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 مقاله راهنمای تهیه و تنظیم

برای نشر معارف قرآن و حدیث و فرهنگ اسالمی از مقاالت استاااان  مشکوة ترویجی –فصلنامه علمی 
 .  کندو محققان حوزه و اانشگاه با رعایت نکات ذیل اساقبال می

 ی محتواییهاویژگی
  یا ، روش و ابزاری نو، ی تازهامسئله، ای جدیدبرخورااری از نظریه یا فرضیه) مقالهار نوآوری

 . رهیافت و قرائای جدید(
 هتای ها و اولویتمحوری پتووه  و رترب بایستاهمستئله) ثمربخشی و کاربرای بوان مقالته

 . تحقیق و پرهیز از کارهای موازی(
 بتا ، ساخاار منطقی و انستجا  محاتوایی، تحلیلی –برخورااری از صبغه تحقیقی ) کارایی مقاله

 . گویی و نثر خطابی(گویا و اجاناب از کلی قلمی روان و
 ماننتد مطالعتات تتاریخی، آوراهتای مانتود ار تحقیتقابزارهتا و روی، هامندی از روشبهره ،

ای با توجه به چند بُعتدی بتوان رشاهمطالعات میانویوه بهشناسی روان، شناسیجامعه، تطبیقی
 . مباحث اینی

 مستاند و ، روزآمتد، واضح و مامایز، اقیق، صااق، کامل برخورااری مقاله از ارالعات کافی و
 . مسادل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق

 ماناسب با توان محقتق و ، قابل سنج  و اسارسی، مفید، برخورااری مقاله از هدفی مشخص
 . قابل اجرا

 نحوة تنظیم مقاله
، بدنته اصتلی، مقدمته، نکلیتدواگگا، چکیتده، مشخصات نویسنده، مقاله اارای عنوانشایساه است 

 ی ذیل باشد:هاویوگینایجه و فهرست منابع با 
 جذاب و نتارر بته محاتوای مقالته و بته اور از ، جامع و مانع، گویا، : عنوان مقاله کوتاهعنوان

 . لقاگری باشداِ
 گروه علمی، رشاه، مدرک تحصیلی، رتبه علمی، نا  خانوااگی، : شامل نا مشخصات نویسنده ،

 . اه و نشانی الکارونیکی باشدمؤسسة وابس
 کلمته  151بایساه است حداکثر . باشداصار میخمطالب مقاله به ا ترینمهماربراارنده : چکیده

های روش و چگونگی پتووه  و یافاته، ضرورت و قلمرو تحقیق، هدف، بیان مسئلهو شامل 
از اشتاباهات ، هار چکیدآنها  معرفی موضود و ررب فهرست مباحث یا مرور بر. مهم آن باشد

 . رایج است
 حداکثر هفت واگة کلیتدی بتا ترکیبتی از واگگتان عتا  و ختا ، بایساه است: کلید واژگان ،
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 . تر باشدماناسب با موضود اصلی مقاله اناخاب شوا تا بازیابی مقاله آسان
 پیشینه و روش پووه  با تفصیل بیشتار ، ضرورت، هدف، باید مسئله تحقیقمقدمه : ار مقدمه

  .مند به مطالعه کندتا ذهن خواننده را آمااه و عالقه ان شوابی
 ار بدنه اصلی مقاله بایساه است اهمیت و ابعتاا مستئله و نیتز آرار اربتارة آن بته بدنه اصلی :

با تبیین و توجیته ، و نویسنده پس از ارزیابیِ ایگر نظریات، خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شوا
 . یدایدگاه  را ارائه نما، کافی

 های مرتبط بتا پتووه  توصیه به موضود، آثار و کاربراهای آن، های تحقیق: شامل یافاهنتیجه
، از ذکتر االته. پاسخ و نکات مبهم قابل پووه  استتیااکرا سؤاالت بی، برای کارهای بعدی

 . خواااری شوا، بندی مباحث مقدماتی ار نایجهمسئله پووه  و جمع، مساندات
 CD وفچینی شده ار محیط حاوی مقاله حرWord  صفحه بته نشتانی افاتر  15با حجم حداکثر

 . مجله یا فایل آن از رریق پست الکارونیک نشریه ارسال شوا

 :فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا و ارجاعات در پانوشت به ترتیب ذیل تنظیم شود

 منابع
، نوبتت چتا ، ناشتر، نشرمحلّ ، مصحح یا محقق، نا  مارجم، نا  کااب، نا ، : نا  خانوااگیکتاب

 . تاریخ اناشار
 . زمان اناشار، شماره، سال / اوره، نا  نشریه، «عنوان مقاله»، نا ، : نا  خانوااگیمقاله

 ارجاعات
 . صفحه، جلد، نا  کااب، نا ، : نا  خانوااگیکتاب
 . شمارة صفحه، زمان اناشار، شماره، سال/اوره، نا  نشریه، «عنوان مقاله»نا  ، : نا  خانوااگیمقاله

 فرایند ارزیابی مقاالت
مقاالت ارسالی که با توجه به راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشند با گذر از مراحل زیر اجازه 

 یابند:نشر می
لیه با مقایسه تطبیقی با ایگتر مقتاالت نمایته شتده ار اریافت و اعال  وصول مقاله و ارزیابی اوّ -1

 . رسانی و تشکیل پرونده علمیهای ارالدهپایگا
اصالحی توسط نویستنده یتا افاتر  نظراتارسال برای کارشناسان جهت ارزیابی نهایی و اعمال  -2

 . مجله
 . بررسی و تصویب نهایی مقاله و آمااه شدن برای چا ، ررب ار هیئت تحریریه -1
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 بازخوانی سورة مسد )تَبّت(
 اِعال  بیزاری از پیروان ابولهب ار زمان ما

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ محمّدمهدی رکنی یزدیدکتر   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 25/7/1111تاریخ پذیرش:  - 21/5/1111تاریخ اریافت: 

 

 
ای طرّاحی شدده  عااطدا انسدانی و دیندی برنامهیزان هر چندگاه با تساسالم

کنند. چندی پیش با نمایش فیلمی ماهن  جسارتی دار مین را جریحهانامسلم

شرمانه نسبت به پیامبر اعظم روا داشتند. نایسنده در پاسخ این اهاندت بدا بی

های ابالهب در صدر اسدالم و کند که میان انگیزههام از سارة مَسَد بیان میلا

با این تفداو  کده دشدمنی  ؛همانندی کامل وجاد دارد  کنندگان این فیلمیهته

ابالهب و همسرش در دوره جاهلیّت باد و دشمنی اینان در عصری اسدت کده 

 سا  دینی هستند.عی حوا  بشر و احترام به مودزمامدارانش مد

 ستیزی.  ساره مَسَد  ابالهب  اسالمپیامبر اسالم ها:واژه کلید

 
گاه که نویسنده بر آن شتد تنفرتر و بیتزاری ختوا و همکتاران  را از فتیلم آن
ک بته  ابراز کننده به پیامبر اعظم اسال توهین نماید، صواب آن اید کته بتا تمستر

تناستب هم مشکوةکال  اهلل این بیزاری را نشان اهد، تا با روش و گرای  مجلتة 
خذ و مرجع ار هر موضود است. ااشاه باشد، مخصوصاً که قرآن کریم بهارین مأ

بته ختاررش رستید، و بتا تأمّتل بیشتار « تبّتت»ار این فکر بوا که سورة مبارکة 
این زمتان  رِرسیرتان آن زمان و معاندان ماکبّتوزی و اشمنی کافتشابهی میان کینه
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به نظرش آمد؛ با این تفاوت که آنان ار عصر جاهلیت بواند، و عالوه بتر تکبرتر، 
شتد، و اینتان می سبب جسارت و اهانت به ساحت قدس رسول اهللشان نفهمی

