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زهرا آبیار1*

 چکیده

ــع  ــای جوام ــش و بق ــه در پیدای ــت ک ــاز اس ــگ تمّدن س ــه ارکان فرهن ــی از جمل ــی اخالق زندگ

نقــش مهمــی دارد. امــروزه بــا توجــه بــه رشــد گســترده ی معضــالت اخالقــی در جوامــع، پرداختــن 

بــه ایــن مهــم امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. عــالوه بــر ایــن، قــرآن کریــم بــه عنــوان برنامــه ی 

ــر می کشــد  ــه تصوی ــه نحــوی ب جامــِع حیــات تمّدنــی بشــر، زندگــی اخالقــی کنشــگران خــود را ب

ــن  ــت ای ــه اهمّی ــر ب ــد. نظ ــر باش ــز مؤث ــع نی ــی جوام ــد اخالق ــال و رش ــت اعت ــد در جه ــه بتوان ک

ــی از زندگــی اخالقــی  ــی، فهــم تمّدن ــا روش توصیفــی ـ تحلیل مســئله، محقــق در ایــن پژوهــش ب

قــرآن را در پرتــو آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی تبییــن نمــوده اســت. فهــم تمّدنــی در آرای آیــت اهلل 

ــر ارکانــی چــون حیــات طّیبــه، توحیــد محــوری، عقالنّیــت، عدالــت  جــوادی آملــی، از یــک ســو ب

ــه نحــوی کــه در  ــا تقــوا تبییــن می شــود، ب ــد ب و اخــالق اســتوار اســت و از ســویی دیگــر در پیون

ــی  ــی از زندگ ــان مصادیق ــر مســتقیم و بی ــای غی ــا الق ــم ب ــرآن کری ــرار دارد. ق ــوا ق رأس اخــالق، تق

اخالقــی چــون: بی طرفــی اخالقــی، عینّیــت بخشــی بــه الگوهــای تــراز، توصیــف ارزشــِی کنشــگران، 

ــه توصیــف  ــز دادن از اســتضعاف بینشــی، ب ــه شــخصیت اخالقــی، ســزادهی بجــا و پرهی توجــه ب

جنبه هایــی از زیســت اخالقــی می پــردازد. از نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی زمانــی فــرد شــخصیت 

رشــد یافتــه ی اخالقــی و زندگــی اخالقــی خواهــد داشــت کــه بتوانــد در پرتــو بینــش توحیــدی و 

ــد. نقــش زندگــی اخالقــی در  ــه عمــل بزن ــه، دســت ب ــات طّیب ــت و حی ــت، عدال ــه عقالنّی توجــه ب

تمّدن ســازی بدیــن صــورت اســت کــه اخــالق از یــک ســو هویت ســاز اســت، بــه نحــوی کــه اگــر 

فــرد بــا برخــورداری از ایمــان توانســته باشــد زیســت اخالقــی را طــی کنــد نــه تنهــا از »دیگــری« 

ــط انســانی خواهــد  ــر از رواب ــز او در ســطحی فرات ــز می شــود؛ بلکــه شــعاع اثرگــذاری و تمای متمای

بــود و از ســویی دیگــر ایــن زندگــی در مرحلــه ی بعــد، تمّدن ســاز هــم خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر اصــول 

اخالقــی در جامعــه بــه مرحلــه ی زندگــی نرســد، از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی ســقوط فــردی، 

ســقوط جامعــه و تمــّدن را در پــی دارد.

واژگان کلیدی: فهم تمّدنی، زندگی اخالقی، آیت اهلل جوادی آملی، قرآن.

دکتری تخصصی دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
abyar.z114@gmail.com

واکـاوی فهم تمّدنـی از »زندگـی اخالقـی«در 
قرآن )با تکیه بر اندیشه آیت اهلل جوادی آملی(

مقاله پژوهشی دریافت: 1400/11/17 
پذیرش: 1400/12/08 

صفحه: 8 تا 31

doi: 10.22034/JKSL.2022.328405.106
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1. طرح مسأله

یکــی از مؤلفه هــای تمّدن ســاز، زیســتن در راســتای دســتورالعمل های اخالقــی اســت؛ از همیــن 

رو اخــالق بــه عنــوان رکــن تمّدنــی در انحطــاط یــا پویایــی تمّدن هــا از اهمّیــت بــه ســزایی برخــوردار 

اســت. بــه تعبیــر دیگــر، زندگــی اخالقــی از جملــه ارکان فرهنــگ تمّدن ســاز اســت کــه در پیدایــش 

ــای  ــه خصلت ه ــد ب ــه تقی ــاع ک ــر اجتم ــه ه ــه ای ک ــه گون ــی دارد، ب ــش مهم ــع، نق ــای جوام و بق

ــته و از  ــی داش ــت آگاه ــم طبیع ــاد عال ــطوح و ابع ــه ی س ــر از هم ــی اگ ــد؛ حت ــته باش ــو نداش نیک

ــز برخــوردار باشــد، حــالوت انســانّیت را نخواهــد چشــید )جعفــری، 1378، 190- حــّد اعــالی آن نی

ــای  ــم در دنی ــز افزایــش جرای ــی اخــالق در اعتــالی تمّدن هــا، امــروزه نی ــار نقــش آفرین 192(. در کن

ــار فرصت هــای ایجــاد شــده، تفــاوت نگرشــی گروه هــا  ــوژی نویــن در کن کنونــی، تهدیدهــای تکنول

و اقلّیت هــای دینــی و نــژادی در جوامــع خــود، منجــر بــه گســترش مشــکالت اخالقــی شــده اســت. 

بنابرایــن، رفــع معضــالت اخالقــی از یــک ســو و تــالش جهــت تحقــق جامعــه ی متمــدن جهانــی از 

ســویی دیگــر، ضــرورت پرداختــن بــه زندگــی اخالقــی را دوچنــدان می کنــد.

عــالوه بــر ایــن، در راســتای نهضــت فراگیــر و رحمــت الهــی، پرداختــن صــرف بــه مباحــث اخالقی 

و اکتفــا بــه پنــد و انــدرز مبنــی بــر دوری از گنــاه، بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، ســخنی ابتدایــی 

ــی امــروز  ــد موعظه هــا و درس هــای اخالق ــه بای ــه ی دوران نوباوگــی اســت ک اســت و شــبیه تغذی

بــه ویــژه بــرای جوانــان و آینده ســازان جهــان اســالم، بــدان پایــه از تعالــی رســد کــه در افــق دیــد 

آنــان، خالفــت خــدا را ترســیم کنــد و بــا شــکوفایی عقــل نظــری و ثمردهــی عقــل عملــی، راه رهایــی 

ــب  ــه مرات ــل ب ــانی و نی ــاالت انس ــاحت کم ــدن در س ــده ش ــانی و زن ــای نفس ــردن از پلیدی ه و ُم

خالفــت الهــی بــرای همــگان فراهــم گــردد )جــوادی آملــی، 1384، ج 15، 261(.

ــه ایشــان اخــالق را یکــی از ســه  ــدان حــّد اســت ک ــا ب ــی ت ــی اخالق ــه زندگ ــه ب ــت توّج اهمی

ــن  ــری رک ــه تعبی ــی و ب ــت حقیق ــده ی هوی ــال( شــکل دهن ــاد، اخــالق و اعم عنصــر اساســی )اعتق

هوّیتــی انســان می دانــد؛ بدیــن معنــی: کســی کــه از ایمــان برخــوردار باشــد و اخــالق الهــی را در 

ــر پایــه ی آن ایمــان و اخــالق عمــل نمایــد، در فرهنــگ قــرآن، انســان  جــان خــود پیــاده کنــد و ب

اســت و ایــن هوّیــت انســانی نــه تنهــا او را از دیگــران متمایــز می کنــد، بلکــه در قیامــت نیــز ممیــز 

ــت انســان و  ــت اخــالق در هوّی ــن، اهمّی ــی، 1379، 340(. بنابرای ــران اســت )جــوادی آمل او از دیگ

ــم  ــرآن کری ــر ق ــای آن ب ــالمی و ابتن ــّدن اس ــدی تم ــّدن، بهره من ــی آن در تم ــش ارکان ــن نق همچنی

کــه بــا دســتورالعمل های اخالقــی خــود، تــداوم حیــات بشــری را نویــد می دهــد، محقــق را بــر آن 
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ــو  ــه مصادیــق آن در قــرآن کریــم در پرت ــا توجــه ب ــا فهــم تمّدنــی از زندگــی اخالقــی را ب داشــته ت

اندیشــه آیــت اهلل جــوادی آملــی مــورد واکاوی قــرار دهــد. پرداختــن بــه اخــالق و زندگــی اخالقــی 

از ضــرورت و اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت بــه نحــوی کــه محققــان از زوایــای متعــددی بــدان 

ــالمی  ــی«، اس ــوادی آمل ــت اهلل ج ــار آی ــی در آث ــأن اخالق ــور )1391( »ش ــه: پاکپ ــد، از جمل پرداخته ان

ــی« جــوادی و صالحــی  ــر آراء آیــت اهلل جــوادی آمل ــه ب ــا تکی ــردی اســالمی ب )1396( »اخــالق کارب

ــی  ــی )1393( »بررس ــک زای ــی«، ل ــوادی آمل ــت اهلل ج ــتاد آی ــالق اس ــفه اخ ــاداتی )1397(؛ »فلس س

ابعــاد اخالقــی امنیــت بیــن الملــل از منظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی«. نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن 

پژوهش هــا ایــن اســت کــه ایــن امــر تنهــا از زاویــه ی علــم اخــالق و فلســفه اخــالق بررســی شــده 

ــی  ــه زندگ ــه این ک ــر ب ــون نظ ــد. اکن ــت نش ــی یاف ــی، پژوهش ــی اخالق ــق زندگ ــه مصادی و در زمین

اخالقــی ریشــه در هنجارهــای جامعــه دارد، بررســی ایــن زیســت از زاویــه ی قــرآن کریــم کــه نــزد 

مســلمانان دســتورالعمل کامــل مطابــق بــا فطــرت جهــت زیســتن اســت، حائــز اهمیــت بــوده، لــذا 

محقــق تــالش دارد ایــن رکــن تمّدنــی را در آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی تبییــن نمایــد.

2. عناصر فهم تمّدنی در اندیشه آیت اهلل جوادی آملی

ــه آن را  ــی اســتوار اســت ک ــر ارکان ــی اســت، ب ــه ی کامــل تمــّدن دین ــه نمون تمــدن اســالمی ک

ــع  ــه منب ــم ک ــرآن کری ــوان در ق ــی را می ت ــاخصه های تمّدن ــد. ش ــاز می کن ــا ممت ــایر تمّدن ه از س

اصلــی زندگــی و حیــات حقیقــی اســت جســتجو کــرد. در آرای آیــت اهلل جــوادی آملــی فهــم تمّدنــی 

ــدان اشــاره می شــود: ــر ب ــر ارکانــی اســتوار اســت کــه در زی ب

الف: حیات طیبه

در اندیشــه ی دینــی، حیــات انســان ابعــاد و مراتبــی دارد. حیــات انســانی بــا توجــه بــه آیــات و 

روایــات، دارای ســه الیــه وجــودی اســت: نخســت؛ حیــات حیوانــی اســت کــه در حیطــه ی ارضــا و 

کمــال نفســانی اســت )محمــد:12(. مــراد از حیــات دوم؛ حیــات انســانی اســت کــه از آن بــه »حیــات 

مؤمنانــه« تعبیــر می شــود )ســجده:18(. الیــه ی ســوم؛ حیاتــی کــه در گــذر از مرتبــه زندگــی مــاّدی 

و رســیدن بــه مقــام باالتــری از حیــات اســت )جــوادی آملــی، 1388، 157(. ایشــان در توضــح ایــن 

مراتــب معتقــد اســت، حیــات حیوانــی، اولیــن درجــه اســت کــه منطقیــان در ایــن مرحلــه، انســان 

ــات  ــن حی ــی جــدا می شــود. ای ــی نبات ــش از زندگ ــا فصــل حســاس خوی ــد و ب ــوان می نامن را حی

ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــوده و او می توان ــان ب ــدف انس ــای ه ــه اقتض ــت ک ــاّدی اس ــات م ــه ی حی الزم

قــوای حیوانــی و بــه شــرط تعــادل قــوا و داشــتن معرفــِت الزم، در راســتای کمــال، از آن بهــره َبــَرد 
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ــه  ــتند ک ــات هس ــه ی حی ــن مرتب ــی در پایین تری ــرآن، برخ ــگاه ق ــی، 1388، 159(. از ن ــوادی آمل )ج

زندگــی کافــران و منافقــان )معــارج:42( در همیــن راســتا تفســیر می شــود. آنــان بــا عــدم اســتفاده 

از عقــل و بی اعتنایــی بــه قــوه ی عاملــه، در غفلــت بــه ســر می برنــد و زندگــی دنیــا آنــان را دچــار 

حالــت تخدیــری نمــوده )یونــس:7-8( کــه بــه همیــن حــد قناعــت کرده انــد.

در کنــار زندگــی حیوانــی، حیــات انســانی وجــود دارد کــه بــا خدمــت گرفتــن عقــل، می تــوان از 

زیســت حیوانــی فراتــر رفــت و ثمــرات آن را در زندگــی مشــاهده کــرد. زیــرا قــوای متعــددی در نهــاد 

انســان وجــود دارد و قــرآن بــر ایــن نکتــه تصریــح دارد کــه حیــات واقعــی تکیــه بــر قــوه عاقلــه 

ــه  ــات ک ــری از حی ــه ی دیگ ــورد الی ــی در م ــت اهلل جــوادی آمل ــی، 1388، 161(. آی دارد )جــوادی آمل

ــذي ال َيُمــوُت  ْل َعَلــي اْلَحــيِّ الَّ حیــات طیبــه نــام دارد، معتقــد اســت: مــراد از حیــات در آیــه »َو َتــَوکَّ

ْح ِبَحْمــِدِه َو َکفــي  ِبــِه ِبُذُنــوِب ِعبــاِدِه َخبيــرًا« )فرقــان: 58( بــه بداهــت عقــل، حیــات ظاهــری  َو َســبِّ

ــن  ــد. ای ــات برخوردارن ــن حی ــه از ای ــتند ک ــانی هس ــه کس ــِب آی ــرا مخاط ــت؛ زی ــمانی نیس و جس

مرحلــه از زندگــی امــری پوشــیده نیســت تــا ادراک آن بــرای عــّده ای مبهــم باشــد. اگــر مقصــود از 

حیــات همیــن معنــای ظاهــری و ســطحی آن بــود، نیــاز بــه بیــان داشــت، پــس هــر عقــل ســلیمی 

حکــم می کنــد کــه مــراد از آیــه ی یــاد شــده، معنــای دقیق تــر و ظریف تــر از زندگــی یعنــی حیــات 

حقیقــی انســان بــر مبنــای اندیشــه و ایمــان بــه خــدا اســت کــه در جهــت هــدف منطقــی و متعالــی 

قــرار گرفتــه اســت )جــوادی آملــی، 1389 ، 182(.

ــات  ــری از حی ــطح متعالی ت ــه س ــات، ک ــر از حی ــه ی باالت ــی مرحل ــوادی آمل ــت اهلل ج ــگاه آی از ن

معنــوی اســت، ســیر در عالــم ملکــوت )انعــام:75( بــوده کــه انســان بــا تــالش از مقــام عبــودی بــه 

قــرب ربوبــی می رســد. بنابرایــن انســان بــا بهره گیــری از عقــل و تســلیم در برابــر نقــل قــادر اســت 

ــار ایــن هــدف نیــز می توانــد جامعــه ســالم انســانی را  حیــات انســانی خــود را رقــم بزنــد و در کن

تضمیــن کنــد.

ایشــان عــالوه بــر حیــات طیبــه، بــه نوعــی از حیــات حقیقــی از منظــر باالتــری اشــاره دارد کــه 

ــان  ــرده و بی ــه کار ب ــرای انســان ب ــه« را ب ــر »حــی متأل ــد و تعبی ــد آن را بپیمای ــی بای ــارف حقیق ع

می کنــد کــه در قــرآن کریــم، نــه آن قــدِر مشــترک و نــه ایــن فصــِل ممیــز؛ هیــچ یــک بــه رســمیت 

ــه  ــت و ن ــخنی اس ــی س ــات حیوان ــه از حی ــان ن ــی انس ــف نهای ــت و در تعری ــده اس ــناخته نش ش

ــت  ــه دس ــرآن ب ــان از ق ــل انس ــس و فص ــوان جن ــه عن ــه ب ــت آن چ ــه در نهای ــادی؛ بلک ــم ع از تکل

می آیــد، تعبیــر »حــی متألــه« اســت. بنابرایــن بایــد بــه تبییــن ایــن جنــِس حقیقــی یعنــی »حــی« 

ــان را  ــی از انس ــی و اله ــف منطق ــاوت در تعری ــت و تف ــه« پرداخ ــی »متأل ــی یعن ــِل واقع و آن فص
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ــات اســت  ــای حی ــه همیــن معن ــا اســتناد ب ــه عبارتــی ب ــی، 1384، 15(. ب بازشــناخت )جــوادی آمل

کــه آیــت اهلل جــوادی آملــی تعریــف منطق دانــان از انســان را نمی پذیــرد و معتقــد اســت، انســان 

در نــگاه وحــی، »حــی متألــه« اســت و منظــور از »تألــه« خداخواهــی مســبوق بــه خداشناســی در 

زندگــی مؤمنانــه اســت؛ بــه عبارتــی انســان بایــد در عقایــد، اخــالق، فقــه، حقــوق و ســایر شــئون 

ــی، 1389، 151(. ــه داشــته باشــد )جــوادی آمل زندگــی  زیســت موحدان

ــگاه خاصــی برخــوردار اســت.  ــی، انســان در نظــام هســتی از جای از نظــر آیــت اهلل جــوادی آمل

در صورتــی بــه ایــن جایــگاه رفیــع نایــل می شــود کــه اســتعدادهای خــود را بــه فعلّیــت برســاند. 

تمــام اهتمــام شــارع در مکتــب انسان ســاز در جهــت تقنیــن و تحکیــم تعالیــم و احــکام، فعلّیــت 

بخشــیدن بــه قــوای بالقــّوه و تعالــی انســانّیت وی اســت. انســان بــا گــذر از جنبــه ی حیوانیــت و 

ــر در  ــن ام ــّدن داشــته باشــد. ای ــه ای ســالم و متم ــد جامع ــام انســانی، می توان ــه مق ــن ب ــار یافت ب

ــه  ــه ن ــی اســت ک ــن رو اســالم دین ــد، از ای ــدا می کن ــروز پی ــرش مســئولیت اجتماعــی ب بســتر پذی

تنهــا بــه جامعــه و اجتمــاع انســانی اهتمــام دارد، بلکــه بهتریــن جامعــه و متمدن تریــن صــورت آن 

ــی،1388، 24(. ــوادی آمل ــد )ج ــی می کن ــان و معرف را بی

بنابرایــن قــرآن، انســان حقیقــی را »حــی متألــه« معرفــی می کنــد، یعنــی انســانی کــه بــا مــرِگ 

تــن پایــان نمی پذیــرد و خداخواهــی او مســبوق بــه خداشناســی وی و ذوب او در جریــان الوهّیــت 

اســت. لــذا انســاِن معنــوی کســی اســت کــه حیــات الهــی، تألــه و خداخواهــی فطــری خویــش را 

از منظــر الهــی و تعالیــم قرآنــی بــه فعلّیــت رســانده، مراحــل تکامــل انســانی را تــا مقــام خالفــت و 

مظهرّیــت اســمای حســنای الهــی بــاال بــرده و بــه مقــام »بیــان« رســیده اســت و وضعیــت روشــنی 

از رابطــه ی چهارگانــه انســان نشــان می دهــد )جــوادی آملــی، 1371، 105-114(.

هــدف ایــن حیــات از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی کســب ســعادت و رهایــی از شــقاوت اســت؛ 

ــت و  ــالم، ماهّی ــر اس ــت. از منظ ــی نیس ــود اله ــه مقص ــاننده ب ــن رس ــز دی ــی ج ــچ عامل ــرا هی زی

حقیقــت ایــن حیــات بــه حــرکات و ســکنات ظاهــری انســان، مفهــوم حقیقــی بــرای حیــات نیســت، 

بلکــه حیــات حقیقــی از جامعّیتــی برخــوردار اســت کــه از زوال مبّراســت. قــرآن بــه پیــروان خــود 

ــه  ــع بینان ــا اندیشــه ی واق ــرده و ب ــز ک ــات پرهی ــه حی ــگاه محــدود و ظاهــری ب ــه از ن ــوزد ک می آم

بــه آن بنگرنــد. حیــات بدیــن معناســت کــه انســان مدتــی در ایــن نشــئه ی طبیعــت ســپری کنــد و 

بعــد از آن پرونــده ی حیــات وی بســته شــود کــه ایــن نازل تریــن مرتبــه ی حیــات و الزمــه ی حیــات 

حقیقــی اســت )جــوادی آملــی، 1388، 17(.
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ب: توحید محوری

یکــی از مبانــی تمــّدن اســالمی ابتنــای آن بــر توحیــد محــوری اســت. از نظــر آیــت اهلل جــوادی 

آملــی، بشــر هرگــز بــی قانــون رهــا نمی شــود و فقــط اجتمــاع عامــل نیــاز بــه قانــون نیســت؛ بلکــه 

ــی را  ــی دنیای ــان هســتی، خــود را مســافر و زندگ ــی در جه ــی اله ــر اســاس جهان بین ــه ب کســی ک

مقدمــه حیــات جاویــد آخــرت می دانــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای یــک لحظــه هــم معــدوم 

ــده  ــان آخــرت زن ــاد و جه ــا مــرگ معــدوم و در مع ــه انســان ب ــن نیســت ک ــی چنی نمی شــود. حت

ــه شــدن عــدم، میــان ایــن متحــرک و آن هــدف نیســت. انســان  ــای فاصل ــه معن شــود و مــرگ ب

زندگــی را بــا »کــدح« آغــاز می کنــد تــا بــه مالقــات پــروردگار برســد )انشــقاق: 6(. ایــن انســان در 

همــه ی مراحــل زندگــی چــون: عقایــد، اخــالق، اعمــال فــردی، نحــوه ی ارتبــاط بــا جهــان طبیعــت و 

نحــوه ی انتفــاع از منابــع و مواهــب طبیعــی، خــود را بنــده ی خــدا دانســته، قوانیــن الهــی را پذیرفتــه 

ــگی و  ــور همیش ــده حض ــان دهن ــن نش ــی، 1388، 82(. ای ــوادی آمل ــد )ج ــردن می نه ــه آن گ و ب

مســتمر خداونــد در همــه ی ابعــاد و زیســت جهــان اوســت.

بــر مبنــای جهان بینــی الهــی، هــدف افــراد در جامعــه ی الهــی ایــن نیســت کــه فقــط از دنیــا و نیــز 

هم دیگــر بهــره ببرنــد؛ بلکــه مبنــای حیــات آنــان، بــر اســاس پیونــد بیــن ایــن دو نشــئه ی دنیــا و 

آخــرت اســت )کهــف: 46(، تــا بــه لقــای الهــی برســد )جــوادی آملــی، 1388، 83(. از ایــن رو انســان 

ــد اصــول و خــط مشــی هایی اســت؛ بدیــن  ــه اهدافــش نیازمن در ایــن جامعــه، جهــت رســیدن ب

ــا جهــت  ــا خــدا، ب ــا خــود، ب ــه ی خــود )رابطــه انســان ب معنــی کــه انســان در کنش هــای چندگان

طبیعــت، بــا موجــودات دیگــر(، توحیــد را ســرلوحه ی همــه ی شــئون حیــات اجتماعــی خــود قــرار 

ــی، 1391(. ــت اهلل جــوادی آمل می دهــد )ر.ک.آی

توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه توحیــد محــوری بدیــن معنــا نیســت کــه فــرد در اعتقــادات 

خویــش بــه ذات ربوبــی معتقــد باشــد و ایــن اعتقــاد هیچ گونــه ثمــری نداشــته باشــد. عقیــده بــه 

ــردی و اجتماعــی در جامعــه  ــه طــور قطــع، در اخــالق و اعمــال ف ــد هــر گاه شــکوفا شــود، ب توحی

ــا اخــالق و عمــل،  ــده ب ــی، در حقیقــت نســبت عقی ــت اهلل جــوادی آمل ــد. از نظــر آی ــی می یاب تجل

ــح شــرح و  ــه طــور صحی ــد ب ــه توحی ــاد ب ــن اعتق ــر مت ــن و شــرح اســت. اگ ــد رابطــه ی مت همانن

ــد لوحــی  ــه توحیــد مانن ــرد. اعتقــاد ب تفســیر گــردد، قلمــرو آن تمــام شــئون زندگــی را فــرا می گی

اســت کــه اگــر بــاز گــردد، صفحــه اش نظــام اخالقــی و عملــِی بنــا شــده بــر قســط و عــدل در جامعــه 

ــدل و داد و  ــر از ع ــام پ ــه آن، نظ ــدی ب ــاد و پایبن ــد و اعتق ــتره ی توحی ــه گس ــه آن ک ــت. نتیج اس

جامعــه ای خواهــد بــود کــه افــراد آن دائــم در صلــح و صفــا زندگــی می کننــد؛ امــا اگــر توحیــد در 
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جامعــه ای نباشــد، آن جامعــه اســتقرار و امنیــت نــدارد )جــوادی آملــی، 1388، 103-84(

ج: عقالنیت

ــل  ــق عم ــیله و طری ــوان وس ــه عن ــم ب ــی، ه ــالمی، از جهت ــازی اس ــد تمّدن س ــت در فراین عقالنی

ــی  ــی و مهندس ــا در طراح ــه تنه ــی ن ــه عبارت ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــّدن ب ــن تم ــم رک ــد و ه می کن

تمــّدن اســالمی عقالنــی عمــل می شــود و از مؤّلفه هــای عقــل مــدد گرفتــه می شــود، بلکــه در متــن 

تمــّدن نیــز بــه ایــن رکــن نیازمنــد اســت.

منظــور از عقالنّیــت، مجموعــه ای از اندیشــه ها اســت کــه دربردارنــده ی مبانــی، اهــداف، اصــول و 

راهبردهایــی نســبت بــا یکدیگرنــد. ایــن انســجام می تــوان ریشــه در منابعــی چــون معرفــت دینــی، 

تجربــی، شــهودی، اســتداللی و دانــش بشــری داشــته باشــد. در صورتــی کــه عقالنّیــت در راســتای 

معرفــت دینــی و وحــی عمــل کنــد، بــا یــاری جســتن از عقــل، عقالنّیــت دینــی را رقــم می زنــد. در 

چنیــن حالتــی، عقــل، خودبنیــاد نیســت بلکــه در راســتای دیــن نســبت ســنجی می شــود )نعیمیــان، 

1398، 11-19(. اگــر عقالنّیتــی کــه محصــول اندیشــه ی آدمــی باشــد، خودبنیــاد بــوده و بــا مــدد عقــل 

عمــل کنــد عقالنّیــت هدایــت شــده نامیــده می شــود)همان، 19(. آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه چنــد 

نــوع عقالنّیــت اشــاره دارد: عقالنّیــت ســنتی کــه تنهــا منبــع معرفتــی آن، کتــاب و ســنت اســت و 

ــم و برطــرف ســاختن نیازهــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی مــورد  ــه دســت آوردن عل جهــت ب

اســتفاده قــرار می گیــرد. در نظــام ســنتی بــر ایــن نــوع عقالنّیــت متعّصبانــه پافشــاری می شــود. در 

عقالنیــت مــدرن، دیــن جایــگاه اساســی نــدارد، عقــل میــزان بــوده و نقــل بایــد خــود را در راســتای 

عقــل تنظیــم کنــد. ایــن نــوع عقــل در اندیشــه ی غربــی شــکل گرفتــه اســت )میرخلیلــی، 1396، 25(.

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، عقالنّیــت وحیانــی نــوع ســومی اســت کــه بیانگــر روش معرفتــی 

جامعــی بــوده کــه از نقص هــا و ضعف هــای عقالنّیــت مــدرن مبّراســت. از نظــر ایشــان عقالنّیــت 

غربــی بــا همــه ی پیشــرفت هایی کــه از نظــر مــادی بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده، در اصالت دهــی 

بــه زندگــی و معنادهــی بــدان، دچــار مشــکل اساســی اســت. بــه عبارتــی اگرچــه پیشــرفت و آبــادی 

مــادی را ایجــاد کــرده؛ ولــی در ســاختن روح و روان آدمــی جهــت اعتــال و ارتقــای باطــن زندگــی 

موفــق نبــوده اســت )جــوادی آملــی، 1396، 94(.

بنابرایــن، عقالنّیــت وحیانــی بــا درآمیختــن و اســتفاده ی متــوازن و صحیــح از عقــل و نقــل، هــم 

ــن  ــی وی را تضمی ــربلندی آن جهان ــم س ــد و ه ــن می نمای ــان را تأمی ــی انس ــن دنیای ــرافرازی ای س

ــی،  ــاد و بخش هــای زندگ ــه ی ابع ــروزی و ســعادت بشــر را در هم ــن وســیله، به ــه ای می ســازد و ب
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تنظیــم و تبییــن می کنــد. تحلیــل عمیــق، همــه جانبــه، واقــع بینانــه و خالــی از حشــو، زوائــد، غلــو 

و خرافــاِت ایــن مفهــوم، رســالت خطیــر و ارزشــمندی اســت کــه بایــد بــا دّقــِت نظــر و تأّمــل هرچــه 

بیشــتر، دنبــال شــود و مبانــی و روش هــای آن بــه شــکلی موجــه، مســتدل و قابــل ارائــه بــه همــه ی 

اندیشــمندان، حــق جویــان و تکامــل خواهــان، تدویــن گــردد )جــوادی آملــی، 1396(. بــه تعبیــری 

بــه عنــوان شــیوه ی معرفتــی، منهــج و روشــی جهــت متحقــق کــردن فرهنــگ واالی اســالمی و علــم 

نافــع کــه اســاس و پایــه ی هــر خیــری اســت، بــه کار رود )المظاهــری، 1396، 118( از همیــن روســت 

کــه چنیــن عقالنّیتــی، یکــی از پایه هــای تمّدن ســازی محســوب می شــود. ایــن تمــّدن بــا همــه ی 

ســاختارها و شــئون وجــودی انســان، بــه ویــژه بــا دو جنبــه وجــودی انســان یعنــی »طبیعــت« و 

»فطــرت« روبــه رو اســت و وحــدت تمــّدن در گــرو فطــرت و کثــرت آن بــا طبیعــت اســت. تمــّدن 

ــور  ــت و مأم ــروی از طبیع ــه آن، و پی ــت دادن ب ــرت و اصال ــت فط ــا هدای ــی، ب ــتین و متعال راس

قــرار دادن آن در نفــوس آدمیــان همــراه اســت. از ایــن رو تمــّدن اســالمی بــا دیــن فطــری قابــل 

ــت. ــت یابی اس دس

د: عدالت و اخالق

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، یکــی از آثــار و فوایــد دیــن، شــکوفایی تمــّدن اســت؛ زیــرا هــر جا 

دیــن حضــور پیــدا کــرده، تمــّدن جلوه هــای بیشــتری از خــود ارائــه کــرده اســت )جــوادی آملــی، 

1380، 48(. منظــور از تمــّدن، نظــم اجتماعــی اســت کــه در نتیجــه ی وجــود آن، خاّلقیــت فرهنگــی 

ــادی،  ــور اقتص ــاط در ام ــی و احتی ــل پیش بیین ــوری از قبی ــد. ام ــان می یاب ــر و جری ــکان پذی ام

ســازمان سیاســی، ســنن اخالقــی و کوشــش در راه معرفــت و بســط هنــر از عناصــر و ارکان تمــّدن 

ــان  ــان ادی ــت: در می ــوان گف ــر می ت ــر دیگ ــه تعبی ــی،1380، 48(. ب ــوادی آمل ــود )ج ــمرده می ش ش

ــی متقــن و تاریــخ مشــخص و روشــن در  ــه لحــاظ داشــتن اصــول و مبان موجــود، دیــن اســالم ب

ــّدن  ــه تم ــه در زمین ــی ک ــای مختلف ــرده و کتاب ه ــا ک ــاده ای ایف ــش فوق الع ــّدن، نق ــش تم آفرین

ــری را  ــن تأثی ــالم چنی ــن اس ــد و دی ــی می ده ــه آن گواه ــت، ب ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــالمی ب اس

ــّدن را دارا اســت  ــت ایجــاد تم ــذا قابلی ــد؛ ل ــروز می کن ــن عملکردهــا از او ب ــه داشــته و ای در جامع

ــی 1380، 50(. )جــوادی آمل

توجــه بــه نقــش اخــالق در تمــّدن اســالم، در اندیشــه ی تاریــخ دانانــی چــون گوســتاولوبون نیــز 

پنهــان نمانــده اســت. وی معتقــد اســت احــکام و تعلیمــات اخالقــی قــرآن، بســیار برجســته و عالــی 

اســت. خیــرات نیکــی، مهمــان نــوازی، اعتــدال در خواهش هــای نفســانی، وفــای بــه عهــد، اکــرام 
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والدیــن، اعانــت و سرپرســتی از بیــوه و یتیــم، نیکــی کــردن در مقابــل بــدی کــه در مــوارد عدیــده 

از آن تأکیــد بــه عمــل آمــده، از تمــام ایــن صفــات و خصایــل حمیــده ی تعلیــم داده شــده اســت 

)گوســتاو لوبــون،1318، 581(. اگــر چــه وی وجــود تعالیــم اخالقــی عالــی را در هــر جایــی کــه مذهــب 

یافــت شــود امــری واضــح می دانــد؛ ولــی معتقــد اســت، جهــت دریافــت روِح اخالقــی یــک قــوم، 

مراجعــه بــه خصایــص و صفــات آن قــوم بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد نــه آن چــه در کتــاب مذهبــی 

ــود از  ــب نمی ش ــر موج ــن ام ــا ای ــان(. ام ــت )هم ــده اس ــر ش ــی ذک ــور اخالق ــوان ام ــه عن ــان ب آن

عظمــت روحیــه ی اخالقــی مســلمانان در صــدر اســالم بــه نیکــی یــاد نکنــد؛ از همیــن رو می گویــد: 

ــا در  ــری داشــته اســت. آن ه ــا برت ــوام دنی ــه ســایر اق اخــالق مســلمین در صــدر اســالم، نســبت ب

مــرّوت، انصــاف، اعتــدال و نیکــی، رواداری نســبت بــه اقــوام مغلــوب، اســتواری در عهــد و پیمــان، 

ــای  ــان جنگ ه ــی در زم ــوام اروپای ــوص اق ــوام بخص ــایر اق ــه س ــبت ب ــه نس ــار برادران ــلوک و رفت س

صلیبــی پیــش قــدم بــوده و روح اخالقــی آن ها حیــرت انگیــز بــوده اســت )گوســتاولوبون،1318، 566(.

 منظــور گوســتاولوبون ایــن اســت کــه؛ اخــالِق یــک قــوم چنــدان ارتباطــی بــا اعتــالی آن دیــن 

نــدارد. اگــر چــه آیــت اهلل جــوادی آملــی معتقــد اســت: دیــن در مرتبــه ی اول، انســان را از توّحــش 

حیوانــی خــارج و او را وارد وادی و حریــم انســانی می کنــد و بــا پذیــرش حیــات انســانی و رعایــت 

قوانیــن الهــی و عمــل بــه آن، ـ کــه از طریــق وحــی انســانی در دســترس او قــرار گرفتــه ـ کمــاالت 

ــه از  ــد. انســانی ک ــار می یاب ــدی ب ــه ســعادت اب ــرده، ب ــن ک ــراض فطــری خــود را تأمی ــی و اغ عقل

مرحلــه ی حیوانــی گــذر کــرده، بــه مرتبــه ی عقالنــی می رســد، زمــام گفتــار، رفتــار و کــردار او را عقــل 

بــه عهــده می گیــرد و در ایــن حــال، چنیــن انســانی امنّیــت و نظــم را حاکــم می کنــد و بــه دنبــال 

حاکمّیــت امنّیــت و نظــم، عناصــر و عوامــل تمــّدن در چارچــوب برنامــه الهــی شــکل می گیــرد و در 

واقــع انســاِن متمــّدن در ایــن معنــا، انســان الهــی اســت کــه در تمــام اعمــال و رفتــار اجتماعــی و 

فــردی خــود، جــز بــا قانــون خــدا زیســت نمی کنــد )جــوادی آملــی، 1380، 49(، بــه تعبیــری قــرآن 

یــک نظــام اخالقــی جــدا از نظــام دینــی عرضــه نمی کنــد؛ یعنــی مفاهیــم اخالقــی آن تابــع مفاهیــم 

ــکو، 1388، 45(. ــزو تس ــد )ای دینی ان

همــان طــور کــه اخــالق بــه عنــوان مؤلفــه ی تمّدنــی بــا ابتنــا بــر دیــن توانســته بــه بالندگــی 

ــاز  ــه آغ ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــم بزن ــی را رق ــن تمّدن ــن رفت ــاط و از بی ــل انحط ــد عام ــد، می توان برس

ســقوط ارزش هــای انســانی و وارد کــردن انســان ها بــه تاریــخ طبیعــی- حیوانــی، از موقعــی اســت 

کــه اخــالق را از قامــوس زندگــی بشــر حــذف نمودنــد و وجــدان را از کار انداختنــد )عالمــه جعفــری، 

بی تــا، 1626( پایبنــدی شــدید بــه اعمــال پســندیده، نیکــو و زیبــا، ناشــی از اخــالق مرغــوب اســت. 
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هــر دو عمــل، عامــل بــروز و اعتــالی تمــّدن و فرهنــگ پویــا و هدفــدار اســت. در عناصــر اساســی آن، 

انســانّیت اســت کــه آدمیــان بــدون آن هــا دچــار زندگــی بی هــدف و نــگاه ابــزار گونــه بــه زندگــی 

ــد، مســیر نعمــت هــم عــوض  ــی خــود را عــوض کن ــر قومــی مســیر اخالق می شــوند )همــان(. اگ

می شــود و نقمــت دامن گیــر آن هــا خواهــد شــد و دیگــر هیــچ عاملــی بــرای رد کیفــر الهــی وجــود 

نــدارد زیــرا در آیــه ی شــریفه )رعــد: 11( والــی و قّیــوم جامعــه را خداونــد معرفــی کــرده اســت و از غیر 

او نــه می تــوان نعمــت و نــه می تــوان رفــع نقمتــی را انتظــار داشــت )جــوادی آملــی، 1388، 96(.

ــالم در  ــدر اس ــه ق ــه ب ــود ک ــدا می ش ــی پی ــر مذهب ــا کمت ــه در دنی ــه این ک ــه ب ــا توج ــال ب ح

قلــوب پیروانــش نفــوذ و اقتــدار داشــته باشــد، بلکــه می تــوان گفــت غیــر از اســالم مذهبــی یافــت 

ــی  ــز اصل ــه مرک ــرآن ک ــه، ق ــد، چ ــته باش ــدارش دوام داش ــت و اقت ــدر حکوم ــه این ق ــود ک نمی ش

اســت اثــرش در تمــام افعــال و عــادات مســلمین از کلــی و جزئــِی ظاهــر، آشــکار اســت )گوســتاو 

لوبــون،1318، 568(، شایســته اســت از زندگــی اخالقــی قــرآن الهــام گرفتــه، جهــت اعتــالی فرهنــِگ 

ــم. ــره بگیری ــاز به تمّدن س

ه: تقوا؛ رأس اخالق

حقیقــت تقــوا  از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، بــا حیــات عقلــی و انســانی پیونــد وثیــق دارد؛ 

بدیــن صــورت کــه حیــات طیبــه ی انســاِن حــّی متألــه، او را بــه پیــروی از اصــول معیــِن برگرفتــه از 

عقــل یــا نقــل وامــی دارد؛ تــا جایــی کــه ملــزم بــه حرکــت در چهارچــوب معیــن خواهــد بــود و از آن 

تجــاوز نمی کنــد. الزمــه ی ایــن تقیــد، وجــود نیــروی درونــی خودنگهــداری از هــوی و هــوس اســت 

ــه ی تقــوا را  ــه وجــود مؤلفه هــای تمّدنــی فــوق، آنچــه زمین ــی، 1389ب(. نظــر ب )ر.ک: جــوادی آمل

ــد و  ــی خداون ــی دائم ــت قیوم ــی معّی ــد: 40( یعن ــدی اســت )حدی ــرد توحی ــد، رویک فراهــم می کن

نظــارت بــر بنــدگان اســت )همــان(.

ایشــان جهــت تبییــن تقــوا بــا نظــر بــه آیــه 177 ســوره ی بقــره، میــان ایمــان، اخــالق و عمــل 

صالــح کــه همــان ارکان اصلــی دیــن در اســالم اســت، بــا »بــّر و نیکــی« تــالزم برقــرار می کنــد. از 

نظــر ایشــان، بــّر، جامــع بيــن عقايــِد حــق و اخــالق و اعمــاِل صالــح اســت. »بــرِّ در عقيــده«، ايمــان 

ــّر در عمــل  بــه مبــدأ، معــاد، همــه ی فرشــتگان، تمــام كتاب هــای آســمانی و همــه ی انبياســت. »ب

ــت،  ــال و بی سرپرس ــد م ــاِن فاق ــام، يتيم ــه ارح ــيدگي ب ــوب در راه رس ــاِل محب ــاق م ــح«، انف صال

ــّر در  ــه ی ب ــن مرتب ــه عالی تري ــردگان اســت. البت ــردن ب ــدگان، ســائالن و آزاد ك مســاكين، در راه مان

ايــن بخــش، اعطــای مــال برپايــه ی حــّب »خــدا« اســت؛ نــه براســاس حــّب »مــال« و نــه دوســتی 
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ــه حــّب »ُمعطــی  ــت وصــف جــود و ســخا و ن ــه محب ــاق، و ن ــل انف ــی فع ــال«. يعن »بخشــش م

ــّر در عمــل صالــح، برپــا داشــتن نمــاز و پرداختــن زكات را نيــز شــامل  نســبت بــه ارحــام خــود«. ِب

ــی، 1388، ج9، 77(. اســت )جــوادی آمل

ــر، رأس  ــوا و ّب ــی اســت، تق ــی از ارکان تمّدن ــگاه ایشــان، اخــالق یک چنان چــه اشــاره شــد در ن

ــل  ــالق و عم ــان، اخ ــکل از ایم ــی، متش ــّر و نیک ــه ب ــورت ک ــن ص ــود؛ بدی ــوب می ش ــالق محس اخ

ــی  ــت، منتف ــّر اس ــوا و ب ــان تق ــه هم ــزا، کّل ک ــن اج ــی از ای ــدان یک ــورت فق ــت. در ص ــح اس صال

می شــود؛ از همیــن روســت کــه قــرآن، عمــل صالــح و ایمــان را بــه عنــوان ُبعــد اثباتــی تقــوا، قریــن 

ــی برخــوردار اســت.  ــی و هــم ُحســن فعل ــی هــم از ُحســن فاعل ــه عبارت ــد. ب ــر می کن ــر ذک یکدیگ

منظــور ایــن اســت کــه ُخلــق و عمــل او بــا عقــل و نقــل مطابقــت دارد )جــوادی آملــی، 1388، ج 

9، 103-110(. حــال اگــر فــرد از خیــر جامــع و بــّر محــروم شــود ایــن امــر محرومیــت از حیــات طیبــه 

ــات الهــی )بقــره: 189(  ــه برخــی از آی ــا نظــر ب ــال دارد )نحــل: 197(. ایشــان همچنیــن ب ــه دنب را ب

ــرار را فراهــم  ــام اب ــه مق ــه ی رســیدن ب ــد برخــی مســائِل اخالقــی در امــور اجتماعــی، زمین معتقدن

ــی، 1388، ج9، 133(. ــوادی آمل ــد )ج می کن

ــه ی  ــود دارد. رابط ــاط وج ــی ارتب ــای تمّدن ــایر مؤلفه ه ــوا و س ــان تق ــان، می ــه ی ایش در اندیش

میــان تقــوا و عدالــت، بــا نظــر بــه آیــات قــرآن )نحــل: 90( این گونــه آمــده اســت: خداونــد همــگان 

را بــه عــدل فرمــان می دهــد و عمــل بــه عــدل را حتــی در دشــمنی بــا دیگــران، حقیقتــی کــه بــه 

تقــوا نزدیک تــر اســت، معرفــی می کنــد )مائــده: 8(. عــالوه بــر ایــن آیــات، بــا نظــر بــه آیــه ی 13 

ســوره ی حجــرات، عدالــت بــا کرامــت الهــی و بــا تقــوا ارتبــاط می یابــد، یعنــی بــه میــزان اطاعــت 

از عــدل الهــی، بــر کرامــت در ســاحت حــق افــزوده می شــود )ر.ک: جــوادی آملــی، 1379(. منظــور 

ایــن اســت کــه کرامــت انســان بــا قــرب الهــی تجلــی پیــدا می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه او و خداونــد 

محــّب و محبــوب یکدیگــر می شــوند و شــّدت ایــن رابطــه نیــز بــه تقــوا بســتگی دارد و انســان را 

بــه ســمت رشــد اخالقــی هدایــت می کنــد. انســان رشــد یافتــه ی اخالقــی، زمینــه ی اعتــالی حیــات 

فــردی و اجتماعــی را بــرای خــود و دیگــران فراهــم مــی آورد.

فهم تمّدنی از زندگی اخالقی

از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی تمــّدن جامعــه ی اســالمی، در آیینــه ی تدّیــن ظهــور پیــدا می کنــد 

)جــوادی آملــی، 1391، 38(. اســاس و پایــه ی ســیر انســان در حیــات طیبــه، معرفت شناســی اســت. 

از ایــن رو بایــد از هــر گونــه شــناخت محیــط زندگــی خــود بــدون بهره گیــری از عقالنّیــت وحیانــی 
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پرهیــز کنــد؛ بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، جامعــه ی بــا ایمــان و توحیــدی مأمــور اســت کــه 

محیــط زندگــی خــودر ا معمــور کنــد و از اســتمداد از هادیــان الهــی و عقالنیــت وحیانــی، بیامــوزد 

تــا مــرز و بــوم خــود را از هــر جهــت آبــاد نگــه دارد و همــواره کلیدهــای بهتــر زیســتن را بــه همــراه 

داشــته باشــد )همــان، 53(. توجــه بــه زندگــی اخالقــی جهــت اعتــالی فــرد و جامعــه، در راســتای 

مؤلفه هــای پیــش گفتــه، از جملــه ی ایــن مفاتیــح حیــات اســت کــه در زیــر بــه برخــی از مصادیــق 

ــود: ــاره می ش آن اش

الف: بی طرفی اخالقی

یکــی از مصادیــق زندگــی اخالقــی کــه آیــات الهــی بــه پیــروان خــود می آمــوزد و می تــوان بــه 

ــوان الگویــی در ایــن راســتا تفسیرشــود، رعایــت قاعــده ی اخالقــی »بی طرفــی اخالقــی« اســت  عن

و برگرفتــه از قاعــده ی زّریــن در علــم اخــالق اســت کــه: »آن چــه را کــه بــر خــود دوســت مــی داری، 

ــج  ــز مپســند« )نه ــران نی ــر دیگ ــر خــود نمی پســندی ب ــدار و آن چــه را ب ــران دوســت ب ــرای دیگ ب

ــا تحلیــل ایــن قاعــده نیســت بلکــه در  ــات ی ــد هــدف ایــن بحــث اثب البالغــه، نامــه 31(. هــر چن

بی طرفــی اخالقــی مهــم آن اســت کــه فــرد بــا در نظــر داشــتن ایــن قاعــده، بــه ســطحی از آگاهــی 

ــان  ــا بی ــود ب ــات خ ــز در آی ــرآن نی ــری« باشــد. ق ــر »دیگ ــود ب ــل خ ــر عم ــه تأثی ــه متوج برســد ک

حــوادث و مســائل اخالقــی بــر ایــن قاعــده تکیــه دارد. بــه عنــوان نمونــه زمانــی کــه در آیــه »َواَل 

ــٍة َعَمَلُهــْم ُثــمَّ  ــا ِلــکلِّ ُأمَّ ِلــک َزینَّ وا اهلَل َعــْدًوا ِبَغیــِر ِعْلــٍمۗ  کَذٰ ِذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهلِل َفیُســبُّ وا الَّ َتُســبُّ

ُئُهــْم ِبَمــا کاُنــوا یْعَمُلــوَن« )انعــام: 108( بــه بیــان فضــای اجتماعــی جامعــه و  ِهــْم َمْرِجُعُهــْم َفیَنبِّ ِإَلــٰی َربِّ

آلودگی هــای اخالقــی اشــاره دارد، از مؤمنــان می خواهــد از رفتارهــای مقابلــه ای در مــورد مخالفیــن 

خــود بپرهیزنــد و تأثیــر ایــن نااخالقــی را بــر دیگــران و ســپس بــر خــود مــّد نظــر داشــته باشــند.

ــوده ی ســب،  ــه آل آیــت اهلل جــوادی آملــی در تفســیر ایــن آیــه می نویســد: فضــای جاهلــی مّک

لعــن، شــتم و توهیــن و تحقیــر در همــه ی آداب و ســنت ها بــوده و همیــن آداب جاهلــی در مراســم 

اعتقــادی و عبــادی آنــان راه می یافــت؛ از ایــن رو موحــدان مؤمــن نیــز از آن پرهیــز نداشــتند. ایــن 

ــا اســالم کــه بــر علــم و فرهنــگ و ادِب معقــول اســتوار اســت، هماهنــگ نبــود و حضــرت  روش ب

ــٍق  ــی  ُخُل ــَک َلَعل ــود و مصــداق »َو ِإنَّ ــه ب ــار یافت ــم ب ــق عظی ــروج خل ــه اوج ع ــه ب ــّوت ک ــی نب ختم

َعظیــٍم« )قلــم: 4( بــود، بــا ایــن منهــج مخالفــت داشــت. از ایــن رو طــی نصــوص متعــدد قرآنــی و 

روایــی از ایــن عــادت جلوگیــری شــد. گاهــی انســان بــا بدگویــی و دشــنام بــه محاّجــه می پــردازد 

ذیــَن کَفــُروا  و گاه بــا روش اســتدالل و برهــان ماننــد آیــه »ِإالَّ َتْنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه اهلُل ِإْذ َأْخَرَجــُه الَّ
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ثاِنــی اْثَنیــِن ِإْذ ُهمــا ِفــی اْلغــاِر ِإْذ یُقــوُل ِلصاِحِبــِه ال َتْحــَزْن ِإنَّ اهلَل َمَعنــا َفَأْنــَزَل اهلُل َســکیَنَتُه َعَلیــِه َو 

ــْفلی َو کِلَمــُة اهلِل ِهــی اْلُعْلیــا َو اهلُل َعزیــٌز  ذیــَن کَفــُروا السُّ ــْم َتَرْوهــا َو َجَعــَل کِلَمــَة الَّ َأیــَدُه ِبُجُنــوٍد َل

ــه وجــود دارد،  ــر خــالف راه اول، بســته نیســت. در روش ســومی ک ــه: 40(. راه دوم ب ــٌم« )توب َحکی

ــنام  ــه دش ــان ب ــرد. ایش ــورت می گی ــکنی ص ــارزه و بت ش ــاء: 67( مب ــم )انبی ــرت ابراهی ــد حض مانن

متوســل نشــد، دشــنام دادن کار درمانــدگان اســت. انســان در مــدار اســتدالل و برهــان نیــز موّظــف 

ــزد )جــوادی  ــر می خی ــه پرخاشــگری ب ــه دیگــری هــم ب ــر ن ــد و گ ــان و قلمــش را آرام کن اســت زب

ــی، 1385، ج 26، 524(. آمل

ــه آن دعــوت  »بی طرفــی اخالقــِی« قــرآن یکــی از قواعــد اخالقــی اســت کــه پیــروان خــود را ب

ــه اهلل را در  ــا، دشــنام ب ــه بت ه ــر دارد و دشــنام ب ــران اث ــر دیگ ــار او ب ــد رفت ــرد بدان ــا ف ــد ت می کن

ــا ِلــکلِّ  ِلــک َزینَّ پــی خواهــد داشــت. از همیــن رو در ادامــه تفســیر آیــه آمــده اســت کــه تعبیــر »کَذٰ

ــٍة..« تعلیــل ســب مشــرکان در برابــر دشــنام دادن موحــدان اســت و بــه اســتناد و عمومّیــت ایــن  ُأمَّ

ــم ســّب  ــد، تحری ــاع می کنن ــوب اســت و از آن دف ــان محب ــزد آن ــی ن ــه مقّدســات هــر ملت ــا ک معن

بــه موحــد و مشــرک اختصــاص نــدارد )همــان، 533(. اگــر چــه بت پرســتی از بزرگ تریــن گناهــان 

اســت؛ ولــی خــدا از ســّب بت هــا نهــی می فرمایــد. بی تردیــد هتــک حرمــت مقدســات هــر ملــت 

و گروهــی در مقــام بحــث فرهنگــی و معاشــرت جایــز نیســت. چــه دشــنام دادن بــه موحــد باشــد 

یــا ملحــد و مشــرک، چــه بــه مســلمانان یــا گروه هــای داخلــی مســلمانان باشــد یــا صاحبــان ادیــان 

دیگــر. بنابرایــن بــا عمــل بــه ایــن نــوع زیســت اخالقــی قرآنــی، زندگــی مســالمت آمیــز افــراد بــا 

عقایــد گوناگــون در جامعــه فراهــم می شــود )همــان(.

ــی خــود  ــون را در زندگ ــا موقعّیت هــای گوناگ ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــر، ب ــن ام ــه ای  توجــه ب

تجربــه کنــد. آگاهــی از رفتارهــای نااخالقــی در ایــن آیــه ی قــرآن نشــان می دهــد کــه بــا مشــاهده ی 

اثــر منفــی یــا مثبــت رفتــار خــود بــه جــای مقابله هــای نادرســت بــا دیگــران، بــه دنبــال رفتارهــای 

جایگزیــن باشــد. عــالوه بــر ایــن بــه کارگیــری ایــن رویکــرد اخالقــی موجــب می شــود تــا فــرد بــا 

قــرار دادن خــود بــه جــای دیگــران، اعمــال خــود را بهتــر تحلیــل کنــد و بهتریــن تصمیــم را بــرای 

ــای  ــق صحنه ه ــه خل ــد ب ــل، می توان ــن اص ــت ای ــا رعای ــرد ب ــن ف ــرد. همچنی ــی بگی ــل اخالق عم

متفاوتــی از زندگــی اخالقــی دســت بزنــد، چنان چــه در داســتان حضــرت یوســف و برادرانــش بعــد 

ــَذا َأِخــی ۖ َقــْد َمــنَّ اهلُل  ْنــَت یوُســُف ۖ َقــاَل َأَنــا یوُســُف َوَهٰ ــک َلَ از دیــدار در مصــر در آیــات »َقاُلــوا َأِإنَّ

ــا  ــاهلِل َلَقــْد آَثــَرک اهلُل َعَلیَن ــوا َت ــِإنَّ اهلَل اَل یِضیــُع َأْجــَر اْلُمْحِســِنیَن؛ اُل ــْر َف ــِق َویْصِب ــُه َمــْن یتَّ ــا ۖ ِإنَّ َعَلیَن

اِحِمیــَن« )یوســف:  ــا َلَخاِطِئیــَن؛ َقــاَل اَل َتْثِریــَب َعَلیکــُم اْلیــْوَم ۖ یْغِفــُر اهلُل َلکــْم ۖ َوُهــَو َأْرَحــُم الرَّ َوِإْن کنَّ
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90-92( نشــان داده شــده اســت کــه وی بــا بخشــش خطــای بــرادران و طلــب غفــران بــرای آنــان، 

نــوع خاصــی از خالقّیــت در رفتــار را نشــان داد و قــرآن بــا لحــن و بیــان مناســبی ایــن برخــورد نبــّی 

ــد. را در یــک موقعیــت زیســت اخالقــی تفســیر می کن

ب: توسعه خود متعالی

همان طــور کــه اشــاره شــد، فــرد در جایــگاه قضــاوت اخالقــی، نوعــی درک متعالــی از خــود پیــدا 

ــِن  ْحَمٰ ــی َأُعــوُذ ِبالرَّ ــْت ِإنِّ می کنــد کــه اجــازه نمی دهــد عمــل غیراخالقــی انجــام دهــد. در آیــه »َقاَل

ِمْنــک ِإْن کْنــَت َتِقیــا« )مریــم: 18( ماجــرای وارد شــدن فرشــته وحــی در تمّثــل انســان بــر حضــرت 

ــی، 1388، ج14(. انجــام عمــل اخالقــی در مصــداق »نهــی از  مریــم مشــاهد می شــود )جــوادی آمل

منکــر«، نوعــی توســعه ی خــود متعالــی اســت کــه ســبب شــکوفایی و تحقــق ذات اســت و همچنیــن 

موجــب می شــود فــرد بــه ســمت عمــل غیراخالقــی کشــانده نشــود. ایــن درک و توســعه در صورتــی 

بــروز می کنــد کــه فــرد از جایــگاه واقعــی خــود در حیــات، آگاهــی داشــته باشــد و خــود را از ســطح 

حیــات حیوانــی بــه ســمت زندگــی متعالــی و »متألهانــه« باالتــر بــرده باشــد، در چنیــن شــرایطی 

ــه در  ــد چنان چ ــی می رس ــی و اخالق ــر نااخالق ــک ام ــخیص و تفکی ــه ی تش ــه درج ــه ب ــت ک اس

ِتــی ُهــَو ِفــی  ماجــرای حضــرت یوســف و درخواســت مــراوده ی زلیخــا از وی کــه در آیــات »َوَراَوَدْتــُه الَّ

ــُه  ــی َأْحَســَن َمْثــَوای ِإنَّ ــُه َربِّ ْبــَواَب َوَقاَلــْت َهیــَت َلــک َقــاَل َمَعــاَذ اهلِل ِإنَّ َقــِت اْلَ َبیِتَهــا َعــْن َنْفِســِه َوَغلَّ

ــک کْنــِت ِمــَن اْلَخاِطِئیــَن....«  اِلُمــوَن... یوُســُف َأْعــِرْض َعــْن َهــَذا َواْســَتْغِفِری ِلَذْنِبــک ِإنَّ اَل یْفِلــُح الظَّ

)یوســف: 23-32( آمــده اســت.

آیــت اهلل جــوادی آملــی در ایــن داســتان بــرای نشــان دادن ایــن جنبــه از زندگــی اخالقــی حضرت 

یوســف بیــان می کنــد: تشــخیص وی بــرای بیــان ماجــرای درخواســت زلیخــا در برابــر عزیــز مصــر 

حــاوی نــکات مهمــی اســت، از جملــه این کــه وی بــرای رعایــت ادب، از دورتریــن نقطــه ی مــراوده 

ــه زلیخــا  ــاورد و نگفــت ک ــان نی ــه می ــی چــون »و غلقــت...« ســخن ب ســخن گفــت و از تعبیرهای

درهــای اتــاق را بســت و خــود را آراســت و مــرا بــه ســوی خویــش خوانــد )جــوادی آملــی، 1385، 

ج 40، 363(. در ادامــه زمانــی کــه زلیخــا بــه دفــاع از خــود جهــت اثبــات حقانیتــش مهمانــی ترتیــب 

داد و توانســت بــر زنــان مصــر غلبــه کنــد، جســارت بیشــتری یافــت و صریحــًا بــه مــراوده ی خــود 

ــت: ســخن  ــت و بی شــرمانه گف ــرش خواســته اش ســخن گف ــا یوســف و خویشــتنداری او از پذی ب

ســرزنش آمیز شــما را می پذیــرم کــه گفتــه بودیــد او بــا غالمــش مــراوده دارد و شــیفته و دلباختــه ی 

غــالم زرخریــدش شــده اســت. زلیخــا در ادامــه بیــان می کنــد: اگــر چــه مــن از او تقاضــای مــراوده 
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داشــتم؛ ولــی او زیــر بــار نرفــت و عصمتــش را پــاس داشــت. در اینجــا آیــت اهلل جــوادی آملــی بــا 

اشــاره بــه عبــارت »فاســتعصم« می گویــد: بــه کار رفــت حــرف »الــف«، »ســین« و »ت« بــرای مبالغــه 

و تأکیــد اســت نــه درخواســت. ایــن تعبیــر بــر امتنــاع بلیــغ و خویشــتنداری شــدید یوســف داللــت 

ــخیص  ــت تش ــروردگار در جه ــان پ ــا بره ــت ب ــه توانس ــی، 1385، ج 40، 451( ک ــوادی آمل دارد )ج

درســت عمــل اخالقــی اقــدام کنــد.

عــالوه بــر ایــن، نکتــه ی دیگــری کــه در ایــن ماجــرا دارای اهمیــت اســت داســتان ها و حوادثــی 

ــردازد  ــی می پ ــان حوادث ــه بی ــه نحــوی ب ــد و ب ــی را ترســیم می کن ــی اخالق ــرآن زندگ ــه ق اســت ک

کــه از ســویه های غیراخالقــی آن الگوبــرداری نشــود. بدیــن صــورت کــه در برخــورد بــا ایــن مــوارد 

ــه  ــی ک ــرح ماجرای ــان ش ــف در بی ــرت یوس ــه حض ــه ک ــد همان گون ــذر می کن ــاد، گ ــاره و نم ــه اش ب

ــا برجسته ســازی  ــز ب ــان دورتریــن قســمت ماجــرا پرداخــت. گاه نی ــه بی ــر او و زلیخــا گذشــت، ب ب

جنبه هــای تربیتــی و کنــش اخالقــی برآمــده از اعتــالی ایمــان، آن ُبعــد نااخالقــی در پــرده می مانــد 

تــا از اثرگــذاری آن کاســته شــود.

ج: عینیت بخشی الگوهای تراز

ــل  ــی قاب ــات اله ــی در آی ــه مؤلفه هــای تمّدن ــا نظــر ب ــه ب ــی ک  ســطح دیگــری از زندگــی اخالق

ــه ارزش هــای اخالقــی اولویت بنــدی  ــه درجــه ای برســد کــه نســبت ب توجــه اســت، این کــه فــرد ب

داشــته باشــد. قــرآن بــرای این کــه بتوانــد در ایــن ســطح، پیــروان خــود را بــه ســمت زندگــی اخالقی 

ــد. یکــی از راه هــا »عینیــت  ــزش را ایجــاد می کن ــن انگی ــا شــیوه های مختلفــی ای ــد، ب هدایــت کن

ــا  ــْث ۗ ِإنَّ ــِه َواَل َتْحَن ــا َفاْضــِرْب ِب ــْذ ِبیــِدک ِضْغًث بخشــی بــه الگوهــای تــراز« اســت کــه در آیــه »َوُخ

اٌب« )ص: 44( بــدان اشــاره شــده اســت. کــه در داســتان حضــرت  ــُه َأوَّ َوَجْدَنــاُه َصاِبــًراۚ  ِنْعــَم اْلَعْبــُدۖ  ِإنَّ

ایــوب و حضــرت ســلمیان بــه جهــت برجســتگی خــاص آنــان در توبــه و بازگشــت الهــی، بــا صفــت 

»اّواب« از آنــان یــاد می کنــد. همچنیــن روایــت قــرآن کریــم از زندگــی اخالقــی در ماجــرای حضــرت 

ــوان  ــه عن ــد از ایشــان ب ــه خداون ــت می شــود ک ــه نحــوی روای ــاری ب ــه بیم ــالی وی ب ــوب و ابت اّی

ــا ســتایش  ــه ب ــج وی نمی شــود؛ بلک ــاری و رن ــق بیم ــه مصادی ــد و اشــاره ای ب ــاد می کن ــا« ی »عبدن

از حضــرت اّیــوب کــه بــر مصائــب خــود »صابــر« بــود، زبــان بــه ســتایش عبــد خــود گشــوده و بــا 

عبــارت »نعــم العبــد« از وی یــاد می شــود. از ایــن مــدح ویژگــی ســلوک اخالقــی حضــرت در تحمــل 

بــر مصائــب برجســته می شــود. همچنیــن در آیــه دیگــری )صافــات:102( بــا وصــف »صابریــن« بــه 

تجلیــل از مقــام بــاالی حضــرت ابراهیــمg در ماجــرای ذبــح حضــرت اســماعیلg می پــردازد کــه 
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خــود را مأمــور بــه اجــرای فرمــان الهــی می دانســت. 

