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چکیده
شناخت یقاق) خ)ا از اساس)ترین اه)اف خلقت انساو اسالت کاله از راه نشالانههای تویاال)ی رابالل دسالتیاب)
است ،ایا برای هر کس) یاصل نم)شود .ه)ف این پژوهش ،بررس) نقش اخمق در فهالم نشالانههای تویاال)ی
بالالر اسالالاس یالالات ق ا ن ک ا یم و دسالالتیاب) بالاله ُیالال)ل یفهالالوی) و اسالالت .نالالوع تحقاالالق کتابخانالالهای و روش و
توصاف)۔تحلال) از جنس روش کمساک در یطالعات دین) است .یافتههای پژوهش نشاو ی)ده) چهار صالفت
تقواُ ،شکر و صبر ،یوجب فهم نشانهها از یات اله) ی)شون) .این صفات ،در ٔ
درجه نخست یوجب فراهم کالردو
شرایط تفکر و ّ
ت)بر و در ٔ
درجه بع) یوجب یادگ) برای پذیرش لوازم یعرفت تویا)ی ی)شون) .از ایالنرو ،هنگالام
یواجهه با نشانههای تویا)ی ،یادگ)های یعرفت) و عمل) توسط فرد ارزیاب) ی)شون) و چناوچاله نتاجاله یثبالت
ٔ
توسعه فهم نشانههای تویاال)ی
بود ،فراین) فهم و پذیرش تویا) غاز ی)گردد .نتاجه این پژوهش و است که برای
ُ
در بان افراد ،بای) صفات تقوا ،شکر و صبر را در ناو به وجود ورد.

کلیدواژهها
نشانههای تویا)ی ،آلیة ،آلیات ،نشانهفهم) ،صبر ،شکر ،تقوا.
 دانشاار دانشگاه رر و و ی)ی
تاریخ پذیرش70۵۵/07/۵7 :
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ق ن ک یم ،کتاب ه)ایت انساو به سوی خ)اون) یتعالال اسالت .بالرای هال)ایتگری ،نشالانههای)
وجود دارد تا انساو راه را گم نکن) و به گمراه) افکن)ه نشود .این نشانهها در ق ن کا یم بالا تعباالر
(آلیة و آلیات بااو ش)هان) .یه از ریشۀ «أ ی ی» است و باله تصالریح فراهاال)ی ،یقصالود از یاله،
«عمیت» است (خلال فراهاال)ی ،1 ،7۴0۵ ،ص  . ۴۴7راغب اصفهان) ناز یعتقال) اسالت کاله یاله باله
عمیت هاهر و شکار است و یقاقت یعنای یه برای چاز هاهری است کاله یالمزم چاالز
یعنای
ِ
دیگری است که هاهر ناست و یه و عمیت و اثرش و را روشن و ّ
یعان ی)کن) .بنالابراین ،ورتال)
درا کنن)ه یا ُی)رک) که هاهر یک) از وها را (هالاهر شال) و لالوازم و شال) را دانسالت و درا
کرد ،ذات و چاز دیگری را که درا نکرده بود ،به وساله و یه و اثر ،درا ی)کن)؛ زیرا یکالم هالر
دو یساوی است و این یوضوع در یحسوسات و یعقوالت به خالو ب) روشالن اسالت و کسال) کاله
ّ
علت یمزیه نشان) و عمیت را برای راهااب) در جای) یا چازی شناخت و دانسالت کاله و نشالانه
یعن) عمیت و علم برای چازی است و سپس نشان) را یافت ،ی)فهمال) کاله راه بالا و عمیالت و
راهنما پا)ا ی)شود (راغب اصفهان) ،7۴7۵ ،ص  . 707طریح) بااو ی)کن) که « یه» به یعنای عبالرت و
عمیت است (طریح) ،7 ،70۵7 ،ص  ، 0۵همچنان ررش) ناز « یه» را به یعنالای عمیالت ،نشالانه،
عبرت دلال و یعجزه دانسته است و در یتن ق ن ک یم همۀ این یعان) را ی)تواو پا)ا نمود (ررشال)،
 ،۵ ،70۵7ص  . 7۴7در نتاجه و به طور کل) « ،یه» به عمیات و نشالانههالای) گفتاله یال)شالود کاله
انساو را از این نشانهها به یقصودی برسان).
ق ن ک یم در یات یتع)دی نشانههای) را بااو ی)کن) که هر ک)ام ناز پاای) دارن) کاله بایال) باله
یخاطباو ینتقل شود .به همان جهت در ق ن ک یم  ۵۴بار تعبار «او ف) ذلالک آلیالات …» یال)ه
است .پس با دو چاز یواجه هستام :ایوری که نشانه هستن) و چازهای) که پاام هالر نشالانهان) ،ایالا
سؤال یهم و اساس) این است که یا ٔ
همه این نشانهها توسط همه افراد «فهم» ی)شون) و یالا هماله
افراد توسط این نشانهها ه)ایت ی)شون)؟ یتأسفانه ٔ
هماله افالر ْاد هال)ایت نشال)ه و نم)شالون) .ایالن
نشاو ی)ده) که صرف وجود نشانهها کفایت نم)کن)؛ نشانهها بای) «فهم» شون) و پاام دروو هر
ک)ام ادراا شود تا نتاجه یطلوب (ه)ایت یاصل شود.
ً
اینجاست که پای ویژگ)های افراد به یااو ی) ی) .کایل بودو نشالانه الزایالا باله هال)ایت ینجالر
نم)شود ،بلکه ناازین) ویژگ)های) در فرد است تا رابلات و ر)رت درا نشانه را بااب) .این چاالزی
است که و را «نشانهفهم)» ی)نایام .در ق ن ک یم ،از ترکاب «آلیات لال…» اسالتفاده شال)ه کاله
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برخ) از نها یاهات اخمر) دارن) .در این زیاناله کتالاب یالا پژوهشال) یسالتقل یافالت نشال) ،ایالا
به صورت پراکن)ه و در ی) اشارۀ کل) در یورد «نشانهها» در کتابها و تفاسار و برخال) یقالاالت
بح ش)ه است؛ از جمله کتاب ن انههای یکتائا و عظمت خدا از سا) یحم) یه)ی رضای).
سؤال) که وجود دارد این که چه رابطهای بان اخمق و اعتقاد وجود دارد؟ چرا فهم تویاال) کاله
یک یسئله اعتقادی است ،وابسته به اخمق است؟ نچاله ایالن پالژوهش باله و ی)پالردازد یعرفال)
ویژگ)هالالای اخمرالال) یالالؤثر در فهالالم نشالالانههای تویاالال)ی و تباالالان ُیالال)ل یفهالالوی) و اسالالت.
ُی)ل یفهوی) ،ترسام نظری و رابل فهم از یبای نظری است که چگونگ) تعایل و نقش فرینال)
ویژگ)ها را یشخص ی)کن) .در یبای یطرح ش)ه دربارۀٔ این دسته از یات قا ن کا یم ،ناله باله
ً
اثرگذاری اخمق بر اعتقاد پرداخته شال)ه و ناله باله ار ٔ
ائاله ُیال)ل یفهالوی) ایالن اثرگالذاری .یعمالوال
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برای یعرف) کسان) است که از یات اله) بهره ی)گارن) .توضاح این که نشانهها برای هماله افالراد
عرضه ی)شالود ،ایالا بهرهگاالراو از و انال)ا هسالتن)؛ شالباه یسالئله عبالرت کاله ایارالمالؤینان (ع
ّ
ی)فریای)« :یا أکثر العبر وأرل االعتبار» .برای عبرت ناز ق ن ک یم در جای) تصریح ی)کنال) کاله
عبرتها برای ٔ
همه جهانااو است ،ایا در چن) یورد دیگر تأکا) ی)کن) که عبرت گرفتن تنها بالرای
برخ) افراد با ویژگ)های خاص است .نجا ناالز از ترکاالب « ً
لعبالر لالال …» اسالتفاده شال)ه اسالت.
بنابراین ،ترکاب «آلیات لال …» در ق ن ک یم برای یعرف) کسان) است که دارای ویژگال) خالاص
بوده و تواو درا و فهم نشانهها را دارن) .این یوارد عبارتن) از:
َ
ُ َ
سوره نحل ،یۀ 7۵؛ ٔ
سوره رع) ،یۀ ۴؛ ٔ
(سوره بقره ،یۀ 7۹۴؛ ٔ
ٔ
سوره روم ،یۀ  ۵۴؛
َیات ِلق ْ ٍوم ی ْع ِقلوو»
«آل
ٍ ُ َْ
ْ
ٔ
(سوره ل عمراو ،یۀ  7۵0؛
باب»
«آل ٍ
َیات ِ َأل ِول) األل َ ِ
ٔ
سوره نحل ،یۀ ۵۵؛ ٔ
سوره انعام ،یۀ ۵۵؛ ٔ
«آلَیات لق ْوم ْیؤی ُنوو» ( ٔ
سالوره عنکبالوت ،یالۀ ۵۴؛
سوره نمالل ،یالۀ 1۹؛
ٍ ِ ٍ ِ
ٔ
ٔ
سوره روم ،یۀ 0۵؛ سوره زیر ،یۀ  7۵؛
َْ ْ َُ َ
سوره یونس ،یۀ ۹۵؛ ٔ
وو» ( ٔ
سوره روم ،یۀ  ۵0؛
َیات ِلق ٍوم یسمع
«آل ٍ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
سوره روم ،یۀ ۵7؛ ٔ
سوره رع) ،یۀ 0؛ ٔ
«آلَیات لقوم یتفکروو» ( ٔ
سوره زیر ،یۀ ۴۵؛ سو ٔره جاثاه ،یۀ  70؛
ٍ ِْ ٍ
َ
َ
ِّ
َ
ٔ
(سوره یجر ،یۀ  ۵7؛
َیات ِلل ُمتوسمان»
«آل
ٍ ُ
ُّ
«آلَیات ألول) النه)» ( ٔ
سوره طه ،یۀ  7۴و  7۵1؛
ٍ ِ ِ
ْ
ْ
َ
ٔ
َیات ِلل ُمؤ ِینان» (سوره جاثاه ،یۀ  0؛
«آل ٍ
َ
ِّ
ُ
ُ
َ
سوره سبأ ،یۀ 7۵؛ ٔ
سوره لقماو ،یۀ 07؛ ٔ
سوره ابراهام ،یۀ 7؛ ٔ
«آلَیات لکل ص َّبار شکور» ( ٔ
سوره شوری ،یۀ  00؛
ٍ
ٍ َِ ُ ٍ
َ
ٔ
(سوره یونس ،یۀ . ۹
َیات ِلق ْ ٍوم َّیتقوو»
«آل ٍ

