
 

 

  دارند رو یک معاصر عربی متون درس که خواهرانی برای مقاله پنج جمه تر: موضوع

  دارند رو یک معاصر عربی متون درس که خواهرانی برای مقاله پنج جمه تر

 اول مقاله

 زن چه انسان دررفتار ومثبت منفی جبهه دو برای زنده والگویی مثال که میکنیم برخورد زنی به آیات این در

 برداشت آن آوردند،تااز ایمان که کسانی برای است ای ،نمونه مثال دو این در کافر زن پس.میباشد مرد وچه

 ضعف رفع برای داردعنوانی ؛صالحیت میگوید سخن زن این ارزشی موقعیت از که اسالمی تفکر که کنیم

 زن این که وجسمانی زنانگی ضعف وبگوییم کنیم نگاه انسانی قوت وجوه از وجهی یک به بکند؛یا او جسمانی

 خودش روحی قدرت عناصر که وجوددارد امکان این زن این برای بلکه نیست وابدی حتمی ،برایش دارد

 واین باشد وزن مرد برای مثبتی ه زند والگوی نماید کسب را میباشد الگو که ای قوی شخصیت تا رارشددهد

 نماید تحصیل نمیتواند را قدرتی هیچ که که ضعفی میکند الغاء نگریست زن به ضعف موضع از باید که فکررا

 ای زنده مثال که کنیم می برخورد زنی به ما آیات دراین و "است دیگران برای الگو که سطحی در زن"

 زنان برای الگو تنها نه) مرد چه و زن چه ، مثبت طرف یا منفی طرف چه انسان روش و سلوک برای است

 و شدند، کافر که کسانی برای بودند الگو ها،*مثال این در کافر زن پس( باشد می نیز مردان برای الگو بلکه

 این از ما که اند آمده گونه بدین ها*این آوردند، ایمان که کسانی برای بودند الگو ها،*مثال دراین مؤمن زن

 آوریم بدست ، بدهیم آن به ارزشی عنوان یک که دارد صالحیت که را اسالمی برداشت و تفکر یک بحث

 آن به ایمانی قدرت را انسانی قوای از بخش یک ما که است انسانی قدرت وجوه از وجهی بحث این اینکه یا

 زن ضعف که بدهد ما به را این ایمانی برداشت این و بدانیم انسانی قدرت از وجهی را ایمانی نگاه و بدهیم

 ضعف که نیست طور این یعنی را بودن زن شخصیت ابدی حقیقت کند نمی نمایندگی زنانگی و بودن

 دهد رشد خودش شخصیت در را قدرت عناصر زن یک است ممکن بلکه او شخصیت به شود پیوست زنانگی

 این تفکر این و آورد بدست را باشد الگو و باشد مثبت و ایجابی زنده مثال و نمونه که قوی شخصیت و

 برد می بین از را شود می نگاه ضعف موضع از زن به که را اندیشه

 زن چه انسان دررفتار ومثبت منفی جبهه دو برای زنده والگویی مثال که میکنیم برخورد زنی به آیات این در

 برداشت آن آوردند،تااز ایمان که کسانی برای است ای ،نمونه مثال دو این در کافر زن پس.میباشد مرد وچه

 ضعف رفع برای داردعنوانی ؛صالحیت میگوید سخن زن این ارزشی موقعیت از که اسالمی تفکر که کنیم



 زن این که وجسمانی زنانگی ضعف وبگوییم کنیم نگاه انسانی قوت وجوه از وجهی یک به بکند؛یا او جسمانی

 خودش روحی قدرت عناصر که وجوددارد امکان این زن این برای بلکه نیست وابدی حتمی ،برایش دارد

 واین باشد وزن مرد برای مثبتی ه زند والگوی نماید کسب را میباشد الگو که ای قوی شخصیت تا رارشددهد

 نماید تحصیل نمیتواند را قدرتی هیچ که که ضعفی میکند الغاء نگریست زن به ضعف موضع از باید که فکررا

 موضعی درآن که بودند خدا پیامبران از پیامبر دو همسران ها*آن – کافران برای الگویی لوط و نوح همسران

 ولی کردند می زندگی ها*آن با که بود پیامبرانی رسالت ضد موضع آن که کردند خیانت کردند اتخاذ که

 که جایگاهی و مکانت با کردند اتخاذ ها*این که موضعی این و شدند کافر و کردند تبعیت خود قوم از ها*آن

 نسبت ها*آن چون باشند مؤمنین اولین جزء ها*آن که بود این فرض نداشت هماهنگی داشتتند پیامبران با

 آنچه دانستند می هارا*آن وجدیّت صدق داشتند خوبی شناخت پیامبران و همسران امانتداری و راستی به

 رسول و رسالت خط از انحرافشان در ها*آن برای عذری پس. دانستند می ها*آن دانستند نمی دیگران که

 همسران آنچه در و نبودند جدی ایمانی رشد در ها*آن که بود این ها*آن مشکل لکن و ماند نمی باقی

 به ها*حرف این مقابل در دارند مسئولیت اینکه عنوان به و نداشتند عملی التزام بودند آورده ها*آن

 و آداب به را ها*این داد می ربط که کردند می زندگی تعصبی فضای یک در بلکه نکردند نگاه خودشان

 به را ها*آن سلوک و کردند می افشا را پیامبران اسرار ها*این لذا.  داشتند خودشان قوم که قدیمی رسوم

 در همواره و گرفتند فاصله ایمانی و معنوی و ارزشی سلوک و رفتار از ها*این لذا و کردند می اعالم دیگران

 یک در بودند کرده تبدیل دوگانگی یک به را انبیاء بیت و ماندند و شدند غرقه پرستی بت و وثنیت فضای

 بود، گرفته سرچشمه مادرش از نوح پسر گمراهی شاید و ایمان دیگر طرف و پرستی بت و جاهلیت طرف

 تا داد، می خبر کردند می زیارت را همسرش که میهمانهایی به را قومش همسرلوط همانا: شود می وگفته

 بودند پیامبر همسر که مکانت به هم شد طرفه دو ها*آن خیانت پس کنند، اقدام ها*آن بر تجاوز به قوم آن

 کردند خیانت ایمانی رسالت موضع به هم و

 عنوان به را بودند ما صالح بندگان از بنده دو نظر زیر که ولوط نوح شدند،همسر کافر که کسانی برای خداوند

 اند بوده ولوط نوح یعنی خداوند پیامبران از پیامبرانی ،همسران دوزن آن پس. است آورده مثال ای نمونه

 موقعِهما طبیعةِ معَ تَنسجِما ولم الکفر، فی قومَهما اتَّبَعَتا حیثُ للرسالةِ، المضادِ موقفِهما فی) فخانتاهما)

 رسالت ضد که وجایگاهی موقعیت در بالرسالةِ، المؤمنینَ أوائلِ مِن تکونا أن علیهما یفرُضُ الذی الزوجی

 اتخاذ که موضعی واین کردند تبعیت کفر در شان وقبیله قوم از طوریکه نمودند،به خیانت بودند پیامبر

 نبود هماهنگ بودنشان پیامبر همسر موقعیت با نمودند

 را ها*آن حتمی سرنوشت از نجات در پیامبران به ها آن زوجیتیِ ارتباط( نکردند دریافت چیزی ازخدا پس)

 و ماند می باقی فرد همان چارچوب و قلمرو در خداوند نزد در فرد هر مسئولیت اینکه برای نداد، نفعی



 که هنگامی خیّر افراد ارتباط برای پس کند،*می تحمل بدی، یا نیکی از را خودش عمل مسئولیت هرکسی

 که هنگامی شرور افراد به ارتباط که همچنان نیست، ارزشی باشند، هستند،کافر متصل ها*آن به که کسانی

 عملی وخیانت کفر خاطر به زن دو آن چنین این و نیست ارزشی باشند، وخیّر مؤمن ها*آن به متصل افراد

 داخل با شوید آتش داخل ها*آن به شد گفته و) شدند، روبرو واجب و قطعی موضع با پیامبران به ها*آن

 شما دخول قاعده همان کرد واجب را درآتش( داخلین) ها*آن دخول که ای قاعده که این برای( شوندگان

 کرد واجب را آتش در نفر دو

 همسرفرعون آوردند ایمان که کسانی برای وخداوند) "دیگران برای الگویی مریم وحضرت همسرفرعون"

 ملکه مقام در پس بود، قدرت این مالک همسرش که بود باالیی سلطنتی درجایگاه فرعون زن این( زد رامثال

 وقتی اما بود، فرعون زن این پاهای زیر هایش*ولذت ها*شهوت و برقش و زرق همه با دنیا. بود قومش برای

 طعم و کرد، زندگی خدا برای بندگی مسیر در و انداخت، رادور دنیا این همه او کرد پیدا ایمان خدا به که

 به روح که بود سجده های لحظه در حاالت این و چشید جسمی وخضوع قلبی خشوع درحالت را مناجات

 برای که را کسانی همه و دید، محقر را او پادشاهی و را همسرش پس رفت، باالمی روحانی باالی درجات

 مقام و مال به رسیدن برای که کسانی کردند، می را همسرش چاپلوسی که کسانی داشتند، خضوع همسرش

  دید حقیر را پیداکنند دست او مقام و مال از چیزی به تا بودند حریص او

       

  اول مقاله ادامه

 اوضاعی درباره احساس و شعور و فکر و روحی نظر از که بود فضا این در دید، غریب ها*آن بین را وخودش

 به و کرد، غربت احساس ورزیدند می ها*این که کفری و داشتند که عاداتی و کرد می زندگی آن در که

 بکر و سرسبز های*باغ را قصر این که کرد نگاه بود پادشاهی قصرهای گشایش و وسعت در که وسیعی خانه

 پس کرد، روحی خفقان احساس خانه آن در فرعون زن پس بود، جاری آن زیر از رودها و بود کرده احاطه

 می قلبی ایمان و دلش چشم با که خدایی از استغاثه و بود طلبی مدد شبیه چیزی که فریادی کشید فریاد

 ببیند را او توانست

 در من و کنی درست من برای بهشت در که ای خانه آن(  بده قرار بهشت در ای خانه من برای خدایا)

 من بهشت در. برسم جسمی سعادت با همراه روحی سعادت یک به آنجا در و کنم زندگی تو رضوان بهشت

 و حرمان هیچ دیگر من اینکه برای. ندارم را دنیا مردم نگرانی احساس آن ندارم ناراحتی و حزن احساس

 و رؤیا آن باشد چیزی هم اگر بلکه کند ناراحت درونی نظر از را من که کنم نمی احساس آنجا محرومیتی

 آنچه در من. ببینم را مطلق سعادت توانم*می من رویا این درون از که دارم من که است بزرگی آرزوهای



 اهمیت آن به مردم که آنچه در بالعکس و کنم می بیچارگی احساس کنند*می سعادت احساس آن در مردم

 کنم*می خوشبختی احساس کنند*نمی هم فکر آن به و دهند نمی

 مورد که افرادی به و دارد، تکبر که فرعونی از. دهد نجات عماش و فرعون از را او که خواهد*می خدا از و

 که فرعونی از و دارد حقیقت و حیات به نسبت فرعون که طغیانی از و کند می ظلم اند گرفته قرار استضعاف

 باشم داشته را فرعون با زندگی تحمل توانم*نمی من خدایا. دهد نجات کند، می تمرد خدا فرامین و خدا از

 بنا. کند می زندگی او با یا آورد می روی او به که کنم می نگاه وحشی حیوان یک مثل فرعون به من چون

 است من زندگی آرزوی بزرگترین زمان فرعون این از من نجات این بر

 و قدرت و طغیان ها*آن کنند می نمایندگی را فرعونی جامعه کسانیکه(بده نجات ظالم قوم از را من خدایا)

 می جلوه بزرگ را او شخصیت و( کنند می چاپلوسی واقع در) دهند می جلوه زیبا او برای را فرعون جبروت

 شوند می فرعون ظلم اساس و قاعده که رسند*می حدی به و کنند می کمک او به تکبر و ظلم در و دهند

 کنند می عمل ظلم آن به کنند می تشریع او برای که قوانینی با و کنند می تمرین را ظلم این ها*آن چون

 کنند می اجرا را او های نقشه و مشی خط و( کنند می اجرا او برای را قوانین این واقع در)

 نقشه و مشی خط و( کنند می اجرا او برای را قوانین این واقع در) کنند می عمل ظلم آن به کنند می ریع

 .کنند می اجرا را او های

 زندگی اجتماعی آرامش و صلح از باالیی مرتبه یک در او بگیریم یاد را چیزهایی توانیم می مؤمنه زن این از

 و کردند ضعف احساس آن برابر در قوی های*انسان از خیلی که چیزی رسید روحی سلم یک به و کرد می

 از را سالمی زندگی نتوانستند که هایی انسان. )کرد سقوط ها*آن دینی مبادی سقوط این با و کردند سقوط

 و ندارد را اُنثوی ضعف که بیابیم را قوی زن یک توانیم می زنده الگو این در( کنند تجربه درونی و دینی نظر

 های زمینه پس به نسبت عمیق بسیار وآگاهی محکم واراده عالی روحیه یک و شده جمع قوت عناصر او در

 آن در که محیطی انحراف و دارند تعلل کسانیکه برای الگوست او و دارد است کرده احاطه را او که فاسدی

 شوند می خاضع اجتماعی های فشار برابر در پس.کنند می توجیه را دارند قرار

 هنوز بود رسیده آن به فرعون زن که چه آن در عام یا خاص نظر از چه شان*جامعه انحراف در ها*آن

 در و بود بیشتر فساد زمان آن مطمئنا است راگرفته جا همه فساد کردندکه*می بهانه ولی بودند نرسیده