د: توصیف ارزشی کنشگران

»توصیــف ارزشــی کنشــگران« در ماجــرای طالــوت و عبــور از رودخانــه و آزمــون تقــوا پــرده دیگری 

ــا َفَصــَل َطاُلــوُت ِباْلُجُنــوِد َقــاَل  اســت کــه قــرآن بــرای زندگــی اخالقــی بــدان توجــه می دهــد: »َفَلمَّ

ــی ِإالَّ َمــِن اْغَتــَرَف  ــُه ِمنِّ ــْم یْطَعْمــُه َفِإنَّ ــی َوَمــْن َل ــُه َفَلیــَس ِمنِّ ِإنَّ اهلَل ُمْبَتِلیکــْم ِبَنَهــٍر َفَمــْن َشــِرَب ِمْن

ِذیــَن آَمُنــوا َمَعــُه َقاُلــوا اَل َطاَقــَة َلَنــا  ــا َجــاَوَزُه ُهــَو َوالَّ ُغْرَفــًة ِبیــِدِه ۚ َفَشــِرُبوا ِمْنــُه ِإالَّ َقِلیــاًل ِمْنُهــْم ۚ َفَلمَّ

ُهــْم ُماَلُقــو اهلِل کــْم ِمــْن ِفَئــٍة َقِلیَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة کِثیــَرًة  ــوَن َأنَّ ِذیــَن یُظنُّ اْلیــْوَم ِبَجاُلــوَت َوُجُنــوِدِهۚ  َقــاَل الَّ

اِبِریــَن« )بقــره: 249( ِبــِإْذِن اهلِلۗ  َواهلُل َمــَع الصَّ

ــْت« حاکــی از روحیــه  ــٍة َغَلَب ــٍة َقِلیَل ــْن ِفَئ آیــت اهلل جــوادی آملــی معتقــد اســت: عبــارت »کــْم ِم

شــهادت طلبی و اشــتیاق بــه دیــدار خداونــد اســت کــه گوینــدگان آن، مؤمنــان مخلصــی بودنــد کــه 

ــن راســت قامتان  ــرآن از ای ــد شــهادت داشــتند. ق ــوت، امی ــدأ، معــاد و نب ــه مب ــاد ب گذشــته از اعتق

بــا عبــارت »کســانی کــه بــه قیامــت و دیــدار خــدا، گمــان دارنــد« یــاد می کنــد. ایــن تعبیــر بــدان 

ــی  ــان کاف ــن، گم ــه در اصــول دی ــا این ک ــان داشــتند و ی ــط گم ــراد فق ــن اف ــه ای ــی نیســت ک معن

ــی  ــد ارزش معرفت ــادی را فاق ــن اعتق ــس: 36( چنی ــره: 4؛ یون ــی )بق ــد در آیات ــرا خداون ــت زی اس

ــا َمــْن ُأوِتــی ِکتاَبــُه ِبیمیِنــِه َفیُقــوُل هــاُؤُم  می دانــد. تعبیــر ظــّن بــرای مــردان بــا ایمــان در آیــه »َفَأمَّ

ــه  ــت اســت ک ــن حقیق ــر ای ــه: 19-20( بیان گ ــالٍق ِحســاِبیْه« )حاق ــی ُم ــُت َأنِّ ــی َظَنْن ــَرُؤا ِکتاِبیْه،ِإنِّ اْق

اگــر کســی بــه قیامــت گمــان داشــته باشــد، می کوشــد تــا زیســت وارســته ای داشــته باشــد، زیــرا 

مظنــون بــه قــدری قــوی اســت کــه بــا ایــن ظــن، اثــر یقیــن می دهــد. پــس اگــر خداونــد در آیــه ای 

خاشــعان را بــا صفــت یقیــن می ســتاید )بقــره: 2-4( و در جایــی دیگــر )بقــره: 45-46( آنــان را بــا 

ــی  ــز در زندگ ــرگ نی ــه ی م ــه مؤلف ــرای آن اســت ک ــد ب ــی می کن ــه آخــرت« معرف ــان ب صفــت »گم

اخالقــی بــه حــدی مهــم اســت کــه گمــان بــدان اثــر یقیــن را دارد )جــوادی آملــی، 1385، ج11، 638(. 

ه: سزادهی بجا

یکــی دیگــر از مؤلفه هــای تمّدنــی کــه بــا زندگــی اخالقــی پیونــدی وثیــق دارد، رعایــت عدالــت 

و ســزادهی بجاســت. عدالــت کــه در پیونــد وثیــق بــا اخــالق معنــا پیــدا می کنــد نیــاز هــر جامعــه 

ــه  ــت و جامع ــردم اس ــادابی م ــاط و ش ــه ی نش ــی: مای ــوادی آمل ــت اهلل ج ــر آی ــه تعبی ــت. ب اس

ــی  ــق زندگ ــث از مصادی ــی، 1391، 478(. بح ــوادی آمل ــدارد )ج ــعه ن ــرفت و توس ــت، پیش بی عدال

ــی  ــف زندگ ــه توصی ــت؛ بلک ــی نیس ــگاه دین ــی در ن ــت عدالت جزای ــرف رعای ــا ص ــی در اینج اخالق
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ــت.  ــم اس ــرآن کری ــران در ق ــی کنش گ اخالق

ِلــک ِبَمــا  ِذیــَن کَفــُروا ِمــْن َبِنــی ِإْســَراِئیَل َعَلــٰی ِلَســاِن َداُووَد َوِعیَســی اْبــِن َمْریــَم ۚ َذٰ آیــه »ُلِعــَن الَّ

ــوَن« )مائــده:  ــوا یْفَعُل ــا کاُن ــَس َم ــوُه ۚ َلِبْئ ــْن ُمْنکــٍر َفَعُل ــوا اَل یَتَناَهــْوَن َع ــُدوَن، کاُن ــوا یْعَت َعَصــْوا َوکاُن

ــت.  ــی اس ــی اخالق ــا« در زندگ ــه »ســزادهی بج ــه دادن ب ــه ی توج ــرآن در زمین ــی از ق 78-79( بیان

ــن  ــه تباهــی ت ــه ب ــی اســرائیل را ک ــده ای از بن ــه آمــده اســت: حضــرت داود ع ــن آی در تفســیر ای

دادنــد نفریــن کــرد و آن گونــه کــه حضــرت مســیح گروهــی را کــه بــه مــادرش حضــرت مریــم اتهــام 

آلودگــی زدنــد لعــن کــرد و آن هــا را از رحمــت خــاص الهــی دور رانــد. ایــن مطابــق آیــه دیگــر قــرآن 

ــوا  ــِه َو َنُس ــْن َمواِضِع ــَم َع ــوَن اْلَکِل ُف ــَیًة ُیَحرِّ ــْم قاِس ــا ُقُلوَبُه ــْم َو َجَعْلن ــْم َلَعّناُه ــْم میثاَقُه ــا َنْقِضِه »َفِبم

ــْح  ــْم َو اْصَف ــُف َعْنُه ــْم َفاْع ــاًل ِمْنُه ــْم ِإاّل َقلی ــة ِمْنُه ــی خاِئَن ــُع َعل ِل ــزاُل َتطَّ ــِه َو ال َت ــُروا ِب ــا ُذکِّ ــًا ِمّم َحّظ

ــا  ــوْا ِبَم ــوْا اْلِکتــَب َءاِمُن ِذیــَن ُأوُت ــا الَّ َه ِإنَّ اهلَل ُیِحــبُّ اْلُمْحِســنیَن« )مائــده: 13( و همچنیــن آیــه »َیأیُّ

ــآ  َهــا َعَلــی َأْدَباِرَهــآ َأْو َنْلَعَنُهــْم َکَمــا َلَعنَّ ْطِمــَس ُوُجوهــًا َفَنُردَّ ــن َقْبــِل َأن نَّ َمــا َمَعُکــم مِّ قــًا لِّ ْلَنــا ُمَصدِّ َنزَّ

ــْبِت َوَکاَن َأْمــُر اهلِل َمْفُعــواًل« )نســاء: 47( اســت کــه خداونــد اذن لعنــت را بــه آنــان داده  َأصحــَب السَّ

بــود. عّلــت ملعــون شــدن کافــران بنــی اســرائیل معصیــت، تعــدی مســتمر، فراموشــی نهــی از منکــر، 

گرایــش بــه کافــران و مشــرکان و پذیــرش والیــت آنــان بــود )جــوادی آملــی، 1385، ج 23، 395(.

 از نظــر آیــت اهلل جــوادی آملــی، برخــی از اعمــال غیراخالقــی افــزون بــر آن کــه ســبب آفت زدگــی 

فــرد عامــل در زیســت فــردی می شــود، موجــب آفــت یــک اّمــت نیــز می گــردد؛ زیــرا وقتــی یــک 

مّلــت دربــاره ی زندگــی غیــر اخالقــی معّیــن احســاس تنفــر نداشــت و بــه نهــی از منکــر قیــام نکــرد، 

ــن  ــد و در ای ــوده می کن ــت را آل ــت آن مل ــای زیس ــد و فض ــترش می یاب ــی گس ــل غیراخالق آن عم

حــال، چنیــن ملتــی محکــوم بــه ســقوط اســت )همــان(، زیــرا هبــوط عمومــی زمینــه ی هبــوط ملــی 

ــز از بدی هــا در  ــه نیکــی و پرهی ــر امــر ب ــه جایــگاه و تأثی را فراهــم مــی آورد؛ از ایــن رو می تــوان ب

تأمیــن حیــات یــک ملــت و دوام زندگــی آن ملــت پــی بــرد.

آیــت اهلل جــوادی آملــی در ادامــه ی آیــه از عبــارت »کاُنــوا اَل یَتَناَهــْوَن َعــْن ُمْنکــٍر َفَعُلــوُه« چنیــن 

ــه شــخصی  ــا تعــدی و اســتمرار داشــت، بلک ــه تنه ــی اســرائیل ن ــاه بن ــه گن ــد ک برداشــت می نمای

ــه این کــه در  ــد ن ــاه آلودن ــه گن ــود. یعنــی همــه ی جامعــه را ب ــه جامعــه ســرایت کــرده ب ــود و ب نب

میــان آن هــا گنهکارانــی بودنــد؛ زیــرا هــم بزرگان شــان )احبــار( کــه در برابــر گنــاه دیگــران ســاکت 

و محافظــه کار بودنــد )مائــده: 63( و هــم تــوده ی مــردم کــه افــزون بــه نهــی از منکــر خودشــان، 

پذیــرای نهــی دیگــران هــم نبودنــد، از ایــن رو بــا گســترش منکــرات در جامعــه، سرنوشــت تلخــی در 

انتظــار جامعــه خواهــد بــود )همــان(.
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ز: توجه به شخصیت اخالقی 

ــد. در اندیشــه  ــل می کن ــی را تکمی ــی اخالق ــر زندگ ــع دیگ ــی، ضل برخــوراری از شــخصیت اخالق

آیــت اهلل جــوادی آملــی، رشــد شــخصیت اخالقــی کــه بتوانــد در شــرایط نامناســب و زیــر فشــار بــا 

داشــتن مهارت هایــی دســت بــه اقــدام اخالقــی بزنــد در پرتــو بینــش توحیــدی امکان پذیــر اســت. 

ــرای اداره ی  ــون ب ــد: قان ــون معتقدن ــان اخــالق و قان ــن رو ایشــان در رابطــه ی دو ســویه می از همی

جامعــه الزم اســت امــا کافــی نیســت، ضامــن اجــرای قانــون، اخــالق اســت )جــوادی آملــی، 1385، 

ــه  ــت؛ بلک ــع نیس ــات و مناب ــود امکان ــع در کمب ــالت جوام ــی معض ــره اساس ــروزه گ ج 40، 300(. ام

مشــکل جــدی در مفاســد اخالقــی اســت کــه حرمــت همــه ی آن هــا بــرای همــگان روشــن اســت 

ــکوفایی  ــیر ش ــا مس ــان، 361(. نااخالقی ه ــد )هم ــاب می آی ــه حس ــی ب ــای زندگ ــوی الفب ــه نح و ب

ــق و  ــرش حقای ــاور و پذی ــدارد و در ب ــوج ن ــود و لج ــع َعن ــخص طب ــی ش ــدد. گاه ــه را می بن جامع

ــه آلودگــی اخالقــی گرفتــار اســت و  ــا بــه عللــی ب ــا دیگــران یکســان اســت؛ ولــی بن واقعیت هــا ب

معاصــی، زنــگار جــان اوســت و حقایــق را بــه راحتــی درک نمی کنــد )جــوادی آملــی، 1388، ج 17، 

385(. یکــی از ایــن مــوارد ضعــف شــخصیت اخالقــی فــرد اســت کــه در بینــش و درک امــور قــدرت 

تشــخیص نــدارد.

 بنابرایــن ایجــاد مدینــه ی فاضلــه در نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی در گــرو اعتقــاد توحیدی اســت 

ــدون  ــادی ب ــالق ع ــف، اخ ــرت یوس ــتان حض ــود. در داس ــوب می ش ــالق محس ــتوانه ی اخ ــه پش ک

ایمــان کامــل و اعتقــاد توحیــدی کارســاز نیســت. هیــچ انســان عدالتخــواه و آزاد و اســتقالل طلبــی 

ــت  ــان سس ــی مؤمن ــد. حت ــت نمی ده ــدی را از دس ــذت نق ــن ل ــدارد چنی ــدی ن ــان توحی ــه ایم ک

ــان  ــا بی ــن مؤلفه ه ــر ای ــد ب ــد از تأکی ــان بع ــان(. ایش ــوند )هم ــزش می ش ــار لغ ــم دچ ــان ه ایم

می کننــد در قصــه ی یوســف، از یــک ســو انجــام دادن گنــاه در خفــا بــا وجــود همــه ی زمینه هــای 

تحریکــی اســت و از ســویی دیگــر تهدیــد بــه عــذاب و شــکنجه در فــرض عــدم پذیــرش اســت، در 

ــود. این جــا تنهــا عامــل نجــات بخــش، اعتقــاد راســخ و شــهود برهــان رب ب

از همیــن روســت کــه آیــت اهلل جــوادی آملــی توجــه بــه بینــش توحیــدی را بــه ســطح اجتمــاع 

ــاور اعتقــادی مــردم  ــا راه اداره ی صحیــح جامعــه، تقویــت ب ــز تســّری داده و معتقــد اســت تنه نی

اســت. فقــط بــا ایمــان و اعتقــاد بــه توحیــد و عــدل و جاودانگــی انســان پــس از مــرگ و حســاب 

روز قیامــت می تــوان معضــالت اخالقــی، اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی جامعــه ی بشــری را حــل 

کــرد و بــه مدینــه فاضلــه تحقــق بخشــید )جــوادی آملــی، 1385، ج 40، 363(.
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ر: پرهیز از استضعاف بینشی

ــد و  ــوت می کن ــور دع ــون عدل مح ــه قان ــان را ب ــه انس ــت ک ــی اس ــی اله ــل موهبت ــر و عق تفک

ســپس ایــن قانــون و شــریعت او را بــه ســوی فطــرت اولیــه ی خــود کــه عدالــت و حقانّیــت اســت 

ســوق می دهــد و هــادی وی بــه مراتــب بــاالی انســانّیت و زندگــی اخالقــی اســت )جــوادی آملــی، 

ــه تنهــا خــود؛ بلکــه  1371، 381(. حــال اگــر انســان در ایــن ُبعــد دچــار اســتضعاف فکــری باشــد ن

جامعــه را نیــز از تمــّدن بالفطــره  ای کــه بــه مقتضــای آن آفریــده شــده دور خواهــد کــرد. در برخــی 

ــنَّ  ــا ِإنَّ الظَّ کَثُرُهــْم ِإالَّ َظنًّ ِبــُع َأ از آیــات الهــی بــه ضعــف بینشــی افــراد اشــاره دارد: از جملــه »َوَمــا یتَّ

ــوَن« )یونــس: 36( کــه خداونــد از بی اعتبــاری در  اَل یْغِنــی ِمــَن اْلَحــقِّ َشــیًئا ِإنَّ اهلَل َعِلیــٌم ِبَمــا یْفَعُل

مســائل دینــی ســخن می گویــد؛ بدیــن معنــی کــه مشــرکان خطــاب قــرار گرفته انــد. همــه این هــا 

ــداران و  ــت )زمام ــروه اقیل ــه خــود دو گ ــد ک ــر باورهــا و کارهــای باطــل خــود، در گمراهی ان ــر اث ب

ــی ـ سیاســی  ــگاه اجتماع ــروه اول جای ــد. گ ــر می گیرن ــردم( را درب ــوده م ــت )ت پیشــوایان( و اکثری

ــوزی  ــر کینه ت ــذا از س ــد ل ــادی می بینن ــر اعتق ــوده از نظ ــردِم ت ــوِد م ــع موج ــظ وض ــود را در حف خ

ــر  ــه کف ــه و عامدان ــود، عالمان ــیطانی خ ــته های ش ــظ خواس ــانی و حف ــای نفس ــروی از هواه و پی

می ورزنــد. تــوده ی مــردم کــه دنبالــه رو ایــن اقلیــت هســتند، تفاوتشــان بــا گــروه اول ایــن اســت 

ــی کــه در گــروه اقلیــت هــوس  ــردازی دارد در حال کــه انحرافشــان ریشــه در گمان مــداری و خیال پ

محــوری ریشــه کــژروی اســت )جــوادی آملــی، 1385، ج 36، 496-491(.

ــنَّ  ِبُعــوَن ِإالَّ الظَّ ــوک َعــْن َســِبیِل اهلِل ِإْن یتَّ ْرِض یِضلُّ کَثــَر َمــْن ِفــی اْلَ همچنیــن در آیــه »َوِإْن ُتِطــْع َأ

َوِإْن ُهــْم ِإالَّ یْخُرُصــوَن« )انعــام: 116( خداونــد بــه پیامبــرش می فرمایــد پیــروی از بیشــتر مــردم زمیــن 

در مســائل اصــول دیــن، حقــوق و اخــالق، وی را گمــراه می ســازد و چــون آن هــا بــر اســاس مظّنــه 

ــادی و  ــان در اصــول اعتق ــه گمراهــی اســت، چــون گم ــه اســتناد مظّن ــت ب ــد و حرک ــل می کنن عم

ــا  کَثُرُهــْم ِإالَّ َظنًّ ِبــُع َأ خطــوط کلــی دیــن ســهمی نداشــته و بــی نیــاز کننــده از حــق نیســت »َوَمــا یتَّ

ــه همیــن ســبب  ــوَن« )یونــس: 36( ب ــا یْفَعُل ــٌم ِبَم ــیًئا ِإنَّ اهلَل َعِلی ــقِّ َش ــَن اْلَح ــی ِم ــنَّ اَل یْغِن ِإنَّ الظَّ

ــد  ــد در ایــن مســائل راهــی ندارن ــا گمــان حرکــت نمی کنن بی بهــرگان از برهــان و قــرآن کــه جــز ب

)جــوادی آملــی، 1385، ج 26، 615(.

آیــت اهلل جــوادی آملــی همچنیــن از جملــه »ان یتبعــون...« منشــأ گمراهــی جامعــه را مظّنه گرایــی 

ــی و  ــدی را یقین گرای ــور و مهت ــت دانش ــت مل ــأ هدای ــی منش ــد؛ ول ــوری« می دان ــرص مح و »خ

تحقیق مــداری می دانــد. ایشــان در ادامــه بیــان می کنــد کــه ایــن نــوع نگــرش، جــزم روان شــناختی 
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و منطقشــان منظّنه گرایــی اســت کــه خداونــد بــا تعابیــر گوناگــون در آیــات الهــی ماننــد: »َوِإَذا ِقیــَل 

ــا َوَمــا َنْحــُن  ــاَعُة ِإْن َنُظــنُّ ِإالَّ َظنًّ ــاَعُة اَل َریــَب فيهــا ُقْلُتــْم َمــا َنــْدِری َمــا السَّ ِإنَّ َوْعــَد اهلِل َحــقٌّ َوالسَّ

ــوَن«  ــْم ِإالَّ یُظنُّ ــی َوِإْن ُه ــاَب ِإالَّ َأَماِن ــوَن اْلکَت ــوَن اَل یْعَلُم ی ــْم ُأمِّ ــه: 32( و »َوِمْنُه ــَتیِقِنیَن« )جاثی ِبُمْس

)بقــره: 78( از آن بــه »خــرص محــوری« یــاد کــرده اســت. ایشــان معتقدنــد نقطــه ی مقابــل ایــن 

ــدان اشــاره  ــز ب ــات نی ــه در روای ــرار دارد )همــان، 625(، ک ــه ق ــق و تکذیــب محققان زیســت، تحقی

وا َمــا  ــی یْعَلُمــوا َو اَل یــُردُّ شــده اســت: »َقــاَل ِإنَّ َاهلَل َخــصَّ ِعَبــاَدُه ِبآیَتیــِن ِمــْن کَتاِبــِه َأْن اَل یُقوُلــوا َحتَّ

َلــْم یْعَلُمــوا َو َقــاَل َعــزَّ َو َجــلَّ َأ َلــْم یْؤَخــْذ َعَلیِهــْم ِمیثــاُق َاْلکتــاِب َأْن ال یُقوُلــوا َعَلــی َاهلِل ِإالَّ َاْلَحــقَّ َو 

ُبــوا ِبمــا َلــْم یِحیُطــوا ِبِعْلِمــِه َو َلّمــا یْأِتِهــْم َتْأِویُلــُه« )کلینــی1407،ج 1، 43( یعنــی خداونــد  َقــاَل َبــْل کذَّ

بندگانــش را بــا دو آیــه در »دژ تحقیــق« قــرار داد: یکــی این کــه چیــزی را بــدون قطــع بــاور نکننــد و 

دوم این کــه بــدون برهــان چیــزی را دروغ نخواننــد. یعنــی تصدیــق و تکذیــب آنــان بایــد محققانــه 

ِبُعــوَن  یُتُموَها َأْنُتــْم َوآَباُؤکــْم َمــا َأْنــَزَل اهلُل ِبَهــا ِمــْن ُســْلَطاٍن ِإْن یتَّ باشــد. آیــه »ِإْن ِهــی ِإالَّ َأْســَماٌء َســمَّ

ِهــُم اْلُهــَدی« )نجــم: 23( نیــز بــه همیــن نکتــه  ْنُفــُس َوَلَقــْد َجاَءُهــْم ِمــْن َربِّ ــنَّ َوَمــا َتْهــَوی اْلَ ِإالَّ الظَّ

اشــاره دارد.
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نتیجه گیری

ــوزش  ــا آم ــه ب ــت ک ــن اس ــی رود ای ــار م ــی انتظ ــای اخالق ــان ارزش ه ــروزه از بی ــه ام ــه ک آن چ

ــا،  ــن ارزش ه ــذار ای ــع هنجارگ ــوان منب ــه عن ــا ب ــا و نبایده ــر بایده ــد ب ــی و تأکی ارزش هــای اخالق

کاهــش در رفتارهــای غیرمســئوالنه اتفــاق بیفتــد. امــا قــرار گرفتــن در زندگــی اخالقــی بــا آمــوزش 

ــد  ــرد بای ــد ف ــد بودن ــز معتق ــی نی ــت اهلل جــوادی آمل ــه آی ــه ک ــرد. همان گون صــرف صــورت نمی گی

ــوان یکــی از  ــه عن ــی را ب ــت اله ــام خالف ــد خــود مق ــق دی ــه در اف ــی برســد ک ــه ســطحی از تعال ب

ــه  ــه هــدف دوم کــه ســوق دادن جامعــه ب ــو آن ب ــا در پرت ــد ت اهــداف حکومــت الهــی ترســیم کن

ســمت مدینــه ی فاضلــه و شــکل گیری تمــّدن عظیــم الهــی اســت، محقــق شــود. بــا توجــه بــه ارکان 

تمــّدن اســالمی کــه در بیانــات آیــت اهلل جــوادی آملــی بــدان اشــاره شــد هــدف اعتــالی انســان، بــه 

ســمت حیــات طّیبــه اســت کــه بــدون ایمــان و توحیــد قابــل تفســیر نیســت. در کنــار آن عدالــت، 

اخــالق و عقالنّیــت پایه هــای دیگــری از تمــّدن هســتند کــه در تعامــل بایکدیگــر می تواننــد زندگــی 

اخالقــی را رقــم بزننــد.

ــر بایدهــا و  ــه ب ــه جــای تکی ــم ب ــرآن کری ــه زندگــی اخالقــی در ق یکــی از راه هــا توجــه دادن ب

ــه در  ــت، چنان چ ــازی آن اس ــت نهادینه س ــا جه ــتقیم ارزش ه ــر مس ــای غی ــی، الق ــای اخالق نبایده

ایــن مقالــه برخــی از مصادیــق آن گذشــت. مثــال رویکــرد بــی طرفــی اخالقــی قــرآن )ســّب بت هــا 
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ــش  ــو و بخش ــن )عف ــای جایگزی ــق رفتاره ــد از طری ــای جدی ــق موقعیت ه ــن( و خل ــط مؤمنی توس

یوســف بــر بــرادران( نمونــه ای از زیســت اخالقــی اســت کــه بیــان شــد. همچنیــن مصداقــی دیگــر 

از زندگــی اخالقــی بدیــن نحــو اســت کــه  ســطح دانــش و آگاهــی فــرد بــه مرحلــه ای وارد شــود 

کــه بتوانــد ارزش هــا را در موقعیتــی کــه قــرار دارد تشــخیص دهــد یعنــی بتوانــد هنجارهــا و اصــول 

اخالقــی را در ســنجش های خــود دخالــت داده و بــه عملــی مبتنــی بــر اخــالق برســد. ایــن ســطح از 

تعالــی، خــود در ماجــرای »نهــی از منکــر« حضــرت مریــم نســبت بــه عمــل نااخالقــی تمثــل فرشــته 

وحــی بــر او ذکــر شــد کــه شــکوفایی و تحقــق ذات بــا توجــه بــه مبانــی توحیــدی، ایــن ســنجش را 

در اختیــار وی قــرار داد تــا دســت بــه ارزش گــذاری در موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد، بزنــد. نمونــه 

دیگــر آن در ماجــرای حضــرت یوســفg در پرهیــز از ذکــر جزئیــات درخواســت مــراوده زلیخــا بیــان 

شــد. نظــر بــه این کــه بیــان جزئیــات، ترویــج امــر نااخالقــی را بیشــتر بــه ذهــن متبــادر می کنــد، 

ــه  ــا اشــاره ب ــد و ب ــه انحــراف ایجــاد نکن ــر ســویه هایی اســت ک ــز ب ــرآن در این جــا تمرک منطــق ق

زندگــی اخالقــی حضــرت یوســفg ، آن را متذکــر شــده اســت. همچنیــن در نپذیرفتــن درخواســت 

ــازه  ــرد اج ــتعالیی ف ــود اس ــه خ ــید ک ــی رس ــد اخالق ــطح از رش ــن س ــه ای ــوان ب ــز می ت ــا نی زلیخ

ــد. ــه امــر نااخالقــی دســت بزن نمی دهــد ب

ــزش  ــه انگی ــت ک ــی اس ــی اخالق ــد زندگ ــری از فرآین ــه ی دیگ ــا، مؤلف ــذاری در ارزش ه اولویت گ

اخالقــی را در فــرد ایجــاد می کنــد. قــرآن کریــم بــا »عینیــت بخشــی بــه الگوهــای تــراز« و »توصیــف 

ارزشــی کنشــگران« و روش هــای دیگــر ایــن ســطح از زندگــی اخالقــی را نشــان می دهــد. 

نکتــه ی مهمــی کــه بایــد بــدان توجــه داشــت این کــه نــگاه قــرآن جهــت ترســیم زندگــی اخالقــی 

بــر مبانــی توحیــدی اســتوار اســت. یعنــی از نــگاه آیــت اهلل جــوادی آملــی زمانــی فــرد شــخصیت 

ــش  ــو بین ــد در پرت ــه بتوان ــت ک ــد داش ــی خواه ــت اخالق ــه زیس ــر ب ــی منج ــه ی اخالق ــد یافت رش

توحیــدی دســت بــه عمــل بزنــد. چنان چــه اشــاره شــد، اخــالق از یــک ســو هویت ســاز اســت بــه 

نحــوی کــه فــرد بــا برخــورداری از ایمــان توانســته باشــد زیســت اخالقــی را طــی کنــد حــال نــه تنهــا 

از »دیگــری« متمایــز می شــود؛ بلکــه شــعاع اثرگــذاری و تمایــز او در ســطحی فراتــر از روابــط انســانی 

خواهــد بــود. از ســویی دیگــر ایــن زندگــی در مرحلــه ی بعــد، تمّدن ســاز هــم خواهــد بــود؛ زیــرا اگــر 

اصــول اخالقــی در جامعــه بــه مرحلــه ی زندگــی نرســد، ســقوط فــردی، از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی 

آملــی ســقوط جامعــه و تمــّدن را در پــی دارد.
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کتاب نامه

قرآن کریم.	 

نهج البالغه.	 

ــران: 	  ــدره ای، ته ــدون ب ــد، ترجمــه فری ــرآن مجی ــی در ق ــم اخالقــی و دین ایزوتســو، توشــیکیهو،)1388( مفاهی

ــرزان روز. نشــر و پژوهــش ف

جوادی آملی، عبداهلل،)1384( حیات حقیقی انسان در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 15، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( جامعه در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 17، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1379( صورت و سیرت در قرآن، تفسیر موضوعی، ج...، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( مبادی اخالق در قرآن، تفسیر موضوعی، ج 10، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1389 الــف( منزلــت عقــل در هندســه معرفــت دینــی، تحقیــق و تنظیــم مهــدی واعظــی، قــم: نشــر 	 

اســراء.

------------،)1389ب( امام مهدی موجود موعود، تحقیق محمد حسن مخبر، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1391( مفاتیح الحیات، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1371( انسان از آغاز تا انجام، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1380( انتظار بشر از دین، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1383( دین شناسی، قم: مرکز نشر اسراء.	 

------------،)1389ج( همتایی قرآن و اهل بیت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1373( شریعت در آیینه معرفت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1378( والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج9، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 11، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قران کریم، ج 23، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 26، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 36، قم: نشر اسراء.	 

------------،)1388( تسنیم تفسیر قرآن کریم، ج 40، قم: نشر اسراء.	 

ــه 	  ــار عالم ــن آث ــر و تدوی ــه نش ــه، ج 16، مؤسس ــج البالغ ــیر نه ــه و تفس ــا( ترجم ــد تقی،)بی ت ــری، محم جعف

ــان. ــه اصفه ــه ای قائمی ــات رایان ــز تحقیق ــان: مرک ــری، اصفه جعف

------------------،)1378( تاریخ از دیدگاه امام علیg، تهران: تنظیم و نشر اثار عالمه جعفری.	 

کلینی، محمد بن یعقوب،)1407( اصول کافی، تهران: دار الکتب االسالمیه.	 

لوبون،گوســتاو، )1318( تمــّدن اســالم و عــرب، ترجمــه محمــد تقــی فخــر داعــی گیالنــی، طهــران: کتابفروشــی 	 

و چایخانــه علمــی
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میرخلیلــی، حســین،)1396( آیــت اهلل جــوادی آملــی: در عقالنیــت وحیانــی وحــی منبــع اســت و نقــل دلیــل و 	 

راهنمــا، علــم اجتهــاد، مباحثــات، مجلــه فکــری تحلیلــی حــوزه و روحانیــت.

مطهری، مرتضی،)1383( مجموعه آثار، جلد 22، تهران: صدرا.	 

المظاهــری، حســین،)1396( تکیــه بــر اندیشــه آیــت اهلل العظمــی آیــت اهلل جــوادی آملــی، قــم: پایــگاه اطــالع 	 

رســانی اســراء.

نصری، عبداهلل،)1387( تکاپوگر اندیشه ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.	 

نعیمیــان، ذبیــح اهلل،)1389( بنیــاد شناســی و زمینــه شناســی عقالنیــت، قــم: مؤسســه آموزشــی و پزوهشــی 	 

امــام خمینــی.
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 منصور داداش نژاد1*

چکیده 

ــی،  ــات قرآن ــه آی ــر ب ــول اهللk، ناظ ــیره رس ــای س ــدرج در کتاب ه ــای من ــی از گزارش ه بخش

تکمیــل و توســعه یافته انــد. بدین گونــه کــه راویــان هنــگام گــزارش ســیره نبــوی، تــالش 

ــات  ــل اطالع ــود را ذی ــات خ ــد و توضیح ــزارش کنن ــرآن گ ــا ق ــو ب ــق و هم س ــدآن را مطاب کرده  ان

قرآنــی و بــرای تکمیــل و توســعه آن تدویــن نماینــد. از ایــن رو منابــع تاریــخ و ســیره در بــر دارنــده 

ــی  ــوارد حاک ــن م ــدادی از ای ــت. تع ــی اس ــوادث تاریخ ــرآن در ح ــات ق ــه آی ــتناد ب ــواردی از اس م

ــه  ــر، ب ــته حاض ــت. نوش ــی اس ــای تاریخ ــی در رویداده ــات قرآن ــه آی ــداk ب ــول خ ــتناد رس از اس

ــه آیــات قرآنــی و ریشــه یابــی  ــا بررســی و تحلیــل مــوارد اســتناد رســول اهللk ب روش تاریخــی ب

گزارش هــا، ضمــن بــه دســت دادن الگویــی بــرای توســعه متــون مربــوط، بــه ایــن نتیجــه رســیده 

اســت کــه گزارش هــای معطــوف بــه اســتناد رســول خــداk بــه آیــات، بــه مــرور تکمیــل و توســعه 

ــد  ــت و تأیی ــح، تقوی ــی، توضی ــای تاریخ ــه گزارش ه ــات ب ــدن آی ــه ش ــدف از ضمیم ــد. ه بافته ان

ــر بــوده اســت. اصــل خب

واژگان کلیدی: قرآن، رسول اهللk، سیره نویسان، روایات تاریخی.

*. دانشیارگروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. 
M.dadash@yahoo.com

بررسی و تحلیل مـوارد استنـاد رسول خدا 
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( به آیات قرآن در 

رویدادهای تاریخی

مقاله پژوهشی  دریافت: 1400/10/18
پذیرش: 1400/12/08

صفحه: 32 تا 51

doi:  10.22034/JKSL.2022.328563.1066



33

ی
خ

ری
تا

ی 
ها

اد
ید

رو
ر 

 د
ن

رآ
 ق

ت
یا

ه آ
( ب

لم
س

و 
ه 

 آل
 و

یه
عل

هلل 
ی ا

صل
( 

دا
خ

ل 
سو

 ر
اد

نـ
ست

د ا
وار

مـ
ل 

لی
ح

 ت
 و

ی
س

رر
ب

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

مقدمه

ــش از  ــرب پی ــوال ع ــداk و اح ــول خ ــر رس ــرای آگاهــی از عص ــن ب ــل و که ــی اصی ــرآن منبع ق

ــق سیره نویســی داشــته اســت  ــل، ســهم بســزایی در رون ــِع اصی ــن منب ــرk اســت. ای بعثــت پیامب

ــت و  ــل دانس ــع اصی ــن منب ــه ای ــر ب ــیره را ناظ ــای س ــعه کتاب ه ــوان توس ــه ای می ت ــه گون و ب

توضیحــات کتاب هــای ســیره را در چارچــوب توضیــح و تفســیر آیــات الهــی مربــوط بــه رســول خــدا

ــرد. ــداد ک ــی و قلم ــوادث آن دوران ارزیاب k و ح

پژوهــش حاضــر بــا جســتجو در منابــع ســیره و تاریــخ، مــواردی را از اســتنادات قرآنــی رســول 

خــداk در حــواث تاریخــی، شناســایی و ذیــل چهــار الگــو دســته بندی کــرده اســت. ایــن چهــار الگــو 

ــا اشــاره  ــه آیــه، 2. روایــت ب ــه آیــه/ روایــت دارای اســتناد ب ــد از: 1. روایــت فاقــد اســتناد ب عبارتن

کلــی بــه آیــه/ روایــت بــا تعییــن مصــداق، 3.اســتناد بــه یــک آیه/اســتناد بــه چنــد آیــه، 4.روایــت 

ــع  ــا جســتجو در مناب ــات و گزارش هــا ب ــه. شناســایی روای ــا صریــح آی ــه/ روایــت ب ــا تضمیــن آی ب

کهــن ســیره و تاریــخ ماننــد ســیره ابن هشــام، مغــازی واقــدی، طبقــات الکبــری ابن ســعد و انســاب 

االشــراف بــالذری و نیــز کهنتریــن کتاب هــای تفســیری و حدیثــی بــه دســت آمــده اســت.

نوشــته هایی کــه بــه موضــوع تاریــخ در قــرآن پرداخته انــد، بــه بررســی و دســته بندی 

اطالعــات تاریخــی قــرآن در زمینــه اقــوام گذشــته و عصــر رســول خــداk پرداختــه و بــر آیاتــی کــه 

در بــاره پیامبــرk و شــخصیت آن حضــرت نــازل شــده تأکیــد کرده انــد. آن چــه ایــن مقالــه بــدان 

می پــردازد، متفــاوت از تحقیقــات یــاد شــده اســت و تــالش می کنــد، بــا بررســی روایــات گوناگــون 

ــخ نشــان  ــات را در کتاب هــای کهــن ســیره و تاری ــه آی ــد اســتناد ب ــر، ســیر و رون ــاره یــک خب در ب

دهــد. ایــن نوشــته هــر چنــد بــه لحــاظ روشــی، دارای پیشــینه اســت و مقــاالت بســیاری در صــدد 

بررســی تحــوالت و ســیر تاریخــی یــک روایــت بــر آمده انــد، امــا در بــاب اســتناد رســول خــداk بــه 

آیــات قــرآن و ســیر تحــوالت آن، تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت.

این نوشته مفروضاتی به شرح زیر دارد:

ــی  ــات قرآن ــه اســالم از آی ــراد ب ــوت اف ــژه در دع ــه وی 1. رســول اهللk در حــوادث و رویدادهــا ب

ــرده اســت. بهــره ب

2. هم خــوان کــردن گزارش هــای ســیره بــا قــرآن مطلــوب بــوده اســت و نخســتین سیره نویســان 

تــالش کرده  اندمیــان گزارش هــا و آیــات قرآنــی ارتبــاط بــر قــرار کننــد از ایــن رو روایــات ناظــر بــه 

آیــات قرآنــی توســعه و افزایــش بافته انــد.
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3. در توضیــح روایدادهــای عصــر پیامبــرk، معمــواًل چندیــن روایــت ناظــر بــه آن رویــداد شــکل 

گرفتــه اســت، در مقایســه میــان ایــن روایــات کــه برخــی بــا آیــات قرآنــی ضمیمــه شــده اســت، 

ــود. ــداد ش ــر قلم ــد قدیمی ت ــر می توان ــت ناقص ت روای

ایــن نوشــته از بــاب روایــت شناســی در صــدد بررســی روایــات پیونــد خــورده بــا آیــات قــرآن 

ــد، ســپس گونه هــای روایــت  اســت و در تحلیــل هــر روایــت ابتــدا اصــل ماجــرا را گــزارش می کن

ــان  ــد و در پای ــری می نمای ــع پیگی ــاب آن را در مناب ــرار داده و بازت ــی ق ــورد بررس ــان آن را م و راوی

بــه زمینه هــا و اهــداف توســعه روایــت می پــردازد. اهمیــت بررســی روایــات از ایــن منظــر، بــدان 

جهــت اســت کــه می توانــد چــراغ راهــی بــرای تشــخیص روایــات صحیــح از غیــر صحیــح را فراهــم 

آورده و نیــز بــه عنــوان روشــی بــرای ســنجش روایــات ایــن موضــوع طــرح شــود. 

در بررســی روایــاِت اســتناد رســول خــداk بــه قــرآن در رویدادهــای تاریخــی، بیــش از 30 روایــت 

شناســایی شــد کــه ایــن مــوارد ذیــل 4 الگــو دســته بندی گردیــد. در بررســی هــر یــک از الگوهــا، 

بــه جهــت محدودیــت مقالــه، تنهــا بــه بررســی و مطالعــه دو نمونــه از روایــات بســنده شــده اســت. 

الگوهــا و مــوارد بــه شــرح زیــر اســت:

1. گذر از روایت فاقد استناد به آیه به روایت دارای استناد

در بررســی برخــی رویدادهــا، گزارش هایــی حاکــی از اســتناد پیامبــرk بــه آیاتــی از قــرآن وجــود 

دارد، امــا گزارش هــای دیگــری در بررســی همــان رویــداد، فاقــد اســتناد بــه آیــه هســتند. در ایــن 

ــات  ــدی، روای ــات بع ــه شــده و روای ــه اســت اصــل گرفت ــه آی ــد اســتناد ب ــه فاق ــوارد گزارشــی ک م

ــد  ــزارش، می توان ــه اصــل گ ــه ب ــزوده شــدن آی ــه همــان روایــت قلمــداد شــده اند. اف توســعه یافت

بــه دلیــل تأییــد اصــل خبــر و نیــز نشــان دادن ریشــه قرآنــی رفتــار رســول خــدا k باشــد. دو نمونــه 

از مــواردی کــه در ایــن الگــو می تــوان بــدان پرداخــت بــه شــرح زیــر اســت: 

1-1.نماز جمعه در مدینه

رســول خــداk در اولیــن جمعــه حضــور خــود در مدینــه، در مســجد بنی ســالم بــن عــوف، نمــاز 

جمعــه بــر پــا کــرد. در میــان خطبــه و بــرای وعــظ مــردم، بــه آیاتــی اســتناد و مضمــون برخــی دیگــر 

ــه بدیــن شــرح  ــه هفــت آی ــه دســت کــم ب ــرد. در ایــن خطب ــه کار ب ــات را در کالم خویــش ب از آی

ــُه َو اهلُل َرُؤٌف  ــُم اهلُل َنْفَس ُرُك ــدًا، َو ُيَحذِّ ــدًا َبِعي ــُه َأَم ــا َو َبْيَن ــْو َأنَّ َبْيَنه ــَودُّ َل اســتناد شــده اســت: 1. »َت

ٍم ِلْلَعِبيــِد« )ق: 29( 3. »َو َمــْن  ُل اْلَقــْوُل َلــَديَّ َو مــا َأَنــا ِبَظــالَّ ِباْلِعبــاِد« )آل عمــران: 30( 2. »و مــا ُيَبــدَّ

ئاِتِه َو ُيْعِظــْم َلــُه َأْجــرًا« )الطــالق: 5( 4. »َفَقــْد فــاَز َفــْوزًا َعِظيمــًا« )احــزاب:  ــْر َعْنــُه َســيِّ ــِق اهلَل ُيَكفِّ َيتَّ
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اُكُم  ِذيــَن َصَدُقــوا َو َلَيْعَلَمــنَّ اْلكاِذِبيــَن« )عنکبــوت: 3( 6. »َحــقَّ ِجهــاِدِه ُهــَو اْجَتباُكــم ... َســمَّ 71(؛ 5. »الَّ

َنــٍة« )األنفــال:  َنــٍة َو َيْحيــى  َمــْن َحــيَّ َعــْن َبيِّ اْلُمْســِلِمين«  )حــج: 78(؛ 7. »ِلَيْهِلــَك َمــْن َهَلــَك َعــْن َبيِّ

ــری، 1387، ج2، 395؛ ابن جــوزی، 1412، ج3، 65(. ــد در: طب ــه را بنگری ــن خطب 42( )مت

در ایــن خطبــه عــالوه بــر آیــات یــاد شــده، آیــات دیگــری نیــز بــه تضمیــن اســتفاده شــده اســت 

ــا  ــر گرفتــه از آیــه 77 ســوره قصــص: »َأْحِســْن َکَم ماننــد: »احســنوا کمــا احســن اهلل الیکــم« کــه ب

َأْحَســَن اهلُل ِإَلْيــَک«، اســت و عبــارت: »ليعلــم الذیــن صدقــوا و یعلــم الکاذبیــن«، کــه تضمیــن آیــه 3 

ِذيــَن َصَدُقــوا َو َلَيْعَلَمــنَّ اْلَکاِذِبيــَن« اســت. ســوره عنکبــوت: »َفَلَيْعَلَمــنَّ اهلُل الَّ

نخستین خطبه رسول خداk در نماز جمعه مدینه، دو گونه گزارش شده است:

اول؛ گزارشــی کــه فاقــد اســتناد رســول خــداk بــه آیــات الهــی اســت. ابن اســحاق متــن دو خطبــه 

رســول خــداk را در اولیــن نمــاز جمعــه مدینــه بــه نقــل از ابــو ســلمه بــن عبــد الرحمــن )م 94( درج 

ــده  ــر دارن ــه ای اســتناد نشــده اســت و در ب ــچ آی ــه هی ــچ یــک از آن هــا ب ــرده اســت کــه در هی ک

ــا، ج1، 500؛  ــی ت ــد اســت )ابن هشــام، ب ــاب خداون ــاب آخــرت و پاسداشــت کت ســفارش هایی در ب

بیهقــی، 1405، ج2، 524(.

ــن  ــعید ب ــت س ــت. روای ــاال اس ــده در ب ــاد ش ــات ی ــه آی ــتناد ب ــه دارای اس ــه ای ک دوم؛ خطب

عبدالرحمــن ُجمحــی )م 176( کــه طبــری )م 310( آن را نقــل کــرده اســت )طبــری، 1387، ج2، 394( 

و روایــت محمــد بــن ُجبیــر بــن مطعــم بــن عــدی، ابــو ســعید قرشــی )م اواخــر قــرن اول( کــه ابــو 

هــالل عســکری )م 395( ناقــل آن اســت )عســکری، 1408، 110(، چنین انــد. ســاختار و اجــزای ایــن 

ــه در  ــش برخــی از بندهــا )ن ــی در کاهــش و افزای ــا تفاوت های ــا هــم مشــترک اند، ام ــت ب دو روای

آیــات( بــا یکدیگــر دارنــد.

ــا آیــات ایــن اســت کــه برخــی آیــات استشــهاد شــده توســط رســول  اشــکال خطبــه همــراه ب

ــات ســوره  ــد آی ــازل شــده اســت؛ مانن ــه ســال اول( ن ــی )ن ــِد دوران مدن خــداk، در ســال های بع

ــروی، 1417،  ــد )یوســفی غ ــرار گرفته ان ــورد اســتناد ق ــه م ــن خطب ــه در ای ــال و احــزاب ک طــالق، انف

ــر ایــن بــه نظــر می رســد، خطبــه ای کــه در آن بــه آیــات اســتناد شــده اســت، دارای  ج2، 18(. بناب

ــا  ــه شــده ت ــه اصــل خطب ــدی ضمیم ــان بع ــه تناســب، از ســوی مؤلف ــه ب ــی باشــد ک افزودگی های

ــد.  ــر نمای ــر و جذاب ت ــه، متقن ت ــده در خطب ــرح ش ــث ط مباح

2-1. وفد ثقیف

وفــد ثقیــف در رمضــان ســال نهــم نــزد رســول خــداk آمدنــد و تقاضاهایــی در برابــر پذیــرش 
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ــان  ــت. آن ــوارد را نپذیرف ــن م ــرآن ای ــات ق ــدن آی ــا خوان ــرk ب ــه پیامب ــد ک ــرح کردن ــالم مط اس

نــى   درخواســت کردنــد، زنــا برایشــان مجــاز شــود. رســول خــداk بــا خوانــدن آیــه: »َو ال َتْقَرُبــوا الزِّ

ــُه كاَن فاِحَشــًة َو ســاَء َســِبياًل« )اإلســراء: 32( بــر حرمــت آن تأکیــد کــرد. چــون خواهــان تحلیــل  ِإنَّ

بــا  ُقــوا اهلَل َو َذُروا مــا َبِقــَي ِمــَن الرِّ ِذيــَن آَمُنــوا اتَّ َهــا الَّ ربــا شــدند، پیامبــرk بــا خوانــدن آیــه: »يــا َأيُّ

ِإْن ُكْنُتــْم ُمْؤِمِنيــَن« )البقــرة: 278(، آن را حــرام اعــالم کــرد و چــون در بــاره شــراب پرســیدند، پیامبــر

ْزالُم ِرْجــٌس ِمــْن  ْنصــاُب َو اْلَ َمــا اْلَخْمــُر َو اْلَمْيِســُر َو اْلَ ِذيــَن آَمُنــوا ِإنَّ َهــا الَّ k بــا خوانــدن آیــه: »يــا َأيُّ

ُكــْم ُتْفِلُحــوَن« )المائــدة: 90(، آن را حــرام دانســت. ــْيطاِن َفاْجَتِنُبــوُه َلَعلَّ َعَمــِل الشَّ

دیــدار ثقیــف بــا رســول اهللk و اســتناد آن حضــرت بــه آیــات قــرآن، بــه گونه هــای زیــر نقــل 

شــده اســت:

اول؛ اســتناد بــه ســه آیــه. ناقــل ایــن روایــت موســی بــن عقبــه اســت )بیهقــی، 1405، ج5، 301(. 

ابن شــبه )م 262(، روایــت را بــه نقــل از موســی بــن عقبــه از ابن شــهاب زهــری کــه حــاوی اســتناد 

ــدی )م 207(، از اســتناد  ــه اســت، آورده )ابن شــبه، 1410، ج2، 503(. واق ــه ســه آی رســول خــداk ب

رســول خــداk بــه ایــن ســه آیــه یــاد کــرده اســت )واقــدی، 1409، ج3، 967(، امــا ســند وی در نقــل 

ایــن گــزارش مشــخص نیســت.

ــح، در  ــرش صل ــرای پذی ــف ب ــی، ثقی ــو موســی مدین ــت اب ــر روای ــه. بناب ــه دو آی دوم؛ اســتناد ب

نامــه ای خواهــان معافیــت از تحریــم زنــا و ربــا )نــه شــراب( شــدند. پیامبــر بــا خوانــدن آیــه: »يــا 

ــُه كاَن فاِحَشــًة«،  نــى  ِإنَّ بــا« و آیــه : »َو ال َتْقَرُبــوا الزِّ ُقــوا اهلَل َو َذُروا مــا َبِقــَي ِمــَن  الرِّ ِذيــَن آَمُنــوا اتَّ َهــا الَّ َأيُّ

ــه  ــاد شــده را ب ــر، روایــت ی ــر، 1409، ج1، 216(. ابن اثی آن مــوارد را از متــن نامــه پــاک کــرد )ابن اثی

نقــل از تمیــم بــن جراشــه ثقفــی کــه خــود در وفــد ثقیــف بــوده گــزارش کــرده و روایــت را به اســتناد 

ابــو موســی مدینــی آورده اســت. روایــت بدیــن گونــه در منابــع کهــن یافــت نمی شــود و در منابــع 

متأخــر بــدون ســند کامــل و بــه نقــل از تمیــم بــن جراشــه ثقفــی کــه خــود شــاهد ماجــرا بــوده 

نقــل شــده اســت.

ــف و طــرح برخــی  ــد ثقی ــد از حضــور وف ــه هــر چن ــن گون ــه. در ای ــه آی ــدم اســتناد ب ســوم؛ ع

ــد.  ــان نمی آی ــه می ــخنی ب ــات س ــه آی ــداk ب ــول خ ــتناد رس ــا از اس ــود، ام ــاد می ش ــته ها ی خواس

ــزارش  ــر اســاس گ ــرده اســت. ب ــزارش ک ــزد رســول خــداk را گ ــف ن ــد ثقی ــدن وف ابن اســحاق آم

وی، تقاضاهــای قبیلــه ثقیــف از پیامبــرk دو موضــوع بــود. یکــی باقــی مانــدن بــت الت و دیگــری 

ــرد دیگــری  ــه دســت ف ــت ب ــه ب ــن تقاضــا ک ــا ای ــا ب ــاز. رســول خــدا تنه ــدن نم ــت از خوان معافی

شکســته شــود موافقــت کــرد. در گــزارش ابن اســحاق، بــه هیــچ آیــه ای اســتناد نشــده و از تقاضاهای 
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ــرش اســالم  ــادی نشــده اســت. ابن اســحاق داســتان پذی ــز ی ــا نی ــا و رب ــاره شــراب، زن ــر در ب دیگ

ثقیــف را بــه واســطه یعقــوب بــن عتبــه بــن مغیــره نقــل می کنــد )ابن هشــام، بــی تــا، ج2، 540(.

ابن ســعد در گــزارش از وفــد ثقیــف، از تقاضــای آنــان بــرای معافیــت خــود از شکســتن بــت الت 

و ُعــزی یــاد کــرده، امــا از اســتناد رســول خــداk بــه آیــات در وفــد ثقیــف گزارشــی نکــرده اســت 

)ابن ســعد، 1410، ج1، 238(.

طــرح تقاضاهایــی در بــاب زنــا، شــرب خمــر و معافیــت از نمــاز کــه بــه صراحــت بــا فرامیــن دین 

اســالم ناســازگار بــود، قاعدتــًا از ســوی وفــد ثقیــف کــه در زمــان فراگیــر شــدن اســالم بــه مدینــه 

روی آورده و بــا اســالم و دســتورات آن آشــنا شــده بودنــد، تقاضــای معقولــی نبــود و جــای مطــرح 

ــود. داســتان  ــن مــوارد روشــن ب ــاره ای ــرk در ب ــرا پاســخ پیامب ــان نداشــت، زی شــدن از ســوی آن

چنیــن بــود کــه ثقفی هــا پــس از مذاکــره بــا پیامبــرk و در بازگشــت بــه طائــف، بــه منظــور همــراه 

کــردن مــردم طائــف و بــرای ایــن کــه مــردم بداننــد بــه چــه چیــزی تســلیم می شــوند و بــا پذیــرش 

اســالم، ملــزم بــه چــه چیزهایــی خواهنــد شــد، بــه آنــان گفتنــد کــه دیــن جدیــد، شــراب، ربــا و زنــا 

را حــرام کــرده و خواهــان برچیــدن بســاط بت پرســتی اســت. ایــن مــوارد در قالــب گفتگویــی بــا 

رســول خــداk در گزارش هــای بعــدی ســیره منعکــس شــده اســت. آن چــه وفــد ثقیــف از رســول 

خــداk تقاضــا کــرد و در نامــه ای کــه پیامبــرk برایشــان نوشــت منعکــس شــده، مــواردی اســت 

کــه بــه تأمیــن امنیــت آنــان و تثبیــت موقعیــت ایشــان پــس از پذیــرش اســالم ارتبــاط می یابــد. 

از ایــن میــان ســه تقاضــای آنــان چنیــن بــود: اول این کــه بــت الت بــرای مدتــی شکســته نشــود 

زیــرا کــه ثقفی هــا از بازتاب هــای اجتماعــی آن بیمنــاک بودنــد، ایــن مشــکل بدیــن گونــه حــل شــد 

کــه بــت بــه دســت افــراد دیگــری غیــر از خودشــان شکســته شــود. دیگــر آنکــه آنــان تقاضــا کردنــد، 

طائــف منطقــه ای حفاظــت شــده و َحــَرم قلمــداد شــود. رســول خــداk بخشــی از طائــف )َوّج طائــف( 

را منطقــه ای ویــژه قلمــداد کــرد و شــکار و کنــدن گیاهــان آن جــا را ممنــوع اعــالم کــرد، همچنیــن آنــان 

ابهاماتــی در بــاب مناســبات اقتصــادی میــان خودشــان کــه برخــی از آن هــا معامــالت ربــوی بــود پس 

از پذیــرش اســالم داشــتند کــه رســول خــداk، تکلیــف ایــن مــوارد را در پیمــان نامــه ای کــه بــا آنــان 

منعقــد کــرد، روشــن نمــود )واقــدی، 1409، ج3، 973؛ ابــو عبیــد، 1408، 247(.

2. گذر از اشاره کلی به مصداق یابی

دســته ای از روایــات چنیــن اســت کــه در رویــدادی خــاص از اســتناد کلــی رســول خــداk، بــه 

ســوره یــا آیــه ای گــزارش شــده اســت، امــا ســوره مــورد اســتناد و یــا آیــه مــورد استشــهاد معلــوم 
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ــاره همــان  ــا ایــن حــال دســته دیگــری از گزارش هــا در ب نشــده و بــدان تصریــح نشــده اســت. ب

ــا آیــه خــاص را مشــخص  ــا آیــه اســتناد شــده، متــن آیــات و ی ــه ســوره و ی ــا اشــاره ب حادثــه، ب

کرده انــد. در ایــن زمینــه، امــکان توســعه گزارش هــا فراهــم آمــده و روایــت کننــدگان، بــرای بیــان 

مصــداق، مراجعــه بــه قــرآن کــرده و آیــه مناســب را ضمیمــه اصــل گــزارش کرده انــد. دو نمونــه بــه 

شــرح زیــر اســت:

1-2.دعوت ُعتبه بن ربیعه

پیامبــرk بــرای دعــوت افــراد بــه اســالم، آیــات قرآنــی را بــر ایشــان قرائــت می کــرد. در یکــی 

ــران  ــه از س ــن ربیع ــه ب ــرای عتب ــه ب ــه( را در مک ــت )دارای 54 آی ــوره فصل ــم، س ــای مه از رویداده

مشــرکان کــه همــراه پیشــنهاداتی خدمــت پیامبــرk آمــده بــود، قرائــت کــرد. اصــل قرائــت ایــن 

ــن  ــده چندی ــت ش ــات قرائ ــداد آی ــاره تع ــا در ب ــد، ام ــد می کن ــا تأیی ــتین گزارش ه ــوره را، نخس س

روایــت در دســت اســت کــه بــه نظــر می رســد، نخســتین گزارشــگران، بــا توجــه بــه مســّلم دانســتن 

ــد. چهــار روایــت در ایــن  ــه آیــات را خــود مشــخص کرده ان اصــل قرائــت ســوره، محــدوده و دامن

زمینــه در دســت اســت: 

حیــم« کــه  حمــن الرَّ ــَن الرَّ 1.روایــت عبــد اهلل بــن عمــر )م 73(. کــه تنهــا بــر قرائــت »حــم َتنزیــٌل مِّ

همــان ســوره فصلــت اســت تأکیــد می کنــد و محــدوده ای بــرای قرائــت آیــات مشــخص نمی کنــد 

)بیهقــی، 1405، ج2، 206(.

ــت را  ــرk ســوره فصل ــت پیامب ــن رواي ــر اي ــد اهلل انصــاری )م 78(. بناب ــن عب ــر ب ــت جاب 2.روای

ــر  ــود« ب ــاٍد َو َثُم ــِة َع ــَل َصاِعَق ْث ــًة مِّ ــْل َأنَذْرُتكــُم  َصاِعَق ــِإْن َأْعَرُضــوْا َفُق از آغــاز تــا آیــه شــماره 13: »َف

عتبــه بــن ربیعــه خوانــد و چــون بــه ایــن آیــه رســید، عتبــه، رســول خــداk را قســم داد کــه دیگــر 

خوانــدن آیــات را ادامــه ندهــد و آیــات پــس از آن قرائــت نشــد )یحیــی بــن معیــن، 1399، ج1، 45؛ 

ــیبه، 1409، ج8، 440(. ــی ش ابن اب

3. روایــت محمــد بــن کعــب ُقرظــی )م 108( کــه بــر خوانــدن آیــات تــا آیــه ســجده دار )آیــه 

ــن عمــر )م 117(  ــد اهلل ب ــی عب ــع مول ــا، ج1، 294(. روایــت ناف ــد )ابن هشــام، بی ت ــد می کن 37( تأکی

ــاکر، 1415، ج38، 244(. ــد )ابن عس ــد می کن ــت را تأیی ــن روای ــز همی نی

4. روایــت تلفیقــی. برخــی روایــات در صــدد جمــع میــان روایــات یــاد شــده و ناظــر بــه آن هــا 

ــط  ــت توس ــوره فصل ــه اول س ــدن 13 آی ــس از خوان ــت پ ــن روای ــاس ای ــر اس ــده اند. ب ــن ش تدوی

ــد  ــا می کن ــرد و از او تقاض ــرk را می گی ــان پیامب ــه ده ــه عتب ــن ک ــم ای ــی رغ ــداk و عل ــول خ رس
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ــا آیــه ســجده ادامــه می دهــد  ــات را ت ــدن آی ــات ادامــه ندهــد، آن حضــرت خوان ــدن آی ــه خوان ب

)شــامی، 1414، ج2، 336(. مشــکل روایــت تلفیقــی ایــن اســت کــه در آن پــس از خوانــدن آیــه 13 

 kســوره فصلــت کــه خداونــد مشــرکان را بــه نــزول صاعقــه بیــم می دهــد، عتبــه دهــان رســول اهلل

را گرفتــه و نمی گــذارد پیامبــر بــه خوانــدن آیــات ادامــه دهــد، و گزارش هــا نیــز تصریــح می کننــد 

کــه رســول خــداk بــه خوانــدن همیــن تعــداد آیــه اکتفــا کــرد )ابن کثیــر، 1407، ج3، 62( و بعــد کــه 

عتبــه بــرای مشــرکان داســتان را تعریــف می کنــد، اظهــار می کنــد کــه نمی خواســته پیامبــرk بیــش 

از ایــن بــه خوانــدن آیــات ادامــه دهــد، در حالــی کــه در گــزارش تلفیقــی، رســول خــداk، علی رغــم 

درخواســت عتبــه، بــه خوانــدن آیــات ادامــه می دهــد و از ایــن جهــت روایــت بدیــن گونــه در درون، 

خودســتیزی و تناقــض دارد.

ــات ایــن ســوره از جانــب رســول خــداk حاکــی از آن اســت کــه  ــزان قرائــت آی تفــاوت در می

ــزارش  ــرده و اصــل گ ــر ک ــات را ذک ــه شــواهد موجــود، قرائــت بخشــی از آی ــا توجــه ب هــر راوی ب

می توانســته تنهــا شــامل اطالعاتــی در بــاره قرائــت آیــات ســوره فصلــت از ســوی پیامبــرk بــرای 

ــت  ــرده اســت. روای ــر ک ــر ذک ــن عم ــد اهلل ب ــت عب ــه روای ــان ک ــوده باشــد، چن ــه ب ــن ربیع ــه ب عتب

ــخص  ــداk مش ــول خ ــرای رس ــی ب ــدوده قرائت ــه مح ــد اهلل ک ــن عب ــر ب ــب و جاب ــن کع ــد ب محم

ــی از ســوره را  ــک مقطع ــه هــر ی ــان اســت ک ــه آن ــان بعــدی و مســتند ب می ســازد، اســتنباط راوی

برجســته و مهــم دیــده و قرائــت را تــا همــان جــا دانســته اند. چنــان کــه روایــت نافــع بــه جهــت 

ایــن کــه بــرای ســوره نــام مشــخص ســاخته و بــه عنــوان »حــم ســجده« از آن یــاد کــرده متأخرتــر 

ــه  ــرای عتب ــرk بخشــی از آیــات ســوره فصلــت را ب ــه نظــر می رســد این کــه پیامب اســت. آن چــه ب

قرائــت کــرده و تفصیــالت منــدرج در روایــات، ســاخته راویــان اســت. بنابــر ایــن، روایــت عبــد اهلل 

بــن عمــر کــه تنهــا بــر قرائــت ســوره فصلــت بــدون یــاد از میــزان آیــات قرائــت شــده اکتفــا می کنــد 

ــت. ــر دانس ــات دیگ ــر از روای ــوان اصیل ت را می ت

2-2. دعوت از ُطفیل بن عمرو دوسی

ــداk و  ــول خ ــان رس ــا می ــوران درگیری ه ــی )م 12( در ک ــرو دوس ــن عم ــل ب ــه طفی هنگامی ک

ــرk نهــی کردنــد و او تصمیــم  ــا پیامب قریــش بــه مکــه آمــد، مشــرکان وی را از برقــراری تمــاس ب

ــا ســخن رســول  ــه گذاشــته ت ــه مســجد الحــرام مــی رود در گــوش خــود پنب ــه ب گرفــت هنگامی ک

خــداk را نشــنود. امــا چــون نــزد آن حضــرت آمــد تحــت تاثیــر او قــرار گرفــت و پیامبــرk بــرای 

ــغ  ــرای تبلی ــد. او اســالم آورد و ب ــاس را خوان ــق و ن ــد، فل ــه اســالم ســوره های توحی ــوت وی ب دع
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ــی، 1427، ج1، 513(. ــه خویــش رفــت )حلب ــان قبیل ــه می ــد ب دیــن جدی

در این باره دو روایت در دست است:

1.روایــت ابن اســحاق کــه بــه صالــح بــن کیســان می رســد. در ایــن روایــت بــر ایــن کــه رســول 

خــداk بــرای دعــوت طفیــل بــن عمــرو، آیاتــی از قــرآن را خوانــد تأکیــد شــده، امــا آیــات قرائــت 

ــا، ج1، 383؛ بیهقــی، 1405، ج5، 360(. ابن ســعد  ــی ت شــده مشــخص نشــده اســت )ابن هشــام، ب

ــد الواحــد بــن ابی عــون دوســی می رســد،  ــه عب ــا ســندی کــه ب ــه ب ــه همیــن گون ــز گــزارش را ب نی

ــرده اســت )ابن ســعد، 1410، ج4، 180(. ــل ک نق

ــدن ســوره قــل هــو اهلل احــد و  ــا خوان ــرk ب ــر اســاس آن، پیامب ــی کــه ب 2.روایــت هشــام کلب

ــو  ــد )اب ــوت می نمای ــالم دع ــه اس ــرو را ب ــن عم ــل ب ــق، طفی ــرب الفل ــوذ ب ــل اع ــوره ق ــدن س خوان

الفــرج اصفهانــی، 1415، ج13، 149(. بنابــر گونــه دیگــر همیــن روایــت، رســول خــداk بــرای طفیــل 

ــد )شــامی، 1414، ج2، 417(. ــن را خوان ــرو ســه ســوره اخــالص و ُمعوذتی ــن عم ب

در روایــت دوم دو نکتــه قابــل توجــه اســت، اول مصــداق یابــی بــرای آن چــه بــه صــورت کلــی 

ــه  ــه در آن ب ــعد ک ــحاق و ابن س ــول ابن اس ــت منق ــد روای ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــان ش بی

صــورت کلــی بــه قرائــت آیــات قــرآن تصریــح شــده اصالــت دارد و روایــت ابن کلبــی کــه ســعی در 

مصــداق یابــی نمــوده و مصــداق آیــات قرائــت شــده را دو ســوره اخــالص و فلــق دانســته بــا توجــه 

بــه روایــت اول تنظیــم شــده اســت. در مرحلــه دوم و توســط نویســندگان بعــدی، ســوره ای نیــز بــه 

دامنــه ســوِر قرائــت شــده افــزوده شــده، زیــرا ســوره فلــق و نــاس یــک ســوره قلمــداد شــده )ماننــد 

ســوره فیــل و قریــش( و گمــان شــده کــه خوانــدن ســوره فلــق مــرادف بــا خوانــدن ســوره نــاس 

می باشــد. 

 3. گذر از یک آیه به چند آیه

در رویدادهایــی رســول خــداk تنهــا بــه یــک آیــه و یــا بخشــی از یــک آیــه اســتناد کــرده اســت. 

ــه اســتنادات  ــات بیشــتری در دامن ــداد، آی ــان روی ــت دیگــری از هم ــر اســاس روای ــه ب ــی ک در حال

پیامبــرk گــزارش شــده اســت.