تحقاقات اسمی) ،در نهایت ،به ار ٔ
ائه عایل یا عوایل بسن)ه ی)کنن).
این تحقاق بر و است تا با تأکا) بر نقش اخمق در شکلگاری باور و اعتقادُ ،یال)ل یفهالوی)
این رابطه و اثرگذاری را ناز ترسام کنال) .ایالن ُیال)ل یفهالوی) ،نمالای) از وارعاالت را باالاو کالرده و
چگونگ) ارتباط و تعایل عوایل با یالکدیگر و چگالونگ) اثرگالذاری عوایالل بالر فهالم نشالانههای
تویا)ی را نشاو ی)ده).
این پژوهش ،رویکردی کاف) دارد و به لحاظ شاوه جمع وری دادهها ،یک تحقاق کتابخانالهای
بشمار ی)رود و از جهت شاوه بررس) دادهها از روش توصاف)۔تحلال) استفاده ی)کن) .نوع ایالن
روش ،روش کمساک و یت)اول در یطالعات دین) است که بر اساس طبقهبن)ی چن)الیه یتالوو و
ک) زدو نها انجام ی)شود .در این پژوهش ،کلاه یات یربوط نشانههای تویا)ی با تعبار «آلیالة و
آلیات» گرد وری ش) و سپس یواردی که به نقش اخمق در فهم نشانههای تویا)ی پرداخته بود،
ْ
نخسالت دیال)گاه ّ
یفسالراو جمالع وری شال) و
ج)ا ش) و یورد بررس) ررار گرفت .در این بررس)،
در نهایت ،به بررس) رابطه صفات اخمر) با فهم نشانههای تویا)ی پرداخته ش).
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بررسی آیات

ٔ
الاو نشالالانهفهم را بالالا ویژگالال)
خ)اونال َال) ُیتعالالال ،در چهالالار یالاله از یالالات شالالریفه ق ا ن ک ا یم ،انسال ِ
« َص َّب ٍار شکور» یعرف) کرده است .هر ک)ام از این یات یوضوع خاص) دارد و نشانهای خالاص در
و نهفته است که صابراو و شاکر ْاو و را دری)یابن) .در این پژوهش دو یؤ ٔ
لفاله اصالل) وجالود دارد
َ
َّ
الات» و دیگالالری
کالاله بایالال) رابطالاله نهالالا بالالا یالالکدیگر توضالالاح داده شالالود :یکالال) « ِإو فالال) ِذلال آلَیال ٍ
َ َّ َ ُ
ور» .در یک یه ناز ویژگ) «تقوا» یطرح ش)ه است .اینجا ناالز دو یؤلفاله وجالود دارد و
«صب ٍار شک ٍ
یؤلفه دوم« ،تقوا» است .از سوی دیگرّ ،
یفسراو دربارۀٔ هر ک)ام یطالالب خالاص باالاو داشالتهان).
بنابراین ،نخست بای) دی)گاه ّ
یفسراو را به دست ورد و سپس بای) یعنای «آلیالة/آلیات» را روشالن
ساخت؛ زیرا تا یعنای این بخش از یه روشن نشود ،نم)تواو نقش صفات اخمر) شکر ،صالبر و
تقوا را دربارۀ و به دست ورد .از سوی دیگر ،بای) یعنای شکر ،صبر و تقوا را ناز باله دسالت ورد؛
ُ
زیرا تا یشخص نشود صبر ،شکر و تقوا چاستن) ،نم)تالواو چگالونگ) ارتبالاط نهالا بالا نشالانههای
تویا)ی را به دست ورد و پس از این ی)تواو به تباان و توضاح رابطه پرداخت .در ایالن پالژوهش
ارش یافتههای و در ادایه ،ی) ی).
به بررس) این یوضوعات پرداخته ش)ه که گز ِ
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 .1دیدگاه ّ
مفسران
ٔ
آیه اول

 .1طبق رانوو ارشما)س ،هر جسم با فرورفتن در ب ،به ٔ
ان)ازه یجم ب از وزو و کاسته ی)شود .ورتال) کشالت) چالوب)
یا فوالدی وارد ب ی)شود ،به ان)ازه یجم) که دارد از وزو و کاسته ی)شود و این در یال) اسالت کاله باشالتر یجالم
کشت) را هوا تشکال ی)ده) .از سوی دیگر ،یرکت کشت) در دریا با رال)رت بالاد ،یکال) دیگالر از جلوههالای فالرینش
خ)است .این وضعات« ،نشانه»ای است از علم ،یکمت و خلقت ب)نقص خ)اون).
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َّ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ
َْ ْ ْ َ
الت الل ِاله
خ)اون) یتعال در ٔیه  07سورۀ لقماو ی)
فریای)« :أ لم تر أو الفل تجری ِف) البح ِر ِب ِنعم ِ
لار ُیک ْم ی ْن یاته إ َّو ف) ذل َ آلَیات ل ُک ِّل َص َّبار َش ُکور» 1.در این ٔ
یاله شالریفه ،یکال) از نعمتهالای
ٍ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
اله) (یرکت کشت) روی ب به عنواو «نشانه» یطرح ش)ه است .این نشالانه ،یبتنال) اسالت بالر
َ
َ
روانان یاکم بر ب و دیگر اجسام در تماس با یکدیگر که خ)اون) در خلق عالم رالرار داده اسالت
ٔ
ّ
(سا) رطب ،7 ،7۴۵7 ،ص  . ۵۵۵۵یفسراو ،این پ)ی)ه را نشانه رال)رت خ)اونال) (ررطبال)،7۴ ،70۹۴ ،
ص  ۵۵و وی)انات او ی)دانن) و وجه وی)انات این است که اگر ٔ
همه افراد جمع شون) تالا کشالت)
خمف یساری که باد ی) ْ
ٔ
وسالاله بالاد،
وزد یرکت کن) ،نم)توانن) .پس جریاو کشت) در دریالا باله
به دست خ)ای تواناست (طوس) ،ب)تا ،1 ،ص  ۵11و ایا فهم این نشانه ،یخصوص افالراد ّ
صالبار و
ایر برخ) ّ
شکور است .در دلال این ْ
یفسالراو تنهالا باالاو کردهانال) کاله نهالا از ایالن یالات بهرهینال)
ی)شون) (طوس) ،ب)تا ،1 ،ص ۵11؛ طبرسال)  ،1 ،70۵۵ص  ، 70۹ایالا کمتالر ّ
یفسالری باله ایالن نکتاله
پرداخته است که چرا افراد ّ
صبار و شکور بهرهین) ی)شون).
شاخ طوس) و طبرس) بااو کردهان) که « ّ
صبار» یعن) صبر بر یشقت تکلاف و رنج یصائب
و زار کفار و «شکور» یعن) شکرگذار نعمت خ)ا و تأکا) دارن) ،خ)اون) یتعال باله ایالن دلاالل
فریوده است «لکل ّ
صبار شکور» که این دو صفت از یهمترین صفات یالؤین هسالتن) (طوسال)،
ب)تا ،1 ،ص ۵11؛ طبرس) ،1 ،70۵۵ ،ص  . 70۹برخ) ّ
یفسراو یعتق)ن) که ّ
صبار و شکور را گفتاله
ول) یالؤین را اراده کالرده چالوو ایالن دو بهتالرین صالفات یؤینانال) (ررطبال) ،7۴ ،70۹۴ ،ص ۵۵؛
عمیه طباطبای) ،7۹ ،70۵۴ ،ص 07۴؛ باضاوی ،۴ ،7۴71 ،ص  ۵7۵و برخ) گفتهان) دلال و این است
ْ
صالبور و ورتال)
که یؤین هنگام بم و نعمت ،یتذکر است و از اینرو ،ورت) یصابت) ی)رسال)،
ْ
نعمت) ی)رس) ،شکور است (فخر رازی ،۵7 ،7۴۵0 ،ص  . 707در این تفسار ،یعن) ایمالاو عایالل
فهم نشانههای تویا)ی است.

ُ
یفسراو ،ر)ری باشتر به ر ٔ
برخ) دیگر از ّ
ابطه صبر و شکر با فهم نشالانه تویاال)ی پرداختهانال).
برخ) تنها به صبر پرداخته و گفتهان) به خاطر رنج تفکر و تأیالل در فالاق و انفالس و شالگفت)های
فرینش خ)اون) یوجب فهم نشانهها ی)شود (باضاوی ،۴ ،7۴71 ،ص ۵7۵؛ یغناه ،۹ ،7۴۵۴ ،ص 7۹۵
و برخ) با تعباری دراقتر گفتهان) که برای درا یات با عظمت اله) در ٔ
پهناله فالرینش ،انگاالزهای
شکر ینعم توأم با صبر و شکابای) برای درالت و کنجکالاوی هالر چاله باشالتر.
الزم است همچوو ِ
(یکارم شارازی و همکاراو ،7۵ ،70۵7 ،ص . 1۹

یفسراو ،با درت و هرافت باشتر ،این یه را با ٔیه بع) پاون) زدهان) 1.در ٔ
ایا برخ) دیگر ّ
یاله اول،
بح فهم نشانههای تویا)ی یطرح ش)ه و در ٔیه دوم ،انکار خال)ا جالالب ایالن کاله در ٔ
یاله اول،
صبار و شکور و در یه دوم عایل انکار خ)ا ّ
عایل درا نشانههای تویا)یّ ،
ختالار و کفالور اسالت.