 شوا.میمسلمانان سات موجب اساهزا و اهانت به مقد شانخباثت و عداوت
ها جنتگ و کشتاارهای جمعتی و او جنتگ ار عصری که بشر پتس از ستال

جهانی، منشور سازمان ملل ماحد را نوشت، و برای نود انسان و آیین و عقایدش 
قومی را محار  شمرا. ار چنین عصتری  سات هر ملت وقائل شد، و مقد احارا 

شمرا، به ختوا حتق و ار کشوری که خوا را مامدن و برتر از ایگر کشورها می
ترین بی  از یک و نتیم میلیتارا مستلمان بته بتدترین و زشتت پیامبراهد به می

شترمی و شتیطنت و صورت توهین کند و آن را آزاای بیان بنامد! اُف بر این بتی
توزی و ای جز اِفساا و کینتهگری و عذر بدتر از گناه، واضح است که انگیزهحیله

 اشمنی کور و خوابرتربینی ندارند.
که همراه با انتدک  رکشف األسرارا از تفسیر « مسد»اینک مان و ترجمة سورة 

 کنیم.توضیح است نقل می
 به نا  خداوند فراخ بخشای  مهربان

1 .  دا أبی لََهب  یَ  ت  تَبکار بااا او است بولَهب، ؛ زیان  َو تَبکتار بتااا و زیان ؛
 [.با خواش= ]یی او او باوِ
2 .  مال ه َعن ه   ا أغنی  مو را به کار مال او، ؛ نیاید ا ََو ما َکَسب و نه آنچه زاا( ؛(

 از این جهان(.)و نه آنچه فرااست آورا 
1 .  لی  زنان.؛ سوزا و سوزانند او را با آتشی زبانهَهب  لَ  ناراً ذاتَ  َسیَص 
4 .ََةب َرأت ه  َحّمالَةََ الَح افروز بر مرامان بته ک  )و آت ؛ و زَن او آن هیز َوام 
 چینی(.سخن
5 .ِفی ِجیِدَها َحب ٌل ِمن  َمَسد.؛ ار گران او رسنی از چیزی سخت تافاه 

 شرح و توضیح سوره

شتوا مکّتی و هتم خوانتده می« تَب ت  »ساین کلمة آن که به نا  نخ «مَسَد»سورة 
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شوا، ای است که با اعای بد یا نفرین شرود میاارای پنج آیه است، و تنها سوره
ااب، اش نتازل شتده تصتریح گشتاه استت. آن بتیة شخصی که اربتارهیو به کن

است، کته ار تکتذیب و عتداوت  ابولهب پسر عبدالمطلب و عموی رسول خدا
 گیر بوا.سرسخت و پیا حضرت ب

َو أنِذر َعشیَرتَك اند که چون پیامبر خدا به حکم اربارة سبب نزول سوره گفاه

( خویشان نزایک خوا را به اسال  فرا خوانتد و از عتذاب 214)شعرار/ األقةَربین
. 1که ما را برای چنتین کتاری اعتوت کترای کلالهی بیم ااا، ابولهب گفت: تبّاً 

او را خداوند به ختواش برگراانتد و از حبیتب  و زشتِپاسخ این سخن ارشت 
 خوا افاد کرا.

بابُ: الخُسرانُ الاَّبُ و الاَّ»نویسد: های سوره میمرحو  ربرسی ار توضیح لغت
. الباته 2انجامتدزیانی است که به هالکتت می« تَبّ و تَباب»؛ «کالهلای للَی المؤَا

میتت از ستعاات ار آخترت بیشار این زیان، ضترر معنتوی استت کته بته محرو
 رسد.می

های او نسبت اااه؟ به این جهت که انستان بیشتار اما چرا خُسران را به است
اهد و مراا خستارت عمتل اوستت کته بته های  انجا  میکارهای  را با است

و بترعکس بته  1هدف خاموش کران نور نبوّت و بطالن رسالت خاتم االنبیا بتوا
نجامیتد. جملتة نخستت اعتایی استت علیته او و آورش اپیروزی استال  و پیتا 

گتراا کته بته وضتع کارهای  که به اجابت رسید و جمله او  به ختواش برمی
فرمایتتد: فجیعتتی متترا و از ستتعاات ابتتدی محتترو  گشتتت. ار آیتتة بعتتد می

 ــــــــــ
ن، ، به اهاما  علی اصتغر حکمتت، تهترااألبرار َُُّةُعد  َّکشف األسرار و میبدی، ابوالفضل رشیدالدین،   .1

 .157،  11، ج1131

، تصتحیح ستید هاشتم رستولی، مجمع البیان فی تفسییر القیر نالطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن،   .2
عارالد  .351،  11، جةرفم

 .21، چا  بیروت، جالمیزان فی تفسیر القر نالطباربایی، سید محمد حسین،   .1
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و کوششتی کته ار مخالفتت و اذیتت  –از چهارپایان و نقدینته  –فراوان  ثروت
و بته زوای ار  1کنتدک ابدی را از او افع نمیکند خسران و هالمی رسول خدا
 ور جهنم ااخل خواهد شد.آت  شعله

هماتایی مکّتار  ،ستانی بته پیتامبر رحمتترابولهب ار خباثت و بدگوهری و آزار
ااشت که همسرش ا ر جمیل بوا، اخار حرب بن اُمیّه و خواهر ابوسفیان. خداوند ار 

ریخان خار و خاشاک بر سر راه حضرت که  –های  کاریاز این زنَک و زشت 4آیه 
نمایتد. کند، و با عطف به آیة قبل او را هم ار وروا به جهنم شریک مییاا می –باشد 

چینی و نمّتامی و شتر و کنایته از ستخن»الحطَب(  ةَالمّحاند )بعضی از مفسران گفاه
 .2«افکنی میان مرا  است و این زنَک را این عاات بوایوحشت

که قرآن با توصیف ریسمان بته  ،شر صف ایگری است از این بیآیة پایانی و
؛ و ایتن 1رش پرااخاه استتیگران ااشان مانند حیوانات بارک ، به پسای و تحق

 باشد.شرط بالغت است که سخن گفان به مقاضای حال و مقا  می
ترین اشتمن باری! پروراگار ار ایتن پتنج آیتة کتال  جاویتدان  سرستخت

ت صتدق سترسوا کرا؛ و ار این اعال  کته بته حقیقتت پیو رسول  را معرفی و
اعوت رسول  آشکار شد، زیرا ابولهب و همسترش بتر کفتر مرانتد و جهنمتی 
شدند. عداوت و مخالفت این او جرثومة خبیث نسبت به پیامبر رحمتت و بتانی 
عظمت اسال  و مسلمین، انذار و تنبیهی است برای آیندگان از هر این و آیین تتا 

 نی و کارشکنی با اسال  و مسلمین بپرهیزند.از اشم
از آنچه گفایم معلو  شد ریشة اشمنی و کارشکنی ابولهب با شتخص پیتامبر 
اسال  روحیة تکبّر و خوابرتربینی و عصبیت جاهلی و حفظ موقعیتت اجامتاعی 

 ــــــــــ
 وصوله است، )همان(.م« ما کسب»نافیه و ار « أغنی  ما »ار « ما: »2ار آیه   .1

، روضُ الجِنان و رَوح الجَنان فی تفسیر القیر نالخزاعی، حسین بن علی، )مشهور به ابوالفاوب رازی(،   .2
 .211،  21ش، ج1175به کوش  اکار یاحقی و اکار ناصح، بنیاا پووهشهای اسالمی، 