1-3.نامه به سران کشورها

در اوایــل ســال هفتــم و پــس از انعقــاد صلــح حدیبیــه، رســول خــداk، بــه پادشــاهان جهــان 

ــد.  ــالم فراخوان ــه اس ــان را ب ــت و آن ــه نوش ــن و...( نام ــان، بحری ــر، عم ــه، مص ــران، روم، حبش )ای

پیامبــرk در متــن نامــه از ایــن آیــه بهــره بــرد: »يــا َأْهــَل اْلِكتــاِب َتعاَلــْوا ِإلــى  َكِلَمــٍة َســواٍء َبْيَننــا َو 
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ــْوا  ِخــَذ َبْعُضنــا َبْعضــًا َأْربابــًا ِمــْن ُدوِن اهلِل َفــِإْن َتَولَّ َبْيَنُكــْم َأالَّ َنْعُبــَد ِإالَّ اهلَل َو ال ُنْشــِرَك ِبــِه َشــْيئًا َو ال َيتَّ

ــا ُمْســِلُمون« )آل عمــران: 64( )احمــدی میانجــی، 1421، ج2، 390(. ــوا اْشــَهُدوا ِبَأنَّ َفُقوُل

در این باره دو دسته گزارش در دست است:

ــه  ــرk ب ــای پیامب ــن نامه ه ــران. مت ــه س ــه ب ــه در نام ــک آی ــه ی ــتناد ب ــت؛ اس ــزارش نخس گ

پادشــاهان مختلــف ثبــت شــده اســت. در نامــه بــه »هرقــل« در اکثــر نقل هــا بــه آیــه یــاد شــده 

اســتناد شــده، امــا در نامــه بــه »کســری« بــر اســاس بیشــتر نقل هــا بــه آیــه اســتناد نشــده اســت. 

بــا ایــن حــال ابن شــهاب زهــری معتقــد بــود کــه متــن نامه هــای ارســال شــده بــه ســران یکســان 

ــر،1407، ج3، 83(. ــه ایــن آیــه وجــود داشــته اســت )ابن کثی ــوده و در همــه آن هــا اســتناد ب ب

ــت.  ــود نیس ــیره نگاری موج ــتین س ــع نخس ــر در مناب ــه قیص ــداk ب ــول خ ــه رس ــن نام مت

ــام کســانی کــه مأموریــِت بــردن  ــا ســران و ن ــرk ب ابن اســحاق )م151( بــه اصــل نامه نــگاری پیامب

ــا،  ــام، بی ت ــت )ابن هش ــاورده اس ــا را نی ــن نامه ه ــا مت ــرده، ام ــاره ک ــتند، اش ــا را داش ــن نامه ه ای

ج2، 607(. واقــدی )م 207( نیــز در مغــازی هیــچ اشــاره ای بــه نامه نــگاری رســول خــداk بــا ســران 

جهــان نــدارد. ابن ســعد )م230(، کــه بــه تفصیــل از نامه هــای پیامبــرk یــاد کــرده و متــن برخــی از 

آن هــا را آورده نیــز متــن نامــه پیامبــرk بــه ســران را ذکــر نکــرده اســت. هــر چنــد وی بــه تک تــک 

ــرده و عکــس العمــل پادشــاهان  ــام ب نامه هــای ســران اشــاره کــرده، مامــوراِن حامــل نامه هــا را ن

را نیــز در برابــر نامــه رســول اهللk، گــزارش کــرده اســت )ابن ســعد، 1410، ج1، 198(. بــالذری )م279( 

تنهــا بــه نــاِم نامه بــران و پادشــاهانی کــه بــرای آنــان نامــه ارســال شــده اســت اشــاره کــرده و متــن 

هیــچ یــک از نامه هــا را نیــاورده اســت )بــالذری، 1417، ج2، 191(. ایــن منابــع تنهــا بــر ایــن نکتــه 

کــه نامه هــا حــاوی دعــوت ســران بــه اســالم بــوده تصریــح کردهانــد.

 بــر خــالف منابــع ســیره نگاری، منابــع حدیثــی، متــن نامــه رســول خــداk بــه قیصــر پادشــاه 

ــل  ــرزاق )م 211(، احمــد بــن حنب ــد ال ــد. عب ــه صــورت کامــل آورده ان ــا ذکــر همــان آیــه و ب روم را ب

)م241( و بخــاری )م256( بــا اســناد خــود از زهــری متــن نامــه پیامبــر بــه پادشــاه روم را کــه حــاوی 

ــن  ــرزاق، 1403، ج5، 344؛ احمــد ب ــد ال ــد )عب ــه اســت را آورده ان ــه همــان آی اســتناد آن حضــرت ب

حنبــل، 1416، ج1، 263؛ بخــاری، 1401، ج1، 6(. ابــو عبیــد قاســم بــن ســالم )م224( و ابن ابــی شــیبه 

)م 235(، مخاطــب نامــه رســول خــداk را کســری، قیصــر و نجاشــی نوشــته و در یــاد از متــن نامــه، 

فقــط بــه آیــه اشــاره کــرده و محتــوای دیگــری بــرای نامــه گــزارش نکرده انــد. ســند ایشــان در نقــل 

ــد، 1408،  ــن مســیب اســت )ابوعبی ــه ســعید ب ــی ب ــه منته ــه زهــری نمی رســد بلک ــت ب ــن روای ای

ــان  ــه هم ــالش دارد وجــه مشــترک نامه هــا ک ــت ت ــن روای ــی شــیبه، 1409، ج8، 461(. ای 32؛ ابن اب
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اســتناد بــه آیــه اســت را منعکــس نمایــد، بدیــن جهــت بخش هــای دیگــر نامــه را نقــل نکــرده و 

تنهــا بــه ذکــر آیــه کــه مشــترک در همــه نامه هــا بــوده اکتفــا کردهانــد. 

اشــکاالتی بــر اســتناد بــه آیــه در نامــه رســول خــداk بــه ســران کشــورها شــده اســت. برخــی 

گفته انــد ایــن آیــه هنــگام آمــدن وفــد نجــران بــه مدینــه در ســال نهــم نــازل شــده، حــال آن کــه 

ــر ایــن آیــه  نامــه نگاری هــا در ســال هفتــم رخ داده اســت. برخــی دیگــر در پاســخ گفته انــد پیامب

ــه را ســال اول هجــری و در  ــزول آی ــزول آن نوشــته، چنان کــه عدهــای دیگــر زمــان ن را پیــش از ن

بــاره یهودیــان دانســته اند کــه در ســال نهــم نیــز مــورد اســتناد رســول خــداk قــرار گرفتــه اســت 

ــی، 1426، ج16، 308(. )عامل

اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه در متــن نامــه، اســتناد بــه آیــه بــدون مقدمــه و ابتــر صــورت گرفته 

ــه محــذوف  ــد. جمل ر گرفته ان ــدَّ ــی را مق ــه محذوف ــرای اصــالح آن، جمل ــن رو، برخــی ب اســت. از ای

چنیــن اســت: أدعــوك بدعايــة اإلســالم، و أقــول لــك و ألتباعــك يــا أهــل الكتــاب... )حلبــی، 1427، 

ج3، 342(. چنــان کــه رســول خــداk در نامــه دیگــری کــه بــه قیصــر نوشــته پیــش از اســتناد بــه 

آیــه و بــرای ایــن کــه نشــان دهــد از آیــه قرآنــی اســتفاده می کنــد، نوشــته اســت: فــإن اهلل يقــول... 

. ضمــن آن کــه در برخــی روایــاِت ایــن نامــه، شــروع آیــه منطبــق بــر آیــه قــرآن و بــا واژه »قــل« 

ــه  ــه ب ــاب« شــروع شــده اســت ک ــا اهــل الکت ــر »ی ــا تعبی ــدون آن و ب ــوارد ب اســت و در بیشــتر م

نظــر می رســد مــورد دســتکاری راویــان قــرار گرفتــه و یــا اصــل آن افــزوده ایشــان باشــد. همچنیــن 

 kاز نظــر کســانی کــه زرتشــتیان را در شــمار اهــل کتــاب نمی داننــد، بــه طــور طبیعــی نامــه پیامبــر

نمی توانســته حــاوی آیــه ای باشــد کــه خطــاب بــه اهــل کتــاب اســت )قــل یــا اهــل الکتــاب(.

گــزارش دوم؛ ســعید بــن منصــور )م 227( و بــه نقــل از وی طبرانــی )م360( بــا نقــل روایتــی کــه 

بــه عبــد اهلل بــن شــداد و از وی بــه ابوســفیان میرســد، آیــات اســتفاده شــده در ایــن نامــه را توســعه 

ــرk حــاوی ایــن ســه آیــه )آل  ــان نوشــته اند: نامــه پیامب ــد. آن ــه ســه آیــه افزایــش داده ان داده و ب

عمــران: 64؛ توبــه: 33؛ توبــه، 29( بــود: »يــا َأْهــَل اْلِكتــاِب َتعاَلــْوا ِإلــى  َكِلَمــٍة َســواٍء َبْيَننــا َو َبْيَنُكــْم َأالَّ 

ــْوا َفُقوُلــوا  ِخــَذ َبْعُضنــا َبْعضــًا َأْربابــًا ِمــْن ُدوِن اهلِل، َفــِإْن َتَولَّ َنْعُبــَد ِإالَّ اهلَل َو ال ُنْشــِرَك ِبــِه َشــْيئًا َو ال َيتَّ

ــِه  يــِن ُكلِّ ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــدى  َو ِديــِن اْلَحــقِّ ِلُيْظِهــَرُه َعَلــى الدِّ ــا ُمْســِلُموَن«، »ُهــَو الَّ اْشــَهُدوا ِبَأنَّ

َم  ُمــوَن مــا َحــرَّ ِذيــَن ال ُيْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َو ال ِباْلَيــْوِم اْلِخــِر َو ال ُيَحرِّ ــْو َكــِرَه اْلُمْشــِرُكوَن« و »قاِتُلــوا الَّ َو َل

َيــَة َعــْن َيــٍد َو  ــى ُيْعُطــوا اْلِجْز ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِكتــاَب َحتَّ اهلُل َو َرُســوُلُه َو ال َيِديُنــوَن ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَّ

ــه اشــتباه دو  ــان ب ــا، ج8، 24(. این ــی، بی ت ــا، 189؛ طبران ــن منصــور، بی ت ــُرون« )ســعید ب ــْم صاِغ ُه

نامــه رســول خــدا بــه صاحــب روم را بــه هــم آمیختــه و یــک نامــه تلقــی کرده انــد، ضمــن آن کــه 
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 kآیــه ای را کــه حاکــی از غلبــه دیــن اســالم اســت، ضمیمــه گــزارش کرده انــد. اولیــن نامــه پیامبــر

بــه قیصــر کــه بــرای دعــوت اســت، شــامل تهدیــد و دریافــت جزیــه نبــود، حــال آن کــه آیــات یــاد 

شــده در ایــن روایــت در بردارنــده تهدیــد اســت. 

2-3.نامه برای عمرو بن حزم

در ســال دهــم هجــری پــس از آن کــه وفــد بنــو الحــارث بــن کعــب از نجــران خدمــت رســول 

خــداk رســیده و بازگشــتند، آن حضــرت عمــرو بــن حــزم انصــاری را بــرای آمــوزش دیــن بــه یمــن 

ــرk پارهــای از مفاهیــم اخالقــی و فقهــی  فرســتاد و بــه وی نامــه ای نوشــت. در ایــن نامــه، پیامب

دیــن اســالم را بیــان کــرده و وظایــف فرســتاده خویــش در موضــوع تعلیــم قــرآن و آمــوزش دیــن، 

بشــارت بــه بهشــت و انــذار از جهنــم و بیــان آن چــه وظایــف مــردم اســت را یــاد کــرده و بــه ســه 

ــا  ــه: »َي ــه آی ــرده و ب ــر پیمان هــا ک ــداری ب ــه پای ــدای نامــه ســفارش ب ــد. در ابت ــه اســتناد می کن آی

ــوا َأْوُفــوا ِباْلُعُقــوِد« )مائــدة: 1(، اســتناد می کنــد، ســپس امــر بــه تقــوی کــرده و از  ِذيــَن آَمُن ــا الَّ َه َأيُّ

ــه  ــرد و در ادام ــره می ب ــل: 128( به ــُنوَن«  )نح ــْم ُمْحِس ــَن ُه ِذي ــْوا َو الَّ َق ــَن اتَّ ِذي ــَع الَّ ــه: »ِإنَّ اهلَل َم آی

اِلِميــَن«  )هــود: 18(،  استشــهاد می نمایــد  ــى الظَّ ــُة اهلِل َعَل بــا نهــی از ظلــم و ســتم، بــه آیــه: »َأاَل َلْعَن

)احمــدی میانجــی، 1421، ج2، 519(.

آیاتــی کــه بخشــی از آن در نامــه رســول خــداk اســتفاده شــده، بــه صــورت کامــل بدیــن شــرح 

: ست ا

ــا  ــاِم ِإالَّ َم ْنَع ــُة اْلَ ــْم َبِهيَم ــْت َلُک ــوِد ُأِحلَّ ــوا ِباْلُعُق ــوا َأْوُف ِذيــَن آَمُن ــا الَّ َه ــا َأيُّ آیــه 1 ســوره مائــده: »َي

ــا ُيِريــُد«. ــُم َم ــُرٌم ِإنَّ اهلَل َيْحُک ــْم ُح ــِد َو َأْنُت ْي ــي الصَّ ــَر ُمِحلِّ ــْم َغْي ــى َعَلْيُک ُيْتَل

ِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن «. َقْوا َو الَّ ِذيَن اتَّ آیه 128 سوره نحل: »ِإنَّ اهلَل َمَع الَّ

ِهــْم َو  ــِن اْفَتــَرى َعَلــى اهلِل َکِذبــًا ُأولِئــَک ُيْعَرُضــوَن َعَلــى َربِّ آیــه 18 ســوره هــود: »َو َمــْن َأْظَلــُم ِممَّ

اِلِميــَن«. ِهــْم َأاَل َلْعَنــُة اهلِل َعَلــى الظَّ ِذيــَن َکَذُبــوا َعَلــى َربِّ ْشــَهاُد هــُؤاَلِء الَّ َيُقــوُل اْلَ

ــْم  ــَرِة ُه ــْم ِباْلِخ ــًا َو ُه ــا ِعَوج ــِبيِل اهلِل َو َيْبُغوَنَه ــْن َس وَن َع ــدُّ ــَن َيُص ِذي ــود: »الَّ ــوره ه ــه 19 س آی

ــُروَن «.  َکاِف

 روایات در باره استناد رسول خداk به آیات یاد شده به گونه های زیر است:

ــف  ــن برشــماری وظای ــاد شــده ضم ــه ی ــرk در نام ــی اســت: پیامب ــه حاک ــی ک اول؛ گزارش های

ــن  ــه ای ــرده ک ــه اســتناد ک ــف ســه آی ــه بخش هــای مختل ــردم، ب ــوزش م ــش در آم فرســتاده خوی

بخش هــا عبارتنــد از: بخــش اول آیــه 1 ســوره مائــده، آیــه 128 ســوره نحــل و بخــش آخــر آیــه 18 
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ســوره هــود. پایــه اساســی در ایــن گونــه از روایــت، ابن اســحاق اســت. روایــت ابن اســحاق از ایــن 

ــخص  ــحاق مش ــناد ابن اس ــام، اس ــت ابن هش ــت. در روای ــده اس ــل ش ــی نق ــع مختلف ــه در مناب نام

ــی  ــحاق باق ــیره ابن اس ــه از س ــری ک ــای دیگ ــا، ج2، 595(. در روایت ه ــام، بی ت ــت )ابن هش نیس

ــوه بیهقــی آمــده اســت  ــل النب ــر از ابن اســحاق کــه در دالئ ــن بکی ــد روایــت یونــس ب ــده، مانن مان

)بیهقــی، 1405، ج5، 412( و یــا روایــت ســلمه بــن فضــل از ابن اســحاق کــه در تاریــخ طبــری منــدرج 

ــن  ــن ابوبکــر ب ــد اهلل ب ــه نقــل از عب ــزارش را ب ــن گ ــری،1387، ج3، 128(، ابن اســحاق ای اســت )طب

محمــد بــن عمــرو بــن حــزم از نــوادگان عمــرو بــن حــزم )نــه از ابن شــهاب زهــری( نقــل می کنــد.

نامــه بــه روایــت نــام بــرده، حــاوی اســتناد رســول خــداk بــه ســه آیــه همــان گونــه اســت کــه 

ــت  ــه آن روای ــه نمون ــت ک ــود اس ــحاق موج ــزارش ابن اس ــز از گ ــری نی ــات ناقص ت ــد. روای ــر ش ذک

ــه  ــه اول ک ــه آی ــا ب ــه در آن تنه ــل از ابن اســحاق اســت ک ــه نق ــالذری ب ــن نامــه توســط ب ــن ای مت

ــالذری، 1988، ج1، 84(. ــوا بالعقــود« اســت اســتناد شــده اســت )ب »أوف

دوم؛ گزارشــی کــه حاکــی اســت: رســول خــداk در نامــه یــاد شــده بــه چهــار آیــه اســتناد کــرده 

کــه عبارتنــد از: ســه آیــه پیشــین در گــزارش قبــل، بــه اضافــه بخــش اول آیــه 19 ســوره مائــده. ایــن 

گــزارش جــز اضافــه شــدن آیــه یــاد شــده در آن، در اســناد و جزئیــات مشــابه روایــت پیشــین اســت 

ــر،  ــرده )ابن کثی ــزارش ک ــی گ ــل از بیهق ــه نق ــر ب ــت را ابن کثی ــن روای ــدارد. ای ــا آن ن ــی ب و تفاوت

1407، ج5، 76(، امــا در دالئــل النبــوه بیهقــی اســتناد رســول خــداk بــه آیــات بدیــن گونــه منعکــس 

نشــده اســت بلکــه بــه گونــه اول اســت )بیهقــی، 1405، ج5،413(. آن چــه ابن کثیــر روایــت کــرده در 

کتاب هــای دیگــر نقــل نشــده و منحصــر بــه ایشــان اســت. وجــه اشــتباه وی و افــزودن آیــه ای بــه 

نامــه پیامبــرk مشــخص نیســت. بــه احتمــال خــود وی یــا ُنســاخ در نوشــتن آیــات، دچــار اشــتباه 

شــده و آیــه ای را بــه متــن نامــه افزوده انــد. 

ســوم؛ در ایــن گــزارش رســول خــداk بــه چهــار آیــه اســتناد کــرده کــه ســه آیــه آن متفــاوت از 

آیــات اســتفاده شــده در گــزارش پیشــین اســت. ایــن چهــار آیــه عبارتنــد از: چهــار آیــه اول ســوره 

مائــده یعنــی از آیــه »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اوفــوا بالعقــود« تــا »ان اهلل ســریع الحســاب« کــه پایــان 

آیــه چهــارم ســوره مائــده اســت. پیامبــر در ایــن روایــت پــس از اســتناد بــه آیــات، احــکام دیــات را 

بیــان می فرمایــد و یــادی از بیــان وظایــف فرســتاده خویــش نمی کنــد. روایــت ســوم از یونــس بــن 

ــدارد(. ابن شــهاب در  ــرار ن ــل می شــود )و ابن اســحاق در اســناد آن ق ــد از ابن شــهاب زهــری نق یزی

ایــن روایــت اظهــار می کنــد کــه خــود، نامــه رســول خــداk بــه عمــرو بــن حــزم را نــزد نــواده اش 

ابوبکــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم دیــده و آن را خوانــده اســت. ایــن روایــت در جامــع البیــان 
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)طبــری، 1415، ج6، 66(؛ ســنن نســائی )نســائی، 1411، ج8، 59( و ســنن الکبــری )بیهقــی، 1424، ج8، 

ــد اســت و  ــه نســبتًا بلن ــه را ک ــار آی ــرk، چه ــه پیامب ــه نظــر می رســد ک ــد ب 81( آمــده اســت. بعی

حجــم آن بیــش از یــک صفحــه قــرآن اســت را، پشــت ســر هــم در نامــه نوشــته و بــدان اســتناد 

ــی  ــز در موضــوع احــکام فقه ــده نی ــد ســوره مائ ــه بع ــارم ب ــات چه ــه آی ــرده باشــد، ضمــن آن ک ک

مربــوط بــه خوردنی هــا اســت و می توانســت در دایــره اســتناد قــرار گیــرد کــه چنیــن نشــده اســت. 

گویــا در ایــن مــورد نیــز چــون برخــی راویــان اســتناِد رســول خــداk بــه آیــه اول ســوره مائــده را 

ــه  ــز ک ــر را نی ــه دیگ ــد آی ــد، چن ــوط خوردنی هــای حــرام و حــالل اســت مشــاهده کرده ان ــه مرب ک

 kبــه لحــاظ موضوعــی هــم ســنخ بــا آیــه اول اســت بــه عنــوان آیــات مــورد اســتناد رســول خــدا

ــد. ــی کرده ان تلق

4. گذر از تضمین به آیه صریح

ــد، در  ــاره کرده ان ــات اش ــن آی ــه مضامی ــش ب ــخنان خوی ــداk در س ــول خ ــی، رس در رویدادهای

ــه آیــات  ــی کــه در گزارش هــای دیگــری از همــان رویــداد، آیــات صریــح جایگزیــن تضمیــن ب حال

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــه ب شــده اســت. دو مــورد از ایــن نمون

1-4.عبور از گردنه ذات حنظل

ــه ای  ــه گردن ــه مســلمانان ب ــه در ســال ششــم، هنگامی ک رســول خــداk در مســیر غــزوه حدیبی

بــه نــام ذات حنظــل )ذات مــرار( رســیدند، از آنــان خواســت از آن گردنــه عبــور کننــد و گــذر از آن 

عَقبــه را هماننــد دســتور خــدا بــه بنــی اســرائیل دانســت و فرمــود: »فــو الــذي نفســي بيــده، مــا 

دًا َو  ــوا اْلبــاَب ُســجَّ َمثــل هــذه الّثنّيــة الليلــة إاّل مثــل البــاب الــذي قــال اهلل لبنــى إســرائيل: َو اْدُخُل

ــٌة«، پیامبــرk در ادامــه فرمــود: هــر کــس از ایــن عقبــه عبــور کنــد خداونــد او را خواهــد  ُقوُلــوا ِحطَّ

بخشــید )واقــدی، 1409، ج2، 584(، برخــی گزارش هــای دیگــر اســتناد رســول خــداk بــه آیــه را بــه 

ــٌة َنْغِفــْر َلُکــْم َخَطاَياُکــْم« )البقــرة: 58(، آورده و  دًا َو ُقوُلــوا ِحطَّ صــورت کامــل: »َو اْدُخُلــوا اْلَبــاَب ُســجَّ

نوشــته اند پــس از گــذر مســلمانان از آن ســرزمین ســخت، پیامبــر بــه مســلمانان فرمــود اســتغفار 

ــة اّلتــي ُعرضــت علــى بنــي إســرائيل فلــم يقولوهــا«  و توبــه کننــد، آن گاه فرمــود: »و اهلل إنهــا َللِحطَّ

)شــامی، 1414، ج5، 39(.

این حادثه دو گونه روایت شده است:

ــل از ابن اســحاق  ــه نق ــری ب ــه ابن اســحاق و طب ــر ک ــی بک ــن اب ــد اهلل ب ــت عب ــت اول؛ روای روای

ــی  ــف ابن اب ــر کــه در مصن ــن زبی ــری، 1387، ج2، 624( آن را منعکــس کــرده و روایــت عــروه ب )طب
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شــیبه بازتــاب یافتــه )ابن ابــی شــیبه، 1409؛ ج8، 505( و فاقــد اســتناد بــه آیــه در رویــداد یــاد شــده 

ــود:  ــه فرم ــلمانان از آن گردن ــور مس ــس از عب ــداk پ ــول خ ــت رس ــته اس ــحاق نوش ــت. ابن اس اس

مــردم اســتغفار کننــد، ایــن همــان حطــه ای اســت کــه بــر بنــو اســرائیل عرضــه شــد، امــا آنــان از 

انجــام آن دریــغ ورزیدنــد )ابن هشــام، بــی تــا، ج2، 310(، ولــی هیــچ اشــاره ای بــه اســتناد رســول 

ــد.  ــه نمی کن ــه آی خــداk ب

ــل از  ــه نق ــدی ب ــداk. واق ــول خ ــوی رس ــه از س ــه آی ــتناد ب ــاوی اس ــزارش ح ــت دوم؛ گ روای

مشــایخ خویــش و بــدون یــاد از نــام آنــان و ابن ســعد بــدون ارائــه ســند بــه ذکــر ایــن داســتان 

ــاع  ــون امت ــا همچ ــی کتاب ه ــه در برخ ــز ک ــدری نی ــعید ُخ ــه ابوس ــی ب ــت منته ــد. روای پرداخته ان

االســماع منعکــس شــده، حــاوی اســتناد رســول خــداk بــه آیــه اســت )مقریــزی، 1420، ج13، 322(.

ــه نظــر می رســد در ایــن مــورد رســول خــداk در ســخنان خویــش از پیشــینه بنــی اســرائیل  ب

یــاد کــرده و از تشــبیه قرآنــی اســتفاده و مضامینــی از آیــات را بــه کار بــرده اســت. امــا نویســندگان 

بعــدی، آیــه مربوطــه را ضمیمــه ســخن رســول خــداk کرده  اندتــا آیــه مــورد نظــر پیامبــر روشــن 

شــود.

ــرای امــت اســالمی  چنان چــه احادیــث مربــوط بــه تکــرار تجربــه قــوم حضــرت موســیg را ب

ــرزاق،  ــد ال ــذي نفســي بيــده لتركبــن ســنن مــن كان قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل، عب بپذیریــم )وال

1403، ج11، 369(، در ایــن صــورت اســتناد پیامبــرk بــه ایــن آیــه زمینــه عــدم همراهــی مســلمانان 

بــا آن حضــرت را فراهــم و توجیــه میکــرد و بــا یــادآوری تجربــه ناموفقــی، دســت آنــان را در عــدم 

ــوط  ــای مرب ــه گزارش ه ــال آن ک ــاند و ح ــتی می کش ــه سس ــان را ب ــت و آن ــاز می گذاش ــی ب همراه

بــه ایــن داســتان در حدیبیــه حاکــی از آن اســت کــه همــه همراهــان پیامبــر )غیــر یــک نفــر کــه 

مســلمان نبــود( از دســتور رســول خــدا اطاعــت کردنــد )عاملــی، 1426، ج15، 148(.

k2-4.درگذشت ام کلثوم دختر پیامبر

ــی  ــن عفــان در شــعبان ســال نهــم درگذشــت، زمان ــر و همســر عثمــان ب ــر پیامب ــوم دخت ام کلث

کــه او را در قبــر نهادنــد، رســول خــداk ایــن آیــه را خوانــد: »ِمْنَهــا َخَلْقَناُکــْم َو ِفيَهــا ُنِعيُدُکــْم َو ِمْنَهــا 

ُنْخِرُجُکــْم َتــاَرًة ُأْخــَرى«، )طــه: 55(، ســپس فرمــود: »بســم اهلل و علــی ملــة رســول اهلل«.

ایــن روایــت در تمــام مــوارد آن، بــه نقــل از قاســم بــن عبــد الرحمــن از ابــو امامــه نقــل شــده 

اســت.

روایــت اســتناد رســول خــداk بــه آیــه یــاد شــده در حادثــه وفــات ام کلثــوم، در مســند احمــد 
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بــن حنبــل )م 241( بــه نقــل از قاســم بــن عبــد الرحمــن از ابــو امامــه باهلــی آمــده و منابــع بعــدی 

ماننــد مجمــع الزوائــد هیثمــی، بــه نقــل از مســند احمــد ایــن روایــت را نقــل کــرده انــد )احمــد بــن 

حنبــل، 1416، ج5، 254؛ هیثمــی، 1422، ج3، 43(. روایــت منــدرج در مســند احمــد چنیــن اســت کــه 

راوی پــس از نقــل آیــه می گویــد: نمی دانــم رســول خــداk پــس از خوانــدن آیــه، آیــا جملــه بســم 

اهلل و علــی ملــه رســول اهلل را گفــت یــا نــه؟ و حــال آن کــه در منابــع بعــدی چنیــن گــزارش شــده 

کــه پیامبــر هــم آیــه را خوانــد و هــم آن جملــه را فرمــود. 

ابن ســعد )م 230( بــا ایــن کــه شــرح حــال ام کلثــوم را در طبقــات الکبــری آورده و اخبــار مربــوط 

بــه دفــن وی را گــزارش کــرده، امــا از ســخن رســول خــدا، هنــگام نهــادن وی در قبــر یــادی نکــرده 

ــد.  ــن موضــوع نپرداخته ان ــه ای ــز ب ــر نی اســت )ابن ســعد، 1410، ج8، 31(. سیره نویســان دیگ

فقهــا و محدثــان در بــاب آن چــه هنــگام دفــن مــرده گفتــن آن ســفارش شــده، بــه ســخن دیگری 

ــه می شــود  ــن گفت ــگام دف ــاب آن چــه هن ــد. شــافعی )م 204( در ب از رســول خــداk اشــاره کرده ان

تنهــا بــه جملــه: بســم اهلل و علــى ملــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم اکتفــا کــرده و ایــن جملــه 

را نیــز مســتند بــه رســول خــدا نکــرده اســت )شــافعی، 1403، ج1، 317(. در کتــب حدیثــی، روایتــی 

ــت را در  ــه می ــی دارد: رســول خــداk هنگامی ک ــار م ــه وی اظه ــل شــده ک ــر نق ــن عم ــد اهلل ب از عب

قبــر می گذاشــت ایــن جملــه را می فرمــود: »بســم اهلل، و علــى ملــة رســول اهلل« )حاکــم نیشــابوری، 

1420، ج1، 366(. روایــت عبــد اهلل بــن عمــر مــورد توجــه فقهــا و محدثــان قــرار گرفتــه و بــدان اســتناد 

کرده  اند)ابن ماجــه، 1419، ج1، 495؛ ترمــذی، 1421، ج2، 255(.

ــن  ــه گفت ــر ســفارش ب ــرده در قب ــادن م ــگام نه ــه هن ــاب این ک ــت در ب ــن روای ــرزاق، چندی عبدال

جملــه: بســم اهلل و علــی ملــه رســول اهلل شــده را درج کــرده، امــا هیــچ یــک از ایــن مــوارد بــه نقــل 

از رســول خــدا نیســت، بلکــه ایــن جمــالت از صحابــه یــا تابعیــن نقــل شــده و در واقــع چنــان کــه 

ــن  ــگام دف ــن آن هن ــه گفت ــه ب ــاد شــده، ســفارش صحاب ــه ی ــد، جمل ــار کرده ان ــن اظه برخــی تابعی

ــیبه، 1409، ج3، 211 و ج7، 137(. ــی ش ــرزاق، 1403، ج3، 496؛ ابن اب ــت )عبدال ــوده اس ــرده ب م

خبــر قرائــت آیــه، هنــگام نهــادن مــرده در قبــر توســط رســول خــداk، چنــان کــه خبــری قطعــی 

ــه  ــد و حــال آن ک ــدان اســتناد می کردن ــده ب ــر قاع ــود بناب ــا شــناخته شــده ب ــرای فقه و مســلم و ب

 kــدا ــول خ ــخن رس ــار و س ــه رفت ــد، ب ــوع پرداخته ان ــه موض ــه ب ــن ک ــم ای ــافعی علی رغ ــال ش امث

ــش  ــز آن را پوش ــیبه نی ــی ش ــرزاق و ابن اب ــون عبدال ــتین همچ ــاِن نخس ــد. محدث ــتناد نکرده ان اس

نداده انــد. گویــا رفتــار برخــی صحابــه پــس از پیامبــرk در اســتناد بــه ایــن آیــه، هنــگام درگذشــت 

افــراد، موجــب شــده تــا ایــن رفتــار بــه پیامبــر نیــز منتســب گــردد. چنــان کــه تناســب محتــوا و 
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مضمــون آیــه بــا مقــام نیــز زمینــه را بــرای بــه کارگیــری آیــه فراهــم کــرده اســت. 

اســتفاده از آیــه یــاد شــده هنــگام دفــن میــت و یــا فــرا رســیدن مــرگ در مــوارد دیگــری نیــز 

گــزارش شــده اســت. امــام علــیg هنــگام نهــادن فاطمــه زهــراh در قبــر چنیــن آیــه ای را خوانــد 

ــد  ــه را خوان ــن آی ــوردن ای ــت خ ــگام ضرب ــرت هن ــه آن حض ــی، 1362، ج79، 27(. چنان ک )مجلس

)مجلســی، 1362، ج42، 282(. ســعید بــن جبیــر نیــز پیــش از شــهادت ایــن آیــه را خوانــد )عســکری، 

.)319 ،1408

در اســتفاده موســع از روایــت احمــد بــن حنبــل، برخــی فقهــا ریختــن ســه مشــت خــاک بــر قبــر 

میــت را ســنت دانســته و گفته انــد مســتحب اســت در بــار اول بخوانــد »منهــا خلقناکــم« در بــار دوم 

»و فیهــا نعیدکــم« و در بــار ســوم »منهــا نخرجکــم تــاره اخــری« را بخوانــد )نــووی، 1414، 161(. اســاس 

ایــن فتــوا همــان روایــت احمــد بــن حنبــل اســت کــه تفصیــل یافتــه اســت. 
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نتیجه گیری

ــت  ــر دس ــكات زي ــه ن ــوان ب ــه، می ت ــن مقال ــده در مت ــاد ش ــای ی ــوع گزارش ه ــی مجم از بررس

يافــت: 

ــت.  ــوده اس ــون ب ــوارد گوناگ ــف و در م ــای مختل ــه انح ــات ب ــه آی ــداk ب ــول خ ــتناد رس 1.اس

راهنمایــی افــراد، تصحیــح برداشــت ها و مکاتبــات داخلــی و خارجــی از جملــه مــواردی اســت کــه 

پیامبــر خــدا از آیــات بهــره بــرده اســت. اســتناد آن حضــرت بــه آیــات، بســیط و ســاده بــوده و بــه 

ــر از ضمیمــه کــردن  تناســب مــوارد و موضوعــات، بــه آیــات اســتناد شــده اســت. همچنیــن پیامب

آیــات بــه یکدیگــر بــرای اســتنتاج اســتفاده نکــرده اســت.

ــه آیــات، گزارش هــای مختلفــی  2. مشــکل اساســی در بررســی مــوارد اســتناد رســول خــداk ب

اســت کــه در بــاره یــک رویــداد در منابــع کهــن یافــت می شــود، بــه گونــه ای کــه منابــع کهــن در 

ــوی  ــا در گزارش هــای ثان ــد، ام ــزارش نداده ان ــات گ ــه آی ــرk ب ــداد از اســتناد پیامب ــک روی شــرح ی

ــن موضــوع برخــی  ــه ای ــا توجــه ب ــه شــده اســت. ب ــه تناســب ضمیم ــات ب ــداد، آی ــان روی از هم

اســتنادات رســول خــداk بــا توجــه بــه ناهماهنگــی زمانــي و مکــی یــا مدنــی بــودن ســَور، قابــل 

خدشــه اســت. 

3. بــا بررســی نمونه هایــی از اســتناد رســول خــداk بــه آیــات، توســعه در بهره گیــری از 

ــات  ــان آی ــدک تناســبی می ــن ان ــا یافت ــراِن نخســتین، ب ــان و گزارش گ ــات مشــهود اســت. راوی آی

و گزارش هــا، در تقویــت و توضیــح گزارش هــا بــا بهره گیــری از آیــات تــالش کرده انــد. ایــن 

تالش هــا خــود را در الگوهــای مختلفــی همچــون توســعه یــک آیــه بــه چنــد آیــه و یــا توســعه از 

ــه نشــان داده اســت.  ــح آی ــص صری ــه ن ــه ب ــن آی مضامی

ــتحکام  ــت و اس ــاب تقوی ــی، از ب ــات قرآن ــه آی ــان ب ــوی راوی ــا از س ــردن گزارش ه ــتند ک 4. مس

متــن خبــر و ســخن منســوب بــه رســول اهللk بــوده و کوشــش ایشــان بــرای قرآنــی نشــان دادن 

ســخن یــا اقــدام رســول خــداk اســت. در مســتند کــردن ســخنان پیامبــر بــه آیــات، گاه از قاعــده 

ــه بعدهــا  ــه ک ــن گون ــه گذشــته تســری داده شــده اســت. بدی ــده ب تســری اســتفاده شــده و آین

برخــی آیــات بــرای موضوعــات خاصــی کاربــرد یافــت. در ایــن بســتر، ســخنان پیشــینیان از جملــه 

رســول خــداk در آن موضــوع کــه فاقــد اســتناد بــه آیــه بــود، مســتند بــه آیــه شــد.
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کتاب نامه
قرآن کریم	 

ــد 	  ــعید محم ــق س ــار، تحقی ــث و االث ــی االحادی ــف ف ــد )1409ق(، المصن ــن محم ــد اهلل ب ــیبه، عب ــی ش ابن اب

ــر. ــروت: دار الفک ــام، بی اللح

ــروت: دار 	  ــة، بي ــة الصحاب ــى معرف ــة ف ــد الجــزرى )1409ق(، أســد الغاب ــن محم ــى ب ــو الحســن عل ــر، اب ابن اثی

الفكــر.

ــق 	  ــوك، تحقي ــم و المل ــخ الم ــى تاري ــم ف ــی ) 1412ق(، المنتظ ــن عل ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزی، اب ابن ج

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــا، بي ــادر عط ــد الق ــى عب ــادر عطــا و مصطف ــد الق ــد عب محم

ــروت: دار الکتــب 	  ــد القــادر عطــا، بی ــری، تحقیــق عب ابن ســعد، محمــد کاتــب واقــدی )1410ق(، الطبقــات الکب

العلمیــة.

ابن شبه نمیری، عمر )1410ق(، تاریخ المدینه المنوره، قم: دار الفکر.	 

ابن عساکر، علی بن حسن )1415ق(، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دار الفکر.	 

ابن کثیر، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى )1407ق(، البداية و النهاية، بيروت: دار الفكر.	 

ابن ماجــه، محمــد بــن یزیــد القزوینــی )1419ق(، ســنن ابن ماجــه، تحقیــق خلیــل مامــون شــیحا، بیــروت: دار 	 

الکتــب العلمیــه.

ــروت: دار 	  ــاری، بي ــم ابی ــقا، ابراهی ــی س ــق مصطف ــه، تحقی ــیره النبوی ــا(، الس ــی ت ــک )ب ــد المل ــام، عب ابن هش

ــه. المعرف

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین )1415ق(، االغانی، بیروت: دار احياء التراث العربي.	 

ابوعبید، قاسم بن سالم )1408ق(، االموال، تحقیق محمد خلیل هراس، بیروت: دار الفکر. 	 

احمد بن حنبل )1416ق(، المسند، تحقیق احمد محمد شاکر، قاهره: دار الحدیث.	 

احمدی میانجی، علی )1421ق(، مکاتیب الرسول k، قم: دار الحديث.	 

بخاری، محمد بن اسماعیل )1401 ق(، صحیح البخاری، بیروت: دار الفکر.	 

بالذری، احمد بن یحیی )1417ق(، انساب االشراف، تحقیق سهیل زکار، بیروت: دار الفکر.	 

--------------------------------- )1988م(، فتوح البلدان، بیروت: دار و مکتبه الهالل.	 

بيهقــى، ابوبکــر احمــد بــن حســین )1405ق(، دالیــل النبــوه و معرفــه احــوال صاحــب الشــریعه، تحقیــق عبــد 	 

المعطــی امیــن قلعجــی ، بيــروت: دار الکتــب العلميــه.

ــروت: دار 	  ــد القــادر عطــا، بی ــری، تحقیــق محمــد عب ------------------------------------------------- )1424ق(، الســنن الکب

الکتــب العلمیــه.

ــروت: دار 	  ــل العطــار، بی ــن عیســی )1421ق(، ســنن الترمــذی، تحقیــق صدقــی محمــد جمی ترمــذی، محمــد ب

الفکــر.

حاکــم نیشــابوری، ابــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل )1420ق(، المســتدرک علــی الصحیحیــن، تحقیــق حمــدی 	 

الدمــرداش محمــد، بیــروت: المکتبــه العصریــه.

حلبــى، ابــو الفــرج شــافعى  )1427ق(، الســيرة الحلبيــة )إنســان العيــون فــي ســيرة الميــن المأمــون(، بیــروت: 	 

دار الكتــب العلميــة.

ســعيد بــن منصــور بــن شــعبة الخراســاني المكــي )بــی تــا(، ســنن ســعيد بــن منصــور، تحقيــق حبيــب الرحمــن 	 

األعظمــي، بیــروت: دار الکتــب العلمیه.

شافعی، محمد بن ادریس )1403ق(، کتاب االم، بیروت: دار الفکر. 	 

شــامی، محمــد بــن یوســف، )1414ق(، ســبل الهــدی و الرشــاد فــی ســیره خیــر العبــاد، تحقیــق علــی محمــد 	 
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معــوض، بيــروت: دار الکتــب العلميــه.

طبرانی، سلیمان بن احمد )بی تا(، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبد المجید السلفی، بی نا.	 

طبــری، محمــد بــن جریــر )1387 ق(، تاريــخ المــم و الملــوك، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، بيــروت: 	 

دار التــراث.

------------------------------------- )1415ق(، جامع البیان، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت: دار الفکر.	 

عاملی، جعفر مرتضی )1426 ق(، الصحیح من سیره النبی االعظم، قم: دار الحدیث.	 

ــروت: المکتــب 	  ــب الرحمــن اعظمــی، بی ــق حبی ــی )1403ق(، المصنــف، تحقی ــام الصنعان ــن هم ــرزاق ب ــد ال عب

االســالمی.

عسكرى، ابو هالل حسن بن عبداهلل )1408 ق(، االوائل، طنطا: دار البشير.	 

مجلسی، محمد باقر )1362ش(، بحار االنوار، طهران: دار الکتب االسالمیه.	 

ــروت: دار 	  ــد النمیســی، بی ــد الحمی ــد عب ــق محم ــاع االســماع، تحقی ــی )1420ق(، امت ــن عل ــد ب ــزی، احم مقری

ــه. ــب العلمی الکت

نســائی، احمــد بــن شــعیب )1411 ق(، الســنن الکبــری، تحقیــق عبــد الغفــار ســلیمان البنــداری، تحقیــق ســید 	 

کســروی حســن، بیــروت: دار الکتــب العلمیــه.

نووی، محیی الدین )1414ق(، الذكار النووية، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.	 

واقدی، محمد بن عمر )1409ق(، كتاب المغازى، تحقيق مارسدن جونس، بيروت: مؤسسة األعلمى.	 

هیثمــی، نــور الدیــن علــی بــن ابــی بکــر بــن ســلیمان الهیثمــی )1422ق(، مجمــع الزوائــد و منبــع بالفوائــد، 	 

تحقیــق محمــد عبــد القــادر احمــد عطــا، بیــروت: دار الکتــب العلمیــه.

یحیــی بــن معیــن )1399ق(، التاریــخ یحیــی بــن معیــن و کتابــه التاریــخ، تحقیــق احمــد محمــد نورســیف، 	 

مکــه مکرمــه: مرکزالبحــث العلمــي و احيــاء التــراث االســالمي، جامعــه الملــک عبدالعزيــز.

یعقوبی، احمد بن واضح )بی تا(، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.	 

يوسفى الغروى، محمد هادى )1417ق(، موسوعة التاريخ االسالمى، قم: مجمع الفكر االسالمى	 
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محمد مهدی الشریف1*

داریوش کیوانی هفشجانی23**

 

چکیده

ــد  ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ــد: »ای کس ــده می فرمای ــوره ی مائ ــه ی 1 س ــت آی ــراز نخس ــد در ف خداون

بــه عقــود خــود وفــا کنیــد«. در بــاب مفهــوم لفــظ »عقــود« در ایــن آیــه، میــان مفســران قــرآن کریــم 

اختــالف دیــدگاه وجــود دارد. برخــی بــا تفســیر مضّیــق ایــن آیــه، عقــود را منحصــرًا بــه مــواردی همچــون 

»عهــود مســلمانان و مشــرکان« یــا »میثاق هــای اهــل کتــاب بــرای تصدیــق نبــوت حضــرت محّمــدk« یــا 

»عهــود پذیــرش خالفــت حضــرت علــیg« یــا »احــالف« یــا »محرمــات و واجبــات« عطــف نموده انــد. 

«، »قراردادهــای  گروهــی دیگــر بــا برداشــتی موّســع از آیــه مــورد بحــث، آن را شــامل جمیــع »احــکام الهــٌیٌ

اجتماعــی«، »اعمــال حقوقــی« و »عهــود انســان بــا خداونــد« دانســته اند. هم ســوی بــا مفســران، فقیهــان 

نیــز از »أوفــوا بالعقــود« دو برداشــت مضّیــق و موّســع داشــته اند: برخــی وجــوب وفــای بــه قراردادهــا را 

تنهــا شــامل عقــود رایــج در عهــد شــارع مقــدس انگاشــته و گروهــی همــه قراردادهــا را مشــمول وجــوب 

ــیری  ــت های تفس ــود، برداش ــظ عق ــوم لف ــه عم ــت ب ــا عنای ــدگان ب ــد. نگارن ــداد کرده ان ــده قلم ــاد ش ی

ــه  ــت، ب ــن دو برداش ــینی ای ــد هم نش ــان داده ان ــًا نش ــته اند؛ مضاف ــر دانس ــع را صحیح ت ــی موّس و فقه

وضــوح نظــام قراردادهــای تمــّدن اســالمی را کارآمــد نمــوده و در طــول تاریــخ توســعه داده اســت، زیــرا از 

رهگــذر اعتباربخشــی بــه قراردادهــای نویــن و اثرگــذاری بــر قوانیــن موضوعــه، تســهیل روابــط اجتماعــی 

و تقویــت رفــاه عمومــی را در پــی داشــته اســت. 

واژگان کلیدی: أوفوا بالعقود، عقود، قراردادهای نوین، توسعه، تمّدن اسالمی.  
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مقدمه و بیان مسئله

ــد  ــای می گیرن ــن«1 ج ــن« و »نامعی ــروه »معی ــود در دو گ ــروف، عق ــته بندی مع ــک دس ــق ی طب

ــی، 1396، ج2،  ــهیدی، 1388، 79؛ صفای ــان، 1392، ج1، 96-95؛ ش ــا، ج1، ص158؛ کاتوزی ــی، بی ت )امام

ــیروی، 1398، 31(. ــکاران، 1394، ج1، 151؛ ش ــاد و هم ــق دام 45؛ محق

برخــی از حقوق دانــان معتقدنــد، اگــر عقــدی از زمــان قدیــم میــان مــردم رایــج بــوده و موضــوع، 

احــکام و آثــار خــاص خــود را داشــته، معیــن اســت و در غیــر ایــن صــورت، نامعیــن خواهــد بــود 

ــز  ــه ی تمیی ــته« ضابط ــرون گذش ــد در ق ــده، »رواج عق ــن عقی ــق ای ــا، ج1، 158(. وف ــی، بی ت )امام

عقــد معیــن از نامعیــن اســت. برخــی از اندیشــمندان افــزون بــر ضابطــه ی یــاد شــده، ذکــر نــام، 

ــتن آن  ــن گش ــبب معی ــروزی را س ــررات ام ــن و مق ــد در قوانی ــک عق ــوص ی ــار مخص ــکام و آث اح

ــد  ــک عق ــاب ی ــان، احتس ــره ی ایش ــود در نگ ــاهده می ش ــهیدی، 1388، 79(. مش ــته اند )ش دانس

بــه عنــوان »معیــن« یــا »بانــام«، تابــع دو مــالک اســت. در مقابــل عــده ای از اســاتیِد حقــوق، تنهــا 

مــالک اخیــر یعنــی »ذکــر نــام، احــکام و آثــار عقــد در قانــون« را فــارق عقــود معیــن از غیرمعیــن 

ــه در  ــت ک ــودی اس ــن، عق ــود معی ــان »عق ــتاد کاتوزی ــوم اس ــر مرح ــه تعبی ــد. ب ــمار آورده ان ــه ش ب

قانــون، نــام خــاص دارد و قانون گــذار شــرایط انعقــاد و آثــار آن را معیــن کــرده اســت: ماننــد بیــع، 

اجــاره، قــرض، ضمــان، حوالــه، رهــن، ودیعــه، شــرکت، صلــح و ماننــد این هــا. برعکــس، عقــودی 

کــه در قانــون عنــوان و صــورت خاصــی نــدارد و شــرایط و آثــار آن برطبــق قواعــد عمومــی قراردادهــا 

تعییــن می شــود، عقــود بی نــام یــا غیرمعیــن اســت« )کاتوزیــان، 1392، ج1، 96-95(. برایــن اســاس 

عقــد بیمــه و قــرارداِد ارفاقــی، معیــن محســوب شــده اند )نــک: صفایــی، 1396، ج2، 45؛ شــیروی، 

ــوده،  ــا معه ــه ی ــن، متعارف ــوِد معی ــه، عق ــگاه فق ــد در ن ــان معتقدن ــی از حقوق دان 1398، 31(. بعض

قراردادهایــی هســتند کــه در زمــان عــرِف شــارع رواج داشــته و از ایــن رو قانون گــذار اســالم، آن هــا 

ــدی  ــگاه موصــوف، عق ــن در ن ــرده اســت. همچنی ــدی امضــا ک ــا وضــع احــکام جدی ــا ب ــًا ی را عین

نامعیــن، مســتقل یــا غیرمعهــود اســت کــه در زمــان شــارع متــداول نبــوده و بعدهــا پدیــدار گشــته 

اســت؛ اّمــا در حقــوق امــروزی، عقــود معیــن، قراردادهایــی هســتند کــه اســم، آثــار و احکامشــان 

ــن  ــورت نامعی ــن ص ــر ای ــت، در غی ــده اس ــس ش ــرف منعک ــته از ع ــه ی برخاس ــن موضوع در قوانی

خواهنــد بــود )محقــق دامــاد و همــکاران، 1394، ج1، 151(. ایــراد ایــن دیــدگاه آن اســت کــه معیــار 

ــار آن در قوانیــن و مقــررات متخــذ از  ــام، شــرایط و آث عقــد معیــن از منظــر حقوقــی را انعــکاس ن

عــرف دانســته اســت، حــال آن کــه عقــود وقــف، بیــع، اجــاره و صلــح معیــن هســتند در حالــی کــه 

1. گاهی به عقود نامعین، غیرمعین یا بی نام هم گفته می شود. 
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ــته اند.  ــدون گش ــالمی م ــریعت اس ــاس ش براس

ــاب تعریــف عقــد نامعیــن اختــالف دیــدگاه و رویکــرد وجــود دارد، بایــد پاســخ  حــال کــه در ب

داد در مقالــه ی حاضــر، چــه معنایــی بــرای ترکیــب وصفــی عقــد نامعیــن انتخــاب شــده اســت؟ در 

ایــن مقالــه عقــد نامعیــن عبــارت از قــراردادی اســت کــه اســم خاصــی نــدارد، بــرای پاســخگویی بــه 

نیازهــای جامعــه ایجــاد گشــته و از قبــل موجــود نبــوده اســت، از ایــن رو، بــرای آن احکامــی توســط 

ــا، 31(. ــف الغطاء، بی ت ــت )کاش ــده اس ــریع نش ــارع تش ش

ــان  ــه ایم ــد: »ای کســانی ک ــده می فرمای ــه ی نخســت ســوره ی مائ ــن آی ــراز آغازی ــد در ف خداون

آوردیــد بــه عقــود خــود وفــا کنیــد«. بــر ایــن اســاس، آیــا حکــم ایــن آیــه، قراردادهــای نامعیــن را 

ــا  ــد شــارع معطــوف می شــود؟ آی ــج در عه ــن رای ــود معی ــه عق ــًا ب ــا صرف ــرد و ی ــر می گی هــم در ب

ــت  ــه دانســت؟ اهمّی ــود در مانحــن فی ــظ عق ــوان قراردادهــای بشــری را مصــداق لف اساســًا می ت

ــد،  ــت باش ــا مثب ــخ آن ه ــر پاس ــه اگ ــت ک ــر اس ــن خاط ــش بدی ــن دو پرس ــه ای ــخ دهی ب پاس

کارآمدســازی و توســعه ی نظــام حقــوق قراردادهــای تمــّدن اســالمی را در پــی خواهــد داشــت، چــه 

ایــن کــه روابــط اجتماعــی را تســهیل و رفــاه عمومــی را بیشــینه می ســازد. در همیــن راســتا الزم بــه 

ذکــر اســت در طریــق تبییــن واژه ی »عقــود«، میــان مفســران قــرآن کریــم و فقهــای امامیــه اختــالف 

دیــدگاه وجــود دارد. از ایــن رو بایــد ضمــن دقــت در تفاســیر و فتــاوای معتبــر، پاســخ های مناســبی 

ــت.  ــه یاف ــش های پیش گفت ــرای پرس ب

1- نگاهی به آرای مفسران قرآن کریم در باب مفهوم عقود

بــا نگاهــی بــه آرای مفســران قــرآن کریــم در بــاب معنــا و مفهوم لفــظ »عقــود« در آیه ی 1 ســوره ی 

ــع داشــته اند. در  ــق و موّس ــه  دو برداشــت مضّی ــن آی ــه ایشــان از ای ــرد ک ــی ب ــوان پ ــده، می ت مائ

ایــن گفتــار ابتــدا برداشــت اول و ســپس برداشــت دوم، طــرح و تحلیــل خواهــد شــد.

1-1- برداشت مضّیق

1-1-1 عقود به معنای عهود بین مسلمانان و مشرکان

ــل  ــد )مقات ــر کرده ان ــرکان تعبی ــلمانان و مش ــن مس ــود بی ــه عه ــود را ب ــران، عق ــی از مفس بعض

بــن ســلیمان، 1423، ج1، 448؛ راونــدی، 1405، ج1، 355(. آیــه ی 4 ســوره ی توبــه، مؤیــد ایــن تفســیر 

اســت. پــس از فتــح مّکــه توســط مســلمانان، خداونــد متعــال در آیــات آغازیــن ســوره ی توبــه اعــالم 

مــی دارد: وی و پیامبــرشk در برابــر مشــرکان تعهــدی ندارنــد. ســپس پــروردگار در آیــه ی 4 ایــن 

ــا آنــان پیمــان بســته اید، و چیــزی از ]تعهــدات خــود  ســوره  می افزایــد: »مگــر آن مشــرکانی کــه ب



55

ی
مـ

سال
ن ا

ـّد
تم

ر 
 د

ـا
هـ

اد
رد

قرا
م 

ظا
ه ن

ــ
سع

تو
ر 

 د
د«

قو
لُع

 ِبا
وا

ْوف
»أ

ز 
ی ا

ــ
قه

 ف
 و

ی
ـر

یـ
س

تف
ع 

ــ
ّس

مو
ی 

ـا
ه

ت 
شـ

دا
بر

ق 
ــ

فی
تل

ش 
قـ

ن

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

نســبت بــه[ شــما فروگــذار نکــرده و کســی را بــر ضــّد شــما پشــتیبانی ننموده انــد. ســپس پیمــان 

ــه  ــت دارد«. عالم ــزگاران را دوس ــدا پرهی ــه خ ــرا ک ــد، چ ــام کنی ــان تم ــان[ مدتش ــا ]پای ــان را ت این

ــزوم  ــد و ل ــه حرمــت عه ــه، اهتمــام شــارع مقــدس اســالم ب ــن آی ــر از ای ــی و برخــی دیگ طباطبای

ــد )نــک: عالمــه طباطبایــی،  ــه آن ـ حتــی در مقابــل دشــمنان اســالم ـ را اســتنتاج کرده ان وفــای ب

1374، ج5، 261-259؛ زحیلــی، 1422، ج1، 425(.

ممکــن اســت ایــراد شــود؛ موضــوع آیــه ی 4 ســوره ی توبــه عهــود اســت، حــال آن کــه موضــوع 

آیــه ی 1 ســوره ی مائــده عقــود اســت، بنابرایــن نمی تــوان عهــود مــورد اشــاره در چهارمیــن آیــه از 

ســوره ی مبارکــه ی توبــه را مصــداق لفــظ »العقــود« دانســت. در پاســخ بــه این ایــراد احتمالــی عنوان 

می شــود: برخــی از مفســران در توضیــح ایــن لفــظ، تنهــا بــه بیــان واژه ی »عهــود« اکتفــاء کرده انــد 

ــت:  ــی اس ــاره گفتن ــن ب ــه، 1411، 121(. در ای ــراء، 1980، ج1، 298؛ ابن قتیب ــی، 1380، ج1، 289؛ ف )عیاش

بعضــی از لغت شناســان عــرب نیــز یکــی از معانــی عقــد را عهــد مؤکــد دانســته اند )عســکری، 1400، 

 .)47

k2-1-1- عقود به معنای میثاق های اهل کتاب برای تصدیق نبوت حضرت محّمد

ــرای  ــاب ب ــل کت ــروردگار از اه ــه پ ــته اند ک ــی دانس ــود را میثاق های ــران، عق ــته ای از مفس دس

تصدیــق نبــوت حضــرت محمــدk ـ طبــق فرامیــن تــورات و انجیــل ـ اخــذ کــرده اســت. ایــن قــول 

بــه دلیــل ایــن کــه خطــاب آیــه متوجــه مؤمنــان بــوده، غریــب محســوب شــده اســت )دروزه، 1421، 

ج9، 13(. عالمــه طباطبایــی نیــز معتقــد اســت حتــی عمــوم و اطــالق لفــظ عقــود هــم، داللتــی بــر 

مدعــای یــاد شــده نــدارد )عالمــه طباطبایــی، 1374، ج5، 257-258(. 

g3-1-1- عقود به معنای عهود پذیرش خالفت حضرت علی

علــی بــن ابراهیــم قمــی از مفســران و محدثــان مــورد وثــوق شــیعه )نــک: پورکرمــان و دهقــان 

منگابــادی، 1391، 234(، بــا اســتناد بــه یــک روایــت، حمــل عقــود را بــر عهــودی کــه پیامبــرk بــا 

ــرای پذیــرش خالفــت حضــرت علــیg بســت، ممکــن دانســته اســت )قمــی، 1363،  مســلمین ب

ج1، 160(. طبرســی و ابوالفتــح رازی از مفّســران نامــدار شــیعه پــس از علــی بــن ابراهیــم قمــی، ایــن 

وجــه را در تفاســیر خــود ذکــر نکرده انــد )طبرســی، 1372، ج3، 233؛ ابوالفتــح رازی، 1408، ج6، 218-

217(. بــا وجــود ایــن، فیــض کاشــانی و برخــی دیگــر روایــت قمــی را در تفســیرهای خویــش بازتــاب 

داده انــد )نــک: فیــض کاشــانی، 1415، ج2، 5؛ موســوی ســبزواری، 1409، ج10، 272-273(.  

4-1-1- عقود به معنای احالف

ــاخته اند  ــوف س ــالف، معط ــه اح ــوم ب ــت موس ــود دوران جاهلی ــه عه ــود« را ب ــی »العق گروه
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)صنعانــی، 1411، ج1، ص176؛ مّکــی بــن حمــوش، 1429، ج3، 1553؛ هــواری، 1426، ج1، 399؛ همچنیــن 

نــک: جّصــاص، 1405ق، ج3، 283-282(. احــالف عبــارت از معاهداتــی اســت کــه قبایــل عــرِب مــا 

ــک:  ــد )ن ــا دیگــران منعقــد می کردن ــا ب ــح گوناگــون بیــن خــود ی ــرای تأمیــن مصال ــل اســالم ب قب

ــف را در عــداد مصادیــق عقــود  ــوان حل ــات، می ت ــاره ای از روای ــی، 1413، ج4، 372-370(. وفــق پ عل

دانســت؛ در کتــاب »دعائــم االســالم« آمــده اســت: »امــام جعفــر صــادقg از آبــای خویــشg نقــل 

فرمــود کــه رســول خــداk از نیرنــگ، حیلــه و غــّش ]در معاملــه[ نهــی فرمودنــد و عنــوان داشــتند: 

کســی کــه مــا را فریــب دهــد جــزو اّمــت مــن نیســت. همچنیــن از ]کاربســت[ حیلــه و خدعــه در 

ــف، عهــد و  ــکاح، حل ــع، ن ــه عقــود خویــش در بی ــد ب ــد و گفتن بیــوع و پیمان شــکنی، نهــی فرمودن

صدقــه وفــا کنیــد« )قاضــی نعمــان، 1385، ج2، 28-27(. همــان گونــه کــه مشــاهده می شــود، حلــف 

یکــی از مصداق هــای عقــود اســت و نبایــد نســبت احــالف و عقــود را تســاوی بــه حســاب آورد.

5-1-1- عقود به معنای حالل، حرام و واجب الهی

ــه  ــا تــرک آن هــا را ب عــّده ای معتقدنــد: حــالل و حــرام الهــی و فرائضــی کــه خداونــد انجــام ی

مســلمانان امــر کــرده، معنــای عقــود اســت )نــک: ابن قتیبــه، 1411، 121؛ شــیخ طوســی، بی تــا، ج3، 

414-413؛ طبرســی، 1421ق، ج1، ص308؛ ســمرقندی، 1416، ج1، ص365؛ زمخشــری، 1407، ج1، 600، 

ــال  ــا احتم ــد ی ــران معتقدن ــی از صاحب نظ ــری، 1388، ج1، 554(. برخ ــل، 1422، ج1، 139؛ جزای دخی

ــن  ــا در ای ــرد، چــون تنه ــر نمی گی ــن را درب ــن و نامعی ــود«، قراردادهــای معی ــوا بالعق ــد: »أوف داده ان

ــا فرازهــای بعــدی آیــه ی 1 ســوره ی مائــده مرتبــط می شــود  ــاد شــده ب ــراز ی صــورت اســت کــه ف

ــه ی  ــن آی ــدی ای ــای بع ــا، ج9، 3154(؛ در فرازه ــی، بی ت ــبیری زنجان ــعرانی، 1386، ج1، 403؛ ش )ش

شــریفه چنیــن آمــده اســت: »بــرای شــما ]گوشــت[ چارپایــان حــالل گردیــده، جــز آنچــه ]حکمــش[ 

ــد شــکار را در حــال احــرام، حــالل بشــمرید، خــدا  ــه نبای ــی ک ــده می شــود، در حال ــر شــما خوان ب

هرچــه بخواهــد فرمــان می دهــد«.

2-1- تفسیر موسع 

1-2-1- داللت عموم عقود بر گستره ای از معانی  

ــر معانــی  محمــد بــن نصــر ســمرقندی، لفــظ عقــود را از جامع تریــن کلمــات می شــمارد. زیــرا ب

ســه گانه »حــالل، اوامــر و نواهــی الهــی«، »عهــود بیــن خداونــد و انســان از قبیــل أیمــان و نــذور« 

ــمرقندی، 1416، ج1، 365؛  ــت )س ــادق اس ــاره« ص ــع و اج ــر بی ــری نظی ــای بش ــه ی قرارداده و »هم

همچنیــن نــک: طبرانــی، 2008، ج2، 341؛ دینــوری، 1424، ج1، 186؛ ماتریــدی، 1426، ج3، 434-435(. 
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خاطرنشــان می شــود برخــی در توضیــح لفــظ عقــود، بــه عهدهایــی نظیــر نــذر و یمیــن کــه انســان 

بــا خداونــد می بنــدد، اشــاره نکــرده و تنهــا بــه ذکــر فرامیــن الهــی و قراردادهــای بشــری بســنده 

ــد:  ــد )نیشــابوری، 1415، ج1، 265(. همچنیــن عــده ای در تعریــف ایــن لفــظ چنیــن آورده ان نموده ان

ــن  ــر ای ــد، مشــروط ب ــِغ عاقــل از روی طیــب نفــس منعقــد می کنن ــراد بال ــه اف ــی ک ــع التزامات جمی

کــه حاللــی را حــرام نســازد یــا حرامــی را حــالل نگردانــد )فضــل اهلل، 1419، ج8، 10(. بــا تکیــه بــر فــراز 

پایانــی قــول اخیــر، تأکیــد می شــود شــماری از مفســران قراردادهــای بشــری مبنــی بــر انجــام امــور 

قبیــح را از شــمول لفــظ عقــود، اســتثنا کرده انــد )ابن ادریــس حلــی، 1409ق، ج1، ص196؛ دروزه، 1421، 

ج9، 14-13؛ زحیلــی، 1418، ج6، 66(. زیــد بــن أســلم و برخــی دیگــر »عهــد اهلل«1، »حلــف«، »شــرکت«، 

ــی، 1418، ج6،  ــک: زحیل ــود انگاشــته اند )ن ــق عق ــوان مصادی ــه عن ــن« را ب ــکاح« و »یمی ــع«، »ن »بی

ــر  ــن تعــداد هســتند )حــّوی، 1424، ج3، 1309(. عــالوه ب ــر از ای ــی کــه عقدهــا فراوان ت 66(، در حال

آن بــه عقیــده ی صحیــح مرحــوم عالمــه طباطبایــی، کلیــه ی فرامیــن الهــی و هرچــه را کــه انســان 

ــود«  ــوم »العق ــار عم ــد، در سایه س ــار می کن ــد اعتب ــوان عق ــه عن ــش، ب ــی خوی ــط اجتماع در رواب

ــی از  ــی، 1427، ج3، 188(. بعض ــه طباطبای ــرد )عالم ــای می گی ــب، 1369، ج4، 288( ج ــک: طی )ن

ــزوم رعایــت  ــه جامعــه خویــش از قبیــل ل ــر مــوارد پیش گفتــه، تعهــد انســان ب مفســران افــزون ب

ــی،  ــینی همدان ــری، 1376، ج3، 59؛ حس ــد )جعف ــداد نموده ان ــود قلم ــمول عق ــم مش ــررات را ه مق

1404، ج4، 326-325(. ممکــن اســت اشــکال شــود ترکیــب قراردادهــای بشــری کــه پیش تــر بــدان 

اشــاره گشــت، بــر ایــن مــورد نیــز صــادق اســت؛ از بــاب دفــع دخــل مقــّدر خاطرنشــان می شــود 

ترکیــب فــوق، منصــرف از قراردادهــای اجتماعــی اســت.

ــن«،  ــن و نامعی ــود معی ــی«، »عق ــود، »احــکام اله ــظ عق ــوم لف ــه شــد، عم ــای آن چــه گفت برمبن

»قراردادهــای اجتماعــی« و »عهــود انســان بــا خداونــد« را در برمی گیــرد و اســتثنا کــردن مصداقــی 

از مــوارد یادشــده، خــالف اصــل اســت و بــه دلیــل متقــن نیــاز دارد )نــک: طیــب، 1369، ج4، 288(. 

