش

از آن است كه دوباره عقوبت را در آخرت تكرار كند و هرچه خداوند در دنيا عفو كرده 
  نظر نمايد. تر از آن است كه دوباره عود كند و از عفوش صرف گرامي

  الزخرف

اند كه گفت: رسول اكرم  ابي امامه روايت كردهاحمد و ترمذي و غير اينها از امام 
هيچ قومي گمراه نشدند بعد از آن كه بر آن بودند مگر اينكه جدل پيدا كردند «فرمود: 

tΒ çνθ$ � :سپس اين آيه را خواند ç/u� ŸÑ y7s9 āω Î) Kωy‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθ s% tβθßϑÅÁ yz � ) / زخرف

58(.  
فرمود  صكرده است كه گفت: رسول اكرمروايت  سو ابن ابي حاتم از ابوهريره 

گويند اگر  د و مينبين اهل جهنم جايگاه خود را با حسرت در بهشت مي تمام افراد
  بوديم. خداوند هدايتمان كرده بود از متقين مي

$ �د: گوي بيند و مي م ميو هر يك از اهل بهشت جايگاه خود را در جهن tΒ uρ $ ¨Ζä. 

y“Ï‰ tFöκs] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1y‰ yδ ª! نمايند و رسول  پس شكرگذاري مي )43اعراف / ( � #$

اي در جهنم دارد،  اي در بهشت و خانه (هيچ كس نيست مگر اينكه خانه :فرمود صاكرم
برد خانه مؤمن را در جهنم و مؤمن خانة بهشتي كافر را به ارث  پس كافر به ميراث مي
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?y7ù=Ï � :برد) و اين است منظور از آيه مي uρ èπ̈Ψ pg ø:$# ûÉL ©9 $# $ yδθßϑçG øOÍ‘ρé& $yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχθ è=yϑ ÷è s? � 

  .)72زخرف / (

  الدخان

اند كه گفت پيغمبر  طبراني و ابن جرير به سند جيدي از ابومالك اشعري روايت كرده
اول دود كه مؤمن را  :پروردگار شما را به سه چيز هشدار داده است«فرمود:  صاكرم

نكه از هر قسمت از كند تا اي باد ميو او گيرد  و كافر را ميگيرد  مانند زكام مختصري مي
  اين خبر شواهدي دارد. .دوم دابه، سوم دجال .دوش بدنش خارج مي

روايت كرده كه  صترمذي و ابويعلي و ابن ابي حاتم از انس بن مالك از پيغمبر اكرم
ك در روزي او اي نيست مگر اينكه برايش در آسمان دو در هست از ي هيچ بنده :فرمود

شود، پس هرگاه از دنيا رود بر او  آيد و از در ديگر عمل و سخن او داخل مي بيرون مي

yϑ$ � :گريند سپس اين آيه را خواند مي sù ôMs3 t/ ãΝÍκö� n=tã â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ � ) / 29دخان(.  

  گريند. آنگاه فرمود: آن دو (آسمان و زمين) بر هيچ كافري نمي

  حقافاأل

دربارة اين آيه  صاحمدبن حنبل از ابن عباس روايت كرده است كه پيغمبر اكرمم اما

� ÷ρr& ;ο t�≈rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã � ) / فرمود: منظور خط است. )4احقاف  

  الفتح

شنيده كه  صاند كه از پيغمبر اكرم بن كعب روايت كرده جرير از ابي  نترمذي و اب

óΟ �فرمود:  مي ßγtΒt“ ø9 r& uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 3“uθ ø) −G9   ال اهللا.إله إال  :يعني )26فتح / ( � #$

  الحجرات

 :عرض شد صاند كه گفت: به پيغمبر اكرم ابوداود و ترمذي از ابوهريره روايت كرده
 :آيد ياد كني گفته شد اهللا غيبت چيست؟ فرمود برادرت را به چيزي كه بدش مي يا رسول
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گويي در او باشد غيبتش  آنچه ميگويم چطور؟ فرمود اگر  اگر در برادرم باشد آنچه مي
  اي. اي و اگر در او نباشد به او تهمت زده كرده

  ق

كه فرمود: در آتش افكنده  صبخاري از انس روايت كرده است از پيغمبر اكرمامام 
گويد (هل من مزيد) يعني آيا زيادتي هست؟ تا اينكه خداوند  شود و آن پيوسته مي مي

  بس، بس. :گويد ميگذارد پس آن  پايش را در آن مي

  الذاريات

#$!%©≡‘ÏM≈tƒÍ � :روايت كرده است كه گفت سبزاز از عمربن خطاب  uρ # Yρ ö‘sŒ �  همان

ÏM≈tƒÌ�≈pg �بادهاست  ø:$$ sù # Z�ô£ ç„ � ها  كشتي� ÏM≈yϑÅb¡ s) ßϑø9 $$ sù # ��øΒr& �  فرشتگانند و اگر من از

  گفتم. گويد نمي نشنيده بودم كه اين امور را مي صرسول اكرم

  الطور

رسول  :روايت كرده است كه گفت سعلي بن احمد در زوائد المسند از عبداهللا 
مؤمنين و اوالدشان در بهشت و مشركين با فرزندان در جهنم خواهند  :فرمود صاكرم