 .352،  11، جمجمع البیان  .1
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خواش بواه است، و این واقعیای است که تاریخ اجاماعی جاهلیت عرب نیز آن 
اگر بررسی کنتیم همتین روحیته و پنتدار را ار حاکمتان غترب  اهد.را نشان می

 –اهنتد و ار عمتل نشتان می –خواهند بینیم. همانان که میویوه صهیونیسم میبه
روابطشان با ایگر کشورها بر اساس مطامع و منافع نامشروعشان باشد نه احاترا  

 ی قدرت نظامی حقِّا رالبند، و این را به اتکارماقابل. یعنی عزّت و ذلّت ایگران 
پندارند، و بر سر این پندار هرگونه زورگویی و اِفستاا و قاتل و مسلَّم خوی  می
 شمرند.جنایت را روا می

اش، با حاکمان غربی زمان ماست سایزیو این وجه شبَه میان ابولهب و اسال 
انتد. ار که اکنون شخصِ شخیص پیامبر اسال  را هدف گاگخایی ختوا قترار اااه

یابی آن فیلم سراسر تهمت و وقاحت پیا  مقا  معظّم رهبری نقتل لیل و ریشهتح
 کرانی است:

های خصتمانة صهیونیستم و آمریکتا و ایگتر بار، سیاستپشت صحنة این حرکت شرارت»
خواهند مقدَّسات اسالمی را ار چشتم سران اساکبار جهانی است، که به خیال بارل خوا می

ال  از جایگاه رفیع خوا فرو افکنده و احساستات اینتی آنتان را های جوان ار انیای اسنسل
های قبلی این زنجیرة پلید یعنی سلمان رُشدی و کاریکاتوریستت خاموش کنند. اگر از حلقه

م ضتد لهتا فتیکرانتد، و اَهزنندة قرآن حمایتت نمییِ آت یهای آمریکااانمارکی و کشی 
اااند، امتروز کتار بته ااران صهیونیست سفارش نمیهای وابساه به سرمایهاسال  را ار بنگاه

 «.رسیداین گناه عظیم و غیر قابل بخش  نمی
ماَّهم اول ار این جنایت، صهیونیسم و اولت آمریکاست، سیاسامداران آمریکا اگتر ار »
اند باید عامالن این جنایت شنیع و پشایبانان مالی آن عای اخالت نداشان خوا صااقاا

ماناسب با این جُر  بتزر   1اند، به مجازاتهای مسلمان را به ارا آوراهترا که ال مل
 .2«برسانند

 ــــــــــ
توانیم از گفت: به رعایت آزاای! نمی –با عذری بدتر از گناه  –آور اینکه وزیر خارجة آمریکا شگفت  .1

 ارائة فیلم جلوگیری کنیم.

کنندة بته ستاحت قتدس اربارة فیلم اهانت – رلّه مُد –برگزیده از مان کامل پیا  مقا  معظّم رهبری   .2
 . پیامبر اعظم
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ار تکمیل بحث، مناسب است از کااب هدایت الهی اربارة بدگویی و اشتنا  
کنیم. ار ( مراجعه می1کّی أنعا  )مسات، راهنمایی بخواهیم. به سورة ااان به مقد
َوال تَس ةبووا ال ةِذیَن یَةد ع وَن ِمةن  د وِن خوانیم: یصریح خوا را مپاسخ  113ابادای آیه 

 ،مدهیتد  خوانند اشناو آنهایی که جز خدا را می»؛ َعد ًوا ِبغَی ِر ِعل م   فَیَس بووا للاَ  للاِ 
. بنابر بعضی اخبار 1«که آنان از روی اشمنی و به نااانی خدا را اشنا  خواهند ااا

ار اسال  ناراحای شدیدشان را از مشترکان بتا اشتنا  برخی مؤمنان ماعهّدِ سابق 
کراند. قرآن مجید از این کار نهی کرا، و رعایت ااب ار ها ارهار میااان به بت

پرستای ترین عقیده یعنتی شترک و بتگفاار و عفت بیان را حای ار برابر خرافی
منطقتی ؛ و جز این هم شایساه نیست، زیرا اینی که االّتة فطتری و 2الز  اانست

برای اثبات عقایدش اارا، نیاز بته اجبتار و اصترار یتا بتدگویی بترای گرویتدن 
انی و اساهزا هم نشانِ نداشان منطتق صتحیح و بو بدز  مخالفان  ندارا، و اشنا
 ناتوانی از اسادالل است.

بته ستپاهیان معاویته اشتنا   ار جنگِ صفّین بعضتی از لشتکریان امیرالمتؤمنین
لنّی أکْرَهُ لَکُم أنْ تکُونُوا سَبّابین. ولکِنّکم لَو وَصَفْاُم » :و فرموا اااند. حضرت شنیدمی

؛ من خوش ندار  کته «أعمالَهُم وَ ذکَرتُم حالَهم کانَ أصوَبَ فی القَولِ و أبلَغَ فِی العُذْرِ
شما فحّاش باشید. ولی اگر به جای اشنا ، کارهایشان را وصتف کنیتد و حالشتان را 

 .1رساندتر است و عذرتان را بهار میگویی نزایکستبازگو کنید به را
این است تعلیم کااب مسلمانان که به وسیلة پیتامبر استال  ابتالد شتد و ااب 

حای ار جنگ بته آن عمتل کرانتد، و چنتان  رساند، و امیرمؤمناناسالمی را می
 عیان تمدن و آزاای ار زمان ما.است عمل و تبلیغات ننگین و اروغین مد

 

 ــــــــــ
 ، ترجمه فوالاوند.قر ن مجید  .1

 .114،  5، ج1111، اارالکااب االسالمیه، تفسیر نمونهناصر، بنگرید به: مکار  شیرازی،   .2

 .21،  11اار احیار الکاب العربیه، ج ، قم،شرح نهج البالغهالحدید، ابن ابی  .1
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 ای دیگر از سامریگوساله

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1حمیدرضا آژیر  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
شتکنی و ای بته هرگونته ارزشوران ساحت بشری از هر فرقته و فئتهخرامندان و ایده

بنیاا که جز گزند رساندن به پیکترة پایه و بیهای بیتازند و از پلیدی و پلشایاامن آالیی می
ستنجی تنهتا را، اانت ، آگتاهی و نکاهآورند؛ زیرا خپاک انسان آهنگی ندارا اامن فراهم می

سنخی ااشاه باشد و بر این استاس ها، همسانی و همپذیرا که مبانی آن با اااهای را میوزهآم
فروشتی نستبت اااه عایی پی  نهااه شوا که از جامة زیبای اسادالل برهنه باشد به تناگر اا

 ن کار نیاید.نهندش که جز بدیهایی میشوا و ار کنار ایگر مقولهمی
تر که ار بازار جاهلیت قرن بیستت و یکتم کتاالیی بته به راسای سوگی از این کالن

شوا فروش نهااه شوا که باید عین پلیدی و ذات ناپاکی و ناراسای اانسا ! چگونه می
ای از کرة ارض، مظهر ارز و ارزندگی و برومندی و برازنتدگی و خجستاگی و ار نقطه

خاگی و ستاخاگی،  ِ زشتبرجساگی به باا سَمو گویی گرفاار آید و باز ار زمین، از ستَ
سخن سازند؛ مگر بین  بشری بار سنگین چنین فساا فراگیری را به اوش تواند کشتید 

 یا چشم چشمة زالل حقیقت از باراندن سرشک، است خواهد شست.
نتاراای و سایزِ برزن رهزنان کوشیدند تتا بته ایدیم و شنیدیم که باز، اجّاالنِ ارزش