2- نگاهی به آرای فقیهان امامیه در باب شمول »أوفوا بالعقود« نسبت به قراردادهای نوین

1-2- تفسیر فقهی مضّیق

در گفتــار پیشــین مشــاهده شــد عمــوم لفــظ عقــود، در اصــل شــامل قراردادهــای غیرمعیــن هــم 

می شــود. بنابرایــن ممکــن اســت لــزوم وفــای بــه عهــد، بــر عقــود و معامــالت نویــن نیــز صــادق 

باشــد )رضایــی اصفهانــی، 1387، ج5، 26(. آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در ذیــل آیــه ی 1 ســوره ی مائــده 

1. مقصــود از عهــد اهلل همــه پیمان هایــی اســت کــه انســان بــا پــروردگار خویــش منعقــد کــرده اســت )قرشــی 
بنایــی، 1375، ج1، 139(. 
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ــه  ــوق اســالمى در سرتاســر فق ــه در مباحــث حق ــى اســت ك ــه آيات ــه از جمل ــن آي می نویســد: »اي

ــت از  ــود اس ــى العق ــزوم ف ــة الل ــه اصال ــى ك ــم فقه ــده ی مه ــك قاع ــد و ي ــتدالل مى كنن ــه آن اس ب

ــان دو  ــا كارهــا مي ــاره ی اشــيا و ي ــه پيمــان و معاهــده اى درب ــى هرگون ــردد، يعن آن اســتفاده مى گ

ــده  ــز عقي ــان ني ــه جمعــى از محقق ــى ـ همانطــور ك ــردد الزم االجــرا مى باشــد و حت ــد گ ــر منعق نف

ــابق  ــود دارد و در س ــا وج ــر م ــه در عص ــى را ك ــركت ها و قراردادهاي ــالت و ش ــواع معام ــد ـ ان دارن

وجــود نداشــته و يــا بعــد در ميــان عقــال بوجــود مي آيــد و بــر موازيــن صحيحــى قــرار دارد، شــامل 

ــیرازی، 1371، ج4، 245(. ــکارم ش ــذارد« )م ــه مى گ ــا صح ــه ی آن ه ــاى هم ــه پ ــن آي ــود و اي مي ش

ــان  ــاع فقیه ــق اجم ــد: »طب ــه می نویس ــاح الکرام ــب مفت ــد، صاح ــاال آم ــه در ب ــود آن چ ــا وج ب

امامیــه، عقــودی کــه واجب الوفــاء هســتند منحصــر بــه عقــود متــداول در زمــان نــزول آیــه ی »اوفــوا 

ــی،  ــینی عامل ــد« )حس ــش نمی ده ــود را پوش ــق عق ــه مطل ــن آی ــود و ای ــر می ش ــود« منحص بالعق

بی تــا، ج4، 161(. میــرزا حبیــب اهلل رشــتی هــم در دیــدگاه مشــابهی عنــوان مــی دارد: انحصــار عقــود، 

ــا،  ــاق فقیهــان اســت )رشــتی، بی ت ــه عقــود معهــود و متعــارف، مــورد اّتف ــر ب ــه ی اخی موضــوع آی

ــه،  ــای امامی ــاور اســت، از منظــر فقه ــن ب ــر ای ــی ب ــد بهبهان ــن راســتا آیــت اهلل وحی 253(. در همی

ــود  ــدود می ش ــود مح ــن و معه ــود معی ــه عق ــع ب ــان و مناف ــل اعی ــرق نق ــا، و ط ــود واجب الوف عق

ــه  ــر انحصــار عقــود واجب الوفــا ب ــرز دیگــری هــم، بــی آن کــه ب )بهبهانــی، 1417، 482(. فقیهــان مب

عقــود متــداول عهــد شــارع ادعــای اجمــاع کننــد، ایــن انحصــار را پذیرفته انــد. مولــی احمــد نراقــی 

بیــان می کنــد: وجــوب وفــا بــه عقــود فقــط عقــود مقــرر توســط خداونــد را دربرمی گیــرد )نراقــی، 

1417، 9؛ همچنیــن نــک: صاحــب ریــاض، 1419، ج9، 281؛ شــیخ انصــاری، 1415، ج3، 90-89؛ مامقانــی، 

1323، ج2، 198(. میــرزای قمــی نیــز می نویســد: »عمــوم »أوفــوا بالعقــود« و امثــال آن نیــز محمــول 

اســت بــر عقــود معهــوده در زمــان شــارع، نــه هرچــه هرکــس خواهــد اختــراع کنــد« )میــرزای قمــی، 

ــر  ــردد: »اگ ــر می گ ــدارآمیز متذّک ــی هش ــا لحن ــین الری ب ــّید عبدالحس ــًا س 1371، ج1، 317(. مضاف

عقــود جدیــد را مشــمول »أوفــوا بالعقــود« بدانیــم، تأســیس یــک فقــه جدیــد و یــک دیــن بدیــع، 

ــه1 را  ــد، مغارس ــالک عق ــی در مس ــهید ثان ــود« )الری، 1418، ج1، 317(. ش ــد ب ــر خواه اجتناب ناپذی

باطــل دانســته اســت، زیــرا بــه بــاور وی، صحــت عقــود معاوضــی موقــوف بــه اذن شــرعی ای اســت 

ــه  ــک: فرزان ــن ن ــی، 1413، ج5، 71؛ همچنی ــورد مغارســه صــادر نگشــته اســت )شــهید ثان ــه در م ک

1. »تحویــل زمیــن کشــاورزی بــه شــخصی بــرای درختــکاری را مغارســه گوینــد. ایــن قــرارداد می توانــد زمیــن داران 
بــدون درخــت و ناتــوان از کاشــت درخــت را بــا مالــکان درخــت فّعــال و قــادر، بــه هــم مرتبــط ســازد و مشــکل 

هــر دو را مرتفــع ســازد« )فرزانــه وشــاره و توالیــی، 1394، 82(. 
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ــرده  ــاع ک ــای اجم ــول و مســتند آن ادع ــن ق ــر ای ــی ب ــق بحران ــی، 1394، 89(. محق وشــاره و توالی

اســت )محقــق بحرانــی، 1405، ج21، 392(. دیــدگاه فقهــای یــاد شــده نظریــه ی توقیفــی بــودن عقــود 

ــه عقــودی  ــد عقــود واجب الوفــا محــدود ب ــاور دارن ــدان ایــن تئــوری ب را تقویــت می ســازد. باورمن

هســتند کــه شــارع آن هــا را تأییــد کــرده باشــد؛ بــه دیگــر ســخن، قراردادهــای نامعیــن نویــن، بــه 

علــت نداشــتن امضــای شــرعی، مشــمول عموماتــی نظیــر »أوفــوا بالعقــود« نمی گردنــد و بنابرایــن 

الزم االتبــاع نخواهنــد بــود )صائمــی، 1382، 95 - 94؛ حائــری، 1373، 151(. آیــت اهلل شــبیری زنجانــی 

ــر  ــه درک بهت ــد ب ــان آن می توان ــه بی ــه ای شــده اســت ک ــر نکت ــورد بحــث متذّک ــه ی م ــاب آی در ب

ع نيســت، يعنــى اين طــور نيســت كــه  ایــن نظریــه کمــک نمایــد: »َأْوُفــوا ِباْلُعُقــوِد و ماننــد آن مشــرِّ

ــا اســت،  ــرار گذاشــتيد الزم الوف ــر آن توافــق كــرده و ق ــاى آن ايــن باشــد كــه هــر آن چــه را ب معن

هــر چنــد قطــع نظــر از پيمــان شــما مشــروع نباشــد بلكــه معنــاى »َأْوُفــوا ِباْلُعُقــوِد« الــزام مــا هــو 

المشــروع اســت... يعنــى هــر امــرى كــه مشــروعيت آن قبــل از عقــد و قــرارداد ثابــت شــده باشــد« 

ــا، ج13، 4452(. ــی، بی ت ــبیری زنجان )ش

2-2- تفسیر فقهی موسع

در مقابــل دیدگاهــی کــه در بــاال بــدان پرداختــه شــد، گروهــی از فقیهــان قائــل بــه شــمول »أوفــوا 

ــرزای  ــاگردان می ــی از ش ــین حّل ــت اهلل حس ــتند. آی ــن هس ــای نامعی ــه قرارداده ــبت ب ــود« نس بالعق

ــر  ــوا بالعقــود، افــزون ب ــوا اوف ــا اّلذیــن آمن ــا اّیه ــه ی کریمــه  ی ــاره می نویســد: »آی ــی در ایــن ب نایین

عقدهــای معهــود، شــامل قراردادهــای جدیــد انشــا شــده بــه وســیله ی خردمنــدان اعصــار متأّخــر هــم 

می شــود، مگــر آن کــه دلیلــی چــون وجــود ربــا بــر فســاد آن هــا اقامــه گــردد« )حلــی، بی تــا، 109(. 

مرحــوم محمــد جــواد مغنیــه نیــز می افزایــد هــر قــراردادی جدیــد یــا قدیــم، طبــق قصــد متعاقدیــن 

واجب الوفــا و الزم االّتبــاع اســت، مادامــی کــه بــا مبــادی شــریعت منافاتــی نداشــته باشــد )مغنیــه، 

1379، ج3، 16(. بعضــی دیگــر از فقیهــان نیــز دیــدگاه انحصــار وجــوب وفــای عقــود بــه قراردادهــای 

ــک:  ــد )ن ــد و آن را نمی پذیرن ــود« می دانن ــوا بالعق ــه ی »أوف ــوم آی ــالق و عم ــالف اط ــود را خ معه

میــرزای نایینــی، 1373، ج1، 105؛ یــزدی، 1409، ج2، 753-752؛ حکیــم، 1374، ج13، 222(. الزم بــه ذکــر 

ــراع  ــز، اخت ــارع نی ــان ش ــارف در زم ــود متع ــران، عق ــّده ای از صاحب نظ ــدگاه ع ــق دی ــت مطاب اس

شــارع نبــوده، بلکــه جــواز آن هــا دایــر مــدار ســیره ای اســت کــه امضــا یــا عــدم ردع شــارع را بــه 

همــراه دارد. بــه عبــارت دیگــر در بــاب حلّیــت فــرد فــرد عقــود متعــارف در عهــد شــارع، دلیــل لفظــی 

ــه  ــادام ک ــال اســت، م ــود ســیره عق ــه مول ــود مســتحدثه ای هــم ک ــن رو عق موجــود نیســت. از ای
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متضّمــن تحریــم حــالل یــا تحلیــل حــرام نباشــند، از حیــث شــرعی معتبــر هســتند )نــک: حســینی 

ــی، 1421، ج2، 220-217(. طهران

ــی از  ــم یک ــد. دیدی ــت می کن ــود« را تقوی ــودن عق ــی نب ــه »توقیف ــر نظری ــای اخی ــدگاه فقه دی

مســتندات اصلــی ایــن نظریــه، اطــالق و عمــوم فــراز نخســت ســوره ی مائــده اســت. در نهایــت، 

همیــن دیــدگاه در قوانیــن و مقــررات موضوعــه کشــور منعکــس شــده اســت. از ایــن رو در مــاده 10 

قانــون مدنــی آمــده اســت: »قراردادهــای خصوصــی نســبت کســانی کــه آن را منعقــد نموده انــد در 

صورتــی کــه مخالــف صریــح قانــون نباشــد، نافــذ اســت«.

3- »أْوفوا ِباْلُعقود« عامل توسعه نظام حقوق قراردادها در تمّدن اسالمی

ــا یــک فــرض بنیادیــن آغــاز می کنیــم: تصــور کنیــد در ایــران، صنعــت بیمــه  گفتــار حاضــر را ب

وجــود نــدارد. ایــن امــر چــه آثــار و عوارضــی بــرای نظــام اقتصــادی کشــور بــه بــار مــی آورد؟ پــی 

بــردن بــه ایــن پرســش مســتلزم تبییــن فوایــد بیمــه بــرای اقتصــاد اســت. بیمــه، ســرمایه گذاری 

و تــداوم فعالّیت هــای اقتصــادی را تضمیــن می کنــد. اگــر ســرمایه گذاران، تّجــار و فعــاالن 

ــران خســارات ناشــی از کنش هــای انتفاعــی خویــش را داشــتند،  ــا جب اقتصــادی، بیــم رویارویــی ب

ــن  ــرا در ای ــد، زی ــادرت نمی کردن ــی مب ــا توزیع ــدی ی ــت تولی ــک فعالّی ــاز ی ــه آغ ــز ب چــه بســا هرگ

صــورت بــه جــای کســب منفعــت، بایــد پیوســته تــاوان اتــالف یــا معایــب امــوال و خســارات وارده 

ــی،  ــن وضعیت ــی، 1400، 12-13(. در چنی ــد )بابای ــش را می دادن ــران خوی ــدگان و کارگ ــه مصرف کنن ب

حــدوث مجموعــه ای از توالــی فاســد ماننــد کاهــش تولیــد، فــوران تــورم افسارگســیخته، افزایــش 

ــح  ــت. توضی ــر اس ــون، گریزناپذی ــی گوناگ ــیب های اجتماع ــان آس ــکاری و طغی ــرخ بی ــمگیر ن چش

ــر اختصــاص ســرمایه آن هــا  ــی بنگاه هــای اقتصــادی در اث ــد، نتیجــه ی تعطیل آن کــه کاهــش تولی

ــره ی  ــد. زنجی ــرار ندارن ــه ق ــه تحــت پوشــش بیم ــی اســت ک ــالف اموال ــران خســارات و ات ــه جب ب

ــا وسعت بخشــی  ــرد و از دیگــر ســو، ب ــاال می ب ــکاری را ب ــرخ بی ــور، از یــک ســو ن تعطیلی هــای مزب

ــم خواهــد زد )Posner, 2004: 59(. در  ــات را رق ــا و خدم ــاد قیمــت کااله ــد، ازدی ــه کاهــش تولی ب

چنیــن وضعیتــی آســیب های اجتماعــی و بــه طــور مشــخص نــرخ ارتــکاب جــرم در کشــور بــه طــرز 

ــکاران، 1397، 167-168(. ــزج و هم ــوی دی ــک: یحی ــد )ن ــش می یاب ــاداری افزای معن

در بنــد بــاال، عــوارض نبــود صنعــت بیمــه در نظــام اقتصــادی کنونــی را مشــاهده کردیــم. بیمــه 

ــود«  ــوا بالعق ــر مشــمول »أوف ــی، 1392، ج2، 648(، اگ ــک: موســوی خمین ــد1 )ن ــک عق ــوان ی ــه عن ب

1. بــه موجــب مــاّده 1 قانــون بیمــه مصــوب 1316/02/07، »بیمــه عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یــک طــرف 
تعهــد می کنــد در ازای پرداخــت وجــه یــا وجوهــی از طــرف دیگــر در صــورت وقــوع یــا بــروز حادثــه ، خســارت 
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نمی گشــت، ضرورتــا ایــن نتیجــه حــادث می شــد: »در تمــّدن و نظــام اســالمی اقتضــای شــکل گیری 

صنعــت بیمــه وجــود نــدارد«. جالــب این جــا اســت عــده ای از عالمــان عاّمــه، بــه عــدم مشــروعیت 

ــد: »بیمــه از عقــود مســتحدثه و نوظهــور اســت و داخــل در هیــچ یــک از  عقــد بیمــه نظــر داده ان

عقــود شناخته شــده فقــه اســالمی نیســت. بنابرایــن بــه لحــاظ عــدم انطبــاق بیمــه بــا عقــود معیــن 

ــه نقــل از بابایــی،  ــر آن حــرام اســت« )ب ــی ب ــرارداد مذکــور غیرشــرعی و فعالیــت مبتن اســالمی، ق

1400، ص16(. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از فقهــای معاصــر شــیعه، عقــد بیمــه را مشــمول 

ــوی  ــک: موس ــته اند )ن ــر دانس ــتقل، معتب ــد مس ــک عق ــوان ی ــه عن ــته و ب ــود« انگاش ــوا بالعق »أوف

ــی، 1414، 232؛ ســبحانی، 1431، 254-255(. اردبیل

ــوع  ــارِی موض ــرکت های تج ــکیل ش ــرارداد تش ــر ق ــتحدثه ای نظی ــود مس ــه، عق ــر بیم ــزون ب اف

قانــون تجــارت، قراردادهــای انتقــال حقــوق مــاّدی ناشــی از مالکیت هــای فکــری، معاملــه اطالعــات 

ــذر  ــز از رهگ ــادار نی ــتد اوراق به ــجانی، 1397( و داد و س ــی هفش ــریف و کیوان ــک: الش ــی )ن مال

ــام  ــه در نظ ــه و رفته رفت ــروعیت یافت ــود«، مش ــوا بالعق ــه ی »أوف ــمول آی ــار ش ــری در سایه س قرارگی

حقــوق قراردادهــای تمــّدن پویــای اســالمی، جــای خــود را بــاز کرده انــد. بنابرایــن روابــط مالــی و 

تجــاری گوناگــوِن اشــخاص در نظــام اقتصــادی کنونــی، قابلیــت قرارگیــری در قالب هــای قــراردادی 

ــت.  ــد گرف ــود خواه ــه خ ــی را ب ــان مطلوب ــتحکام و اتق ــق اس ــن طری ــته و از ای ــخص را داش مش

همچنیــن، اشــخاص مجبــور نیســتند کــه روابــط پیچیــده ی اقتصــادی خــود را در ظــروف محــدود 

عقــود معیــن شــرعی تعریــف کننــد؛ در نتیجــه عمــوم »أوفــوا بالعقــود«، نظــام روابــط اقتصــادی در 

تمــّدن اســالمی را تســهیل می نمایــد.

ــِق برداشــت های  ــدون تلفی ــد، ب ــان گشــت، بی تردی ــه در ســطور پیشــین بی ــج کارآمــدی ک نتای

تفســیری و فقهــی موّســع از آیــه ی »أوفــوا بالعقــود«، حاصــل نمی شــد. چنان چــه از یــک ســو طبــق 

برخــی از تفاســیر قرآنــی، مفهــوم »العقــود« در »أوفــوا بالعقــود« تنهــا بــه عهــود مســلمین و مشــرکین 

یــا احــالف و ماننــد آن محــدود می گشــت، و از ســوی دیگــر وفــق پــاره ای از برداشــت های فقهــی، 

ایــن آیــه شــامل قراردادهــای نویــن نمی شــد، آن گاه صحبــت از اعتبــار عقــود مســتحدثه، ممکــن 

نمی گشــت.  

وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.«. 
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نتیجه گیری

ــن  ــای نوی ــا قرارداده ــد: آی ــن مســئله پرداخته ان ــه ای ــن ســطور در نوشــتار حاضــر ب ــان ای راقم

یــا عقــود مســتحدثه، مشــمول عبــارت »أوفــوا بالعقــود« در فــراز نخســت آیــه ی 1 ســوره ی مائــده 

ــان  ــان نش ــران و فقیه ــی از مفس ــول گروه ــه ق ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــر؟ در ای ــا خی ــد ی می گنجن

داده انــد، پایبنــدی بــه شــمول ایــن عبــارت نســبت بــه قراردادهــای موصــوف، بــا توجــه بــه عمــوم 

ــن و  ــی، قوانی ــی کنون ــر اســت، در نظــم حقوق ــه ذک ــد. الزم ب ــوه می کن ــه جل ــود« موج ــظ »العق لف

ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــم گشــته اند ک ــوق تنظی ــرش شــمول ف ــر پذی ــی ب ــه کشــور، مبتن ــررات موضوع مق

ــتار  ــرانجام در نوش ــد. س ــه می انجام ــات جامع ــر احتیاج ــن بهت ــادی و تأمی ــور اقتص ــهیل ام تس

ــود« در  ــوا بالعق ــه ی »أوف ــع از آی ــی موّس ــیری و فقه ــت های تفس ــق برداش ــش تلفی ــش رو، نق پی

ــت. ــته اس ــن گش ــالمی مبره ــّدن اس ــا در تم ــوق قرارداده ــام حق ــعه ی نظ توس
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کتاب نامه

الف( فارسی
الشــریف، محمــد مهــدی و کیوانــی هفشــجانی، داریــوش )1397(، »کنکاشــی در مالیــت و ماهیــت اطالعــات بــا 	 

رویکــرد حقوقــی و اقتصــادی«، حقــوق خصوصــی، دوره 15، شــماره 2، 322-301. 

امامی، سید حسن )1395(، حقوق مدنی، ج1، تهران: انتشارات اسالمیه.	 

ــهای 	  ــاد پژوهش ــهد: بنی ــرآن، ج6، مش ــیر الق ــی تفس ــان ف ــان و روح الجن ــح رازی )1408ق(، روض الجن ابوالفت

ــدس رضــوی. اســالمی آســتان ق

بابایی، ایرج )1400(، حقوق بیمه، چاپ هفدهم، تهران: سمت.	 

پورکرمــان، مصطفــی و دهقــان منگابــادی، یمانعلــی )1391(، »تاثیــر غالیــان بــر روایــات تفســیر منســوب بــه 	 

علــی بــن ابراهیــم قمــی«، دوفصلنامــه علمی-پژوهشــی حدیث پژوهــی، ســال چهــارم، شــمارۀ هشــتم، 233-250. 

ــران: 	  ــاپ دوم، ته ــی، چ ــون مدن ــادۀ 10 قان ــی از م ــا و تحلیل ــل آزادی قرارداده ــعود )1373(، اص ــری، مس حائ

ــان. ســازمان انتشــارات کیه

حسینی طهرانی، محمد حسین )1421ق(، والیت فقیه در حکومت اسالم، مشهد: عالمه طباطبایی.	 

حسینی همدانی، محمد )1404ق(، انوار درخشان در تفسیر قرآن، ج4، تهران: لطفی.	 

حکیم، سید محسن )1374(، مستمسک العروه الوثقی، ج13، قم: دار التفسیر.	 

جعفری، یعقوب )1376(، تفسیر کوثر، ج3، قم: موسسه انتشارات هجرت.	 

رضایی اصفهانی، محمد علی )1387(، تفسیر قرآن مهر، ج5، قم: پژوهش های تفسیر و علوم قرآن.	 

شبیری زنجانی، سید موسی )بی تا(، کتاب نکاح، ج9، قم: موسسۀ پژوهشی رای پرداز.	 

-------------------------------------- )بی تا(، کتاب نکاح، ج13، قم: موسسۀ پژوهشی رای پرداز.	 

شهیدی، مهدی )1388(، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هفتم، تهران: مجد.	 

شیروی، عبدالحسین )1388(، حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحالل، چاپ سوم، تهران: سمت.	 

صائمــی، علــی اصغــر )1382(، »شــروط ابتدایــی در فقــه و بررســی مــادۀ 10 قانــون مدنــی«، فصلنامــه الهیــات 	 

و حقــوق، شــماره 9 و 10، 104 - 77.
صفایی، سید حسین )1396(، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج2، چاپ بیست و نهم، تهران: نشر میزان. 	 

طیب، عبدالحسین )1369(، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج4، چاپ دوم، تهران: اسالم.	 

عالمــه طباطبایــی، محمــد حســین )1374(، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، مترجــم: محّمــد باقــر موســوی، ج5، 	 

چــاپ پنجــم، قــم: دفتــر انتشــارات اســالمی.

فرزانــه وشــاره، معیــن و توالیــی، علــی )1394(، »بررســی تطبیقــی نظریــه بطــالن قــرارداد مغارســه«، فصلنامــه 	 

پژوهش هــای فقــه و حقــوق اســالمی، ســال یازدهــم، شــماره ســی و نــه، 81-98. 
قرشــی بنایــی، علــی اکبــر )1375(، تفســیر أحســن الحدیــث، ج3، چــاپ دوم، تهــران: مرکــز چــاپ و نشــر بنیــاد 	 

. بعثت

کاتوزیان، ناصر )1395(، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.	 

محقــق دامــاد، ســید مصطفــی؛ قنواتــی، جلیــل؛ وحدتــی شــبیری، ســید حســن و عبدی پــور، ابراهیــم )1394(، 	 

حقــوق قراردادهــا در فقــه امامیــه، ج1، چــاپ هفتــم، تهــران: ســمت.
مکارم شیرازی، ناصر )1371(، تفسیر نمونه، ج5، چاپ دهم، تهران: دار الکتب االسالمیه.	 

ــه 	  ــد )1397(، »رابط ــی، فری ــین یعقوب ــد و حس ــی، صم ــف، حکمت ــدزاده، یوس ــر، محم ــزج، جعف ــوی دی یحی

ــا رویکــرد گشــتاورهای  میــان عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی و آســیب های اجتماعــی در کشــورهای منتخــب ب

ــماره 68، 199-167. ــم، ش ــال هجده ــی، س ــاه اجتماع ــی رف ــی – پژوهش ــه علم ــه«، فصلنام تعمیم یافت
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ب( عربی
ابن ادریــس حلــی )1409ق(، المنتخــب مــن تفســیر القــرآن و النکــت المســتخرجه مــن کتــاب التبیــان، ج1، قــم: 	 

کتابخانــه عمومــی آیــت اهلل مرعشــی نجفــی.

ابیاری، ابراهیم )1405ق(، الموسوعه القرآنیه، قاهره: موسسه سجل العرب.	 

ابن قتیبه، عبداهلل بن مسلم )1411ق(، تفسیر غریب القرآن، بیروت: دار و مکتبه الهالل.	 

بهبهانی، وحید )1417ق(، حاشیه مجمع الفایده و البرهان، قم: موسسۀ العالمه المجدد الوحید البهبهانی.	 

جزایری، نعمت اهلل )1388(، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، ج1، قم: موسسۀ فرهنگی ضحی.	 

جصاص، احمد بن علی )1405ق(، أحکام القرآن، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی.	 

ــاء 	  ــروت: دار إحی ــه، ج4، بی ــد العالم ــی شــرح قواع ــه ف ــاح الکرام ــا(، مفت ــی، ســید جــواد )بی ت حســینی عامل

التــراث العربــی.

حکیم، سید محسن )1374(، مستمسک العروه الوثقی، ج13، قم: دار التفسیر.	 

حلی، حسین )بی تا(، بحوث فقهیه، موسسه المنار.	 

حّوی، سعید )1424ق(، الساس فی تفسیر القرآن، ج3، چاپ ششم، قاهره: دار السالم.	 

ــارف 	  ــروت: دار التع ــز، چــاپ دوم، بی ــاب العزی ــی تفســیر الکت ــز ف ــی )1422ق(، الوجی ــد عل ــی محم ــل، عل دخی

ــات.  للمطبوع

دروزه، محمد عزه )1421ق(، التفسیر الحدیث، ج9، چاپ دوم، بیروت: دار الغرب االسالمی.	 

دینــوری، عبــداهلل بــن محمــد )1424ق(، الواضــح فــی تفســیر القــرآن الکریــم، ج1، بیــروت: دار الکتــب العلمیــه، 	 

منشــورات محمــد علــی بیضــون.

راوندی، قطب الدین )1405ق(، فقه القرآن، ج1، چاپ دوم، قم: کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی.	 

رشتی، میرزا حبیب اهلل )بی تا(، کتاب اإلجاره، نرم افزار جامع فقه 3.	 

زحیلی، وهبه )1418ق(، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج6، چاپ دوم، دمشق: دار الفکر.	 

----------------- )1422ق(، التفسیر الوسیط، ج1، دمشق: دار الفکر.	 

زمخشــری، محمــود )1407ق(، الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل و عیــون القاویــل فــی وجــوه التــأویل، 	 

ج1، چــاپ ســوم، بیــروت: دار الکتــاب العربــی.

سبحانی، جعفر )1431ق(، الشرکه و التأمین فی الشریعه اإلسالمیه الغراء، قم: موسسه امام صادق.	 

ــر 	  ــرآن، ج10، چــاپ دوم، بی جــا: دفت ــی تفســیر الق ــی )1409ق(، مواهــب الرحمــن ف ســبزواری، ســید عبداالعل

مولــف.

سمرقندی، محمد بن نصر )1416ق(، تفسیر السمرقندی )بحر العلوم(، ج1، بیروت: دار الفکر.	 

شعرانی، ابوالحسن )1388(، پژوهش های قرآنی عالمه شعرانی، ج1، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب قم.	 

شــهید ثانــی، زیــن الدیــن بــن علــی )1413ق(، مســالک الفهــام الــی تنقیــح شــرائع االســالم، ج5، قــم: موسســه 	 

ــالمیه.  المعارف االس

شیخ انصاری، مرتضی )1415ق(، المکاسب، ج3، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.	 

شیخ طوسی )بی تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 	 

 	.gصاحب ریاض )1419ق(، ریاض المسائل، ج9، قم: موسسه آل البیت

طبرانی، سلیمان بن احمد )2008 م(، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ج2، اربد: دار الکتاب الثقافی.	 

طبرسی، امین االسالم )1421ق(، تفسیر جوامع الجامع، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.	 

صنعانی، عبدالرزاق )1411ق(، تفسیر عبدالرزاق، ج1، بیروت: دار المعرفه.	 

عسکری، ابوهالل )1400ق(، الفروق فی اللغه، چاپ اول، بیروت: دار اآلفاق الجدیده.	 

ــرآن، ج3، 	  ــث و الق ــن الحدی ــه بی ــی الموافق ــان ف ــیر البی ــین )1427ق(، تفس ــد حس ــی، محم ــه طباطبای عالم

ــات. ــارف للمطبوع ــروت: دار التع بی
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علی، جواد )1413ق(، المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج4، بی نا.	 

عیاشی، محمد بن مسعود )1380ق(، تفسیر العیاشی، ج1، تهران: المطبعه العلمیه.	 

فراء، یحیی بن زیاد )1980م(، معانی القرآن، ج1، چاپ دوم، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.	 

فضل اهلل، سید محمدحسین )1419ق(، من وحی القرآن، ج8، بیروت: دار االمالک.	 

فیض کاشانی، مال محسن )1415ق(، تفسیر الصافی، ج2، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدر.	 

قاضــی نعمــان )1385ق(، دعائــم االســالم و ذکــر الحــالل و الحــرام و القضایــا و االحــکام، ج2، چــاپ دوم، قــم: 	 

.gموسســۀ آل  البیــت

قمی، علی بن ابراهیم )1363(، تفسیر القمی، ج1، چاپ سوم، قم: دار الکتاب.	 

کاشف الغطاء، عباس )بی تا(، المعامالت المصرفیه، موسسه کاشف الغطاء.	 

الری، سید عبدالحسین )(، التعلیقه علی المکاسب، ج1، قم: موسسه المعارف االسالمیه.	 

ماتریــدی، محمــد بــن محمــد )1426ق(، تأویــالت أهــل الســنه، ج3، بیــروت: دار الکتــب العلمیــه، منشــورات 	 

محمــد علــی بیضــون.

مامقانی، محمد حسین )1323ق(، غایه المال فی شرح المکاسب و البیع، قم: مجمع الذخایر االسالمیه.	 

محقــق بحرانــی، یوســف )1415ق(، الحدائــق الناضــره فــی احــکام العتــره الطاهــره، ج21، قــم: دفتــر انتشــارات 	 

اســالمی.

مغنیه، محمد جواد )1379(، فقه اإلمام جعفر الصادق، ج3، چاپ دوم، قم: موسسه انصاریان.	 

مقاتل بن سلیمان )1423ق(، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج1، بیروت: دار احیاء التراث العربی.	 

مکــی بــن حمــوش )1429ق(، الهدایــه الــی بلــوغ النهایــه، ج3، شــارجه: جامعــه الشــارقه، کلیــه الدراســات العلیــا 	 

و البحــث العلمــی.

ــم: 	  ــاپ اول، ق ــون، چ ــه و القان ــج الفق ــی نه ــرکه عل ــه الش ــم )1414ق(، فق ــید عبدالکری ــی، س ــوی اردبیل موس

ــن.  ــه امیرالمومنی ــورات مکتب منش

موســوی خمینــی، ســید روح اهلل )1392(، تحریــر الوســیله، ج2، چــاپ ســوم، قــم: موسســه تنظیــم و نشــر آثــار 	 

امــام خمینــی )ره(.

میرزای قمی، ابوالقاسم )1371(، جامع الشتات، ج2، تهران: کیهان.	 

میرزای نایینی، محمد حسین )1373ق(، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران: المکتبه المحمدیه.	 

نجفــی، محمــد حســن )بی تــا(، جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرائع اإلســالم، ج22، بیــروت: دار احیــاء التــراث 	 

العربــی.

نراقــی، مولــی احمــد )1417ق(، عوائــد الیــام فــی بیــان قواعــد الحــکام، قــم: انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســالمی 	 

حــوزۀ علمیــۀ قــم. 

نیشابوری، محمود بن الحسن )1415ق(، ایجاز البیان عن معانی القرآن، ج1، بیروت: دار الغرب االسالمی.	 

یزدی، سید محمد کاظم )1409ق(، العروه الوثقی، ج2، چاپ دوم، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.	 
ج( انگلیسی	 

	  Posner, Richard A. )2004(, Catastrophe: Risk and Response, New York: Oxford University Press.
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چکیده

 سنگ مزارهای آرامستان تخت فوالد و ارامنه جلفای اصفهان پس از گذشت قرن ها به بستری برای 

آسمانی  دین  دو  مذهبی  اعتقادات  و  تبدیل شده اند  هنرمندان  و  هنر آفرینی حجاران، خوش نویسان 

تحوالت  روند  و  اصفهان  در  مسلمانان  و  ارامنه  تعامل  انجیل،  و  قرآنی  باورهای  و مسیحیت،  اسالم 

هنر تصویری پیرامون آن را به نمایش می گذارند. نقش مایه های گیاهی، جانوری، فرشتگان و مشاغل 

از جمله بیش ترین تزیینات این سنگ مزارها است که پیوند عمیق و ناگسستنی هنرمندان و حجاران 

ایرانی و ارمنی را با مفهوم مرگ و حیات پس از آن و اعتقادات مذهبی، جلوه گر می سازند. در مقاله 

پیش رو تالش شده است با جمع آوری اطالعات به صورت مطالعات میدانی، اسناد و منابع کتابخانه ای، 

مورد  گروه  چهار  در  ارامنه  با  مسلمانان  سنگ مزارهای  پردیس نگاره های  توصیفی-تحلیلی،  روش  با  و 

مطالعه تطبیقی قرارگرفته و تالش می شود شباهت و تفاوت های موجود میان نقوش سنگ مزارهای 

تخت فوالد و ارامنه جلفای اصفهان بر مبنای نظریه تجسد و تجلی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر 

اساس مطالعات انجام یافته مشخص گردید که بيش ترين و متنوع ترین نقوش به کار رفته مشابه میان 

سنگ مزارات این دو آرامستان، نگاره های گیاهی است که شیوه اجرای آن ها در بیش تر موارد به روش 

ترکیبی از طبيعت گرايانه و انتزاعی است. نقوش سنگ مزارات آرامستان جلفا با رویکرد تجسد)به صورت 

شمایل گرایی(، با تاکید بر حضور نمادین مسیحیت)صلیب یا خاچکار( در کنار نگاره های انسانی جلوه گر 

شده، اما در اکثر مزارات تخت فوالد، با رویکرد تجلی)شمایل گریزی اسالم(، با وجود کتیبه های بسیار و 

دوری از نقوش انسانی، به ویژه تصویر زنان تجلی یافته است؛ که ریشه در تفاوت های بنیادین مبانی 

هنر اسالمی)قرآن( و مسیحیت)انجیل( دارد. 

واژگان کلیدی: نقوش سنگ مزار، حجاری، تجلی، تجسد، آرامستان جلفای اصفهان و تخت فوالد.
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مقدمه

مفهــوم مــرگ و حيــات پــس از آن، از روزگاران کهــن تــا بــه امــروز يکــي از مهم تریــن تفکــرات و 

تصــورات آدمــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ايــن بينــش در تمامــی ادوار و اديــان مختلــف به 

جلوه هــای گوناگــون ازآیین هــا و هنرهــا، نمــود عينــی و معنــوی پيــدا کــرد؛ کــه يکــی از جلوه هــای 

آن طراحــی ســنگ مزارهاســت. ســنگ هایی کــه در ابتــدا بــرای محافظــت مــردگان ازگزنــد محیــط 

بــه کار بــرده و بــه منزلــه جايــگاه ارواح و واســطه اي نماديــن بيــن انســان ها ونيروهــای آســمانی، 

مقــدس پنداشــته می شــدند. آییــن تدفيــن در ايــران پيــش از اســالم، از غارهــای هوتــو و کمربنــد 

ــده می شــود. در عصــر ساســانيان  ــا تپه هــای ســيلک کاشــان دي ــه ت در شــمال و زيگورات هــا گرفت

ــع  ــرار داده و ســپس اســتخوان ها را در» اســتودان« جم ــر در هــوای آزاد ق ــردگان را بيش ت ــر م پيک

ــد. در  ــن نمي کردن ــان را دف ــاد مردگانش ــتيان اجس ــز زرتش ــر ني ــن اواخ ــا همي ــد؛ ت آوری مي کردن

ــت،  ــریک اس ــت ش ــتقیما در الوهی ــری دارد و مس ــا ناپذی ــس روح فن ــر ک ــیحیت، ه ــده ی مس عقی

ــه تدریــج بــه مســیح  ــاز هــم بیش تــر پیــش مــی رود و خــدا یــا مســیح بیرونــی ب مســیر رشــد ب

درونــی هــر فــرد مؤمنــی تبدیــل می شــود و همچنــان واحــد و یکســان می مانــد و در عیــن حــال 

ــگ،1384، 175(.  ــیاری ســکنی می گزیند)یون ــراد بس در اف

دیــدگاه اندیشــه  ی اســالمی بــه مــرگ، نوعــی گــذرگاه بــه ســوی جهــان آخــرت، معــاد و شــروع 

ــد محــوری  ــرزخ، رســتاخیز، داوری الهــی و تاکی ــر جهــان ب ــی ب حیاتــی دیگــر و در مســیحیت مبتن

ــد، 1380، 100-127(. اســالم  ــوب شــدن اوســت )مولن ــج ومصل ــر شــخصیت مســیح و اســطوره رن ب

ماننــد مســيحيت و ديگــر اديــان آســمانی مــرگ را ورود بــه دنيايــی دیگــر می دانســت و بــا آن کــه 

ــور از ســطح  ــرآوردن گ ــرد؛ امــا مقبره ســازي و ب ــران را معمــول ک تدفيــن و آییــن خاکســپاری در اي

زميــن را رواج نداد)منتظرالقائــم، 1389، 491(. نشــان قطعــی از آغــاز بــه کارگيــری ســنگ مزارهــا در 

دســت نيســت،  امــا شــيعيان بودنــد کــه بــا تدفيــن و قــرار دادن نشــانی بــر مــزار پــس از چهــل روز، 

ســنگ مزارهــا را پايــه گــذاري کردند)تناولــی، 1388، 8-5(. در اســالم بــه زیــارت قبــور مومنیــن تاکیــد 

ــه  ــتی ک ــد«: بدرس ــرم می فرمای ــی اک ــود دارد. نب ــماری وج ــات بی ش ــت و روای ــده اس ــی ش فراوان

زیــارت قبرهــا آخــرت را بــه شــما یــادآوری می کنــد« )نیلفروشــان،1384 ، 3(. ارامنــه نیــز کــه قبــل 

از ورود بــه اصفهــان ســنت حجــاری خــود را داشــتند و وجــود کوه هــای متعــدد مثــل »ماســیس« 

و »ســیپان« کمــک شــایانی بــه پیشــرفت هنــر حجــاری آنــان بــه ویــژه ســنگ مــزار و خاچکارهــا1 

ــوش  ــب و نق ــواع صلی ــا ان ــر روی آن ه ــه ب ــد ک ــکلی بودن ــتطیل ش ــنگ های مس ــنگ ها-عمدتا س 1. صلیب س
Khachkar .ــت ــده اس ــک ش ــتاری ح ــی و نوش تزیین



68

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

کــرد )شــاهمندی، 72،1392(.

روش تحقیق و گرد آوری اطالعات

ــن  ــد. همچنی ــی می باش ــی- تحلیل ــام آن توصیف ــی و روش انج ــش رو کیف ــش پی روش پژوه

گــردآوری اطالعــات بــر مبنــای تحقیقــات میدانــی و مطالعــات کتابخانــه ای صــورت گرفتــه اســت. 

ــط  ــان توس ــوالد اصفه ــا و تخت ف ــتان جلف ــنگ مزارهای آرامس ــیاری از س ــاه  بس ــی چندم در ط

نگارنــدگان تصویربــرداری شــد و گســتره پژوهــش تمامــی مــزارات آرامســتان ارامنــه و تخت فــوالد 

ــول  ــا در ط ــه جلف ــتان ارامن ــژه در آرامس ــه وی ــنگ  ها ب ــیاری از س ــفانه بس ــرد. متاس را در برمی گی

زمــان، بــا وجــود بارندگــی و فرســایش، ســاییده و شکســته شــده و از بیــن رفته انــد و یــا در حــال 

ــوالد و  ــی از تخــت ف ــری انتخاب ــر براســاس نمونه گی ــاری پژوهــش ب ــه آم ــودی هســتند. جامع ناب

ــدی  ــل طبقه بن ــه قاب ــرای هــر نقــش، ده ســنگ مزار و در مجمــوع چهــل عــدد می باشــد ک ــه ب ارامن

در چهارگــروه کلــی بــوده و مــورد بررســی قــرار گرفــت. پــس از بررســی میدانــی و عکســبرداری، بــا 

طراحــی و بازســازی نقــوش در نرم افزارهــای گرافیکــی1، تــالش شــد بــا ابعــاد دقیــق و بــا مقیــاس 

درســت طراحــی و ترســیم شــوند. در نهایــت بــا توصیفــات، اطالعــات بــه روش تحلیلــی دســته بندی 

و مــورد مطالعــه تطبیقــی قــرار گرفتنــد. 

پیشینه  تحقیق

در پژوهــش حاضــر نقــوش بــه صــورت تطبیقــی، بــا در نظــر گرفتــن مبانــی اســالم و مســیحیت 

و نظریــه تجســد و تجلــی، مــورد مطالعــه قــرار گرفته انــد. بلخــاری از پژوهشــگرانی اســت کــه بــه 

طــور تخصصــی بــه مطالعــه مبانــی ادیــان بــه ویــژه مقایســه هنر اســالمی و مســیحیت پرداختــه 

اســت )بلخــاری،1384(. اصفهــان شــهری کــه در دوران مختلــف ماننــد ســلجوقیان و صفویــان مرکــز 

ثقــل حکومــت بــوده اســت و از ایــن رو پژوهشــگران بســیاری از گذشــته تــا امــروز دربــاره ی تاریــخ 

ــکل گیری  ــان و ش ــه اصفه ــه ب ــرت ارامن ــی، مهاج ــات تاریخ ــر، اتفاق ــگ و هن ــکل گیری آن، فرهن ش

جلفــا، بناهــای معمــاری و آرامســتان های اصفهــان بــه ویــژه جلفــا و تخــت فــوالد، و مشــاهیر مدفون 

در آن تحقیــق کرده  اند)جنــاب ،1376(، )بالنــت، 1384(، )حــق نظریــان،1385(، )الزاریــان،1382( 

ــن  ــن ای ــری از محققی ــته دیگ ــان، 1384(. دس ــان،1379(، )هووی ــری، 1382( ، )درهوهانی ، )مظاه

ــروی،  ــان پرداخته اند)غ ــران و اصفه ــزارات ای ــی م ــر برخ ــق و تخصصی ت ــی دقی ــه بررس ــوزه ب ح

ــی  ــی،1384(، )عقیل ــی وحبیب ــی، مخلص ــه میرزای ــی ،1381( ، )فقی ــدوی ،1382(، )همای 1376(، )مه

)Corel draw( –  )Adobe illustrator -  Photoshop( 1. نرم افزارهای
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،1385(،)میناســیان،1385(. از مــرور پیشــینه ایــن پژوهــش چنیــن برداشــت می شــود کــه برخــی از 

محققــان حــوزه ی هنــر، بــا بررســی آرایه هــا و تزیینــات آرامگاه هــای ایــران بــه مطالعــه ی تصویــری 

ــه  ــد چگون ــان دهن ــا نش ــد؛ ت ــوش آن پرداخته ان ــل نق ــلمانان و تحلی ــه و مس ــنگ مزارهای ارامن س

ــی،  ــا خطــوط و نقــوش بســيار آراســته اند )تناول ــن شــکل ب ــه بهتري ــدان ســنگ مزارهــا را ب هنرمن

ــدادادی،  ــزی ،1392(، )خ ــران،1399(، )تمی ــور و دیگ ــران، 1392(، )کاظم پ ــاهمندی و دیگ 1388(، )ش

ــی و دیگــران،1397(، )جهانمــرد،1397(.  عل

مبانی نظری پژوهش

ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــه ی تجلــی و تجســد در متــن دین)اســالم و مســیحیت(، نقــوش 

ــای  ــترک: نقش مایه ه ــی مش ــته کل ــار دس ــه را در چه ــوالد و ارامن ــنگ مزارهای تخت ف ــترک س مش

ــیحیت و  ــمایل گرایی( مس ــه تجسد)ش ــای نظری ــر مبن ــاغل ب ــتگان و مش ــوری، فرش ــی، جان گیاه

ــر ازاصــول  ــان متاث ــر ادی ــرار می دهــد. هن ــی ق ــه تطبیق ــورد مطالع تجلی)شــمایل گریزی( اســالم، م

ــق«  ــب زیباشناســانه اســت. صــورت نمــودن »امرمطل ــاب آیینه گــون آن در قال ــادی دیــن و بازت بنی

در دیــن، ماهیــت آن را تعییــن خواهــد کــرد کــه اگــر صــورت نمایانــد، هنــری تجســمی اســت و یــا 

صــورت ننمــوده و انتزاعــی باشــد)بلخاری،1395، 3(. همــه ادیــان الهــی زمینه هــای مشــترکی ماننــد 

ایمــان بــه خــدای یکتــا، حقیقــت قدســی و معنــوی و ارزش هــای اخالقــی دارنــد. از مشــترکات نگرش 

مســیحی و اســالمی بــه هنــر، دیــدگاه شــهودی آن اســت و بــه خصــوص هنرمنــد مســلمان با ســیرو 

ســلوک، آنچــه کــه مکاشــفه کــرده را بیــان می کنــد. نکتــه دیگــر رمــزی و ســمبولیک بــودن هــر دو 

هنــر اســت کــه بیانــی نمادیــن می یابنــد و زبانــی واقع گــرا ندارنــد. در مســیحیت لوگــوس یــا کلمــه 

الهــی در شــخصیت مســیح متجســد می شــود و در اســالم رمــز کالم الهــی در حــروف قرآنــی تجلــی 

می یابــد کــه هــر دو هنــر ریشــه در متــون مقــدس قــرآن و انجیــل اربعــه دارند)شــاهمندی، 1392، 

189-187(. گفتمــان غالــب هنــر مســیحیت، محســوس نمــودن ذات باریتعالــی و تجســد عالی تریــن 

نامحســوس، یعنــی خــدا در صــورت انســانی و تــن مســیح اســت؛ از ســوی دیگــر گفتمــان اســالم بــر 

مبنــای توحیــد شــکل گرفــت و خــدا در آن نامحســوس گردیــد. روایت هایــی چــون کشــتی گرفتــن 

ــدای  ــا درابت ــن روایت  ه ــاس ای ــر اس ــق دارد؛ و ب ــد عتی ــل در عه ــوری کام ــدا، حض ــا خ ــوب ب یعق

انجیــل یوحنــا کلمــه متجســد شــد و تجســد بــه یکــی از ارکان شــریعت عیســوی تبدیــل گردیــد. 

ــه  ــال تجســد محــور، و از جمل ــز کام ــدن رم نی ــودی، حضــور تم ــر بنیادهــای یه ــالوه ب ــن ع همچنی

ــر از  ــالم، متاث ــالف اس ــر خ ــیحیت ب ــی در مس ــت اصل ــود. محوری ــه ب ــن زمین ــر در ای ــل موث عوام
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شــخصیت پیامبــر آن اســت. خداونــد بــا بیــان لــن ترانی)هرگــز مــرا نخواهــی دیــد( هرگــز صــورت 

ــادی در  ــر کــوه، بنی ــی نمــودن ب ــا تجل ــردازی در اندیشــه اســالمی، ب ــای صورت پ ننمــود و ایــن مبن

ظهــور صــور حقیقــی ارائــه نمــود کــه تمثــل و تمثیــل در هنــر اســالمی را ســبب گردیــد )بلخــاری، 

ــا  1394، 207-194(. » َقــاَل َلــْن َتَراِنــي َوَلِكــِن اْنُظــْر ِإَلــى اْلَجَبــِل َفــِإِن اْســَتَقرَّ َمَكاَنــُه َفَســْوَف َتَراِنــي َفَلمَّ

ُل  ــا َأَفــاَق َقــاَل ُســْبَحاَنَك ُتْبــُت ِإَلْيــَك َوَأَنــا َأوَّ ا َوَخــرَّ ُموَســى َصِعًقــا َفَلمَّ ــُه ِلْلَجَبــِل َجَعَلــُه َدكًّ ــى َربُّ َتَجلَّ

اْلُمْؤِمِنيــَن« )اعــراف: 143(. »در ازل کلمــه بــود. کلمــه بــا خــدا بــود و کلمــه خــود خــدا بــود، از ازل 

کلمــه بــا خــدا بــود. همــه چیــز بــه وســیله او هســتی یافــت و بــدون او چیــزی آفریــده نشــد... 

کلمــه انســان شــد و در میــان مــا ســاکن گردیــد. مــا شــکوه و جاللــش را دیدیم..«)انجیــل یوحنــا، 

بــاب اول-آیــات14-1(.

ــده  ــرار ش ــع تک ــیاری از مناب ــتباه در بس ــه اش ــکنی( ب ــا تصویرگری)شمایل ش ــالم ب ــت اس مخالف

ــری نیســت.  ــت تصویرگ ــر مخالف ــی ب ــچ ســند مبتن ــرآن( هی ــن دین)ق ــه در مت ــی ک اســت، درحال

شــاید برخــی احادیــث و نظرهــا در علــوم دینــی چــون فقــه، موجــب ایــن امــر گردیــده اســت؛ ایــن 

ــری تحــت  ــه مراســم خاکســپاری و ســنگ مزارات به شــدت بیش ت ــد در نظــر داشــت ک ــه را بای نکت

کنتــرل ایــن احــکام فقهــی هســتند. از ایــن رو در ســنگ مزارهای تصویــری تخت فــوالد بــا رویکــرد 

ــر  ــه خصــوص تصاوی ــوری و ب شــمایل گریزی، نقــوش گیاهــی بیــش از همــه و نقش مایه هــای جان

ــمایل گرایی  ــای ش ــر مبن ــان ب ــه از بنی ــیحیت ک ــر مس ــد.1 هن ــه کار رفته ان ــمار ب ــدک ش ــانی ان انس

ــه  ــت، درحالی ک ــد اس ــر تجس ــی ب ــن مبتن ــن دی ــدا در ای ــن و خ ــن موم ــط بی ــت و راب ــکل گرف ش

ــالف  ــالم برخ ــری در اس ــود تصویرگ ــه نب ــد. درنتیج ــدس را می یاب ــگاه مق ــن جای ــالم کالم ای در اس

مســیحیت، دلیــل مخالفــت دیــن نیســت؛ همانطــور کــه بــر عکــس آن؛ یعنــی نبــود خوشنویســی و 

ــا کالم  کتیبــه در مســیحیت، کلیســاها و بســیاری از ســنگ مزارها را نبایــد بــه مخالفــت آن دیــن ب

تعبیــر کــرد. ایــن مســاله  در برخــی از منابــع بــه غلــط اســالم را دینــی شمایل شــکن و شمایل ســتیز 

معرفــی کــرده اســت. تصویــر در اســالم از ابتــدای ظهــورش، اساســا جایگاهــی شــمایلی پیــدا نکــرد 

ــد آنچــه در مســیحیت رخ داد، صــورت  ــی شمایل شــکنانه مانن ــه اتفاق ــت، ک ــی نیاف ــرد آیین و کارک

ــتی دوری  ــب از شمایل پرس ــن ترتی ــود و بدی ــمایل گریز ب ــاز ش ــالمی از آغ ــر اس ــع هن ــرد. در واق گی

ــای  ــه معن کــرده اســت. از ایــن جهــت شــمایل گریزی اســالمی در نقــوش آرامســتان تخت فــوالد ب

نفــی هرگونــه صورت پــردازی بــه شــکل صورت ســتیزی نیســت و زبــان انتزاعــی و تمثیلــی نقــوش 

1. ســنگ مزارهــای تصویــری مســلمانان کــه بــا شــکل شــیرهای ســنگی شــروع شــد و نوعــی تبلیــغ و پیشــبرد 
شــیعه بــه قصــد نشــان دادن صفــات حضــرت علــیj بــود )تناولــی ، 1388، 7(.
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ســنگ مزارهای مســلمانان تخت فــوالد ریشــه در همیــن موضــوع دارد و نــه بــه منــع تصویــری، کــه 

بــه حرمــت آن بــر می گــردد. بــه ویــژه تعــداد انــدک نقــوش انســانی در تخــت فــوالد بــر خــالف 

ــان  ــوم ادی ــه اســتنباط عل ــه متــن دیــن کــه ب ــه ب ــا، ن ــر در آرامســتان جلف ــاد ایــن تصاوی تعــداد زی

ــاری  ــتی در حج ــه درس ــه ب ــت ک ــی اس ــالم، کالم و خوش نویس ــی اس ــیء آیین ــود. ش ــط می ش مرتب

ــیحیت  ــت و در مس ــه اس ــی یافت ــگاه واالی ــوالد جای ــت ف ــلمانان تخ ــنگ مزارهای مس ــای س کتیبه ه

نیــز تجســد تــن مصلــوب عیســی اســت کــه در بســیاری از مزارهــای ارامنــه همــراه بــا نقــش صلیــب 

و خاچکارهــا جایــگاه واالیــی می  یابــد. بــر خــالف مســیحیت کــه محوریــت متاثــر از مســیح اســت، 

اســالم محوریــت را بــه اهلل می دهــد و پیامبــر مرتبــه الوهــی نمی یابــد و اهلل نیــز متجســد نمی شــود. 

نگاهی به آرامستان تخت فوالد و ارامنه  جلفا 

در گذشــته برخــی محــالت شــهر اصفهــان، آرامگاهــی جداگانــه داشــتند و بــا رشــد و گســترش 

محــالت شــهر، گورســتان های زیــادی ماننــد آب بخشــان، طوقچــی و ســنبالن دایــر شــد کــه در ایــن 

میــان آرامســتان تخــت فــوالد و ارامنــه جلفــا بــا قدمــت دیرینــه خــود از گذشــته تــا امــروز از جایگاه 

ــیه  ــار در حاش ــی 75 هکت ــاحت تقریب ــه مس ــوالد ب ــتان تخت ف ــد. آرامس ــوردار بوده ان ــی برخ واالی

جنوبــی زاینــده رود و پــل خواجــو قــرار گرفتــه اســت و قدیمی تریــن مــزار آن متعلــق بــه »یوشــع بــن 

نــون« از اولیــای بنــی اســرائیل اســت. ایــن مــکان در دوره صفــوی آرامســتان رســمی و بــزرگ شــهر 

شــد کــه تــا دوره معاصــر ســال 1363 شمســی ادامــه یافــت. در تخــت فــوالد عــالوه بــر بناهــا بــا 

فــرم نمادینشــان، بــه کمــک انــواع تزیینــات، نقــوش و کتیبه هــا تــالش شــده اســت تــا بــه صورتــی 

پرمعنــا و رمزگونــه مفهــوم مــرگ و زندگــی را مــورد توجــه قــرار دهــد و تجلــی تصویــری زمینــی از 

عالــم دیگــر باشــد )شــاهمندی و دیگــران، 1393، 104(. تکایــای تخــت فــوالد شــامل: تکایــای کامــال 

ــی  ــه میرزای ــوی و جمهوری اســالمی( هســتند )فقی ــه، دوره صفــوی، قاجــار و معاصر)پهل ــن رفت از بی

.)45 ،1384،

 آرامســتان ارامنــه جلفــا در دامنــه جنوبــی کــوه صفــه و در نزدیکــی دروازه جنوبــی اصفهــان قــرار 

ــه و  ــن امــوات ارامن ــه محــل دف ــار اســت ک ــی آن حــدود 30 هکت ــه اســت و مســاحت تقریب گرفت

مســیحیان پــس ازمهاجــرت در دوره صفــوی تــا بــه امــروز اســت. مــوج مهاجــرت ارامنــه بــه ایــران 

ــه شــکل  ــن مرحل ــا جانشــینانش درطــی چندی ــذار سلســله صفــوی ت از شــاه اســماعیل اول بنیان گ

گرفــت کــه مهم تریــن آن ارتبــاط تنگاتنگــی بــا شــاه عبــاس اول دارد، کــه از سیاســت زمین ســوخته 

ــاکنان  ــروج س ــه خ ــتور ب ــی دس ــی نظام ــا هدف ــان، 1386، 379-381(. او ب ــرد )گریگوری ــتفاده ک اس
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ــی از ســکنه و  ــا ایجــاد منطقــه ی خال ــا ب ــی داد ت ــران و عثمان ــوری ای ــن امپرات شــهرهای مــرزی بی

ــپاهیانش  ــتور داد س ــتا دس ــن راس ــاس در ای ــاه عب ــد. ش ــالک کن ــی را ه ــپاهیان عثمان ــه، س آذوق

تمامــی شــهرها و روســتاهای ســر راه تــا مرزهــای ایــران را ویــران ســازند تــا بــه ایــن ترتیــب مانــع از 

تعقیــب ســریع ســپاهیان عثمانــی شــوند. آنــان ســاکنان خانه هــا را مجبــور بــه تــرک خانه هایشــان 

ــه  ــر ب ــرد و حاض ــتادگی می ک ــان ایس ــس در مقابلش ــد و هرک ــوچ می دادن ــان را ک ــد و آن می کردن

ــان، 1386، 236(.  ــود) مانوکی ــه مــرگ ب ــن نداشــت محکــوم ب ــوان رفت ــا اینکــه ت ــن نمی شــد ی رفت

ــی  ــه در صنعــت و ماهــر در تجــارت و بازرگان ــا تجرب ــد و ب ــه ثروتمن ــر اســتفاده از ارامن هــدف دیگ

بود)حــق نظریــان، 1385، 15(. از ایــن پــس بــر ثــروت و قــدرت ارامنــه جلفــای اصفهــان افــزوده شــد، 

هرچنــد در برهه هایــی از تاریــخ شــرایط ســختی بــر آنــان تحمیــل شــد و بســیاری مهاجــرت کردنــد 

ــت،1383، 103(.  )بالن

       تصویر 1- آرامستان تخت فوالد      تصویر2- آرامستان ارامنه )ماخذ: نگارندگان(

بررسی تطبیقی نقوش سنگ مزارها

ــای داد.  ــرام1 ج ــاد و پیکتوگ ــانه، نم ــته ی: نش ــه دس ــوان در س ــنگ مزارها را می ت ــای س نگاره ه

ــانه و  ــد، نش ــان دارن ــر خودش ــت ب ــتقيم دالل ــون و مس ــي پيرام ــانه هايي از زندگ ــه نش ــي ک نقوش

ــه  ــتند؛ ک ــاد هس ــد، نم ــری می ياب ــوم عميق ت ــه و مفه ــر رفت ــي فرات ــای واقع ــه از معن ــی ک نقوش

ــری  ــانه های تصوي ــز نش ــا نی ــند. پيکتوگرام ه ــاد می باش ــته نم ــا از دس ــوش مزاره ــیاری از نق بس

ــود  ــر می ش ــه منج ــت ک ــاص اس ــت خ ــا فعالي ــود ي ــیء موج ــک ش ــده از ي ــاده ش ــی س بازنماي

ــت  ــر جه ــم و بيش ت ــل  فه ــان قاب ــر زب ــه ه ــد؛ و ب ــت کن ــام آن را درياف ــرعت پي ــه س ــب ب مخاط

Pictogram .1 پیکتوگرام - نشانه ای تصویری. 
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راهنمایــی بازمانــدگان در پیــدا کــردن ســنگ مزار، بــه ویــژه بــرای بیســوادان بودنــد )نــادری،1388 

،348(. البتــه مــرز کامــال مشــخصی ميــان آن هــا نيســت و گاهــی درهــم ادغــام می شــوند؛ نقشــی 

ممکــن اســت هــم نشــانه، پیکتوگــرام و هــم در معنــاي ژرف تــر از حقيقــت ظاهــری، بــه نمــاد تبديــل 

ــه ســه طبقــه  ی  ــوان نقــوش ســنگ مزارها را ب ــروس و دیگــران، 1388، 10(. همچنیــن مي ت شــود )ب

ــی: روايــی، تزیینــی و نماديــن تقســيم کــرد؛ برخــی از نمونه هــای انــدک روایــت یــک داســتان  کل

ــن  ــی قديمی تري ــه نمادگراي ــت ک ــن اس ــاي اي ــري گوي ــخ بش ــتند. تاري ــات هس ــا تزیین ــا تنه و ی

شيوه ای اســت کــه انســان هنرمنــد توانســت بــه کمــک آن ارزش هــای فرهنگــی  و هنــری خــود را 

ــن اســتفاده ی از  ــدگاری تمدن هــای باســتانی و تاریخــی همی ــل مان ــد و يکــی از دالي ــر نماي جلوه گ

ــد.  نقــش و نگارهــاي  ــي يافته ان ســمبل و نمادهاســت که در بخــش وســيعي از ســنگ مزارهــا تجل

ســنگ مزارهــا همــواره تجســم آگاهانــه اعتقــادات، رمزهــا و نمادهــا بــوده اســت. زبــان ايــن نقــوش 

کــه اســاطير و ديــن در آن مســتتر و از آن جــا کــه زبــان ديــن و اســاطير همــواره نماديــن و ســمبليک 

ــد  ــه اعتقــاد »یونــگ«، تاريــخ نماد گرايــی نشــان مــی دهــد کــه هرچيــزی مي توان ــوده اســت. ب ب

معنــای نماديــن يابد)جهانمــرد،1397، 36-37(. همچنیــن بــرای رمزگشــایی انــواع تزیینــات و نقــوش 

ــی و  ــای مذهب ــه باوره ــد ب ــا بای ــی آن ه ــه تطبیق ــا، و مطالع ــوالد و جلف ــت ف ــنگ مزارهای تخ س

ــد، توجــه  ــه دادن ــه تکامــل و گســترش خــود ادام ــان ب ــه در طــول زم ــه ک ــان و ارامن قومــی ایرانی

ــی( و مســیحیت  ــی اســالمی )تجل ــی دین ــه شــد؛ بیــش از همــه مبان ــه گفت نمــود؛ و همان طــور ک

)تجســد( را بــه نمایــش می گذارنــد. مــرگ یعنــی پــل ورود بــه جهانــی دیگــر، و بــه معنــی رســتاخیز 

و هنــگام داوری الهــی، بهشــت و دوزخ اســت. از آنجــا کــه دیــن و مذهــب بــا زندگــی مــردم ایــران 

ــن  ــن اصــول دی ــا اصلی تری ــرد، ب ــر روی ســنگ مزارهــا شــکل می گی ــه ب ــری ک ــه اســت، هن آمیخت

یعنــی مــرگ و رســتاخیز ارتبــاط می یابــد و هنــری کامــال دینــی اســت. البتــه تفاوت هایــی اساســی 

میــان نقــوش مزارهــای ارامنــه و مســلمانان وجــود دارد کــه مبتنــی بــر تمایــز کتــاب مقــدس و قــرآن 

اســت. کتــاب مقــدس مجموعــه ای از متــون داســتانی و تاریخــی کــه می تــوان آن را بــه صــورت 

تصویــر برگردانــد؛ حــال آنکــه متــن قــرآن کالم الهــی اســت و بازنمایــی آن  بــا  نوشــتار بهتــر ممکــن 

ــارت، 1386، 36(.  اســت )بورکه

 از یــک ســو نقــوش ســنگ مزارها از ســنت های چنــد هــزار ســاله  تصویــری ایــران بهــره می بــرد؛ 

ــار  ــه حص ــان، تپ ــان، سیلک کاش ــار عیالمی ــفالینه ها در آث ــات س ــود آن در تزیین ــتین نم ــه نخس ک

ــده  ــی و نقــوش هندســی دی ــای انســانی و صــور ســاده شــده حیوان ــژ نم ــه صــورت ک ــان، ب دامغ

ــت،  ــیحیت اس ــدر مس ــمایل نگاره های ص ــراث دار ش ــه، می ــوش ارامن ــر نق ــوی دیگ ــود؛ و ازس می ش
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ــا کمــک رمــز و ســمبل، نمادهایــی ماننــد میــش،  کــه هنرمنــدان بــه صــورت نقاشــی و حجــاری ب

ــاهمندی،1393،92(.  ــش می کردند)ش ــا1 نق ــای کاتاکمب ه ــر دیواره ه ــفید را ب ــر س ــل، ماهی،کبوت نخ

بــه لحــاظ نــوع اجــرای کار، دو حالــت در نقــوش ســنگ مزارهــا وجــود دارد. حالــت ســاده کــه بــر 

ــکوه  ــای باش ــه در آن از پرداخت ه ــود ک ــده می ش ــادی دی ــردم ع ــای م ــیاری از مزاره ــاری بس حج

ــه  ــورد صادقان ــوش و برخ ــی نق ــه تمثيل ــي وج ــت ول ــري نيس ــدان خب ــي و واال چن ــک فن و تکني

ــای  ــب ترکيب ه ــوش و در قال ــتفاده از نق ــوع اس ــگ آن در ن ــم هماهن ــد و ريت ــين هنرمن و دلنش

نامتعــارف بــه وضــوح ديــده می شــود. ايــن نقــوش تمايــز زیــادی بــا حجــاری بــا شــکوه و  عظمــت 

برخــی دیگــر از ســنگ مزارهــا دارد کــه چنیــن بــه نظــر می رســد حاصــل کار و تفکــر حجــاران طــراز 

اول و شــاخص دوران خــود و بــا حمايــت اطرافیــان متوفــی، عشــق و قريحــه هنرمنــد در آن نمــود 

ــنگ مزارهای  ــری س ــوش تصوی ــته بندی نق ــن دس ــت. مهم تری ــدگاری آن اس ــز مان ــه رم ــد؛ ک مي ياب

آرامســتان ارامنــه جلفــای اصفهــان و تخــت فــوالد بــر مبنــای هــدف ایــن پژوهــش، درچنــد طبقــه ی 

ــد  ــر مانن ــوش دیگ ــی نق ــرار دارد. برخ ــاغل ق ــتگان و مش ــوری، فرش ــی، جان ــوش گیاه ــی نق اصل

ــن  ــت. همچنی ــاوت اس ــلمانان متف ــه و مس ــای ارامن ــن مزاره ــه بی ــتند ک ــکول هس ــب و کش صلی

ــه  ــواردی ب ــوش  گياهــی در م ــال نق ــوده؛ مث ــی ب ــا واقع ــي ی ــرا، انتزاع ــا در شــیوه ی اج نقش مایه ه

ــتند. ــی هس ــی و ذهن ــال انتزاع ــی و یاکام ــه و واقع ــيوه ی طبيعت گرايان ش

1- نقوش گیاهی

ــا تغذیــه  ــاروری و حیات بخشــی هســتند کــه از دوران نخســتین ب گیاهــان نمــادی از زندگــی، ب

بشــر از آن، اهمیــت و جایــگاه خاصــی یافتنــد. تصــور حیــات دایــره ای تولد-مــرگ و زایــش دوبــاره 

ازصفــات گیاهــان بــه شــمار مــی رود؛ و ســبب آن شــد کــه در نــزد بدویــان نمــادی از زندگــی پــس 

از مــرگ شــوند )شــیخ مهدی،1381، 57(. نقــوش گياهــی ماننــد آکانتــوس )کنگــر(، پالمــت )نخــل(، 

لوتــوس )نيلوفــر(، تــاک و گل هــای بــرگ دار و درخت زندگــی، پيــش از کاربــرد در تزیینــات مزارهــا، 

ــخ  ــر تاری ــری در سراس ــار هن ــای آث ــیاری از نگاره ه ــتانی و بس ــفالينه های باس ــا، س در حجاری ه

ــی واال و  ــی جایگاه ــگ ایران ــات در فرهن ــان و نبات ــتند. گیاه ــود داش ــان وج ــران و جه ــری ای هن

مقدســی دارنــد کــه از اعتقــادات باســتانی و پیــش از اســالم سرچشــمه می گیــرد؛ کــه گاهــی مقــام 

ــد و  ــر می کن ــی را جلوه گ ــاغ ایران ــی ب ــه نوع ــا، ب ــر مزاره ــان ب ــع گیاه ــد. تجم ــی می یاب آفرینندگ

اشــاره بــه بــاغ بهشــتی دارد کــه حالــت عرفانــی بــه خــود گرفتــه اســت؛ کــه در جهان بینــی اســالمی 

Catacomb .1 -معابــد و مقابــر زیرزمینــی و مخفــی مســیحیان در صــدر مســیحیت، کــه محــل مجامــع مخفــی 
و دفــن شــهدای مســیحی در روم بــود. 