%tÏ �بود سپس رسول خدا اين آيه را خواند:  ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u öΝåκ÷J yè t7̈? $# uρ ΝåκçJ −ƒÍh‘èŒ ?≈ yϑƒÎ*Î/ $ uΖø)pt ø:r& 

öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒÍh‘èŒ � ) / [اسناد اين حديث ضعيف است].  .)21طور  

  النجم

اند كه گفت: رسول  امامه روايت كرده ابن جرير و ابن ابي حاتم به سند ضعيفي از ابي

�zΟŠÏδ≡t � :اين آيه را تالوت كرد صاكرم ö/ Î)uρ “Ï%©! $# #’ ®û uρ � ) / 37نجم(.  
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خدا و رسولش داناترند، فرمود: وفا كرد  :كرد؟ گفتم داني به چه وفا مي :سپس فرمود
  عمل يك روز خود را به چهار ركعت از اول روز.

اند كه رسول  و همان دو (ابن جرير و ابن ابي حاتم) از معاذبن انس روايت كرده
 �آيا خبرتان ندهم كه چرا خداوند خليل خود ابراهيم را چنين وصف كرد  صاكرم

z“Ï% ©!$# #’ ®û uρ � گفت:  را كه او (ابراهيم) هر صبح و شام ميزي� z≈ys ö6Ý¡ sù «! $# tÏm 

šχθ Ý¡ôϑ è? tÏnuρ tβθ ßs Î6óÁ è? � ) / تا آخر آيه. )17روم  

 صالعاليه از ابي بن كعب روايت كرده است از پيغمبر اكرم و بغوي از طريق ابي

&βr¨ �دربارة  uρ 4’ n<Î) y7În/ u‘ 4‘pκtJΨ ßϑ ø9 فرمود: فكر كردني دربارة خداوند د. پرسيدن )42نجم / ( � #$

» تفكروا في مخلوقات اهللا و ال تفكروا في ذات اهللا«بغوي گفته: اين مانند حديث  .نيست
  باشد. مي» ذات او ي يعني دربارة مخلوقات خداوند بيانديشيد نه درباره

  الرحمن

  ه روايت كرده است دربارة آي صالدرداء از پيغمبر اكرم حاتم از ابي ابن ابي

� ¨≅ä. BΘ öθtƒ uθ èδ ’Îû 5βù' x© � ) / 29رحمن(.  

از شان الهي اين است كه گناهي بيامرزد و اندوهي را برطرف سازد و گروهي  :فرمود
  اي را پست سازد. را باال ببرد و عده

ابن جرير مثل اين حديث را از عبداهللا بن منيب و بزار مثل آن را از حديث ابن عمر 
  اند. آورده

دو بهشت از  :فرمود صاند كه پيغمبر اكرم ابوموسي اشعري روايت كرده و شيخين از
  و هرچه در آنهاست. ها ظرفها و هرچه در آنها هست و دو بهشت از طال  نقره ظرف

اين آيه را  صو بغوي از انس بن مالك روايت كرده است كه گفت: رسول اكرم

≅ö �خواند:  yδ â !# t“ y_ Ç≈|¡ ôm M}$# āωÎ) ß≈|¡ ôm M}$# � ) / 60رحمن.  
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 :دانند، فرمود خدا و رسول بهتر مي :دانيد خداوند چه فرموده؟ گفتند سپس فرمود مي
  آيا جزاي كسي بر او نعمت توحيد دادم جز بهشت است؟

  الواقعه

نشين  هاي باديه ابوبكر نجار از سليم بن عامر روايت كرده است كه گفت: يكي از عرب
خداوند در بهشت درختي قرار داده كه  !اهللا رسوليا  :به خدمت رسول اكرم آمد و گفت

اي  كننده سدر چون كه خارهاي اذيت :گفت ؟كدام است :كند، فرمود صاحبش را ادب مي

’ �فرمايد  مگر نه ين است كه خداوند مي :فرمود ،دارد Îû 9‘ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ¤Χ � ) / 28واقعه( .

  اي قرار داده. هخداوند خارهايش را جدا كرده است و به جاي هر خار ميو
داود از عتبه بن عبدالسلمي دربارة قيامت  شاهد اين حديث خبري است كه اين ابي

در  :فرمودص اند كه پيغمبر اكرم روايت كرده است و شيخين از ابوهريره روايت كرده
رسد اگر  ي صد سال راه برود به آخرش نمياربهشت درختي هست كه اگر سو

≅9e �د خواهيد اين آيه را بخواني مي Ïßuρ 7Šρ ß‰ ôϑ̈Β � ) / 30واقعه(.  