گیترا و گتالب، خوشتبویه ازو ی اشنه بر پیکر مرای زنند که آب، پتاکی ازو میمنامرا
گتراا و ار یتک ستخن، نگتاهی ازو زریتن میساانَد و مسِ وجتوا ایگتران ار نیممی

سرای پاکی ساالری ندارا جز او و گنجخانة گوهرهای آن سرایی گاه خوبی و پراهخیمه

 ــــــــــ
 .مدیر گروه ترجمة عربی –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1
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مو که چکامة الربای هسای را ستروا و قبتای آامیتت بتر را گنجوری نیست مگر او، ه
پیکر بشر کشید و زنجیرة ضاللت را به سلسلة هدایت بدل کرا و او استاان بیتداای را 

کَشتی را از مستیر ناکجاآبتاا بته اقیتانوس به ارخاساان اااگری و جویبتار کتین و کین
 نوش مهر و اوسای آورْا.عالم

پلیدی ار اقیانوسی فکنند نه تنها هتی  پلیتدی بتدان  اند که اگر اندکیچه نیکو گفاه
گیرا، چنان که ایدیم جرقة این جسارت جز خترمن نرسد که پاکی، آن را ار آغوش می

بندنتد و ستوای انگاشتاند از ایتن کتارِ کتور ترفتی میهسای کسانی را سوخت کته می
جهانی را به نظاره نشستاند همایشی  –فَبُهِتَ الَّذی کفر  –ساانند، لیک با بُهای کافرانه می

که آت  ار نیساان فریبشان فکنْد و شهد را ار کامشان شرنگ کرا و از آرامساان ایروز 
 زایی کشیدشان که بغض هراس ار گلو، خفاه یافاند.به گورساان اهشت

هی  گمانی ار پی  گرفان اابیات ناسزاگویی و جسارت به ساحت پاک پاکتان و بی
ستایزان و ختداگریزان افاتااه، ر آتشی نیست که ار جتان ایتن اینپیمبران جز افزوان ب

گویی رو بته ستوی پیمبتری اارا کته نزایتک بته او خاصّه آنکه این گاگخایی و بیهواه
 تابند.میلیارا الباخاه و السپراه اارا که نشسان گرای بر اامان مطهّرش را بر نمی

برای چندمین بار اریافاند که  آورفرجا ِ سخن اینکه سلسله جنبانان این حرکت شر 
ای گتزاف بپراازنتد و بترای ای از این است باید هزینهترین حرکت ابلهانهبرای کوچک

از کتراة ختوا  افروز، بر خوی  نفرین فرستاند وفرو نشاندن آت  چنین خشمی جهان
 انگشت پشیمانی به اندان گزند.

گویان، رمتت ایتن زشتتباشد که پرااخت این هزینة هنگفت و اریده شدن پراة ح
مَتن جَترَّبَ المُجَترَّبَ حَلَّتتْ بِتهِ »مایة آن گراا که ایگر بار این آزمواه را نیازمایند کته 

 «.مةاَّّّدالن
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 هبرخی از آیات سور تفسیری هایافزودهبررسی 

 عاصرهای مترجمهکهف و مریم در 

 

  ____________________ 1مهدی ایزدیدکتر   _____________________ 

  __________________ 2کندی محمدی بییباب اهلل  __________________ 

 1/3/1111 تاریخ پذیرش: - 11/4/11یافت:تاریخ ار

 

 
آن جدز بدا  معدانى و مفداهیم ژر  ةاى است که ارائدسبك بیانى قرآن به گانه

تالشدى کده  ةرو بدا همداز ایدن .هاى تفسیرى موددور نیسدتافزودن عبار 

اند  بازهم پاسخگای خاانندگان نیست. دلیل این و مترجمان نماده نایسندگان

ملی است که داللتشان روشن نیست. بندابراین مترجمدان وجاد آیا  مج  امر

خایش بده کدار  ةای در ترجمنمایان شدههای برای تبیین برخی آیا   افزوده

سدبب ندزوی یدا هدای با استناد به تفاسیر و کتابها اند. اغلب این افزودهبرده

تفسدیری هدای حاضدر افزوده ةاست. موال شدهمباحث کالمی و اصالی انجام 

ای  قمشهالهی»کها و مریم را از شش مترجم معاصر  هایهاز آیا  سار برخی

با تاجه به تفاسیر و روایا   «خرمشاهی  صفارزاده  فاالدوند  مشکینی و مکارم

آن استخراج  ةنماید. در این زمینه ابتدا آیا  و ترجمماجاد تحلیل و بررسی می

ترجم آورده شده است و تفسیری برای تبیین کار مهای گردیده و سپس نظریه

 ــــــــــ
 .  r.K.izadi@gmail.comDاانشیار اانشگاه اما  صااق. 1
 . babbavba@yahoo.com)نویسنده مسئول(  اانشگاه معارف قرآن کریم تهران ةآموخااان . 2

mailto:Dr.K.izadi@gmail.com
mailto:babbavba@yahoo.com
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 در پایان نیز تحلیل و بررسی بر اساس تفاسیر در هر آیه انجام گرفته است.

تفسدیری  هدای مدریم  افزوده ةکهدا  سدار ةقرآن کریم  سدار ها:واژه کلید

 .معاصرهای ترجمه

 مقدمه

تترین منبتع بترای مهم ،قترآن سبب اینکه، به سده چهاراه مدت ار مسلمانان
آن  فراگیتری و آمتوزشبته شوا، می محسوب، اسالمیهای پووه ها و بررسی

به روری که قرآن  ؛انداااهسامان های گوناگونی را پرااخاه و بر محور آن بررسی
ونتاگونی گها اانست. این کااب با اهداف ترین کاابترجمه توان یکی از پررا می

شده و این رویکرا همچنان رو مه جتوسط مسلمانان و حای پیروان ایگر اایان تر
 مستلمانانپذیرش قرآن از زمانی که اسال  مورا  ةموضود ترجم .به افزای  است

، ن عالمان و اانشمندان اسالمیمیاو این بحث  ؛واقع گراید، مطرب شد عربغیر 
قترآن حکتم ااانتد و ار  ةترجمت تحتریمبه مخالفان و موافقانی پیدا کرا. بعضی 

 ةاالیل مخالفان ترجم .روا شمراندقرآن را  ةعالمان ترجم مقابل، گروهی ایگر از
 گونه برشمرا:توان اینقرآن را می

قرآن اثری شامل نظم و معناست که وقای ترجمه شوا، نظتم و بخشتی از  -1
 بین خواهد رفت. مفاهیم آن از

آن بترای یگتانگی  ةزبان قرآن، رمتز وحتدت مستلمانان استت، و ترجمت -2
 است. بخ مسلمانان زیان

هتا استت کته المثلضترب و قرآن اارای جهتاتی ماننتد اعجتاز، استانباط -1
 پذیر نیساند.ترجمه
ی قترآن. اقرآن ار واقع، فهم مارجم از قرآن استت نته تمتا  معنت ةترجم -4 

 یست.ن قرآنبنابراین 
 قرآن چنین است: ةل موافقان ترجماالی ،ار مقابل

بترای  مریم ةسور ةبرای ایرانیان و ترجم سلمانتوسط حمد  ةسور ةترجم -1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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ار بتوا، که حاوی آیتات قترآن  محمدحضرت های نامه ةو ترجم حبشهپااشاه 
 .مخالفت نکراند از آنها یکبا هی  ایشان انجا  پذیرفت و  پیامبر اسال زمان 
ت احضراز اانشمندان اهل تسنن، همچنین نظر و بسیاری  ابوحنیفهفاوای  -2

 .1قرآن ةو ایگران بر مجاز بوان ترجم ییخوو  بروجرایآیات عظا  
ها نبواه، بلکه اسال  این جهانی است و باید آن عربویوة اعوت اسال ،  -1 

 زبتانبرای ملای کته بدون ترجمه ن را با ترجمه برای جهانیان تبلیغ کرا. نشر قرآ
 .کمار مفید است ،اانندعربی نمی

و  مستیحیانو  یهوایتانقترآن کته  ةط و مغرضتانلهای غار برابر ترجمه -4 
؛ و ار صحیح و متورا اعامتاا ارائته شتوا هاییباید ترجمه اند،انجا  اااهایگران 

معانى و مفتاهیم گرف آن جتز بتا  ةاى است که ارائثانی سبک بیانى قرآن به گونه
اى از اعمتال تغییترات ایگتر هاى تفسیرى مقدور نیستت و چتارهافزوان عبارت
 وجوا ندارا.