 دیگر های*زن با فرعون زن فرق ولی نبودند فریب و فساد کانون در فرعون زن مانند دیگر های انسان ضمن

 به و شدند متعجب بود کرده احاطه را ها*آن که اجتماعی واقعیت آن مقابل در ها*انسان این که است این

 و عقالنیت و روح فرعون زن اما و شدند غرق اجتماعی های باتالق و مرداب ن آ در و آمدند در حیرت

 به ای گونه به رفت شدن خدایی و شدن آسمانی سمت به و داد ارتقاء اجتماعی واقعه آن از را خود معنویت



 می که کسی آگاه، انسان نگاه خیره، نکاه یک واقع، عالم به بیدار و آگاه انسان کردن نگاه مثل کرد نگاه واقع

 از تا کرد نگاه عمیق او. ببیند را ظاهر ها*خیلی مثل اینکه نه ببیند را واقع عالم و اشیاء درون و عمق خواهد

 این درون و خالل از تا. بیاورد بیرون را ضعف نقاط و کند کشف را ها آلودگی اجتماعی واقعیت این درون

 نباشد سطحی او گیری*موضع و کند می چه که بفهمد عمیق بیداری

 و برسد ایمانی و انسانی و روحی قدرت یک به و کند عبور خود زنانگی ضعف از توانست که بود چنین این

 زنان برای نمونه یک تا باشد داشته تقدم اند نرسیده درجه این به که مردانی بر آرامش و قوی اراده در بتواند

 شخصیت در ایمانی و دینی بیداری طریق از علو درجه این به بتوانند هم ها*آن تا شود مؤمنین از مردان و

 برسند اجتماعی محیط در انسانی

 که زن این عفت و پاکی از است کنایی تعبیر یک این( کرد پیشه پاکدامنی که کسی عمران دختر مریم)

 که شود،کسانی روبرو قومش با توانست و کند محافظت ایمانیش و روحی اراده خالل از طهارتش از توانست

 ضعیف و ایستاد ها*آن مقابل در برتری و علو و قدرت تمام با و کنند اخالقی بد به متهم را او خواستند می

 ها*این دادیم قرار نشانه عالمیان برای را پسرش و مریم حضرت و( دمیدیم او در خود روح از.)نشد ناتوان و

 حضرت.) رسید خدا به توان می( ع) عیسی حضرت خلقت و او ایمان و مریم پاکدامنی از هستند اهلل ایت

 سوی به که آسمانی کتابهای همه( کرد تصدیق را پروردگارش کتابهای و را پروردگارش کلمات مریم

 خدا بردار فرمان که شد کسانی از مریم حضرت و.) انجیل و تورات مثل است شده نازل و وحی پیامبرانش

 مستقیم خط بر و دارند اخالص عمل در که خدا برابر در شوند می خاضع و برند می فرمان کسانی( شد

 دارند استمرار

 همه برای ای*نمونه و مثل عنوان به خودش طهارت با و ماند طاهر و پاکیزه که بود گونه این انسان این و

. کند حرکت الهی طاعت مسیر این در باید انسان و. شد خداوند رسالت به تصدیق و ایمان و طهر در انسانها

 به و شده نزدیک خدا به بسیار که شد زدنی مثال الگوی دیگران برای زن یک قدرت منظر از مریم حضرت

 ای نمونه هم این. شد پیروز بکشاند انحراف به را او که ای گونه ضعف تمایالت تمام به و داشته تقرب خدا

 از زنان و مردان تا شود پیروز است انحراف چه هر به قوی اراده و خالص اراده با که است مهم بسیار که است

 است مقتدایی و پیشوایی بحث این کنند اقتدا او به مکان و زمان هر در مؤمنات و مؤمنین

 

 

  دوم مقاله



 

 دوم مقاله

 و ها روش لحاظ به تفسیر که کردیم ذکر قبلی های متن در موضوعی تفسیر و موضعی تفسیر:اول مطلب

 -3 اجمالی تفسیر -2 تحلیلی تفسیر -1:از عبارتند اقسام آن و:شود می تقسیم قسم4 به مفسرین های شیوه

 که دهیم قرار دیگری بندی تقسیم یک در را قسم4 این است وممکن.موضوعی تفسیر -4 ای مقایسه تفسیر

 را آن و موضوعی تفسیر نام به جامع عنوان یک تحت را اول قسم3 دهیم می قرار پس دارد زیادی شمول

 موضوعی تفسیر مقابل در دهیم می قرار

 مراجعه مفسر موضعی تفسیر در موضوعی تفسیر و موضعی تفسیر:است نوع دو مفسرین روش لحاظ از تفسیر

 این و ها سوره در آیات ترتیب کند می تبعیت تفسیر نوع این در ،که قرآن از خاصی موضع یک به کند می

 آیات که هنگامی است تحلیلی گاهی و باشد پسندیده نظری با یا باشد روایت با است ممکن تفسیر شیوه

 می مفسر زمانیکه باشد می آیات مقایسه گاهی و باشد مختصر آیات که هنگامی است اجمالی یا باشد مفصل

 که شود می ملتزم مفسر که است تفسیری موضوعی تفسیر. کند اتخاذ را آیات مقایسه روش خواهد

 با است مرتبط که خاص مواضع از را قرآن آیات همه باید پس را مشخصی موضع نه کند انتخاب را موضوعی

 موضع کند می تقریر بنا این که آورد می وجود به را کامل بنایی آیات این تمام از و کند جمع را موضوع

 خاصی قضیه در را قرآن

 از خاص جایی یک در مفسر اینکه خاطر به.نامیدیم موضعی تفسیر را ای مقایسه و اجمالی و تحلیلی تفسیر

 کند نمی تعدی دیگر موضع به را موضع آن کند تفسیر اینکه بدون و کند نمی تجاوز و ماند می باقی قرآن

 را سوره تفسیر اینکه تا رود نمی جایی دارد قرار بقره سوره در مفسر مثال کند کامل را آن اینکه از بعد مگر

 نمی منتقل دوم قرآنی واحد به و ماند می گروه آن با است مواجه آیات از گروه یک با زمانیکه و کند تمام

 بعدی ی آیه به کند نمی تجاوز کند تفسیر را آیات از ای آیه زمانیکه و اول واحد شدن تمام از بعد مگر شود

 از نوع این بر موضعی تفسیر اسم اطالق است صحیح بنابراین. باشد شده تمام اول آیه تفسیر اینکه مگر

 گونه به بودند موضعی تفسیر نوع از اسالم تاریخ در گذشته متمادی های قرن طول در تفاسیر همه و تفسیر

 قرآن برای موضعی تفاسیر از بدانیم معتبر است ممکن که ای

 قرآن از خاص موضعی در مفسر و محقق اینکه خاطر به است موضعی تفسیر مقابل در موضوعی تفسیر اما

 خود تحقیق برای را موضوعی محقق بلکه ای آیه یا قرآن از درسی یا آیات از گروهی یا سوره ماند نمی باقی

 می ارائه چگونه قرآن را مسئله حل راه. آورد می وجود به آیات و سوره در موضوعی جوالن و کند می انتخاب

 موضوع به و کند می بحث آن در و بیند می را موضوع این با مرتبط متعدد آیات و مختلف های سوره دهد



 ای تجزیه تفسیر آن و دهیم قرار موضعی تفسیر بر دیگری نام توان می. کند نمی التفات و توجه دیگری

 کنیم می اطالق را موضعی تفسیر اسم موضوعی تفسیر به که همانطور است

 روشی به است این ای تجزیه گرایش و موضع از منظورمان به راجع اش قرآنی مدرسه کتاب در صدر شهید

 در مفسر و قرآن در آیات تدوین سلسله با موافق و(آیه به آیه)قرآنی چارچوب ضمن در مفسر روش آن در که

 تفسیر درباره صدر شهید. جز به جز را آن قطعات کند می تفسیر و رود می پس روش چارچوب این

 نامیم می موضوعی تفسیر یا توحیدی گرایش:را دوم رویکرد:گوید می توحیدی

 این بلکه. میکند عمل ای تجزیه تفسیر که روشی به شود قرآن تفسیر که شود نمی این شامل روش این.

 عقایدی زندگی موضوعات از موضوعی خصوص در بپردازد قرآنی تحقیق و بررسی به کند می تالش گرایش

 را آیات کند می تجزیه مفسر که است این ای تجزیه به موضعی تفسیر تسمیه وجه.... هستی یا اجتماعی یا

 کند می قسمت گاهی و جمله به جمله آت جمالت بر کند می قسمت گاهی:جمله چند به کند می تقسیم

 کلمه به کلمه آن کلمات بر

 مختلفی آیات رساند می وحدت به مفسر که است این خاطر به توحیدی به موضوعی تفسیر تسمیه وجه و

 حقایق کند می خارج و( وحدت ایجاد) را آنها بین کند می جمع و کند می بحث واحد موضع یک از که

 خالصه و. دارد توحیدی تجمعی نگاه یک اینکه از بعد کنند می وارد افراد به که مختلفی القائات و را آیات

 همانا و شود می نامیده ای تجزیه تفسیر وهمچنین شود می ،نامیده موضعی تفسیر تحلیلی تفسیر اینکه

 شود می نامیده توحیدی تفسیر ، موضوعی تفسیر

 نامیده موضعی ،تفسیر تفسیرتحلیلی که است سزاوار موضوعی تفسیر و موضعی تفسیر میان فرق دوم مطلب

 موضوعی وتفسیر موضعی تفسیر میان های فرق اینجا در.نامید موضوعی تفسیر را او مقابل تفسیر و شود

 را ازآنها بعضی کنیم می ذکر که دارد وجود

 باقی قران در و کند می شروع قران از ،و کند می نگاه وآیات سوره و قران در موضعی تفسیر در مفسر--1

 قرآن به کندو می دریافت قرآن از را نشیندوچیزهایی می قرآن محضر در و کند می تمام قرآن با ماندو می

 در مفسر حالیکه در. نماید می گیرد،ثبت می و کند می دریافت که را قران از هرچیزی دهدو می گوش

 خود زمان در را انسانی امت نیازهای و کند می شروع میکند زندگی آن در که واقعی ازعالم موضوعی تفسیر

 فکری،نظری،علمی، نیازهای کند می ک در مختلفیاست جوانب در که ،نیازهایی

 می شخیص خوب و واقعی نیازهای از آگاهی از بعد مفسر. آن غیر و ،اقتصادی رفتاری،انسانی،تمدنی،سیاسی

 تعامل اینکه برای قرآن به( کند می توجه)کند کند،رومی می پیدا آگاهی را آنها زوایای تمام راو آنها دهد



 می خود زمان واقعی قضایای و نیازها این در را قران نظر و قرآن از گیرد می باشدویاد داشته قرآن با خوبی

 شناسد

 می محاوره قران ،با فعال و مثبت کامال نشیند،نشست می قرآن محضر در موضوعی تفسیر در پژوه قرآن

 و مثبت نظری که را خود نظر قرآن واز کند می سوال و آورد می در نطق به را قرآن و(زند می حرف)کند

 قرآن از و طلبد کنند،می می زندگی خود زمان در مردم که قضایاوموضوعاتی در واقعی و قطعی و صادق

 به مربوط که درست و واقعی علمی های جواب قرآن از اینکه از بعد گیردو می را قطعی و یقینی حقایق

 اُمت به کند می تقدیم را آن کندو می اقدام جوابها این بندی دسته و ترتیب به کرد دریافت است موضوعات

 کنند اصالح را خود زندگی واقعیت قرآنی ی جوابها این اساس بر که خویش جامعه و

 حال ،در قران میان و کنند می زندگی آن در مردم که واقعی عالم میان دائما موضوعی تفسیر در پژوه قرآن

 در را واقعی ابعاد و قرآنی موضوعات اساس بر را واقع عالم کند اصالح خواهد می او است( شد و آمد) ارتباط

 در مردم که وقعی عالم به توجهی موضعی تفسیر در مفسر همانا.فهمد می و کند می درک قرآنی موضوعات

 در. کند تفصیل و تحلیل و شرح،تفسیر را آنها ماندکه می باقی قران آیات با همواره کنند،نداردو می زنگی آن

 القائات ،و کند می برقرار خوبی به را قرآن بین و واقع عالم بین ارتباط موضوعی تفسیر در مفسر حالیکه

 واقعی نیازهای تشخیص حسن از قرآن،مفسر اساس بر را واقع عالم کند می اصالح فهمد،و می را قرآن واقعی

 عالج عرضه و تقدیم حسن به شود می منتهی و(دهد می تشخیص خوب را واقعی نیازهای)کند می شروع

 واقع عالم برای قرانی

 داللت کندو می اکتفا آیات ترکیب و ها جمله و آیات تحلیل و تجزیه به مفسر تحلیلی، موضعی تفسیر در

 های مدلول این مفسر موضوعی تفسیر در درحالیکه.کند می خارج آیات دل از را جزئی تفصیلی های

 که عامی های کلّی و مفرد جزئیات میان و کند می برقرار هماهنگی آنها میان و کند می جمع را تفصیلی

 موضوعی تفسیر در. کند می استخراج را واقعی قرآنی نظریه آنها مجموعه از دهدو می ربط است، آنها جامع

 استخراج را کاملی قرآنی نظریه یک تا کند می جمع را متفرقه تفصیلی های داللت بین کند می مفسرجمع

 و موضعی،مقدمه تفسیر همانا یعنی.عبادت یا حکومت یا الهی های سنت یا نبوت با اس هماهنگ که کند

 باشد می مکمل عنوان به موضوعی تفسیر برای متفرقه اولیه بنای سنگ

 در که فرهنگی تفسیری معلومات و نظری تفسیری علم مسلمانان به کند می تقدیم مفسر موضعی تفسیر در