¸> � :دربارة آيه صو ترمذي و نسائي از ابوسعيد خدري از پيغمبر اكرم ã� èùuρ >πtãθ èù ö�̈Β 

است  اند كه فرمود: ارتفاعش مانند ارتفاع ميان زمين و آسمان روايت كرده )34واقعه / ( �
  صدسال است.جنو راه ميان آنها به مقدار پ

$! �دربارة  صس روايت كرده است كه پيغمبر اكرمو ترمذي از ان ‾ΡÎ) £ ßγ≈tΡ ù' t±Σ r& [ !$ t±ΣÎ) 

  اند. بينايي بوده هايي هستند كه در دنيا ضعيف چشم و كم پيرزن :فرمود )35واقعه / ( �
 صپيرزني به خدمت رسول اكرم :و در الشمائل از حسن روايت كرده است كه گفت

اي مادر  :فرمود به بهشت داخل كند،كه خداوند مرا دعا كن  !اهللا يا رسول :آمد و گفت
شود. پيرزن بيرون رفت و  فالن (يعني به كنيه او را خواند) هيچ پيرزني داخل بهشت نمي

برويد به او بگوييد: در حال پيري داخل بهشت  :حضرت فرمود .مشغول گريه كردن شد
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Ρ‾$! �فرمايد:  شود خداوند مي نمي Î) £ßγ≈tΡ ù' t±Σ r& [!$ t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈oΨ ù=yè pg m� # �‘%s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $¹/ ã�ãã $ \/#t� ø? r& � 

  .)37-35واقعه / (
و ابن ابي حاتم از جعفربن محمد از پدرش از جدش روايت كرده است كه پيغمبر 

  فرمود عرباً يعني: سخن گفتنشان به لغت عربي است. صاكرم
عرضه داشتم: يا  صرمبه رسول اك :و طبراني از ام سلمه روايت كرده است كه گفت

î‘θ �اهللا از معني  رسول ãmuρ ×Ïã � ) / حور يعني سفيد، عين  :فرمود .مرا خبر ده )22واقعه

  مانند بال كركس. آنانگان چشم مژيعني گشاده چشم، 

È≅≈sVøΒr(x. Çυ � :مرا خبر ده از قول خداوند :گفتم ä9÷σ _=9 $# Èβθ ãΖõ3yϑø9  :فرمود ؟)23واقعه / ( � #$

ها به آن نخورده  هاست و هنوز دست ا مانند صافي دري است كه در صدفصفاي آنه
  است.

�Íκ£ �از معني  :گفتم Ïù ìN≡u�ö� yz ×β$ |¡Ïm � ) / خوش  :خبرم ده؟ فرمود )70رحمن

  هاي زيباروي. خلق

æη£ �معني  :گفتم ‾Ρ r(x. ÖÙø‹t/ ×βθ ãΖõ3 ¨Β �  را برايم بگو فرمود: نازكي آنها مانند نازكي

  بيني بعد از پوست ضخيم. كه داخل تخم مرغ مي پوستي است

/¹$ �گفتم معني  ã�ãã $ \/#t�ø? r& � ) / آنها زناني هستند كه خداوند آنها  :فرمود .بگو )37واقعه

ر و چشم تار و مويشان سياه و سفيد بوده باشد يرا در دنيا قبض روح كند در حالي كه پ
مند (به مردان خود)  عني عاشق و عالقهپس از آفرينش دوباره آنها را پاكدامن و عرب، ي

  دهد. اتراب يعني: همسال قرار مي

#©'× � ةآي ي و ابن جرير از ابن عباس درباره èO š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρ F{$# ∩⊂∪ ×' ©# èOuρ zÏiΒ t Ì�Åz Fψ$# � 

هر دو گروه از امت من فرمدند:  صروايت كرده است كه پيغمبر اكرم )37واقعه / (
  هستند.
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فرمود: و  صرسول اكرم :اند كه گفت روايت كرده سو ترمذي از علياحمد  امام و

� tβθ è=yè øg rBuρ öΝä3 s%ø—Í‘ � ) (رزقتان يعني شكرتان را� öΝä3 ‾Ρ r& tβθç/ Éj‹ s3 è? �  / كه  )82(واقعه

  .: مطرنا بنوء كذا و كذاديگفت دروغ مي

  الممتحنه

روايت را حسن دانسته ـ اند و ترمذي اين  ترمذي و ابن جرير از ام سلمه روايت كرده

�Ÿωuρ š �اين آيه  ي درباره صكه پيغمبر اكرم oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’Îû 7∃ρ â÷÷ê tΒ � ) / 12ممتحنه( .

  سرايي. نوحه :فرمود يعني

  الطالق

اند كه همسرش را در حال حيض طالق داد عمر اين  شيخين از ابن عمر روايت كرده
 :شمناك شد و فرمودعرضه داشت، آن حضرت خ صجريان را به خدمت رسول اكرم

بايد رجوع كند و او را نگه دارد تا پاك شود سپس حيض شود و دوباره پاك گردد آنگاه 
تواند، اين  اگر خواست او را طالق دهد در حال پاكي پيش از آنكه با او جمع شود مي

اين  صسپس پيغمبر اكرم ،اي است كه خداوند فرموده است كه زنان را طالق دهند عده

# �واند: آيه را خ sŒÎ) ÞΟ çFø) ‾=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk=sÜ sù �∅ÍκÌE £‰ Ïè Ï9 � ) / 1طالق(.  