 ای، خرمشتاهی،کته مارجمتان )الهتی قمشتهرا هتایی افتزواه ما ار این مقاله
برختی از  شتان از قترآن اریهامکار  و مشکینی( ار ترجمه صفارزااه، فوالاوند،

از لحتا  ضترورت بیتان آنهتا و  انتد،کهف و مریم ذکتر نمتواه هایهآیات سور
بررستی مفسران و حاتی المقتدور از روایتات  یوافقاشان با آراموافقت یا عد  م

مؤثر ااشاه آوراه شده  ةکه عبارات افزواهاییترجمه. قابل ذکر است خواهیم کرا
االمکتان مشارک حاتیهای خواااری شده است. و افزواهها ترجمه بقیةو از ذکر 

 سعی شده است که با هم ایگر نقد و بررسی شوند.
 اوّل ة ی
  صى   یو اَ  بَعَث ناه م  ِلنَع لَمَ  ث م بَی ِن أَح   (12/کهف) ِلما لَِبث وا أََمداً  ال ِحز 

پس از آن خواب آنان را برانگیخایم تا معلو  گتراانیم  ای:الهی قمشه ةترجم

 ــــــــــ
 .4و  1ش، زبان و علوم قر ن ةنشری ،«کریمقرآن  ةعلمی بر جواز ترجم ةاال»، اکبرسید علی، ربیع نااج. 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
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کدا  یک از آن او گروه )مؤمنان اهل کااب که ار خواب اصحاب کهف اخاالف 
 ار احصا خواهند کرا.ااشاند( مدت ارنگ ار آن غار را به

 تفسیری ةنظری
غتار ار او رائفه از اصحاب کهف است که ار مدت بوان  ،مراا از او حزب
 ،اند که منظتور از او حتزباما این احامال که بعضى اااه 1با هم اخاالف کراند.
معنای  ،اندخواب اصحاب کهف اخاالف کراه ةاند که ارباراو رائفه از مرا  بواه

  2بعیدی است.

 تحلیل و بررسی
بته کتار  ار معنای صتحیحی و برخی از مفسران عالمهاز نظر ای قمشه ةافزوا

 1.مطابقتت ااراربرستی شتیخ هرچند که ایتن افتزواه بتا رأی  ،براه نشده است
مورا بحث اخاالف نظرهتایی اارنتد. برختی  ةاین او گروه ار آیاربارة مفسران 

کتافر  ختی ایگتر اوگتروه را متؤمن واوگروه، از اهل مدینه هستاند، براند گفاه
اند و برخی ایگر که قول ارجح استت آن او گتروه را از اصتحاب کهتف اانساه
 4مفسترانی همچتون قرشتی، .که ار مدت خوابشان اخاالف پیدا کراند انداانساه

همین  11 ةآی قولگواه بر این اند. این نظر را بیان کراه 1و نجفی خمینی 5رنطاوی
را این چنین  ما آنان؛ ... ل وا بَی نَه م  ءَ َو َكذِلَك بَعَث ناه م  ِلیَتَسا فرماید:سوره است که می

 ــــــــــ
 .241 ، 11ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمد حسین ،رباربایی. 1
 .همان. 2

 .113   ،1ج ، مجمع البیان فی تفسیر القر ن، نفضل بن حس، ربرسی. 1

 .111 ، 1ج ، تفسیر أحسن الحدیث، علی اکبر، قرشی بنگرید به:. 4
 .473 ، 3ج ، التفسیر الوسیط للقر ن الکریم، محمد، رنطاوی بنگرید به:. 5
 .211 ، 11ج، تفسیر  سان، محمد جواا، نجفی خمینی رید به:بنگ. 1
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بنتابراین ماترجم  1مدت خوابشان( از یکدیگر جویا شتوند.اربارة برانگیخایم تا )
 آورا.مذکور باید اقت نظر بیشاری به عمل می

 ــــــــــ
 .نگارنده. 1
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 دومة  ی
 ًََم ً  فََوَجدا َعب داً ِمن  ِعباِدنا آتَی ناه  َرح  ناه  ِمن  لَد ن ا ِعل ما  (15/کهف) ِمن  ِعن ِدنا َو َعل م 

اى از بندگان خا  ما را یافانتد کته او را ار آنجا بنده ای:الهی قمشه ةترجم
و هتم از نتزا ختوا وى را علتم  رحمت و لطف خاصى از نزا خوا عطا کترایم

 .)لدنّى و اسرار غیب الهى( آموخایم

 تفسیری ةنظری
بلکته  ،که علم آن عالم یک علم عااى نبوا اهدنشان مى - مِنْ لَدُنَّا - تعبیر به 

اانتد بتواه که تنها خدا متى آگاهى از قسماى از اسرار این جهان و رموز حوااثى
 1است.

اى از بنتدگان متا ]خضتر[ را یافانتد کته بته او گاه بندهآن خرمشاهی: ةترجم
 .ه خوا به او علم آموخاه بوایمرحماى از سوى خوی  ارزانى ااشاه و از پیشگا

 ة تفسیرینظری
 2بوا. گشت حضرت خضرمی به انبال  کسی که حضرت موسی

اى از بندگان ما کته او آنها ]ار بازگشت به آن نقطه[ با بنده صفارزاده: ةترجم
را مشمول رحمت خوا ساخاه و خوامان به او علو  الهى تعلیم فرمتواه بتوایم، 

 .رو شدندهروب

 تفسیری ةنظری

گویتد: مکتار  میاهلل  ةآی صتحیح استت. تفسییر نمونیهافزواه با توجته بته  
کنار صتخره و نزایتک  که موسى و یار همسفرش به جاى اول، یعنى ارهنگامى»

 ــــــــــ
 .431 ، 12ج ، یر نمونهتفس، ناصر، مکار  شیرازی. 1

 .745   ،1ج ، مجمع البیان فی تفسیر القر ن، نفضل بن حس، ربرسی. 2
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 1.«اى از بندگان ما را یافاندناگهان بنده ،مجمع البحرین بازگشاند
و را از جانتب ختوا اى از بندگان ما را یافانتد کته اپس بنده ة مشکینی:ترجم

نیتازى از مترا  ار رحماى اااه )وحى و نبوت، رول عمر، اخافار از انظتار و بتى
 .زندگى( و او را علم لدنّى و الهامى بدون واسطه آموخاه بوایم

 تفسیری ةنظری
قولى رول حیات بخشتیده و ه اى بوا که ما او را نبوت و ب: او بندهاول ةافزوا

 2.ااه بوایماز علم غیب او را تعلیم ا

 تحلیل و بررسی

اهلل  ةآیمرحتو  کته  مصتاایق رحمتت خداونتد بته موستیمفسران اربتارة 
و  1اقتوال مخالفتی اارنتد. فختررازی ،او  به کار براه استت ةمشکینی ار افزوا