 موضوعی تفسیر در حالیکه در.فقه و نحو و بالغت و لغت و حدیث و عقیده باشددر می متنوع علمی مجاالت

 حقایق و واقع عالم مشکالت برای را قرآنی های حل ،راه اندیشه و فک مسلمانان به کند می تقدیم مفسر



 و تر دقیق و مهم خیلی موضوعی تفسیر در شفا و درمان راه پس(.بشری)تمدنی و اجتماعی قضایای در قرآنی

 است فراگیرتر و شمول

 موضوعی تفسیر در همانا قرآن مفردات و جمله و آیه به کند می خدمت مفسر تحلیلی موضعی تفسیر در اگر

 مسلمانان تعامل و.مسلمانان زندگی در قرآن وظیفه و قرآن رساالت و اهمیت مورد در کند می خدمت مفسر

 سمت به کند می دعوت را مردم و کند می حقایققرآن به راضی و قانع را آنها و کند می زیاد قرآن با را

 خدمت در و است متناسب قرآن اساسی های اطالق با و اولیه اصول و اهداف با موضوعی تفسیر همانا.قرآن

 کند می دعوت آن سوی به را مردم و کند می عرضه خوبی به را آنها و هاست اطالق

 با موضوعی تفسیر که کنیم بیان موضوعی تفسیر و موضعی تفسیر های فرق از که نیست این ما حرف معنی

 گیری کناره و باشیم اعتنا بی که بگوییم خواهیم نمی و دارد همراهی حاضر زمان نیازهای و قرآن مقاصد

 است تقلیدی تفسیر اینکه اعتبار به کنیم رها را تفسیر این اینکه یا موضعی تحلیلی تفسیر به نسبت کنیم

 خطاکار را سخنی چنین بگوید این که کسی. ندارد تناسب ما زمان با و گذشته مسلمانان با دارد تناسب که

 می موضوعی تفسیر وارد که کسی. است نشناخته خوب را قرآن تفسیر و است نفهمیده خوب را قرآن و است

 قرآن موضوعات و معانی و است منه البدّ که شد خواهد واقع خطایی در موضعی تفسیر به آگاهی بدون شود

 کرد خواهد تحریف را

 تفسیر که نیس ای چاره و است آن برای مقدماه و موضوعی تفسیر به ورود برای شرطی موضعی تفسیر همانا

 که هستند ای مرحله دو(موضوعی و موضعی)تفسیر از نوع دو این.موضوعی تفسیر از بگیرد سبقت موضعی

 قدوم. باشند می درجه به درجه و کنند می پیروی را همدیگر که هستند گام دو یکدیگرندو کننده تکمیل

 رسیدن و تحصیل بدون برسیم دوم مرحله به نیست جایز و اولی قدم بدون و جدا برداریم نیست جایز را دوم

 حاصل اوال تا کند تحقیق که است واجب شود موضوعی تفسیر وارد کرده اراده که کسی بر اول مرحله به

 که موضعی تفسیر های کتاب بخواند و تحلیلی تفسیر علم از بگیرد بهره اینکه و موضعی تفسیر او برای شود

 خوبی به و آورد بدست را اول مرحله توانست اینکه از بعد و. است شده تدوین مختلف مکاتب و ها گرایش بر

 موضوعات به کند می ،نگاه دوم مرحله به کند می پیدا انتقال و گذارد می قدم دوم مرحله ،به برداشت توشه

 جمع را مختلف موضوعات با آیات زمانیکه و. را تحلیلی تفسیری علم آن کند می استصحاب و قرآن حقایق و

 موضعی تحلیلی تفسیر بنیادین و اصیل های کتاب در آیات این تفسیر از شود مطلع که نیست ای چاره کرد

 ،قطعی آیات القائات و آیات برای فهمش اینکه خاطر به. قطب سید کثیرو طبری،زمخشری،ابن تفاسیر مثل

 باشد صحیح آیات در تدبرش و باشد



 و را آن موضوعات کند می درک چگونه پس است شده نازل اعجازگونه و فصیح و روشن عربی زبان به قرآن

 هاو سختار و بالغت و لغت که شود،کسی می واقف قرآن در عالجی و حل راه وبه را آن حقایق فهمد می

 که کسی تفسیر،و در را ماثوره روایات نبودن یا بودن صحیح نمیداند کسیکه و فهمد نمی را قرآن ها اسلوب

  دارد ادامه قرآن رادر منسوخ و ناسخ و آیات نزول اسباب و غریب واژگن معانی داند نمی

  دوم مقاله ادامه

 های بحث ضمن در و نویسد نمی کتابش در را تحلیلی تفسیری جوانب موضوعی تفسیر در مفسر همانا

 دارد اطالع ولیکن کند نمی مشغول تفصیالت و تحلیالت این به را قاریان کندو نمی ذکر هم قرآنی موضوعی

. دهد می قرار قرآنی موضوعات و حقایق کردن درک خوب برای ای وسیله را آنها و را آنها داند می و آنها بر

 رویکردی بهترین کنیم می بحث که مقامی این در موضوعی تفسیر:گوید می اینمساله مورد در صدر شهید

 تفسیر از هستیم نیاز بی دیگر ما که نیست معنا این به صدر شهید کالم.ایم کرده اتخاذ تفسیر در که است

 ای تجزیه تفسیر و کنیم عوض دیگر رویکردی با را رویکردی که نیست معنا این به افضلیت این و ای تجزیه

 به را رویکرد یک ما که کند می بیان کالم این. کنیم اخذ را موضوعی تفسیر و بگذاریم کنار اول از را

 است جلوتر گام یک اینکه مگر نیست چیزی موضوعی تفسیر اینکه خاطر به کنیم اضافه دیگر رویکردی

 رویکرد اخذ با ای تجزیه تفسیر از هستیم نیاز بی بگوییم ما که ندارد معنا این و ای، تجزیه تفسیر به نسبت

 تفسیر رویکرد کردن ضمیمه مساله این بلکه نیست جایگزینی مساله اینجا در مساله بنابراین. موضوعی

 تفسیر گام یک:کنیم می فرض را گام2 تفسیر به نسبت یعنی.است ای تجزیه تفسیر رویکرد به موضوعی

 است موضوعی تفسیر دیگری گام و ای تجزیه

 تفسیر همانا که کردیم بیان گذشت که آنچه در آن اهمیت میزان و موضوعی تفسیر ظهور های علت

 شیوه این به گذشته مفسرین(.معاصر)است جدید تفسیر علم(موضوعی و روشی و علمی مفهوم)موضوعی

 برای که کردیم بیان و. دهد می پاسخ را امروز مسلمان نیازهای موضوعی تفسیر همانا.اند نکرده بحث

 تفسیر سراغ برویم بعد و کنیم کامل را آن و کنیم شروع موضعی تفسیر از باید موضوعی تفسیر به رسیدن

 همانا. باشند نمی متضاد و ،متغایر باشند می همدیگر کننده تکمیل(موضوعی و موضعی)دو موضوعیفاین

 و نظری جانب در چه دارد قرار خود های گام اولین در تازه تفسیر این است آینده تفسیر موضوعی تفسیر

 عملی و میدانی و تطبیقی بحث در یا روشی و مندی قاعده

 

 



 

 

 

 اینکه بر مبنی شد ذکر سابق مطالب در که آنچه در:  آن اهمیت میزان و موضوعی تفسیر ظهور اسباب

 علم و جدید تفسیر یک – است موضوعی و روشی و علمی مفهوم به تفسیر یک که – موضوعی تفسیر

 به شیوه این به ، سابق مفسرین(.  دهند انجام را آن دیگران که نداشته سابقه یعنی) است معاصر تفسیری

 ذکر هم را این و.  دهد می پاسخ را معاصر مسلمانان نیازهای موضوعی تفسیر همانا و.  اند ننشسته بحث

 هم متمم تفسیر دو این و کرد شروع موضعی تفسیر از بایست می موضوعی تفسیر به رسیدن برای که کردیم

 کامل را همدیگر تفسیر دو این بنابراین است موضعی تفسیر کننده تکمیل موضوعی تفسیر یهنی هستند

)  است آینده تفسیر همان موضوعی تفسیر قطعاً.  ندارند هم با تناقضی یا نیست آنها بین تغایری و کرده

 در چه است خودش گامهای اولین در تفسیر این و(  است آینده مشکالت پاسخگوی که است تفسیری یعنی

 و نظر در یعنی)  عملی یا علمی و میدانی ، تطبیقی جانب در چه ، مندی روش ، مندی قاعده ، نظری بحث

  است جوان تفسیر به نگاه این عمل

 معانی همه اند نتوانسته مفسرین سابق تفاسیر کثرت علیرغم:  معاصر تفسیری ظهور اسباب:  اول مطلب

 در نظراتشان و بزرگوارند و پیشین مفسرین که ما علماء و اندیشمندان تالش علیرغم و دهند ارئه را قرآن

 است قرآن از هایی بخش یعنی)  دهند پوشش نتوانستند آنها را قران همه اینکه اال بوده دقیق و نافذ قران

 و ها گنج از آنچه آنها گرفتند را چیزهایی قرآن از آنها(.  طلبد می را جدیدتری نظرات و مانده جای بر که

 بحر و دریا مانند که قرآن از باز اما دادند ارائه ما به و کردند اخذ را قرآن در موجود ودرّ لولو و قرآن جواهرات

 آب این از مشتی وقت هر علماء و کرده ذخیره خودش در را جواهراتی و مرجان و لولو و ها گنج هنوز است

 علی است گفته همچنانکه و است مانده باقی فراوان و زیاد و غنی آب این همچنان برداشتند را قرآنی دریای

 تمام قرآن عجایب و شوند نمی سیر آن از علماء( :  سنی نویسنده از نقل به( ) عنه اهلل رضی) ابیطالب بن

 دالالت و معانی از ما گذشته و سابق علماء چقدر.  شود نمی کهنه قرآن آن به مراجعه کثرت با و شود نمی

 گذاشتند جا به ما برای آنچه اینکه علیرغم گذاشتند یادگار به قرآنی فضاهای از و قرآنی میادین و قرآنی

 منتقل بعدی های نسل برای قرآنی های داللت و معانی از توانیم می چقدر ما و است بوده اصیل و نفیس

 وجود انطباق ها گفته این در قران با تعاملشان در علماء همه بر..  توانند می بعدی نسلهای چقدر و کنیم

 گفته که ها(  کم)  این و گذاشتند یادگار و ارث به که را آنچه دیگری برای آنها شده گفته که چنان هم دارد

( کم) این و است ناچیز باز قرآن مقابل در آنها زیادی باز اما گذاشتند زیاد واقع در که است این معنی به شد



 ما که جدید عصر این برای عمومی طبیعت -1).  کنیم خالصه توانیم می و.  نیست استفامی و است خیری

 هدایت خواهد می خوذش که جهتی به را بشر و بینیم می عالم در را جاهلیت های هدایت و کنترل فضای

 وا است انتشار حال در امروزی مدرن جاهلیت نظرات و افکار کفرو( گستردگی و پراکندگی) وانتفاش کند می

 بر را فکری جنگ و اند پاخاسته به که کفار قیام و است اسالمی جوامع و اذهان به رسیدن حال در افکار ین

 دانشمندان و متفکرین(  فرهنگی و فکری جنگ برابر در)  ما نیاز این پس.  اند انداخته راه مسلمانان ضد

 قرآن از را آن های داللت و حقایق تا.  گیرد صورت قرآن سوی به بیشتری تدبر و توجه که واداشت را معاصر

 ما سوی به جاهلیت سوی از که فکری مبانی و افکار توانیم می که هایی دالالت و حقایق کنند استخراج

 فهم حسن این و.  باشد شرها دربرابر مسلمین برای امن وسپری کنیم مواجهه آنها با و کنیم رد را آمده

 قرآن مهمه این واقع در و. فهمیدند را فکری جهاد این خوب آنها که رساند می را معاصرین و متفکرین

 جهاد آنها با و مکن تبعیت کفار از)  متعال خداوند قول و آیه این در دهد می نشان را خودش و است متمثل

  شد موضوعی ظهور به منجر که اسبابی و علل ترین مهم(  بزرگ و کبیر جهاد یک کن

   

  دوم مقاله ادامه

 رفتن حاشیه و کنار که است آن شاهد زمان این که است زمان این در مسلمین عمومی کننده نگران وضع

 از اسالم و(  سنی نویسنده نگاه از)  شد تمام اسالمی خالفت چون. شود می دیده مسلمانان زندگی از قران

 که شد شروع اسالمی شهرهای در زندگی های روش که بینیم می و شد دور اجتماعی هدایت و حکومت

 پدیده این و.  ماند غریب کامالً اسالمی جوامع و نهادها در اسالم بودو اسالمی غیر های سبک اساس بر کامالً

 اسالم به که کرد ملتزم را مسلمانان و برگردند قران سمت به که کرد دعوت را علماء از داعیانی و مروجان

 زندگی با و ببرند بکار زندگیشان در را قرآنی های هدایت و قرآن و. باشند داشته نظری و عملی التزام

 مسلمانان تقدیم و کردند قیام قرآن موضوعات مورد در تحقیق به همین برای و.  دهند تطبیق شان اجتماعی

 بر و گردند تربیت تا شوند منطبق آنها بر کامالً و بربگیرند در آنرا همه و بفهمند را آن مسلمانان تا گردید

 کنند پیدا عملی التزام آن اساس

 عصر اند شده همراه معاصر وعصر مسلمین با اینها که است زمان این در معرفتی علمی پیشرفت همراهی

 به قرآن بودن علمی و روشی به و داشته قرآن دانش به وتخصص توجه به نیاز علماء که است این شاهد امروز

.  کنند جمع گسترده چارچوب یک در را هستند متفرقه که جزییاتی کنند می سعی اینها. بنگرند عمیق طور