  ن

فرمود اولين چيزي  صاز ابن عباس روايت كرده است كه گفت: پيغمبر اكرم ينطبرا
فرمود: هر چه  ؟گفت: چه بنويسم لم و ماهي بود فرمود: بنويس،ريد قفكه خداوند آ

(úχ 4 ÉΟn=s �رخواند: شدني است تا روز قيامت. سپس ب ø9$# uρ � ) / نون يعني ماهي  )1ن

  بزرگ (حوت)، و قلم همان قلم است.
 صابن جرير از معاويه بن قره از پدرش روايت كرده است كه گفت: رسول اكرم
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(úχ 4 ÉΟn=s � فرمود: ø9 $# uρ $tΒuρ tβρ ã� äÜ ó¡o„ � شدني  لوحي از نور و قلمي از نور است كه آنچه

  نويسد. مت مياست تا روز قيا
اين خبر مرسل و غريب است و نيز از زيدبن اسلم روايت كرده است  :ابن كثير گفته 

يد كه خداوند بدنش را سالم و رگ اي مي آسمان از بنده :فرمود صكه گفت: رسول اكرم
كند، همان  درونش را فراخ ساخته و از دنيا به او بسيار بخشيده ولي او به مردم ستم مي

  .خوانده شده. اين خبر مرسل است ولي شواهدي نيز دارد» العتل الزنيم«رآن است كه در ق
 صو ابويعلي و ابن جرير به سندي كه در آن مبهم هست از ابوموسي از پيغمبر اكرم 

tΠöθ �اند كه دربارة  روايت كرده tƒ ß#t± õ3 ãƒ tã 5−$ y™ � ) / فرمود: نوري عظيم را  42ن

  افتند. ه ميكنند كه برايش به سجد آشكار مي

  سأل

  گفته شد  صسعيد روايت كرده است كه گفت به پيغمبر اكرم احمد از ابيامام 

� † Îû 5Θöθ tƒ tβ%x. …çν â‘# y‰ ø) ÏΒ tÅ¡ ÷Ηs~ y#ø9 r& 7π uΖy™ � ) / چقدر اين روز طوالني است؟ 4معارج (

شود  فرمود به خدايي كه روح من در قدرت اوست اين روز براي مؤمن آنقدر آسان مي
  گذرد. خواند بر او مي تر از نمازهاي واجب روزانه كه در دنيا مي آسان كه

  المزمل

ρ#) �روايت كرده است كه دربارة  صطبراني از ابن عباس از پيغمبر اكرم â t�ø% $$ sù $ tΒ 

u� œ£uŠ s? çµ ÷ΖÏΒ � ) / ابن كثير گفته: اين خبر خيلي غريب  .فرمود: يعني صد آيه )20مزمل

  است.

  المدثر

(الصعود)  :اند كه فرمود مد و ترمذي از ابوسعيد از پيغمبر اكرم روايت كردهاحامام 
  شود. شود دوباره پرتاب مي كوهي از آتش است كه هفتاد سال بر آن باال برده مي
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اند ـ ترمذي آن را حسن دانسته ـ  احمد و ترمذي و نسايي از انس روايت كرده امام و

≅uθèδ ã � :اين آيه را خواند صكه گفت رسول اكرم ÷δr& 3“uθ ø) −G9 $# ã≅ ÷δ r&uρ Íο t�Ï" øópR ùQ$# � ) / مدثر

اين هستم كه از من ترسيده شود و با من  ةگويد من شايست پروردگارتان مي :فرمود )56
خدايي قرار ندهد پس هر كه بپرهيزد كه با من خدايي قرار دهد اهليت اين را خواهد 

  داشت كه او را بيامرزم.

عم  

واهللا كسي « :روايت كرده است كه فرمود صر از حضرت رسول اكرمبزار از ابن عم
شود مگر اينكه در آن (حقب)هايي باقي بماند و حقب هشتاد و چند  از جهنم خارج نمي

  ».شماريد سال است هر سال سيصد و شصت روز است از روزهايي كه مي

  التكوير

ه است كه پيغمبر ابن ابي حاتم از ابي بريد ابن ابي مريم از پدرش روايت كرد

# �دربارة  صاكرم sŒÎ) ß§÷Κ¤±9 $# ôN u‘Èhθ ä. � ) / شود  فرمود: در جهنم تكوير مي )1تكوير� 

# sŒ Î)uρ ãΠθ àf –Ψ9$# ôN u‘y‰ s3Ρ   فرمود: در جهنم. )2تكوير / ( � #$

# �روايت كرده است كه دربارة  صو از نعمان بن بشير از نبي اكرم sŒÎ)uρ â¨θ à" ‘Ζ9 $# 

ôMy_ Íiρ ã— � )باشند هر كس با گروهي كه عملش را انجام  ها مي قرين :فرمود )7ير / تكو

  دادند. مي

  انفطرت

ابن جرير و طبراني به سند ضعيفي از طريق موسي بن علي بن رباح از پدرش از 
براي تو فرزندي متولد نشد؟  :فرمود صاند كه گفت: پيغمبر اكرم جدش روايت كرده

به كه شباهت  :يا دختر برايم متولد شود. فرموداميد است فرزندي پسر  :عرضه د اشت
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گفت: هر كس كه شايد شباهت داشته باشد به پدرش يا مادرش، حضرت  ؟داشته باشد
يابد خداوند متعال  فرمود ساكت باش اين حرف را مزن وقتي نطفه در رحم استقرار مي

’þ �اي  آورد، مگر نخوانده هايي كه بين او است تا حضرت آدم مي تمام نسب Îû Äd“r& ;ο u‘θ ß¹ 

$̈Β u !$x© š� t7©. u‘ � ) / ركبك يعني سلكك :) فرمود8انفطار.  