 1بیضتاوی، 5زمخشتری، انتد.نبوت را به عنوان رحمت خدا بیان کراه 4سمرقندی
عالمه نبوت و والیتت را  اند.را ذکر کراهوحی و نبوت  3و فیض کاشانی 7آلوسی

نبوت، اراعتت، رتول عمتر، رزق حتالل،  کشف االسرارو ار  1به کاربراه است.
زندگی راحت، عزت ار نزا مرا ، عد  احایتاج بته آنتان و ار نهایتت نبتوت را 

 ــــــــــ
 .431 ، 12ج ، یر نمونهتفس، ناصر، مکار  شیرازی. 1

 .741  ،1ج ، ان فی تفسیر القر نمجمع البی، نفضل بن حس، ربرسی. 2

 .431 ، 21ج ، مفاتیح الغیب، ابوعبداهلل محمد بن عمر، فخرالدین رازى. 1
 .154 ، 2ج ، بحر العلوم، بن محمد نصر، سمرقندی. 4
 .711  ، 2ج ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محموا، زمخشری. 5

 .237  ، 1ج ، التأویل أنوار التنزیل و أسرار، عبداهلل بن عمر، بیضاوى. 1
 .112 ، 3ج ، روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم، محموا، آلوسی. 7

 .152 ، 1ج ، تفسیر الصافی، مال محسن، فیض کاشانی. 3
 .142 ، 11ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمد حسین، رباربایی. 1
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ولی اکثر مفسران نبوت و وحی  1شمارا.برمی رحمت خداوند به حضرت موسی
مشتکینی و اهلل  ةآیبنتابراین قتول  2اند.اانساه د به موسیرحمت خداون ةرا مای

 ،گیرنتد مارجمان ایگر بهار است که همان نبوت و وحتی را ار افتزواه بته کتار
قابل قبتولی را بته  ةهرچند که مارجم مذکور )مشکینی( با توجه به تفاسیر، افزوا

 کار براه است. 
 سوم ة ی
 ِّیٌر فَأَِعین ونِ َخی   یِفیِه َربِّ  یقاَل ما َمك ن  ً عَل  بَی نَك م  َو بَی نَه م  َرد ما ة  أَج   (15/کهف) ِبق و 

 ةتمکن و ثروتى که خدا به من عطتا فرمتواه )از هزینتای: ة الهی قمشهترجم
اما شما با من به قوت بازو کمک کنید )مترا و کتارگر از شتما،  ،استشما( بهار 

 ى شما بساز .آن با من( تا سدى محکم برا ةوسایل و هزین
تمکنى که پروراگار  به من اااه استت  :گفت ة خرمشاهی و فوالدوند:ترجم

بهار ]از خراج شما[ است، ولى مرا به نیرو]ى انسانى[ یارى اهید که بین شتما و 
 . ایشان حایلى بساز  ...

 های تفسیرینظریه
از  اول: مال و ثروت و قدرتى که خداوند به من ارزانتى ااشتاه استت، ةافزوا

 1.اهید بهار استمن مىبه آنچه شما 
خواهم و اما سدى که خواساید اگر بخواهید او : من از شما خرج نمى ةافزوا

یعنى کارگر و مصالح ساخامانى بیاورید، تا آن را  ؛  کنیدابساز  باید کمک انسانی
 4.بساز 

 ــــــــــ
 .717  ، 5ج ، االبرار ةع کشف االسرار و ، رشیدالدین، میبدی. 1

 .نگارنده. 2

 .711  ،1ج ، مجمع البیان فی تفسیر القر ن، نفضل بن حس، ربرسی. 1

 .241  ، 11ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمد حسین، رباربایی. 4
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عنایتت  [آنچه آفریدگار پروراگار  ]از قدرت الها  و علتم صفارزاده: ةترجم
 . ...فرمواه از پیشنهاا مالى شما برتر است

گفت: آنچه خدا براى متن تتوان و تستلط بتر آن را اااه )از  ة مشکینی:ترجم
 . وسائل، از کمک مالى شما( بهار است ... ةکشى و معمارى و تهیقدرت نقشه

 تفسیری ةنظری
اا و قتوّت من تمکّن اااه از کثرت مال و استاعده آنچه را که پروراگار من ب 

 اهلل ةآی ةایتن تفستیر تقریبتاً بتا افتزوا 1ار عمل بهار است از آنچه نزا شماست.
 مشتتکینی مقاربتتت معنتتایی اارا. توضتتیحات بیشتتار ار تحلیتتل و بررستتی آوراه

 شوا.می
آنچه پروراگار  ار اخایار من گذاراه، بهار است )از آنچه شما  مکارم: ةترجم

 . کنید(...پیشنهاا مى

 سیریتف ةنظری
خواهید بگذارید بهار استت و آنچه خدا ار اخایار من گذاراه از آنچه شما مى

 2.نیازى به کمک مالى شما ندار 

 تحلیل و بررسی
اارند که قدرت و مالی که خداوند به ذوالقترنین می مارجمان ار این آیه بیان 

ی خرمشتاهآقتای مترا  بهاتر استت. از مارجمتان های عطا نمواه است از هزینه
برای عنایت پروراگار به ذوالقرنین ار نظر گرفاته ای قدرت الها  و علم را افزواه

ولی مفسران ار تفاسیر خوی  متال، قتدرت، ملتک و وستعت را عنایتت  ،است

 ــــــــــ
 .77  ، 3ج ، مخزن العرفان در تفسیر قر ن، سیده نصرت امین، بانوى اصفهانى. 1

 .514  ، 12ج ، تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرازی. 2
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التفسییر و  1انیوار التنزییلار تفستیر  انتد.خداوند به ذوالقرنین ار اینجا بیان کراه
قدرت و مال بیان  1المیزان ار تفسیر بیان شده است. رزق و مال و قوت ،2الوسیط

است که مفسر  مصاایقیمال و پااشاهی  الجدید فی تفسیر القر نشده و ار تفسیر 
بنابراین بهار این بوا با توجته بته اقتوال مفستران،  4ار این امر به کار براه است.

خرمشتاهی اقتت بیشتاری ار آقای مشکینی و به ویوه  اهلل ةآی، مرحو  مارجمان
 آوراند. فزواه به عمل میاین ا
 چهارم ة ی
  م  َعِظیم َهِد یَو  وا ِمن  َمش  زاب  ِمن  بَی ِنِهم  فََوی ٌل ِلل ِذیَن َكفَر  َح  تَلََف األ   (17/مریم) فَاخ 

گاه روایتف مترا  )یعنتى نصتارى( ار میتان ختوا آن ای:الهی قمشه ةترجم
از کفتر و جهتل، ختدا مسیح پسر متریم( اختاالف کرانتد )برختى او را  ة)اربار

خواندند(، پس واى بتر  5اانساند و برخى پسر خدا و برخى پسر یوسف نجارش
 .(قیامت)این مرا  کافر از حضور ار آن روز بزر  

 تفسیریهای نظریه
او ستومین آن برخی گفاند  .اچار شبهه شدند حضرت عیسیاربارة نصاری 

و بعضتى  1اارش هم معبوا!سه نفر است: خداوند معبوا است، او هم معبوا، و م
ةچنانچه قرآن خبر اااه که  ،گفاند عیسى پسر خداست َمِسیح  ـَو قالَةِت الن صةارا ال 

 ــــــــــ
 .211  ، 1ج ، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، عبداهلل بن عمر، بیضاوى. 1

 .574  ، 1ج ، التفسیر الوسیط للقر ن الکریم، محمد، رنطاوی. 2

 .114 ، 11ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمد حسین، رباربایی. 1