ختار یعن) خ)عهگر و نارنگباز و کفور یعن) ناسپاس .فخر رازی  -با توجه به این تقابل یعنالای) -
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یعتق) است کسان) که هنگام بحراو به خ)ا روی ی) ورن) و پس از نجات خ)ا را انکار ی)کننال)،
ً
به این دلال است که اوال صبر بر تعه) و ررار خود با خ)ا ن)اشالته و یاضالر باله اجالرای و ناسالتن)
ً
ْ
ّ
(ختار و ثاناا ،تواو دی)و و سپاس گفتن نعمتهای اله) را ن)ارن) و در یقابل ،فالرد صالبور یتال)
اگر پاماو هم نبن)ن) ،زیاو وارد نم)کنن) و فرد شکور تواو درا نعمتهای اله) و سالپاس از نهالا
را دارد (فخر رازی  ،۵7 ،7۴۵0ص 70۵؛ نک :یکارم شارازی و همکاراو ،7۵ ،70۵7 ،ص . 1۵
ٔ
آیه دوم

َ
ُ ِّ
ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
ْ َْ ْ
َیات ِلکالل
واک) عل) هه ِرِه ِإو ف) ِذل آل ٍ
خ)اون) یتعال ی)فریای)ِ « :إو یشأ یس ِک ِن الریح فاظللن ر ِ
َ َّ َ ُ
شوریٔ ،یه  . 00در ایالن ٔ
ٰ
ٔ
یاله شالریفه  -همچالوو یالات یتعال)د دیگالر  -یرکالت
(سوره
ور»
صب ٍار شک ٍ
کشت)های کوهپاکر بر صفحه دریاها بر اثر وزش بادهای ینظم را از نشالانههالای خ)اونال) شالمرده
ش)ه است (یکارم شارازی و همکاراو ،۵0 ،70۵7 ،ص  . ۴77این نشانه را ناز خ)اون) یتعالال یخصالوص
ٔ
افراد ّ
نشالانه الهال)
صبار و شکور ی)دان) .از نظر ق ن ک یم ،ایناو کسان) هستن) کاله از ایالن یاله و
بهرهین) ی)شون) (طوس) ،ب)تا ،۵ ،ص  ، 7۹۹ایا سؤال این است که چگونه؟ در تفسار این بخش از
یه برخ) تنها به صورت کل) اشاره کردهان) که «صبر» یربوط به یشکمت و «شالکر» یربالوط باله
َ ِّ َ َ
َ ُّ َ
َ َ
ْ ّ ُ
ْ َ
َّ ُّ
ُ
ْ ٌ
َ « .1و ِإذا غ ِش ُاهم َّی ْو ٌ کالظلل َد َع ُوا الله یخ ِل ِص َان ل ُه ال) َین فل َّما َّنجا ُه ْم ِإ َل) ال ِبر ف ِم ْن ُهم ُّیق َت ِص) َو َیالا َیج َحال) ِب َای ِات َنالا ِإال کالل
ِ
َ َُ
ٔ
(سوره لقماو ،ی ٔه . 0۵
خ َّت ٍار کفور»

✺

نعمتهاست و هر دو از صفات یالؤین هسالتن)
ُ
ص  ، 0۵ایا برخ) دیگر گفتهان) کلمه «صبر» در اصل به یعنای «یبس» اسالت و کلماله «شالکر»
هم در اصل به یعنای اههار نعمت ّ
ول)نعمت  -به زباو یا به عمالل  -اسالت و یعنالای جملاله ایالن
است « :نچه که دربارۀ کشت)ها گفتام ،یات) است برای هر کس) که نفس خالود را از اشالتغال باله
چازهای) که به دردش نم)خورد یبس ی)کن) و به تفکر در نعمتهالای خال)ا یال)پالردازد ،چالوو
ُ
تفکالالر در نعمالالتهالالا یکالال) از یصالالادیق ش الکر نعمالالت اسالالت» ( لوسالال)  ،70 ،7۴77ص ۴۵؛ نالالک:
(سالا) رطالب ،7 ،7۴۵7 ،ص 077۵؛ ررطبال)،7۹ ،70۹۴ ،

عمیه طباطبای) ،71 ،ص . 1۵

برخ) دیگر« ،صبر» را باله خالاطر تحمالل سالخت) ان)یشالا)و در خال)ا و ثالار او و «شالکر» را
به خاطر ر)ردان) از نعمتهای او ی)دانن) که ثمره و تفکر است و یعتق)ن) که هالر کاله صالبر بالر
تفکر و نظر دراق در هست) و شگفت)ها و اسرار و ی)کن) ،به خ)ا ایماو ی) ورد و او را باله خالاطر
ُ
همه لطفش و ه)ایتگریاش شکر ی)کن) (یغناه ،۹ ،7۴۵۴ ،ص 7۵۹؛ باضالاوی ،7 ،7۴71 ،ص  1۵و
برخ) دیگر بااو کردهان) کسان) از نشانههای تویا)ی بهره ی)برن) که بر دستورات الهال) ،صالبور
باشن) و نسبت به نعمتهای او شکور باشن) (طوس) ،ب)تا ،۵ ،ص . 7۹۹

ٔیه سوم از فضای کشت) و دریا خار و وارد فضای دیگری ی)شود .این فضا ،یاجرای یک تمال)و
ٔ
ینطقه سبأ است .خ)اون) یتعال در یات  77تا  7۵سورۀ سبأ به بادی و سرسبزی سرزیان سالبأ
در
اشاره کرده که تا و ی) باد بوده که نهتنها شهرها غرق نعمت بودهان) ،بلکه یااو نهالا بالادیهالای
یتصل و زنجارهای وجود داشت و فاصله این بادیها به ان)ازهای کم بود که از هر یالک دیگالری را
ٔ
یملاله
ی)دی)ن) .افزوو بر این ،بادیها فاصلههای یتناسب و یسالابشال)های داشالتن) و از نظالر
ویوش و درن)گاو بااباو ،یا سارران و رطاع الطریق ناز در نهایت ،اینات بود ،به گونهای که یالردم
َ
ی)توانستن) ب)وو زاد و توشه و یرکب ،ب) نکه ایتاا به یرکت دستجمعال) و اسالتفاده از افالراد
ّ
یسلح داشته باشن) ،ب)وو هاچ خوف و ترس از جهت نااین) راه یا کمبالود ب و ذوراله باله یسالار
خود ادایه دهن) ،ایا این یردم گرفتار غرور و غفلت ش)ن) و از خ)اون) تقاضا کردنال) کاله در یاالاو
سفرهای نها فاصله افکن) (یکارم شارازی ،71 ،70۵7 ،ص  ۹۵به بعال)  .سالپس ی)فریایال) :یالا عانال) و
اثری از ناو بار) نگذاشتام و جز داستاوها چازی از ایشاو بار) نگذاشالتام؛ بهگونالهای کاله بالرای
نسلهای بع)ی ضرب المثل ش)ن) ،که هر یوجود نابود ش)ه و تار و پود از دسالت داده را باله نالاو
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تشباه کنن) و بگوین)«:تفرروا أیادی سبأ» (عمیه طباطبای) ،7۹ ،70۴۵ ،ص . 777
َ
ِّ
ُ
َّ
َیالات ِلکالل َص َّالب ٍار
نچه برای این نوشتار یهم است ،این رسمت یاجرا استِ « :إو ِفال) ِذلال آل ٍ
َش ُکور» .چه ارتباط) بان این دو ویژگ) با فهم ٔ
نشانه تویا)ی است؟ برخ) ّ
یفسالراو تنهالا یتعلالق
ُ
ٍ ُ
صبر و شکر را گفتهان)؛ یعن) شکر بر نعمت و صبر بر یحنالت (طبالری ،۵۵ ،7۴7۵ ،ص ۹0؛ طوسال)،
ُ
ب)تا ،1 ،ص  01۵یا صبر بر یعصات و شکر بر نعمت (الطبرانال) ،7 ،۵001 ،ص ۵0۵؛ طبرسال)،7۴7۵ ،
 ،0ص  0۴۵و برخ) هالر دو را باالاو کردهانال) (طبرسال) ،1 ،70۵۵ ،ص ۹0۹؛ یقال) برسالوی ،ب)تالا،۵ ،
ُ
ص  . ۵1۵برخ) ناز با تکاه بر روایت) که ایماو را به دو جز شکر و صبر تقسام ی)کن) گفتهان) کاله
یر ْاد فرد یؤین است (ثعلب) ،1 ،7۴۵۵ ،ص  ، 17ایا برخ) دیگر از ّ
یفسراو ،بان دو صالفت ّ
صالبار و
ِ
ُ
شکور با داستاو روم سبأ رابطه برررار کرده و بر این باوران) که ی)ل زن)گ) یردم سبأ ،صحرای) و باله
شکل بادیهای یتع)د بود و ناو یجبور بودن) یسافرتهای یتع)د برون) که برایشاو سخت بود.
ر)ر نعمتهای اله) را ن)انستن) .بنالابراین ،ایالن یالردم ناله صالبور بودنال) و ناله شالکور.
از سوی دیگر ِ
ُ
به همان جهت ق ن ک یم ی)فریای) کسان) ی)توانن) از این داستاو پن) بگارن) که دو صفت شالکر و
صبر را داشته باشن) (سا) رطب ،7 ،7۴۵7 ،ص  . ۵۵0۵برخ) دیگر با درت باشالتری باالاو داشالتهان) کاله
َ
این ایر ب)او علت است که نها به واسطه صبر و استقایتشاو یرکب سالرکش هالو ٰی و هالوس را یهالار
ی)کنن) و در برابر یعاص) پرر)رتن) و به خاطر شکرگزاریشاو در طریق اطاعت خ)ا یالاده و با)ارنال)
َ
و به همان دلال ،به خوب) عبرت ی)گارن) ،ایا نها که بر یرکب هو ٰی و هوس سوارن) و بال)اعتنالا باله
یواهب اله) ،نم)توانن) از این یاجراها عبرت گارن) (یکارم شارازی و همکاراو ،71 ،70۵7 ،ص . ۹۵