75

ل 
جی

 ان
 و

یم
کر

ن 
رآ

 ق
ی

بنا
 م

بر
ن 

ها
صف

ی ا
فا

جل
ه 

من
ارا

با 
د 

وال
 ف

ت
خ

 ت
ن

تا
س

ام
آر

ت 
ارا

مز
گ 

سن
ش 

ـو
نق

ی 
یق

طب
 ت

ـه
لع

طا
 م

در
د 

س
ج

 ت
 و

ی
جل

ت

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

مرتبــه ای از سلســله مراتــب وجود-مرحلــه ای از ســلوک در راه معرفــت اســت )شــاهمندی، 1391، 109(. 

ْيــٍم« )آیــا در زمیــن بــه دیــده عبــرت نظــر  »َاَوَلــْم َيــَروا ِالــى ْاَلْرِض َكــْم َأْنَبْتنــا ِفْيهــا ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج َكِر

نکردنــد کــه مــا چــه انــواع گوناگــون از نباتــات پــر ســود از آن برویانیدیــم؟( )الشــعراء: 7(. 

در نظــر مســیحیان نیــز گیاهــان جایــگاه مقــدس خــود را دارنــد و یــک بــاغ در بســته نمــادی از 

پاکــی مریــم عــذرا اســت. آنــان مــرده خــود را در تابوتــی از جنــس چــوب قــرار می دهنــد کــه اشــاره 

بــه چــوب صلیــب و نمــاد جســم مســیح و دســت یافتــن بــه حیــات ابــدی اســت)هال،1380، 280(. 

برطبــق عقایــد شــیعه نیــز گذاشــتن چنــد ترکــه تــازه در کفــن متوفــی مســتحب اســت؛ کــه همــه 

این هــا گویــای ارتبــاط میــان گیاهــان و مــرگ هســتند. توصیــف بهشــت بــدون نقــوش گیاهــان 

ــن نقشــی هســتند  ــان بیش تری ــن رو گل هــا و درخت ــدارد و از ای ــی ن ــر روی ســنگ مزارهــا معنای ب

ــر روی ســنگ مزارهــا  کــه بــروی مزارهــای ارامنــه و تخــت فــوالد نقــر شــده اند. نقــوش گیاهــی ب

ــال و  ــان گر آم ــه نش ــرد ک ــیم ک ــی تقس ــا -گلدان ــان و گل ه ــی درخت ــته ی کل ــه دو دس ــوان ب را می ت

ــردوس و بهشــت جــاودان می باشــد.  ــاغ ف ــی در ب ــم و حضــور متوف ــر تنع ــدگان ب آرزوهــای بازمان

نقــوش اســلیمی در تخت فــوالد کــه در آن از یــک طــرف بازســازی گیاهــان، بــرگ، ســاقه و از ســوی 

دیگــر بــه کار بــردن خــط بــه شــیوه ای آرمانــی بــا بینشــی مذهبــی را می تــوان دیــد کــه در ضدیــت 

بــا شمایل پرســتی و بت پرســتی بــه اوج خــود رســید )شــوالیه ،1385، 187(. بوته هــای گل و گلدانــی 

ــه خــود  ــه شــکلی واقع گــرا و طبيعت گــرا و گاهــی صورتــی انتزاعــی و پیچیــده ب درســنگ مزارها، ب

ــده اند.  ــاد ش ــارن ایج ــرا متق ــه اکث ــد؛ ک می گیرن

الف- نقوش درختان

ــد  ــد و بازتولی ــر رشــد، تولی ــه ب نقــش درخــت یکــی از اساســی ترین نمادهــای ســنتی اســت ک

ــه در  ــرو رفت ــد؛ ریشــه های ف ــی و آســمانی در ارتباطن ــان خاک ــا دو جه ــان ب ــد. درخت ــت می کن دالل

خــاک و شــاخه های رونــده در آســمان نمــادی از ارتبــاط میــان زمیــن و آســمان ملکوتــی اســت؛ و 

بــا حرکــت باالرونــده خــود نشــان گر صعــود انســان و نشــانه مــرگ، باززایــی و رســتاخیز هســتند. 

درختــان و گیاهــان را بســیاری از اقــوام باســتانی بــه عنــوان جایــگاه خــدا، یــا در واقــع خــود آفریدگار 

می پرســتیدند کــه نمــادی از کیهــان، نمــاد دانــش و حیــات جاودانــی هســتند؛ و در نظــر آنــان ارواح 

درختــان اغلــب مادینــه بودنــد. درختــان منقــوش بــر مزارهــا معنــای مــرگ و زندگــی را بــه تصویــر 

ــی از  ــی، یک ــدس زندگ ــد. درخــت مق ــرگ، جــان گرفته ان ــی در بســتر م ــواع مختلف کشــیده و در ان

این هاســت؛ درختــی کــه اصــوال ســرو و در دوســوی آن یــک جفــت جانــور ماننــد پرنــده می باشــد. 
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ــرون  ــوی ق ــر عیس ــد و هن ــپس وارد هن ــل و س ــران منتق ــه ای ــن ب ــر بین النهری ــت از هن ــن درخ ای

ــی  ــت زندگ ــل، درخ ــياري از مل ــگ بس ــال، 1380، 285-291(. در فرهن ــد )ه ــرب گردی ــطی در غ وس

هميشــه ســبز و شــکوفا در بهشــت اســت کــه ميوه هايــش ابديــت و بی مرگــی را همــراه دارد و بــا 

غلبــه برحیوانــات و چیــدن میــوه، ســودمندی و جاودانگــی را بــرای انســان بــه ارمغــان مــی آورد؛ کــه 

ــه اســت. در شــمایل نگاری مســیحی،  ــوالد شــکل گرفت ــه و تخــت ف ــر بســیاری از مزارهــای ارامن ب

ــادی از خــود مســیح اســت،  ــه نم ــب رواج دارد ک ــرگ، درخت-صلی ــا شــاخ و ب ــی ب کشــیدن صلیب

کــه تلویحــا درخــت و محــور جهــان و نردبــان صعــود بــه عــرش الهــی می باشــد )شــوالیه، 1385، 

192(. »متکـــین فیهــا علــی االرائــک الیــرون فیهــا شمســا وال زمهریــرا ودانیــة علیهــم ظـلــــلها وذللت 

ــر تخت هــاى خويــش... ســايه هاى درختــان  قطوفهــا تذلیــال« )االنســان: آیــه13( »در آن بهشــت ب

ــاس  ــر اس ــالمي ب ــی در دوره اس ــت  زندگ ــکل درخ ــش  رام« ش ــت و ميوه  هاي ــك اس ــان نزدي ــه آن ب

جهان بينــي اســالمي تعديــل شــده و مطابــق بــا مفهــوم درخــت طوبــی ظهــور پيــدا کــرده اســت. در 

روايــات اســالمی آورده شــده کــه خانــه بهشــتيان مزيــن بــه يکــي از شــاخه هاي ايــن درخــت اســت 

ــی  ــوان درخت ــه عن ــر از آن ب ــد. پیامب ــر آن می روي ــا ب ــد از خوردنی ه ــتيان اراده کنن ــه بهش و هرچ

بهشــتی یــاد کــرده اســت؛ کــه برگ هایــش بــه آرامــی در اثــر وزش بادهــای بهشــتی تــکان خــورده 

ــش از  ــان آنچــه بی ــان درخت ــدی، 1381، 65(. در می ــد )شــیخ  مه ــن ایجــاد می کن ــی آهنگی و صدای

همــه بــروی مزارهــای تخــت فــوالد و ارامنــه نقــش می بنــدد، ســرو همیشــه ســبز، ســمبل جاودانگــی 

و حیــات پــس از مــرگ اســت و بــا انتســاب صفــت آزادگــی و درختــی ويــژه خورشــيد، کــه زادگاه 

ــمار  ــه ش ــدس ب ــي و مق ــت زندگ ــرو درخ ــالم، س ــش از اس ــود. در پی ــران ب ــالت ای ــه آن در ف اولی

می رفــت و مطابــق روايــات، زرتشــت ايــن درخــت را از بهشــت آورد و پيــش در آتشــکده ســاخت. 

ــر هفــت ســیاره  ــت ب ــر(، هفــت ســرو دالل ــرا )مه ــه میت ــوط ب ــر روی یادمان هــای مرب ــن ب همچنی

دارد، کــه روح در ســفر خــود بــه ســوی آســمان از آن می گــذرد. در باســتان ســرو نمــاد انتقــال روح 

بــه آســمان بــود و اعتقــاد داشــتند کــه ایــن درخــت می توانــد از اجســاد محافظــت کنــد؛ بنابرایــن 

اغلــب در آرامســتان ها کاشــته می شــد و بــر مزارهــای ارامنــه و مســلمانان ایجــاد شــد، کــه نوعــی 

نمــاد مــرگ و زندگــی بــود )بــروس، 1388، 49(. ســرونگاره ها در برخــی ســنگ مزارها، بــه دو صــورت 

واقع گــرا )غیرمنظــم( و انتزاعی)غیــر واقعــی( هســتندکه بــا انــواع بــا نقــوش تزیینــی پــر شــده اند؛ 

از اســلیمی و گل هــا کــه در راس آن گاهــی منتهــی بــه تاجــی بــه فــرم صلیــب یــا بــه شــکلی ماننــد 

ــه  ــی ســرونگاره ها ب ــه طــور کل ــا فرمــی انتزاعــی منتهــی می شــود؛ و گاهــی ب ــه و ی ــه جق گل و بت

طبیعــت نزدیــک شــده اند. ســروها بــه نوعــی بیــش از هــر درخــت دیگــری بــر ســنگ مزارها حــک 
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گردیده انــد )تمیــزی،1392، 76-77(. بــه غیــر از درخــت ســرو، درختــان دیگــری چــون تــاک، انجیــر 

و نخــل نیــز در مزارهــا دیــده می شــوند. درخــت تــاک نمــاد مهمــی بــرای مســیحیان اســت و بــا 

ــی  ــناخت و آگاه ــر ش ــاط دارد و تصوی ــام آخر( ارتب ــم ش ــه مراس ــاره ب ــیح )اش ــون مس ــراب و خ ش

اســت. مســیح خطــاب بــه حواریــون کــه تکــه نانــی را تقســیم کــرد و فرمــود: »بخوریــد کــه ایــن 

پاره تــن مــن اســت و شــراب انگــور را متبــرک کــرده بــه آن هــا داد و فرمــود بنوشــید کــه ایــن خــون 

مــن اســت... و گفــت مــن تــاک حقیقــی هســتم...« )انجیــل یوحنــا، 6-1: 15(.

ب- نقوش گل ها-گلدانی

نقــش و نگاره هــای گل بــر ســنگ مزارها از دوران کهــن تــا بــه امــروز، گاهــی بــه صــورت عناصــر 

تزیینــی و پرکننــده درحواشــی ســنگ و یــا ایفاگــر نقــش اصلــی اســت. گل هــای مختلــف معمــوال 

دارای معناهــای مختلــف و نمــادی از زیبایــی و عمــر زودگــذر و ماننــد درختــان، نویدبخــش بهشــت 

ــر ایــن اســت کــه گل و گیاهــان خوشــبو، دافــع شــر هســتند و درگذشــتگان را  هســتند. اعتقــاد ب

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــردگان م ــه م ــوط ب ــای مرب ــن رو درآیین ه ــد؛ و از ای ــاری می کنن ی

یونانیــان و رومیــان در هنــگان ســوزاندن اجسادشــان، بــا قــراردادن تــاج گل بــروی هیــزم گلبــاران 

و بــه مردگانشــان پیشــکش می کردنــد کــه شــاید بــه دلیــل شــباهت میــان گل و مــرده بــود و بــه 

نوعــی گل، کهــن الگویــی از روح بــود)ادواردو ســرلو، 1389، 656(. نقــوش گل هــا در تخــت فــوالد بــه 

غیــر از تزیینــات پرکننــده مــزار بیش تــر بــه صــورت نقــوش گلدانــی هســتند کــه ســمبل آرامــگاه و 

جایــگاه اصلــی متوفــی اســت. گل هــا نقــش در گذشــتگانی هســتند کــه از زنــدان تــن، پــر گشــوده 

و در گلــدان ابــدی جــای گرفته انــد و زمزمــه حیــات مجــدد را ســر می دهنــد؛ کــه ســمبلی از امیــد 

بــه حیــات پــس از مــرگ در ســرای باقی ســت )فقیــه میرزایــی، 1384، 227(. گاهــی بــر روی گل هــا 

پرنــده ای قــرار گرفتــه کــه نمــادی از روح متوفــی اســت کــه در بهشــت جــای دارد. موالنــا نیــز گل 

ــرده  ــذر ک ــودن گ ــاه ب ــتی و گی ــل هس ــام مراح ــود از تم ــود خ ــه در صع ــد ک ــادآور روح می دان را ی

اســت. از دیگــر نگاره هــای گیاهــی آرامگاه هــا، تصویــر دســت و گل می باشــد کــه نشــان گر 

هدیــه از طــرف بســتگان و یــا از ســوی فرشــتگان اســت کــه بــروی مزارهــا بــه شــکل تکــرار شــونده 

مشــاهده می شــود )جهانمــرد،1397، 68(. نقــوش گل هــا در آرامســتان ارامنــه هــم در مــواردی بــه 

صــورت گلدانــی و بیش تــر بــه شــکل شــاخه و بوتــه ، حجــاری شــده اند. در هنــر مســیحی گل هــای 

سوســن، بنفشــه، گل ســرخ و داوودی اشــاره بــه حضــرت مریــم دارنــد. گل آفتابگــردان بــا چرخیــدن 

ــید،  ــادی از خورش ــز نم ــیح و گل داوودی نی ــت مس ــان و معصومی ــادی از ایم ــور، نم ــوی ن ــه س ب
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جاودانگــی و نشــان دیگــری از حضــرت مریــم اســت) هــال،1380، 300( ازگل هــای دیگــر بــر ســنگ 

ــادی  ــش و نم ــي و آفرين ــانه زندگ ــمبل و نش ــتان س ــران باس ــه در اي ــت ک ــر اس ــا گل نیلوف مزاره

ــد و مــرگ کــه بــر مزارهــا مظهــر کمــال زیبایــی آفرینــش، بی مرگــی و دارای زيبايــي  جهانــی از تول

ــدی اســت. گل ســرخ،  ــان توحی ــي ادی ــم مقــدس مذهب ــرد و ســمبل و نمــودي از عالي منحصــر بف

یکــی دیگــر از گل هایــی اســت کــه نقــش پــر رنگــی در مزارهــا دارد و نشــانه ی زندگــی ابــدی، مــرگ 

و رســتاخیز و همچنیــن مظهــر زیبایــی، وصــل بــا خــدا و نمــادی از خــون رســول اهللk اســت کــه 

نمــود گل محمــدی می یابــد؛ و در تفکــر شــیعی کــه امــام حســنj و حســینj دو گل او نامیــده 

شــده اند)کوپر،1379، 118(. گل ســرخ در مســیحیت نیــز نمــاد جــام زندگــی اســت کــه خــون مســیح 

در آن جمــع می شــود کــه نمــادی از روح، قلــب و زخم هــای مســیح، مریــم عــزرا، خــون شــهیدان و 

نشــانه ای از رســتاخیر و جاودانگــی اســت )شــوالیه،1385، 744(. البتــه بیش تــر گل هــا در مزارهــای 

ارامنــه و مســلمانان شــکل غیرواقعــی و انتزاعــی بــه خــود می گیرنــد و در مجمــوع فضایــی بهشــتی 

ــوش گیاهــی(. ــد )جــدول 1-نق ــوی می آفرینن و معن
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نقــوش جانــوری از تزیینــات متــداول در هنــر ایرانــی بــا محتوايــی اســطوره ای و نماديــن اســت. با 

وجــود اســتفاده مکــرر از آرایه هــای حیوانــی در هنــر ایرانــی و شــمایل مســیحی، در ســنگ مزارهای 

ــه  ــده نمی شــود، ک ــوری دی ــوش جان ــادی از نق ــوع و زی ــوارد متن ــه م ــتان ارامن مســلمانان و مزارس

قابــل طبقه بنــدی بــه نقــش پرنــدگان و ســایر جانــوران اهلــی و غیراهلــی اســت؛ شــاید محدودیــت 

ــش از هــر نقــش  ــوری مزارهــا بی ــوش جان ــر نباشــد. نق ــده بی تاثی ــش موجــودات زن ــر نماي تصوی

ارامنــه و  دیگــری بــه طبیعت گرایــی نزدیــک شــده اند و متداول تریــن آن هــا در مزارهــای 

تخــت فــوالد، نقــش پرنــدگان )کبوتــر، طــاووس و ســایر مرغــان بهشــتی( هســتند؛ کــه همچــون 

ــی  ــرا طبیع ــای ف ــتگان و امداده ــده ارواح، فرش ــت و نماین ــادی از معنوی ــال دار نم ــود ب ــر موج ه

اندیشه هاســت. پرنــده بــه عنــوان نمــاد روح کــه وجــودش بــر روی بســیاری از مزارهــا تاییدکننــده 

ــات،  ــان حی ــا و درخت ــدان وگل ه ــر گل ــتن ب ــا نشس ــه ب ــت ک ــی اس ــی از روح متوف ــن نمادگرای ای

ــوی  ــه س ــرواز ب ــا پ ــه ب ــتی ارواح دارد ک ــگاه بهش ــه جای ــاره ب ــد؛ و اش ــر می دهن ــی س ــرود زندگ س

آســمان بیان گــر ســبک بالی روح، تعالــی و رســتگاری متوفــی اســت کــه بــه ســوی بوســتان حــق پــر 

گشــوده اند. در اســالم پرنــده نمــاد روح گریــزان از جســم و نمــادی از فرشــتگان بــه معنــی شــناخت 

و آگاهــی معنــوی اســت. در معــراج حضــرت رســول آمــده اســت: »هنگامــی کــه او بــه آســمان ها 

ــه  ــود دریافــت کــه میوه هــای درخــت زندگــی، ب عــروج کــرد در میــان محوطــه بزرگــی ایســتاده ب

افــرادی کــه از آن می خورنــد جوانــی دوبــاره ای می بخشــد. ایــن درخــت در میــان بیشــه زاری قــرار 

داشــت، بــا گذرگاه هایــی از درختــان پــر بــرگ کــه بــر شــاخه های آن پرنــدگان بســیار آشــیان کــرده 

ــان ارواح  ــد، آن ــا شــیرینی آوازهــای خــوش می خواندن ــی درخشــان داشــتند و ب ــد و رنگ های بودن

پرهیــزکاران بودنــد« )ادواردو ســرلو، 1389، 218-219(. در مزارهــای ارامنــه جانــوران بیش تــر در کنــار 

صلیــب و یــا بــروی گل هــا هســتند. پرنــده بــه عنــوان نمــادی از روح، بــی گناهــی و پاکــی و مهم تــر 

از همــه درمســیحیت نمــاد روح القــدس اســت؛ کــه همچــون کبوتــری ســفید و نورانــی بــر حضــرت 

مســیح ظاهــر مــی شــود. پــرواز پرنــده خــود نشــان گر گشــودن انســان از زنــدان تــن و دل بریــدن 

از تعلقــات و وابســتگی های کــره خاکــی وشــیطان، بــه ســوی روشــنایی و بهشــت اســت. در انجیــل 

ــد و آن گاه  ــرون آم ــت از آب بی ــد یاف ــی چــون غســل تعمی ــده: »یحی ــه 16 آم ــاب ســوم آی ــی ب مت

آســمان بــه روی او بــاز شــد و روح خــدا را دیــد کــه همچــون کبوتــری فــرود آمــد و بــه ســر او بیامــد 

و آوایــی از آســمان گفــت: ایــن پســر مــن اســت کــه او را دوســت دارم و از او خشــنودم«. همان طــور 

کــه گفتــه شــد، در میــان نقــوش جانــوری، پرنــدگان ســهم بیش تــری در آرامســتان تخــت فــوالد و 

ارامنــه بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه در کنــار نقــوش دیگــر اشــاره بــه بــاغ فــردوس و جایــگاه 
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واالیــی دارنــد کــه خداونــد بــه انســان ها بشــارت داده اســت. اســب نیــز شــاید نمــادی از شــجاعت، 

ســرعت و گــذر از عالــم بــرزخ باشــد. اســب بــدون ســوار نیــز اشــاره بــه مــرگ دارد و ایــن نقــش بــه 

طــور کلــی از دیربــاز همــراه آیین هــای تدفیــن بــوده اســت و در نقــوش تخــت فــوالد و آرامســتان 

ارامنــه در حالــی کــه مــردان و پهلوانــان یــا نظامیــان بــر آن ســوار شــده اند، دیــده می شــود. نقــش 

آهــو نیزبــه شــکل جانــوری بهشــتی نشــانه ای از روح متوفــی اســت کــه بــه شــکار مــرگ در آمــده 

و یــا فــرار روح از جهــان مــادی و شــهوانی اســت؛ همچنیــن ســرعت و دوندگــی اش نشــان از گــذر 

ســریع و بــرق آســای عمــر انســان اســت. عــالوه بــر ایــن، آهــو بــا صفــات زیبــا و معصومــش اشــاره 

بــه ضامــن آهــو و امــام رضــا دارد. شــیر نیــز ســمبلی از قــدرت، شــجاعت و پهلوانــی متوفــی اســت و 

بــه صــورت نگهبــان مــزار اســت کــه بــا رســمی شــدن مذهــب شــیعه، کــه آن را نمــادی از شــجاعت 

و قــدرت حضــرت علی)شــیر خــدا و حیــدر( قــرار دادند)تناولــی، 1388، 38(. گاهــی شــیر در حــال 

شــکار می توانــد نمــادی از مــرگ باشــد و در برخــی مزارهــا شــیر نشــان متوفــی اســت کــه روزگاری 

بــه پهلوانــی شــهره بــوده اســت. ماهــی نیــز در ادیــان توحیــدی نمــادی از پاکــی، زایــش دوبــاره و 

زندگــی پــس از مــرگ و نمــاد عنصــر آب و آمیــزش ثمربخــش و مســیح اســت )هــال،1380، 100(. این 

نقــش گاهــی درون طشــت آب ها1 قــرار دارد کــه پــس از شســتن ســنگ و پــر شــدن از آب پــر معنــا 

جلــوه می کنــد. نقــش گوســفند در تعــدادی از ســنگ مزارهــای ارامنــه کــه نمــادی از معصومیــت و 

پاکــی مســیح و نشــانی از قربانــی شــدنش بــرای نجــات بشــر اســت. بــره و قــوچ اشــاره بــه داســتان 

ابراهیــم در قربانــی کــردن اســماعیل دارد)شــاهمندی، 1391، 139(. نقــوش جانــوران بــه طورقرینــه در 

دوســوی نقــوش گیاهــی نشــان دهنده ی درخــت زندگــی اســت کــه جایــگاه متوفــی در بهشــت را 

بیــان می کنــد و در تخت فــوالد و آرامســتان ارامنــه، جانــوران در حــرکات مختلــف بــر ســنگ مزارها 

بــه صــورت منفــرد و یــا جفتــی در ارتبــاط بــا يکديگــر ترســيم شــده اند )جــدول 2-نقــوش جانــوری(.

1. »طشــت آب« عنوانــی بــرای نقــوش حجــاری شــده بــر مزارهاســت کــه بــه صــورت حوضچه هایــی در شــکل و 
ــم، 1389، 162-161(. ــده اند )منتظرالقائ ــاد ش ــون ایج ــای گوناگ اندازه ه
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جدول2- نقوش جانوری
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3-نقوشفرشتگان

نقــش فرشــتگان در نــزد ایرانیــان از دیربــاز جایگاهــی خــاص و مقــدس داشــته و واســط مبــدأ 

ــت.  ــمار می رف ــه ش ــات ب ــا مخلوق ــد ب ــط خداون ــی و راب ــای نادیدن ــادی از نیروه ــت و نم نورانی

ــالمی  ــای اس ــه در نماده ــتند ک ــاده هس ــان م ــا جه ــوت ب ــمان و ملک ــطه های آس ــتگان واس فرش

ــی  ــاده روح ــا از م ــور ی ــس ن ــا از جن ــی صرف ــد و موجودات ــی می یابن ــی تجل ــرش اله ــرد ع گرداگ

مناســب بــرای جســمی اثیــری و یــا از جنــس هــوا هســتند؛ کــه از نظــر ظاهــری ممکــن اســت بــه 

صــورت انســان در آینــد. در بســیاری از فرهنگ هــا بــا تفــاوت اندکــی، آنــان پیــام آوران، نگهبانــان 

ــتان و  ــی از دوران باس ــور پررنگ ــه حض ــند ک ــان می باش ــان مومن ــی و حامی ــن اله ــان فرامی و مجری

ــه  ــتند و هرچ ــال هس ــتگان دارای دو ب ــرد،1398، 58(. فرش ــد )جهانم ــمانی دارن ــان آس ــم در ادی ه

جایــگاه باالتــری یابنــد بــر تعــداد بال هایشــان افــزوده خواهــد شــد، فرشــتگان مقــرب کــه شــش 

بــال دارنــد کــه بــا آن بــه دور عــرش الهــی می چرخنــد؛ دوبــال بــرای پوشــاندن صــورت )از هیبــت 

ــن  ــا آن فرامی ــا ب ــرواز ت ــرای پ ــال ب ــرای پوشــاندن پاهــای خــود و دوب ــال ب ــا خــدا(، دو ب ــدار ب دی

خداونــد را بــه جهانیــان منتقــل کننــد و نظــارت داشــته باشــند. فرشــتگان چهاربــال و شــش بــال 

ــله  ــتند(. سلس ــال هس ــا دوب ــنگ مزارها ب ــده می شوند)درس ــروبه« نامی ــه« و »س ــب »کروب ــه ترتی ب

ــن  ــتگی دارد و اصلی تری ــد بس ــرش خداون ــا ع ــان ب ــواری آن ــه همج ــرب ب ــای مق ــب ملک ه مرات

ــش( و  ــده و الهام بخ ــل )وحی دهن ــا(، جبرئی ــر اژده ــح ب ــل )فات ــتند: میکائی ــه تن هس ــا س آن ه

اســرافیل )رهنمــای طبیبــان و مســافران(که در تمــام ادیــان توحیــدی بــه آن هــا اشــاره شــده اســت 

)شــوالیه ،1384، 383-388(.

 درتخــت فــوالد، نقــش فرشــته نســبتا زیــاد و بــه خصــوص در تکیــه میرفندرســکی، بیــش از همه 

دیــده می شــود کــه مظهــر معــاد انســانی و زندگــی جاودانــه و نمــود مقــام واال و تقــدس فرشــتگان 

ــاِبقاِت  ــاِبحاِت َسْبحًا  َفالسَّ ــطًا  َو السَّ ــطاِت َنْش اِش ــًا َو النَّ ــاِت َغْرق اِزع ــت. »والنَّ ــرآن اس ــالم و ق در اس

ــختی  ــران را بس ــان کاف ــه ج ــتگانی ک ــه فرش ــوگند ب ــات: 5-1(. )س راِت َأْمرًا «)النازع ــْبقًا َفاْلُمَدبِّ َس

گیرنــد و ســوگند بــه فرشــتگانی کــه بــا شــادی و آرامــی مومنــان را جــان می ســتانند و ســوگند بــه 

فرشــتگانی کــه درپهنــای عالــم شــناورند و آن گاه بــه فرشــتگانی کــه در اجــرای فرمــان خــدا چنان کــه 

ــد(. از  ــر می کنن ــزی و تدبی ــا را برنامه ری ــه کاره ــتگانی ک ــه فرش ــد و آن گاه ب ــی می گیرن ــد پیش بای

ــد و  ــته نباش ــر او گماش ــته ای ب ــه فرش ــت ک ــم نیس ــه »ذره ای از عال ــت ک ــده اس ــل ش ــرk نق پیامب

ــه  ــرده ب ــه م ــن ک ــادات مســلمانان پــس از ای ــا او فرشــته نباشــد«. دراعتق ــه ب قطــره ای نیســت ک



84

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

خــاک ســپرده می شــود، دو فرشــته نکیــر و منکــر بــر او ظاهــر می شــوند و در شــب اول قبــر میــت 

را مــورد حساب رســی قــرار می دهنــد. ایــن فرشــتگان ســنگی شــاید اشــاره بــه دو فرشــته ای دارنــد 

ــان هســتند.  ــد آن ــر شــانه های چــپ و راســت انســان ها درحــال نوشــتن اعمــال نیــک و ب کــه ب

ــوش  ــورت نق ــه ص ــر ب ــان، بیش ت ــه اصفه ــد ارامن ــوالد مانن ــتان تخت ف ــتگان در آرامس فرش

ــه در دســتان فرشــتگان  ــب ک ــه جــای نقــش محــوری صلی ــا ب ــد؛ ام ــه حضــور دارن ــی و قرین جفت

ــاج  ــرا در دو ســوی ســرلوحه گل و گیاهــی را در دســت و ت ــی اســت، در اینجــا فرشــتگان اکث ارمن

ــا گلــی در دســت، دیــده می شــود و در برخــی  ــد. گاهــی تــک فرشــته ای ب ــر ســر دارن پادشــاهی ب

مــوارد در مزارهــای ارامنــه و مســلمانان، نقــوش فرشــتگان در مزارهــای تخت فــوالد بــا انــدام کامــل 

وحجیم تــر بــه صــورت جفتــی در دو ســوی ســنگ مــزار هســتند. ایــن در حالــی اســت، کــه تصاویــر 

ــه تعــداد بیش تــر  ــا بال هــا و تخت تــر و ب فرشــتگان ارمنــی در مزارهــا بــه شــکل باالتنــه همــراه ب

از دوتــا، ســه و چهارتایــی در هــر ســنگ مزار جلوه گــر می شــوند. بــه طورکلــی نقــوش فرشــته در دوره 

قاجــار و پهلــوی بــه دلیــل ورود تفکــرات اروپــا مآبانــه و بازگشــت بــه ســنن هنــری ایرانیــان باســتان 

ظاهرمی شــوند. فرشــتگان اکثــرا در ســنگ مزارهــای ارامنــه، بــه دور حضــرت مســیح بــا نمــادی از 

ــاب مقــدس  ــه در کت ــا آن ک ــد. ب ــت او را شــهادت می دهن ــب هســتند و اولوهی ــاج و قل ــب، ت صلی

ــان خــود را  ــزکاران حامی ــا مقدســان و پرهی ــان نشــده اســت، ام ــه فرشــته نگهب ــچ اشــاره ای ب هی

دارنــد و ماننــد مســلمانان هــر مومنــی را فرشــته ای همراهــی می کنــد. نقــش فرشــتگان در کتــاب 

مقــدس ارامنــه همچــون قــرآن، بســی عظیــم اســت کــه نمــود زیــاد آن هــا نشــانه جایــگاه واالیشــان 

ــا بال هــای  ــی( ب ــی )4تای ــا چلیپای ــزار و ی ــه شــکل لچکــی در گوشــه های م می باشــد. فرشــتگان ب

نیمه بــاز و بــا شــمایل انســانی در حــال پــرواز هســتند کــه مســیح و یــا صلیــب را همراهــی می کننــد 

ــد  ــب خداون ــاج شــاهی از جان ــل ت ــا در حــال حم ــد و ی ــرای مســیح می آورن ــه ای ب و گاهــی هدی

بــرای مســیح هســتند؛ کــه بــه خاطــر غلبــه او بــر مــرگ و عــروج آســمانی و ســلطنت بــر جهانیــان 

ــراه  ــرار داده می شــوند و هم ــاد مســیح اســت، ق ــه نم ــب ک ــا خــود صلی ــب دار و ی ــب صلی ــر قل ب

ــدار، شــرافت، عــزت و کمــال فرشــتگان  ــاج خــود نمــادی از اقت ــد. ت ــه رســتاخیز دارن ــره اشــاره ب ب

ــرب در  ــته مق ــه، فرش ــای ارامن ــدادی از مزاره ــد. در تع ــه رخ می کش ــان را ب ــی آن ــت و بی مرگ اس

حــال ایســتاده بــا دســتانی گــره زده، حالتــی غمگیــن دارد و در حــال نیایــش و طلــب مغفــرت بــرای 

متوفــی اســت )شــاهمندی،1392، 103(. فرشــتگان ارامنــه بیش تــر بــه شــکل ســر بدون تنــه، همــراه 

بــا بــال گشــوده )نمــاد فرشــته نگهبــان(، ظاهــر می شــوند و گاهــی فرمــی حجیــم و مجســمه گون 

ــوش فرشــتگان(. ــد )جــدول شــماره 3-نق می یابن
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4-نقوشمشاغل

تصاويــر انســانی از جملــه نقوشــی هســتند کــه پیــش از اســالم درحجــاری هخامنشــيان، گچبــری 

ســرديس های ساســانی و در صحنه هــای تاجگــذاری، رزم، بــزم، شــکارگاه شــاه و درباريــان و 

ــا آغــاز دوره  ــد. ب ــای تاريخن ــی و ســمبليک، گوي ــه تزیین ــد؛ کــه در عيــن جنب الهه هــا ظاهــر گرديدن

اســالمی، موجــودات زنــده بــه خصــوص تصاویــر انســانی بــا محدودیــت روبــرو و از جرگــه مضاميــن 

هنــری بــه ویــژه در ســنگ مزارهــای مســلمانان ماننــد تخــت فــوالد حــذف گرديــد. تصاویــر انســانی 

ــن  ــد و ای ــری دارن ــر رنگ ت ــی پ ــوالد جایگاه ــای تخت ف ــا مزاره ــه ب ــه در مقایس ــتان ارامن درآرامس

تاحــدودی بــه دلیــل نظــام سلســله مراتبــی هنرهــا در اســالم )تجلــی( و مسیحیت)تجســد( اســت 

کــه هنــر فیگوراتیــو نقشــی اساســی و محــوری در مســیحیت و حــال آن کــه در اســالم ایــن جایــگاه 

را کالم دارد. بــر خــالف تخت فــوالد، بســیاری از مزارهــای ارامنــه مزیــن بــه نقــوش زنــان و مــردان 

ــری از  ــوی برســنگ مزارهــای تخــت فــوالد، نمونه هــای بیش ت ــه در دوره قاجــار و پهل هســتند. البت

نقــوش انســانی قــرار دارنــد کــه تمامــی آن متعلــق بــه مــردان اســت کــه در مزارهــای تخــت فــوالد 

ــر  ــاوت بیش ت ــش های متف ــا پوش ــتند و ب ــی هس ــان و قهرمانان ــان، پهلوان ــب، نظامی ــر اس ــوار ب س

ــا تنــوع و تعــداد  نمایان گــر شــغل متوفــی می باشــند. نقــوش انســانی در مزارهــای ارامنــه جلفــا ب

ــز  ــخاص نی ــش اش ــوع پوش ــد و ن ــوالد رخ می نمای ــت ف ــا تخ ــاوت ب ــال متف ــر، کام ــیار بیش ت بس

ماننــد تخــت فــوالد بــا نهایــت ظرافــت و دقــت نقــش شــده اســت؛ کــه حتــی چیــن و پردازهــای 

ــه دوره هــای  ــاس باتوجــه ب ــوع پوشــش لب ــه نمایــش می گــذارد و ن ــان را ب ــور آالت آن ــاس و زی لب

تاریخــی مختلــف، شــهری و بــا توجــه بــه جایــگاه و مقــام اجتماعــی آنــان متفــاوت اســت. مثــال 

در ســنگ مزارهای ارامنــه عمامه هــای بــزرگ دوره صفــوی و در دوره قاجــار، کاله هــای کشــیده 

قجــری، ســبیل و یــا حضــور قلیــان در کنــار نقــوش انســانی هســتیم. بــا آن کــه جنســیت زن و مــرد 

ــدارد  ــه صــورت واقع گــرا وجــود ن ــدان تفاوتــی در چهره هــا ب ــز اســت، امــا چن کامــال از هــم متمای

ــاهمندی، 1391، 129-122(. )ش

ــه، وجــود ســنگ مزارهای  ــل  توجــه در نقــوش انســانی آرامســتان ارامن ــکات قاب ــراز ن یکــی دیگ

ــدس و  ــد مق ــتحکم، پیون ــی مس ــط خانوادگ ــان از رواب ــه نش ــت، ک ــوهر اس ــرای زن و ش ــی ب جفت

مانــدگار زناشــویی ارامنــه دارد؛ کــه ایــن مســاله در مزارهــای قدیمــی و هــم در زمــان حاضــر دیــده 

ــد و در  ــی دارن ــاغل متوف ــه مش ــاره ب ــر اش ــوالد بیش ت ــد تخت ف ــانی مانن ــوش انس ــود. نق می ش

مزارهــای ارامنــه بــه وفــور بــوده و زنــان جایــگاه پررنگــی دارنــد. ارامنــه تاجــران و صنعتگــران ماهــر 
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ــور  ــه، بســیاری از ام ــان از دوره صفوی ــای اصفه ــه جلف ــس از مهاجــرت ب ــه پ ــد ک و زبردســتی بودن

تجــاری، نظامــی و صنعتــی را بــه دســت گرفتنــد و بــا موفقیــت روز افزونشــان بیــش از پیــش مــورد 

اعتمــاد و حمایــت برخــی شــاهان قــرار گرفتنــد. برخــی از مشــاغل آن روزگار کــه بــر مزارهــای ارامنــه 

ــور  ــام و حض ــا ن ــا تنه ــه و ی ــن رفت ــی از بی ــه کل ــا ب ــروزه ی ــت، ام ــته اس ــش بس ــوالد نق و تخت ف

کــم رنگــی دارنــد. مشــاغلی ماننــد زرگــری، ساعت ســازی، خراطــی، سنگ تراشــی و حکاکــی، بنایــی 

ــر،  ــم، مت ــه، قل ــش، تیش ــل چک ــای کار مث ــانی و ابزاره ــر انس ــرار دادن تصاوی ــا ق ــه ب ــی ک و نظام

ــال  ــان در ح ــه، زن ــای ارامن ــیاری از مزاره ــای بس ــده اند. در نمونه ه ــی ش ــت بازنمای ــه دق ــرازو ب ت

ــش  ــی نق ــی تطبیق ــا بررس ــتند. ب ــه داری هس ــور خان ــام ام ــال انج ــا در ح ــی ی ــی و خیاط فرش باف

مشــاغل در آرامســتان ارامنــه جلفــا بــا تخــت فــوالد، نقــش مشــاغل ارامنــه کــه در آن ابــزار کار اکثــرا 

ــا تصویــر انســانی همــراه شــده اســت، امــا در تخت فــوالد نقــوش مشــاغل بیش تــر بــه اشــیا و  ب

ابــزارآالت اختصــاص می یابــد و در آن تصویــر انســان چنــدان حضــوری نــدارد. تنهــا نقــوش ســاده 

ــره کــه در نهایــت صراحتشــان  ــرازو، اره، چکــش، قیچــی و چاقــو و غی ــزار آالت ت و پیکتوگــرام از اب

ــود ســوادکافی مــردم  بیان گــر شــغل متوفــی می باشــد. شــاید دلیــل حضــور نشــانه ی مشــاغل، نب

ــرور  ــه م ــد و ب ــتفاده می ش ــر اس ــورد نظ ــزار م ــیر و م ــردن مس ــدا ک ــرای پی ــه ب ــود ک ــم ب در قدی

ــی نقشــی حــک  ــان متوف ــه درخواســت اطرافی ــاران ب ــد و حج ــوش رســمیت یافتن ــن نق ــان ای زم

می کردنــد. ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه در ادیــان الهــی کار و حرفــه، عبــادت اســت 

و از ایــن رو اهمیــت زیــادی در مزارهــا دارنــد )نــادری، 1388، 348(. درزمان هــای نــه چنــدان دوری 

ــت  ــه نســل می گشــت و حال ــد و شــاید نســل ب ــه خــود شــهره بودن ــا شــغل و حرف ــه آدم هــا ب ک

موروثــی داشــت؛ مثــل عبدالغفــار قصــاب، اســتاد حســین آهنگــر و خیــاط هانــا؛ ایــن نقــوش تــا چند 

دهــه اخیــر نیــز بــر ســنگ ها، رایــج بــود. همچنیــن اشــیای دیگــری غیــر از نقــوش مشــاغل دیــده 

می شــود؛ مثــال کشــکول در تخت فــوالد کــه نشــان از مشــرب صوفیــه دارد و مهــر و تســبیح )در هــر 

دو آرامســتان ارامنــه و تخت فــوالد( کــه بیانگــر ایمــان و تقــوای متوفــی اســت)منتظرالقائم، 1389، 

494(. نقــوش مختلــف در بســیاری از ســنگ مزارها در هــم می آمیزنــد و صحنــه تصویرســازانه زیبــا 

و بدیعــی را می آفریننــد. از نقــش گل و پرنــده و ديگــر مضاميــن عارفانــه گرفتــه تــا چهــره متوفــی، 

صحنه هــای رزم، شــکارگاهی و صحنه هــای گرفــت و گیرکــه بــه نمایــش درآمده انــد و ایــن نقــوش 

ــه هاي  ــد؛ و ريش ــان می دهن ــت را نش ــرمنزل بهش ــه س ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــالش انس ــرارآمیز ت اس

ــتند)جدول  ــي هس ــرگ و زندگ ــدال م ــانه ای از ج ــه نش ــان دارد ک ــر ايراني ــگ و هن ــی در فرهن عميق

4-نقــوش مشــاغل(.
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ــوالد و  ــوری، فرشــتگان و مشــاغل، در دو آرامســتان تخت ف ــوش گیاهــی، جان ــدد نق حضــور متع

ارامنــه اصفهــان کــه از مهم تريــن آرامگاه هــاي ايــران محســوب مي شــوند، بســيار قابل تامــل اســت. 

ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــه تجلــی )شــمایل گریزی( و تجسد)شــمایل گرایی( در متــن دین)اســالم 

و مســیحیت(، بــه مطالعــه تطبیقــی ایــن نقش مایه هــا پرداختــه اســت. ارتبــاط مســتمر ارامنــه بــا 

ــران در دوره صفــوی و  ــه اي ــه ب ــان از زمان هــای کهــن و کــوچ ارامن ايرانيــان و تعامــالت فرهنگــي آن

اشــتراکات اديــان توحيــدی اســالم و مســيحيت، از ســوی ديگــر خلــق آثــار هنــری مختلفــی از جملــه 

ــوالد و  ــتان تخت ف ــنگ مزارهای آرامس ــای س ــت. پردیس نگاره ه ــده اس ــب ش ــنگ مزارها را موج س

ارامنــه جلفــا بازتــاب جهان بینــی خــاص ادیــان الهــی اســالم و مســیحیت هســتند کــه بــر مبنــای آن 

هنــر مســیحیت از بنیــان بــر اســاس شــمایل گرایی شــکل گرفــت و رابــط بیــن مومــن و خــدا در ایــن 

دیــن مبتنــی بــر تجســد اســت، در حالی کــه در اســالم بــا شــمایل گریزی )تجلــی( کالم ایــن جایــگاه 

ــوالد  ــت ف ــانی در تخ ــوش انس ــژه نق ــه وی ــری ب ــم تصویرگ ــداد ک ــه تع ــد. درنتیج ــدس را می یاب مق

ــه  ــه ب ــود کتیب ــر عکــس نب ــه ی جلفــا، دلیــل مخالفــت دیــن نیســت، همانطــور کــه ب برخــالف ارامن

میــزان زیــاد در کلیســاها و مزارهــای ارامنــه را نبایــد بــه مخالفــت آن دیــن بــا کالم تعبیــر کــرد. مــرگ 

در آییــن مســیحیت و اســالم بــا اعتقــاد بــه بــرزخ و رســتاخیز، داوری الهــی و بهشــت و دوزخ، بازتــاب 

متفاوتــی در ســنگ مزارهای ارامنــه و تخــت فــوالد دارد و ســنگ بــه ظاهــر ســرد و خشــن بــا صالبــت 

و مانــدگاری، در دنیایــی از خطــوط و نقــوش هنرمنــدان، معنایــی معنــوی و روح نــواز می یابــد. نقــوش 

گیاهی)درختــان و گل هــا( کــه بیــش از هــر نقشــی در مزارهــای تخت فــوالد و ارامنــه نقــش بســته اند 

ــتگان در  ــوش فرش ــتند. نق ــا هس ــت درآرامگاه ه ــرود بهش ــانی از س ــان، نش ــبزی و طراوتش و سرس

تخت فــوالد و آرامســتان ارامنــه، بــه صورتــی تکــی، دوتایــی یــا بیش تــر، و همچنیــن نقــش پرنــدگان 

کــه پیــک الهــی و حامــل پیامــی الهــی بــرای ارواح و مکملــی بــر بــاغ بهشــتی هســتند. نگاره هــای 

ــر  ــی و روایتگ ــردان متوف ــان و م ــه صــورت تجســد زن ــرا ب ــز اکث ــا نی ــه جلف ــای ارامن مشــاغل مزاره

پیشــه آنــان و درتخــت فــوالد عمدتــا بــه صــورت پیکتوگــرام ابــزار و ادوات مشــاغل کــه بیانگــر تجلــی 

ــی  ــه طــور کل خصوصیــات شــخصی و وضعیــت زندگــی دوران حیــات شــخصی متوفــی هســتند. ب

نقــوش در ســنگ مزارهــاي آرامســتان ارامنــه بــا  نمــاد مســيح و تجســد نقــوش و در تخــت فــوالد 

بــا کتیبه هــا و تجلــی نمادیــن نقــوش در مي آميزنــد؛ گویــی هنرمنــدان ارمنــی از ديــدگاه انســان بــه 

خــدا و هنرمنــدان مســلمان از ديــدگاه خــدا بــه انســان می نگرنــد. 
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ــماره16-صص112-91. ش

ــارات 	  ــران: انتش ــد، ته ــی، 5جل ــودابه فضايل ــه س ــا، ترجم ــگ نماده ــران )1384-88(، فرهن ــن گرب ــواليه، آل ش

ــون. جیح

ــه 	  ــران: فصل نام ــتمی، ته ــاس کیارس ــای عب ــم ه ــت در فیل ــاد درخ ــی نم ــی )1381(، بررس ــدی، عل ــیخ مه ش

ــال 2. ــر، خی ــتان هن فرهنگس
عقیلی، احمد)1384(، تخت فوالد اصفهان، اصفهان: انتشارت کانون پژوهش.	 

غروی، مهدی)1376(، آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.	 
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فتائی، گارگین)1387(، نام های خانوادگی ارمنی، مجله ی پیمان، تهران، موسسه ترجمه و تحقیق حور.	 

فقیــه میرزایــی، گیــالن و مخلصــی،  محمــد علــی )1384(، تخــت فــوالد، یادمــان تاریخــی اصفهــان، تهــران: 	 

میــراث فرهنگــی.

ــزارات 	  ــوش ســنگ م ــل نمادشناســی نق ــدی، شــکرپور، شــهریار)1399(، تحلی ــدی، محمدزاده،مه ــور، مه کاظم پ

اســالمی مــوزه شــهر اهــر، نشــریه هنرهــای زیبا-هنرهــای تجســمی،دوره 25 ، شــماره 1، صــص71-86

ــری )1371(، آفــاق تفکــر معنــوی در اســالم ایرانــی، ترجمــه داریــوش شــایگان، موسســه نشــر آگاه: 	  کربن،هان

تهــران.

ــگاره هــای ســنگ مزارهــای قبرســتان دارالســالم شــیراز، 	  ــی)1390(، بررســی نقــش و ن ــور، محمدعل کریمــی پ

ــاب اردیبهشــت2: انتشــارات یســاولی. کت

الزاریان، ژانت)1382(، دانشنامه ایرانیان ارمنی، تهران: انتشارات هیرمند. 	 

مانوکیان، آرپی)1386(، پیمان- فصلنامه فرهنگی ارمنیان، سال یازدهم، تابستان. شماره 40.	 

مولند،اینار ) 1380(، جهان مسیحیت، ترجمه محمدباقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: نشر امیرکبیر.	 

میناســیان، هویــک، اســکندری، آرداشــس-گروه پژوهــش مردم نــگاری اصفهــان)1385(، ســنگ مزارهای ارامنــه، 	 

انتشــارات ســازمان میــراث فرهنکی،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان.

مصلح الدین، مهدوی)1382(، مزارات اصفهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.	 

مظاهری، هوشنگ)1382(، آرامگاه خارجیان در اصفهان، اصفهان: انتشارات غزل.	 

ــی 	  ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــر س ــان: نش ــان، اصفه ــوالد اصفه ــنامه تخت ف ــر)1389(، دانش ــم، اصغ منتظرالقائ

ــان. ــهرداری اصفه ش

نــادری، فاطمــه)1388(، معرفــی پیکتوگــرام هــای تخــت فــوالد اصفهــان، مجموعــه مقــاالت اردیبهشــت، تهــران: 	 

ولی. یسا

نیلفروشان، محمد رضا، تربت پاک- معرفی تخت فوالد اصفهان )1384(، اصفهان: انتشارات گلدسته  .	 

ورهرام، غالمرضا)1385(، نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار،تهران: نشر معین.	 

همایی، جالل الدین)1381(، تاریخ اصفهان-جلد ابنیه و عمارات-فصل تکایا و مقابر، تهران: نشر هما.	 

هوویان، آندرانیک)1384(، ارمنیان ایران، تهران: انتشارات هرمس.  	 

یونــگ، کارل گوســتاو)1384(، مــرگ ارغنون-فصلنامه فســفی، ادبــی، فرهنگــی، مترجــم: رضایــی، فرزیــن، شــماره 	 

26 و 27 صص196-174.

	 Armenian ornamental art, Armen Kyurkchyan, Hrair Hawk Khatcherian,2010,Craftology LLC.

	  California studies in the history of art, Kathleen cohen, Metamorphosis of a death symbol, the 

transi tomb in the late middle ages, 1980
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سید احمد سجادی جزی1*

چکیده

اصفهـان بـه عنـوان یکـی از جایگاه های تمدن اسـالمی همـواره مـورد توجه فرهیختگان و سـیاحان 

و حتـی عالمـان دینی بوده و زادگاه اندیشـمندان، محدثـان، راویان حدیت، مفسـران و قاریان متعددی 

اسـت کـه بـا بررسـی در ادوار و سـده های آغازین اسـالم پـی می بریم برخی از دانشـمندان فنـون قرآنی 

از ایـن خطـه بـوده و یـا در ایـن حـوزه علمی کسـب معلومـات و علم کـرده و فیوضـات ربانـی و  قرآنی 

را بـه قلـوب و اسـتماع دانش پژوهـان رسـانده اند کـه در پنـج سـده اول تاریـخ اسـالم، شـاهد حضـور 

حـدود چهل دانشـمند هسـتیم کـه تألیفاتی در تفسـیر و علوم قرآن داشـته که بررسـی دوران زندگانی و 

خدماتـی آنـان نـکات زیبائـی را در تاریـخ و تمـدن قرآنی شـهر اصفهان بازگـو خواهد کرد؛ 

اینکـه تألیفـات ایـن قرآن پژوهان در سـده هـای مختلف چه بوده و با چه هدفی نگاشـته شـده  و 

چـه تأثیـری بـر حیـات فکری مردم اصفهان داشـته اسـت، سـوال اصلی این پژوهش اسـت که سـعی 

شـده بـا مطالعـات کتابخانه ای و تحلیل های تاریخی به این سـوال پاسـخ داده شـود.

ترویـج علـوم قرآنـی، آمـوزش صحیـح قرائـت قـرآن، ترویـج مفاهیم شـیعی با توسـل به تفسـیر 

آیـات قـرآن از جملـه اهـداف قـرآن پژوهـان اصفهـان در پنج سـده نخسـت به شـمار مـی رود

 الزم بـه ذکـر اسـت اواًل برخـی از قرآن شناسـان آن سـده ها هیچگونه تألیفی نداشـته اند که در این 

مقالـه نیـز نامـی از آنان برده نشـده اسـت و ثانیًا منظور از اصفهان منطقه و شـهر کنونی و روسـتاهای 

مجاور و نزدیک اسـت.

واژگان کلیدی: قرآن، تاریخ اصفهان، تفسیر قرآن، مفسران ایرانی، رجال اصفهانی.

*. سطح چهار حوزه علمیه قم، فقه و اصول، قم، ایران
sas_313@yahoo.com

دریافت: 1400/10/25
پذیرش: 1400/12/20

بررسی تألیفات قرآن پژوهان اصفهان و تأثیر 
آن بر حیات فکری این شهر 

)از سده اول تا پایان سده پنجم(

مقاله ترویجی
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مقدمه

در طــی چهــارده قــرن دوران اســالمی، دانشــمندان و فرهيختــگان مســلمان همــواره در تــالش 

ــی،  ــل سیاس ــد و عوام ــى بودهان ــع علم ــردم و جوام ــه م ــود ب ــى خ ــاِت قرآن ــه معلوم ــرای عرض ب

اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی حکومت هــای مختلــف در اشــاعه فرهنــگ قرآنــی در شــهرها نقــش 

و تأثیــر بــه ســزائی داشــته اســت. 

اصفهــان از نــوادر شــهرهائى اســت كــه در دوره هــاى مختلــف و حكومت هــاى متعــدد بــا جمــع 

كثيــرى از پژوهشــگران همــراه بــوده كــه علیرغــم تنگناهــا و مشــكالت فــراوان، رونــق علمــى ايــن 

ــت در  ــم و دق ــه فه ــه ب ــی، توج ــى و فرهنگ ــای  علم ــار حركت ه ــده و در کن ــا مان ــا برج ــهر پ ش

ــتمرار  ــهر اس ــن ش ــنb، در اي ــرات معصومی ــات حض ــم و روای ــرآن كري ــته از ق ــای برخواس دانش ه

داشــته و عالمــان فرزانــه اى در ايــن شــهر بــه بحــث و تبــادل نظرهــاى علمــى و دينــى مشــغول بــوده 

و دامنــه علومشــان بــه تمامــى عالــم اســالم ســرازير گشــته اســت. 

در مقالــه حاضــر بــه معرفــی و ارزیابــی عملکــردی قــرآن شناســان ســده هاى اول تــا پایــان ســده 

ــان،  ــی در اصفه ــرآن پژوه ــوزه ق ــم ح ــا عال ــی ده ه ــم معرف ــه علیرغ ــرده ام ک ــان ک ــم در اصفه پنج

نمی تــوان ادعــا نمــود حتــى نيمــى از قــرآن پژوهانــى كــه در ایــن پنــج ســده در اصفهــان بوده انــد 

را بتوانــم احصــاء نمايــم، چــرا كــه از جهتهــاى مختلــف بــا محدوديت هــاى متعــدد هماننــد؛ عــدم 

وجــود نــام نویســنده در برخــی نســخه های بازمانــده خطــی در پژوهش هــای قرآنــى از آن دوران، از 

بیــن رفتــن آثــار ارزشــمند قرآنــی دانشــمندان و عالمــان در اثــر كتــاب ســوزی ها و حمله هــای مغــول 

ــه  ــق زندگی نام ــن دقی ــدم تدوی ــن شــهر و ع ــار علمــى اي ــاول آث ــان و چپ ــه شــهر اصفه ــه ب و افاغن

ــه رو هســتیم.  اندیشــمنداِن ســده های اول و.... روب

مبنــاى ذكــر اســامى افــراد در ایــن پژوهــش، انديشــمندانى هســتند كــه اواًل داراى اثــرى مكتــوب 

در زمينــه قــرآن بــوده و در کتابشناســی ها و تراجــم از پژوهش هــاى قرآنــى آنــان، يــاد شــده و يــا 

نــام آنــان بــه عنــوان عالمــاِن مولــِف علــوِم قرآنــی و یــا تفســیر، مطــرح باشــد و ثانيــًا در اصفهــان و 

يــا روســتاهاى نزديــك آن بــه دنيــا آمــده و يــا مــّدت زمانــى را در آنجــا زندگــى كــرده و يــا در ايــن 

شــهر از دنيــا رفتــه باشــند.

پیشینه پژوهشی

در زمینــه قــرآن پژوهــی در اصفهــان تکنــون مطالعاتــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه از آن جملــه 

مــی تــوان بــه آثــار زیــر اشــاره کــرد:

ــف همیــن  ــاب کــه حاصــل تألیــف مؤل 1- قــرآن پژوهــان اصفهــان ) ســجادی، 1388( : ایــن کت
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ــه از  ــرن اســت ک ــان در طــول 14 ق ــرآن پژوهــان اصفه ــات ق ــه اســت ســعی در بررســی مولف مقال

قــرون اولیــه تاکنــون را در بــر گرفتــه اســت. هرچنــد ایــن کتــاب مبنــای اولیــه ایــن مقالــه مــی باشــد 

و تألیفــی ارزشــمند اســت ولــی بیشــتر بــه معرفــی و مــرور آثــار پرداختــه و کمتــر جنبــه تحلیلــی دارد. 

مؤلــف در طــول ســالیاان بعــد از تألیــف ایــن کتــاب بــه مطالــب جدیــدی دســت یافتــه کــه در ایــن 

کتــاب منتشــر نگردیــده و در ایــن مقالــه بــه آن هــا اشــاره شــده اســت.

2- آشــنائی بــا قــرآن پزوهــان اصفهــان )قــوام نیــا، 1380-1381( : ایــن تألیــف سلســله مقاالتــی 

ــن  ــوای ای ــت.  محت ــه اس ــار یافت ــر انتش ــی کوث ــه قرآن ــه در کجل ــد ک ــگر ارجمن ــه پژوهش ــت ک اس

ــه اســت ــات صــورت پذیرفت ــی برخــی از تألیف ــی فقــط معرف ــق اســت ول ــب ارزشــمند و دقی مطال

ــه  ــه ب ــاب ارزشــمندی اســت ک ــان، 1387(: کت ــی و خلیلی ــان )عقیل ــرآن در خــاک تاب ــوه ق 3- جل

معرفــی مشــاهیر قرآنــی در تخــت فــوالد اصفهــان پرداختــه اســت. ایــن اثــر عــالوه بــر زندگــی نامــه 

قــرآن پژوهــان بــه معرفــی آثــار ایشــان نیــز پرداختــه ولــی فقــط معطــوف بــه مدفونیــن در تخــت 

فــوالد اصفهــان اســت کــه بیشــتر ایــن افــراد مربــوط بــه دوران صفــوی بــه بعــد اســت و از ایــن 

حیــث بــا محتــوای ایــن تفــاوت دارد.

ــه  ــوان مقال ــی، 1400(: عن ــالمی )عقیل ــدن اس ــگ و تم ــی در فرهن ــیری قرآن ــار تفس 4- واکاوی آث

ای اســت کــه در شــماره ســوم )بهــار 1400( فصــل نامــه قــرآن، فرهنــگ و تمــدن بــه چــاپ رســیده 

ــر  ــوالد( و تأثی ــون در تخــت ف ــان )مدف ــرآن پژوهــان اصفه ــی ق ــه معرف ــز ب ــه نی ــن مقال اســت. ای

ــه معرفــی نســخ  ایشــان در رشــد فرهنــگ و تمــدن اســالمی در ایــن شــهر اشــاره دارد و بیشــتر ب

خطــی مغفــول مانــده ایشــان پرداختــه اســت. ایــن مقالــه بــا آن کــه مقالــه ای تحلیلــی و ارزشــمند 

ــوالد  ــون در تخــت ف ــه و مدف ــد از صفوی ــه دوران بع ــوط ب ــه مرب ــی را ک ــرآن پژوهان ــی ق اســت ول

ــه متفــاوت اســت. ــا ایــن مقال اصفهــان اســت را مــورد بررســی قــرار داده و از ایــن حیــت ب

منابــع مطالعاتــی بــر مبنــای طــرح پژوهــش در پنــج گــروه مختلــف جــای گرفته انــد؛ گــروه اول 

ــده اول  ــج س ــاهیر پن ــان و مش ــه عالم ــوط ب ــه مرب ــت ک ــرآن اس ــیرهای ق ــا و تفس ــامل کتاب ه ش

ــه  ــه ب ــت ک ــف اس ــی های مختل ــا و کتابشناس ــامل کتاب نامه ه ــروه دوم ش ــت، گ ــان اس در اصفه

معرفــی کتــب و تحقیقات هــای قرآنــی اشــاره کــرده اســت، گــروه ســوم شــامل کتاب هــای تاریخــی 

اســت کــه تحــوالت پنــج ســده اول را بازگــو و مــورد بررســی قــرار داده اســت، گــروه چهــارم شــامل 

ــه  ــف پرداخت ــای مختل ــان دوره ه ــمندان و عالم ــی اندیش ــه معرف ــه ب ــت ک ــم اس ــای َتراج کتاب ه

اســت،  گــروه پنجــم شــامل کتاب هــا و مقــاالت معاصــر اســت کــه بــه بررســی پنــج ســده اول در 

ــد. اصفهــان پرداختهان

بایــد توجــه داشــت در هریــک از پروه هــای پنج گانــه فــوق، معرفــی برخــی از عالمــان اصفهــان 
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ــه حاضــر ســعی شــده  ــر شــده اســت در مقال ــی ذک ــات قرآن و تحــوالت آن دوران در حــوزه مطالع

بصــورت جامــع و تطبیقــی محوریــت معرفــی قــرآن پژوهــان شــاخص در طــی پنــج قــرن اول مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.

1- روش پژوهش

مطالعــات کتابخانــه ای جامــع دیدگاهــی روشــن و جامعــی نســبت بــه موضــوع در اختیار پژوهشــگر 

ــورد  ــر در راســتای موضــوع، م ــات در گروه هــای فوق الذک ــا اســناد و تألیف ــن مبن ــر ای ــرار می دهــد، ب ق

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت، و داده هــای حاصــل از مطالعــات بــا اســتفاده از روش تحلیلــی- توصیفــی و 

بــا تفکیــک ســده های مختلــف بــر مبنــای ســال وفــات عالمــان، بیــان گردیــده اســت. 

2- سده اول

در ســال 23ق بــا پيمــان صلــح، شــهر اصفهــان بــه وســيله عبــداهلل بــن ُبَدْيــل بــن ورقــاء خزاعــی، 

ــان  ــيj در دامــان اســالم جــای گرفــت و نخســتين مســجد در اصفه )يكــی از شــيعيان امــام عل

ــار آن در جــوار امامــزاده اســماعیل موجــود اســت( و از  ــا شــد )هم اکنــون آث ــه ُخشــينان بن در محل

همــان مــکان كار تعليــم و تربيــت همگانــی و آمــوزش قــرآن آغــاز شــد.  )ابونعيــم اصفهانــي 1410، 

ــان عمــر در ايــن  ــا پاي ــد وت ــه اصفهــان آمدن ــر اکــرمk ب ــه پیامب ج ،1، 36و 104( و برخــی از صحاب

شــهر ماندنــد.

از جملــه ایــن افــراد »ُحَمَمــه دوسی«اســت، وی اّوليــن كســی اســت كــه قــرآن را بــه اصفهــان 

آورد و بــه تعليــم آن پرداخــت و مــردِم اصفهــان را بــا مفاهيــم بلنــد ايــن كتــاب آســمانی آشــنا كــرد. 