 به قران فرعی موضوعات و علمی مسائل به رسیدن و تحلیل و تجزیه و تفسیر به اهتمامشان معاصر متفکرین

 موضوعی بندی گروه و تصنیف سوی به انها بلکه است نبوده مسایل این نظایر از منعزل کامالً و فردی صورت



 به مسلمان متفکرین علت همین به.  ورزیدند اهتمام است مختلفی قضایای و موضوعات و مسائل شامل که

 در همه را اینها که بود تجمیعی و توحیدی نگاه یک قرآنی موضوعات و قران به نگاهشان و آوردند روی قرآن

 قرآن دل از و کردند مالحظه را قرآن عام مقاصد و کنند کشف را فکری نظام یک تا دهند قرار چارچوب یک

 برای درسها و مطالب این وهمه دادند ارائه را خود های پژوهش و کردند استخراج را یکسانی عام موضوعات

 برسیم موضوعی تفسیر یک به که بود این

 به که آنها درسهای و گردید منتشر بود قرآن القاظ و قران به متعلق که عام بسیار علمی آثار سری یک

 قرآن بر را پژوهی قران مسیر این و نمود یاری بسیار را قران در کنندگان بحث بود المعارفی دایره صورت

 المعارف دایره و ها معجم این از بعضی.  نمود آسان آیات و ها سوره از قرآنی موضوعات استخراج در پژوهان

 مستشرق یک که القرآن اطراف فی القرآن نجوم کتاب مانند شد صادر غربی مستشرقین سوی از علمی های

 و نوشته بوم ال جول فرانسوی مستشرق که را القرآن موضوعات تفصیل کتاب و نوشته فلوجل نام به آلمانی

 و معاجم این از بعضی و. است نوشته مونتیه ادوار فرانسوی مستشرق که البوم کتاب بر که مستدرک کتاب

 کتاب مانند گرفت شکل عربی جوامع سوی از یا شد صادر مسلمان گران پژوهش سوی از ها المعارف دایره

 دکتر از القرآن فی شمایر و ادوات المعجم کتاب و عبدالباقی فواد محمد از القرآن الفاظ المفهرس المعجم

 المفهرس معجم کتاب و است عبدالباقی معجم کننده تکمیل ان که السید مصطفی دکتر و عمایره اسماعیل

 الکریم القرآن السلوب درایات کتاب و کرده چاپ را آن مصر قاهره در عربی زبان انجمن یک که کریم القرآن

 قرانی موضوعات بر را پژوهشگران تمرکز معاجم این وهمه.  است کرده چاپ عضیمه عبدالخالق محمد که

 می دنبال را واحدی موضوع یک که قرانی آیات معرفت تسهیل موجب قرانی معاجم این همه.  کرد تسهیل

 تجمیع و ارزیابی را آیات این همچنین و رسیدیم هدف این به ما کوتاهی زمان مدت یک در و شد کردند

 کرد کمک قران خصوص در موضوعی تحقیقات انتشار ره ها معجم این وجود و کرد

 اهمیت تا گیرد صورت خاصی التفات که شده موجب اسالمی و دینی عالی دانشگاههای در تفسیر های بخش

 های استاد تا شد موجب موضوعی تفسیر سمت به ترتیبی تفاسیر از شود بیشتر قرآن موضوعی دروس

 بحث قرانی موضوعات در همچنین و.  کنند دهی جهت موضوعی تفسیر نوشتن سمت به را طالبشان راهنما

 ارائه دانشگاهی و علمی رسائل قالب در مختلفی های پژوهش اسالمی دینی دانشگاههای و کنند پژوهش و

 هستیم گام آغاز در ما اما است قبلی اقدامات با متفاوت کامالً علمی ارزش لحاظ از اینها که.  است شده

 است کننده تشویق و امیدوارکننده و مشجعه که گامی

 وهمچنین عصر این تفسیر از است عبارت: ضوعی مو تفسیر عی ضو مو تفسیر اهمیت میزان:  دوم مطلب

 مسلم و مبرم نیاز یک تفسیر این به مسلمانان نیاز و دارد مسلمین نزد فراوانی اهمیت آینده و فردا تفسیر

 بار به مجید قران با ارتباطشان جهت از را فراوانی های فایده مسلمانان برای موضوعی تفسیر این و.  است



 کنند می درک و شناسند می را قران حقایق و مبادی مسلمانان اینکه جهت از و. کند می محقق و اورد می

 که جهت این از و. برسند اسالم فرهنگ و خودشان فرهنگ به نهایت در و تصوراتشان تشکیل جهت از و.

 و اسالم بتوانند خوب که جهت این از و کنند راایجاد شان جامعه و کنند اصالح را خطاهایشان باید اینها

 میزان ذیل در و.  کنند مقاومت قران و اسالم دشمنان مقابل در بتوانند و کنند عرضه دیگران به را قران

 کرد خواهیم بیان را موضوعی تفسیر اهمیت

 حل راه یک کردن تقدیم.  است معاصر مسلمانان مشکالت حل در اصلی و اساسی عوامل از موضوعی تفسیر

 که متفاوتی و جدی خیلی مشکالت از امروز مسلمانان که است مسلم. است قرآن اساس از مشکالت برای

 وقتی. کرد پیدا باید قرآن در اساساً راهم مشکالت این حل که است اتفاق مورد هم این و برند می رنج دارند

 تقدیم را قرآنی های حل راه مسلمانان برای کنند می پژوهی قرآن و کنند می بحث قرآن تفسیر در محققین

 کنند ل ها حل راه این با را مشکالتشان تا کنند می

 و روشی ارائه برای است ابزاری این و است روشی و ضروری ای سیله و ابزار قران ارائه برای موضوعی تفسیر

 موضوعی تفسیر و باشد می قرآن این عظمت ابراز برای ای وسیله و. وزمان عصر این انسان برای قرآن علمی

 همان کار این ابزار و قرآنی موضوعات و مبادی عرضه و کردن ارائه خوب برای است ضروری ابزاری

 باشد می غرض و هدف این اداء برای ای وسیله است مختلفی های فرهنگ و جدید علوم و معارف بکارگرفتن

 و است آن به معاصر انسان نیاز میزان و بیان میزان و اهمیت میزان دار عهده عمومی طور به موضوعی تفسیر

 حاجات قران اینکه به کند اقناع را انسان خواهد می و خصوصی طور به قرآن و اسالم به معاصر انسان نیاز و

 کند می برآورده را او نیازهای و

 افکار و کرده ایستادگی اسالم و قران دشمنان برابر در باید اسالمی محققین و دانشمندان و علماء امروز

 موضوعی تفسیر بوسیله مگر نیست پذیر امکان این و کشیده بطالن خط را آنها جاهلی

 در و است موضوعی تفسیر طریق از قرآنی موضوعات برای جدید های افق و مختلف فضاهای و ابعاد ارائه

 اوری روی و اقبال شود می کشف پژوهش و تحقیق خالل در که قرآنی موضوعات برای جدد ابعاد این واقع

  کند می تر محکم و زیادتر را قرآن با ارتباط و مجید قران به را آنها اعتماد و کند می زیاد را قران به مسلمانا
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 و حث مبا این ضوعی مو وتفسیر کند می ظاهر قران برای را واقعی ونشاط بودن زنده یک ضوعی مو تفسیر

 می اشکار را قرانی و وپویایی علمی ریت مامو ضوعی مو تفسیر و کند می اشکار را قران ط ونشا بودن زنده

 قبل که کنند نمی نگاه قدیمی موضوعات سری یک به ن قرآ هشگران پژو تفسیری ی شیوه این در و.  کند



 می که کنند می عرضه واقعی و علمی بحق یک شکل به را قران پژوهشگران و بود شده نازل قرن پانزده از

 مسلمانان به قران این و. بکشد چالش به انداخته مشکل به را بشر و هست امروز که مشکالتی و قضایا تواند

 است کریم قران برای ای زنده بُعد آن این و کند می نگاه زنده موجود یک عنوان به

 را آن تواند می که است موضوعی تفسیر این کند می دنبال را آنها قران اسالمیکه اهداف با موضوعی تفسیر

 در را قرآنی اولیّات و قرآن اهداف این کند می تالش موضوعی تفسیر و شود متفق آن با و دهد پوشش

 کند محقق مسلمین زندگی

 مقابل را قرانی های پژوهش این موضوعی تفسیر. است قرآنی های پژوهش اساس و اصل موضوعی تفسیر

 و است هم روشی و علمی حال عین در است قرآنی عرضه یک عرضه این که کند می عرضه پژوهشگران

 و افکار ان از را ما همچنین و است دراسات و ها پژوهش این تحلیل و تجزیه و اصالح اساس موضوع تفسیر

 کند می خالص راحتی به شده عارض که غیرقرانی راههای و مشارب

 شرعی علوم بوسیله بینیم می را قران به شدن وصل محکم و کند می احیاء را ما دوباره موضوعی تفسیر

 اساس بر را شرعی علوم این و کرد مراجعه موضوعی تفسیر به باید لذا.  دارد وجود که مختلفی اسالمی

 این بوسیله چه هر که است موضوعی تفسیر بوسیله و نمود عرضه قرآنی حقایق و ها رهبری و ها هدایت

 عقاید علم مانند اسالمیه و شرعیه علوم این از.  شوند می ملغی همه ندارد سازگاری قران با که موجود علوم

 علوم همچنین اینها بین از و.  داریم را شخصی احوال و شرعی احکام و قصص و تاریخ و نحو و بالغت و

 بشناسیم باید را نتمد و شناسی فرهنگ و شناسی جامعه و سیاست و اقتصاد

 تفسیر طریق از و شود ی تقدیم اصالح و حرکت و دعوت برای روشهایی که است موضوعی تفسیر بوسیله

 فهم و اسالم به دعوت روش فهم در قران حقایق به اسالم عاملین و اسالم به کننده دعوت که است موضوعی

 تفسیر از گرفته نشات همه اینها و شوند می آشنا جامعه در اصالح و تغییر ایجاد و خدا برای جهاد روش

 است موضوعی

 تمدنی و انسانی علوم معارف و موضوعات و علوم برای قرآنی اندیشی ژرف و تعمیق اساس موضوعی تفسیر

 می روی اینها به بیشتر فرهنگ با و کرده تحصیل انسانهای امروزه که مختلفی علوم.  است مختلف علوم

 و انسانی رفتارهای و انسانی علوم و تمدن و فرهنگ و تربیتی علوم و شناسی جامعه و نفس علم مانند اورند

 قرآنی نگاه یک قرانی پژوهشگران و.  اند آورده روی ان به دانشگاهی انسانیهای اموز توسعه و پیشرفت و تقدم

 است داده ارائه کنند می زندگی دارند امروز که عالی علوم تحصیالت دارای انسانهای برای را روشن موضوعی

 داد ارائه اسالمی و قرانی مباحث در توان می که است علمی موضوعی ابزار و وسایل ترین مهم از این و.



 همچنین و شود می داده وسعت و توسیع قرانی آیات مضامین و دالالت که است موضوعی تفسیر بوسیله

 توجه مورد که جدیدی ابعاد آن شود می اضافه آیات مضامین و دالالت این به جدیدی معانی و ابعاد

 این(  ترتییبی)  موضعی تفسیر کتب در کنند می قرائت و خوانند می که کسانی و نبوده قبلی مفسرین

 اند نیافته و دانشتند نمی را مطالب

 با پس است قرآن در تدبر خداوند امر کنند می اجرا و تنفیذ را خدا امر پژوهشگران موضوعی تفسیر وسیله

 در خوبی به و نمایند آن در نظر دقت و باشند داشته قران در تدبر توانند می پژوهان قرآن موضوعی تفسیر

 ببرند باال را قران نصوص تاویل و را قران نصوص فهم و ببرند باال را شان فهم و ک

 که سابق تفسیر و رسند می قرانی موضوعات و آیات از نتیجه این به پژوهان قران که است موضوعی تفسیر با

 برای شوند می ای مقدمه و هدف این برای شوند می ای وسیله بود شده ارائه تربیتی و موضوعی روش به

 نتیجه گرفتن

 از و.  پژوهشگران نزد در موضوعی علمی فکر سطح بردن باال برای است مند روش ای وسیله موضوعی تفسیر

 یک یعنی علمی عقلی ریاضت یک به کند می قیام پزوهشگر که قرانی موضوعات در پژوهش این طریق

 برای کند می اماده و تیز را ذهنش منظم و متوالی حرکات این طریق از که دارد را علمی و عقلی ورزیدگی

 اینهاست بوسیله و کند می آبدیده و منظم هم را خودش نظرات و دهد می تمرین هم را عقلش کارها این

 قرانی متفکر یک صورت به شکل این به و یابد می ارتقائ است موضوعی فکر یک که فکر جهان در که

 گردد می قران برای موضوعی پژوهشگر و شود می مطرح

 مجالت با را ان ما که هنگامی دارند کمی حجم و است محدود خیلی موضوعی تفسیر در تالیفات و پژوهشها

 را قرانی موضوع هر ما که است شدنی این و.  کنیم می مقایسه شده نگاشته موضعی تفسیر در که کتبی و

 به را آن بتوانند و بیایند تفسیرها اینگونه سراغ به مردم که شود می باعث این و کنیم چاپ کتاب یک در

 هر اگر شود می آسان هم مولف خود به همچنین.  است داده پوشش خوبی به را انها افکار و بخوانند راحتی

 را کامل پژوهش یک کم خیلی زمانی فاصله یک در که است شدنی این و شود گفته کتاب یک در موضوعی

 یک به را بحث این توان می شد تمام بحث این که هنگامی و.  دهد انجام خاص قرانی موضوع یک مورد در