ٔ
آیه چهارم

ٔیه چهارم یاجرای ٰ
یوس) و رویش را بااو کرده است .خ)اون) یتعال در سورۀ ابراهام ی)فریای):
َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ُ
َ ُّ َ ِّ
َ َّ َّ
َو َل َق ْ) َأ ْر َس ْلنا ُ
ور َوذک ْر ُه ْم ِبأ ِیام الل ِه ِإو
الن
)
ل
إ
مات
ل
الظ
ن
ی
ی
و
ر
ر
خ
أ
و
أ
نا
آیات
ب
وس)
ی
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ِّ ِ َ ِ َ ُ ِ
َ
َّ
ور (سورۀ ابراهام ،ی ٔه . 7
ف) ِذل آل ٍ
َیات ِلکل صب ٍار شک ٍ
ّ
خ)اون) یتعال ی)فریای) :در ایام الله ،نشانههای) است که تنها صابراو و شاکراو دری)یابنال) ،ایالا
سؤال این است که ارتباط این دو بخش با یالکدیگر چگوناله اسالت؟ برخال) تنهالا باله ایالن بسالن)ه
کردهان) که این دو گروه از نشانهها درس ی)گارن) (ررطبال) ،۵ ،70۹۴ ،ص  ، 0۴۵ایا چگالونگ) و را
توضاح ن)ادهان) .برخ) یراد از این ایام را نعمتهای اله) دانستهان) و با این یال ،بر ایالن باورنال)

✺

ُ
که برای فهم و بای) صبر بر طاعت و شالکر بالر نعمالت داشالت (طبالری ،70 ،7۴7۵ ،ص  . 7۵0اگالر
ّ
«ایام الله» یعن) ایام نعمت خ)ا بر یلتها ،چالرا بالرای فهالم و بایال) صالبر هالم داشالت؟ ایالن را
یشخص نکردهان) برخ) دیگر برای وردو هالر دو صالفت کنالار هالم چنالان تعلاالل وردهانال) کاله
«زیرا یؤین یا گرفتار بمئ) است که صبر ی)کن) یا برخوردار از نعمت) است کاله شالکر یال)کنال).
بنابراین ،صبر و شکر از خصال یؤینانان) و افزوو بر این ،هاچ تکلافال) خالال) از صالبر و شالکر
ناست» (طبرسال) ،۹ ،70۵۵ ،ص  . ۴۹۵برخ) دیگر باز و را باله صالفت «ایمالاو» بالاز گردان)هانال) و
گفتهان) که این دو از صالفات یالؤین هسالتن) و یالؤین از ایالن دو درس ی)گاالرد (یغنااله،۴ ،7۴۵۴ ،
ص  . ۴۵۹گروه) دیگر از ّ
یفسراو ناز با درت) باشالتر باله باالاو ایالن رابطاله پرداختاله و یعتق)نال) در
ّ
ایام الله ،هم ایام ش)ت و عذاب و جود دارد و هالم ایالام نعمالت و ریمالت و از همالانرو ،کسال)
ُ
ی)توان) از نها درس گارد و پاام نهفته در نها را کشف کنال) کاله از ایالن دو ویژگال) صالبر و شالکر
برخوردار باش) (زیخشری ،۵ ،7۴0۵ ،ص 7۴0؛ سا) رطب ،۴ ،7۴۵7 ،ص . ۵011
ٔ
آیه پنجم
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َ َ َّ
خ)اون) یتعال  -در سورۀ یونس  -ی)فریای) «:إ َّو ف) ْاخالتمف َّاللاالل َو َّ
هالار َو یالا خل َالق الل ُاله ِفال)
الن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ ُ َ
َّ
ٔ
األْ
َیات ِلق ْ ٍوم َّیتقوو» (سورۀ یونس ،یه  . ۹ابن عباس ی)گوی) :این یه ورت) نالازل شال)
آل
ض
ر
ماوات و
ٍ
الس ِ
ِ
که کافراو گفتن) بری یا نشانهای بااور و خ)اون) یتعال فریود« :نشانهها فراوانن) بالرای کسالان) کاله در
نها بنگرن) » (فخر رازی ،70 ،7۴01 ،ص  . 707در ایالن یاله خ)اونال) یتعالال گالردش شالب و روز و ناالز
فری)ههای خود در سماوها و زیان را یک) از نشانههای خود دانسته ،ایالا فهالم و را یخصالوص بالا
تقوایاو ررار داده است .در تفسار ٔیه شریفه ،برخ) ّ
یفسراو تنها به این اکتفا کردهان) که این نشالانههای
اله) یخصوص افراد باتقوای) است که از نافریان) خ)ا پرهاز داشته و از عذاب او ی)ترسالن)؛ چالوو
نها کسان) هستن) که ی)تواننال) از و بهرهینال) شالون) (طوسال) ،ب)تالا ،7 ،ص 0۴0؛ طبرسال)،77 ،70۵۵ ،
ص ۵۹0؛ لوس) ،۹ ،7۴77 ،ص  ، ۹۵ایا به چگونگ) و دلال و اشاره نکردهان) .برخ) دیگر تنهالا همالان
ْ
را بااو داشتهان) که ورت) طباعت فرینش داللت بر خ)اونال) دارد ،نپالذیرفتن و خالمف تقالوا و دلاالل
طغااو و سرکش) است ،ایا چگونگ) و را توضاح ن)ادهان) (صادر) تهران) ،7۴ ،7۴0۹ ،ص . ۵7
برخ) دیگر بااو داشتهان) که باتقوایاو کسان) هستن) که از عوارب ایور پروا دارنال) و باله همالان
ّ
خاطر به تفکر و ت)بر در فرینش خ)ا ی)پردازنال) (باضالاوی ،0 ،7۴71 ،ص 707؛ رمال) یشاله)ی،70۹1 ،
 ،۹ص  . 0۵در یقاقت  -طبق این نظر  -خ)اشناس) نااز به تفکالر و تال)بر دارد و «تقالوا »عالایل)

۳۳

است که ایکاو و را فراهم ی) ورد و یکانازم و ناز پروا از عاربت ایور است.
ٔ
ترجمه «تقوا» به ترس از عقاب ،این پرسش را یطرح کردهانال) کاله :یالا گالردش
برخ) دیگر با
شب و روز و فرینش خ)ا را بهگونهای ررار دادهان) که افراد باتقوا ی)توانن) خ)ا را از نها درا کننال)
و دیگراو را یحروم ساختهان)؟ و در پاسخ گفتهان) که این ایور برای هر کس که دارای فطرت پالاا
و رلب عاری از لودگ) باش) ،نشانه است؛ نه این که تنها برای این گروه نشانه ررار داده ش)ه باشال)
و دیگراو از و یحروم باشن) .سپس توضاح دادهان) که کس) که از عاربت کار پالروا داشالته باشال)،
ٰ
هوی و هوس نفس نم)توان) او را به نچه خمف یالق اسالت ،وادارد؛ زیالرا هالر فطالرت سالالم)
ْ
ی)فهم) که این فرینش خ)ای) دارد که بای) و را بپرست) (طبری ،77 ،7۴7۵ ،ص . ۹۵
برخ) دیگر از ّ
یفسراو« ،تقوا» را عایل) برای یساسات و تأثارپالذیری باشالتر و پالذیرش یظالاهر
ر)رت خ)ا ی)دانن) (سا) رطالب ،0 ،7۴۵7 ،ص  . 7۵۹۵ایناو یعتق)ن) تقوا به سبب توانمنال)ی در پرهاالز
از گناه و ایجاد صفای باطن و روشنبان) ،عایل فهالم نشالانههای تویاال)ی ی)شالود (یکالارم شالارازی و
همکاراو ،1 ،70۵7 ،ص . ۵۵7
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ٔ
 .5بررسی مؤلفه اول :آلیة  /آلیات

از یسائل) که بای) روشن شود این است که یراد از «آلیة  /آلیات» چاست؟ به نظر ی)رس) ،ب)وو
توجه به یعنای دراق و ،نم)تواو نقش ّ
صبار و شکور در فهم و را به دست ورد .سؤال این اسالت
که یا یراد از «آلیة یا آلیات» تنها دی)و و گاه ش)و از نهاست؛ یانن) دی)و تابلوهای راهنمالای) و
ٔ
اضالافه
رانن)گ) و شرکتها و سازیاوهالا و یراکالز خال)یات) و …؟ یالا یالر ْاد دیال)و و فهماال)و باله
عمل کردو است؟ اگر اول) یر ْاد باش) ،نتاجه این خواه) ش) کاله ِصالرف درا و فهالم نشالانههای
ُ
ُ
تویا)ی ،وابسته به صفات اخمر) صبر و شکر است؛ یعن) اگر کس) شکر و صبر ن)اشت ،تواو
فهم و درا نشانههای اله) را نخواه) داشت .در این فرض ،فراین) فهم و درا و باور که یالک ایالر
ُ
فکری و شناخت) است ،یتورف است بر صبر و شکر که ایوری اخمر)ان) .اگر چنان باشال) بایال)
این رابطه را توضاح داد ،ایا اگر دوی) یراد باشال) ،نتاجاله ایالن اسالت کاله فهالم و درا نشالانههای
ُ
تویا)ی که یؤثر در زن)گ) است (نه ِصالرف فهالم  ،وابسالته باله شالکر و صالبر اسالت .ایالن بال)او
ُ
یعناست که اگر کس) از ویژگ) صبر و شکر برخوردار نباش) ،نم)توان) از نشالانهها درس گاالرد و
ه)ف ق ن ک یم دویال) اسالت ،یعنال) فهماال)و و عمالل کالردو باله
به نها عمل
کن) .به نظر ی)رس) ِ
ّ
یقتضای و و اال دی)و و فهما)و ب)وو عمل ،شباه دی)و تابلوی چراغ رریز و ورود یمنوع و راننال)گ)

✺

بر خمف و و یت) دی)و چراغ سبز و عمل نکردو یطابق و است .یهالم ،اعتقالاد یالؤثر اسالت؛ ناله
صرف اعتقاد زبان) .اعتقادی که ناش) از نشانهها باش) ،ول) تأثاری در زن)گ) ن)اشته باش) ،ب)فایال)ه
ّ
است .بنابراین ،یراد از «إو ف) ذلک آلیة  /آلیات» ،فهم و باور یؤثر و عمل بر اسالاس و اسالت و باله
همان جهت ،برخ) ّ
یفسراو از تعبار «درس یوختن و عبرت گرفتن» استفاده ی)کردن).
ّ
 .1بررسی مؤلفههای دوم