 .111 ، 4ج ، یدالمج الجدید فی تفسیر القر ن، محمد بن حبیب اهلل، سبزوارى نجفى. 4

و  مستلمانان ةه عقیتد. بتآموختمی نجاریبوا و از او  زکریار اساس روایای، یوسف مدتی شاگرا ب. 5
یوسف نجتار بیشتار . است به شمار نرفاه و با مریم همبسار نشده عیسیپدر  وی مسیحیاناکثریت 

او . رستدمی ابراهیمنسب وی به  مسیحیان ةبه عقید و کندنق  پدرخوانده را برای عیسی بازی می
 .یوسف پسر یعقوب نیست

 .71  ، 11ج ، تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرازی. 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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  2.یوسف نجارش خواندندبرخی ایگر وی را پسر  1(.11/توبه) اب ن  للاِ 
مسیح[ اخاالف نظر پیدا کراند ]گروهى  ةها ]اربارامّا گروه ة صفارزاده:ترجم

گروهى تهمت به متاار حضترت زانتد و گروهتى بته  ،خواندند او را فرزند خدا
پس واى به حال کتافران از محتلّ ایتدار آنهتا بتا روز  .اقانیم ثالثه معاقد شدند[

 سهمگین رسااخیز!

 تفسیریهای نظریه
او یکتى از برختی گفانتد  .اچار شبهه شدند حضرت عیسیاربارة نصاری  

بن و روب القدس )خداى پدر، خداى اقانیم ثالثه )سه ذات مقدس( است، اب و ا
  1پسر و روب القدس(!

 هر گروهى پتس نموانتد اختاالف
 

 بین ختوا از ناصتواب و از گتزاف
 زبتیمواى آن کو گشتت کتافر بتى 

 
 وقت حاضتر گشتان روزى عظتیم

 نتتاروایى گفتتت یتتا حرفتتى قبتتیح 
 

 4ار حق عیسى و متریم از صتریح
وى( اختاالف  ةنصتارى، اربتارها از میتان آنتان )پس گروه ة مشکینی:ترجم 

)برخى گفاند او خداست، و برخى گفاند او فرزند خداست(. پس واى به  .کراند
 حال کسانى که کفر ورزیدند از حضور ار روزى بزر .

 تفسیری ةنظری
بعضى گفاند: او خداست که بته زمتین نتازل بیان شده است:  تفسیر کاشفار 

سپس به آسمان صعوا کراه  ،را میرانده اىاى را زنده کراه و عدهشده است! عده

 ــــــــــ
 .117 ، 3ج ، مخزن العرفان در تفسیر قر ن، سیده نصرت امین، ىبانوى اصفهان. 1

 .475  ، 1ج ، تفسیر روان جاوید، محمد، ثقفی تهرانی. 2

 .71 ، 11ج ، تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرازی. 1
 .443 ، 1ج ، تفسیر صفی، حسن بن محمد باقر، شاهعلی صفی. 4



 1111 پاییز 111شمارة  24

  1ت.بعضى ایگر گفاند او فرزند خداس، است

 تحلیل و بررسی

که نصاری یا یهتوا بته ایشتان  مارجمان سه وجه را ار مورا حضرت عیسی
پسر نجار  -1پسر خداست  -2 ؛وی خداوند است -1 اند:بیان کراه ،اندنسبت اااه

آن تهماتی  وانتد بیان نمواه حضرت عیسی مااراربارة است. و یک وجه را هم 
های مارجمان افزواه ،است که به ایشان نسبت اااند. با توجه به تفاسیر بیان شده

هتای ای افزواهالهتی قمشتهمرحو  که  قابل ذکر است .اندصحیحی را به کار براه
 برتری را به کار براه است.

 پنجم ة ی
  نةا َمةَ  ن ةوو  َو ِمةن   أ ولِئَك ال ِذیَن أَن عََم للا

ن  َحَمل  َِ آدََم َو ِمم  ی  َعلَی ِهم  ِمَن الن ِبیِّیَن ِمن  ذ ّرِ
ة ح  تَبَی نةا ِإذا ت ت لةى َعلَةی ِهم  آیةات  الر  ن  َهةدَی نا َو اج  راِئیَل َو ِمم  َِ ِإب راِهیَم َو ِإس  ی  وا م  ـذ ّرِ ِن َخةرو

داً َو ب ِكیًّا  (53/مریم) س ج 
اینان )که از زکریا تا ااریس اوصافشان یاا شد( همتان  ای:قمشه ة الهیترجم

اوالا آا  و اوالا آنان که با نتوب ار کشتاى  ةرسوالنى هساند که خدا از میان هم
نشاندیم و اوالا ابراهیم و یعقوب و ایگر کسان که هدایت کراه و برگزیدیم، آنها 

ار بندگى چنان است( که  را به لطف و انعا  خوا مخصو  گراانید )و حال آنها
)شتوق و محبتت( روى  ةن بر آنها تالوت شوا بتا گریتاهرگاه آیات خداى رحم
 اخال  بر خاک نهند.

 تفسیریهای نظریه
 را که ختداى تعتالى آنتانهساند  ااریسه اینها که مذکور شدند از زکریا تا ب

  2است. انعا  کراه
 ــــــــــ
 .131 ، 5ج ، تفسیر الکاشف، محمد جواا، مغنیه. 1
 .413  ، 5ج ، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، اهللمال فاح، کاشانی. 2
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وت شتوا و آنتان اوامتر و چون آیات خدا بر مؤمنان تتالاو  و سو :  ةافزوا
افانتد و هاى اخالقى او آگاه شوند به سجده متىبه برنامه نواهى خدا را بشنوند و

 ةانتد و آمتااانتد قبتول کتراهاین سجده را االلت بر این است که آنچه را شتنیده
سجوا ارهار خشود است به عمل و گریته ارهتار خشتود ار  اجراى آنها هساند.

اى قترار گیترا اشتک  جتارى تحتت تتأثیر موعظتهکته  گاهآنآامى  زیرا ؛روب
العابدین على اما  زین از 4تأویل اآلیاتو  1بحار األنوار 2،مناقبار کاب  1.شوامى

؛ «نحن عنینا بهتا» نقل شده است که به هنگا  تالوت این آیه، فرموا: بن الحسین
  ما هسایم. مقصوا از این

انه و مریم( کسانى هساند از پیامبران کته گاینان )این انبیار اه ة مشکینی:ترجم
 خداوند به آنها نعمت )نبوت، این و کااب آسمانى( عطا کراه، از اوالا آا ، و از
کسانى که آنها را همراه نوب به کشتاى نشتاندیم )ماننتد غیتر ااریتس( و از اوالا 

کته  ابراهیم و اسرائیل و از کسانى که آنها را هدایت کرایم و برگزیدیم، هنگتامى
هاى توحیتد و عظمتت او( هاى آسمانى یا نشانهآیات خداى رحمان )آیات کااب

 افاااند.کنان بر رو ارمىشد گریان و سجدهبر آنها خوانده مى

 تفسیری هاینظریه
نتد اااند که عبارتمیاشاره به نامبراگان ار آیات قبل را « اولئک» ةکلمعالمه 

هیم، اسحاق، یعقوب، موسى، هارون، اسماعیل مریم، عیسى، ابرا زکریا، یحیى، :از
اشاره است به هشت نفر: « اولئک» :گویدقرشی ار تفسیر خوی  می  .5و ااریس

ابتراهیم، موستى، هتارون، استماعیل و ااریتس، آن وقتت  ،زکریا، یحیى، عیستى
 ــــــــــ
 .11 ، 7ج ، تفسیر هدایت، مارجمانگروه . 1
 .42 ، 1ج ، طالبابیمناقب  ل ، ابن شهرآشوب بنگرید به:. 2

 .17  ، 11ج ، بحار األنوار، محمدباقر، مجلسی بنگرید به:. 1

 .221 ، هتأویل اآلیات الظاهر، الدینشرف، ارآباایحسینی اس بنگرید به:. 4
 .41 ، 14ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمدحسین، رباربایی. 5
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این  .باشندآا  مى ةفرمواه: اینها کسانى هساند که خدا به آنها نعمت اااه و از ذری
آنها هساند که ار کشاى نوب بوانتد، ایتن  ةشوا و از ذریمل هر هشت نفر مىشا

شدگان زیرا ااریس جد پدر نوب بواه و از فرزندان حمل ،شواشامل هفت نفر مى
مقتا  نبتوت و از نعمت ار این آیته را  منظور البیاناطیب مؤلف  1ار کشاى نبوا.