 گاهی و دهد ارائه تربیتی و موضعی تفسیر بصورت را قران بخواهد مفسر وقتی کرد منتقل جدید موضوع

 در اما دهد ارائه کاملی تفسیر نتوانسته و مرده خودش موضعی تفسیر اتمام از قبل مفسر که آمده پیش

 دهد ارائه کامل طور به را موضوع یک تواند می و است شدنی این موضوعی تفسیر

  سوم مقاله



 سوم مقاله

 بکنیم روشن تا باشیم داشته ای وقفه یه اینجا که است شایسته قرآنی قصص فهم در مردم های روش

 مربوط قرآنی های داستان و قرانی های قصه فهم به که مهمی و خاص مورد یک در را مردم مختلف روشهای

 شده شناخته قبال قرآنی های قصه از بسیاری:هاست این شده مطرح قصه این در که چیزهایی آن.میشه

 شده گفته تاریخی،و آثار در نه و تورات مثل سماوی و دینی کتابهای در نه مختلف ملل و اقوام ،بین نبودند

 .غیر ال و است داستان این به مختص همه شده گفته که چیز همه این

 قصه این عبده محمد امام استاد را قصه این کرده خارج تحقیق به و بقره قصه در عبده محمد شیخ رای 

 معرفت به رسیدن غرض برای اسراییل بنی زمان در است بوده موجود که است تشریع از نوعی که این بنابر

 خصوص در که تورات از متونی آوردن با رضا رشید کرده پشتیبانی ازش حادثه،و این مثل در مجهول قاتل

 بنی همانا:گوید می قرآن در شبهه اهل: عبده استاد گفت. است کرده تاکید و شده وارد تشریعی واقعه این

 از را آن ندارد،قرآن وجود تورات در ای قصه همچنین ،چون قصه این نبود شده شناخته برایشان اسراییل

 هستند متاخر که اسراییلی بنی مورد در آورده خدا طرف رااز اینها قرآن همانا میگوییم ما است؟ آورده کجا

 تورات از ناچیز ای بهره یک ،تنها کردند فراموش را آن شدند داده یاد که چیزی اون آنها تورات،که زمان از

 قاتلش و شود می مقتول و میرد می انسان ،وقتی است الهی ،حکم حکم این شده ذکر درتورات. بردند

 آبراه که جایی در نباشد الغر همچنین و بزند شخم باهاش را زمین که باشه نبوده گاوی.نیست مشخص

 گاوی و گاو آن روی گاوبر کشتن محل نزدیکی در را دستانشان مدینه شیوخ همه بشویند و.بکنند هست،ذبح

 ببخش است نریخته را خون این ما دستان همانا:گویند می است،سپس خاصی گاو و را گردنش شکستند که

 اراده خون حفظ قانون این با است،و قاتل او که شود می معلوم ندهد انجام هرکس و را اسراییل بنی قوم

 این یا شده جاری حکم این باشدبعد داستان و قصه این نتیجه حکم این که شود می داده احتمال ،و شده

 . شده حکم اون سبب قصه که

 متلق که تورات حکم در ما استاد کرده اشاره که چیزی آن:رضا رشید شیخ گوید می و رضا رشید شیخ رای

 سرزمین در: است این متنش و شده اشاره تثنیه سفر از 21 فصل اول در که گاوی یک کشتن به است

 اندازه با قضات و سفیدان ریش ،آنگاه شود پیدا صحرا در نیست معلوم قاتلش که مقتولی جسد موعود،هرگاه

 ای گوساله ،باید شهر آن سفیدان ریش.کنند تعیین را شهر اطراف،نزدیکترین شهرهای تا جسد فاصله گیری

 زمینش باشد،ولی جاری آب آن در که ببرند ای دره به را آن و بگیرند نشده بسته یوغ آن به تابحال که را

 نزدیک نیز کاهنان آنگاه.بشکنند را گوساله گردن آنجا در و باشد نشده کشت و نخورده شخم هرگز

 برکت خداوند نام وبه کنند خدمت او حضور در استتا کرده انتخاب را شما،ایشان خداوند،خدای بیایند،زیرا

 آن روی را خود شهر،دستهای آن سفیدان ریش سپس.بگیرند تصمیم مجازاتها و ها مرافعه در و دهند



 ،قوم خداوند ای.است ندیده را آن هم ما چشمان و نریخته را خون این ما دستهای: بگویند و بشویند گوساله

 بر را مرد این خون گناه. نکن متهم گناه بی مردی قتل به را آنها و ،ببخش ای داده نجات که را خود،اسراییل

 شود مشخص که این برای است وسیله این به عمل که است این کردیم نقل ما که چیزی آن ظاهر. نگیر ما

 این و نیست معلوم قاتلش و بشه پیدا آبادی ،نزدیک شده کشته کسی که جایی در کیست گردن به خون

 اساس بر و بشوید صورت این به را دستش که هرکس.است جانی غیر از جانی شناخت برای ای وسیله کار

 برای جنایت که شود می معلوم نکند را کار این اگر و.است خون از بری او بکند داده،عمل شریعت که رسمی

 هرچه خونریزی جلوی ما که معناست این به هم احیاءموتی معنای و. شود می ثابت جنایت او برای و اوست

 که کسی و:تعالی خداوند سخن در احیاء این و. است خون ریختن معرض در که بگیریم،جایی را بیشتر

 احیاء پس.است زندگی قصاص در شما برای و:خدا قول و کرده زنده را همه که است این مثل را آن احیاءکند

 و:گوید می سپس.معناست این به آیه دو این در که است نفس حفظ و داشتن نگه باقی معنایش اینجا در

 بره می بین از آیات،و این وسیله به خصومت این شود می تمام شما،اینجا به را الهی آیات دهیم می نشان

 کنی حکم تا حق به را کتاب تو سوی به کردیم نازل ما همانا:تعالی خداوند قول مثل را عداوت و فتن اسباب

 آیات در تعبیر این در شود می استعمال که چیزی اکثر و.داده نشان را خداتو که آنچه واسطه به مردم بین

 این تفسیر در ما شیخ از نیست من نزد چیزی و.نماید می رسولش صدق بر داللت که او کردن خلق در خدا

 که باشد:است این آن دهد،و می ترجیح را اول قول ما استاد که گوید می تعلیلش در لکن جمله،و

 که کنیم فکر نباید. شریعت برای بودن خاضع دارد فایده و احکام اسرار برابر در باشیم خاضع بیندیشید،یعنی

 و امر شود واقع قبول مورد است واجب وقت،بلکه این در دارد اختصاص خاصی واقعه به شود می واقع آنچه

 از خواسته رسد می نظر به ه کرد نقل استاد که را چیزی و. سرکشی هیچ بدون وقتی هر در خدا فرمان

 کرده ذکر که اعتراضی از دوری ،برای آورده بشه رها که این ،برای بکنند وارد بعضی بود ممکن که اشکالی

 آن متن با را ان رشید شیخ و معنایش با ان به کرده اشاره که تشریعی متن وجود با مستشرقین بعضی اند

 .است کرده نقل

 از است،و بزرگوار دو این پرداخته و ساخته این. کنند نمی تایید سیاق نه و لغت نه را آن که شیخ دو تاویل 

 بیان نه تشریعی حکم بیان برای اند شده آورده آیاتع همانا که اند کرده توافق آنها که شود می روشن این

 این از بعد که آیاتی به و دارد وجود خصوص این در که صریحی آیات به کنیم می نگاه تاریخی،وقتی حادثه

 قول از است کالم ذیل در آنچه و کند می تایید را ما نظر که فهمیم می را چیزهایی ،آن آید می داستان

 و را مردگان کند می زنده خداوند همچنین آن های قسمت بعضی به را ان بزنید گفتیم پس:تعالی خداوند

 سخت یا شد سنگ آن از بعد شما های قلب سپس کنید تعقل شما که باشد را آیاتش شما به دهد می نشان

 از را آن ،حداقل تشریعی اراده از نکنه منع داره خدا که هایی عبارت این اگر فهمیم می.گردید سنگ از تر



 مقتولی یک که است روشن کامال اضربوه کلمه که شود می فهمیده اینجا از و کند، می دور خیلی ذهن

 هیچ الهی کالم در و بزنیم مقتول این به را شده ذبح گاو این از قسمت یک خواهیم می ما و دارد وجود

 خداوند سخن و گاو خون از زنده افراد دستان شستن به ندارد ای اشاره و ندارد مخفی قاتل به ای اشاره

 در احیاء آن و-واقع در آن به است شبیه که احیاءدارد یک بر داللت.را مردگان کند می زنده همچنین:تعالی

 این یعنی) نیست حکمی احیاء این و. شود می گرفته روح آن در که مرگی از بعد حقیقی احیاء-است مقام

 آن از را قصاص و بشود شناخته حکم آن از قاتلش که(برساند را حکمی میخواسته بگوییم که نیست احیاء

 اند،اگر کرده اراده شیخ دو که همانطور.است زندگی قصاص در شما برای و. کنیم قصاص را او و بگیریم قاتل

 تقریر و بگیریم نظر در جزاء و بعث برای را موتی احیاء ما. بود نخواهد ،صحیح گویند می آنها که باشد آنگونه

 زنده علم با را جاهل های انسان نفوس خدا بگه کسی اگر و.است مجاز حکمی ،احیاء احیاء این چون کنیم

 آنجا ،چون نیست درستی ،تشبیه تشبیه ،این کند می زنده قبرشان از را مردگان همانگونه و کند می

 ، را آیاتش دهد می نشان شما به خدا و گوید می که این.نیست درستی مقیاس و دارد دیگری احیاءمعنای

 معنای به نه شده اراده واقع عالم در موجود الهی آیات برای فیزیکی چشم با نگاه یک با که است واضح این

 بعد. کنید حکم دهد می نشان خدا آنچه اساس بر بشه حکم این از تا: قبیل از شرعی احکام برای عقلی اراده

 یا سنگ مثل گرفت قساوت را شما های داد،قلب نشان مردگان کردن زنده در را قدرتش خدا که این از

 نظاره فیزیکی حالت به را احیایی یک دیدند را مادی حالت یک آنها که دارد این بر داللت.سنگ از شدیدتر

 بیند می را چیزی طبیعی حالت در وقتی که است این قلب کار و. بگذارد اثر نفس بر حالت این تا بودند گر

 این با و شود می برطرف عناد و قسوت بیند می را حالت این قلب وقتی و شود می حالت،رقیق آن به ،نسبت

 شود نمی محقق ها این همه و. شد شدیدتر هاشون قلب قساوت و شدند سنگ مثل هاشون قلب احوال همه

 دو آن از تاویل حمل این و کردند حمل تشریعی معنای بر را آیه که اند داده انجام شیخ دو که ای اراده آن با

 . است معروف عرب کالم از ما نزد آنچه نه کند می تایید لغت نه را حمل نوع این و است بزرگوار

 ما که است هایی روش از یکی این: آن مورد در ما رای و را قران های قصه کنند می تاویل که کسانی روش

 به لغوی مدلول از کالم کردن منصرف آن و دارد وجود قرانی های قصه فهم برای مردم بین در فهمیدیم

 این کند می حکم ها وقت بعضی است تاویل صاحب که کسی و کند می افاده را تاویل آن که دیگری معنای

 برداشتند قدم وادی این در پژوهشگران از وبسیاری است بعید خیلی رساند می را معنا این داره که ظاهری

 را است مخالف قرآن ظاهر با و شود می فهمیده قرآن ظاهر از که را چیزی آن است این تاویل از ،قصدشان

 کردن زنده با است عیسی به منسوب که مردگان کردن زنده تاویل است قسم این از و کنند دفع میخواهند

 قصه در ستارگان ،وتاویل بوده کوچکی قبیله که این بنابر سلیمان قصه در را مورچه کنند می معنوی،وحمل

 را آن کرده نقل که را چیزی آن حسی،و نه است عقلی نورشان که هستند اشیاءنورانی آنها که این به ابراهیم



 مایده:گوید می که جایی ،در خدا را آن کرده نازل که ای مایده معنای درباره صوفی افراد بعضی از بیضاوی

 غذای طعام که همانطور است روح غذای ها معرفت این فهم و است معرفتی های حقیقت از عبارت اینجا در

 کنند پیدا دست حقایق یکسری به خواستند آنها که است اینگونه حال که است اساس این بر و است بدن

 کردید پیدا دست ایمان به که هنگامی:گفت ها آن به عیسی نداشتند،پس را آن فهم استعداد و و توان ولی

 به تقوا طریق از باید کنید پیدا دست و برسید خواهید می که که چیزهایی به میخواهید کنید،اگر پیشه تقوا

 مایده خواست خدا از عیسی حضرت ،بنابراین کردند سوال مُدام و نکردند ترک را کردن سوال برسید،آنها آنها

 است آسانی کار آسمانی سفره این کردن نازل:فرمود داشتند،خداوند حواریون که پیشنهادی خاطر به را

 که مقاماتی خدا سمت به سالک برای ،اگر دارد وجود عاقبت از ترس ماجرا این در دارد وجود خطراتی ،منتها

 بماند مستقر نتواند همچنین و کند تحمل را مقام آن نتواند شاید شود کشف برایش اوست استعداد از باالتر

 طریق روش این. شود کشیده بزرگی ضاللت به علت همین به نتیجه ،در کند حفظ را خود ثبات و آرامش و

 می تالش آنها که رسیدند ان به اینجا ،از اند کرده تاسیس کریم قران در باطنیون را آن که است تاویلی

 که بگیرند نظر در را واقعیت آن کالم ،مدلول کالم در و کنند حفظ را کالم ومدلول قران عربی داللت کنند

 بر و کنند می منصرف اش واقعی معنای به اش اصلی معنای از را لفظ اینجا در و دارد آن بر داللتی آیات این