از ابوموســی نقــل شــده كــه پيغمبــرk خبــر از شــهادت وی دادنــد. )همــان، 71( و ميــر ســيد علــی 

جنــاب، نويســنده كتــاب »االصفهــان« می گويــد: »در اصفهــان قبــری منســوب بــه نخســتين آورنــده 

قــرآن بــه ايــن شــهر وجــود دارد كــه می تــوان آن را بــه حممــه دوســی نســبت داد.)جنــاب، 1385، 

)207

»ابــو محمــد عبــداهلل بــن بــاذان المقــری« در اصفهــان ســکنا گزیــد و بــه تعلیــم قــرآن و قرائــت 

آن پرداخــت و در ســال 30 ق از دنیــا رفــت )ابونعيــم اصفهانــی،1377، ج 2، 83(

»وثــاب بــن ابــی یحیــی بــن وثــاب« امــام و پیشــوای قرائــت بــود کــه در اصفهــان متولــد شــد و 

بهمــراه فرزنــدش بــه کوفــه رفــت و از فصیحــان عــرب گشــت و در ســال 130ق از دنیــا رفــت )همــان، 

ــیخ،بی تا، 49(  333؛ ابوالش

ــه شــاهد  ــت ک ــش رف ــا پی ــا بدانج ــان ت ــرآن در شــهر اصفه ــم ق ــم و تعل ــاره تعلی ــت در ب جدی

ــتیم. ــده اول هس ــهر در س ــن ش ــرآن از ای ــی ق ــای جهان ــور چهره ه ــور و ظه حض

»نافــع بــن عبدالرحمــن بــن ابــی نعيــم اصفهانــی« از قاريــان ســبعه اســت كــه در حــدود ســال 
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70ه.ق در اصفهــان بــه دنيــا آمــد1 و در ایــن شــهر بــه فراگیــری علــوم قــرآن پرداخــت و ســپس بــه 

بــرای تکمیــل دانــش خــود مدينــه منــوره عزيمــت كــرد، و در آن شــهر اقامــت گزيــد و بــا هــوش 

سرشــاری كــه داشــت توانســت از قــرآن قرائتــی ارائــه نمايــد و بــر هفتــاد نفــر از تابعيــن رســول 

خــداk قرائــت نمایــد و در نهایــت اهــل مدينــه از قرائــت او متابعــت نمودنــد و مالــك بــن انــس، 

ــه  ــو میمون ــز آن اســت کــه او قرائــت را از اب قرائــت او را ســّنت دانســت. دلیــل اهمیــت نافــع نی

مولــی ام ســلمه همســر گرامــی پیامبــر اســالمی آموختــه اســت. ) ابــن خلــکان، 1364، ج5، 368(

»قیــس آل قیــس« نويســنده كتــاب »االيرانيــون واالدب العربــی« در تجليــل از مقــام علمــی نافــع 

وعظمــت قرائــت او بــه نقــل از يكــی از مستشــرقان می نويســد: »همانطــور كــه قرائــت حفــص از 

عاصــم در شــرق غالــب اســت، در مغــرب زميــن قرائــت نافــع از ورش رواج دارد«)آل قيــس، 1362، 

ج 1، 57 ؛ معرفــت، 1382، 148( ابــن خلــکان نیــز او را جــزء طبقــه ســوم قــراء بعـــد از صحابــه بیــان 

ــن  ــکان، 1364، ج5، 368( همچنی ــن خل ــم مــی شــود ) اب ــه او خت ــه ب ــه قرائــت مدین ــد ک مــی کن

ابوشــامه مقدســی از اســتادان بــزرگ قرائــت در قــرن هفتــم قرائــت نافــع و ســپس عاصــم را از نظــر 

فصاحــت عربــی فصیــح تریــن و از نظــر ســند مســتند تیریــن قرائــات مــی دانــد ایــو شــامه، 1395، 

158( . بدیــن گونــه مــی تــوان بیــان کــرد کــه ابونافــع بــن عبــد الرحمــن اصفهانــی، بیشــترین ســهم 

را در رواج قرائــت صحیــح قــرآن کریــم در جهــان اســالم داشــته اســت و ایــن اولیــن قــدم قــرآن 

پژوهــان اصفهانــی در راســتای اعتــالی قرائــت قــرآن بــه شــمار مــی رود کــه نــه تنهــا مــردم مدینــه 

آن عصــر از آن بهــره بردنــد بلکــه امــروزه نیــز اکثــر کشــورهای اســالمی نیــز همچنــان از میــراث علمی 

ابونافــع منتفــع مــی شــوند. در هیــچ یــک از منابــع رجالــی بــه مذهــب رافــع اشــاره نشــده اســت و 

بــه همیــن دلیــل کمتــر در ایــن زمینــه بحــث شــده ولــی برخــی از پژوهشــگران جدیــد مذهــب وی 

را تشــیع مــی داننــد. )ر.ک: عاشــوری، 1377، 131-127(

در ســال وفــات نافــع اختــالف اســت، اّمــا طبــق قــول صحيــح، وی در ســال 169ق از دنيــا رفــت 

ودر قبرســتان بقيــع مدفــون گرديــد و اكنــون زيارتــگاه مســلمانان می باشــد. ) ابــى محمــد انصــارى، 

1408، ج 1، 381 ـ ابونعيــم، 1377، ج 2، 326 ؛ مهــدوى، 1383، ج 2، 972( 

3- سده دوم

ــاد«  ــن زي ــوب ب ــی عباســی »اي ــيله وال ــه وس ــان در حــدود ســال 150ق ب ــع اصفه مســجد جام

ــه هــم پيوســتند و جلســات درس از  ــه خشــينان ب ــه و دي ــان گذاشــته شــد و خانه هــای يهودي بني

محلــه ُخشــينان بــه ایــن مســجد راه یافــت کــه در ایــن دوران »ابوعبدالرحمــن قتيبــه بــن مهــران 

ــان: ج1: ص 381؛   ــن بإصفه ــات المحدثی ــون طبق ــین همچ ــع پیش ــع را از مناب ــودن ناف ــی ب ــت اصفهان 1. روای
ــت. ــوان دریاف ــی ت ــه: ج1، ص212 م ــه العربی ــخ األدب الغ ــت: ص 31؛ تاری الفهرس
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ــون قرائــت قــرآن پرداخــت. ــه فن ــه تربیــت شــاگردان متعــددی در زمین آزادانــی« ب

ــِف  ــای مختل ــه قرائت ه ــد، در زمين ــا آم ــه دني ــان ب ــع اصفه ــتای »آزادان« از تواب ــه در روس او ک

ــی  ــه شــمار می آيــد و مــّدت زيــادی از محضــر »عل ــزرگ واز محّدثــان معــروف ب قــرآن از عالمــان ب

ــا  ــاز ت ــرآن را از آغ ــار ق ــك ب ــد: »ي ــاره می گوي ــن ب ــرد؛ خــود در اي ــزه كســائی« اســتفاده ك ــن حم ب

ــم  ــر عل ــی عــالوه ب ــرد.« آزادان ــن ك ــرای مــن چني ــز ب ــردم و وی ني ــت ك ــرای كســائی قرائ ــان ب پاي

قرائــت، راوی بســياری از احاديــث اســت و در ســال 200ق از دنيــا رفــت. )ســمعانى، 1419، ج 1، 71 ؛ 

ــدوى، 1382، 275(  ــاب، 1385، 207 ـ مه جن

ــن  ــه اســماعیل ب ــو جعفــر محمــد ب ــوان از »اب ــزاران ســده دوم و ســوم مــی ت ــر گ از دیگــر تأثی

ــا، 2000(. ــیخ، بی ت ــود. )ابوالش ــات ب ــه قرائ ــم ب ــرد او عال ــاد ک ــری« )م 230ق( ی ــل المق فضی

ــد و پیشــوای قرائــت در  ــو عبــداهلل محمــد بــن عیســی المقــری« )م241ق( در اصفهــان متول »اب

ایــن شــهر بــود و کتابــی در قرائــات تالیــف کــرد. )همــان، 102(.

»محمــد بــن عیســی ابــن ابراهیــم بــن زریــق التمیمــی المقــری« )م 241ق( عالــم عصــر خویــش در 

قرائــات بــود کــه دو کتــاب دربــارۀ قــرآن بــه نــام »الجامــع« در قرائــت و کتابــی در شــیوۀ نــگارش خــط 

قــرآن بــا نــام »رســم القــرآن« نگاشــت و در شــهر اصفهــان وفــات یافــت. )ابونعیــم،1377، ج 2، 213(.

4- سده سوم

ــف، )210 تــا 285ق( اصفهــان مركــز و داراالمــاره همــه بــالد  در روزگار حكومــت خانــدان ابــي ُدَل

شــد )جابــری انصــاری، 1378، 11( و در ســال 266ق عبــداهلل بــن حســن ذكوانــي مســجد را گســترش 

ــی  ــاس ضّب ــس ابوالعب ــتاد الرئي ــه اس ــت ک ــاال گرف ــان ب ــم آنچن ــه عل ــه ب ــده توج ــن س داد و در ای

ــه فهرســت کتاب هــای موجــود در  ــرد ک ــاد ک ــدد بني ــا حجره هــا و مخــازِن متع ــی ب ــه بزرگ كتابخان

کتابخانــه در ســه مجلــد بــزرگ شــامل كتاب هــای تفســير، حديــث، صــرف و نحــو و لغــت، شــعر، 

تاريــخ و زبــان، منطــق، الهيــات و غيــره تدویــن شــده بــود )مافروخــی، 1385، 85(.

ــم و دانــش باعــث شــد عالمــان و دانشــمندان متعــددی در ســده ســوم در شــهر  ــه عل توجــه ب

ــروز نماینــد و شــاهد حضــور هفــت قــرآن پــژوه هســتیم: اصفهــان ُب

1- »ابــو مســعود احمــد بــن فــرات بــن خالــد رازی«)متوفــای 258ق( از محّدثــان بزرگــی اســت 

كــه بــه شــهرهای مختلفــی ســفر كــرد ودر نهايــت بــه اصفهــان آمــد وبــه مــّدت 45 ســال در ايــن 

شــهر مانــدگار شــد. »احمــد بــن حنبــل« احتــرام شــايانی بــرای وی قائــل اســت. بــه طــوری كــه در 

شــأن او گویــد: در زيــر آســمان، پرحافظه تــر از ابــن فــرات بــرای اخبــار نبــوی وجــود نــدارد. شــيخ 

أبــو مســعود رازى در مســير ســفر حــجّ  بيــت اهلل، وارد اصفهــان گرديــد و در آن هنــگام متوّجــه شــد، 
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كــه جمــع زيــادى از مــردم اصفهــان، تحــت تأثيــر حكومــت دشــمنان أهــل البيــت عليهــم الّســالم 

در ســّب  أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم كوشــش دارنــد و گوينــدگان رســمى، در بــاالى منبرهــا، بــه 

ــح  ــر حــجّ  بيــت اهلل، ترجي ــذا هدايــت مــردم را، ب ــد، ل ــع آن حضــرت جســارت مى نماين ــام مني مق

داد و تصميــم گرفــت آنهــا را از ايــن گنــاه و انحــراف بــزرگ، رهائــى بخشــد، و چهــار ســال در شــهر 

اصفهــان اقامــت جســت. ) آقــا بــزرگ تهرانــی، 1408، ج21، 405(. هرچنــد در منابــع رجالــی هــم بــه 

مذهــب ســنی و هــم تشــیع وی اشــاره شــده اســت ولــی از ایــن مطلــب مرحــوم آقــا بــزرگ تهرانــی 

ــون در اصفهــان و  ــره وی تاکن ــدگاری مقب ــرد. از طرفــی مان ــودن وی پــی ب ــه شــیعه ب ــوان ب مــی ت

وجــود م®وقوفــات فــراوان بــرای بقعــه او نیــز دلیــل دیگــری بــر تشــیع وی مــی توانــد باشــد. كتــاب 

ــه  ــزرگ »المســند« كــه دارای احاديــث زيــادی اســت، و كتــاب »التفســير« از تأليفــات عمــده او ب ب

شــمار مــی رود.

ــن  ــم ب ــی ابراهي ــت و قاض ــی را وداع گف ــان دار فان ــه، در اصفه ــر عالی رتب ــّدث و مفّس ــن مح اي

احمــد خطابــی بــر او نمــاز گــزارد و محمــد بــن عاصــم او را غســل داد و در مقبــره »مردبــان« دفــن 

ــدوى، 1382، 79( ــى،ج 1، 194 ؛ مه ــه، 1408، ج 2، 45 ؛زركل ــم، 1377، ج 1، 82 ؛ كحال گرديد.)ابونعي

 2- »ابــو احمــد اســماعيل بــن حريــث بــن مردانبــه قّطــان اصفهانــی« )متوفــای 260ق( از محّدثان 

و بــه زهــد وعبــادت وكثــرت حديــث معــروف بــود و تفســيری بــر قــرآن نگاشــت. )ابونعيــم، 1377، 

ج 1، 209 ـ مهــدوى، 1385، ج 1، 222( 

ــزرگ  ــاِء ب ــاء وفقه ــی« )202- 270ق( از علم ــف اصفهان ــن خل ــی ب ــن عل ــليمان داوود ب 3- »ابوس

شــافعی كــه چــون بــه ظاهــر قــرآن و روايــت حكــم می كــرد و قيــاس وتأويــل را باطــل می دانســت، 

بــه »ظاهــری« معــروف شــد و جمعــی بــه پيــروی از او برخاســتند ومذهبــی بــه ايــن نــام تأســيس 

گشــت. او کتاب هــای متعــددی نگاشــته و كتــاب »احــكام القــرآن« ســهِم قــرآن پژوهــی او اســت. 

)ذهبــى، 1405، ج 13، 102 ؛ بغــدادى، 1387، ج 1، 359 ؛ ابــن خلــکان،1364،ج 4، 259 ؛ مهــدوى، 1385، 

ج 2، 597( 

 4- »ابــو اســحاق ابراهيــم بــن محمــد ثقفــی كوفــی اصفهانــی« )متوفــای 283ق( از علمــاِء بــزرگ 

و صاحــب كتــاب ارزشــمند »الغــارات«، در كوفــه بــه دنيــا آمــد. وی ابتــدا زيــدی مذهــب بــود، اّمــا 

در ادامــه بــه شــيعه اماميــه گرايــش پيــدا كــرد و تمــام تــالش وكوشــش خــود را بــرای معرفــی و 

بازشناســايی ايــن مذهــب واهــل بيــتb بــه كار گرفــت، بــه طــوری كــه اكثــر تأليف هايــش كــه 

بيــش از پنجــاه عنــوان اســت، پيرامــون ايــن موضــوع می باشــد.

علمــاِء بزرگــی همچــون شــيخ طوســی، شــيخ كلينــی، شــيخ صــدوق، ســّيد ابــن طــاوس وعاّلمــه 

ــياری از  ــد و بس ــتفاده كرده ان ــا اس ــوده واز آنه ــاد نم ــته های او اعتم ــات و نوش ــه رواي ــی ب مجلس



99

ر 
شه

ن 
 ای

ی
کر

 ف
ت

یا
ح

ر 
ن ب

ر آ
ثی

تأ
و 

ن 
ها

صف
ن ا

ها
ژو

 پ
ن

رآ
 ق

ت
فا

ألی
 ت

ی
س

رر
ب

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

ــن  ــن هاشــم قمــی، احمــد ب ــم ب ــان برجســته شــيعه در ســده ســوم هجــری همچــون ابراهي راوي

علويــه اصفهانــی، حســن بــن علــی زعفرانــی ومحمــد بــن حســن الصفــار از او بهــره بردنــد.

ــچ خطــری  ــه از هي ــود ك ــاك ب ــل اهــل بيــتb بی ب ــی فضائ ــان در معرف ــی آنچن ــم ثقف ابراهي

نمی هراســيد. نقــل اســت كــه وقتــی او نوشــتن كتــاب »المعرفــة فــی المناقــب والمثالــب« را )كــه 

در آن بــه ذكــر مناقــب اهــل بيــتb وســتم های دشــمنان در حــق ايشــان پرداختــه بــود( بــه پايــان 

بــرد، گروهــی از مــردم كوفــه وی را از انتشــارش برحــذر داشــتند. اّمــا او برخــالف ايــن خواســته عمــل 

كــرد وعــالوه بــر نشــر وســيع كتــاب، بــه اصفهــان كــه در آن زمــان مردمــش بيشــترين دشــمنی را بــا 

حضــرت اميرالمؤمنيــن علــیj داشــتند، ســفر كــرد وضمــن ســكونت در آن شــهر بــه نشــر فضايــل 

اهــل بيــتb اقــدام نمــود.

ايــن عالــم وظيفــه شــناس وآينده نگــر آن چنــان در ســكونتش در شــهر اصفهــان اصــرار داشــت 

كــه وقتــی عــّده ای از مــردم قــم از وی درخواســت اقامــت در شهرشــان را كردنــد نپذيرفــت و همچنان 

در آن شــهر ســكنی گزيــد و بــه هدايــت جمــع كثيــری از مــردم پرداخــت و توانســت حــّب حضــرت 

اميرالمؤمنيــن علــیj و اوالد پاكــش را در دل مــردم اصفهــان فراگيــر نمايــد.

ابراهیــم ثقفــی از جملــه مورخیــن محــدث و مفســر اســت کــه کتاب هــای »الجمــل«، »فــدك«، 

ــی ذی  ــل الحســين« و»المــودة ف ــن«، »مقت ــل اميرالمؤمني ــروان«، »مقت ــن«، »نه ــن«، »حكمي »صفي

القربــی« را تألیــف کــرده و دور از انتظــار نيســت كــه كتــاب »مــا نــزل مــن القــرآن فــی اميرالمؤمنين« 

از تالش هــای قرآنــی او باشــد. وی در ايــن كتــاب بــه جمــع آوری آياتــی كــه بــا وجــود مقــّدس امــام 

ــوى  ــاب، 1385، 170 ؛ موس ــم، 1377، ج 1، 187؛  جن ــت. )ابونعي ــه اس ــاط دارد، پرداخت ــیj ارتب عل

ــى از پژوهشــگران 1385؛ ج 4، 10-17(  ــدوى، 1383، ج 1، 121 ؛  جمع ــا، ج 1، 4 ؛ مه خوانســارى، بی ت

5- »ابوبكــر احمــد بــن عمــرو بــن ابــی عاصــم ظاهــری شــيبانی« معــروف بــه »ابــن النبيــل«)206 

– 278ق( از محّدثــان و فقهــاِء بــزرگ بــود کــه بــه ظاهــِر آيــات و روايــات حكــم می رانــد و مــّدت 

ســيزده ســال منصــب قضــاوت در اصفهــان را بــر عهــده داشــت. 

بنــا بــر نقــل »زركلــی«، او نزديــك بــه ســی صد جلــد كتــاب نگاشــت ولــی بــه دليــل فتنــه ای كــه 

در زمــان نويســنده اّتفــاق افتــاد، بــه يغمــا رفــت. اّمــا وی بــاز پنجــاه هــزار حديــث از حفــظ نگاشــت 

ــى، 1986، ج 1، 189؛  ــم، 1377، ج 1، 101؛ زركل ــود. )ابونعي ــف نم ــز تألی ــم نی ــرآن كري ــر ق ــيری ب و تفس

مــدرس، 1362، ج 4، 7؛ مهــدوى، 1383، ج 2، 736(

6- »عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ســلم رازی اصفهانــی«)211- 291ق( در شــهر ری بــه دنيــا آمــد و 

پــس از كســب علــوم از عالمــان ری، بــه اصفهــان آمــد و عــالوه بــر تحصيــل و تعليــم علــوم دينــی 

در مســجد جامــِع اصفهــان، امامــت جماعــت نمــود.
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از آثــارش می تــوان بــه »المســند« در حديــث، »التفســير« در تفســيری بــر قــرآن اشــاره نمــود. 

)زركلــى، 1986، ج 4، 99؛ كريمــان، 1349، ج 2، 319؛ ذهبــى، 1405، ج 13، 530-531؛ كحالــه، 1408، ج 5، 

175 ؛ بغــدادى، 1387، ج 1، 513؛ ابــى محمــد انصــارى، 1408، ج 3، 530( 

ــت. و از  ــی اس ــْل اصفهان ــی« در اص ــم اصفهان ــن ابراهي ــی ب ــن عيس ــد ب ــداهلل محم ــو عب 7- »اب

ــن  ــاذان« از بزرگ تري ــن ش ــل ب ــود. »فض ــود ب ــر خ ــات، در عص ــندگان در قرائ ــوايان و نويس پيش

ــر  ــالوه ب ــن او ع ــت. همچني ــرده اس ــت ك ــت را از وی رواي ــود، و قرائ ــوب می ش ــاگردانش محس ش

ــو نعيــم اصفهانــی او را متبّحرتريــن فــرد  ــه شــمار می آيــد. اب ــزرگ ب ــان ب خدمــات قرآنــی از محّدث

ــه  ــرای نمون ــه ب ــده اســت ك ــادگار مان ــه ي ــّددی ب ــد. از او كتاب هــای متع ــات می دان ــه قرائ در زمين

ــم«، »العــدد« و »جــواز  ــرآن، »رســم القــرآن الكري ــه قرائت هــای ق ــه: »الجامــع« در زمين ــوان ب می ت

قــرآءة القــرآن علــی طريــق المخاطبــة« اشــاره كــرد. )ابونعيــم، 1377، ج 2، 179 ؛ زركلــى، 1986، ج 6، 

322؛ آل قيــس، 1362، ج 1، 77( 

ــرآن  ــوم ق ــه عل ــورد 7( ب ــی )م ــژوه اصفهان ــرآن پ ــمنِد ق ــک دانش ــط ی ــار فق ــوم آث ــرن س در ق

اختصــاص دارد و چهــار تــن )مــوارد 1- 2- 5- 6( بــه تألیــِف تفســیری کامــل از قــرآن کریــم اهتمــام 

کردنــد و دو نفــر )موردهــای 3- 4( بــه تفســیر موضــوِع خاصــی از قــرآن پرداخته انــد؛ لــذا می تــوان 

ایــن برداشــت را کــرد کــه توجــه مــردم و عالمــان بــه معــارف و تفســیر قــرآن در ایــن ســده بیشــتر 

بــوده و یــا اهتمــام بــه نــگارش معــارف قــرآن وســعت بیشــتری داشــته اســت. همچنیــن برخــی 

ــات در ســیره  ــرآن و آی ــا اســتفاده از تفســیر ق ــو مســعود رازی ب ــم ثقفــی کوفــی و اب ــد ابراهی مانن

اهــل بیــتb بــه بیــان معــارف ایشــان پرداختنــد کــه در گرایــش مــردم اصفهــان بــه تشــیع تأثیــر 

بســزائی داشــت.

در ایــن ســده عــالوه بــر مولفــاِن قــرآن پــژوه شــاهد حضــور افــراد متعــددی هســتیم کــه هرچنــد 

تالیفاتــی بــرای آنــان ثبــت نشــده ولــی در علــوم قرآنــی ســرآمد بودنــد بــرای نمونــه می تــوان بــه 

ــر  ــم، 1377،ج 1، 235(. و »ابوبک ــای 250ق( )ابونعی ــی« )متوف ــد التمیم ــن واق ــلیمة ب ــن س ــر ب »بک

احمــد بــن علــی بــن حســن المقــری« )زنــده در ســال 250 ق( )همــان، 152(. و »حســین بــن حســن 

بــن مهــران خیــاط « )متوفــای 254 ق(. )صبــری، 1410، 432(. و »ابوالحســین محمــد بــن محمــد بــن 

عبــداهلل جرجانــی« )متوفــای 255 ق( )ابونعیــم،1377، ج 2، 292(. و »ابوالفضــل عبــاس بــن اســماعیل 

الطامــذی« )متوفــای 260 ق( )همــان، 140(. و »ابــو اســحاق ابراهیــم بــن احمــد فــاش« )متوفــای 

281 ق( )همــان، ج 1، 187(. و »محمــد بــن نصــر بــن قاســم مقــری« )متوفــای 281 ق( )همــان، ج 

2، 208(. و »ابــو عبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل بــن مصعــب خطیــب« )متوفــای 291 ق( )همــان، ج 2، 

219(. اشــاره کــرد و از »ابوبكــر محمــد اســدی اصفهانی«)متوفــای 296ق( )همــان، ج 2، د226(. نــام 
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بــرد. او اديــب، لغــوی و نحــوی و امــام و پيشــوای قاريــان زمــان خــود بــود و در قرائــت »ورش« 

اســتاد بی بدیــل اســت، بــه طــوری كــه مــردم عــراق ايــن قرائــت را از او اخــذ نمودنــد. )ابــن جــزری، 

1418، 114 ـ مهــدوى، ج 2، 912(.

دامنهتحقیقتالیفاتقرآنیوفاتنام

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن258 قاحمد رازى

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن260 قاسماعیل ابن مردانبه

تفسیر قرآن »احکام القرآن«270 قداوود ظاهرى

تفسیر قرآن»ما نزل من القرآن فى امیرالمؤمنین «283 قابراهیم ثقفى

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن287 قابن النبیل

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن291 قعبدالرحمن رازى اصفهانى

»جواز -ابو عبداهلل اصفهانى »العدد«  الکریم«  القرآن  »رسم  »الجامع« 
قرآءة القرآن على طریق المخاطبة«

علوم قرآن

سده چهارم

ــد و  ــه درآم ــه تصــرف آل بوي ــن شــهر ب ــرد و ای ــوع ك ــان طل ــال اصفه ــتاره اقب ــن ســده س در ای

ــه،  ــتگاه آل بوي ــزرگان دس ــت و ب ــش ياف ــت آن افزاي ــد و جمعي ــروع ش ــترش آن ش ــعه و گس توس

همچــون صاحــب بــن عّبــاد، دانشــمند، سياســتمدار و وزيــر آل بويــه بــه عمــران و آبادانــی اصفهــان 

توجــه خاصــی نشــان دادنــد و عمــارات عالــي و مســجدي بــه نــام جورجيــر بــا منــاري بــه ارتفــاع 

ــدَرس ســاخته شــد )مافروخــی، 1385،  ــا شبســتان ها و خانقاه هــا و كتابخانه هــا و َم يكصــد ِذراع ب

86( و شــهر چنــان بــا عظمــت گشــت کــه ابــن حوقــل در ســال 367ق شــهر اصفهــان را آبــادان و 

پرجمعيــت، ثروتمنــد و شــهري بازرگانــي معرفــي و اشــاره ميكنــد كــه در كنــار زاينــده رود كاخ هــاي 

مجللــي وجــود داشــته اســت )ابــن حوقــل، 1345، 105(

ــارم  ــز در ســده چه ــش نی ــگ و دان ــه در فرهن ــوده بلک ــه نب ــا در ابنی ــی تنه ــن شــکوه و آبادان ای

ــان  ــردم اصفه ــاد م ــن اح ــگان در بی ــمندان و نخب ــور اندیش ــم و حض ــترش عل ــاهد گس ــم ش و پنج

هســتیم کــه از انبــوه ایــن پژوهشــگران، گــزارِش شــانزده قــران پــژوه در ســده چهــارم در ایــن شــهر 

بــه مــا رســیده اســت:

ــه تفســير و  ــای 310ق( در دو زمين ــه اصفهانی«)متوف ــن توب ــان ب ــن اب ــد ب ــاس، ولي ــو العب 1- »اب

حديــث تالش هــای علمــی فراوانــی داشــت و بســياری از عالمــان اهــل ســّنت بــه رواياتــش اعتمــاد 

و اطمینــان دارنــد و از مفّســران بــزرگ قــرآن كريــم بــه حســاب می آيــد كــه توانســته تفســير كاملــی 
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بــر قــرآن بنــگارد. )ابونعيــم، 1377، ج 2، 334 ؛ ذهبــى، بی تــا، ج 3، 784 ؛ زركلــى، 1986،ج 9، 4 ؛  آل 

قيــس، 1362، ج 1، 117(

ــلم  ــو مس ــی« و»اب ــب اصفهان ــه »كات ــروف ب ــی« مع ــر اصفهان ــن بح ــد ب ــلم محّم ــو مس 2- »اب

اصفهانــی«)254- 322ق( مفّســر، اديــب، لغــوی، نحــوی، شــاعر وكاتــب، پيــرو مذهــب معتزلــه بــود 

و ابتــدا منصــب كتابــت »داعــی صغيــر محمــد بــن زيــد حســينی« را بــر عهــده داشــت و ســپس از 

طــرف مقتــدر عّباســی، حاكــم قــم و ســپس اصفهــان شــد.

او مولــف کتاب هــای »الناســخ والمنســوخ«، »كتــاب فــی النحــو« و»كتــاب همــزه« اســت ولــی 

ــر  ــرآن ب ــير ق ــه تفس ــت ك ــل« اس ــع التأوي ــير »جام ــت مدار، تفس ــم سیاس ــن عال ــر ای ــن اث مهم تري

حســب رأی معتزلــه بــوده و در ايــن تفســیر بــه عقايــد معتزلــه بســيار اهميــت داده اســت. )حســن 

بــن محمــد، 1385، 217 و218 ؛ حمــوی، ، ج 18، 35 و36 ؛ فقيــه ايمانــى، 1374، 214 ؛ صفــدى، 1420، 

ــه، 1408، ج 9، 97 ؛ آل قيــس،  ــى، 1986، ج 6، 50 ؛ كحال ج 2، 175 ؛ مهــدوى، 1383، ج 2، 898 ؛ زركل

1362، ج 1، 146(

3- »ابوالحســن عبــاد بــن عبــاس بــن عبــاد طالقانی«)متوفــای 334یــا 335ق( وزيــر ركن الدولــه 

ــد  ــش مقامــی بلن ــم ودان ــر سیاســت، در عل ــه عــالوه ب ــاد اســت ک ــن عب ــدر صاحــب ب ديلمــی وپ

داشــت وبــه تربيــت شــاگردانی پرداخــت ودر علــم حديــث، زبــان زد دوران خــود گرديــد بــه گونــه ای 

كــه »ابوبكــر بــن مردويــه« وتعــدادی از فضــالِء اصفهــان از او حديــث نقــل كرده انــد.

وی توانســت بــا وجــود مشــغله های فــراوان و تدريــس و تربيــت شــاگردان، تأليفــات متعــّددی 

ــات االحــكام« و »رســاله  ــه كتاب هــای »رســاله ای در آي ــوان ب ــادگار بگــذارد كــه می ت ــه ي از خــود ب

احــكام القــرآن« اشــاره کــرد. )بغــدادى، 1387، ج 1، 436 ؛ كحالــه، 1408، ج 5، 57 ؛ آقــا بــزرگ تهرانــى، 

1408؛ ج 4، 234؛ مهــدوى، ج 1، 275(

 4- »ابــو احمــد محمــد بــن احمــد بــن ابراهيــم عســال اصفهانــی« )269- 349ق( مفّســر، قــاری، 

ــی  ــاتيد اصفهان ــپس اس ــدرش و س ــزد پ ــد، و ن ــا آم ــه دني ــان ب ــزرگ در اصفه ــورخ ب ــدث و م مح

شــاگردی نشســت و از شــيوخ شــهرهای همــدان، بغــداد، كوفــه، بصــره، حرميــن، ری وخوزســتان 

حديــث شــنيد و كســب فيــض نمــود و علــوم خــود را نــزد آنــان كامــل گردانــد.

از آثــارش: »تفســير القــرآن«، »التاريــخ«، »المعرفــة فــی الســنة«، »االمثــال«، »مســند االبــواب«، 

»احاديــث مالــك«، »الرقائــق«، »كرامــات االوليــاء«، »معجــم الشــيوخ«، »غســل الجمعــة« و »القراآت« 

می باشــد. )زركلــى، 1986، ج 6، 201 ؛ خطيــب بغــدادى، 1417 ، ج 1، 270 ؛ ذهبــى، 1405، ج 16، 15-6 ؛ 

ابــى فــالح حنبلــى، بی تــا، ج 2، 380 و381 ؛ ســيوطى، 2009، 362 و363 ؛ كحالــه، 1408، ج 8، 226 ؛ 

صفــدى، ، ج 2، 41 ، بغــدادى، 1387، ج 2، 43(
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ــد.  ــا آم ــه دني ــان ب ــا 360ق( در اصفه ــی«)284- 357 ی ــن حســين اصفهان ــی ب ــرج عل 5- »ابوالف

ــوم  ــب، نج ــال، ط ــاب، رج ــعر، انس ــخ، ش ــات، تاري ــون ادبي ــی چ ــش او در زمينه هاي ــعت دان وس

ــردد.  ــع گ ــب اســالمی واق ــام مکات ــر دانشــمندان تم ــه اكث ــورد توّج ــه م ــث شــده ك ــث باع وحدي

ــل الطالبییــن« از مشــهورترين كتاب هــای او اســت. از تأليفــات ديگــر  ــی« و »مقات كتاب هــای »اغان

ــه« اســت كــه نويســنده تــالش كــرده آياتــی را كــه در  او كتــاب »التنزيــل فــی اميرالمؤمنيــن واهل

شــأن اهــل بيــتb نــازل شــده، مشــخص ســازد. )موســوى خوانســارى، بی تــا، ج 5، 220 ؛ مــدرس، 

1362، ج 7، 236؛ مهــدوى، 1383، ج 1، 174(

6- »ابوبكــر محمــد بــن عبــداهلل بــن محمــد بــن اشــته اصفهانــی« )متوفــای 360ق( دانشــمندی 

عظيــم در ادبيــات ولغــات عــرب و عالمــی جليل القــدر در علــوم و قرائت هــای گوناگــون قــرآن كريــم، 

در اصفهــان بــه دنيــا آمــد و از اســاتيد و عالمــان آن شــهر بهره هــا بــرد، ولــی بــرای فراگيــری هــر 

ــا از عالمــان آن  ــه زادگاهــش اكتفــا نكــرد و بــه مصــر كــوچ نمــود، ت چــه بيشــتر فنــون قرائــت، ب

ديــار اســتفاده َبــرد. وی در مصــر بــه تربيــت شــاگردان پرداخــت و تأليفاتــی را نيــز از خــود بــه جــای 

ــاره آن می گويــد: »ايــن  ــر« يكــی از تأليفاتــش اســت كــه »ابــن جــزری« درب گــذاْرد. كتــاب »المحّب

كتــاب از مقــام عالــی نويســنده اش پــرده برمــی دارد.« ) آل قيــس، 1362، ج 1، 171( كتــاب ديگــر او بــه 

ــه بررســی قرائت هــای  ــام »المفيــد« از تأليفــات وپژوهش هــای قرآنــی اش محســوب شــده كــه ب ن

ــه، 1408، ج 10، 237( ــردازد. )كحال ــادر می پ ن

7- »ســليمان بــن احمــد بــن ايــوب طبرانــی« )260- 360ق( از بــزرگان علــم حديــث بــوده و در ايــن 

ــه ســرزمين های  ــر می باشــد. او ســی وســه ســال ب ــر، اوســط و صغي ــه دارای ســه معجــم كبي زمين

مختلفــی چــون حجــاز، يمــن، مصــر و عــراق جهــت تحصيــل علــم مســافرت كــرد و از صدهــا تــن 

از مشــايخ اســتماع حديــث نمــود و در نهايــت بــه اصفهــان آمــد و نــزد محمــد بــن ســهل رباطــی 

ــرآن  ــر ق ــی ب ــیر مفصل ــت و تفس ــث نشس ــری حدي ــتماع و فراگي ــه اس ــود و ب ــذ نم ــی تلم اصفهان

نوشــت و در ايــن شــهر وفــات نمــود. )زركلــى، 1986، ج 3، 121 ؛ ذهبــى، 1405، ج 16، 128 ؛ بغــدادى، 

ــدوى، 1383،ج 2، 746(  ــدوى، 1382، 143؛ مه 1387، ج 1، 396؛ مه

8- »ابــو محمــد عبــداهلل اصفهانــی« معــروف بــه »ابوالشــيخ« )274- 369ق( محــدث و مفســر در 

ــم،  ــو نعي ــه، اب ــن مردوي ــده، اب ــن من ــه تربیــت شــاگردانی همچــون اب ــا آمــد و ب ــه دني ــان ب اصفه

ــر  ــود ب ــر از خ ــاه اث ــدود پنج ــت ح ــت و توانس ــود پرداخ ــی خ ــب حديث ــمويه و... در مكت ــن س اب

جــای گــذارد كــه كتاب هــای »ثــواب االعمــال« در پنــج جلــد، »الســنن« در چنــد مجلــد، »الســّنة«، 

»طبقــات المحدثيــن باصفهــان والوارديــن عليهــا« و»العظمــة« حاصــل ايــن تــالش اســت.

عبــداهلل اصفهانــی عــالوه بــر نقــل حديــث، مفّســری توانمنــد بــود و توانســت كتــاب »التفســير« 
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را در علــوم و تفســير قــرآن تالیــف نمایــد. )زركلــى، 1986، ج 4، 264؛ مــدرس، 1362، ج 7، 155 و156؛ 

ذهبــى، 1405، ج 16، 280-276؛ حاجــى خليفــه، 1941، 1406 و 1407 و1439؛ كحالــه، 1408، ج 6، 114؛ 

ــرى انصــارى، 1378، 294( بغــدادى، 1387، ج 1، 447؛ جاب

ــای  ــی« )متوف ــزال زعفران ــه »غ ــروف ب ــن اصفهانی«مع ــن عبدالرحم ــد ب ــداهلل محم ــو عب  9- »اب

ــته اند.  ــدا دانس ــف و ابت ــت و وق ــی در قرائ ــب تأليفات ــه او را صاح ــان ك ــان و قاري 369ق( از محّدث

)ذهبــى، بی تــا، ج 3، 964؛ بغــدادى، 1387، ج 2، 49؛ كحالــه، ،ج 10، 142( 

10- »ابــو ســعيد حســين بــن محمــد زعفرانــی اصفهانــی« )متوفــای 369ق( در اصفهــان بــه دنيــا 

ــه  ــادی از جمل ــات زي ــب تأليف ــرده و صاح ــان ک ــداk بی ــول خ ــّددی از رس ــای متع ــد، روايت ه آم

ــر قــرآن از خــود برجــای گــذارد.  ــوده و توانســت تفســيری ب كتاب هــای »المســند« و »الشــيوخ« ب

ــه، 1408،ج 4، 55(  ــدادى، 1387، ج 1، 305؛ كحال ــم، 1377، ج 1، 283؛ بغ )ابونعي

11- »ابــو ســهل محمــد صلعوكــی نيشــابوری« )296- 369ق( در اصفهــان بــه دنيــا آمــد. بــه بصــره 

رفــت و چنــد ســال در آن شــهر تدريــس نمــود. ســپس بــه اصفهــان بازگشــت و چنديــن ســال در 

اصفهــان اقامــت داشــت و در ســال 337ق بــه نيشــابور رفــت و بيــش از ســی ســال كرســی درس 

ــر  ــد. ابوبك ــه آموختن ــر وی فق ــابور در محض ــای نيش ــت و فقه ــار داش ــابور را در اختي ــوای نيش و فت

ــاد  ــن عب ــد« وصاحــب ب ــد دي ــز نخواهن ــد »اهــل خراســان همچــون ابوســهل را هرگ ــی گوي صيرف

ــده اســت«. در  ــد خــودش را ندي ــز مانن ــم  و خــود او ني ــا همچــون ابوســهل نديده اي می گفــت »م

شــريعت و طريقــت، يگانــه روزگار خــود بــود و قــرآن را خــوب تفســير می نمــود. )زركلــى، 1986، 207 

ــدى،  ــى، 1405، ج 16، 239-235؛ صف ــى، 1412، ج 1، 253؛ مــدرس، 1362، ج 3، 445 و 446؛ ذهب ؛ذهب

1420، ج 3، 124 و 125(

12- »ابوبكــر احمــد بــن حســين بــن مهــران مقــّری نيشــابوری« )متوفــای 381ق( امــام و پيشــوای 

قرائــت در زمانــش و بــه تمــام فنــون تجويــد و قرائــت مســّلط بــود و كتاب هــای متعــّددی در ايــن 

زمينــه نگاشــت كــه »الغايــة فــی العشــر«، »الشــامل فــی القرائــات«، »تحفــة االنــام فــی التجويــد«، 

»وقــوف القــرآن«، »اختــالف عــدد الســور«، »الوقــف واالبتــداء«، »المبســوط«، »غرائــب القــرآن« و 

ــوی، 1400، ج 3، 13؛ آل  ــه، 1941، ج 2، 1025؛ حم ــى خليف ــت. )حاج ــار او اس ــراء« از آث ــات الق »طبق

ــى، 1986، ج 1، 112( ــس، 1362، ج 1، 198 ـ زركل قي

ــاد« )326-  ــن عب ــب ب ــه »صاح ــروف ب ــاد« مع ــن عب ــی الحس ــن اب ــماعيل ب ــم اس 13- »ابوالقاس

ــت  ــان عزيم ــه اصفه ــدر ب ــراه پ ــه هم ــه ب ــی، ك ــی وادب ــای علم ــناس ترين چهره ه 385ق( از سرش

كــرد و پــس از فــوت پــدر، از اســاتيد بزرگــی همچــون؛ ابــن فــارس، ابــو ســعيد حســن بــن عبــداهلل 

ســيرافی، ابوبكــر محمــد بــن يعقــوب وابوعمــر صبــاغ، بهره هــای فــراوان بــرد، و چنــد ســالی بــه ری، 
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مهاجــرت كــرد و در درس »ابــن عميــد« وزيــر و دانشــمند آل بويــه شــركت كــرد و وقتــی كــه اســتاد 

از توانايــی شــاگرد در انشــاِء متــون ادبــی آگاهــی جســت، وی را از نويســندگان مقــام وزارت قــرار داد 

و او از ایــن فرصــت بهــره بــرد و چنــان بــا ســرعت مــدارج ترّقــی وپيشــرفت را طــی كــرد كــه عــالوه 

بــر توانايــی علمــی، توانســت در امــور سياســی صاحب نظــر گــردد و بــه مقــام وزارت آل بويــه دســت 

يابــد و از ايــن رهگــذر خدمــات شايســته ای بــه تشــّيع و ترويــج آن نمايــد و نــام خــود را بــه عنــوان 

يكــی از بزرگ تريــن مرّوجــان مذهــب تشــّيع در ســده چهــارم ثبــت كنــد.  مقــام او آن چنــان بلنــد و 

ــاره عظمــت شــخصّيت صاحــب، می نويســد: »او از كســانی  رفيــع اســت كــه »عاّلمــه امينــی« درب

اســت كــه هــر انــدازه شــرح حال نويــس، اديــب و ســخندان باشــد، بــاز از بيــان فضائــل ومــكارم او 

ناتــوان اســت«. )امينــى، 1397، ج 4، 40-80(

ــدل  ــل الع ــب اه ــن مذه ــة ع ــاب »االبان ــون كت ــی همچ ــاله ها و كتاب هاي ــگارش رس ــا ن وی ب

ــان اعتقــادات تشــّيع  ــه بي ــی ب ــرآن و براهيــن عقل ــا اســتفاده از ق بحجــج مــن القــرآن والعقــل« ب

ــروض،  ــاع« در ع ــه »االقن ــوان ب ــه او می ت ــار گران ماي ــر آث ــت. از ديگ ــه اس ــا پرداخت ــاع از آنه و دف

ــم  ــل حضــرت عبدالعظي ــاله ای در فضاي ــوان اشــعار«، »رس ــی، »دي ــوم ادب ــال الســائرة« در عل »االمث

ــرد. ــم لغــت اشــاره ك ــط« در عل حســنی«، »رســاله ای در طــب« و»المحي

اقدامــات بايســته صاحــب بــن عبــاد در ترويــج مذهــب تشــّيع و مقــام علمــی وی باعــث گشــت 

ــد  ــه روح وی اهــداء نماين ــی كتاب هــای خــود را ب ــد وحّت ــاد كنن ــا عظمــت از او ي ــزرگان شــيعه ب ب

ــار الرضــا« و  ــاب »عيــون اخب ــا اهــداِء كت ــه شــيخ صــدوق ب ــوان ب ــزرگان می ت ــه ايــن ب كــه از جمل

قاضــی علــی بــن عبدالعزيــز جرجانــی بــا اهــداِء كتــاب »التهذيــب« وشــيخ حســن قمــی بــا اهــداِء 

كتــاب »تاريــخ قــم« اشــاره كــرد. مرقــد شــریف ایــن دانشــمند مخلــص در محلــه طوقچــی همچنــان 

زیــارت گاه مــردم اصفهــان اســت. )اميــن، 1416، ج 3، 347 ؛ جنــاب، 1385، 340 ؛ آقــا بــزرگ تهرانــى، ؛ 

، ج 1، 56 ؛ جمعــى از پژوهشــگران 1385، ج 1، 35(

14- »ابــو عبــداهلل محّمــد بــن اســحاق حافــظ اصفهانــی« معــروف بــه »ابــن منــده«)310- 395ق( 

در اصفهــان متوّلــد شــد و در طلــب حديــث بــه بغــداد، بخــارا، بلــخ، دمشــق، مــرو، مّكــه مكّرمــه و 

نيشــابور ســفر كــرد. بــه گونــه ای كــه بنــا بــه گفتــه فرزنــدش عبدالرحمــن، در مــدت چهــل ســال از 

ــس از  ــد، و پ ــت كرده ان ــز از او رواي ــّده ای ني ــرد و ع ــث ك ــن، اخــذ حدي ــر از محّدثي حــدود 1700 نف

برگشــت بــه اصفهــان، در حــدود چهــل بــار شــتر، كتــاب همــراه داشــت.

ــخ  ــه »تاري ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــددی اســت ك ــات متع ــی دارای تاليف ــداهلل اصفهان ــو عب اب

ــات  ــد، »طبق ــت مجل ــة« در هف ــه معرف ــات صفات ــماِء اهلل واثب ــة اس ــد ومعرف ــان«، »الّتوحي اصفه

الّصحابــة والّتابعيــن«، »فتــح البــاب فــی الكنــی وااللقــاب«، »مســند ابــی حنيفــه«، »مســند احاديــث 
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ابراهيــم بــن ادهــم« و»معرفــة الّصحابــه« اشــاره كــرد. ولــی ســهم قرآن پژوهــی او، كتــاب »الّناســخ 

والمنســوخ« اســت. )ابونعيــم، 1377، ج 1، 306 ؛ کشــف الظنون، ج 2، 1104 ؛ زركلــى، 1986، ج 6، 253 

؛كحالــه، 1408، ج 9، 42 و43؛ مــدرس، 1362، ج 8، 234؛ ذهبــى، 1405، ج 17، 43-28؛ صفــدى، 1420، 

ــدوى، 1385، ج 1، 225(  ــدوى، 1383، ج 1، 137 ؛ مه ــس، ، ج 6، 347-344؛ مه ج 2، 90 و91 ؛ آل قي

 15- »ابوالعــزم اصفهانــی« مفســر و صاحــب تفســيری بــر ســوره لقمــان اســت. )بكائــى، 1374، 

ج 6، 2221( 

ــت  ــی در دس ــارم اطالع ــده چه ــمند س ــن دانش ــی ای ــی« از زندگ ــل اصفهان ــد ابوالفض 16- »محم

نيســت، جــز آنكــه می دانيــم کتــاب »اختــالف المصاحــف ورســمها« از او می باشــد. )بكائــى، 1374، 

ج 1، 226( 

در ســده چهــارم توجــه بــه قــرآن و علــوم و تفســیر و تعلیــم و تعلــم آن بیشــتر از دوره هــای قبــل 

ــه  ــی خدمــات بزرگــی ب ــه افــراد متعــددی برمی خوریــم کــه تالیفــات قرآنــی نداشــتند ول ــوده و ب ب

جامعــه قرآنــی ارائــه نموده انــد کــه می تــوان از »ابــو محّمــد عبــداهلل بــن محّمــد مقــری اصفهانــی« 

ــريف و  ــف ش ــذاری مصح ــه در نقطه گ ــرد ک ــام ب ــای 380ق( ن ــن ليالف«)متوف ــه »اب ــروف ب مع

ــم، 1377، ج 2، 98 ـ  ــت. )ابونعي ــوده اس ــاتيد دوران ب ــد، از اس ــرآن مجي ــِف ق ــای مختل قرائت ه

ــدوى، 1385، ج 1، 199( مه

ــرآن  ــار شــش دانشــمند ق ــرد: آث ــاد ک ــه ی ــوان اینگون ــی را می ت ــن ســده نویســندگان قرآن در ای

ــه  ــن)1- 7 -8 -10- 11( ب ــج ت ــرآن اختصــاص دارد و پن ــوم ق ــه عل ــی)6-9-12-13- 14- 16( ب ــژوه اصفهان پ

تفســیر کامــل اهتمــام کردنــد و دو نفــر )2- 4( بــه علــوم و تفســیرکامل توجــه داشــته و یــک نفــر)15( 

تفســیر یــک ســوره را انجــام داده و دو نفــر )3- 5( بــه تفســیر موضــوِع خــاص پرداخته انــد.

در ایــن ســده افــراد متعــددی از قــراء و عالمــان قرآنــی در ایــن شــهر بــه ارائــه مباحــث قرآنــی 

پرداختــه انــد کــه مــی تــوان بــه افــراد زیــر اشــاره کــرده:

ــم،  ــو نعی ــای 306(. )اب ــری«؛ )متوف ــی المق ــن عیس ــد ب ــن محم ــداهلل ب ــن عب ــو عبدالرحم 1ـ »اب

.)67 ،2 1377، ج 

2ـ »ابوالحســن محمــد بــن احمــد بــن ایــوب بــن الصلــت المقــری«؛ معــروف بــه ابــن شــنبوذ 

بغــدادی کــه در ســال 303 ق بــه اصفهــان آمــد و نــزد دایــی خــود ابــو العبــاس بــن محمــود زندگــی 

کــرد و تــا ســال 311 ق زنــده بــوده اســت. )همــان، 260(.

3ـ »ابــو عبــداهلل بــن محمــد بــن احمــد بــن حســن بــن عمــر فرخــان کســائی«؛ )متوفــای 347(. 

)همــان، 282(.

ــه  ــو طیــب محمــد بــن احمــد بــن یوســف بصــری مقــری«؛ )متوفــای 349( در بغــداد ب 4ـ »اب
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ــت.  ــرآن پرداخ ــت ق ــی و قرائ ــث قرآن ــۀ مباح ــه ارائ ــرد و ب ــت ک ــان عزیم ــه اصفه ــد و ب ــا آم دنی

ــان، 288(. )هم

5ـ »ابوبکــر محمــد بــن عبــداهلل بــن مشــاذ«؛ )متوفــای 349 ق( معــروف بــه قندیــل. )صبــری،  

.)434 ،1410

6ـ »ابوالعبــاس احمــد بــن عبــداهلل بــن محمــود بــن شــابور« معــروف بــه خرطیــة، فقیــه و دارای 

کتــب متعــدد و عالــم قرائــت بــوده اســت. )همــان(.

7ـ »ابوبکــر احمــد بــن محمــد بــن یحیــی الضریــر الجنــاز«؛ )متوفــای 350 ق(. در عــراق بــه دنیــا 

آمــد و بــه اصفهــان عزیمــت کــرد، بــزرگان او را اهــل فضــل و اهــل قــرآن دانســته و جلســات قــرآن 

برپــا مــی نمــود. )همــان(.

8 ـ »ابوبکر عبداهلل بن احمد بن سعود المطرز المقری«؛ )متوفای 351 ق(. )همان، 435(.

9 ـ »ابوبکر محمد بن اسحاق بن ایوب بن کوشیذ المقری«؛ )متوفای 353 ق(. )همان(.

10ـ »ابوبکــر محمــد بــن احمــد بــن عبدالوهــاب بــن داود بــن بهــرام الســلمی المقــری«؛ )متوفــای 

355 ق(. )همــان(.

ــن  ــه اب ــروف ب ــای 357 ق( مع ــری«؛ )متوف ــد المق ــن محم ــد ب ــن احم ــی ب ــن عل 11ـ  »ابوالحس

ــان(. ــه. )هم بامروی

12ـ  »ابو عبداهلل محمد بن جعفر بن محمد االشنائی المقری«؛ )م قبل از 360 ق(. )همان(.

13ـ »ابوبکــر احمــد بــن الفضــل بــن محمــد بــن احمــد بــن جعفــر الباطرقانــی«؛ )م 360 ق(. وی 

فــردی عالــم، راوی حدیــث بــود و قــرآن را بــه قرائــات مختلــف تــالوت می کــرد. )زرکلــی ،1986، ج 

.)186 ،1

14ـ »ابوالعبــاس حســن بــن ســعید المقــری العبادانــی«، )زنــده در ســال 360 ق(. و در ســال 355 

ق بــه اصفهــان آمــد و دو ســال در ایــن شــهر اقامــت گزیــد. ایشــان در رأس قــراء و راویــان حدیــث 

در ایــن شــهر قــرار داشــت. )ابــو نعیــم،1377، ج 2، 276(.

ــب  ــان صاح ــال 360 ق(. ایش ــده در س ــل«، )زن ــن فض ــن ب ــن عبدالرحم ــد ب ــر محم 15ـ »ابوبک

ــری، 1410، 436(. ــده اســت. )صب ــه جــا نمان ــری از وی ب ــی اث ــوده ول ــف ب ــات مختل تفاســیر و قرائ

16ـ »ابوالحســن احمــد بــن مســلم بــن محمــد الملحمــی«، )زنــده در ســال 360 ق( در عــراق بــه 

دنیــا آمــد و بــه اصفهــان عزیمــت کــرد. )همــان(.

17ـ »ابوبکــر عبــداهلل بــن محمــد بــن محمــد بــن فــورک اصفهانــی«، معــروف بــه قبــاب المقــری. 

)متوفــای 370 ق(. )ابــن اثیــر، 1385، ج 3، 10(.

18ـ »ابوبکــر محمــد بــن عبــداهلل ابــن احمــد الرصــاص«، )وفــات قبــل از 380 ق(. ایشــان اهــل 
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فضــل و از عالمــان قــرآن بــوده اســت. )ابــو نعیــم، 1377، ج 2، 302(.

19ـ »ابوبکــر محمــد بــن ابراهیــم بــن علــی بــن عاصــم المقــری«، )متوفــای 381 ق(. بــه عــراق، 

شــام، مصــر و یمــن ســفر کــرد و قــرآن را از قــراء معــروف شــنید و بــه اصفهــان آمــد و بــه قرائــت 

قــرآن پرداخــت. )صبــری، 1410، 437(.

ــه خــط وافــی  20ـ »ابوالحســن علــی بــن احمــد بــن یــزداد«، )متوفــای 380 ق(، از او قرآنــی ب

روایــت شــده اســت ولــی امــروزه از ایــن قــرآن مــا اطالعــی نداریــم. )همــان(.

21ـ »ابوالقاســم منصــور بــن محمــد بــن الســندی مقــری«، )متوفــای 386 ق(. بــه بصــره و بغــداد 

ســفر کــرد و اعــراب قــرآن را بــه صــورت کامــل اســتخراج و روایــت نمــود. )ابــو نعیــم، 1377، ج 2، 321(.

ــه مصــر،  ــای 393 ق(. ب ــزی(، )متوف ــاس رامهرم ــن عب ــد ب ــن احم ــف ب ــو اســماعیل خل 22ـ »اب

شــام، عــراق ســفر کــرد و ســپس بــه اصفهــان آمــد و بــه خراســان عزیمــت نمــود و در آن شــهر از 

ــری ، 1410، 437(. ــت. )صب ــا رف دنی

23ـ »ابــو عبــداهلل محمــد بــن احمــد بــن عبداالعلــی(، )متوفــای 393 ق(. بــه مصــر، شــام، عــراق 

ــرا  ــات قــرآن را ف ــان قرائ ــی بــن مرزب ــزد عل ــه اصفهــان آمــد و ن و خراســان ســفر کــرد و ســپس ب

گرفــت. )ابــن اثیــر، 1385، ج 3، 360(.

24ـ »ابــو عمــر عبــداهلل بــن احمــد عبدالوهــاب المقــری«، )متوفــای 394 ق(. )ابــو نعیــم، 1377، 

ج 2، 98(.

دامنهتحقیقتالیفاتقرآنیوفاتنام

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن 310ق ولید اصفهانى

و 322ق محمد ابو مسلم اصفهانى  »الناسخ  التأويل«  »جامع  کتاب های 
المنسوخ« 

علوم  و  تفسیر 
قرآن

و 335ق عباد طالقانى  االحکام«  آیات  در  »رساله اى  کتاب هاى 
»رساله احکام القرآن« 

تفسیر قرآن

علوم »تفسیر القرآن«، »القراآت« 349ق محمد عسال اصفهانى  و  تفسیر 
قرآن

تفسیر قرآن »التنزیل فى امیرالمؤمنین و اهلهb 360ق ابوالفرج اصفهانى 

علوم قرآن کتاب »المفید« 360ق ابن اشته اصفهانى 

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن 360ق سلیمان طبرانى 

تفسیر قرآنتفسیری بر قرآن 369ق عبداهلل اصفهانى 

علوم قرآنتالیفاتی در قرائت و وقف و ابتداء 369ق ابوعبداهلل غزال زعفرانی 
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تفسیر قرآنتفسیرى بر قرآن 369ق حسین زعفرانى اصفهانى 

تفسیر قرآنتفسیرى بر قرآن 369ق محمد صلعوکى نیشابورى 

القرائات«، »تحفة االنام فى 381ق احمد نیشابورى   »الشامل فى 
عدد  »اختالف  القرآن«،  »وقوف  التجوید«، 
»المبسوط«،  واالبتداء«،  »الوقف  السور«، 

»غرائب القرآن« و»طبقات القراء« 

علوم قرآن

العدل 385ق صاحب بن عباد  اهل  مذهب  عن  »االبانة  کتاب 
بحجج من القرآن والعقل« 

علوم قرآن

علوم قرآنکتاب »الّناسخ والمنسوخ« 395ق محّمد ابن منده 

تفسیر قرآنتفسیرى بر سوره لقمان - ابوالعزم اصفهانى 

علوم قرآن کتاب »اختالف المصاحف ورسمها« - محمد اصفهانى 

سده پنجم

شــهر اصفهــان در ســده پنجــم بــا اهتمــام كارگــزاران دولــت شــيعی و دانــش پــرور و هنــر دوســت 

ــمن زیار  ــتم دش ــن رس ــه محمدب ــد و در روزگار »عالءالّدول ــوردار ش ــت برخ ــد و عظم ــه از رش آل بوي

كاكويــه«، حصــاری در حــدود پانــزده هــزار گام بــه دور شــهر كشــيده شــد )مافروخــی، 1385، 81( و 

در ســال 443ق ایــن شــهر بدســت ســلجوقیان افتــاد و موجبــات رشــد شــهر ســازی و هنــر معمــاری و 

توســعه مدنــی آن بــه گونــه ای دیگــر فراهــم شــد كــه ناصــر خســرو قباديانــی، شــاعر و ســّياح ايرانــي 

يــك ســال پــس از تصــرف شــهر بــه دســت ســلطان طغــرل ســلجوقي، آن را چنيــن توصيــف كــرده 

اســت: »در همــه زميــن پارســی گويــان، شــهری نيكوتــر و جامعتــر و آبادانتــر از اصفهــان نديــدم. 

شــهری اســت بــر هامــون نهــاده، آب و هوايــی خــوش دارد... انــدرون شــهر همــه آبــادان و بازارهــای 

بســيار و بــازاری ديــدم از ِ آن ّ صرافــان كــه انــدر او دويســت مــرد ّ صــراف بــود. كوچــه ای بــود كــه 

ــره داران  ــان و حج ــك بّياع ــر ي ــو و در ه ــرای نيك ــاه كاروانس ــد و در آن پنج ــراز می گفتن آن را كوط

بازنشســته« )ناصــر خســرو، 1363 .166( 

در روزگار فرمانروايــی ســه ســلطان بــزرگ ســلجوقی، بــر توســعه و رونــق و شــكوه اصفهــان افــزوده 

شــد و هــر كــدام از ســالطين ســلجوقی بــا مشــورت وزرائــی همچــون خواجــه نظــام الملــک، هــزاران 

هــزار دینــار خــرج توســعه علمــی و فرهنگــی شــهر نمودنــد و عمــارات و ابنيــه بســياری در ايــن شــهر 

بنيــاد كردنــد؛ بــه گونــه ای كــه طــول شــهر چهــارده فرســنگ و عــرض آن شــش فرســنگ بــا هشــتصد 

ــات  ــام صفح ــهر در تم ــلجوقيان ش ــام س ــی، 1385، 47( در اي ــت )مافروخ ــوده اس ــه ب ــه و مزرع دي
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ــن  ــه آبادتري ــد ك ــمار گردي ــی ش ــالت ب ــت و دارای مح ــترش ياف ــده رود گس ــه زاين ــمالی رودخان ش

آن هــا دردشــت بــود و قصرهــا و باغــات بــی شــماری داشــت )همــان، 28(

ــه  ــه را در ســال 457ق در محل ــر دانشــمند ملکشــاه( مدرســه نظامي ــك )وزی خواجــه نظــام المل

ــه  ــن مدرس ــد و اي ــه ش ــرد و نهادين ــد ك ــان رش ــی در اصفه ــوزش عال ــاد و آم ــان نه ــت بني دردش

الگويــی بــرای تأســيس ديگــر مــدارس ايــن شــهر گرديــد، ولــی بــر خــالف رشــد و شــكوفايی علمــی 

در اصفهــان، انحصــار تدريــس فقــه شــافعی و ممنوعيــت تدريــس علــوم عقلــی و حكمــت در ايــن 

ــا ســيرآزادی انديشــه را فراهــم كــرد.  ــارزه ب ــات رشــد طوفــان انحطــاط عقلــی و مب مدرســه موجب

ــزرگ اســالمی  ــك دانشــگاه ب ــردی همچــون ي ــه كارك ــان و مدرســه نظامّي ــع اصفه مســجد جام

داشــتند و همچنيــن موجــب شــدند تــا آوازه علمــی ايــن شــهر در جهــان اســالم طنيــن افكنــد و از 

ــد. ــدا كن ــوان پايتخــت ادب عربــی و حديــث اســالمی شــهرت پي ــه عن ــم، ب ــا هفت ســده ســوم ت

ــی رســيد  ــه جاي ــی ب ــن دو دوره پايتخت ــان در اي ــت اصفه درخشــش فرهنگــی و علمــی و مدني

ــاره می نويســد: »روزی در  ــاری آل ســلجوق در ايــن ب كــه محمــد بــن ســليمان راونــدی، مــورخ درب

خدمــت ركــن الديــن صاعــد بــن مســعود، قاضــی القضــاة شــرق و غــرب، بيشــتر فضــالی اصفهــان 

حاضــر بودنــد و هــر كــدام از صفــات بــارز ايــن شــهر حكايــت می كردنــد. كمــال الديــن از اكابــر زمــان 

می گفــت: اگــر بهشــت عــدن در زميــن خواهــد بــود، بــه زميــن اصفهــان باشــد و گــر بــه آســمان 

اســت، بــر اصفهــان اســت. بــه هــر حــال اصفهــان نمــودار بهشــت اســت« )راونــدی، 1363، 41(

در چنیــن شــرایطی شــاهد ظهــور دانشــمندان متعــدد در رشــته های مختلــف هســتیم کــه نــام و 

یــا اثــر تألیفــی ســیزده تــن از آنــان در بــاره قــرآن اســت:

1- »ابوالحســن اســدآبادی همدانــی« )متوفــای 414يــا 415ق( مفّســر، فقيــه و شــيخ معتزليــان در 

روزگار خــود بــود و آنــان وی را بــه لقــب »قاضــی القضــات« ملقــب ســاخته بودنــد.

بــه اصفهــان آمــد و خدمــت عبــداهلل بــن جعفــر بــن فــارس اصفهانــی تلمــذ نمــود و از او احاديث 

ــتادان  ــت. او از اس ــث گف ــا حدي ــت ودر آنج ــداد رف ــه بغ ــج ب ــت از ح ــنيد. در بازگش ــی ش فراوان

ســيدرضی و بــا يــك واســطه از مشــايخ روايــت خطيــب بغــدادی اســت. مناظــره شــيخ مفيــد بــا او 

در موضــوع حديــث غديــر واصحــاب جمــل مشــهور اســت كــه در پايــان، شــيخ مفيــد را بــه جــای 

خــود بــر مســند نشــاند وگفــت: »حقــًا كــه تــو مفيــدی«.

او بــه دعــوت صاحــب بــن عبــاد از بغــداد بــه ری آمــد وبــه تدريــس مشــغول شــد وهمچنيــن 

عهــده دار مقــام قضــاوت ری و تمــام توابــع آن بــود ودر همانجــا نيــز درگذشــت.