 :فرمود صو ابن عساكر در تاريخش از ابن عمر روايت كرده است كه پيغمبر اكرم
  بدين جهت آنها را ابرار ناميد كه به پدران و فرزندان خود نيكي كردند.

  المطففين

tΠöθ �فرمود:  صكه پيغمبر اكرم اند شيخين از ابن عمر روايت كرده tƒ ãΠθà) tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

Éb>t�Ï9 tÏΗs>≈yè ø9 خيزند)  مي (روزي كه مردم به سوي پروردگار عالميان بر )6مطففين / ( � #$

  رود. تا اينكه هر كدامشان در ترشح بدن خود تا نصف گوش فرو مي
د ـ و حاكم اين ان احمد و ترمذي و حاكم و نسايي از ابوهريره روايت كردهامام 

فرمود: بنده هرگاه گناهي مرتكب شود نقطة  صمبر اكرمغروايت را صحيح دانسته كه پي
شود ولي اگر بيشتر  شود، اگر از آن توبه كرد دلش صيقلي مي سياهي در دلش ظاهر مي

شود تا اينكه تمام قلبش را فرا گيرد و اين همان (ران) است  گناه كرد سياهي نيز زياد مي

āξ � :وند در قرآن ياد فرمودهكه خدا x. ( 2ö≅ t/ tβ# u‘ 4’ n? tã ΝÍκÍ5θ è=è% $̈Β (#θçΡ%x. tβθç6 Å¡õ3 tƒ � ) مطففين

 /14(.  

  نشقاقاال

اند كه گفت: پيغمبر  روايت كردهصديقه  ةاحمد و شيخين و غير اينها از عايشامام 
ديگري و در تعبير  ،شود فرمود هر كس در مناقشة حساب واقع گردد عذاب مي صاكرم

مگر  :شود گفتم شود مگر اينكه عذاب مي از ابن جرير هيچ كس پاي حساب كشيده نمي

t∃öθ �فرمايد:  نه اين است كه خداوند مي |¡ sù Ü=y™$ ptä† $\/$|¡ Ïm #Z�� Å¡ o„ � ) / ؟)8انشقاق 



    

  اإلتقان في علوم القرآن      812

 

ة احمد از عايشامام اين حساب نيست بلكه عرضه بر حساب است، و  :فرمود
اهللا حساب آسان كدام  يا رسول :به پيغمبر اكرم گفتم روايت كرده است كه بصديقه

زيرا كه البته هر كس به  ؛اينكه در نامة عملش نگاه شود و از او تجاوز شود :فرمود ؟است
  گردد. پاي حساب كشيده شود هالك مي

  البروج

فرمود يوم  صابن جرير از ابومالك اشعري روايت كرده است كه گفت رسول اكرم
ت، شاهد: روز جمعه، و مشهود: روز عرفه است. اين خبر شواهدي نيز موعود: روز قيام

  دارد.
خداوند لوح  :فرمود صاز ابن عباس روايت كرده است كه پيغمبر اكرم ينو طبرا

هايش از ياقوت سرخ است قلمش نور و كتابش  محفوظي از در سفيد آفريده كه صفحه
دهد  آفريند و روزي مي رد، مينور است، خداوند هر روزي سيصد و شصت نظر در آن دا

  دهد. دهد و هر چه اراده كند انجام مي كند و عزت و ذلت مي ميراند و زنده مي و مي

  سبح

‰ô �روايت كرده است كه فرمود:  صبزار از جابربن عبداهللا از پيغمبر اكرم s% yxn=øùr& tΒ 

4’ ª1t“ s? � ) / نيست و هيچ شريكي يعني كسي كه شهادت بدهد كه خدايي جز اهللا  )14اعلي

�t �نگيرد و شهادت دهد كه من پيغمبرم  x. sŒuρ zΟ ó™$#  Ïµ În/ u‘ 4’ ©?|Á sù � ) / يعني  )15اعلي

  گانه را بخواند و مواظبت نمايد و به آنها اهميت دهد. نمازهاي پنج

# (βÎ¨ �و بزار از ابن عباس روايت كرده است كه گفت: وقتي آيه  x‹≈yδ ’Å∀ s9 É#ßs ÷Á9$# 

4’ n<ρ W{$# � ) / فرمود اين يا همة اينها در صحف  صنازل شد، پيغمبر اكرم )18اعلي

  ابراهيم و موسي هست.
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  الفجر

فرمود: عشر، دهة عيد  صاند كه پيغمبر اكرم احمد و نسائي از جابر روايت كردهامام 
باشد. ابن كثير گويد: رجال اين  اصخي (قربان)، وتر روز عرفه، و شفع: يوم النحر مي

  نيست، ولي مرفوع بودن آن مورد انكار است. حديث بد
اند كه از پيغمبر اكرم سؤال  احمد و ترمذي از عمران بن حصين روايت كرده امام و

  برخي از نمازها شفع و بعضي وتر است. :فرمود ،شد دربارة شفع و وتر

  البلد

هللا ا نشين به خدمت رسول احمد از براء روايت كرده است كه گفت: مردي باديهامام 
: عتق النسمه وفك الرقبه. عملي به من بياموز كه مرا به بهشت ببرد، فرمود :آمد و گفت

عتق النسمه اين است كه به تنهايي گفت: آيا يكي از اين دو كافي نيست؟ گفت: نه، 
  اي آزاد كني و فك الرقبه اين است كه در عتق و آزادي آن كمك نمايي. بنده

  الشمس

 :ويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده است كه گفتابن ابي حاتم از طريق ج

‰ô � ي درباره صشنيدم كه پيغمبر اكرم s% yxn=øù r&  tΒ $ yγ8 ©.y— � ) / فرمود مي )9شمس: 

  رستگار شد آن نفسي كه خداوند آن را پاك گردانيد.