 در که است این نظر. است کالم مدلول کند می احساس گر تاویل شخص که است معنایی ان و میگردانند

 و باشد دینی اصل یک بر مبتنی ما تاویل باشدفاگر یکی تاویل قانون با ما روش که که است الزم روش این

 با که بیاورد را چیزی کند سعی که باشد هم قرانی عبارات محافظ حال عین در و برسد ثابتی عقیده یک به

 ،سازگار بکند تعبیر صادقی تعبیر به دارد قصد آن از که واقعیتی با واقع در که باشد سازگار قرانی عبارات

 را اجازه این لغت هم و باشد ما درست تاویل این نشانگر عبارت هم واقع بدهد،در را اجازه این هم لغت باشدو

 لغت اگر لغوی،و جهت از هم و دینی جهت از هم دارد مقبولیت جهت دو از تاویل این هنگام آن در بدهد

 آن جهل از جهت،این این از است مردود لغوی جهت از(نکرده استعمال عرب بگوید) ندهد او به را اجازه

 این اش الزمه که حکم این صدور جهت واز ، شده ،صادر کند همراهی تاویل قانون با خواسته که است کسی

 صورت اشتباهی که است آن از کبیر خدا شأن ،که گرفته صورت اشتباهی خدا جانب بگوییماز که است

  است مردود هم دینی جهت از کند خراب را دینی عقیده یک یا دینی اصل اگر باشد،وهمچنین گرفته

  سوم مقاله ادامه

 مرسوم که چیزی ،آن کنیم می شناسایی قرانی قصص فهم در ما که دومی روش تخییل به قایلین روش

 مخالف جهتی در و موافق جهتی از اول روش با روش این که است تخییل مطلب قرانی قصص فهم در است

 به را حقیقی معنای مووّل تاویل در.دیگر معانی به است الفاظ معانی برگرداند هم این که این ؛برای است

 معنای کنیم می فکر که چیزی آن به نه گردانیم برمی را معنا اینجا در ولی برد می است مراد که واقعیتی



 که چیزی ،آن تخییل به را اصلی معنای ما.است واقعی مراد آن شود می ادعا که معنایی به نه و باشد واقعی

 این ،به نیست واقعی معنای که صورتی در است واقعی معنا این که این خیال گردانیم،به می بر نیست واقعی

 هم ،لزوما نیست واقعی معنا این که حالی در معناست این کند خیال که میگردانیم بر نیست واقعی که معنا

 می زده که ها المثل ضرب نیست،مثل هم گذشته از اخبار(نیست مهم صدق بحثمان در یعنی) نیست صدق

 اند،در شده اند،تصور شده فرض فقط دارند وجود آن در که افرادی کند،که می تعریف حکایاتی از و شود

 برای دمنه،اینها و کلیله مثل شده مطرح حیوانات و پرندگان زبان از حکایاتی ،یا ندارد هم واقعیت که حالی

 و فضیلتی به ارشاد حقیقت در و چیست حکایت مغز بگوید و بکند حکایت عمق به اشاره که است این

 درباره کتابش اول در تیمیه ابن کرده بکنیم؛وحکایت دورشان رذیلتی از را مردم و باشد آن به تشویق

 فرقه بینشان در فالسفه از ،جماعتی کرده بیان را موافقت است صحیح که منقولی و دارد صراحت که معقولی

 هرچیزی خودشان عقل ،یعنی دادند قرار اصل را آن رسند می آن به عقلشان با که را چیزی آن که است ای

 قانون این با که را هرچیزی و کنند می قبول فالسفه فرقه این باشد داشته تطابق(عقل) قانون این با که

 عالقمند تخییل و وهم به که هستند کسانی فرقه همین از و.کنند می طرد را کرد مخالفت(تعقل اصل)

 و جهنم و بهشت از آوردند قیامت روز و خدا از خبرهایی انبیا همانا:گویند می که هستند کسانی هستند

 می تخیل مردم که هایی چیزی آن اساس بر را مردم انبیا و ندارد تطابق امر واقع آن با که گفتند مالیکه

 محسوسی نعمت یک آنها گردد،برای برمی دوباره ما بدن که کنند می توهم و دادند قرار خطاب ،مورد کنند

 مردم مصلحت که این ،برای نباشه اینگونه و نیست اینگونه االمر نفس در ،هرچند است فیزیکی ،عقاب است

 این ،اگرچه کنند می تخییل و کنند می فکر که شود زده حرف آنها با ای گونه به که کند می اقتضاء اینگونه

 طریق از اینها مصلحت است؛وقتی مصلحتی ،دروغ دروغ این هاست این مصلحت به چون ولی باشد دروغ

 ،این نیفتیم دروغ به ما که دیگری دروغ از اگر البته و بله ندارد ،اشکالی شود می حاصل چنینی این دروغی

 قرار استقبال مورد اینگونه هایش اگرپژوهش قران که نیست شکی. نیست جایز شود،اینها تامین مصلحت

 می بین از قران قدسیت وقت آن ادعاها این ،با دارد وجود آن در ،اشتباه دارد وجود درش خلط که بگیرد

 عقاید از آن در که چیزی هر در قرآنی ،قضایایی شود می زایل انسانی نفوس از قرآنی حقانیت شوکت و رود

 افراد از بعضی که بحثی آن است همین شبیه( است خطرناکی امر یک این.)رود می بین از اخبار و شرایع و

 و امور جزئیات خداوند که الهی علم خصوص در آمده قرآن در که چیزهایی آن اند کرده فکر و اند داده انجام

 اینکه برای شده آورده بلکه نیست مراد هم دیگری معنای و نیست ظاهر معنای مراد داند می را تفاصیلشان

 انسانها این:» گوید می غزالی امام افراد این خصوص در و کند ایجاد انسان قلبهای در نگرانی و رغبت

 که است این در مردم صالح چون گوییم می ولکن نیست تاویل گوییم می ما چیزیکه این اینکه به معترفند

 جایز خدا رسول برای لذا آنهاست شاهد و دهند می انجام آنچه به است عالم خداوند که باشند داشته اعتقاد

 به را آنچه بگوید پس را خودش از غیر کند اصالح بخواهد که کسی و بفهماند آنها به را این که است



 این اینکه خاطر ؛به قطعا است باطل قول یک قول واین.  گفته که چیزی آن نباشد چه اگر و است صالحش

 بزرگ را نبوت مقام که است وواجب گوید نمی دروغ او که است این آوردن دلیل و است دروغ به تصریح

 اینکه برای است منزه دروغ از وخداوند راستگویی، در رذیله این که این از باالتراست الهی مقام و بشماریم

 کند اصالح مردم خلق

 تحکیم در افراط بر شده بنا وآن است مفسرین جمهور راه سوم روش اما روایات قبول در مسرفین روش

 قصه فهم در( کنند می باشد شده نقل که راهی هر از روایات همه بر تکیه) مختلف طرق از وارده روایات

 قرآن در که آنچه وتفصیل بیان از قصه کنار در شده وارد که چه هر دانستن معتبر بر شده قرآن،وبنا های

 تفصیل و بیان برای که احادیثی کنند؛ می اخذ را تشریع آیات به بوط مر احادیث از فقها که همانطور آمده

 را احادیثی شمارند می ء فقها که همانطور.  آمده است احکام با رابطه در که آیاتی در که آنچه وتکمیل

 این سالم ی رأ.  ازقرآن بعد دانند می قصه دوم مصدر را ها قصه باره در وارده روایات تشریع، دوم مصدر

 دهند می تفصیل کنند، می بیان که روایاتی.  آورد حساب به تشریع دوم مصدر را احادیث توان می که است

 ؛پس کنند می جدا ضعیف از را وصحیح را روایات کنند می جستجو علماء ،زیرا را کنندآیات می وتکمیل

 جستجو روایات این که همانطور شود نمی جستجو ؛زیرا کنند را کار این قصه روایات در که نیست صحیح

 وصل که هنگامی تفسیر کتب از بسیاری در آمده بوجود آن ؛و است بزرگی افراط او در راه این پس.شوند می

 آن بینیم می که همانطور و در اسرائیل بنی حالت در بینیم می که همانطور امتهایشان با باشد انبیاء قصه به

 کند می استفاده کم روایات از که را مسعود ابی تفسیر زیم می ومثال کرد نازل خدا که مائده وصف در را

 ومشاهیر امت جمهوا که است این صحیح.  طعام از بوده آن در که وآنچه مائده وصف در گوید می زیرا مثال

 داد جواب و کرد دعا که چیزی همان کرد دعا گه هنگامی( ع) عیسی که شده روایت شده نازل مائده ائمه

 می نگاه حالیکه در پایین از وابری باال از ؛ابری ابر دو بین شد نازل قرمزی سفره گهان نا گفت که را آنچه

 از مرا خداوند: » گفت( ع) عیسی حضرت. کردند گریه پس دستهایشان بین رفت بین از تا سفره آن به کنند

 کرد قیام سپس. نده قرار عقوبت را آن و ده قرار عالمیان همه برای رحمتی را آن: پروردگارا. ده قرار شاکرین

 رازق بهترین که خداوندی نام به: گفت و کرد پهن را دستمال سپس کرد، وگریه خواند نماز و گرفت وضو و

 بود نمک سرش بود،باالی جاری روغن آن از بود؛ آن درون وتیغ پولک بدون ماهی ناگهان پس. است

 عسل وبردومی زیتون اولی روی بر که نان قرص پنج ،ناگهان حبوبات انواع از آن واطراف بود سرکه ودردُمش

 ای: گفت حواریون رئیس شمعون ،پس شده قطعه گوشت وبرپنجمی(خامه) پنیر وبرچهارمی روغن وبرسومی

 است چیزی بلکه هیچکدام: گفت( ع) عیسی ؟ آخرتی غذاهای از یا است نیایی د غذاهای از این آیا خدا روح

 تا کنید وشکر اید کرده خواست در که آنچه از بخورید است کرده درست خود عالیه قدرت با خداوند که

 دیگری ،آیه آیه این از شود می خدا روح ای: گفتند بیافزاید،پس فضلش از وبرشما کند کمک را شما خداوند



 به سپس خورد؛ تکان ماهی پس خدا اذن به شو، زنده ماهی ای: گفت( ع) عیسی دهی؟پس نشان ما به

 بود؛ شده بریان حالیکه در اول حالت به برگشت ماهی پس بودی قبال که آنچه مثل برگرد: گفت ماهی

: شد وگفته وخوک میمون صورت به شدند مسخ وپس کردند عصیان سپس آمد در پرواز به سفره سپس

 بهره ازآن همه اینکه تا خورند می ماهی آن از وبزرگ کوچک وغنی فقیر که گرفت؛ فرا ابر را آنها روز چهل

 مدت تمام در شد غنی مگر نخورد آن از فقیری و کردند می نگاه اش سایه در حالیکه در کرد پرواز بردند؛

 قرار( ع)عیسی به کرد وحی خداوند سپس نشد مریض وهیچوقت شد خوب اینکه مگر نخورد ومریض عمرش

 پس شدند مسخ پس لرزیدند بخود آن از پس سالمها و ثروتمندان از غیر ومریضان فقرا برای مرا سفره بده

 مردم که هنگامی پس. خوردند می ها موش مدفوع واز ها کنیسه سوی به رفتند می حالیکه در شدند خوک

 گریه کردند نگاه( ع) عیسی به خوکها که هنگامی برآنان کردند وگریه عیسی به بردند پناه دیدند را آن

 دیگری از بعد یکی کرد صدا اسمهایشان به را آنها( ع)ازاووعیسی خواستن مالطفت به کردند شروع و کردند

 کردند زندگی روز سه پس بگویند سخن توانستند نمی و کردند اشاره هایشان سر وبه کردند گریه پس

 از سپس بگیرید روزه روز سه: گفت ایشان به( ع) عیسی ،که عباس ابن از شده وروایت شدند؛ هالک سپس

 ما: گفتند کردند افطار که هنگامی پس گرفتند روزه پس داد خواهد شما به بخواهید خواهید می چه هر خدا

 ای سفره مالئکه پس خواستند ای سفره خداوند واز کرد می اطعام را ما کردیم می عملی کسی برای اگر

 دادند قرار آنها روی بر اینکه تا بود نان قرص هفت سفره آن روی بر کردند می حمل را آن حالیکه در آوردند

 معکوس سفره: است گفته کعب.  بودند خورده اول مردمان که همانطور خوردند آن از آخر مردمان پس

.  گوشت مگر بود طعامی هر آن در و وزمین آسمان بین آوردند در پرواز به را آن مالئکه شد نازل وسروته

 در که ای ماهی آسمان از آمد پایین: گفته عونی عطیه.  بود بهشت خرماهای از خرمایی آن در: گفته قتاده

 می خدا که را آنچه خوردند پس نان، پنج و آمد پایین ای ماهی: اند وگفته کلبی.  بود چیزی هر طعم آن

 دادند نشر را وواقعه هایشان شهر به گشتند بر که هنگامی ،پس بودند نفر چند هزارو حالیکه در خواهد

 که کسی پس است شده سحر چشمانتان شما بر وای: ؛وگفتند خندیدند نبودند شاهد که مردم از گروهی

 به شخص آن کند اورااراده آزمایش که را وکسی دارد می ثابت بصیرت در را او کند اراده اورا خیر خداوند

 وزادوولد شدند هالک سپس ماندند می روز سه پس خوک بصورت شوند می مسخ پس گردد می بر کفرش

 بین راه دو این. ایم کرده اختیار ما که راهی ممسوخی هر است چنین واین ونیاشامیدند ونخوردند نکردند

 بر قصه از مقصود هدف مگر شود؛ آن به رو که نیست سزاوار میزد دور قرآنی های قصه درشان وتفریط افراط