ــد هــزاران  ــه گوين ــدو منســوب اســت ك ــزال ب كتاب هــا و نوشــته جات بســياری در مذهــب اعت
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ــل  ــرآن«، »دالئ ــرآن عــن المطاعــن«، »تفســير الق ــه الق ــی وی: »تنزي ــار قرآن ــوده اســت. از آث ورق ب

ــى، 1986، ج 4، 47؛  ــراآت« اســت. )زركل ــی فــی الق ــة« و »المجتب ــی«، »طبقــات المعتزل ــّوة«، »امال النب

موســوى خوانســارى، بی تــا، ج 5، 18-16؛ مــدرس، 1362، ج 4، 415 و416 ؛ ذهبــى، 1405، ج 17، 244و245؛ 

ــدادى، ، ج 1، 498 و 499( ــدى، 1420، ج 18، 34-31 ؛  بغ صف

2- »ابوجعفــر محمــد بــن ابراهيــم اردســتانی« )متوفــای 415ق( اديــب و راوی حديــث و مولــف 

كتــاب »ترجمــة الخــواص« در تفســير ســوره انفــال. )جابــرى انصــارى، 1378، 298 ـ بكائــى، 1374، 

ج 4، 1510(

ــر« )323- 416ق(  ــه كبي ــن مردوي ــه »اب ــه« مشــهور ب ــن مردوي ــن موســی ب ــد ب ــر احم 3- »ابوبك

ــات  ــه تأليف ــاری« از جمل ــح البخ ــی صحي ــتخرج عل ــخ« و »المس ــير«، »التاري ــای »التفس كتاب ه

اوســت و عشــق وافــر بــه ائمــه اطهــارb واميرالمؤمنيــن علــیj باعــث گرديــد كتابــی در مناقــب 

ــا  ــه »باب ــه ب ــت ك ــان اس ــن اصفه ــده ماربي ــرش در ِس ــر درآورد. قب ــته تحري ــه رش ــن ب اميرالمؤمني

مردویــه« معــروف می باشــد. )مهــدوى، 1383، ج 1، 131؛ آل قيــس، 1362، ج 1، 211؛ بغــدادى، 1387، 

ــى، 1408؛ ج 22، 322( ــزرگ تهران ــا ب ج 5، 71؛ آق

4- »ابــو علــی حســين بــن عبــداهلل بــن ســينا« مشــهور بــه »ابــن ســينا« يــا »ابــو علــی ســينا« 

)370 تــا 375- 427یــا 428ق( وی چنــان باهــوش بــود كــه توانســت تــا ســن ده ســالگی كتاب هــای 

زيــادی مطالعــه كــرده و حفــظ نمايــد. وی بــه مــدت چهــارده ســال در دربــار »عالءالدولــه ديلمــی« در 

اصفهــان بــا آرامــش زندگــی كــرد و توانســت تأليفــات بســياری از خــود بــه يــادگار بگــذارد. برخــی 

ــد از:  ــارش عبارتن ــن آث ــه مهم تري ــد ك ــه او نســبت داده ان ــاب را ب ــوان كت ــداد 276 عن ــزرگان، تع از ب

»الشــفاء«، »االشــارات والتنبيهــات«، »النجــاة« در زمينــه فلســفه و كتــاب »قانــون« در زمينــه پزشــكی 

ــفه و  ــتغال وی در فلس ــا اش ــد؛ اّم ــس می ش ــا تدري ــالمی و اروپ ــالد اس ــادی در ب ــاليان متم ــه س ك

ــيوه  ــه ش ــه ب ــك او ك ــيرهای كوچ ــود. تفس ــل ش ــی غاف ــات قرآن ــد از تأليف ــث نگردي ــكی، باع پزش

فلســفی نگاشــته شــده اســت و تــا عصــر حاضــر از گزنــد حــوادث روزگار در امــان مانــده، چنديــن 

ســوره از ايــن كتــاب مقــّدس را در بــر می گيــرد، كــه از آن جمله انــد: تفســير بــر ســوره های حمــد، 

ــَمآِء...«. )ســوره بقــره، 29( فلــق، نــاس، اخــالص، االعلــی و آيــه »ُثــمَّ آْســَتَوی ِإَلــی آلسَّ

هــر چنــد مقبــره ای در شــهر همــدان بــه ابــن ســينا نســبت داده شــده، اّمــا برخــی برآننــد كــه 

وی در اصفهــان از دنيــا رفتــه و در هميــن شــهر در محّلــه »شهشــهان« يــا كــوی »در دشــت« مقابــل 

مســجد »پاگلدســته« بــه خــاك ســپرده شــده اســت. )مهــدوى، 1382، 75؛ ابــن ابــى اصيبعــه، 1995، 

ــن، 1416، ج 6، 240( ــا، ج 3، 185-170 ؛ امي 437 ؛ موســوى خوانســارى، بی ت



112

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

 5- »ابــو عبــداهلل محمــد بــن عبــداهلل خطيــب اصفهانــی« معــروف بــه »خطيــب اســكافی« )متوفــای 

427ق( اديــب، لغــوی، نحــوی، در اصفهــان بــه دنيــا آمــد. وی شــعر عربــی را فصيــح و بليــغ می ســروده 

اســت. در ری از مصاحبــان صاحــب بــن عبــاد بــوده و در آن شــهر منصــب »خطابــت« را بر عهده داشــته 

ــدان  ــه صاحــب، او را يكــی از چيره دســتان و پيروزمن ــی اســت ك ــان عال ــام علمــی او آنچن اســت. مق

صحنــه دانــش دانســته اســت. تأليفاتــی نيــز دارد كــه از آن جملــه اســت: »درة الّتنزيــل فی بيــان اآليات 

المتشــابهات فــی كتــاب اهلل العزيــز« كــه پژوهــش عميقــی در آيــات متشــابه بــوده اســت.

از ديگــر آثــار او می تــوان بــه »شــرح شــواهد ســيبويه«، »لطــف الّتدبيــر فــی سياســات الملــوك«، 

»مبــادئ الّلغــة العربّيــة« و »نقــد الّشــعر« اشــاره كــرد. )مهــدوى، 1383، ج 1، 251 ؛ مــدرس، 1362،ج 

1، 396 ؛ بغــدادى، 1387، ج 2، 64؛ كحالــه، 1408، ج 10، 211( 

6- »ابــو عبــداهلل حمــزه بــن حســن اصفهانــی« )متوفــای 428ق( عالــم و اديببــا تألیفــات متعــدد 

ــه تألیفــات قرآنــی وی مــی تــوان بــه کتــاب »التنبيــه علــی حــروف الصحــف«  اشــاره کــرد  از جمل

ــکان، 1364، ج 2، 245( ــن خل ــدادى، 1387، ج 1، 366 ؛ اب )بغ

ــی  ــدود 430ق( محّدث ــا336- ح ــداهلل اصفهانی«)330ی ــن عب ــد ب ــم احم ــو نعي ــظ اب 7- »حاف

جليل القــدر وعالی مقــام کــه در اصفهــان متوّلــد شــد وبــرای تحصيــل دانــش بــه شــهرهای مختلــف 

مســافرت كــرد. نويســنده »روضــات الجّنــات« ابــو نعيــم را پيــرو آل ابيطالــب وشــيعه دانســته و اكثــر 

ــد. ــاد كرده ان ــا عظمــت از او ي عالمــان شــيعه وســّنی، ب

فعالّيــت قرآنــی وی مربــوط بــه كتابــی اســت كــه در منزلــت اميرالمؤمنيــن علــیj نوشــته و آيــات 

مربــوط بــه آن حضــرت را در آن كتــاب بــا عنــوان »مــا نــزل مــن القــرآن فــی اميرالمؤمنينj« گــردآوری 

كــرده اســت. نســخه ای از ايــن تفســير تــا ســده هفتــم هجــری در دســت بــوده وابــن بطريق، نســخه ای 

از آن را در اختيــار داشــته ودر تفســير خــود بــه نــام »خصائــص الوحــی المبيــن« آنچــه را كــه الزم ديــده 

از آن نقــل نمــوده اســت.

ــدیf، از  ــرت مه ــاالت حض ــن« در ح ــاء« و»اربعي ــة االولي ــان«، »حلي ــخ اصفه ــای »تاري كتاب ه

ــر او  ــت و قب ــان درگذش ــرانجام او در اصفه ــد، س ــاب می آين ــه حس ــم ب ــو نعي ــم اب ــار مه ــر آث ديگ

ــرى  ــا، ج 1، 272 ـ جاب ــارى، بی ت ــوى خوانس ــت. )موس ــهر اس ــن ش ــاِن« ای ــتاِن »آب بخش در قبرس

انصــارى، 1378، 302 ـ مهــدوى، 1383، ج 1، 224(

8- »ابــو مســلم محمــد بــن علــی بــن محمــد بــن مهريــزد بــن بحــر نحــوی اصفهانــی« معــروف 

بــه »محــدث اصفهانــی« و»ابــو مســلم اصفهانــی« )366- 459ق( از بــزرگان معتزلــه و مفّســران برتــر 

ــزرگ  ــر ب ــی از ســه مفّس ــوان يك ــه عن ــام او را ب ــه ن ــی اســت ك ــان عال ــام او در تفســير چن ــه مق ک
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ســده های ســوم تــا پنجــم هجــری قمــری ذكــر كرده انــد. چــرا كــه در ميــان مفّســران آن دوره هــا، 

ــده  ــی« )در س ــب اصفهان ــلم كات ــو مس ــد. اول: »اب ــی می نماي ــم خودنماي ــخصّيت مه ــه ش ــام س ن

ــو  ــوم: »اب ــای 350 ق(، س ــی« )متوف ــر رهن ــد بح ــن محم ــت(، دوم: »ابوالحس ــام او گذش ــارم ن چه

مســلم محــدث اصفهانــی« )صاحــب عنــوان(.

ابــو مســلم آشــنا بــه عربيــت وبــه گفتــه يحيــی بــن منــده، آشــنای بــه نحــو بــود. او از شــاگردان 

ــد  ــن َحم ــد ب ــی و حســين خــاّلل و محم ــی رجــاء صيرف ــن اب ــود و ســعيد ب ــری ب ــن ُمْق ــر ب ابوبك

ــی حمامــی اســت. ــن عل ــد. او شــيخ و اســتاد اســماعيل ب ــت كرده ان ــی از وی رواي كبريت

ــر، از  ــب و مفّس ــی، ادي ــلم اصفهان ــو مس ــد: »اب ــاظ« می گوي ــات الحف ــاب »طبق ــيوطی در كت س

ــام »جامــع التأويــل لمحكــم  ــه ن ــات و تفســير می باشــد وتفســيری ب ــم نحــو، ادبي ــه عل آگاهــان ب

ــد نگاشــته اســت«. )ســیوطی، 2009، 270( ــل« در بيســت جل التنزي

از آثــار ديگــر وی می تــوان بــه »ناســخ الحديــث ومنســوخه« اشــاره كــرد. )بغــدادى، 1387، ج 2، 

71 ؛ مهــدوى، 1383، ج 2، 917 ـ كحالــه، 1408، ج 11، 49؛ آل قيــس، 1362، ج 1، 228(

ــان  ــان )خیاب ــاِن اصفه ــی« )372- 460ق( در باطرق ــد باطرقان ــن محم ــل ب ــن فض ــد ب 9- »احم

هاتــف( ديــده بــه جهــان گشــود. وی از اســتادان زبردســت در فــن قرائــت بــوده كــه توانســته بــه 

ــان مشــهور می باشــد و امامــت  ــان و راوي ــن از محّدث ــد. او همچني ــل آي ــراء« نائ ــام »شــيخ الق مق

جماعــت مســجد جامــع اصفهــان را بــر عهــده داشــت. كتاب هــای »طبقــات القــراء« و»الشــواذ« در 

فــن قرائــت و »المســند« در حديــث، از آثــار او می باشــد. )بغــدادى، 1387، ج 1، 73؛ ســمعانى، 1419، 

ــس، 1362، ج 1، 230( ــى، ج 1، 195 ـ آل قي ج 1، 259 ؛ زركل

10- »ابوالقاســم عبدالرحمــن بــن محمــد بــن اســحاق بــن محمــد بــن يحيــی بــن منــده حافــظ 

ــذ  ــرای اخ ــه ب ــی ک ــان حنبل ــان وفقيه ــاهير محدث ــا 383- 470ق( از مش ــا 381ی ــی« )381 ی اصفهان

حديــث بــه ســفرهای متعــدد رفــت و در شــهرهای بغــداد، مكــه مكّرمــه، نيشــابور، شــيراز و همــدان 

ــد  ــه، ابــن خزيمــه واســطی و محّم از محدثانــی همچــون زاهــر بــن احمــد سرخســی، ابــن مردوي

بــن ابراهيــم جرجانــی حديــث شــنيد و بــرای بزرگانــی چــون ســّيد ابــو محّمــد حســن بــن محّمــد 

بــن رضــا علــوی كرانــی، ابوالحســن ظريــف بــه محّمــد نيشــابوری، ابوعبــداهلل دقــاق و محّمــد بــن 

غانــم بــن محّمــد حــّداد نقــل حديــث كــرد. وی پيــروان و طرفدارانــی نيــز در اصفهــان داشــته كــه 

بــه »عبدالّرحمانيــه« معــروف بودنــد.

ابــن منــده در حســن خــط نيــز شــهرت داشــته، حديــث بســيار بــه خــط خــود كتابــت نمــوده 

ــا  ــی ســهم قرآن پژوهــی او كتابــی ب اســت. وی تأليفــات بســياری دارد در تاریــخ و حدیــث دارد ول
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عنــوان »اآليــات والعالمــات مــن اآلفــات والّشــبهات« اســت. )زركلــى، 1986، ج 4، 103 ؛ مــدرس، 1362، 

ــه، 1941، 1671؛ بغــدادى، 1387، ج 1، 517( ج 8، 234 ؛ حاجــى خليف

11- »ابــو يوســف عبدالســالم بــن ُبنــدار قزوينــی« معــروف بــه »عبدالســالم قزوینــی«)393 یــا 411- 

ــار  ــزد قاضــی عبدالجب ــه تحصيــل پرداخــت و ن ــا آمــد و در زادگاهــش ب ــه دني 488ق( در قزويــن ب

همدانــی كالم خوانــد و مذهــب اعتــزال را از او اخــذ كــرد. ســپس بــه همــدان رفــت و نــزد ابوطاهــر 

بــن ســلمه تلمــذ نمــود و ســپس در اصفهــان رحــل اقامــت افكنــد و از اســاتيد مبــرز آن ديــار از جملــه 

ــرد و پــس از آن از دمشــق ديــدن  ــرد. ســال های متمــادی در مصــر بــه ســر ب ــو نعيــم بهره هــا ب اب

ــی شــهر دشــمنان  ــُد الَنْصــب« )يعن ــت وآن شــهر را »بل ــع خــود نياف ــاب طب ــی آنجــا را ب ــرد، ول ك

اميرالمؤمنيــن علــیj و خاندانــش( ناميــد.

ــرآن در  ــل ق ــه تفســير كام ــرد ك ــق ذات بهجــة« اشــاره ك ــه »حدائ ــوان ب ــی او می ت ــار قرآن از آث

ــاب« می باشــد. ــاره ســوره »فاتحــة الكت ــد آن درب ــت مجل ــه هف ــد اســت ك ســيصد مجل

ابــن ُبنــدار قزوينــی ســرانجام بــه بغــداد رفــت و در آن شــهر درگذشــت و در گورســتان »خيــزران« 

دفــن شــد. )زركلــى، 1986، ج 4، 131؛ ذهبــى، 1405، ج 18، 616 و 620 ؛ ابــن اثيــر، 1385، ج 8، 178 ؛ حاجــى 

خليفــه، 1941، 634 ؛ ابــن حجــر، 1415، ج 4، 350-347 ؛ كحالــه، ق، ج 5، 231؛ بغــدادى، 1387، ج 1، 569(

12- »ابــو عبــداهلل ســلمان بــن فتــی« )متوفــای 495ق( از مفّســران ولغويــون در نهــروان بــه دنيــا 

آمــد. ياقــوت حمــوی گويــد كــه نشــو و نمــاِء او در ری بــوده و بــه شــهرهای عــراق ســفر كــرد و بــه 

تعليــم پرداخــت وســرانجام در اصفهــان مقيــم شــد و در آن شــهر از دنیــا رفــت.) حمــوی، 1400، ج 

) 251-253 ،11

ابن فتــی دارای آثــار متعــددی اســت كــه ســهم قــرآن پژوهــی او »تفســير القــرآن« وكتــاب »علــل 

القــراآت« اســت. )زركلــى، 1986، ج 3، 169؛ موســوى خوانســارى، بی تــا، ج 4، 84-82؛ مــدرس، 1362، 

ــه، 1408، ج 4، 239؛  ــه، 1941، 163 و212 و446 و812 و1160 و1313 ؛ كحال ــى خليف ج 8، 137 و138؛ حاج

صفــدى، 1420، ج 15، 311-313(

13- »ابوالقاســم، حســين بــن محمــد بــن مفضــل بــن محمــد« معــروف بــه »راغــب اصفهانــی« 

)متوفــای 502ق( از دانشــمندان بــزرگ و طــراز اّول ســده پنجــم هجــری قمــری اســت. وی در بيــن 

تمــام دانشــمندان اســالمی اعــم از شــيعه و ســّنی از جايــگاه و اعتبــار بلنــدی برخــوردار اســت. بــه 

طــوری كــه هــر دو گــروه، ســعی در انتســاب وی بــه مذهــب خــود دارنــد.

فضــل او بيشــتر بــه جهــت تخصصــش در رشــته هايی چــون ادبيــات عــرب، لغــت، شــعر، اخــالق 

و علــوم قرآنــی اســت، بــه گونــه ای كــه كتــاب »المفــردات فــی غريــب القــرآن« كــه در آن بــه توضيــح 
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و تبییــن واژه هــای قــرآن پرداختــه، مــورد اســتفاده هــر دانش پژوهــی اســت كــه ســعی در مطالعــه 

تخصصــی در ايــن زمينــه دارد.

ــم  ــرآن كري ــه ق ــرين عالی رتب ــه بســياری از مفّس ــدازه ای موشــكافانه اســت ك ــه ان ــاب ب ــن كت اي

ــرای  ــزان، ب ــی در تفســير المي ــد حســين طباطباي ــه ســيد محم ــه عاّلم ــد. از جمل ــره برده ان از آن به

يافتــن معنــای دقيــق هــر واژه از ايــن كتــاب اســتفاده نمــوده و ســخن راغــب را »فصــل الخطــاب« 

قلمــداد كــرده اســت.

تــالش قرآنــی راغــب تنهــا بــه كتــاِب ذكــر شــده محــدود نمی شــود وكتاب هــای »مقّدمــة تفســير 

القــرآن«، »اســرار التأويــل وغــرة التنزيــل«، »تحقيــق البيــان فــی تأويــل القــرآن« و»حــل متشــابهات 

القــرآن« از ديگــر آثــار وی در زمينــه قــرآن كريــم اســت. از ايــن رو بــه حــق بايــد از وی بــه عنــوان 

پژوهشــگر قرآنــی نــام بــرد.

ــری هــم  ــای ديگ ــر شــد، كتاب ه ــر آنچــه ذك ــالوه ب ــات خــود ع ــی در طــول حي ــب اصفهان راغ

تأليــف كــرد كــه »الذريعــة الــی مــكارم الشــريعة« در موعظــه واخــالق، »محاضــرات االدبــاء ومحاورات 

الشــعراء« كــه گنجينــه ای از ادب و امثــال و شــعر و حكمــت و اخــالق اســت و بــه نقــل از نويســنده 

»رجــال اصفهــان«، در كمتــر كتابــی ايــن مطالــب يافــت می شــود، و»تفصيــل النشــأتين و تحصيــل 

الســعادتين« از جملــه كتاب هــای ديگــر او اســت. )حاجــى خليفــه، 1941، ج 1، 377 ؛ بغــدادى، 1387، 

ــا،ج 3، 197 ؛ اميــن، 1416، ج 6، 160( ج 1، 311 ؛ موســوى خوانســارى، بی ت

ــم و  ــام »ابوبكــر محمــد بــن حســن بــن فــورك اصفهانــی«، مفّســر، متكّل ــه ن در ســده پنجــم ب

اصولــی؛ برمی خوریــم کــه ظاهــرًا اصفهانــی االصــل اســت ولــی در ایــن شــهر زاده نشــده و اقامتــی 

در آن نداشــته اســت چراکــه او مّدتــی در عــراق بــه تدريــس پرداخــت و پــس از آن بــه شــهر ری 

مهاجــرت كــرد و آنــگاه کــه مخالفانــش بــر وی شــوريدند و او را مجبــور بــه تــرك آن ديــار نمودنــد 

ــا شــد و وی توانســت  ــه آن شــهر رفــت و مدرســه ای برايــش بن ــر دعــوت حاكــم نيشــابور ب ــا ب بن

ــردازد.  ــس بپ ــه تدري ــهر ب ــال ها در آن ش س

تأليفــات ابــن فــورك در زمينه هــای مختلفــی از جملــه قــرآن نزديــك بــه يكصــد جلــد اســت كــه 

ــه كتاب هــای، »التفســير« و»حــل اآليــات المتشــابهات« اشــاره كــرد.  ــوان نمونــه می تــوان ب ــه عن ب

)جنــاب، 1385، 75؛بغــدادى، ، ج 2، 60 ؛ آل قيــس، 1362، ج 1، 204(

ــه  ــه بعضــًا ب ــن سیاســیون )ک ــری بی ــا آنکــه شــاهد تعویــض حکومــت و درگی ــن ســده ب در ای

اندیشــمندان نیــز ســرایت کــرده( هســتیم ولــی بــاز هــم مباحــث قرآنــی جایگاهــی خــاص داشــته 

کــه در ایــن میــان، علــوم قــرآن رواج بیشــتری نســبت بــه تفســیر قــران داشــته بگونــه ای کــه فقــط 
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دو تــن از دانشــمندان یــاد شــده )3 و 11( بــه تفســیر کامــل قــرآن پرداختنــد و البتــه ســه نفــر دیگــر 

)1- 7- 13( قــرآن را بــه صــورت کامــل تفســیر کرده انــد ولــی بــه علــوم قرآنــی نیــز توجهــی خــاص 

داشــتند و در کنــار تالیــف تفســیر، دستنوشــته هائی در زمینــه علــوم قــرآن داشــته اند، در ایــن میــان 

دو دانشــمند )2 و 4( بــه تفســیر برخــی از ســور قرآنــی اکتفــا کردنــد و یــک نفــر )7( وظیفــه خــود 

را تفســیر یــک موضــوِع خــاص قرآنــی دانســته اســت، بــا ایــن حــال پنــج اندیشــمند ســده پنجــم 

ــد  ــرآن تشــخیص داده ان ــوم ق ــه عل ــی )5- 6- 9- 10- 13( تمــام وظیفــه خــود را در خدمــت ب اصفهان

و لــذا بی جهــت نیســت کــه در ایــن ســده شــاهد حضــور افــرادی در اصفهــان باشــیم کــه اهتمــام 

بــر آمــوزش علــوم و فنــون قرآنــی داشــتند ولــی تألیــف قرآنــی نداشــتند؛ بــرای نمونــه بــه ذکــر نــام 

ــم: ــا می کنی ــم اکتف ســیزده عال

1ـ »ابوالفضــل محمــد بــن جعفــر بــن عبدالکریــم جرجانــی«، )متوفــای 408 ق(. بــه عــراق، شــام، 

مصــر، فــارس ســفر کــرد و بــه اصفهــان آمــده و بــه قرائــات قــرآن پرداخــت و ســپس بــا جمعــی از 

قــراء بــه خراســان عزیمــت کــرد. )ســهمی، 1407، 458(.

2ـ » محمــد بــن عبدالرحمــن بــن جعفــر خلقانــی«، )متوفــای 415 ق(. او فــردی عابــد و از اصحــاب 

ــو  ــان میکــرد. )اب ــح بی ــه صــورت فصی ــرآن را ب ــت ق ــره میباشــد. و قرائ ــی هبی ــن اب ــا عثمــان ب اب

نعیــم، 1377، ج 2، 308(.

3ـ »عبدالواحــد احمــد بــن محمــد باطرقانی«)متوفــای 421ق( اهــل محّلــه باطرقــان كــه هم اكنــون 

ــرآن  ــت ق ــوايان در قرائ ــد. او از پيش ــه، می باش ــرار گرفت ــف ق ــان هات ــان در خیاب ــهر اصفه ــزء ش ج

ــوم قرائــت پرداخــت  ــه عل ــان زيســت وب ــود. وی در اصفه ــر روزگار خويــش ب ــان برت ــم ومحّدث كري

وشــاگردانی را تربيــت كــرد. )ســمعانى، 1419، ج 1، 259(.

4ـ »ابوالحســن محمــد بــن علــی بــن محمــد المعــدن«، )336 ـ 422 ق(. )خطیــب بغــدادی ،1417 

، ج 3، 94(.

ــه  ــروف ب ــی( )354 ـ 435 ق( مع ــری اصفهان ــد بص ــن احم ــان ب ــن عثم ــد ب ــر محم 5 ـ »ابوبک

ــری، 1410 ، 439(. ــرد. )صب ــان عزیمــت ک ــه بصــره و ســپس اصفه ــود و ب ــداد ب جرعــی. ســاکن بغ

ــه  ــان اصفهانــی« )متوفــای 431 ق(. معــروف ب ــداهلل بــن احمــد مرزب 6ـ »ابوبکــر محمــد بــن عب

ابــی شــیخ؛ بــزرگ قرائــات قــرآن بــود و قــرآن را بــر ابــی بکــر بــن فــورک تــالوت کــرد. )همــان(.

7ـ »ابوالقاسم طاهر بن محمد بن عبداهلل العکیلی«، )متوفای 439 ق(. )حموی، 1400 ، ج 2، 106(.

8 ـ »ابــو منصــور محمــد بــن احمــد بــن قاســم اصفهانــی«، )متوفــای 440 ق(. بــه شــهر دمشــق 

مهاجــرت کــرد و بــه کوفــه و بصــره عزیمــت نمــود و در اصفهــان ســکنی گزیــد. )صبــری،1410 ، 439(.
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9ـ »ابــو محّمــد عبــداهلل بــن محّمــد بــن عبدالرحمــن بكــری وائلــی اصفهانــی« معــروف بــه »ابــن 

اللبــان«، )متوفــای 446 ق( از مشــاهير فقهــای شــافعيه در اصفهــان بــوده، در پنــج ســالگی قــرآن را 

حفــظ نمــود، در اصفهــان، بغــداد و مّكــه از دانشــمندان بزرگــی اســتماع حديــث نمــود و عــالوه بــر 

فقــه وحديــث، در قرائــت و فنــون تجويــد نيــز از دانشــمندان بــه شــمار می رفتــه، مّدتــی منصــب 

ــه اصفهــان  ــدی هــم در بغــداد ســكونت داشــت و ســپس ب ــوده وچن ــر عهــده او ب ــذه ب قاضــی اي

بازگشــت و در ایــن شــهر وفــات يافــت. )زركلــى، 1986، ج 4، 266؛ مــدرس، 1362، ج 8، 178(.

10ـ »ابو طاهر محمد بن محمد بن علی المقری االصفهانی«، )متوفای 453 ق(. او قرآن را از ابی 

بکر محمد بن ابراهیم فرا گرفت و برای ابو عبداهلل بن حسین قرائت کرد. )ابن اثیر، 1385، ج 1، 435(.

11ـ »ابـو العبـاس احمـد بـن نصر مالکی المقری«، )سـال 460 ق زنده بـوده(، او قـرآن را در اصفهان از 

ابـا بکـر مقـری و ابا عبـداهلل بن منده در سـال 460 ق فرا گرفته اسـت. )صبـری ،1410 ، 440(.

12ـ »ابــو نصــر محمــد بــن عبدالرحمــن خرجانــی«، )متوفــای 475 ق(. معــروف بــه ابــی تانــة، او 

مــرد صالــح و عالمــی بــود کــه بــه شــهر بغــداد ســفر و بــه اصفهــان عزیمــت نمــود و مجالــس قــرآن 

در ایــن شــهر برگــزار کــرد. )حمــوی، 1400، ج 2، 418(.

13ـ »ابونصــر محمــد بــن عمــر بــن محمــد اصبهانــی مقــری«، )398 ـ 475 ق(. راوی حدیــث و در 

اصفهــان اقامــت داشــت و نــزد ابابکــر احمــد بــن موســی علــوم مختلــف را فــرا گرفــت و شــاگردان 

متعــددی را در علــوم قــرآن تربیــت کــرد. )ابــن اثیــر، 1385، ج 1، -204(.
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دامنه تحقیقتالیفات قرآنیوفاتنام

اسدآبادى  ابوالحسن 
همدانى

و 415 ق القرآن«،  »تفسیر  المطاعن«،  عن  القرآن  »تنزیه 
»المجتبى فى القراآت«

علوم  و  تفسیر 
قرآن

تفسیر قرآنترجمة الخواص« در تفسیر سوره انفال415 قمحمد اردستانى

تفسیر قرآنتفسیرى بر قرآن416 قابن مردویه

تفسير بر سوره های حمد، فلق، ناس، اخالص، االعلی 427 قحسین ابن سینا
َمآِء... « و آيه »ُثمَّ آْسَتَوی ِإَلی آلسَّ

تفسیر قرآن

محمد  عبداهلل  ابو 
خطیب

کتاب 427 ق فى  المتشابهات  اآلیات  بیان  فى  الّتنزیل  »درة 
اهلل العزیز«

علوم قرآن

علوم قرآن»التنبیه على حروف الصحف«428 قحمزه اصفهانى

تفسیر قرآن»ما نزل من القرآن فى امیرالمؤمنینj«430 قابو نعیم اصفهانى

مسلم  ابو  محمد 
اصفهانى

تفسیر »جامع التأويل لمحكم التنزيل« »ناسخ الحديث 459 ق
ومنسوخه«

علوم  و  تفسیر 
قرآن

علوم قرآنکتاب هاى »طبقات القراء« و»الشواذ«460 قابوبكر باطرقانی

علوم قرآن »اآلیات والعالمات من اآلفات والّشبهات«470 قعبدالرحمان ابن منده

تفسیر قرآنتفسیر »حدائق ذات بهجة«488 قعبدالسالم قزوینى

سلمان  عبداهلل  ابو 
ابن فتى

علوم »تفسیر القرآن« وکتاب »علل القراآت«493 ق و  تفسیر 
قرآن

راغب  حسین 
اصفهانى

 »المفردات فى غریب القرآن« »مقّدمة تفسیر القرآن« 502 ق
»اسرار التأویل وغرة التنزیل« »تحقیق البیان فى تأویل 

القرآن« »حل متشابهات القرآن«

علوم قرآن
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نتیجه گیری:

بــا توجــه بــه تحــوالت اصفهــان، در ســده های مختلــف شــاهد حضــور و بــروز چهره هــای قــرآن 

پــژوه در ایــن شــهر هســتیم کــه تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در نقش آفرینــی و تعــداد آنــان در 

پنــج ســده  اول ســهم داشــته اســت، بــه طــوری کــه در ســده اول و دوم گزارشــی از فعالیتــی قــرآن 

پژوهــی آنچنانــی نداشــتیم و در ســده ســوم، 7 نفــر و ســده چهــارم 16 نفــر و ســده پنجــم 13 نفــر را 

می شناســیم )جمعــًا36 نفــر(؛ کــه از ایــن افــراد یــازده نفــر بــه تفســیر کامــل قــرآن اهتمــام داشــتند 

و پنــج تــن تألیفــات تفســیری و علــوِم قرانــی دارنــد و دوازده دانشــمند بــه علــوم قــرآن پرداختــه و 

پنــج عالــم قرآنــی بــه تفســیر یــک موضــوع از قــرآن توجــه کــرده و ســه نفــر بــه تفســیر برخــی از 

ســور و یــا آیــات قــرآن بســنده نموده انــد.

آن چه از مجموع این پژوهش مستفاد می شود را می شود در چند مورد بیان کرد

ــر  ــالوه ب ــه ع ــه ای ک ــه گون ــد ب ــان اســالم دارن ــژه ای در جه ــان ســهم وی ــرآن پژوهــان اصفه 1- ق

تفســیرهای مختلــف در ســده های مختلــف، نافــع بــن عبــد الرحمــن اصفهانــی کــه جــزء قــراء ســبعه 

بــه شــمار می آیــد ســهم ویــژه ای در قرائــت قــرآن در طــول تمــدن اســالمی دارد.

2- وجــود مفســران مختلــف بــا گرایش هــای اعتقــادی مختلــف در ایــن شــهر باعــث رشــد علــوم 

قرآنــی شــد بــه گونــه ای کــه در ســده های ســوم و چهــارم کــه اوج دوران ناســخ و منســوخ نویســی 

اســت، در ایــن شــهر نیــز مفســران بــه ایــن نــوع تفســیر نیــز اهتمــام داشــتند و آثــار بســیاری بــه 

قلــم تحریــر در آوردنــد

ــاظ  ــهر از لح ــن ش ــه ای ــد ک ــث گردی ــی باع ــران اصفهان ــن مفس ــیعی در بی ــای ش 3- گرایش ه

ــه شــیعه گری تمایــل پیــدا کنــد و یکــی از اصلی تریــن زمینه هــای تشــکیل حکومــت آل  مذهبــی ب

بویــه شــیعه مذهــب در ایــن شــهر گرایــش مــردم بــه شــیعه گری بــود کــه توســط مفســران تبییــن 

شــده بــود.

ــارم و پنجــم  ــرن چه ــی در ق ــی حدیث ــت آموزه هــای قرآن ــا محوری ــی ب ــدارس علم 4-  ایجــاد م

ــاد و  ــن عب ــی کــه در ایــن شــهر حضــور داشــتند همچــون صاحــب ب توســط وزاری دانشــمند ایران

خواجــه نظــام الملــک طوســی، ســرآغاز ایجــاد مــدارس و دانشــگاه های اســالمی بــود بــه گونــه ای 

کــه تــا ســالیان متمــادی جهــان اســالم از ایــن میــراث بهــره بــرد.

5- میـراث مکتـوب قـرآن پژوهـان اصفهانی، زمینه را برای رشـد این علـوم در قرون بعـد ایجاد کرد 

بـه گونـه ای کـه در دوران صفوی شـاهد اوج این گونه مباحث در شـهر اصفهان هسـتیم.  
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کتاب نامه

آقا بزرگ تهرانى )1408ق(،الذريعة الى تصانيف الشيعة، قم: اسماعيليان 	 

آل قيس، قيس )1362ش(، االيرانيون واالدب العربى، تهران: البحوث والتحقيقات الثقافيه.	 

ابن ابى اصيبعه )1995م(؛ عيون االنباء؛ بیروت: دار مكتبة الحياة.	 

 ابن اثير )1385ق(، الكامل فی التاريخ، بیروت: دار صادر. 	 

 ابن جزری، حافظ دمشقی )1418ق(، النشر فی قراءات العشر، بيروت: دار العلميه.	 

 ابن حجر عسقالئى )1415ق(، لسان الميزان، بیروت: دار احياء التراث العربى.	 

ابن حوقل، ابوالقاسم )1345ش(، صوره الرض، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنياد فرهنگ.	 

ابن خلکان، احمد بن محمد)1364(، وفیات االعيان، تحقیق عباس احسان، بیروت: دارالفکر.	 

ابوشامه )1395(، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، بیروت : دار صادر	 

ابونعيم اصفهانى، حافظ )1377ش(، ذكر اخبار اصبهان، تهران: سروش.	 

ابى فالح حنبلى )بی تا(، شذرات الذهب، بیروت: دار احياء التراث العربى. 	 

ابو شیخ محمد انصارى )بی تا(، طبقات المحدثين باصبهان، مخطوط، عراق: کتابخانه آصفیه رقم  18326. 	 

امين، محسن )1416ق(، اعيان الشيعه، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى. 	 

امينى نجفى، عبدالحسين )1397ق(، الغدير، بیروت: دارالكتاب العربى. 	 

بغدادى، اسماعيل )1387ق(، هدية العارفين، تهران: اسالميه.	 

 بكائى، محمد حسن )1374ش(، كتابنامه بزرگ قرآن كريم، تهران: قبله. 	 

 جابرى انصارى، حسن خان )1378ش(، تاريخ اصفهان، اصفهان: مشعل. 	 

جمعى از پژوهشگران حوزه علميه قم )1385ش(، گلشن ابرار، قم: نشر معروف.	 

ــازمان 	  ــان: س ــان(، اصفه ــان )االصفه ــاهير اصفه ــال و مش ــى )1385ش(، رج ــيد عل ــر س ــاب، مي  جن

ــان. ــهردارى اصفه ــى ش ــى تفريح فرهنگ

حاج سيد جوادى، كمال )1379ش(، اثر آفرينان، تهران: انجمن آثار مفاخر فرهنگى.	 

حاجى خليفه، مصطفى)1941م(، كشف الظنون، بغداد: مكتبه المثنى. 	 

 حسن بن محمد قمى )1385ش(، تاريخ قم، قم: زائر. 	 

 حموی، یاقوت بن عبداهلل )1400ق(، معجم االدباء، بیروت: دارالفكر،	 

 خطيب بغدادى )1417 ق(، تاريخ بغداد، بیروت :دار الكتب العلميه.	 

ذهبى، محمد )بی تا(، تذكرة الحفاظ، بیروت :دار احياء التراث العربى. 	 

------------------ )1405ق(، سير اعالم النبالء، بیروت :مؤسسه الرساله. 	 

------------------ )1412ق(، االعالم بوفيات اعالم، بیروت :دارالفكر.	 

راونــدي، محمدبــن علــي بــن ســليمان )1363ش(، راحــة الصــدور و آیــة الســرور، بــه اهتمــام محمــد 	 

اقبــال، تهــران: علمــی 

 زركلى، خيرالدين )1986م(، االعالم، بیروت: دارالعلم للمالبين.	 
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سجادی، سید احمد)1388(، قرآن پژوهان اصفهان، تهران: انتشارات امیر کبیر.	 

سمعانى، عبدالكريم )1419ق(، االنساب، بیروت: دار احياء التراث العربى.	 

صحمی، ابوالقاسم حمزه)1407 ق(، تاریخ جرجان، بیروت: عالم الکتب.	 

سيوطى، عبدالرحمن جالل الدین )2009م(، طبقات الحفاظ، قاهره: مكتبه الثقافه الدينيه.	 

صبری، احمد الفی الغریری )1410 ق(، الحرکة الفکریة العربیة في اصفهان، مخطوط. 	 

صفدى، صالح الدين )1420ق(، الوافى بالوفيات، بیروت: دار احياء التراث العربى. 	 

عاشــوری، نادعلــی )1377(، نافــع بــن عبــد الرحمــن قــرآن پــژوه برجســته و قــاری ممتــاز اصفهــان، 	 

نشــریه فرهنــگ اصفهــان، بهــار و تابســتان 1377.

عقیلــی، ســید احمــد )1400(، واکاوی نقــش آثــار تفســیری قرآنــی در فرهنــگ و تمــدن اســالمی، فصلنامــه 	 

قــرآن، فرهنــگ و تمــدن، بهــار 1400.

عقیلی، سید احمد و حمید خلیلیان )1387(، جلوه قرآن در خاک تابان، اصفهان: مرغ سلیمان.	 

فقيــه ايمانــى، مهــدى )1374ش(، تاريــخ تشــيع اصفهــان، تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت 	 

ارشــاد. 

قــوام نیــا، ســید روح اهلل )1381(، آشــنائی بــا قــرآن پژوهــان اصفهــان، مجلــه قرآنــی کوثــر، تابســتان 	 

و پائیــز 1381.

 كتابى، سيد محمدباقر )1375ش(، رجال اصفهان، اصفهان: گلها.	 

 كحاله، عمر رضا )1408ق(، معجم المؤلفين، بیروت :دار احياء التراث العربى.	 

كريمان، حسين )1349ش(، رى باستان، تهران: دانشگاه ملى ايران.	 

مافروخــي، مفضــل بــن ســعد )1385ش(، محاســن اصفهــان، ترجمــه حســين بــن محمــد آوي، بــه 	 

كوشــش عبــاس اقبــال آشــتياني، اصفهــان: بــی جــا

 مدرس، محمد على )1362ش(، ريحانة االدب، تهران: خیام. 	 

ــوم 	  ــب عل ــن کت ــه و تدوي ــازمان مطالع ــران: س ــرآن، ته ــخ ق ــادی )1382(، تاری ــت، محمده معرف

انســانی دانشــگاه ها )ســمت(. 

 موسوى خوانسارى، محمد باقر )بی تا(، روضات الجنات، قم: اسماعيليان. 	 

مهدوى، سيد مصلح الدين )1383ش(، دانشمندان و بزرگان اصفهان، اصفهان: گلدسته.	 

------------------------------------ )1382ش(، مزارات اصفهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. 	 

اعــالم اصفهــان، اصفهــان: ســازمان فرهنگــى تفريحــى 	  ------------------------------------ )1385ش(، 

ــان.  ــهردارى اصفه ش

ناصــر خســرو قباديانــی )1363ش(، ســفرنامه، بــا حواشــى و تعليقــات فهــارس بــه كوشــش محمــد دبيــر 	 

ســياقى، تهــران: زوار.
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خدیجه احمدی بیغش1*

چکیده

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه زنــان 

شــیعه ی قــرن چهــارم هجــری، یعنــی دوران طالیــی اســالم، چــه نقشــی درگســترش علــوِم فرهنــِگ 

تمــّدن اســالمی داشــته اند. از آن جــا کــه فرهنگ ســازی محــدود بــه قشــر خاصــی نیســت، زنــان بــه 

عنــوان نیمــی از اجتمــاع، در ایجــاد آن نقش آفریــن هســتند. بانــوان بــا توجــه بــه جایــگاه تربیتــی 

ــی و سياســيی  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــون علم ــاد گوناگ ــی ابع ــش و آموزه هــای تشــّیع در تمام خوی

ــواره در  ــرk، هم ــد از پيامب ــی اســالم راســتين بع ــده و تجّل ــه دهن ــوان ادام ــه عن ــخ شــيعه، ب تاري

ــي  ــته و در برخ ــر داش ــش مؤث ــيعی نق ــگ ش ــاعه ی فرهن ــالمی و اش ــوم اس ــق عل ــت و تعمي تثبي

مراحــل سرنوشت ســاز شــدند. ســده ی چهــارم هجــری ـ کــه هــم زمــان باحکومت هــای شــیعی، از 

جملــه: آل بویــه، فاطمیــان و حمدانیــان و هــم دوره بــا خالفــت اهــل ســنت درحکومــت عباســیان 

بــود ـ فعاليت هــای گســترده ی مثبــِت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بانــوان شــیعه در گســترش علــوم 

ــی،  ــی، سیاس ــای علم ــرن در عرصه ه ــن ق ــان ای ــش زن ــن نق ــتیم. مهم تری ــاهد هس ــالمی را ش اس

ــت. ــوده اس ــدد ب ــای متع ــیوه ها و قالب ه ــه ش ــی و ب ــی فرهنگ اجتماع

ــوم اســالمی، گســترش، فرهنــگ، تمــّدن  ــوان، ســده چهــارم هجــری، قــرآن، عل واژگان کلیــدی: بان

اســالمی
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مقدمه

بــا ظهــور اســالم، شــخصیت زن و جایــگاه او ارتقــا و تغییــرات بنیادیــن پیــدا کــرد، که در مقایســه 

میــان شــرایط قبــل و بعــد از اســالم و نيــز مطالعــه ی جايــگاه ایشــان در ملــل و اديــان دیگــر، قابــل 

درک اســت. آیــات متعــدد قــرآن کریــم، جایــگاه بــا عظمــت زن را در نظــام خلقــت از منظــر دیــن 

ــذى َخَلَقُكــْم مــْن َنْفــٍس واِحــَدٍة  ُكــُم الَّ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ هاالنَّ اســالم بیــان مــی دارد. از جملــه آیــه: »يــا َايُّ

ــثَّ مْنُهمــا رجــااًل َكثيــرًا َو ِنســاًء« )نســاء:1(. مذهــب تشــّیع بــرای بانــوان  ــَق مْنهــا َزْوَجهــا َوَب َو َخَل

جایــگاه ویــژه قائــل بــوده و ایــن جایــگاه را بــا در نظــر گرفتــن نقش هــای متعــدِد پیــدا و پنهــان 

ایشــان در زندگــی فــردی و اجتماعــی ارتقــا داده اســت. ایــن منزلــت در مذهــب تشــّیع، موجــب 

گشــته بانــوان را در تغییــر سرنوشــت خــود و بشــریت مؤثــر دانســته و ایشــان را در ایــن امــر تمدنــی 

نیــز ســهيم و مســئول بداننــد. از ایــن رو در مقاطــع گوناگــون و در قــرون متمــادی شــاهدیم، بانــوان 

 bدر عرصه هــای مختلــف رشــد کرده انــد. ایــن مســئله بــا تمســک بــه ســیره ی عملــی اهــل بیــت

همچــون حضــرت زهــراh و حضــرت زینــبh، در واالتریــن مراتــب تفکــر توحیــدی ارتقــا یافتــه و 

در بحرانی تریــن لحظــات تاریــخ بشــریت جلــوه نمــوده اســت، بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا بــرای زمــان 

ــی تشــيع توســط  ــا و گســترش فرهنــگ تمّدن ــز شــاهد احی ــف نی ایشــان، بلکــه در قرن هــای مختل

بانــوان بســیاری هســتیم. بانــوان در عرصه هــای گوناگــون علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و... 

ــته اند. از  ــاركت داش ــوس مش ــاًل محس ــورت کام ــه ص ــالمی ب ــّدن اس ــگ و تم ــترش فرهن در راه گس

ــورا  ــام عاش ــوان در قي ــور بان ــه حض ــوان ب ــیع، می ت ــب تش ــوان مکت ــی بان ــای اوج نقش آفرين قله ه

و ابــالغ پيــام انقــالب امــام حســينj، برگــزاری عــزاداری ائمــهb در ســایر عصرهــا و دیگــر مــوارد 

اشــاره نمــود، کــه از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در بصیرت بخشــی و نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن 

اســالمی و شــیعی، محســوب می شــود. 

ســده ی چهــارم هجــری )شــامل دهه هــای 310 تــا 390( بــه عنــوان یکــی از طالیی تریــن مقاطــع 

ــی  ــری و فرهنگ ــی، فک ــد علم ــف رش ــای مختل ــری در زمینه ه ــای اوج جلوه گ ــخ و از دوران ه تاری

تمــّدن اســالمی بــه شــمار مــی رود. بررســی تاریخــی حکومت هــای حاضــر در قــرن چهــارم، حکایــت 

ــترش  ــش را در گس ــن نق ــه مهم تری ــرن دارد ک ــن ق ــیعی در ای ــزرگ ش ــای ب ــیس دولت ه از تأس

ــر،  ــر شــیعه دارا می باشــد )کرم ــودن مظاه ــان نم ــژه نه ــه وی ــّدن اســالمی، ب ــگ و تم ــوم، فرهن عل

ــی،  ــف علم ــای مخلت ــرن در زمینه ه ــن ق ــددی در ای ــوان متع ــن، 1383، 156(. بان 1375، 29 ؛ کاه

فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و... بــه تــالش و فعالیــت مؤثــر و مانــدگاری پرداخته انــد، امــا بنابــر 
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ــه ی گوناگــون، بســیاری از ایــن تالش هــا ثبــت و ضبــط نشــده و موجــب عــدم دسترســی مــا  ادل

بــه تمامــی تالش هــا و زحمــات ایــن بانــوان فّعــال در قرن هــای مختلــف از جملــه ســده ی چهــارم 

گشــته اســت.

پیشینه تحقیق

ــه  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــه را ب ــره ی جامع ــی از پیک ــش مهم ــوان بخ بان

نقش هــا و تأثیــرات بســیار آن هــا را در طــول تاریــخ بشــرّیت نمی تــوان نادیــده گرفــت. از ایــن رو 

فعالیت هــای زنــان همــواره مــورد توجــه خــاص اندیشــمندان و محققــان در قــرون گوناگــون بــوده 

اســت. از جملــه تحقیقــات در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

ــه  ــا ب ــا(، تنه ــی )بی ت ــی مدرس ــد تق ــته محم ــالمی نوش ــّدن اس ــای تم ــول و پایه ه ــاب اص کت

ــه اســت. ــّدن اســالمی پرداخت بررســی اصــول اساســی تم

کتــاب تمــّدن اســالمی در قــرن چهــارم هجــری، یــا رنســانس اســالمی، نوشــته آدام متــز )1362( 

مفهــوم تمــّدن اســالمی و یــا همــان رنســانس اســالمی را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

مقالــه خدمــات مســلمانان بــه علــوم در رنســانس اســالمی )برگرفتــه از طــرح پژوهشــی تمــّدن 

اســالمی در مواجهــه بــا مغــرب زمیــن(، نوشــته مســعود صدقــی، نشــریه مطالعــات علــوم انســانی 

ــا پانزدهــم میــالدی  ــه ت ــه بررســی خدمــات علمــی و فرهنگــی مســلمانان بیــن ســده ن )1385(، ب

پرداختــه اســت.

مقالــه نقــش زنــان در بیــداری اســالمی، نوشــته فاطمــه وکیــل کنیــز، مجلــه تحليل هــای سياســی 

ــه  ــالمی پرداخت ــداری اس ــترش بی ــخ در گس ــول تاری ــوان در ط ــر بان ــای مؤث ــه فعالیت ه )1391(، ب

اســت.

مقالــه نقــش زن در گــذر تاریــخ )نقــش زن قبــل از ظهــور اســالم نقــش زن بعــد از ورود اســالم(، 

نوشــته فهیمــه زهرایــی، مجلــه دانــش معرفــت )1395(، در ایــن نوشــتار ضمــن بیــان آیاتــی دربــاره 

زن و ارزش و اهمیــت او، بــه جایــگاه زن در طــول تاریــخ کــه بــه دو دوره قبــل از اســالم یعنــی دوره 

جاهلیــت و بعــد از اســالم تقســیم می شــود، پرداختــه شــده اســت.

مقالــه نقــش آفرینــی بانــوان شــیعه در گســترش علــوم اســالمی بعــد از انقــالب اســالمی، نوشــته 

ــان شــیعه در بعــد از انقــالب اســالمی  ــه فعالیت هــای زن ــداری )1399(، ب ــه بی ــم توانایــی، مجل مری

پرداختــه اســت.

مقالــه: بررســی نقــش زنــان در عصــر صفــوی، نوشــته رضــا بیطرفــان، ســایت راســخون )1392(، 
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بــه نقش هــای مختلــف بانــوان در عصــر صفــوی اشــاره داشــته اســت.

ــش  ــق و پژوه ــخص تحقی ــور مش ــه ط ــه ب ــته ای ک ــا نوش ــر. ام ــمار دیگ ــته های بی ش و نگاش

ــوان را در  ــی بان ــرد تمّدن ــا رویک ــی و... ب ــی، اجتماع ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــدد علم ــای متع فعالیت ه

قــرن چهــارم هجــری مــورد بررســی قــرار دهــد، یافــت نشــد. امــا ایــن تحقیــق بــه منظــور تبییــن 

ــّدن  ــارف اســالمی و نشــر تم ــوم و مع ــارم هجــری، در گســترش عل ــوان ســده چه ــر نقــش بان بهت

شــیعی، ابتــدا فضایــی از ســه حکومــت مســتقر در ایــن قــرن را تشــریح نمــوده اســت، تــا از رهگــذر 

ــردد. ــر و بیشــتر آشــکار گ ــوان بهت ــر بان ــگاه و فعالیت هــای مؤث ــن تبییــن، جای ای

1. بسترهای حکمرانی سده چهارم

ــه  ــت ک ــی اس ــالم، لقب ــان اس ــّدن جه ــگ و تم ــش، فرهن ــش، پژوه ــم و دان ــن عل ــر زّری عص

اندشــیمندان بــزرگ بــرای ســده ی چهــارم هجــری در نظــر گرفته انــد. چــرا کــه در ایــن عصــر، علــوم 

ــی  ــا حکمران ــان ب ــرن، هم زم ــن ق ــر ای ــم ب ــت. فضــای حاک ــون بســیاری نشــر و گســترش یاف و فن

ســه حکومــت اســالمی آل بویــه، فاطمیــان، حمدانیــان و عباســیان، بــوده اســت )ابــن جــوزی، 1412 

.)150 ،ج14، 

اولیــن حکومــت اســالمِی حاکــم در ایــن عصــر، حکومــت آل بویــه شــیعی اســت کــه در فاصلــه 

ــان  ــد. آن ــی کردن ــراق و شــام فرمانروای ــران، ع ــر بخــش بزرگــی از ای ــا 448 ب ــن ســال های322 ت بی

تــالش و اهتمــام بســیاری در رشــد، تقویــت و رونــق علــوم و معــارف امامیــه داشــته اند )ابــن اثیــر، 

ــکوفایی  ــت و ش ــه، عظم ــام گرفت ــز ن ــالمی« نی ــانس اس ــه که»رنس ــر آل بوی 1989، ج5، 331(. عص

ــوم اســالمی را در پــی داشــته اســت )ایــوب،1997 ،169؛ امیــن، 2002 ،ج16، 334(.  فرهنــگ و عل

بــا بــه قــدرت رســیدن حکومــت آل بویــه، فعالیت هــای گســترده ی ایشــان در نشــر و اشــاعه ی 

علمــی ـ فرهنگــی اســالم نمایــان شــد. حکومــت آل بویــه در قالــب فعالیت هــای مختلــف، درصــدد 

ــه  ــد، ب ــزی نمای ــّدن اســالمی شــیعی را پایه ری ــگ و تم ــر اســاس فرهن ــا پایه هــای علمــی ب ــود ت ب

گونــه ای کــه تمامــی ابعــاد محتوایــی و ســاختاری را در برگیــرد. بــا تــالش حکمرانــاِن دانــش دوســت 

ایــن سلســله، مراکــز آموزشــی و پژوهشــی فراوانــی ماننــد کتابخانه هــای عظیــم و مــدارس تأســیس 

شــد و امکانــات مــاّدی و معنــوی بســیاری در ایــن مســیر َصــرف گشــت. در دوران مذکــور، مؤسســات 

و مراکــز علمــی، فرهنگــی و دینــی دیگــری هــم بــا عنــوان دار العلــم تأســیس شــد کــه داشــتن کتــاب 

و کتابخانــه بــرای پیشــبرد و تســهیل امــور آن هــا ضــروری می نمــود. 

ــر  ــتمل ب ــه مش ــت ک ــود داش ــای آن روزگار وج ــا و دارالعلم ه ــاب در کتابخانه ه ــد کت ــزاران جل ه
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علــوم و معــارف متعــدد اســالمی بــود و ســبب گشــت تــا بــر تعــداد علمــا و دانشــمندان و خدمــات 

ارزشــمند ایشــان افــزوده گشــته و در نتیجــه نشــر و گســترش علــوم و معــارف اســالمی را در برداشــته 

باشــد )ابــن العمــاد الحنبلــی، 1998، ج3، 104(. 

ــان  ــال هایی می ــه در س ــت ک ــان اس ــت فاطمی ــرن، حکوم ــن ق ــدر در ای ــت مقت ــن حکوم دومی

ــمال  ــر ش ــالم )سراس ــان اس ــرب جه ــرزمین های غ ــیعی از س ــق وس ــر مناط ــری ب ــا 567 قم 297 ت

آفریقــا( حکومــت نمودنــد )ابــن خلــدون،1363 ،2، 658(. فاطمیــان خاندانــی پیــرو مذهــب تشــّیع و 

بنیان گــذار فرقــه اســماعیلی بودنــد. وســعت خالفــت فاطمیــان در ابتــدا محــدود بــه مغــرب اســالمی 

بــود. امــا آنــان بــا فتــح مصــر پــس از شــصت ســال، نفــوذ قلمــرو خــود را تــا حوالــی شــام و یمــن و 

حتــی بخش هایــی از حجــاز گســترش دادنــد. شــاید ایــن فتــح و تســلط را بتــوان فرصــت مناســبی 

ــن  ــّدن اســالمی و شــیعی دانســت. همچنی ــگ و تم ــارف، فرهن ــوم، مع ــرای نشــر و گســترش عل ب

توجــه ویــژه ی فاطمیــان بــه علــم و دانــش در طــول ســه ســده حکمرانــی آنــان، موجــب شــکوفایی 

ــاّدی  ــای م ــا حمایت ه ــف، ب ــوم مختل ــمنداِن عل ــت. دانش ــالمی گش ــّدن اس ــش و تم ــم و دان عل

ــه  ــم جامع ــدگاری را تقدی ــمار و مان ــتاوردهای بی ش ــدند، دس ــق ش ــی موّف ــای فاطم ــوی خلف و معن

نماینــد. از ایــن رو منطقــه شــمال آفریقــا، مغــرب اســالمی و مصــر در دوران حکومــت فاطمیــان بــه 

ــی  ــای علم ــیس نهاده ــد. تأس ــدل ش ــالم مب ــان اس ــی جه ــون علم ــن کان ــن و محوری تری بزرگ تری

ــه فعالیت هــای  ــز دارالحکمــه، کتابخانه هــا، رصدخانه هــا، و... از جمل همچــون: جامــع االزهــر، مراک

ــی،1383  ــزی، 1418 ،ج2، 330 ؛ اتابک ــود )مقری ــالمی ب ــش اس ــق دان ــترش و رون ــن دوره در گس ای

،ج4، 101(. هرچنــد ایــن مراکــز در اصــل بــه تعلیــم مکتــب تشــّیع اســماعیلی  پرداختنــد، ولــی بــه 

دلیــل تســامح مذهبــی و شــهرت بســیار در جهــان اســالم، دانشــمندان اهــل ســنت هــم در آن بــه 

ــر،  ــی، 1376 ،ج3، 177 ؛ چلونک ــی، 1378، 64 ؛ جوین ــد )صنهاج ــغول بودن ــی مش ــای علم فعالیت ه

 .)26، 1390

دولــت شــیعی مذهــب حمدانیــان، از جملــه دولت هــای دیگــری بــود کــه در ایــن عصــر توانســت 

ــد و  ــآوردی کن ــگ و ادب هم ــکوفایی فرهن ــترش و ش ــه ی گس ــور در زمین ــای مذک ــای دولت ه هم پ

خــوش بدرخشــد. حکومــت حمدانیــان، شــیعی دوازده امامــی و حاکــم بــر موصــل و حلــب در ســال 

هــای333 تــا 389 بودنــد. درج اســامی پنــج تــنb بــر روی ســّکه ها و ســاخت حصــار و قّبــه بــر 

مــزار امــام علــیj از جملــه فعالیت هــای دیدنــی و مؤثــر ایــن دوره بــود. شــخصیت ادب دوســت 

ــب و  ــهر حل ــت ش ــی، موقعی ــان حمدان ــروری حاکم ــش پ ــتی و دان ــم دوس ــی، عل ــای حمدان حکم

حضــور ادبــا و شــاعران بــزرگ در دربــار حمدانیــان، از جملــه مصادیقــی از شــکوفایی و ترســیم اوضــاع 
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فرهنگــی در ایــن دوره اســت. در ایــن سلســه ادبیــات از غنــای چشــم گیری برخــوردار گشــت، از ایــن 

رو حکومــت حمدانــی، حکومــت شــعر و جنــگ نــام گرفــت. فعالیت هــای علمــی علمــا و دانشــمندان 

حکومــت حمدانــی تنهــا در ادبیــات نبــود، بلکــه در علومــی چــون لغــت، نحــو، خطابــه، علــوم عقلــی، 

طــب و نجــوم نیــز متخصصیــن بســیاری را تربیــت نمــود، کــه در ســایه ی آن دســتاوردهای بســیاری 

را در زمینه هــای مختلــف، تقدیــم نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی داشــتند. )محالتــی، 

1368، ج3، 143؛ مدنــی کاشــانی، 1386، ج1، 21(. 

حکومت هــای ایــن قــرن، منحصــر در حکومت هــای شــیعی نبــوده، بلکــه حکومت هایــی چــون 

ــه بیــن  عباســیان از اهــل ســنت نیــز مســتقر بودنــد کــه بخش هــای وســیعی از بغــداد را در فاصل

ســال 132 تــا 656 در دســت داشــتند، البتــه قــدرت حکومــت عباســیان در ایــن قــرن رو بــه افــول 

بــود )رمضــان، 1993، 333 ؛ نوبختــی،1386، 61(. بانــوان اهــل ســنت ایــن دوره نیــز ماننــد: صبیحــه 

همســر مســتنصر بــن عبدالرحمــن، ارجــوان مــادر المقتــدي بــاهلل و قطــر النــدي ـ اســما دختــر ابــو 

الجیــش )لســان الملــک،1384، ج2، 32( گرچــه خدمــات بســیاری را دوشــادوش مــردان در ایــن عصــر 

ــه فعالیت هــای  ــن ب ــی و پرداخت ــق معرف ــن تحقی ــرد ای ــه رویک ــه آن ک ــا توجــه ب ــا ب داشــته اند، ام

بانــوان شــیعه ســده چهــارم در گســترش و رونــق علــوم و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی اســت، صرفــا 

بــه معرفــی نقــش زنــان ایــن دوره در حکومت هــای شــیعه اکتفــا شــده اســت. 

زنــان شــیعه ایــن قــرن، تأثیــر بســیاری درگســترش و رونــق علــوم و معــارف اســالمی ایفــا کردنــد. 

بــه گونــه ای کــه فعالیت هــای ایشــان را می تــوان در دســته بندی هــای زیــر ارائــه نمــود: 

1. عرصه علمی

ــاد  ــبی را ایج ــه ی مناس ــت و زمین ــارم، فرص ــرن چه ــیعی در ق ــای ش ــدن حکومت ه روی کار آم

ــت آل  ــیعه، حکوم ــای ش ــن حکومت ه ــردد. از مهم تری ــد گ ــیعه تجدی ــی ش ــوای علم ــا ق ــود ت نم

بویــه در بغــداد بــود. تــرس و وحشــت خلفــای وقــت از بــه قــدرت رســیدن ائمــهb و شــیعیان و 

جنگ هــای متعــدد و گســترده ای کــه در قــرون صــدر اســالم علیــه شــیعه وارد آمــد موجــب شــد، 

در ایــن قــرون شــاهد نایــاب شــدن بیشــتر مصــادر و اندیشــه های شــیعی )احادیــث ائمــهb شــیعه 

ــان، از دســترس  ــه صــورت تدریجــی و در طــول زم ــع و مصــادر ب ــن مناب و...( باشــیم. در نتیجــه ای

خــارج شــد و تفّکــر شــیعی از منابــع آموزشــی، علمــی و فرهنگــی کــم رنــگ یــا حــذف گردیــد. بنابراین 

شــیعیان در ایــن قــرون، نهایــت تــالش خویــش را بــه کار بردنــد تــا معــارف و تفکــرات خویــش را بــه 

ــد و در ایــن  ــرون بعــدی منتقــل کنن ــه نســل ها و ق ــا، کامــل نمــوده و ب ــه ای و در اختف شــیوه ی تقی

ــا ایــن وجــود، تــداوم منــع نقــل و انتقــال معــارف  مســیر از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کردنــد. ب
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تشــّیع، موجــب  شــد کــه ایــن مذهــب را در حــد اندیشــه ی  فرقــه ای و غیــر بــارور، متوقــف کــرده و 

ــا فرقه هــای انحرافــی را از آن ســلب کننــد. ــه ب مانــع پویایــی آن شــوند و تــوان مقابل

ــرای  ــرت ب ــد دوره فت ــب ش ــارم موج ــرن چه ــدود ق ــیعی در ح ــای ش ــن حکومت ه ــدرت گرفت ق

عالمــان مذهبــی پدیــد آیــد. علمــا و دانشــمندان شــیعی مذهــب، ایــن امــکان و فرصــت را یافتنــد 

ــکار آن را نشــر  ــع و مصــادر شــیعه، آرا و اف ــدی از مناب ــا بهره من ــم و مناســب ب ــا در فضایــی مغتن ت

و گســترش دهنــد. بــه عنــوان نمونــه بــه نقــل احادیــث و روایــات اهــل بیــتb بــا قــدرت ویــژه 

ــاری کــه  پرداختــه، مباحــث فقهــی و کالمــی حقیقــِی مذهــب تشــّیع را بازگــو نماینــد و گــرد و غب

بــر ایــن معــارف در طــول قــرون گذشــته نشســته بــود را بزداینــد. و بــا ایجــاد فضایــی بــا امنیــت، 

بــرای نشــر و گســترش معــارف، فرهنــگ و تمــّدن شــیعه، زمینــه را بــرای جــذب نیروهــای جدیــد 

فراهــم نماینــد.

  bــه و ســفارش معصومــان ــه توصی ــز چــون مــردان ب ــان نی ــخ اســالم، زن ــه در تاری از آن جــا ک

در آموختــن معــارف دینــی همــت گماشــتند؛ لــذا تاریــخ زنــان عاِلــم و دانشــمند مســلمان، قدمــت 

ــت  ــان را ثب ــی آن ــمند علم ــات ارزش ــار و خدم ــه هایی از آث ــان، گوش ــه موّرخ ــاله دارد ک ــزاران س ه

ــی ملمــوس  ــه خوب ــان ب ــز در ایــن می ــوان صــده چهــارم هجــری نی ــد. فعالیــت علمــی بان نموده ان

اســت، چــرا کــه بــا وجــود موانــع و ســختی های فرهنگــی ـ اجتماعــِی روزگار خــود، دســت از تــالش 

برنداشــته و بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، قدم هــای مؤثــری را در مســیر علمــی ـ اســالمی 

ــه لحــاظ کمــی  شــیعه برداشــته اند کــه تــا قرن هــا بــه خوبــی قابــل درک اســت. عرصــه علمــی، ب

و کیفــی، گســترده ترین عرصــه از فعالیت هــای بانــوان در قــرن چهــارم هجــری بــه شــمار مــی رود. 