ّ
یؤلفههای دوم ،صبرُ ،شکر و تقواست که در یاتٔ ،
یؤلفه دوم «آلیة  /آلیات» ررار گرفته بودن).
یراد از
الف) مراد از صبر
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برای پاسخ به پرسش پاشگفته ،بای) یعنای صبر را ناز یشخص ساخت .بال)وو توجاله باله یعنالای
دراق این صفت اخمر) ،نم)تواو به توضاح ربطه با فهم نشالانههای تویاال)ی پرداخالت .خلاالل
ّ
فراها)ی ،صبر را به ض) « َج َزع» یعنا کرده است (فراها)ی ،۵ ،7۴0۵ ،ص  . 777ابن فالارس ،یعنالای
اصل) صبر را «یالبس کالردو» یال)دانال) (ابالن فالارس  ،0 ،7۴0۴ص 0۵۵؛ ابالن اثاالر ،0 ،70۹۵ ،ص . ۵
جوهری به گونهای شفافتر ،صبر را «یبس کردو نفس از بال)تالاب) نمالودو» ،یعنالا کالرده اسالت
(جوهری ،۵ ،70۵۹ ،ص ۵0۹؛ طریحال) ،0 ،70۵7 ،ص  07۵و راغب اصفهان) با باان) روشنتالر ،و را
به «ایساا در تنگنا» یعنا کرده اسالت (راغالب اصالفهان) ،7۴7۵ ،ص  . ۴۵۴زیخشالری ناالز صالبر را باله
یعنای «یبس کردو» دانسته و دو یوزۀ یهم کالاربرد و را خوشالاین)ها و ناخوشالاین)ها یال)دانال)
(زیخشالری ،7 ،7۵۵۵ ،ص  . 0۴۹لغتشناساو  -در یجمالوع  -صالبر را باله یعنالای «یالبس کالردو و
ایساا نمودو در تنگناها» ی)دانن).
ّ
دانشمن)او اسمی) در تعریف «صبر» ،بااوهای یتفاوتّ ،ایا هماهنگ) دارنال) .یحقالق طوسال)،
صبر را یبس کردو نفس از َج َزع نمودو هنگام ناخوشاین)ها ،تعریف یال)کنال) کاله سالبب یال)شالود
باطن انساو از اضطراب ،زباو از شکایت و دیگر اعضای بال)و از یرکالتهالای غاالر یتعالارف ،بالاز
داشته شود (عمیه یجلس) ،۹1 ،7۴00 ،ص  . ۹1راغب اصفهان) پس از بااو تعریف لغالوی« ،صالبر» را
یبس کردو نفس بر انجام دادو یا ترا کردو نچه عقل و شرع ارتضا یال)کننال) ،یال)دانال) .البتاله ،او
«صبر» را یفهوی) عام ی)دان) که یفاهام دیگر ،از و تولا) ی)شون)؛ ادعالای) کاله چنال)او صالحاح
به نظر نم)رس) (راغب اصفهان) ،7۴7۵ ،ص  . ۴۵۴غزال)« ،صبر »را عبارت از پای)اری انگازههالای دینال)

ّ
در یقابل انگازههای نفسان) ی)دان) (فاض کاشالان)7۴77 ،ق ،۵ ،ص  . 777عمیاله یجلسال)« ،صالبر» را
ناروی) ی)دان) که نفس را به یبس کردو نفس بر ایور سخت و رعایت کردو نچه شرع ی)خواه)،
ّ
وای)دارد (عمیه یجلس) ،۹1 ،7۴00 ،ص  ۹1و « . ۹۵صبر» از نظر عمیه طباطبای) ،عایل) برای یفالظ
نظام روان)  -که روام یاات انسالان) باله و اسالت  -از اخالتمل و نگه)اشالت انسالجام داخلال) و دور
داشالالتن از پراکنالال)گ) و شالالفتگ) اسالالت (عمیالاله طباطبالالای) ،77 ،70۵۴ ،ص  . 707در یجمالالوع ،علم الای
اسمی)« ،صبر» را به یبس کردو بر ایور سخت ،توانمن)ی و پای)اری در برابر انگازههالای نفسالان)
یعنا کردهان) که یورد نخست و ،با تعریف لغتشناساو ناز هماهنگ است.
ُ
ب) مراد از شکر
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ُ
برای پاسخ به پرسش پاشگفته ،بای) یعنای شکر را ناز یشخص ساخت .بال)وو توجاله باله یعنالای
دراق این صفت اخمر) ،نم)تواو به توضاح ر ٔ
ابطه و با فهم نشانههای تویا)ی پرداخت .خلاالل
ُ
فراها)ی ،شکر را به یعنای شناخت ایساو و انتشار و و سپاس گفتن از صالایب و یال)دانال) و
ّ
علف کم ،چاق ی)شود و او را کفایالت یال)کنال) و باله
یراد از «دواب شکور» را یاوان) ی)دان) که با ِ
یاوانات شاری که از گااهاو و چراگاهها بهرهین) ی)شون) و شار نها پس از کالم بالودو ،پالر و فالراواو
ُ
َ
یالال)شالالود« ،شال ِالکر » گفتالاله یالال)شالالود (فراهاالال)ی ،7 ،7۴0۵ ،ص  . ۵۵۵جالالوهری ،شالالکر را بالاله یعنالالای
سپاسگوی) از صایب ایساو به خاطر کار ناک) که در یق فرد انجام داده ،ی)دان) و ورتال) دربالارۀ
علف کم ،او را کفایت ی)کن) ،دانسته است و ورتال)
یاواو به کار ی)رود ،و را به یعنای یاوان) که ِ
در بارۀ شار به کار ی)رود ،به یعنالای پالر شال)و پسالتاو از شالار اسالت (جالوهری ،۵ ،70۹۵ ،ص . ۵00
ُ
ُ
عسکری در بااو فرق شکر و یم) ،شکر را اعتراف به نعمالت از بالاب تعظالام ُیالنعم دانسالته اسالت
(عسکری ،7۴00 ،ص  . 0۵راغب اصفهان)ُ ،شکر را به یعنای ّ
تصور نعمت و اههار و ی)دان) و یاالواو
ْ
شکور را یاوان) یعرف) ی)کن) که فربه) و شکار است و به عقا)ۀ برخ) ،یعنای اصالل) و ،از
ُ
ایتم و پر ش)و است (راغب اصفهان) ،7۴7۵ ،ص  . ۴۹7ابن ینظالور ،شالکر را باله شالناخت ایسالاو و
ینتشر کردو و و یقابلۀ نعمت با رول و فعل و ّنات یعنا کرده است (ابن ینظور ،۴ ،7۴7۴ ،ص . ۴۵0

ج) مراد از تقوا

از دی)گاه لغتشناساو« ،یتقوو» از ریشۀ «و ق ی» گرفته ش)ه اسالت ،ابالن ینظالور ،یال)نویسال):

✺

 .7جمعبندی یافتهها

تا کنوو تفسار یات یشخص ش)ه و یؤلفههای) هم که بای) رابطاله یاالاو نهالا توضالاح داده شالود،
ُ
تعریف ش)هان) .یا با این رابطهها یواجه هستام :ر ٔ
ابطه « یة/آلیات» از یک سالو بالا شالکر و صالبر و
« .1إو ین صریت له العبر عما بان ی)یه ین المثمت یجزته التقوی عن تقحم الشبهات».
ّ َ ْ
َ
ْ « .2اعل ُموا ِع َب َاد الله أ َو َّالتق َوی َد ُار ِی ْص ٍن َع ِزیز».