 مردم برای وموعظهباشدتااینکه خوانندگان برای باشد تسلیتی واینکه موعظه و عبرت با شود محقق مردم

 واوهام وخیال نیست آن در شکی هیچ که حقی است واقع با ومطابق حق قران های قصه که شود روشن

 کرد روی است واجب که چهارمی راه شود می تقریر است باطل دو بین وسط حق اینکه وبراساس نیست

 آن نزد وقوف آن وخالصه بخواهد خدا اگر است مستقیم صراط و سلیم راه وآن اساس برآن قرآن های قصه



 تعبیر آن نمایی وواقع یشان معنا بر ،الفاظ ولغوی لفظی والیت حفظ با آمده کریم قران در که است چیزی

 بر اعتماد با نشده وارد آن در که آنچه وسیله به شود زیاد برآن چیزی اینکه بدون است قصه ازآن صحیح

 و خیال کالم اینکه اعتبار به معانی تحریف بدون.اند کرده گراها افراط که طور همان ندارند سند که روایاتی

 شان وضعی معانی از الفاظ اینکه بدون اند کرده گراها تفریط که آنطور ندارد حکایت واقع واز است اوهام

 تاویل اهل که آنطور گردد آن ظاهر بر کالم شدن جاری مانع چیزی اینکه بدون دیگر معانی به برگردانند

 را عرب زبان قانون اند داده وعدول خودش جای از اند کرده تحریف را قرآن از بسیاری که کسانی اند کرده

  است شده نازل آن بر قرآن که

       

  چهارم مقاله

  چهارم مقاله

 ناچارا امت.رهبر درقبال امت تکالیف به وهمچنین جامعه رهبر وظیفه به است اشاره ایه دراین میدانی تحقیق

 ومحکم قوی ایمان به. یابد نصرت ودرجهادش باشددرماموریتیش داردتاموفق احتیاج قوانینی به درمجاهدت

 چشمه به اعمال این که است امت وفطرت درروح تمرکزداردکه قواعدثابتی ایمان برقواعدان داردکه احتیاج

 راشکل ایمانش ان وسیله به که مادی ونیروی ققوت داردبه واحتیاج.مستنداست ووجدانش ازقلب جوشان

 دشمنان دربرابر ایمانش وثبات ایمان قوت بیاوردبر ودلیل وبرهان ازوجودایمان مردم به دهد نشان تا دهد

 بعضی.است همین زچی وفکرمیکنندهمه.میروند امت وروحی معنوی نیروی سراغ هستندفقط ازمردم بعضی

 ازیک هردودیدگاه.نیست غیراین دیگری چیز به نیازی وفکرمیکنندکه مادی نیروی به متمایلندفقط هم ها

 که نیست ای چاره:کنند نگاه جهات ازتمام کندباید میخواهداصالح که کسی.کنند می نگاه نهضت این نظربه

 دارد الویت که بعداست اولین این که دارد تکیه خوب واخالق ایمان به که ومعنوی بعدروحی باشیم داشته

 حتما. شد تقویت امت واخالق ایمان روح هرگاه.میکند تکیه همین به مادی ونیروی میخواهدوقوت وعنایت

 بیاید باید مادی نیروی وابراز تفکردروسائل بعدازان

 برای که محکمش درنظام میکندکه اشاره هم قران نکته این به.اید می خودش فکرقوت بعدازاین بالفاصله

 یغیروامابانفسهم حتی الیغیرومابقوم اهلل مشنویدان را ایه شمااین وقتی کرده وضع ونهضتها امتها زندگی

 رابخوانید ایه این هم اگردرکنارش

 به رسیدن برای راه دراین ایثارکرد وباید اعلی هدف به است ایمان روحی قوت اساس شد گفته همانطورکه

 وچه شود می فراوان قوت وسائل هدف وبران.رود می باال هم وجنبش باشدنهضت باال هدف ان،هرچقدراین



 شخصی ومنافع عا وطمع نفسانی وهواهای میشود فنا مادیات ان درمقابل که.(.خدا راه) باالتراز وهدفی مثال

 مسیر این وبه.ندارد راهی گرهیچ ودسیسه طلب وفرصت طلب منفعت وشخص.روند می ازبین

 این.میکندوقرارمیدهد راوضع ایمان اگلوی اول نهضت واساس امت برای کریم قران بنابراین.نمیتواندبرسد

 است ایمان الگو

 رادراین وعزتش. للناس امةاخرجت خیر کنتم.:میگیرد میبیندومدد ایه دراین را خودش واقای سیادت امت

 امنوا الذین ولی اهلل:گیرد می ایه ازاین رانیز وهدایتش تایید. وللمومنین العزةولرسوله واهلل:یابد می ایه

 راازاین یاریش ودراخر. االهو جنودربک ومایعلم:بیند می ایه دراین را وقوتش. النور الی الظلمات من یخرجهم

 نهضتهایی مختص ک است خاصی خیلی معنی واین. العزیز لقوی اهلل ان ینصره من اهلل ولینصرنّ:میگیرد ایه

 اینگونه هرگز دینی های نهضت وغیر.خدااست راه براساس ورفتارشان برخدادارندوایمان تکیه که است

 یرجون ماال اهلل من وترجون کماتالمون یالمون فانهم:کنید وتامّل دقت ایه دراین.نیستند

 فاذکرونی. وشناخت رافهمید دارد درنهضت امت راکه وتکالیفی وظایف توان می کریمه ایه این براساس

 خوددرنهضت رابرای واالیش هدف دائما امت که است این:اول وتکلیف وظیفه پس(اذکرکم

 شدن ومحکم تاییدخداست پاداشش حرکت گونه این بخواهدکه هدایت ازان ها رهبرقراردهدودرسردرگمی

 است دراهداف هاوموفقیت وبرنامه ها نقشه

 شکراینه واگرحقیقت.کند رابیان موفقیت کندومیزان هاتعریف برنامه امت که است این:دوم ووظیفه وتکلیف

 اورد می بدست که درهرپیروزی باید امت پس شده خلق که ودرچیزی خودبکاربگیریم نعمتهارادرجای که

 است این مسلمان یک قطعاوظیفه.اول پیروز نشوددرهمان ومتوقف. بعدی پیروزی دهدبرای قرار راراهی این

 وظیفه بازنداردویک دیگر ازپیروزیهای اورا پیروزی ویک. کمال منتهای سمت به حرکت ازدنیا که

 به بعداز که استثماروانتفاء پیداکندازدوران میتواندنجات امت یک که است واینگونه.دیگربازندارد اوراازوظایف

 مجاهدت که مادامی خیرباشد میتواندبه وامت.است ونعمت منفعت دروه غالبا پیروزی اوردن دست

 آید بوجودمی درامت شکست های نشانه انگاه برگردد طلبی منفعت سمت ربهاگ میکندولی میکندوتالش

 را نصروپیروزی کندوروح وستیزهاراتحمل ها نزاع هاو مشقت که است این امت ازوظایف:امت سوم وظیفه

 خاطرمشکالت به داده ازدست که چیزهایی خدااستمدادکندوآن ایجادکندوازفیض درخودش بانماز

 شدیدرا طورعزم وهمین.بیاورد بدست را ازخدابخواهدوقوتش

 ازان کارگیرمیگیری وبه است نیرو براین محافظت هم وروزه است معنوی ازنیروی روح نمازپرکردن

 میدهندازبین عذابش چه ان وبوسیله بشه تاب زیادبی تالش اگربراثر حتی قوت قدرممکن،این درباالترین

 این میتواند وکسی. نمازوروحیه بین است عجیبی تالزم ،واین میشود تجدید نماز باردیگربوسیله برود



 وسیعی صبرحرفهای واثارومعنای درصبروحقیقت. کرده راتقویت وروحش راصفاداده نفسش رابفهمدکه

 کمک درجهادازصبرونماز بتواند امااگرامت.اگرخدابخواهد بپردازیم ان به دیگری درکالم شایدما وجودداردکه

 خداقرارمیگیرد حمایت ودرکنف.خدارا وتایید میکندپیروزی درک وامت خدابااوست بگیردانگاه

 گاه رااداکندهیچ ان امت که تاوقتی که است مهمی وظیفه وان. بینی رامی امت ازوظایف چهارم وظیفه اینجا

 این واجب ان.یابد نمی راه امت به وضعف سستی ازایام روزی وهیچ.کند نمی سقوط جهادازدستش پرچم

 تلقی وتجارتی شکست ونه پیروزی ونه شکست تعبیرکندنه غنیمت معنای به را فداشدن امت: که است

 همیشگی حیات همان شرف درمیدان مرگ باشدکه اعتقادداشته شود،واینکه نمی تمام هرگزسودان کندکه

 نیستکه شکی برسد ان به اگرامتی که ایست معنی واین.بقاست عین وظیفه فنادرراه است،واینکه وجاودان

 یک عنوان رابه عقیده واین.باشد خاصی هاومشکالت گردنه درمسیرش هرچندکه است میدان پیروز همیشه

 است عقیده پیروزی سرّاین که عقیده این شده مستولی برامت چگونه که.باشد داشته اولی کتیبه

 باید وتوشهزاد خدابدون سمت به: بدر الحمامدرجنگ عمیربن ازکالم را پیروزی های شنوندبارقه نمی ایا

 که هستیم ماکسانی: است این صفوف انصاربین ازرجزهای یااینکه. صالح وعمل تقوی توشه غیر دویدبه

 درگوش که یی سرودها بهترین که باشید آگاه. ایم زنده که تاوقتی جهادکنیم که کردیم بیعت ص بامحمد

 لِمَن تَقُولُوا واَلَ: مجید درقران است عالی اشعار این انسان درقلب ان ترین میشودوشیرین شنیده مومن مجاهد

 تَشْعُرُونَ الَ وَلَکِن أَحْیَاءٌونظم چینش رادریک نهضت ارکان همه واینبَلْ أَمْوَاتٌ اللّهِ سَبِیلِ فِی یُقْتَلُ

 لِی وَاشْکُرُوا أَذْکُرْکُمْفی المعنویةِ والقوةُ: . خداوند درکالم ست واال هدف وان کرد جمع یکپارچهفَاذْکُرُونِی

... یاایهاالذین:خداوند درسخن معنویه ونیروی: .تعالى قولِهِبِالصَبْرِ اسْتَعِینُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا تَکْفُرُونِ واَلَ

 درکالم مادی ونیروی: .تعالى قولِهِ فیاللّهِ سَبِیلِ فِی یُقْتَلُ لِمَن تَقُولُوا واَلَ وَالصَّالَةِالمادیةِ والقوةُ

 وهو قولِهِ إلیه یُشیرُ وما علمَت ما أولُهما لهما ثالثَ ال سبیالن أنهما أَحْیَاءٌ بَلْ أَمْوَاتٌواعلَم.... والتقولوا:خداوند

 قولِهِ إلیه یشیرُ ماأَنفُسَهُمْ فَأَنسَاهُمْ اللَّهَ نَسُواوهو: تعالىأَذْکُرْکُمْ فَاذْکُرُونِیوثانیُهما والمجدِ البقاءِ سبیلُ

 وراه بیشترنیست راه دوتا که ودانستی أمتُنا؟ تختارُ السبیلین من سبیلٍ فأی والتدهورِ الفناءِ سبیلُ: تعالى

 متعال خداوند ان به است کردهأَذْکُرْکُمْ فَاذْکُرُونِیوان اشاره که وانچه دانستی دورا ازان نداردیکی سومی

 اهلل نسوا  درکالمش تعالی خدای ان به است کرده اشاره نیز را راه ودومین.است وپیروزی بقا ،راه راه: دربیانش

 اختیارکرده دوراه راازاین راه کدام ما امت است،پس ونابسامانی وسقوط ونابودی فنا راه وان(. انفسهم فانساهم

 وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاألنفُسِ األَمَوَالِ مِّنَ وَنَقْصٍ األمةِوَالْجُوعِ إعددِ وسائلِالْخَوفِ مِّنَ بِشَیْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ من است؟

 وَرَحْمَةٌ رَّبِّهِمْ مِّن صَلَوَاتٌ عَلَیْهِمْ أُولَئِکَ* رَاجِعونَ إِلَیْهِ وَإِنَّا لِلّهِ إِنَّا قَالُواْ مُّصِیبَةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا الَّذِینَ* الصَّابِرِینَ

 أن اإلنسانِ فی القوّةِ مظاهرِ أعظمَ إنّ المربّونَ یقولُ 157 - 155 آیات: البقره سورة الْمُهْتَدُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ

 ولم بالحوادثِ تتأثَر فلم الحدِ هذا الى األمةُ وصَلَت وإذا إلرادتِهِ، الصعابَ یُخضعَ أن و بِه یُحیطُ ما على یتغلبَ



 بأن خلیقةٌ کانت إلیها، الوهنُ تسرّبُ وبینَ بینَها یَحُولُ ما الطبیعیةِ المناعةِ من عندَها وکان بالعقباتِ تبال

 گویندازبزرگترین می مربیون: امت سازی آماده ازوسائل. الکونِ فی الخالفةَ وتُحسنُ الدنیا وتسودُ األرضَ ترثَ

 به اگرامتی.سازد خودخاضع رادربرابراراده کندومشکالت خودغلبه برمحیط که است این انسانی مظاهرنیروی

 وقتی.دارد رو پیش هایی گردنه وچه مشکالتی چه که ندارد اهمیت.تاثیرنمیگیرد ازحوادث سیدانگاهامرر این

 رابه زمین تواند می امت این که است وقت ان. نمیدهد خودراه طبع رابه وسستی ووهن دارد طبع مناعت که

 . ... باشد نیکودرهستی ای وخلیفه کند ومدیریت سیادت را ودنیا ببرد ارث

 