برخــی از بانــوان فّعــال در عرصــه علمــی ســده چهــارم عبــارت اســت از: 

1-1- ام کلثوم عمروی 

ــرن، روایــت حدیــث اهــل بیــتb و نشــر و  ــن ق ــوان در ای ــم علمــی بان ــه فعالیــت مه از جمل

ــب  ــن ناي ــر دومي ــروي، دخت ــوم عم ــت. ام کلث ــوده اس ــق ب ــن طری ــیعی از ای ــارف ش ــترش مع گس

خــاص حضــرت ولــي عصــرf در غيبــت صغــری اســت. ام کلثــوم دختــر محمــد بــن عثمــان بــن 

ســعيد عمــروي روایــی، راوی حديــث و از زنــان فاضــل، زاهــد، بــا تقــوی و کمــاالت زنــان خویــش 

بــوده اســت. شــيخ طوســی بــه اســناد خــود از هبــة اهلل بــن محمــد، نــوه ی ام کلثــوم از وی روايــت 

ــر  ــود و ب ــن عثمــان عمــری ب ــادی وکيــل محمــد ب ــن روح ســال های زي ــد کــه: »حســين ب مــي کن

ــا، 32( ــی ت ــرد.« )طوســی، ب ــزرگان شــيعه را از اســرار او آگاه می ک ــوال وی نظــارت داشــت و ب ام

ام کلثــوم از پــدرش محمــد بــن عثمــان و ســومین نائــب خــاص امــام زمــانf در زمــان غیبــت 
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صغــری، یعنــی حســين بــن روح نوبختــی و همین طــور ابــو نصــر هبــة اهلل ابــن محمــد نــوه اش از 

وي نقــل روايــت کــرده اســت )ابــن اثیــر،1989، ج9، 132(. از ام کلثــوم عمــری روایــت اســت: یکــی از 

اوقاتــی کــه اموالــی را از قــم و نواحــی آن بــراي پــدرم بــه بغــداد آوردنــد تــا آن را بدســت حضــرت 

حجــتf برســاند، وقتــی قاصــد و حامــل امــوال آن را تحویــل داد و عــزم مراجعــت کــرد، پــدرم بــه 

او گفــت: همــراه ایــن امــوال چیــز دیگــری هــم بــوده، کــه تحویــل داده نشــده اســت! قاصــد گفــت: 

ای مــوالی مــن! هرچــه آورده بــودم آن را تحویــل دادم. ولــی پــدرم گفــت: چنیــن نیســت، برگــرد و 

در اثــاث خــود جســتجو کــن! آن مــرد برگشــت امــوال و اثــاث خــود را کاویــد، امــا چیــزی نیافــت، 

نــزد ابوجعفــر برگشــت و گفــت: چیــزی پیــدا نکــردم. پــدرم گفــت: نــزد ثوبــان پنبــه فــروش کــه دو 

عــدل پنبــه بــرای او آورده ای بــرو، فــالن عــدل پنبــه را بــاز کــن، دو دســت لبــاس بیــن آن خواهــی 

یافــت، روی آن هــم نامــه ای هســت و در آن نامــه چنیــن مطالبــی نوشــته شــده اســت! آن مــرد 

ــو جعفــر داد و گفــت:  ــل اب ــی کــرد، لباس هــا و نامــه را یافــت و آن را تحوی همیــن دســتور را عمل

کامــال فرامــوش کــرده بــودم، زیــرا ایــن کار را بــرای محکــم کاری و محفــوظ مانــدن لباس هــا انجــام 

داده بــودم. آن مــرد وقتــی چنیــن کرامتــی را مشــاهده کــرد، کــه جــز از پیامبــرk یــا امامــی ســر 

نمی زنــد، بــه ارزش، اهمیــت، صداقــت و امانتــداری ابــو جعفــر، ایمــان بیشــتر آورد و آن داســتان 

عجیــب و فــوق العــاده را پیوســته بــرای دیگــران بازگــو می کــرد )صادقــی اردســتانی،1375، 243(.

j2-1- رقیه دختر اسحاق بن الکاظم

بانــوی دیگــری کــه در نشــر و گســترش آموزه هــای اصیــل شــیعی نقــش مهمــی را ایفــا نمــوده، 

ــن الکاظــمj اســت. ایشــان بانویــی صاحــب فضــل و جــالل و از  ــر اســحاق ب ــه خاتــون دخت رقی

راویــان احادیــث شــیعه محســوب می شــود. روایــت احادیــث اهــل بیــتb توســط وی، حکایــت 

از جایــگاه علمــی و مــورد وثــوق بــودن ایشــان در آن دوران اســت. از محمــد بــن احمــد بــن علــی 

اســدی نقــل اســت: »رقیــه دختــر اســحاق ابــن موســی بــن جعفــرj بــرای مــن حدیــث کــرد کــه 

پــدرم اســحاق از پــدرش امــام باقــر از پــدرش زیــن العابدیــن از پــدرش حســین بــن علــی از پــدرش 

ــده از جایــی  ــر المؤمنیــنj از رســول خــداk روایــت کــرد کــه: در روز قیامــت قــدم هیــچ بن امی

بــه جایــی نــرود تــا از چهــار چیــز از او پرســش شــود؛ یکــی از عمــر او کــه در دنیــا چــه چیــز بــه 

پایــان رســاندی و از جوانــی او کــه در چــه چیــز فرســوده ســاختی و از مــال او کــه از چــه راه بدســت 

ــل  ــی،1403، 44، 13(. نق ــه،1382، 171 ـ مجلس ــن بابوی ــتb« )اب ــل بی ــا اه ــتی م آوردی و از دوس

روایــات اخالقــی ـ اعتقــادی از جملــه روایــات وارده از ایــن بانــوی بــزرگ اســت. ایــن بانــوی محّدثــه 

ســرانجام درســال 318 وفــات نمــود و در بغــداد مدفــون شــد )محالتــی، 1368، ج4، 256(. 



130

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

3-1- فاطمه والدة سید مرتضی علم الهدی

ــم الهــدی، دخترحســن بــن احمــد بــن حســن بــن علــی بــن  ــده ســید مرتضــی عل فاطمــه وال

حســن بــن عمــر بــن علــی بــن الحســینj از بانــوان فاضلــه و دانشــمند عصــر خــود بــود، کــه بــا 

ــن  ــرای ای ــد ب ــیخ مفی ــی،1362، ج3، 268(. ش ــد )دوان ــومb می رس ــام معص ــه ام ــطه ب ــد واس چن

ــه  ــد، ب ــر وی وارد می ش ــرگاه ب ــه ه ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــل ب ــی قائ ــت ارادت خاص ــا عظم ــوی ب بان

احتــرام ایشــان تمــام قــد از جــای خویــش بــر می خواســت. همچنیــن شــیخ مفیــد کتــاب »احــکام 

النســاء« خویــش را در راســتای پاســخگویی بــه زنــان از جملــه ایشــان بــه نــگارش در آورد. ایشــان 

ــه  ــمند ک ــه دانش ــه جلیل ــوی محترم ــن بان ــوال ای ــن از اح ــتم م ــد: »دانس ــاب می نویس در اول کت

خدایــش بــر عمــر و عزتــش بیفزایــد بــه این کــه راغــب اســت بــر کتابــی کــه جمیــع احکامــی کــه 

همــه مکلفیــن بــه آن محتاج انــد، باالخــص جماعــت زنــان کــه بــه آن احــکام مختص انــد، از قبیــل 

حیــض و نفــاس و اســتحاضه و حضانــت اوالد و حســن تبعــل. لــذا ایــن کتــاب احــکام النســاء را بــه 

جهــت ایشــان تألیــف کــردم.« )شــیخ مفیــد، 1413، ج1، 3(

ــه  ــی نمون ــت فرزندان ــری در تربی ــی خویــش، نقــش مؤث ــاک و متق ــر وجــود پ ایشــان عــالوه ب

داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه آنــان از اســتوانه های علــوم و فرهنــگ شــیعی محســوب می شــوند. 

ــم،  ــان عال ــد ســیده زن ــا دی ــم رؤی ــد در عال ــده اســت: »شــیخ مفی ــه آم ــاب الدرجــات الرفیع در کت

فاطمــه زهــراh در حالــی کــه دســت حســنینc را گرفتــه داخــل مســجد کــرخ شــد و بــر شــیخ 

مفیــد ســالم کــرد و فرمــود: ایــن دو فرزنــد مــرا علــم فقــه بیامــوز. شــیخ مفیــد از خــواب بیــدار شــد 

و غــرق تعجــب بــود تــا آفتــاب طلــوع کــرد. بنــاگاه دیــد فاطمــه دختــر حســن بــن احمــد، دســت 

ســید مرتضــی و ســید رضــی را گرفتــه وارد مســجد شــد. چــون بــه نــزد شــیخ رســید گفــت: ایــن دو 

فرزنــد مــرا علــم فقــه بیامــوز. شــیخ چــون ایــن ســخن را شــنید گریــه کــرد و خــواب خــود را نقــل 

نمــود و آن خانــم را احتــرام فرمــود و متولــی تعلیــم آن دو بزرگــوار گردیــد.« )مدنــی شــیرازی، 1355، 

ــی، 1368، 127(. 431 ؛ محالت

4-1- شهناز دختر عضدالدوله

ــود. وی  ــه )در ســال 369( اهــل شــهر شــیراز ب ــروای آل بوی ــن فرمان ــه مهم تری ــر عضدالدول دخت

دارای شــخصیتی فاضلــه و فرهیختــه بــود، کــه بــه دلیــل تســلط بــه ادبیــات و زبــان عربــی، در اوج 

فصاحــت و بالغــت بــه وعــظ و خطابــه بــه زبــان عربــی می پرداخــت. در ایــن عصــر نقــش ترجمــه 

در توســعه و نشــر فرهنــگ اســالمی در برخــی از مراحــل بــه مراتــب از تألیــف بیشــتر و موثرتــر بــوده 

اســت. چــرا کــه ترجمــه ، فرهنــگ و تمــّدن اســالمی را از مرزهــای قومــی و زبانــی عبــور داده و آن را 
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در خزانــه ی ســایر فرهنگ هــای بشــری جــای داد و در آن جــا تــوان رشــد در محیط هــای فرهنگــی 

متفــاوت بــا فرهنــگ اســالمی را یافــت و تــوان شــاخ و بــرگ زدن در جهاتــی دیگــر را بدســت  آورد 

)ســجادی، 1367، ج1، 180(.

ــراف  ــت و اش ــزرگان وق ــه از ب ــام، ک ــه ن ــخصی ب ــا ش ــا ازدواج ب ــه ب ــر عضدالدول ــهناز دخت ش

جامعــه بغــداد آن روزگار بــود، توانســت صاحــب نفــوذ شــود. در واقــع ایــن بانــوی بــا کمــاالت، بــا 

بهره گیــری از نفــوذ و قــدرت خویــش در دســتگاه خالفــت، توانســت بــه خوبــی در نشــر و گســترش 

ــه  ــی، در قالب هــای گوناگــوِن ارتباطــی از جمل ــوم، معــارف و ســنت های اســالمی شــیعی ـ ایران عل

پاســخ بــه ســواالت دینــی، وعــظ و خطابــه، بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در جامعــه ی آن 

عصــر تأثیرگــذار باشــد. خدمــات متعــدد علمــی وی هنگامــی کــه بــا تســّلط بــه ترجمــه زبــان عربــی 

ــب  ــرن موج ــن ق ــه در چندی ــرد، ک ــل ک ــدگاری را حاص ــیار مان ــتاوردهای بس ــد، دس ــراه می ش هم

توســعه ی فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــد.

5-1- فاطمه دختر هارون

ــت.  ــوده اس ــده ب ــن س ــوان ای ــت بان ــن فعالی ــتb مهم تری ــل بی ــث اه ــل احادی ــت و نق روای

دختــر هــارون بــن موســی بــن فــرات، بــه نــام فاطمــه خاتــون، از بانــوان اهــل مکــه بــود. وی بــه 

دلیــل نقــل روایــات اهــل بیــتb از راویــان حدیــث و فــردی مــورد وثــوق و اطمینــان بــه شــمار 

ــی در تعمیــق و گســترش معــارف اهــل بیــتb داشــته اســت.  ــرات فراون مــی رود. از ایــن رو تأثی

ــد  ــرده: »از ج ــت ک ــی روای ــو حدیث ــن بان ــارم، از ای ــرن چه ــیعه ق ــدار ش ــان نام ــري از محدث تلعکب

خــود موســی بــن فــرات شــنیدم کــه می گفــت: محمــد بــن ابــی عمیــر )از اصحــاب اجمــاع( کتــاب 

عبیــداهلل بــن علــی حلبــی )محــّدث شــیعی قــرن دوم و از اصحــاب امــام صــادقj( را بــرای مــن 

ــیخ  ــی،1374، ج23، 198( ش ــوی الخوئ ــی، 1431، ج3، 82 ؛ الموس ــرد.« ) مامقان ــت ک ــت و قرائ روای

ــرار داده اســت  ــرادی ق ــره اف ــل روایــت نمــوده و ایشــان را در زم ــزرگ نق ــوی ب ــن بان طوســی از ای

کــه از غیــر معصــوم نقــل روایــت نمــوده و در نشــر و گســترش حدیــث و معــارف اســالمی شــیعی 

نقشــی مؤثــر داشــته اســت )طوســی، بــی تــا، ج2، 234 ؛ اردبیلــی، 1403، ج2، 458 ؛ حســون، 1421، 

592(. ایــن امــر حکایــت از نقــش مفیــد ایــن بانــوی مکّرمــه در تثبیــت و تعمیــق فرهنــگ و تمــّدن 

ــری  ــث نقــش مؤث ــل احادی ــا در نق ــه تنه ــه ن ــرون دارد. چــرا ک ــه ســایر ق ــال آن ب اســالمی و انتق

داشــته، بلکــه در حفــظ و حراســت از آثــار مکتــوِب اصحــاب و علمــای آن روزگار نیــز کوشــیده اســت.

6-1- جبله دختر مصفح عامری

ــه  ــارم هجــری ب ــرن چه ــث در ق ــان حدی ــر راوی ــه، از دیگ ــام جبل ــه ن ــری، ب ــح عام ــر مصف دخت
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شــمار مــی رود. وی از پــدر خویــش، کــه در نقــل و نشــر روایــات علــی بــن ابیطالــبj اهتمــام ویــژه 

داشــت، نقــل روایــت کــرده اســت. همچیــن وی از افــرادی چــون عبدالرحمــن بــن حاطــب بــن ابــی 

بلتعــه از یــاران باوفــای حضــرت علــیj نیــز نقــل روایــت نمــوده اســت. جبلــه بــه قــدری در نقــل 

ــز محســوب می شــد.  ــای عصــر نی ــات او محــل رجــوع ســایر علم ــه روای ــت داشــت ک ــت دّق روای

چنان کــه بــه دلیــل وثاقــت او افــراد متعــددی چــون فضیــل بــن مــرزوق )الذهبــی، بــی تــا،3، 362( 

و راوی شــیعه قــرن چهــارم ابــو علــی محمــد بــن اشــعث کوفــی )ضميــري، 1382، 364( از ایــن بانوی 

ــقالنی، 1425، ج12،  ــل، 1380، ج1، 188 ؛ العس ــد )دخی ــت نموده ان ــری را روای ــث کثی ــه احادی معظم

434 ؛ حســون، 1421، 282(. از ایــن رو روایــات متعــدد ایــن بانــوی عالــم بــزرگ، در فهــم و گســترش 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی نقــش مؤثــر و محــوری داشــته اســت.

2. عرصه های سیاسی و اجتماعی

ــارم  ــده چه ــیعیان در س ــن ش ــّوت گرفت ــل ق ــه عوام ــی از جمل ــی و اجتماع ــای سیاس فعالیت ه

ــران و عــراق اســت کــه در قالــب ترویــج و برپایــی مراکــز علمــی و آموزشــی چــون  هجــری، در ای

کتابخانه هــا، مــدارس، مســاجد و برپایــی مراســم مذهبــی شــیعی از ســوی حکومــت وقــت در مراکــز 

مهــم حکومــت اســالمی تبلــور یافتــه. بــا بــه قــدرت رســیدن آل بویــه، نــه تنهــا شــیعیان توانســتند 

مراســمات مذهبــی خــود را بــه صــورت آشــکار برگــزار نماینــد، بلکــه در برگــزاری ایــن برنامه هــا از 

ســوی دســتگاه خالفــت پشــتیبانی می شــدند. بــه همیــن دلیــل در ایــن دوران آیین هــای مذهبــی 

ــا، 210(.  ــا شــکوه و جــالل خاصــی انجــام می گرفــت )موســوی، بــی ت تشــّیع ب

بنابرایــن در زمــان آل بویــه، شــیعیان اجــازه ی تظاهــر علنــی عقایدشــان بــدون نیــاز بــه تقیــه، 

را یافتنــد. شــیعه امامیــه بــه عنــوان نمونــه و الگــوی ســایر مذاهــب تشــّیع در حکومــت آل بویــه 

محســوب می شــد. مذاهــب دیگــر شــیعه شــامل شــیعه ی اســماعیلیه در مصــر و شــام نیــز در ایــن 

ــه اجــرای علنــی شــعائر خویــش بپردازنــد )ابن کثیــر، بــی تــا، ج11، 243(. دوره توانســتند ب

ــواده و مســئولیت پذیری در اجتمــاع و انجــام  ــر از محــدوده خان ــی فرات ــان در عرصه های ورود زن

فعالیت هــای سیاســی ـ اجتماعــی مختلــف، از مســائلی اســت کــه بــا ظهــور اســالم رنــگ و بــوی 

ــوان در طــول  ــد تحــّول در مســئولیت های سیاســی و اجتماعــی بان ــت. رون ــه خــود گرف دیگــری ب

تاریــخ کنــد و همــواره بــا حّساســیت همــراه بــوده اســت. در پــی ظهــور اســالم، رویه هــا و قواعــد 

ــه از  ــای حمایت گون ــنت رویه ه ــرآن و س ــد و ق ــع ش ــدت من ــان به ش ــه زن ــبت ب ــه نس متحجران

ــیدند. ــا بخش ــان را ارتق ــئولیت های زن مس

ــرار  ــالمی ق ــرق اس ــه ی ف ــه هم ــورد توج ــی، م ــی و اجتماع ــای سیاس ــان در عرصه ه ــت زن فعالی
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داشــته اســت. زیــرا یکــی از شــاخصه های پیشــرفت جامعــه، تشــریک مســاعی زنــان بــا مــردان در 

عرصــه فرهنگــی و سیاســی ـ اجتماعــی بــوده کــه در معــارف شــیعی بــه طــور مبســوط بــدان اشــاره 

شــده اســت. 

از جمله بانوان شیعی فعال در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی در سده چهارم عبارت است از:

1-2- سیده ملک خاتون 

ــوک، از  ــه ام المل ــروف ب ــری مع ــتم طب ــپهبد رس ــیرین دخت اس ــا ش ــون ی ــک خات ــّیده مل س

ــر وی در عرصه هــای سیاســی ـ اجتماعــی عصــر خــود  ــه نقــش مؤث ــود، ک ــه ب ــان آل بوی فرمانروای

در تاریــخ مانــدگار شــد )ألتونجــی، 2001، 109(. او اولیــن زن حکومت گــر شــیعی مذهــب در تاریــخ 

ایــران و از خانــدان باوندیــان طبرســتان بــود. وی همســر فخرالدولــه دیلمــی و همچنیــن مــادر دو 

تــن از شــاهان آل بویــه اســت. پــس از مــرگ همســرش، اداره امــور بــه ملکــه فخرالدولــه واگــذار 

شــد و تــا پایــان عمــر خــود در 407 هجــری حکومــت کــرد )ثعالبــی، 1403 ،ج1، 53 ـ 119؛ تنوخــی، 

1391، ج1، 103؛ خزرجــی، 1965 ،610(. شــخصیت و نفــوذ واالی ســّیده خاتــون در سیاســت و حکومــت 

موجــب شــد در ابعــاد دیگــر نظیــر بعــد علمــی، فرهنگــی، مذهبــی و مدیریتــی نیــز تأثیرگــذار بــوده 

و خدمــات مؤثــری بــه عالــم اســالم ارائــه دهــد. از ایــن رو ایشــان را زنــی ملــک زاده، عفیفــه، زاهــد 

و ملقــب بــه ام الملــوک نامیدنــد )عنصرالمعالــی، 1374 ،104 ؛ زرین کــوب، 1390، 449 ؛ عتبــی، 1345، 

ــی، 1362، 263(  ــران )بیهق ــیعی از ای ــرو وس ــر قلم ــت ب ــلط و حکوم ــا تس ــون ب ــک خات 358(. مل

ــم  ــالمی فراه ــارف اس ــوم و مع ــترش عل ــترده ای در گس ــی گس ــی ـ اجتماع ــازی های سیاس زمینه س

ــروف شــیعه، مّدت هــا  ــن ســینا، فیلســوف مع ــه اب ــی، ک ــه ای غن ــه تأســیس کتابخان ــود. از جمل نم

ــر،1989، ج9،  ــن اثی ــرد )اب ــتفاده ک ــود، اس ــت ب ــوم و حکم ــم نج ــتر در عل ــه بیش ــش، ک از کتاب های

207(. ایــن خدمــات تنهــا بخشــی از خدمــات مفیــد ایــن بانــوی بــزرگ اســت کــه بدلیــل جایــگاه 

ویــژه ای کــه در دســتگاه خالفــت آن روزگار داشــت، توانســت در عرصه هــای سیاســی ـ اجتماعــی، در 

تعمیــق، تثبیــت و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی ماندگاری هایــی را ایجــاد نمایــد کــه قرن هــا 

ملمــوس بــود.

2-2- ست الملک

بانــوی دیگــری کــه در ایــن قــرن توانســت در عرصه هــای سیاســی اجتماعــی خدمــات شــایانی را بــه 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعه ارائــه نمایــد، ســت الملــک دختــر العزیــز بــااهلل نــزار بــن المعز لدیــن اهلل 

فاطمــی علــوی بــود. وی دارای عقــل، دانــش، قــّوت قلــب و رأي صائــب بــوده و در امــر ســلطنت 

ــت، خــود را  ــدرت و عدال ــا ق ــار ســال ب ــود. او توانســت چه ــی برخــوردار ب ــوذ باالی شــرکت و از نف



134

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

ــا  ــک ب ــت. ســت المل ــات یاف ــش ســاخت و ســرانجام ســال 415 در مصــر وف ــوب عصــر خوی محب

قدرتــی کــه در زمینــه ی سیاســی ـ اجتماعــی داشــت، در زمینــه ی گســترش علــوم اســالمی چندیــن 

مدرســه بنــا کــرد و مدرســین و علمــای شــیعه را در آنجــا اســتقرار داد. وی بــا احــداث مراکــز علمــی ـ 

اســالمی درصــدد بــود بوســیله ی پــرورش افــراد متعــدد بــا فرهنــگ شــیعی، موجبــات نشــر و تعمیــق 

ــح،  ــاز تراوی ــدن نم ــت خوان ــرعی ممنوعی ــی ش ــن در اقدامات ــم آورد. همچنی ــارف را فراه ــن مع ای

ممنوعیــت خــوردن و بیــع جزجیــر و ماهیــان بــدون فلــس، تخریــب و ممنوعیــت فعالیــت معبــد 

و کنایــس نصــارا و یهــود و بنــای مســاجد را انجــام داد. )خراســانی فدائــی، 1362، 105 ؛ بوردهــی، 

1364، 75(. ایــن ممانعــت در راســتای گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی و جلوگیــری از 

نشــر معــارف ســایر ادیــان و فــرق بــود.

3-2- ام العزیز

ــه دلیــل  ــا فضیلــت ب ــود. ایــن بانــوی ب ــااهلل، بانــوی شــیعه ی فاطمــی ب ام العزیــز مــادر العزیزب

ــات بســیار  ــی داشــت، خدم ــت فاطم ــه در دســتگاه حکوم ــوذ گســترده ای ک ــاط و نف ــگاه، ارتب جای

قابــل توجهــی در نشــر و گســترش علــوم و معــارف و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی ارائــه کــرد. 

از خدمــات او تأســیس مســجد جامــع األولیــا در ســال336، بنــای خزانــه ی کتــاب و مدرســه ی منــازل 

ــه، توانســت  ــه و مدرســه علمی ــا ایجــاد مراکــز علمــی چــون کتابخان ــود. وی ب العــز در مصــر و... ب

بســتری مناســب بــرای نشــر و گســترش علــوم، تمــّدن و فرهنــگ اســالمی و شــیعی و تربیــت افــراد 

و علمــای بســیاری در علــوم و معــارف گوناگــون فراهــم نمایــد. مصــر کــه در آن زمــان از قلمرو هــای 

ــادی،  ــم و عب ــم، تعل ــز تعلی ــن مراک ــث ای ــا احادی ــت، ب ــمار می رف ــه ش ــالمی ب ــم اس ــزرگ و مه ب

ــن  ــد و از ای ــب نمایی ــود جل ــه خ ــان ب ــاط جه ــا نق ــالم را در اقص ــم اس ــات عال ــت توّجه می توانس

طریــق و بــا ایــن اقدامــات، تعمیــق، تثبیــت، نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی را 

فراهــم نمایــد.

3. عرصه فرهنگی

ــده  ــالمی  در س ــّدن اس ــعه ی  تم ــد و توس ــل  رش ــن  عوام ــی  از پایه ای تری ــای فرهنگ فعالیت ه

چهــارم  اســت . ســاخت مراکــز علمــی و فرهنگــی همچــون کتابخانــه، احــداث مســاجد، انجــام وعــظ 

و خطابــه، پاســخگویی بــه ســواالت دینــی و... بــه  تدریــج   تحــول  یافــت  و بــه  مــوازات  آن ، تمــّدن 

ــگ   ــران  فرهن ــار وزی ــه  در اختی ــترده ای  ک ــی  گس ــات  مال ــت . امکان ــری  گرف ــق  بیش ت ــالمی  رون اس

ــه   ــعه ی  کتابخان ــمت  توس ــه  س ــود، ب ــار خ ــه  درب ــان  ب ــذب  عالم ــار ج ــا را در کن ــود، آن ه ــت  ب دوس

 کشــاند. 
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ــن  ــّدن نوی ــه تم ــرای تمّدن ســازی برخــوردار اســت. رســیدن ب ــی ب ــای کاف اســالم شــیعی از غن

ــی  ــگ دین ــت. فرهن ــر اس ــالمی امکان پذی ــای اس ــاس ارزش ه ــر اس ــگ ب ــد فرهن ــا تولی ــالمی ب اس

ــد و شــرایط  ــه را می یاب ــدرت تحــّول آن جامع ــل شــود، ق ــه ای تبدی ــگ جامع ــه فرهن ــه ب ــی ک زمان

ــد. ــا می کن ــالمی را مهی ــّدن اس ــاد تم ایج

بانــوان بــا شــناخت صحیــح از تمــّدن اســالم، جایــگاه خــود در ایــن تمــّدن و تکیــه بــر ارزش هــای 

اســالمی را در تولیــد فکــر دینــی شــناخته و از ایــن رو بــه نشــر و گســترش تعالیــم اســالمی شــیعی 

ــان در  ــتند. ایش ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــارم نی ــرن چه ــیعه ق ــوان ش ــد. بان ــت گماردن هم

ــم  ــرآن کری ــای ق ــق آموزه ه ــترش و تعمی ــب گس ــر، موج ــیعی در آن عص ــگ ش ــازی فرهن نهادینه س

ــف  ــوان ایــن عصــر در عرصه هــای مختل ــر فعالیــت بان و اهــل بیــتb شــدند. از ایــن رو عــالوه ب

ــه فعالیت هــای گوناگــون فرهنگــی  ــوان متعــددی در ایــن قــرن ب علمــی، سیاســی و اجتماعــی، بان

پرداختنــد. از جملــه آن هــا عبــارت اســت از:

1-3- خدیجه دختر موسی بن عبد اهلل

خدیجــه دختــر موســی بــن عبــد اهلل، از جملــه بانــوان فعــال در عرصــه فرهنگــی ســده چهــارم 

هجــری اســت. خدیجــه خاتــون از بانــوان صالحــه، دارای فضــل و کمــاالت بســیاری بــود، کــه بــه 

ــر و تخّصــص خــاص  ــا تبّح ــارم شــناخته می شــود. وی ب ــرن چه ــث در ق ــوی راوی حدی ــوان بان عن

ــت  ــه »بن ــه و ب ــوم و معــارف اســالمی شــیعی پرداخت ــه گســترش و نشــر عل ــه، ب در وعــظ و خطاب

  bــان حدیــث اهــل بیــت ــوان تأثیرگــذار عصــر خویــش و از راوی ــال« شــهرت یافــت. او از بان البق

ــرای دریافــت احادیــث  بــود )بغــدادی، 2011، ج4، 196( کــه در زمانــه ی خویــش افــرادی بســیاری ب

اهــل بیــتb بــه ایشــان رجــوع می کردنــد. همچنیــن خدیجــه خاتــون از خطبــا، مشــایخ فقهــا و 

ــت  ــا رف ــال های 437 از دنی ــدود س ــود. وی در ح ــوب می ش ــداد محس ــگاران بغ ــان و تاریخ ن محدث

)فقیهــی، 1390، 120(. خدمــات فرهنگــی ایشــان بــه عالــم اســالم و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی 

بــه قــدری بــود کــه حتــی بعــد از وفــات، معارفــی کــه در نشــر و گســترش آن ســال ها تــالش نمــود، 

مانــا بــود.

2-3- دختر صاحب بن َعباد

بانــوی دیگــری کــه از او در عرصــه خدمــات فرهنگــی دســتاوردهای متعــددی بــه عالــم اســالم و 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی ارائــه شــده، تنهــا فرزنــد دختــر صاحــب بــن َعبــاد اســت. وی زنی 

فاضلــه، ادیبــه و شــیعه بــود کــه از محضــر پــدر علــوم و فنــون ادب را فــرا گرفــت و فضــل و دانــش 

را از او بــه میــراث بــرد. فعالیت هــای علمــی وی کــه هــم جهــت و همــراه بــا فعالیت هــای علمــی 
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پــدرش بــود، عبارتنــد از: کتابــت در زمــان دیلمیــان، رســاندن نظــم و نثــر عربــی بــه اوج وســعت 

ــای او در  ــی از فعالیت ه ــه بخش ــان و... ک ــیاری در ری، اصفه ــای بس ــیس کتابخانه ه ــال، تأس و کم

گســترش علــوم اســالمی بــود. )ترکمنــی آذر، 1385 ،258 ؛ ریاحــی،1368، 118(. همانگونــه کــه بیــان 

شــد فعالیــت ایــن بانــوی شــیعی تنهــا در نــگارش و کتــاب محــدود نبــود، بلکــه بــا تأســیس مراکــز 

بــزرگ علمــی در مهم تریــن شــهرهای آن عصــر، بــه طــرز شــگفت آوری موجــب تعمیــق، تثبیــت، نشــر 

و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــده بــود.

3-3- جمیله دختر ناصر الدوله

جمیلــه خاتــون، دختــر ناصــر الدولــه بــن حســن بــن عبــد اهلل بــن حمــدان بــن حمــدون تغلبــی، 

بانــوی بــا فضیلــت دیگــری اســت کــه نقــش مؤثــری در نشــر و گســترش علــوم و معــارف و فرهنــگ 

و تمــّدن اســالمی شــیعی داشــته اســت. مــادر وی فاطمــه بنــت احمــد کردویــه اســت کــه او نیــز 

بانویــی بــا فضیلــت و کمــاالت بــود.

ــر و  ــالش در نش ــه ت ــوان ب ــه می ت ــوی فاضل ــن بان ــی ای ــات فرهنگ ــات و اقدام ــه خدم از جمل

ــام  ــری از مســلمانان ن ــرای جمــع کثی ــن اســالمی و ب ــّدن اســالمی در اماک ــگ و تم گســترش فرهن

ــرای  ــی کــه مســلمانان بســیاری ب ــه مکرمــه و در زمان ــه در ســال 366 در مّک ــوان نمون ــه عن ــرد. ب ب

انجــام مناســک حــج بــه زیــارت مّکــه معظمــه رفتنــد، بــا خیــرات زیــاد در بیــن زائریــن، بــه نشــر 

ــه  ــربت ب ــش ش ــوارد پخ ــن م ــت. از ای ــیعی می پرداخ ــالمی و ش ــّدن اس ــگ و تم ــارف و فرهن مع

ــت  ــالم و دویس ــیصد غ ــش از س ــودن بی ــرام، آزاد نم ــت  اهلل  الح ــن بی ــه زائری ــش  ب ــاج، بخش حج

کنیــز، بخشــیدن پانصــد رأس راحلــه بــه پیــادگان حجــاج و ... را می تــوان نــام بــرد. وی ســرانجام 

ــی را وداع گفــت )مســکویه، 1419، ج2، 404 ؛ اتابکــی، 1383، ج2، 509(. گرچــه  در ســال 369 دارفان

ــا و  ــا در مکان ه ــرد، ام ــل نک ــی را نق ــا روایت ــت و ی ــی ننگاش ــخصه کتاب ــه ش ــون ب ــه خات جمیل

زمان هــای مختلــف از جملــه زمــان حــج کــه محلــی بــرای گردهمایــی هــر ســاله مســلمانان اســت، 

معــارف اســالمی شــیعی و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی را گســترش داده و بــه نســل ها و عصر هــای 

بعــدی منتقــل نمــود. در ایــن بیــن حتــی بــا رافــت اســالمی و اهــدای هدایــای متعــدد در زمــان 

حــج بــه حجــاج، جلوه هایــی از ابعــاد اخالقــی اســالم را بــه نمایــش گذاشــت. شــاید بتــوان گفــت 

ایــن ارائــه عملــی احــکام و معــارف اســالمی شــیعی، در آن روزگار از نگاشــتن کتــب و نگاشــته های 

متعــدد مؤثرتــر بــود.

4-3- خوله خواهر سیف الدوله حمدانی

خولــه خواهــر ســیف الدولــه حمدانــی از جملــه بانوانــی بــود کــه در عرصــه فعالیت هــای سیاســی 



اجتماعــی ســده چهــارم بــا نفــوذ گســترده ای کــه در دســتگاه خالفــت و ســلطنت داشــت، توانســت 

ــا و  ــه، هدای ــیدن صل ــد. بخش ــالمی آن روزگار نمای ــه اس ــم جامع ــددی را تقدی ــای متع فعالیت ه

ــه،  ــت خول ــا درگذش ــی، 1428، ج1، 139( ب ــی متنب ــود. )البرقوق ــر ب ــدان متوات ــه نیازمن ــای او ب عطای

گویــی هرگــز موکبــی بــا احتشــام او ناحیــه دیــار بکــر را گــذر نکــرده و بــه مــردم بــذل و بخشــش 

ــات نمــود )محالتــی، 1368، ج4، 208(. جــود و  ننمــوده اســت. ایشــان ســرانجام در ســال 352 وف

ــل  ــد عم ــه اســالم در ُبع ــالش وی در ارائ ــای ت ــا عظمــت در راه اســالم، گوی ــوی ب ــن بان ســخای ای

ــی از  ــدد، جلوه های ــش های متع ــی و بخش ــای مال ــف وی در حمایت ه ــتاوردهای مختل ــت. دس اس

خدمــات فرهنگــی ایــن بانــوی واال مقــام بــه نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی بــه 

صــورت علمــی بــود.

5-4- تقیه )امیره تقیه( حمدانی

بانــوی بــا عظمــت دیگــری کــه در ســده چهــارم تالش هــای بســیاری در عالــم اســالمی داشــت، 

ــره  ــه )امی ــام تقی ــه ن ــن حمــدان، ب ــد اهلل ب ــن عب ــی ب ــی الحســن عل ــه اب ــر ســیف الدول ــر امی دخت

تقیــه( حمدانــی اســت. ایــن بانــوی بــا فضیلــت و کمــاالت دســتی توانــا در ادبیــات، عرفــان و اشــعار 

عربــی داشــت. علــم ادبیــات و فــن شــعر را نــزد دانشــمند ترین علمــای دربــار آن روزگار فــرا گرفــت 

)صادقــی اردســتانی، 1375، 280 ؛ شــریف  الرضــی، بــی تــا، ج1، 513(. وی بــا بکارگیــری از فــن ادبــی 

و اشــعار مختلفــی کــه در مــدح اهــل بیــتb داشــت، موجــب تعمیــق، تثبیــت و نشــر فرهنــگ و 

تمــّدن اســالمی گشــت. چــرا کــه از ایــن طریــق معــارف اســالمی شــیعی بهتــر و بیشــتر نفــوذ پیــدا 

ــت. ــترش می یاف ــرده و گس ک
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ــی از  ــای پژوهش ــدارد. یافته ه ــد ن ــای تردی ــالم، ج ــن اس ــو آیی ــان در پرت ــی زن ــد و بالندگ رش

وضعیــت و نقــش علمــی زنــان شــیعه ســده چهــارم، در تثبیــت و تعمیــق علــوم و فرهنــگ و تمــّدن 

ــد از: اســالمی عبارتن

فعالیت هــا و خدمــات بانــوان شــیعه قــرن چهــارم در زمینه هــای حکمرانــی، خطابــه و ســخنرانی، 

روايــت احاديــث رســول خــدا و ائمــه اطهــارb، تأســیس مراکــز علمــی ماننــد کتابخانــه، مدرســه و 

مســجد، شــركت در جهــاد یــا تشــويق مــردان بــه شــرکت در مبــارزه و جهــاد، شــعر و مرثيــه و حضــور 

در عــزاداری و ذكــر مصيبــت خانــدان رســول اهللk، احتجــاج و پاســخگويی بــه ســؤاالت و... کــه در 

آن حضــور پــر رنــگ داشــته و تأثیرگــذار بودنــد.

ــیعی،  ــالمی ش ــّدن اس ــگ و تم ــوم و فرهن ــترش عل ــارم، در راه گس ــرن چه ــیعه در ق ــوان ش بان

مجاهدت هــای فراوانــی بــه ثمــر رســانده و از هیــچ کوشــش حمایتــی و پشــتیبانی فروگــذار نکردنــد 

و میــراث دار خوبــی بــرای علــوم اســالمی بــوده و ایــن امانــت را بــه بهتریــن نحــو، بــه نســل بعــد 

منتقــل نمودنــد.

ــت  ــه ای اس ــن ادل ــی از مهم تری ــردان، یک ــط م ــی توس ــع تاریخ ــات و وقای ــب اتفاق ــگارش غال ن

ــد و  ــگارش در نیاین ــه ن ــوان ب ــون بان ــدد و گوناگ ــش های متع ــت و کوش ــده، فعالی ــب ش ــه موج ک

یــا زوایــای زندگانــی مؤثــر ایشــان پنهــان بمانــد و در کتــب تاریخــی، علمــی، و... ثبــت نگــردد. در 

نتیجــه نقــش مانــدگار ایشــان در نشــر و گســترش معــارف و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی در البــه الی 

ــتگاه های  ــا دس ــه ب ــی ک ــوال بانوان ــا معم ــردد. ام ــد گ ــردان، ناپدی ــه م ــوط ب ــراوان مرب ــب ف مطال

خالفــت و حکمرانــی ارتباطــی وثیــق داشــتند، از ایــن امــر مســتثنی بــوده و فعالیت هــای ایشــان در 

تاریــخ قالبــًا بــه ثبــت رســیده اســت.

بررســی فعالیت هــا، اســتعدادها و توانمندی هــای متعــدد بانــوان در قــرون متمــادی، بــه 

ــا غیرمســتقیم و در راســتای نشــر، حفــظ و تعميــق فرهنــگ و تمــّدن اســالمی  صــورت مســتقیم ی

ــوع و ســطح  ــا شــناخت ن ــا ب ــوان معاصــر گشــته، ت ــرای بان ــی مناســب ب ــد الگوی شــیعی، می توان

ــذار  ــون اثرگ ــای گوناگ ــد در عرصه ه ــوان، بتوانن ــی و... بان ــی، علم ــی، سیاس ــای فرهنگ فعالیت ه

باشــند. همچنیــن حجــت بــرای مــردان در تصحيــح نگــرش خــود بــه توانايی هــای نيمــه ی ديگــر 

ــا  ــش را در احي ــته ی خوي ــر شايس ــد و تأثي ــت باش ــن والي ــه راه روش ــب و ادام ــاع در تعقي اجتم

ــذارد. وگســترش تشــّيع برجــای گ
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سجادی، صادق )1367(، آل بویه در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران: دائرةالمعارف اسالمی.	 
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ضميري، محمدرضا )1382(، کتاب شناسی تفصيلی مذاهب اسالمی، قم: موسسه  مذاهب  اسالمی. 	 

طوسی، محمد بن حسن )بی تا(، الغیبة، تهران: مکتبة نینوی.	 

عتبی، محمد بن عبدالجبار )1345(، تاریخ یمینی، تهران: نشر کتاب.	 
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 عنصرالمعالی، کیکاووس )1347(، قابوس نامه، تهران: فروغی.	 

 فقیهی، علی اصغر )1390(، تاریخ آل بویه، تهران: سمت.	 
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مدنی کاشانی، رضا )1386(، رساله حجابیه، کاشان: شمس.	 

مسکویه، احمد بن محمد )1914(، تجارب االمم، مصر: مطبعه الصناعیه.	 

مقریزی، تقی الدین )1418(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط والثار، بیروت: دارالکتب العلمیه.	 

موسوی، سید حسن )بی تا(، زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد، تهران: بی جا.	 
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تحليل الفهم الحضاري “الحياة الخالقية” في القرآن )بناًء على فكر آية اهلل جواديأملي(

زهرا آبیار *

خالصة
تعتبــر الحيــاة األخالقيــة إحــدى ركائــز الثقافــة الصانعــة للحضــارة التــي تلعــب دوًرا مهًمــا فــي 

ــة  ــى النمــو الواســع النطــاق للمشــاکل األخالقي ــوم وبالنظــر إل نشــأة المجتمعــات وبقاءها.الی

فــي المجتمعــات، فــإن معالجــة هــذه القضيــة تبــدو ضروريــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن 

ــة  ــاة األخالقي ــور الحي ــانية ، يص ــة اإلنس ــاة الحضاري ــامل للحي ــج ش ــم ، كبرنام ــرآن الكري الق

لممثليهــا بطريقــة يمكــن أن تكــون فعالــة فــي التطــور األخالقــي ونمــو المجتمعــات. ونظــرًا 

ألهميــة هــذا الموضــوع فقــد أوضــح الباحــث فــي هــذه الدراســة الفهــم الحضــاري للحيــاة 

ــي. إن  ــي التحليل ــج الوصف ــي بالمنه ــوادي أمل ــة اهلل ج ــوء آراء آي ــي ض ــرآن ف ــة للق األخالقي

ــاة  ــل الحي ــى عناصــر مث ــد عل ــه یعتم ــي ، فان ــة اهلل جــوادي أمل ــي آراء آي ــم الحضــارة ف فه

الطیبــة ، ومحورالتوحيــد، والعقالنيــة ، والعدالــة واألخــالق ، مــن ناحيــة و مــن ناحيــة أخــرى 

يتــم شــرحها فيمــا يتعلــق بالتقــوى ، بحيــث تكــون التقــوى هــي. فــي قمــة األخــالق. يصــف 

القــرآن الكريــم جوانــب مــن مصادیــق األخــالق مــن خــالل الحــث علــی الحيــاة األخالقيــة 

وتجســيدها بشــكل غيــر مباشــر ، مثــل: الحيــاد األخالقــي ، وأنمــاط المســتوى الموضوعــي ، 

و التوجــه الــی الشــحصية االخالقيــة ، واالهتمــام باألخــالق ، اســتخدام التوبیــخ فــي محلــه 

، وتجنــب احتقــار اآلراء.وبحســب آيــة اهلل جــوادي أملــي ، فــإن اإلنســان يتمتــع بشــخصية 

ــة  ــوء الرؤي ــي ض ــرف ف ــى التص ــادًرا عل ــون ق ــا يك ــة عندم ــاة أخالقي ــة وحي ــة ناضج أخالقي

ــي  ــة ف ــاة األخالقي ــة.إن دور الحي ــاة الطيب ــة والحي ــة والعدال ــام بالعقالني ــة واالهتم التوحيدي

صنــع الحضــارة بحیــث أن األخــالق تصنــع

الكلمات المفتاحية: فهم الحضارة ، الحياة األخالقية ، آية اهلل جوادي أملي ، القرآن.

*دكتوراه في الدراسات الدينية واستاذة في الحوزة و الجامعة 
abyar.z114@gmail.com

استالم: 4 رجب 1443
 قبول:25 رجب 1443



صة
خال

العام الثانی

العدد الثانی

الشتاء ١٤٤٣

143

دراسة وتحليل اعتماد رسول اهللj علی آيات القرآن في الحداث التاريخية

منصور داداش نژاد* 

خالصة
ــواردة فــي كتــب ســيرة الرســول صلــى اهلل عليــه  تــم اســتكمال وتطويــر بعــض الروايــات ال

وآلــه وســلم بخصــوص اآليــات القرآنيــة. وبهــذه الطريقــة حــاول الــرواة أن يروهــا وفــق القرآن 

عنــد تجميــع الســيرة النبويــة ، وتجميــع شــروحاتهم أســفل المعلومــات القرآنيــة واســتكمالها 

ــات  ــی آي ــخ واألخــالق تشــمل حــاالت اســتنادا عل ــإن مصــادر التاري ــا ف وتطويرها.ومــن هن

قرآنيــة فــي الحــوادث تاريخيــة. وتشــير بعــض هــذه الحــاالت إلــى أن رســول اهلل صلــى اهلل 

ــى آيــات قرآنيــة فــي أحــداث تاريخيــة. تــم التوصــل فــي هــذا  ــه وســلم أشــار إل عليــه وآل

المقــال ، مــن خــالل دراســة وتحليــل حــاالت اســتناد الرســول الكريــم )صلــى اهلل عليــه وآلــه 

وســلم( بآيــات قرآنيــة ، اصــل الروايــات ، مــع تقديــم نمــوذج لتطويــر النصــوص ذات الصلــة 

، إلــى اســتنتاج مفــاده أن التقاريــر ركــزت علــى اعتمــاد الرســول الكريــم صلــى اهلل عليــه وآلــه 

ــات  ــط اآلي ــن رب ــرض م ــن. كان الغ ــر الزم ــى م ــورت عل ــت وتط ــي اكتمل ــات الت ــلم اآلي وس

بالتقاريــر التاريخيــة هــو شــرح الخبــر األصلــي وتقويتــه وتأكيــده.

كلمات مفتاحية: القرآن ، رسول اهللk ، كتاب السير ، الروايات التاريخية

.*جامعی مشارك ، قسم التاريخ ، معهد البحوث في الحوزة و الجامعة .  
M.dadash@yahoo.com

استالم: 5 جمادی الثانی 1443
قبول:25 رجب 1443
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 دور التلفیق بين الفهم الشامل التفسيري والفقهي لآلية »أْوُفوا ِباْلُعقود« في تطور

نظام العقود في الحضارة اإلسالمية

محمد مهدی الشریف* 
داریوش کیوانی هفشجانی** 

خالصة
ِذيــَن آَمُنــوا  َهــا الَّ فــي القســم األول مــن اآليــة 1 مــن ســورة المائــدة ، يقــول اهلل تعالــى: “ َيــا َأيُّ

ــى كلمــة عقــود فــي  ــاك خــالف بيــن مفســري القــرآن الكريــم فــي معن ــوِد “. هن ــوا ِباْلُعُق َأْوُف

هــذه اآليــة. یتطــرق البعــض الــی تفســير ضيــق لهــذه اآليــة ، اذ یقــول العقــود حصرًيــا علــی 

ــي  ــوة النب ــد نب ــاب لتأكي ــل الكت ــود أه ــركين” أو “عه ــلمين والمش ــود المس ــل “عه ــاالت مث ح

محمــد )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(” أو “عهــود القبــول لخالفــة اإلمــام علــيb أو “األحــالف” 

أو “المحرمــات والواجبــات”. مجموعــة أخــرى ، مــع تفســير واســع لآليــة المعنيــة ، تعتبــر أنهــا 

ــد  ــرعية” و “عه ــات الش ــة” و “الممارس ــود االجتماعي ــة” و “العق ــکام الهی ــع “ االح ــمل جمي تش

اإلنســان مــع اهلل”. إلــى جانــب المفســرين ، كان للفقهــاء تفســيران ضيقــان وواســعان لـــ »أوفوا 

بالعقــود«: فقــد اعتبــر البعــض أن وجــوب الوفــاء بالعقــود يشــمل فقــط العقــود المشــتركة فــي 

ــر  ــر تخضــع جميــع العقــود لاللتــزام المذكــور. واعتب زمــن الشــريعة اإلســالمية ، والبعــض اعتب

المؤلفــون ، بالنظــر إلــى عموميــة كلمــة عقــود ، أن المآخــذ التفســيرية والفقهيــة أكثــر صحــة ؛ 

باإلضافــة إلــى ذلــك ، فــإن الجمــع بيــن هذيــن المفهوميــن قــد أظهــر بوضــوح أن نظــام عقــود 

الحضــارة اإلســالمية قــد تــم تطويــره بكفــاءة عبــر التاريــخ ، ألنــه يســهل العالقــات االجتماعيــة 

ويقــوي الرفاهيــة العامــة مــن خــالل المصادقــة علــى العقــود الجديــدة والتأثيــر علــى القوانيــن 

ذات الصلــة.

الكلمات المفتاحية: أوفوا بالعقود، العقود الجديدة ، التنمية ، الحضارة اإلسالمية.

 *أجامعي مشارك ، قسم القانون ، جامعة أصفهان  
m.alsharif@ase.ui.ac.ir

**دكتوراه في القانون الخاص  
23keyvani@gmail.com

استالم: 23 شعبان 1442
 قبول: 3 شعبان 1443
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 التجلي والتجسیم في دراسة مقارنة للمنحوتات الحجرية لمزارات تخت فوالد و

ارامنة جلفا في أصفهان مستوحاة من القرآن الكريم واإلنجيل

شهریار شکر پور* 
بهاره جوانمرد** 

ــن  ــة للنحاتي ــان ارضي ــي أصفه ــا ف ــوالد وجلف ــت ف ــرة تخ ــي مقب ــور ف ــور القب ــت صخ أصبح

والخطاطيــن والفنانيــن علــى مــر القــرون وتظهــر المعتقــدات الدينيــة للديانتيــن الســماويتين 

ــي  ــلمين ف ــن و المس ــل األرم ــة ، وتفاع ــة واإلنجيلي ــدات القرآني ــيحية ، المعتق ــالم و المس اإلس

ــات  ــة والحيوان ــارف النباتي ــر الزخ ــة. تعتب ــذه المدین ــي ه ــر ف ــن التصوی ــور ف ــان وتط أصفه

ــة  ــة العميق ــر العالق ــي ُتظه ــا ، والت ــور تزيًن ــواهد القب ــر ش ــن أكث ــن بي ــن م ــة والمه و المالئك

التــي ال تنفصــم بيــن الفنانيــن والنحاتيــن اإليرانییــن واألرمــن بمفهــوم الحيــاة والمــوت بعــده 

والمعتقــدات الدينيــة. هــذا المقــال ، محاولــة لجمــع المعلومــات فــي شــكل دراســات ميدانيــة 

ــي ، تمــت دراســة زخــارف  ــي التحليل ــة ، ومــن خــالل المنهــج الوصف ــق ومصــادر مكتبي ووثائ

ــارن.  ــات بشــكل مق ــن المنحوت ــات م ــع مجموع ــي أرب ــة ف ــور اإلســالمية واألرمني شــواهد القب

ومحاولــة دراســة وتحليــل أوجــه الشــبه واالختــالف بيــن تصميمــات تخــت فــوالد وجلفــا األرمن 

ــتخدمة  ــا المس ــر تنوًع ــكال واألكث ــر األش ــد أن أكث ــات ، وج ــى الدراس ــاًء عل ــان. بن ــي أصفه ف

بشــكل مشــابه بيــن شــواهد القبــور فــي هذيــن المزاریــن هــي رســومات نباتيــة ، والتــي يتــم 

ــة والتجريدية.تتجســد صخــور  ــج مــن األســاليب الطبيعي تنفيذهــا فــي معظــم الحــاالت بمزي

ــى الوجــود  ــز عل ــع التركي ــات( م ــي شــكل أيقون ــج التجســيد )ف ــا بنه ــرة جلف ــي مقب ــور ف القب

ــر مــزارات  ــى جانــب اللوحــات البشــرية. امــا در اکث الرمــزي للمســيحية )صليــب أو خــاكار( إل

ــي  ــن الشــمائل ف ــاد ع ــت )االبتع ــوالد ، تجل ــزارات تخــت ف ــي معظــم م ــوالد، لكــن ف تخت ف

ــًدا عــن الزخــارف البشــرية ، وخاصــة  ــى الرغــم مــن العديــد مــن النقــوش وبعي اإلســالم( ، عل

صــور النســاء ؛ االســاس الموجــود فــي االختالفــات الجوهريــة بيــن أساســيات الفــن اإلســالمي 

ــل(. ــيحية )اإلنجي ــرآن( والمس )الق

ــان  ــي أصفه ــا ف ــرة جلف ــور ، نحــت ، تجســيد ، مقب ــة: زخــارف صخــور القب ــات المفتاحي الكلم

ــوالد. وتخــت ف

*أستاذ مساعد بجامعة تبريز للفنون 
sh.shokrpour@tabriziau.ac.ir

**طالبة دكتوراه في الفن اإلسالمية ، جامعة الفنون بتبريز  
ba.jahanmard@tabriziau.ac.ir
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 دراسة مؤلفات المحققین في القرآن في مدینة أصفهان وأثرها على الحياة الفكرية

لهذه المدينة

)من القرن الول إلى نهاية القرن الخامس)

سید احمد سجادی جزی  

خالصة
ینظــر المثقفــون والســياح وحتــى علمــاء الديــن الــی اصفهــان دائمــا علــی انهــا واحــدة مــن 

أماكــن الحضــارة اإلســالمية وهــي مســقط رأس العديــد مــن المفكريــن والــرواة ورواة الحديــث 

ــات  ــالم المعلوم ــی لالس ــرون االول ــي الق ــبت ف ــث اكتس ــراء حی ــن الق ــر م ــن و الکثی والمعلقي

والمعرفــة فــي المجــال العلمــي وشــملت النعمــة اإللهيــة والقرآنيــة قلــوب و اســماع العلمــاء ، 

حیــث نــری فــي القــرون الخمســة األولــى مــن التاريــخ اإلســالمي وجــود حوالــي أربعيــن عالمــًا 

كتبــوا فــي تفســير القــرآن وعلمــه و عنــد التطــرق الــی حياتهــم وخدماتهــم ســوف نــری نقاًطــا 

رائعــة فــي تاريــخ وحضــارة أصفهــان القرآنيــة.

مــا هــي مؤلفــات هــؤالء العلمــاء القرآنییــن فــي القــرون المختلفــة ، ومــا الغــرض مــن كتابتهــا 

ــذا البحــث هــو  ــان؟ الســؤال الرئيســي له ــة ألهــل أصفه ــاة الفكري ــى الحي ــا تأثيرهــا عل ، وم

محاولــة اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــالل الدراســات المكتبيــة والتحليــل التاريخــي.

إن نشــر علــوم القــرآن ، وتعليــم التــالوة الصحيحــة للقــرآن ، ونشــر المفاهيــم الشــيعية باللجــوء 

ــرون  ــي الق ــان ف ــي أصفه ــرآن ف ــاء الق ــداف علم ــن أه ــي م ــة ه ــات القرآني ــير اآلي ــى تفس إل

ــى. الخمســة األول

وتجــدر اإلشــارة أواًل إلــى أن بعــض علمــاء القــرآن فــي تلــك القــرون لــم يكــن لديهــم أي كتابــات 

حیــث لــم يــرد ذكرهــا فــي هــذا المقــال ، وثانيــًا فــان المقصــود مــن أصفهــان هــي المنطقــة 

والمدينــة الحاليــة والقــرى المجــاورة لهــا.

الكلمــات المفتاحيــة: القــرآن ، تاريــخ أصفهــان ، تفســير القــرآن ، المفســرون اإليرانيــون ، الرجــال 

األصفهانيون.

* خريج المستوى الرابع من الحوزة العلمية في مجال االصول و الفقه اإلسالمي . 
sas_313@yahoo.com
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 أنشطة نساء الشیعة في القرن الرابع الهجري في ترسيخ وتعميق العلم والثقافة

في الحضارة اإلسالمية

خدیجه احمدی بیغش* 

خالصة
تســعى هــذه الدراســة الوصفيــة التحليليــة إلــى اإلجابــة علــى ســؤال حــول دور نســاء الشــیعة 

فــي القــرن الرابــع الهجــري ، یعنــي العصــر الذهبــي لإلســالم ، فــي تطــور علــم وثقافــة الحضــارة 

اإلســالمية. بمــا أن بنــاء الثقافــة ال يقتصــر علــى طبقــة معينــة ، فــإن النســاء تلعــب دوًرا فــي 

تكوينهــا كنصــف المجتمع.المــرأة بحســب وضعهــا التربــوي وتعاليمهــا الشــيعية فــي مختلــف 

النواحــي العلميــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي تاریــخ الشــيعة ، اســتمراًرا ومظهــًرا 

لإلســالم الصحيــح بعــد النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،لقــد ادت النســاء علــى الــدوام دوًرا 

فاعــاًل فــي ترســيخ العلــوم اإلســالمية وتعميقهــا ونشــر الثقافــة الشــيعية ، وأصبحــن فــي بعــض 

المراحــل لهــن دوًرا حاســًما. 

فــي القــرن الرابــع الهجــري - الــذي تزامــن مــع الحكومــات الشــيعية ، بمــا فــي ذلــك البويهییــن 

ــة الســنية فــي عهــد العباســیین  والفاطمییــن والحمدانییــن ، وفــي الوقــت نفســه مــع الخالف

- نــرى أنشــطة إيجابيــة واســعة النطــاق مباشــرة أو غيــر مباشــرة للمــرأة الشــيعية فــي انتشــار 

ــية  ــة والسياس ــاالت العلمي ــي المج ــرن ف ــذا الق ــي ه ــرأة ف ــم دور للم ــالم. كان أه ــوم اإلس عل

واالجتماعيــة والثقافيــة ، وبعــدة طــرق وأشــكال.

الكلمــات المفتاحيــة: النســاء ، القــرن الرابــع الهجــري ، القــرآن ، العلــوم اإلســالمية ، التنميــة ، 

الثقافــة ، الحضــارة اإلســالمية

.دكتوراه في التفسير المقارن . 
 Kh.ahmadi3103@yahoo.com
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Activities of Shiite women in the fourth century AH in establishing 

and deepening the sciences and culture of Islamic civilization

Khadijeh Ahmadi Bighash * 

Abstract

This descriptive-analytical study seeks to answer the question of the role of Shiite 
women in the fourth century AH, the golden age of Islam, in the development of the 
science and culture of Islamic civilization. Since culture-building is not limited to a 
particular class, women play a role in creating it as half of society. Due to their educa-
tional status and Shiite teachings in all various scientific, social, cultural and political 
aspects of Shiite history, women, as a continuation and manifestation of true Islam 
after the Prophet )PBUH(, always in establishing and deepening Islamic sciences and 
spreading Shiite culture. They played an effective role, and in some stages they be-
came decisive. The fourth century AH - which coincided with the Shiite governments, 
including the Buyids, Fatimids and Hamdanids, and at the same time with the Sunni 
caliphate during the Abbasid rule - we see widespread direct or indirect positive ac-
tivities of Shiite women in the spread of Islamic sciences. The most important role of 
women in this century has been in scientific, political, social and cultural fields, and 
in various ways and forms.

Keywords: Shiite women, 4th century AH, Quran, Islamic sciences
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A study of the writings of Isfahan Quran scholars and its impact on 

the intellectual life of this city

)From the first century to the end of the fifth century(

Sayyed Ahmad Sajjadi jazi* 

Abstract

Isfahan, as one of the places of Islamic civilization, has always been considered 
by intellectuals, tourists, and even religious scholars, and is the birthplace of many 
thinkers, narrators, hadith narrators, commentators and readers. Examining the early 
periods and centuries of Islam, we find that some scholars of Quranic techniques 
are from this region or have acquired information and knowledge in this scientific 
field and have brought the divine and Quranic blessings to the hearts and ears of 
scholars. In the first five centuries of the history of Islam, we see the presence of 
about forty scholars who have written in the interpretation and science of the Qur’an, 
and the study of their lives and services will reveal beautiful points in the history and 
Qur’anic civilization of Isfahan. The main question of this research is what the writ-
ings of these Quran scholars were in different centuries and with what purpose they 
were written and what effect they had on the intellectual life of the people of Isfahan 
that attempts have been made to answer this question through library studies and 
historical analysis. Promoting Quranic sciences, teaching the correct recitation of the 
Quran, promoting Shiite concepts by resorting to the interpretation of Quranic verses 
are among the goals of Isfahan Quranic scholars in the first five centuries.
It should be noted that, firstly, some Quranic scholars of those centuries did not have 
any writings, which are not mentioned in this article, and secondly, Isfahan refers to 
the current region and city and neighboring villages.

Keywords: Quran, Isfahan history, Quran interpretation, Iranian commentators, Isfa-
hani men.
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Manifestation and Incarnation in a A Comparative study on  motifs of 

the tombstone in Isfahan’s New Julfa Cemetery with Takht-e-Foolad 

Based on the Quran and the Bible

Shahriar Shokrpour * 

Bahareh Javanmard ** 

Abstract

  The tombstones of Takht-e-Foolad and New Julfa Cemetery  in Isfahan have be-
come a platform for sculptors, calligraphers and artists to create art over the centu-
ries. Plant motifs, animals, angels and occupations are among the most decorated 
motif of these tombstones, which show the deep and inseparable connection of 
Iranian and Armenian artists and sculptors with the concept of life and death after 
it and religious beliefs. In the present article, an attempt has been made to collect 
information in the form of field studies, documents and library resources, and by 
descriptive-analytical method, comparative studies of Muslim and Armenian tomb-
stones in four groups have been studied comparatively. The Armenians of Julfa of 
Isfahan should be studied and analyzed based on the theory of embodiment and 
manifestation. Based on the studies, it was found that the most and most diverse 
motifs used similarly between the tombstones of these two cemetery are plant draw-
ings, which in most cases are executed in a combination of naturalistic and abstract 
methods. The tombstones of Jolfa  are embodied with the embodiment approach 
)in the form of iconography( with emphasis on the symbolic presence of Christianity 
)cross or khachkar( along with human paintings, but in most of the Takht-e-Foolad 
cemetery, with the manifestation approach )iconography of Islam(, despite many 
inscriptions. Human motifs, especially the image of women, are manifested; Which is 
rooted in the fundamental differences between the basics of Islamic art )the Qur’an( 
and Christianity )the Bible(.

Keywords: tombstone motifs, sculpture, manifestation, incarnation, Isfahan’s New 
Julfa Cemetery and Takht-e-Foolad
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The role of combining broad interpretive and jurisprudential interpre-

tations of the verse ” أْوُفوا ِباْلُعقود ” in the development of the system 

of contracts in Islamic civilization

Mohammad Mahdi Alsharif * 

Daruosh keyvani Hafshajani **

Abstract

In the first verse of verse 1 of Surah Ma’idah, God says: ”O you who believe, keep 
your covenants.“ There is a difference of opinion among the commentators of the 
Holy Quran about the meaning of the word ”contracts“ in this verse. Some, with a 
narrow interpretation of this verse, refer the contracts exclusively to cases such as 
”Covenants of Muslims and polytheists“ or ”Covenants of the People of the Book to 
confirm the Prophecy of Prophet Muhammad )PBUH(“ or ”Covenants of acceptance 
of the Caliphate of Imam Ali )AS(“ or ”Ahlaf“ Or ”prohibitions and obligations“ have 
been turned. Another group, with a broad interpretation of the verse in question, con-
siders it to include all ”divine commandments“, ”social contracts“, ”legal practices“ 
and ”man’s covenant with God“. Along with the commentators, the jurists also had 
two narrow and wide interpretations of ”Awfwa b’a’qud“ :  Some consider the obliga-
tion to fulfill the contracts to be included only in the common contracts in the time of 
the Holy Shari’a  and some have considered all contracts to be subject to this obliga-
tion. The authors, considering the generality of the word contracts, have considered 
the interpretive and jurisprudential interpretations to be more correct; In addition, the 
combination of these two concepts has clearly shown that the system of contracts 
of Islamic civilization has been efficiently developed and developed throughout his-
tory ,Because by accrediting new contracts and influencing the relevant laws, it has 
facilitated social relations and strengthened public welfare. 

Keywords: Awfwa b’a’qud, contracts, new contracts, development, Islamic civiliza-
tion.
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 Investigating and analyzing the cases of quoting the Messenger of
God )PBUH(  to the verses of the Qur’an in historical events

* Mansour Dadash nejad 

Abstract

Some of the reports in the books of the biography of the Prophet )PBUH( regarding 
the Quranic verses have been completed and developed. In such a way that the nar-
rators, while reporting the Prophetic biography, have tried to report it in accordance 
with the Qur’an and to compile their explanations below the Qur’anic information 
and to complete and develop it. Hence, the sources of history and manners include 
cases of quoting Quranic verses in historical events. Some of these cases indicate 
that the Messenger of God )PBUH( referred to Quranic verses in historical events. 
The present article, by examining and analyzing the cases of citing the Holy Prophet 
)PBUH( to Quranic verses and tracing the roots of the reports, while providing a mod-
el for the development of related texts, has reached the conclusion that the reports 
focused on quoting the Holy Prophet )PBUH( The verses have been completed and 
developed over time. The purpose of attaching the verses to the historical reports 
was to explain, strengthen and confirm the original news. 

Keywords: Quran, Messenger of God )PBUH(, biographers, historical narrations.
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Analysis of Civilized Understanding of ”Moral Life“ in the Qur’an 

)Based on the Thought of Ayatollah Javadi Amoli(

* Zahra Abyar 

Abstract

Moral life is one of the pillars of civilizing culture that plays an important role in the 
emergence and survival of societies. Given the widespread growth of moral dilem-
mas in societies today, addressing this issue seems necessary. In addition, the Holy 
Quran, as a comprehensive program of human civilized life, depicts the moral life of 
its actors in a way that can be effective for the moral uplift and growth of societies. 
Due to the importance of this issue, the researcher in this research has explained 
the civilized understanding of the moral life of the Qur’an in a descriptive-analytical 
manner in the light of the views of Ayatollah Javadi Amoli. The understanding of civi-
lization in the views of Ayatollah Javadi Amoli, on the one hand, is based on elements 
such as good life, central monotheism, rationality, justice and morality and on the 
other hand, it is explained in connection with piety, in a way that piety is at the top of 
morality. The Holy Qur’an describes aspects of bio-ethics by indirectly inducing and 
exemplifying moral life, such as: moral neutrality, objectifying level patterns, describ-
ing the value of actors, paying attention to moral character, punishing righteousness, 
and avoiding impoverishment of vision. According to Ayatollah Javadi Amoli, a per-
son will have a mature moral personality and moral life when he can act in the light 
of monotheistic vision and attention to rationality, justice and good life. The role of 
moral life in civilization is such that morality, on the one hand, is an identity, so that if 
a person has been able to live a moral life with faith, he is not only distinguished from 
the ”other“; Rather, his radius of influence and differentiation will be at a level beyond 
human relations, and on the other hand, this life will be civilizing in the next stage; 
Because if the moral principles in the society do not reach the stage of life, from the 
point of view of Ayatollah Javadi Amoli, it will lead to the fall of the individual, the fall 
of the society and civilization.

Keywords: Understanding Civilization, Moral Life, Ayatollah Javadi Amoli, Quran.
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