ّ
ّ
« .3أوصاکم عباد الله بتقوی الله فإنها الزیام و القوام فتمسکوا بوثائقها و اعتصموا بحقائقها».
ّ
ّ
« .4إو تقوی الله یمت أولاا الله یحاریه و ألزیت رلوبهم یخافته یت) أسهرت لاالاهم».
« .5إو ین فارق التقوی أغری باللذات و الشهوات و ورع في تاه السائات و لزیه کثار التبعات».
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َ
ً
ُ ُّ َ ْ ًَ ً
َ ُ
واراة» به یعنای صاانت استَ « ،ورات الش) أ ِرااله» زیالان) اسالت کاله از
«وراه الله وراا و ِورایة و ِ
سالالابهالالا صالالاانت یالال)کنالال) و یالال)پوشالالان) (ابالالن ینظالالور ،77 ،7۴7۴ ،ص  . ۴07راغالالب اصالالفهان)،
َْ
َ
ی)نویس)ِ « :ورایة نگه)اشتن چازی است که زیاو و ضرر ی)رسان)» ،یفهوم «تق َو ٰی» این اسالت
ْ
که انساو نفس و جاو خود را از نچه که بامناا از و است نگه دارد ،ایالن یقاقالت یعنالای تقالوا
است و گاه) خود خوف و ترس ناز َت ْق َو ٰی نایا)ه ش)ه است .همچنان « ٰ
تقالوی» یعنال) خالوف و
ِ
َ
ٰ
ترس به یسب نایا)و چازی که ارتضای و را دارد ،که و هم ارتضائ) و یکم) دارد که «تقوی»
نایا)ه ش)ه ،ایا در شریعت و دین « ٰ
تقوی» یعن) خودنگه)اری از نچه کاله باله گنالاه یال)انجایال).
َ ً َ
(راغب اصفهان) ،7 ،7۴7۵ ،ص  . 117ررش) بااو ی)کن) که «ور)ِ :ورایة و ِورا ً »یفظ ش) اسالت از
نچه اذیت و ضرر ی)رسان) (ررش) ،1 ، 70۵7 ،ص . ۵0۹
ْ
در روایت) از ایام عل) (ع  ،تقوا داشتن یانع افتادو انساو در شبهات است (شالریف رضال)،7۴7۴ ،
ص 1. 7۵از طرف) دیگر« ،تقوا» به عنواو یالانع) یحکالم یعرفال) شال)ه اسالت (شالریف رضال)،7۴7۴ ،
ص  .2 ۵۵7در ی)ی دیگری از ایام عل) (ع ی)ه است که ایشاو تقوا را باله عنالواو زیالام و رالوام
یاات یعرف) ی)کنن) و توصاه ی)کنن) به تمسک جسالتن و بهالره بالردو از و (شالریف رضال)،7۴7۴ ،
ص  3. 00۵نکتۀ یهم دیگری که در نهج البالغه وجود دارد این کاله تقالوا بازدارنال)ۀ اولاالا خال)ا از
دچار ش)و به یرام ی)شود (شریف رض) ،7۴7۴ ،ص  .4 7۹۵در طالرف یقابالل ،در روایالات یال)ه کاله
ج)ا ش)و از تقوا و پرهازکاری سبب یریص ش)و انساو به لذتها و شهوات ی)شود و انساو در
بااباو گناهاو ی)افت) ( 5لاث) واسط). 70۵۹ ،
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تقوا .نچه از تفاسار ٔیه اول به دست ی) این بالود کاله هال)ف یالات خال)ا ،دیال)ه شال)و نهاسالت
(لاریکم و ه)ف دی)ه ش)و ،باور به خ)ا و ایمالاو باله اوسالت کاله البتاله ،لالوازم عملال) دارد .ایالن
ْ
وارعات ناازین) دو ویژگ) اخمر) است :یک) تالواو ادراا و شالناخت و دیگالری تالواو تحمالل و
عمل به لوازم ایماو .بنا بر این ،ورت) یردم با نشانههای الهال) یواجاله ی)شالون) ،اگالر تالواو درا و
دی)و ابعاد یختلف وجودی ( یات خ)ا را داشته باشن) (شکور و اگر تواو تحمل لالوازم بالاور باله
خ)ا را داشته باشن) ّ
(صبار  ،از و نشانهها بهرهین) خواهن) ش).
از نچه ّ
درباره یه دوم گفتن) ی)تواو فهما) که نقالش ّ
یفسراو ٔ
صالبار بالودو در فهالم نشالانههای
اله) یا از این جهت است که ْ
فرد سخت) ان)یشا)و و تفکالر در فالرینش خال)ا را بالر خالود همالوار
ی)کن) و یا از این جهت است که ْ
فرد تحمل عمل به دستورات اله) را دارد و ایالا شالکور بالودو از
ُ
ْ
این جهت یؤثر است که پس از درا به شالکر نهالا ی)پالردازد .هماوگوناله کاله یشالاه)ه کردیال)،
ّ
یفسراو به تفصال در این زیانه سخن نگفتهان) و از اینرو ،ابهامهای) در ایالنبالاره بالار) ی)یانال).
در این تفاسار ،به ویژه « ُشکر» ٔ
نتاجه فهم است؛ نه عایل فهم در یال) که ق ن ک یم ی)فریایال):
«انساو ورت) شکور باش) ،ی)فهم)».
ُ
ٔ
ّ
از نچه در تفسار ٔیه سوم گذشت ،روشن ش) که یفسراو تنها در دو یورد به رابطه صبر و شالکر
با فهم نشانهها پرداختهان)؛ یک) یعتق) است «سبک زن)گ) یطلوب» در روم سبأ ناازینال) صالبر و
ُ
شکر است ،پس «فهما)و» نشانههای این داستاو  -که یستلزم به کار بستن و است  -ناز ناازین)
ُ
صبر و شکر است .دیگری یسئله را از ُبع) «نفس» یورد بررس) ررار داده و بر این بالاور اسالت کاله
نفس سرکش است تا به دام یعصات نافت) و از ایالنرو ،صالبر
فهما)و راز این یاجرا ،ناازین) یهار ِ
ُ
ی)خواه) و ناز ناازین) ر)ردان) از خ)است کاله شالکر ی)خواهال) .در یقاقالت ،اولال) رابطالهای
برررار کرده است بان فهما)و و نچه بای) فهما)ه شود و دوی) رابطهای برررار کرده است بان ُبعال)
نفسان) انساو با نچه بای) باش).
از تفسار ٔیه چهارم ی)تواو نتاجه گرفت که چوو ایام اله) که بای) از نها نشالانههای تویاال)ی
را فهما) ،هم یتضمن بم و عذاب است و هم یتضمن ریمت و نعمت ،پالس بایال) بالرای فهالم و
درس یوختن از نها ،هم صبر داشت و هم شکر .و باالخره از تفسار یاله پالنجم روشالن شال) کاله
ّ
پذیرش یالق وارد شال)ه و یعتقال) بودنال)
یفسراو چن) گونه به این رابطه پرداختهان) :برخ) از باب
ِ
باور به خ)ا یک ایر شکار و طباع) است و از اینرو ،کسان) که اهل سرکش) باشن) ،این یالق را
ت)بر و تفکر دانسته و تقوا را زیانهساز تفکر و ّ
نم)پذیرن) .گروه) دیگر باور به خ)ا را یستلزم ّ
ت)بر

✺

ٔ
ان)یشه پاا و ته) از اوهام نااز
ی)دانن) و برخ) با باان) روشنتر تصریح کردن) که باور به خ)ا به
ٔ
وساله تقوا یاصل ی)شود.
دارد و این به
ُمدل مفهومی
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هماوگونه که یشاه)ه ش) ،هر ک)ام از یات به تنهای) یورد بررس) ررار گرفتنال) .اکنالوو نوبالت و
است که یجموع این یافتهها در کنار هم دی)ه شالون) و یناسالبات یاالاو یؤلفالهها بررسال) شالود تالا
ُی)ل یفهوی) و کشف شود .الگو یا ُی)ل یفهوی) ،بازنمای) ترسالام) یالا نظالری یالک یفهالوم یالا
فراین)های اساس) است که برای افزایش درا و یفهوم یا فراین) ،پاشالنهاد فرضالاهها ،نشالاو دادو
روابط یا تباان نمونهها به کار ی)رود (ون)وباس ،۵077 ،ص  . ۹۹7در وارع ،الگو یا ُی)ل یفهوی) ،باالانگر
نمادی از وارعات است که بهگونهای ساده ی)توان) عوایالل و روابالط یوجالود در یالک یورعاالت را باله
َاشکال یختلف کمی) ،ترسام) ،ریاض)ّ ،
تجسمی و غاره نشاو ده) .استفاده از ُی)لها این ایکاو
را فراهم ی) ورد تا یورعاتهای پاچا)ه و یت) دور از دسترس  -بهصورت رابلدرا  -یطالعه شالون)
و در همه زیانههای) که به سبب پاچا)گ) یوضوع ،ضرورت دارد پاش از اتخالاذ تصالمام ،عوایالل و
ْ ً
یوجود دراقا بررس) و تأثار در وها سنج)ده شود ،کاربرد دارد (هالوین ،70۵۹ ،ص  . 01بالر ایالن
روابط
ُ
اساس ،ی)ل را ی)تواو «انتزاع) از وارعات که بهینظور نظم دادو و سادهسازی دی)گاه یالا از وارعاالت
بکار ی)رود» تعریف کرد (ناکمااس و ناکمااس ،7۵۵۵ ،ص ُ . ۴۴ی)ل یفهوی) یؤلفههای اخمر) اثرگالذار
در فهم و درا نشانههای تویا)ی این ایر را یمکن ی)سازد کاله بتالوانام نحالوه تعایالل یؤلفالههالا بالا
یکدیگر و ترتب و تق)م نها و چگونگ) اثرگذاری نها و فراین) تأثار نها را بهخوب) درا کنام.
برای استخرا ُی)ل یفهوی) بای) همه یافتههای پژوهش را  -که پاشتر به صورت تک) یورد بح
ررار گرفته ان)  -به صورت یجموع) و در کنار هالم دیال) و یناسالبات نهالا را بررسال) کالرد .تالا اینجالا
ُ
یشخص ش) که سه عنصر اثرگذار در فهم نشانههای تویا)ی عبارتن) از :شکر ،صبر و تقوا .ورت) این
سه در کنار هم ررار ی)گارن) و یناسبات و کارکردهای نها یورد توجه رالرار ی)گاالردٔ ،
یافتاله ج)یال)ی
به دست ی)ده) که ی)توان) ُی)ل یفهوی) را یشخص سازد .در یجموع ،ی)تواو گفت کاله ساسالتم
ُ
ادراک) و شناخت) انساو ،تحت تأثار ساستم اخمر) با صفات) همچوو شکر ،صبر و تقواست و این
یعن) ورت) این سه صفت وجود داشته باشن) ،ساستم شناخت) و ادراک) و اعتقادی انساو ناز درسالت
ُ
کار خواه) کرد .این ب)او یعناست که ساستم شناخت) و یعرفت) انساو ناازین) صفات) یاننال) شالکر،
صبر و تقواست .از یجموع نچه گذشت دربارۀٔ چاست) این ناازین)ی ی)تواو فهما):

15
۹۳۱۱
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
تابستان۹۳۱7
شماره | | ۳3پاییز
علمی ۔