  الم نشرح

 صاهللا اند كه رسول ابويعلي و ابن حبان در صحيح خود از ابوسعيد روايت كرده
داني چگونه ياد و نام تو  گويد: آيا مي جبرئيل به نزدم آمد و گفت: پروردگار تو مي :فرمود

  شوي. شوم تو نيز با من ياد مي هرگاه ياد مي :داند گفت خدا بهتر مي :باال بردم؟ گفتمرا 

  الزلزله

  اين آيه را خواند  صاحمد از ابوهريره روايت كرده است كه پيغمبر اكرمامام 
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� 7‹Í×tΒöθ tƒ ß^ Ïd‰ pt éB $ yδu‘$ t7÷zr& � ) / 4زلزله(.  

دانيد (اخبار زمين) چيست؟ اصحاب گفتند: خدا و رسول بهتر  آيا مي :پس فرمود
اش هست كه  اي به آنچه بر عهده دهد بر هر بنده اينكه شهادت مي :فرمود .داند مي
  گويد: فالن عمل را در فالن روز انجام داد. مي

  العاديات

درباره  صبه سند ضعيفي از ابي امامه روايت كرده است كه پيغمبر اكرمابن ابي حاتم 

� ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$#  ÏµÎn/ t� Ï9 ×Šθ ãΖs3s9 � ) / تنهايي غذا به كنود آن است كه فرمود:  )6عاديات

  بندد. زند و از بخشش دست مي خورد غالمش را مي مي

  الهاكم

 صرسول اكرم :كه گفت ابن ابي حاتم از زيدبن اسلم مرسالً روايت كرده است
آيا فزوني ثروت شما را سرگرم ساخت از اينكه اطاعت خدا كنيد تا اينكه قبرستان  :فرمود

  را زيارت كرديد، يعني تا اينكه مرگ شما فرا رسيد.
و ابوبكر  صجابربن عبداهللا روايت كرده است كه گفت: رسول اكرم احمد ازامام 

اين نعيمي است كه از  :فرمود صمبر اكرمعمر رطبي خوردند سپس آب آشاميدند، پيغ
  شود. آن سؤال مي

Ο¢ �دربارة آيه  صو ابن ابي حاتم از ابن مسعود روايت كرده است كه پيغمبر اكرم èO 

£è=t↔ó¡ çFs9 >‹ Í≥ tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9   امنيت و صحت است. :فرمود )8تكاثر / ( � #$

  الهمزه

$ �دربارة  صپيغمبر اكرمابن مردويه از ابوهريره روايت كرده است كه  pκ̈ΞÎ) ΝÍκö� n=tã 

×οy‰ |¹ ÷σ•Β � ) / يعني طبقه به طبقه. :فرمود )8همزه  
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  يت (الماعون)أار

 صاز پيغمبر اكرم :اند كه گفت وقاص روايت كرده ابن جرير و ابويعلي از سعدبن ابي

%tÏ �از معني  ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$y™ � ) / آنها كساني  :دپرسيدم فرمو )5ماعون

  اندازند. هستند كه نمازشان از وقتش به تأخير مي

  الكوثر

كوثر «فرمود:  صرسول اكرم :اند كه گفت احمد و مسلم از انس روايت كردهامام 
اين خبر طرقي بيش از حد شماره » نهري است كه در بهشت پروردگارم به من داده است

  دارد.

  النصر

sŒ# � ةوقتي سور :ه است كه گفتاحمد از ابن عباس روايت كردامام  Î) u !$ y_ ã�óÁ tΡ «! $# 

ßx÷G x" ø9 $# uρ � ) / فرمود: (ُن صنازل شد رسول اكرم )1نصرعإت ينفسي) يعني خبر مرگم  لي

  به من داده شد.

  خالص)الصمد (اإل

بينم گفت  ابن جرير از بريده كه جز مرفوع بودن راه ديگري براي اين حديث نمي
  ف ندارد.صمد آن است كه جو

  الفلق

فلق چاه «فرمود:  صابن جرير از ابوهريره روايت كرده است كه پيغمبر اكرم
خبر غريبي است كه مرفوع آن صحيح  :گويد ابن كثير مي». اي است در جهنم سرپوشيده

  .نيست
اند كه نسائي هم آن را صحيح دانسته است از  حمد و ترمذي روايتي نقل كردهامام ا

اهللا دستم را گرفت و هنگامي كه ماه بيرون آمد آن را  رسول :فتكه گ لة صديقهعايش
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اسق است هنگامي كه ر اين به خدا پناه ببر اين همان غاز ش :به من نشان داد و گفت
  غايب شود يا كسوف كند.