  چهارم مقاله ادامه

 القوّةَ بطابعِ وتطبعُها المناعةُ هذه األمةِ فی تُنشئ التی الربّانیةِ( التدریباتِ) الى تشیرُ الکریمةِ واآلیةُ

 الذی االختبارِ أو االبتالءِ التمریناتَ هذه ویجمعُ بها، یُحیطُ ممّا وأقوى ظروفِها من أسمىَ الحقیقیةِوتجعلُها

 الصدماتَ، وتحملَ الصِعابِ مقاومةَ ویعتادوا أرواحِهِم األدرانِ من وتتطهرَ نفوسَهم به لتصفو الناسَ به اهللُ یبتلی

 قوّةً الصبرِ بهذا اهللُ وأبدَله خیراً العاقبةُ کانت الوسیلةِ، ألَمِ عن الغایةَ وشغَلَته إیّاه اهللِ اختبارِ على العبدُ صَبرَ فإن

 أفسدَ وتألمَ جزَعَ وإن الشفاءِ، فی امالً الدواءِ مرارةِ على یُصبرُ مَن کمثلٍ مثلُه وکان اآلخرةِ فی وثواباً الدنیا فی

 اسالمی درامت که ای الهی تمرینات به دارد اشاره کریمه وایات. علیه وباالً االختبارُ وکان العالجَ نفسِهِ على

 ان هابرای فرصت وازباالترین میکند رامحکم مناعت این حقیقی نیروی با میشودکه طبع مناعت رشد باعث

 که.ایه دراین شده جمع آزمایشات یا وابتال تمرینها واین.ظاهرمیشود محیط ازاحاطه وقویتر.قرارمیدهد

 مشکالت مقاومت تطهیربشودوبه ازناپاکیها انسانهاوروحشان شودنفوس صاف راتا کندمردم خدامیخواهدمبتال

 بنده نهایی وهدف وغایت صبرکند الهی برامتحانات اگربنده. را صدمات کنند کنندوتحمل عادت

 دراخرت وثواب دردنیا اوقوت به صبرش واسطه وخدابه خیراست بازداشت،عاقبتش راازدردوسایل

 وفزع اگرجزع اما برسد وبهبودی شفا به صبرمیکندکه دارو برتلخی که است کسی مثل ادم ان میدهدومثال

 .اومیشد برای وبالی امتحان واین کرده باطل شرابرخود عالج راه باشد داشته کندوتالّم

: األثرِ فی وردَ ولهذا تصرفِهِ لحکمةِ والتسلیمُ عظمتِهِ بمراقبةِ واالشتغالُ باهللِ اإلیمانُ االبتالءِ على الصبرِ وأساسُ 

 وَهُمْ آمَنَّا یَقُولُوا أَن یُتْرَکُوا أَن النَّاسُ أَحَسِبَ* الم: وتعالى تبارک اهلل قولِ وفی( اإلیمانِ شطرُ الصبرُ)

 کما االختبارَ أنّ تَرى ذلک ومِن ، وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِن الَّذِینَ فَتَنَّا وَلَقَدْ* یُفْتَنُونَالَ

 دلیلٌ ذلک کان وسلّمَ العبدُ صَبرَ فإذا والتسلیمِ، اإلیمانِ على دلیالً یکونُ المقاومةِ الْکَاذبینَعلى تدریباً یکونُ

 وربّما الفضلِ، ونوالِ الرتبِ وإعالءِ الدرجاتِ رفعَ الى وسیلةً االبتالءُ وکان منزلتَهُ ویُعلی درجتَهُ اهللُ فیُرفعُ إیمانَهُ

 خداست به ایمان صبردرامتحان واساس: فمنَعَک أعطاکَ وربّما فأعطاکَ منعَکالصَّابِرُونَ یُوَفَّی إِنَّمَا



 که شده وارد هم واین.سود وتصرفاتش حکمت به خداوتسلیم عظمت ومراقبت حِسَاب بِغَیْرِ أَجْرَهُمواشتغال

 الهی امتحان میبینید طورکه همان...(الناس احسب الم) که است خداوندتعالی استوازکالم ازایمان جزیی صبر

 دلیلی ان شد وتسلیم صبرکرد ای بنده هرگاه پس وتسلیم برایمان است ای برایمقاومت،نشانه است تمرینی

 درجه باالرفتن این وسیله وامتحان سازد می رارفیع وجایگاهش باالمیبرد اورا ی خدادرجه پس است ایمانش

 یُوَفَّی إِنَّمَا می بسا وچه.میدهد حال شمادرعین به میکندولی خداشمارامنع گاهی بسا چه.است واعلی

 حِسَاب بِغَیْرِ أَجْرَهُمأنواعٌ، اآلیةُ ذکرَتها التی والتمریناتُ: . میکند منع که درحالی توپس دهدبهالصَّابِرُونَ

 : منها

 وتتحرکُّ وُلِدَ منذُ المرءِ مع تُولدُ بالفؤادِ الصقةٌ النفسِ فی مستقرةٌ غریزةٌ ألنّه به القرآنُ بدأَ وإنّما الخوفُ ـ

 خُمدتُ بمثیراتِها یتأثرَ وألّا جماحَها یکبحَ أن اإلنسانُ استطاعَ والخرافاتُ،فإذا األوهامُ عنها وتتولدُ مؤثرٍ ألدنى

 کونَ أن بعدَ النفسِ قویّ شجاعاً وصارَ والخِرافةِ والوهمِ الجُبنِ من عنها تولدَ ما نفسِهِ من وذهبَ وسکنتُ

 أثراً منها أقلَّ الصدمةَ هذه تلی التی الصدماتُ وتکونُ النفسیُ استعدادُهُ یُحسنُ وبذلک العزیمةِ، خائِرَ رِعدیداً

 ترس که زیرا آن با قران کرد شروع ،همانا ترس: ذکرکرده،ازجمله قران انرا انواع که وتمریناتی. خطراً وأضعفَ

 به انسان که وقتی از. شود می متولد باانسان است قلب به مربوط و دارد وجود نفس در که است ای غریزه

 که زمان هر و آید می پدید خرافات و ،اوهام ترس واز آید می در حرکت به موثری کمترین با و آید می دنیا

 از هرچی و ماند می ساکن و حمزه. نشود متاثر او های پیروزی از و شود او سرکشی از مانع بخواهد انسان

 ترسو از بعد انسان شود می شجاع و خرافات و وهم و ترس از رود می آمده بوجود انسان در غریزه این

 و گردد می نیکو او نفسی استعداد آن واسطه به و گردد می النفس قوی بودنش عنصر سست و بودنش

 . دارد تری ضعیف خطر و دارد کمتری اثر میشود حاصل ان از که صدماتی

 حرارتِهِ على والصبرَ دواعیهِ مقاومةَ اإلنسانُ تعودُ فإذا الجسمِ أَلَمُ ألنّه القرآنُ به ثَنىَ وإنّما الجوعُ ذلک یلی ـ

 إنساناً فکان الخوفِ بمقاومةِ روحِهِ قوةِ الى الجوعِ بمقاومةِ جسمِهِ قوةُ وانضمتُ عَودُهُ وصَلَبَ جسمُهُ قوىَ فقد

 درد گرسنگی که زیرا کرده ستایش را گرسنگی قرآن و آید می گرسنگی ترس از بعد. وروحاً جسماً کامالً

 داد قرار خود عادت را گرسنگی حرارت بر صبر و ها انگیزه برابر در مقاومت انسان که زمانی و است جسم

 برابر در مقاومت با جسمش ی قوه شود می ضمیمه و گردد می محکم عادتش و شود می قوی جسمش

 وروحی جسمی لحاظ از کامل انسان یک درنتیجه.  ترس برابر در مقاومت با روحش ی قوه به گرسنگی

 . شود میمِنَ وَنَقْص

 المألوفاتِ وَالَّثمَرَاتِ وَاألَنْفُسِ األَمْوَالِمفارقِةِ على الصبرُ وهو: تعالى قولِهِ فی الثالثُ التدریبِ هذین بعد یأتی ـ

 منزلةٌ، النفسِ فی ولها سلطانٌ القلبِ على ولأللفةِ النفسِ، الى الحبیبةِ الشخصِ، الى القریبةِ البیئةِ مظاهرِ من

 این از بعد باکیاً القلبِ موجعَ شیبی لِفارقتُ الصِبا الى رَحلِتُ لو ألوفاً خُلِقتُ: یقولُ إذ الطیب أبا اهللُ ورحِمَ



 جدا بر است صبر وآنوَالَّثمَرَاتِ وَاألَنْفُسِ األَمْوَالِ مِنَ وَنَقْص: خداوندداریم آیددربیان می ،سومی دومورد

 دوست را آن نفس و است وابسته شخص به که ای زندگی ظواهر از دارد انس آن به که چیزهایی از شدن

 که را ابوالطیب کند رحمت خداوند.  دارد خاصی جایگاه نفس ودر میکند داردوپادشاهی قلب با انس و دارد

 ودر آمده درد به قلبم حالیکه در شد خواهم جدا کنم رحلت اگر دارم انس که حالی در شدم خلق:  گوید می

 . کنم می گریه حالیکه

 األمةَ یعوِّدَ أن القرآنُ یریدُ المطالبِ، فی الجِدّ وبینَ بینَه وتحولُ العظائمِ عن اإلنسانَ تعوُقُ التی المألوفاتُ هذه

 وصولِهِ دونِ من شیءٌ یقفَ ال وحتى کاملةً حریةً اإلنسانُ یتحررَّ حتى إلیها الرکونِ وعدمَ مفارقتِها على الصبرَ

 او وکوشش انسان بین و سختیها در را انسان کند می عاجز است انسان با مأنوس که اشیاءی این. الغایةِ الى

 قرار خود عادت را آنها مفارقت بر ،صبر امّت خواهد می قرآن.اندازد می جدایی هایش خواسته به رسیدن در

 هدف به رسیدن در را او چیزی و باشد داشته کامل آزادی یک انسان اینکه تا نباشد آنها به وابسته و دهد

 . نسازد متوقف

 البیئةِ أغاللِ من وتحررَّ الجوعِ، بمقاومةِ جسمُه وقَوىَ الخوفِ، بمقاومةِ روحُه وقویت الصبرَ، نفسُه دَرَّبَت فإذا

 الدنیا فی الثوابِ: تعالى قولَهُالصَّابِرِینَ وَبَشِّرِوجزیلِ األجرِ بحسنِ یُبشرُهم له تَحقّقَ المألوفاتِ، وقیودِ

 روح و کرد صبر تمرین نفس هنگامیکه پس. المقیمِ بالنعیمِ اآلخرةِ وفی المصائبِ، وَقعَ تُخففُ التی بالمناعةِ

 متعلقات قید از و شد قوی گرسنگی برابر در مقاومت با وجسمش شد قوی ترس برابر در مقاومت با انسان

 به را انها و: خداوندالصَّابِرِینَ وَبَشِّرِ شوددرگفتاروکالم می محقق برایش خداوند قول گردید آزاد دنیایی

 آخرت در ،و دهد می تخفیف را مصایب که طبعی مناعت دهدبا می بشارت دنیا در ثواب وجزیل اجر حسن

 . میدهد بشارت ماندگارنیز نعمتهای با

 تبارکَ اهللِ إلى اللجوءُ التدریباتِ هذه مرارةِ على اإلنسانُ به ویَتقوى الصبرِ على یُساعدُ شیءٍ أعظمُ کانَ ولمّا

 شعارِ أحسنُ کان لهذا( العملِ المستنجحِ على یهونُ وقد: )األعلى المثلِ وتمثُّلُ السابقةِ الغایةَ وتذکُّرُ وتعالى

 إِذَا الَّذِینَ یحقّقَ وأن مسترجعاً قلبِهِ اعمالِ من یهتفَ وأن عینیه نُصبَ اهللِ مراقبةَ یضعَ أن االبتالءِ عندَ للمبتلى

 اللطائفِ لطائفِ رَاجِعُونَ إِلَیهِ وإِنّا لِلّهِ إِنَّامن العجیبِ الترکیبِ هذا وفی: تعالى قولِهِ معنىقَالُوا مُصِیبَةٌ أَصَابَتْهُمْ

 هللِ أنّ محنتِهِ یف یذکرَ أن اإلنسانُ وحَسَبَ. وأخلقُ ألیقُ النظامِ بهذا هو وما ویَرِقُّ یَدِقُّ ما المعارفِ وعوارفِ

 صبر بر را انسان که چیزی ترین بزرگ که هنگامی: بینَهما ما هللِ لیکونَ نهایتُهُ وهللِکُلَّهُ األَمْرَ إِنَّ قل بَدأُه

 پیش از هدف ویادآوری خدا به تمسّک سازد می قوی تمرینات این دربرابر را لِلّهِانسان و کند می کمک

 نتیجه به عملش که کسی بر است آسان آن حالیکه در) انسان اعالی مقام کشیدن تصویر به و شده تعیین

 نصب را الهی مراقبت که است این شده آزمایش به مبتال که کسی برای شعار بهترین این بنابر( رسد می

 می محقق و گوید می راجعون الیه وانّا للّه انّا حالیکه در بزند فریاد قلبش اعماق واز دهد قرار خود العین



 إِلَیهِ وإِنّا لِلّهِ إِنَّالطیف ،از عجییب ترکیب این ودر. خداوند قول معنای شودقَالُوا مُصِیبَةٌ أَصَابَتْهُمْ إِذَا الَّذِینَ

 با که است چیزی آن و است وظریف دقیق که است چیزی آن معارف ترین معروف و لطایف ترین رَاجِعُونَ

 شروعش که کند می یاد هایش سختی در که کند می گمان وانسان است تر وسزاوار تر هماهنگ نظام این

 بوده خدا اذن به