ُ
 .7شکر از دو جهت نااز است :نخست این که بتوان) نعمالت و لطالف خال)ا را برجسالته کالرده و
ُ
رابل ادارا سازد .شکر یک توانمن)ی اخمر) است کاله رال)رت درا و شالناخت لطالف و نعمالت را
به وجود ی) ورد .ب)وو این توانمن)ی ،افراد یانن) شخص نابانای) هستن) که ایکاو دیال)و ن)ارنال) .از
اینرو ،برخورداری از توانمن)ی ُشکر ،یوجب درا این اصل اعتقادی ی)شود که ٔ
همه و نعمتهالا،
ُ
از ِو خ)اون) یتعال و ناازین) پاسخ) شایسته و در خور است؛ اینُ ،بع) یعرفت) «شالکر» اسالت .در
ً
ً
یقاقت ،کسان) ی)توانن) نکات یثبت را ببانن) (اوال و نها را از خ)ا ب)انن) (ثاناالا کاله از توانمنال)ی
ُ
اخمر) «شکر» برخوردار باشن) .از این روست کاله درا ایالن نشالانهها و درا تویاال)ی بالودو نهالا
ُ
ناازین) صفت شکر است و ایا جهت دوم این که پس از دریافت نشانههای تویا)ی ،نوبت عمل به
یقتضای این ادراا ی)رس) .یقتضای این ادراا و است که در ادایه ،یسالار زنال)گ) ناالز فالرد بایال)
ُ
الطاف خ)ا را ببان) و ر)رداو او در زباو و عمل باش) .کس) که توانمن)ی شکر عمل) ن)اشالته باشال)،
ُ
نتوان) از این نشانهها استفاده کن) .از اینرو ،اگر فرد ب)ان) که ٔ
الزیه دریافت این نشانه ،شکر زبالان) و
صفت شکر ،از پذیرش و اررار به و خودداری ی)کن) تا یسالتلزم
عمل) پس از و استِ ،
فرد فار) ِ
ُ
فالرد
ار)ایات بع)ی نباش) .به دیگر بااو ،توجه به لوازم دریافت نشانههای تویا)ی (شکر عملال) ِ ،
فار) ویژگ) ُشکر را از اصل پذیرش ٔ
نشانه تویا)ی باز ی)دارد؛ چوو تواو عمل به و را ن)ارد .بنالا بالر
ُ
ْ
این ،از دو جهت وجود شکر الزم است :یک) در ابت)ای راه تالا الطالاف خال)ا و نشالانههای او را رابالل
درا سازد ُ(بع) یعرفت) ُشکر و دیگری در ٔ
ادایه راه؛ چوو ادراا نشانههای تویا)ی تعهال)ات) را باله
ُ
باری) ورد و یستلزم ار)ایات عمل) است ُ(بع) عمل) شکر .
 .۵از سوی دیگر صبر ناز از چن) جهت الزم است .یک) این که فراین) تفکر و تأیل برای درا
نشانههای تویا)ی سخت است و ناازین) صبر بر سخت) است .غفلت ،رایت و سالاو اسالت و
از اینرو ،افراد فار) تواو صبر ،ایکاو ان)یشا)و و فهما)و را ن)ارن) .جهت دوم این است کاله هالم
فهما)و نشانههای تویا)ی و هم عمل کردو یطابق نها ،نوع) یقابله با نفس و دست کشالا)و از
ّ
لذتها و خواستههای نفسان) است و یقابله با نفس ،سخت و دشوار اسالت و تحقالق و ناازینال)
توانمن)ی صبر است و ایا جهت سوم این که نشانههای تویا)ی انساو را یوهف ی)کن) در برابالر
سخت)ها و یشکمت زن)گ) ،تحمل و تاب وری را پاشه کن) .در این یااو ،کس) ی)توان) چنالان
نشانهای را فهم کن) که تواو تحمل لوازم و ارتضاهای و را داشته باش) .اگر صالبر وجالود داشالت،
فرد ی)توان) باورهای) را بپذیرد که یستلزم تحمل سخت) است .در غار این صورت ،از غالاز و را
نم)پذیرد تا یجبور به تحمل کردو نباش).

✺

ً
 .0و باالخره تقوا از این جهت نااز است که اوال ،ادراا خ)ا و یات و نعمتهالای او ناازینال)
ْ
فکر ناب و ته) از لودگ) است .نگاه شناخت و فکر انساو تالواو ادراا خال)ا را دارد کاله پالاا و
ته) از اوهام و لودگ)ها باش) .فکر لوده تواو درا خ)ای سبحاو را ن)ارد .وجود تقوا باله جهالت
ٔ
ان)یشاله انسالاو پالاا و
ایجاد ر)رت بازدارن)گ) ،یوجب دوری از الین)هها ش)ه و سایت فکر و
ً
صاف ی)گردد و از اینرؤ ،
زیانه درا و فهم خ)ا و نشانههای او را ی)یاب) و ثاناالا ،ادراا خال)ا و
یات و نعمتهای او لوازم عمل) دارد که با خواستهها و ایاال انساو در تعارض اسالت و بالاور باله
خ)ا به یعنای کنار گذاشتن نهاست .این یهم ورت) اتفاق ی)افت) که فرد از رال)رت تقالوا و ناالروی
یهار نفس برخوردار باش) .تقوا ،یوجب یهار خواستهها و ایاال نفس ش)ه و زیاناله را بالرای عمالل
بر اساس باور به خ)ا فراهم ی)سازد.
نچه در ٔ
باره یناسبات یااو این سه صفت با نشانههای تویا)ی ی)تواو گفت این است که هر
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شناخت و ادراک) ،هم یق)یات) دارد و هم لوازی) که اگر انسالاو یالادگ) الزم را بالرای و ن)اشالته
باش) ،ساستم شناخت) و ادراک) از ربول و سربازی)زن) و به سمت انکار پاش ی)رود.از ایالنرو،
ً
ْ
پاش از ادراا ،الزم است که اوال ،انساو فکری ناب و خالص داشته باشال) کاله بتوانال) نشالانههای
ً
خ)ا را از یااو فرینش او به دست ورد (تقوای یعرفت) و ثاناا ،تالواو کشالف و یالافتن نشالانههای
ً
تحمل بالرای ّ
ثالثا ،تواو ّ
تال)بر و تفکالر در یالات و نشالانههای
اله) را داشته باش) (شکر یعرفت) و
خ)ای) را داشته باش) (صبر یعرفت)  .پس این سه صفت اخمر) ،پاش از فراین) فهالم نشالانههای
تویا)ی الزم بوده و یق)یات فهم و باور را فراهم ی)سازن).
و ایا پس از ادراا ،الزم است که یطابق و تغاارات) صورت گارد و زن)گ) نظم ج)ی)ی باابال)
ً
ُ
و در یک کلمه از یحور خود به یحور خ)ا ینتقل شود .این ناز اوال ،ناازین) شکر عمل) اسالت تالا
فرد در زباو و عمل نشاو ده) که این نعمت را از خ)ا دانسته و در هماو یسار او به کار ی)بنال)د و
ً
ثاناا ،ناازین) تقواست تا خواستهها و ایاال نفس را یهار کن) و فالرد را در یسالار خال)ا رالرار دهال) و
ً
ثالثا ،ناازین) صبر است تا دشواری و سخت) عمل بر طبق ایماو به خ)ا را هموار سازد.
اینها چازهای) هستن) که به لحاظ نظری ،فهم و پذیرش نشانههای تویا)ی باله نهالا ناالاز دارد.
از اینرو ،ورت) انساو با نشانههای تویا)ی یواجه ی)شود ،یورعات و وضالعات خالود را ارزیالاب)
ی)کن)؛ ارزیاب) از جهت یق)یات ادراک) و یق)یات عمل) .در این ارزیالاب) یشالخص ی)شالود
ُ
که یا تواو تقوا ،شکر و صبر در هر دو سالایت یعرفتال) و عملال) وجالود دارد یالا ناله؟ اگالر نتاجاله
ارزیاب) یثبت باش) ،در فهم نشانههای تویا)ی و پذیرش نها ایسالاس توانمنال)ی خواهال) کالرد.

ارزیاب) او در سایت یعرفت این است که چوو تقوا وجود دارد ،فکر و ان)یشه او ی)توان) خ)ا را
ُ
در فری)ههایش درا کن) و چوو شکر وجود دارد ،ی)فهم) کاله وجالود او تالواو دیال)و نشالانهها و
خ)ای) دانستن نها را دارد و ورت) صبر وجود دارد ،ی)فهم) که طارت ّ
ت)بر و تفکر دربالارۀٔ خال)ا و
جستوجوی او در فری)ههایش را دارد و ایا ارزیاب) او در سایت عمل و است کاله چالوو تقالوا
ُ
ٔ
وسوسه نفس و عمل به یقتضای یعرفت تویا)ی را دارد و چوو شالکر هسالت،
هست ،تواو یهار
ی)توان) در راستای یعرفت تویا)ی ،نعمتهای خ)اون) را نگونه که او خواسته ،یصالرف کنال) و
چوو صبر و جود دارد ،او ی)توان) سخت)های یصابت و تالرا لالذت یعصالات و یحنالت انجالام
طاعت را تحمل کن) .این یادگ)های یعرفت) و عمل) ،زیاناله را بالرای فهالم نشالانههای تویاال)ی
فراهم ساخته و او به خ)اون) یتعال و صفات او ایماو ی) ورد و در عمل باله ارتضالای ایمالاو خالود
زن)گ) خواه) کردُ .ی)ل یفهوی) این تحلال را در زیر یشاه)ه ی)کنا):
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ُ
نچه گذشت به یعنای تأثار صبر و شکر و تقوا بر ساستم ادراک) انساو است .البته ،این تأثار یالک

✺

ُ
تأثار یثبت است ،نه ّ
یخرب .صبر و شکر و تقوا بای) در کنار ساستم ادراک) انساو باشن) تا بتوانال)
درست کار کرده و یقایق و وارعاتهای ناب تویا)ی را درا کن) .کارکرد ساستم ادراکال) انسالاو
ُ
با وجود صفت شکر و صبر و تقوا ،کایل و سالم خواه) بود.
نتیجهگیری