 °ÏΒuρ Îh�Ÿ � ي درباره صو ابن جرير از ابوهريره روايت كرده است كه پيغمبر اكرم

@,Å™%yñ # sŒÎ) |=s% uρ � ) / رفع اين خبر  :گويد فرمود: ستاره غاسق است. ابن كثير مي )3فلق

  صحيح نيست.

  الناس

شيطان خرطومش  :فرمود صپيغمبر اكرم :ابويعلي از انس روايت كرده است كه گفت
شود و  را بر قلب فرزند آدم نهاده پس هرگاه ياد خدا كند آن شيطان خنس يعني ساكن مي

گيرد، اين شيطان همان وسواس خناس  قلبش را به دست مي هرگاه از ياد خدا غافل شود
  است.

اين است آنچه به دستم رسيده از تفاسير مرفوعي كه به رفع آنها تصريح شده است 
ضل آنها را در اينجا آوردم به احاديث جعلي و عصحيح، حسن، ضعيف، مرسل، و مغ

  اباطيل اعتماد نكردم.
  ني هم رسيده كه آنها را نياوردم:و از قسم مرفوع در تفسير سه حديث طوال

موسي با خضر، و در آن تفسير آيات كهف و غير آن  ي هيكي: حديث در مورد قص
  هاي ديگري روايت شده است. آمده، اين حديث در صحيح بخاري و كتاب

دوم: حديث فتون كه جداً طوالني است در نصف دفتر، كه متضمن شرح قضاياي 
باشد، اين حديث را نسائي و  ست كه متعلق به آن ميموسي و تفسير آيات بسياري ا

اند، ولي حفاظ ـ از جمله مزي و ابن كثير ـ  برخي ديگر [به عنوان حديث] تخريج كرده
موقوف است، و مرفوع در آن اندك است كه با و هاي ابن عباس  اند كه از گفته توجه داده

ابن عباس آن را از  نسبت داده، ابن كثير گويد: انگار كه صصراحت به پيغمبر
  اسرائيليات گرفته است.
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تر است، متضمن شرح حال قيامت و  سوم: حديث صور كه از حديث الفتون طوالني
باشد، ابن جرير و بيهقي در كتاب البعث و  هاي مختلف مي تفسير آيات بسياري از سوره

به سبب او در  اند، و محور آن اسماعيل بن رافع قاضي مدينه است، و ابويعلي آن را آورده
آن سخن گفته، و قسمتي از آن به منكر بودن نزديك است، و گويند كه او از جاها و 

  موارد مختلفي آن را جمع كرده و به صورت يك سياق درآورده است.
 صاند كه پيغمبر ابن تيميه و غير او در آنچه گذشت تصريح كردهشيخ اإلسالم و 

صحاب خود بيان فرمود، و مؤيد اين است آنچه تفسير تمام قرآن يا غالب آن را براي ا
اند كه گفت: از آخرين آياتي كه نازل شد  آورده سفاروق احمد و ابن ماجه از عمر امام 

پيش از آنكه آن را تفسير كند وفات يافت. كه از اين  صربا بود، هرچند كه پيغمبر ي آيه
كرده  براي آنان تفسير ميشده  شود كه آن حضرت هرچه نازل مي عبارت چنين استفاده مي

است، و جهت اينكه اين آيه را برايشان تفسير ننموده رسيدن فوت آن جناب در نزديكي 
  نزول آن است، وگرنه وجهي نداشت كه خصوص اين آيه را تفسير نفرمايد.

چيزي از  صرسول خدا«آورده كه گفت:  لعايشهام المؤمنين و اما آنچه بزار از 
حديث منكري » د مگر آياتي را كه از جبرئيل علمشان را گرفتكر قرآن را تفسير نمي

اند به  ابن كثير گفته ـ و ابن جرير و ديگران آن را تأويل كردهحافظ است ـ چنان كه 
باشد كه از خداوند علم آنها را  هايي به آياتي كه بر او دشوار شده بودند مي اينكه: اشاره

  د.خواسته بود، كه بر زبان جبرئيل فرود آم
***  

و خداي تعالي بر من منت نهاد كه اين كتاب نوين، واالمرتبه را به اتمام رسانم، كتابي 
هايي در بر گرفته كه  هاي مرواريد زيباتر است، فوايد و زيبايي كه خوبي نظمش از رشته

در عصرهاي گذشته در هيچ كتابي گرد نيامده است. قواعد و ضوابطي را در آن ابتكار 
انداز  هايي كه بر چشم كنند، و نردبان هم و درك كتاب الهي ياري ميكردم كه بر ف

هايش  هايي در آن ساختم كه از گنجينه گاه سازند بيان نمودم، و كمين مقاصدش نايل مي
ها، و برترين منقوالت، و  توان گشود، عصارة انديشه هر در بسته را از طريق آنها مي
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هاي علم را آنقدر حركت دادم تا  ده شده، كتابسخنان پذيرفته شده و راستين در آن آور
هاي تفاسير ـ با همه فراوانيشان ـ گذشتم و  كره و خالص آنها را برگرفتم، و بر بوستان

ور شدم و غواصي كردم، و  هايشان را چيدم، و در اقيانوس فنون قرآن غوطه ها و گل ميوه
هاي طالي آنها را  شكافتم و شمش ها را از آن گوهرها و درها را برآوردم، و معادن گنجينه

استخراج نمودم، و تار و پود كتابم را از آنها ساختم، لذا بدايعي برايم فراهم آمد كه 
هاي مختلف پراكنده بود  ها از ديدن آنها وا مانند، و در هر نوع آن آنچه در كتاب گردن

مدعي كمال گرد آمد، با اين حال آن را به شرط سالم بودن از هر عيب نفروشم، و 
ترديد در معرض نقص  سالمتي آن نيستم، چگونه اين طور ادعا كنم و حال آنكه بشر بي

است، گذشته از اين من در زماني هستم كه خداوند دل اهل آن را از حسد پر كرده، و 
هاي آنان  لئامت و ناكسي را بر آنها غالب گردانيده، تا آنجا كه همچون خون در رگ

  جاري شده است:
  ةاهللا نشر فضيل رادأ ذاوإ

  

  ويت أتاح لها لسان حسودطُ   
  

  لوال اشتعال النار فيما جاورت
  

  رف العودما کان يعرف طيب عَ   
  

يعني: و هرگاه خداوند بخواهد فضيلت بسته شده را بگشايد زبان حسود را بر آن باز 
  كند. مي

س و گاه احسا سوزاند، بوي خوش عود هيچ اگر آتش آنچه در كنارش هست نمي
  شد. دانسته نمي

زمان منند كه جهل بر آنان چيره شده و فرو گرفته، و حب رياست و  قومي هم
طلبي كور و كرشان ساخته، از علم شريعت دور شده و آن را به دست فراموشي  جاه

اند، هركدام از آنها  اند، و به علم فالسفه هجوم برده و به آموزش آن مشغول گشته سپرده
خواهد، و بدون علم عزت  كند و خداوند جز عقب افتادنش را نمي خواهد پيشرفت مي
  يابد،  طلبد ولي دوست و ياوري نمي مي

  أتمشی القوافی تحت غير لوائنا
  

  و نحن علی أقوالها أمراء!  
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هاي آنها  روند، و حال آنكه ما به گفته ها زير پرچم ديگران ـ غير ما ـ راه مي آيا قافيه
  رود]. ن سخنيم، و سخن زير پرچم ديگران نميامير هستيم [ما رهبرا

حقيقت، و  ي هاي انكاركننده هاي باد كرده از نخوت، و دل با اين حال جز بيني
شان كني  هاي دروغين چيزي در آنها نخواهي يافت، هر چند كه به حق راهنمايي گفته

ها  شته كه گفتهبيشتر ماية كري و كوري آنان شود، انگار كه خداوند بر آنها حافظاني نگما
الن و و كارهايشان را ضبط كنند، دانشمندان در ميان اين مردم نفرين شده است كه جاه

  و كامالن بين آنها مذمومند و در شمار ناقصان. كودكان با او بازيگري كنند،
و به خدا سوگند كه اين همان زماني است كه سكوت و لب فرو بستن الزم است، و 

قيم شدن، و علم را به عمل باز گرداندن سزا و به مورد است، همچون گليم كنج خانه م
لجمه اهللا بلجام من نار = هر كس أمه تكمن علم علماً ف«خبار صحيح آمده: جز اينكه در ا

، و »علمي فرا گرفت پس آن را پنهان ساخت خداوند لجامي از آتش بر او خواهد زد
  خدايش خير فراوان دهد آنكه سرود:

  ضائل جاهداً الفادَأب علی جمع 
  

  سدجالو  ةم لها تعب القريحأدِ و   
  

  فع مننَ له و اإلاقصد بها وجه و 
  

  اجتهدبلغته مّمن جّد فيها و   
  

  بغيهماترک کالم الحاسدين و و 
  

  همال فبعد الموت ينقطع الحسد  
  

يعني: پيوسته بر جمع و گردآوري فضايل تالش كن، و هميشه رنج قريحه و بدنت را 
  در راه آن بپذير.

  و مقصود از آن را رضاي خداوند و سودمندي جويندة تالشگر قرار ده.
  گردد. و سخنان حسودان و كينه و ستم آنها را وابگذار كه پس از مرگ حسد قطع مي

ع دارم كه همچنان كه بر من ره و عزّ سلطانه ـ تضلجال و من به درگاه خداوند ـ جل
ا پذيرفتن آن تمام فرمايد، و اينكه از دم نعمتش را بنمنت نهاد تا كتاب را پايان رسا

اميد ننمايد كه او  پيشگامان پيشكسوت در پيروي از رسولش قرار دهد، و اميدمان را نا
ـ بريد و به  زد، و هر آنكه از ديگران ـ جز اوسا نش را نوميد نميااست كريمي كه اميدوار

  درگاه او پناه برد خوار نخواهد گشت.
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***  
هاي او بر  و توفيق خداوند پايان يافت، و درودها و سالم كتاب به حمد و ياري

ترين خلق خدا و تاج فرستادگانش محمد و بر آل او و اصحابش باد، و الحمدهللا  شريف
  وحده.

***  
10/11/1361   

  قم - سيدمهدي حائري قزويني
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