1۳
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ٔ
خمصه سخن این که ورت) ساستم ادراک) ی)توان) به طور سالم کار کن) و وارعاتهای تویاال)ی
ُ
ُ
را درا کن) که همراه با صفت شکر و صبر و تقالوا باشال) .ورتال) توانمنال)ی شالکر وجالود داشالت،
ْ
ساستم ادراک) انساو ابای) ن)ارد که خ)ا را ادراا کن) و همه چاز را از او ب)ان) (نه خود و برای او
ْ
به کار بن)د (نه خود  .همچنان ورت) توانمن)ی صبر وجود داشت ،ساستم ادراکال) انسالاو ترسال)
ن)ارد چازهای) را درا کن) که یستلزم درد و رنج است و ورت) توانمن)ی تقوا وجود داشالته باشال)،
ْ
ساستم شناخت) و ادراک) انساو ابای) ن)ارد ایوری را درا کن) کاله بالا ایاالال و خواسالتههای او در
تضاد هستن) .این سه صفت  -در یقاقت  -هم یوانع شناخت را کنار ی)زننال) و هالم لالوازم و را
ُ
فراهم ی) ورن)؛ شکر ،غفلت را زدوده و ر)رت دی) و شناخت را افزایش ی)ده) ،صالبر ،تالرس از
سخت) را زدوده و تواو تحمل را افزایش ی)ده) و تقوا ،هوسهای نفس را کنالار زده و تالواو عمالل
یطابق خواست خ)ا را به وجود ی) ورد.
ٔ
توسعه پذیرش تویا) و باور به خ)اون) یتعال ،بای)
از این یافتهها ی)تواو نتاجه گرفت که برای
دستکم سه ویژگ) اساس) اخمر) را توسعه داد .ایروز شالاه) فرهنگال) هسالتام کاله ب)راال)ی و
ِ
افسارگساختگ) رو به افزایش است .با جواناو ،نوجواناو و یت) بزرگسالاالن) روبالهرو هسالتام کاله
باش از هر چاز بر طبل ایاال ،خواستههای نفسان) و لذتهای زن)گ) ی)کوبنال) .در ٔ
دوره کنالون)
تواو انتظار کشا)و و به تأخار ان)اختن لذت و یقاویت در برابالر وسوسالهها کالاهش یافتاله اسالت.
همچنان تحمل درد و رنج کاهش یافته است .نسل ایروز تواو تحمالل سالخت) را از دسالت داده و
انتظار رفاه و برخورداری دارد .این گروه یت) به رامت از دست دادو ین)ه ،یاضر ناسالتن) تالن باله
زیمت و تمش خستگ)ناپذیر دهن) .یت) در سبک فرزن)پروری و جایعهپروری بر تأیان رفالاه و
ّ
تحقق ی)اکثری ایاال و رزوها تأکا) ی)شون) .فرزن)ان) در یال تربات هستن) که نه توان) بالرای
ً
چاز لذتبخش) را رزو کنن) ،فورا
تحمل دشواری دارن) و توان) برای یهار وسوسههای نفس .هر ِ
بای) فراهم شود و از هر سخت) و دشواری در گریزاوان) .از سالوی دیگالر ،باله دلاالل خودیحالوری

زیاد ،تواو دی)و الطاف خ)اون) یتعال و دست کرایت و یریمالت او را ن)ارنال) و هماله چاالز را از
ٔ
توسالعه تویاال) و پالرورش انسالاوهای
خود و برای خود ی)دانن) .با این شرایط ،نم)تالواو انتظالار
ّ
دستکم این سه صفت اخمرال)
خ)ای) را داشت .برای تربات انساوهای یوی) و خ)اباور ،بای) ِ
را در ناو به وجود ورد .این یافتههای رر ن) نشاو ی)ده) پالاش از درس تویاال) بایال) باله ترباالت
اخمر) انساوها همت گماشت .برنایههای تبلاغ) و ترباتال) بایال) نخسالت بالر پالرورش صالفات)
ُ
همچوو تقوا ،شکر و صبر یتمرکز شون) و در یک طرایال) دراالق و ینسالجم ،زیانالههای بالاور باله
خ)اون) یتعال را در یخاطباو باله وجالود ورنال) .ایالن یالک اسالتراتژی اساسال) در ترباالت دینال) و
توسعه تویا) و ایماو در جایعه استٔ .
ٔ
همه بخشهالای یوزشال) ،فرهنگال) ،ترباتال) ،رسالانهها و
دیگر بخشهای یربوطه بای) برنایههای عملاات) خود را با در نظر گرفتن ایالن اسالتراتژی طرایال)
ٔ
توسعه تویا) و دین)اری در جایعه یمکن ناست.
کنن) .ب)تردی) ،ب)وو رعایت این راهبرد،
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ابن اثار ،یبارا بن یحم) 7۴71 (.ق  .النهایة یا غ یب الحدیث و افث ( .تحقاق :یحمود یحم) طنای) و
طاهر ایم) زاوی  .رم :یؤسسه اسماعالااو.
ابن فارس ،ایم) 7۴0۴( .ق  .معجم مةاییس ال غه( .تصحاح :عب)السالمم یحمال) هالاروو  .رالم :یکتالب
االعمم االسمی).
ابن ینظور ،یحم) بن یکرم7۴7۴( .ق  .لسان الع ( .چاپ سوم  .باروت۔ لبناو :دار صادر.
ّ
لوس) ،یحمود بن عب)الله7۴77( .ق  .لوح المعانا یا س سی الة ن العظایم و السابا المناانا( .تحقاالق:
عطاة عب)الباری  .باروت۔ لبناو :دار الکتب العلماة ،ینشورات یحم) عل) باضوو.
ّ
باضاوی ،عب)الله عمر7۴71( .ق  .أنوال التنایل و أا ال التأویل (س سی البیضاوی) .باروت۔ لبناو :دار ایاا التراث.
ّ
باضاوی ،عب)الله بن عمر7۴71( .ق  .أناوال التنایال و أاا ال التأویال( .باله کوشالش :یحمال) عبال)الریمن
یرعشل)) .باروت۔لبناو :دار إیاا التراث العرب).
ثعلب) بغ)ادی یالک) ،عب)الوهاب بن عل) بن نصر7۴۵۵( .ق  .الک ف و البیان (س سی ثع باا) .باالروت۔
لبناو :دار ایاا التراث العرب).
ّ
جوهری ،اسماعال بن ّ
یماد70۹۵( .ق  .الصحاح ،ساج ال غة و صحاح الع یه( .یصحح :ایم) عب)الغفور
ّ
عطار  .باروت۔ لبناو :دارالعلم للممیان.
یق) برسوی( .ب)تا  .س سی لوح البیان .باروت۔ لبناو :دارالفکر.
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رازی ابوالفتوح7۴01( .ق  .لوض الجنان و لوح الجنان یاا س سای الة ن( .باله کوشالش :جعفالر یالایق) و
یحم) یه)ی ناصح  .یشه) :یرکز پژوهشهای اسمی) ستاو ر)س رضوی.
راغب اصفهان) ،یسان بن یحم) 7۴7۵( .ق  .م دات أل اظ الة ن .باروت۔ لبناو :دار القلم.
زیخشری ،یحمود بن عمر(7۵۵۵م  .اااس البالغة .باروت۔ لبناو :دار صادر.
زیخشری ،یحمود بن عمر7۴0۵( .ق  .الک اف عن حةائق غوامض التنایل .باروت۔ لبناو :دار الکتب العرب).
سا) رطب7۴۵7( .ق  .یا ظالل الة ن .باروت۔ لبناو :دارالشروق.
ُ
ّ
شارازی ،یحم) بن ابراهام( .یمص)را  . 70۹۹( .ش ح اصول الکایا( .تحقاق :یحم) خواجوی  .تهراو:
ّ
یؤسسه یطالعات و تحقاقات فرهنگ).
صادر) تهران) ،یحم)7۴0۹( .ق  .ال قان یا س سی الة ن الة ن والسنة .رم :نشر فرهنگ اسمی).
طباطبای) ،سا) یحم) یسالان( .عمیاله طباطبالای)  70۵۴( .ش  .المیااان یاا س سای الةا ن( .ترجماله:
یحم)بارر یوسوی (چاپ پنجم  .رم :دفتر انتشارات اسمی)
طباطبای) ،سا) یحم) یسان( .عمیه طباطبای) 70۵0( .ق  .المیاان یاا س سای الةا ن .باالروت۔ لبنالاو:
یؤسسه االعلم) للمطبوعات.
طبران) ،سلاماو بن ایم) ۵001 ( .م  .الت سی الکبی  :س سی الة ن العظیم .اردو :دار الکتاب الثقاف).
طبرس) ،فضل بن یسن7۴7۵( .ق  .س سای وواماا الجااما( .تصالحاح :ابوالقاسالم گرجال)  .رالم :یرکالز
ی)یریت یوزه علماه رم.
طبرس) ،فضل بن یسن . 70۵۵( .مجما البیان یا س سی الة ن .تهراو :ناصر خسرو.
طبریّ ،
یحم) بن جریر 7۴7۵(.ق  .واما البیان یا س سی الة ن .باروت :دارالمعرفة.
طریح) ،فخرال)ین بن یحم) . 70۵7( .مجما البحا ینّ ( .
یصالحح :ایمال) یسالان) اشالکوری  .تهالراو :نشالر
یرتضوی.
طوس)( .ب)تا  .التبیان یا س سی الة ن( .تحقاق :ایم) یباب عالم)  .باروت۔ لبناو :دار ایاا التراث العرب).
ّ
عسکری ،یسن بن عب)الله0011( .ق  .ال وق یا ال غة .باروت۔ لبناو :دار االفاق الج)ی) .
فخر رازی ،یحم) بن عمر0041( .ق  .الت سی الکبی (م اسیح الغیب)( .تحقاق :دار ایاا التراث العربال) .
باروت۔ لبناو :دار ایاا التراث العرب).
فراها)ی ،خلال7۴0۵( .ق  .العین( .تحقاق :یه)ی یخزوی) و ابراهام سایرائ)  .1 ( .چاپ دوم  .رالم:
نشر هجرت.
فاض کاشان) ،یحم) بن یرتض)7۴77( .ق  .المحجة البیضاء ،یا سهذیب اإلحیااء( .تحقاالق :علال) أکبالر
ّغفاری  .رمّ :
یؤسسه انتشارات اسمی).
ررش) ،سا) عل) اکبر . 70۵7 ( .قاموس ق ن( .چاپ ششم  .تهراو :دار الکتب اإلسمیاة.
ررطب) ،یحم) بن ایم) . 70۹۴ ( .الجاما فحکام الة ن .تهراو :نشر ناصر خسرو.

رم) یشه)ی ،یحم) بن یحم)رضا . 70۹1 ( .س سی کنا الدقائق و ح الغ ائب .تهراو :انتشالارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسمی).
یجلسالال) ،یحمالال) بالالارر (عمیالاله یجلسالال) 7۴00( .ق  .حااال اونااوال الجامعااة لاادلل أخبااال اوئمااة
اوطهالع یهمالسالم .باروت۔ لبناو :یؤسسه الوفا .
یغناه ،یحم)جواد  7۴۵۴ ( .ق  .الت سی الکاشف .رم :دارالکتاب االسمی).
یکارم شارازی ،ناصر و همکاراو . 70۵7( .س سی نمونه .تهراو :دارالکتب االسمیاه.
هوین ،یا)رعل) . 0934( .شناخت لوش ع ما دل ع وم لیتالی .تهراو :سمت.
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