و  2بیتان کتراه استت. ویّتهرسالت و عصمت و رهارت و سایر نعم انیویّه و اخر
چته والیتت  گویتد:متی کنتد ومتی بیان والیتر خوا نعمت را یگناباای ار تفس

ها نیتز بتا والیتت نعمتت نبوّت و رسالت است و سایر نعمت ةساز و شالوازمینه
  1شوند.مى

ح  »و فخر رازی  4چهار : ربرسی ةافزوا را آیات قرآن مجید بیتان  «نِ م  ـآیات  الر 
را  «الترحمن آیتات» مقصتوا ازنجفی خمینی ار تفسیر خوی  آقای و  5.اندکراه

از آن گرفاته شتده ار متورا  «تُاْلتى»تالوت کته  ةزیرا کلم ؛ااندمیکاب آسمانى 
االّه و  «آیات»منظور از  تفسیر عاملیو ار  1روا.کار مىهخواندن و قرائت چیزى ب

  7ذکر شده است. براهین خداوندى

 تحلیل و بررسی
اشاره به یازاه تن است. منظور این است که خداوند بته اینتان  «اولئک» ةکلم 

و  تتا حضترت ااریتس حضرت زکریا :ند ازانعمت عطا کراه است که عبارت
نیز جزر ایشان است. هر او مارجم با توجه به تفاسیر بیتان شتده  حضرت مریم

 ــــــــــ
 .113 ، 1ج ، تفسیر أحسن الحدیث، اکبرعلی، قرشی. 1
 .453  ، 3ج ، اطیب البیان فی تفسیر القر ن، عبدالحسین، ریب. 2

 .1  ، 1ج ، هفى مقامات العباد ةدالسعاتفسیر بیان ، سلطان محمد، گناباای. 1

 . 312  ،1ج ، مجمع البیان فی تفسیر القر ن، فضل بن حسن، ربرسی. 4

 .551  ، 21ج ، مفاتیح الغیب، ابوعبداهلل محمد بن عمر، فخرالدین رازى. 5

 .131 ، 11ج ، فسیر  سانت، محمدجواا، نجفی خمینی. 1
 .72  ، 1ج ، تفسیر عاملی، ابراهیم، عاملی. 7
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نعمای را کته خداونتد بته  مشکینیاهلل  ةآی اند.را به ارسای به کار براهها افزواه
هرچنتد  .اانتدمی نبوت، ایتن و کاتاب آستمانىپیامبران مذکور عطا نمواه است 

ولتی ار  ،تفسیری صحیح استت ةایشان با توجه به تفاسیر مربوط ار نظری ةنظری
 2،تفسیر کنز الیدقائقو  تفسیر اثنا عشری 1،تفسیر القر ن الکریماکثر تفاسیر همچون 
 اینی و انیوی بیان شده است. های یل آیه نعمتمقصوا از نعمت ار ذ

 ششمة  ی
 ةِدینا َو مةا َخل فَنةا َو مةا بَةی َن ذِلةَك َو مةا كةاَن ِر َربِّةَك لَةه  مةا بَةی َن أَی  ل  ِإال  ِبأَم  َو ما نَتَنَز 

 (14/مریم) َربوَك نَِسیًّا
تو از و ما )رسوالن و فرشاگان خدا( جز به امر خداى  ای:ة الهی قمشهترجم

هاى پی  رو و پشت ستر متا و جهان ةشویم، اوست که بر همعالم باال نازل نمى
علمى آگاه است و پروراگارت هرگز چیتزى را  ةبه احار ،بین آنها هر چه هست
 فراموش نخواهد کرا.

آیتیم، ما )فرشاگان( جز به فرمتان پروراگتارت فتروا نمتى :ة فوالدوندترجم
اوست و پروراگتارت فراموشتکار  ن آنهاست، از آنِما و آنچه میا ةآینده و گذشا

 .نیست

 تفسیریهای نظریه
چون از باب تفعل استت کته  ؛کندى و مهلت استبه معناى نزول به «تنزل» کلمه

معنتای   ،«نزله فانزل» شواگفاه مىوقاى مثالً ؛کندرا افااه مى - نزل - مطاوعه و قبول
قبول نموا، و سیاق نفى و اساثنار، انحصتار را این است که فالنى او را نازل کرا و او 

 ــــــــــ
 .111  ، 1ج ، الجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین، عبداهلل، رشبّ. 1

محمتد بتن ، قمتى مشتهدى؛ 111 ، تفسیر اثنیا عشیری، حسین بن احمد، عبدالعظیمىحسینى شاه. 2
 .241 ، 3ج ، کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمدرضا
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ار تفاستیر  1.شوند مگر بته امترى از ختدارساند که مالئکه نازل نمىفهماند و مىمى
   2اند نه به رسوالن.ایگر نیز فروا آمدن را به فرشاگان نسبت اااه

[ جتز بته امتر ]حضرت جبرائیل گفتت:[ و متا ]فرشتاگان ة صفارزاده:ترجم
متا ماعلّتق بته  ةشویم. گذشتاه و حتال و آینتدروراگارت نازل نمىپو آفریدگار 

 .پروراگار تو ]اى پیامبر[ هرگز فراموشکار نیستو خداوند است و آفریدگار 

 تفسیریهای نظریه
متا فقتط  :بیان شده است که فرموا جبرائیلاین آیه قولی است که از جانب  

وایاتی را احمتد بتن حنبتل از همچنین ر 1شویم.می به فرمان خداوند ماعال نازل
چترا ار ایتدار متا  :عرض کترا جبرائیلبه  عباس نقل کراه است که پیامبرابن

  4شویم.ما فقط به فرمان خداوند ماعال نازل می :تأخیر کرای؟ فرموا
( :پیامبر علّت را پرسید، گفت ،)مدتى فرشاه وحى تأخیر کرا مشکینی: ةترجم

متا و حتال  ةکارهاى آینتده و گذشتا .آییما نمىما جز به فرمان پروراگارت فرو
هاى پی  رو و پشت سر متا و میتان آن ها و مکانحاضر میان آن او )و نیز زمان

خداوند است )براى او گذشتاه و حتال و آینتده یکستان استت و  او( همه از آنِ
 گاه پروراگارت فراموشکار نیست.تأخیر ربق مصلحت است( و هی 

 تفسیریهای نظریه
از  تفسییر روح المعیانیبه ررق مخالفه از اهل سنت، و بته نقتل  اول: ةزوااف
خیر کترا أجبرئیتل ار نتزول ختوا تت کته وقاتى شتده استتعبتاس روایتت ابن

 ــــــــــ
 .32 ، 14ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمدحسین، رباربایی. 1

 .414 ، 4ج ، الجدید فی تفسیر القر ن المجید، محمد بن حبیب اهلل، سبزوارى نجفى. 2
 .123  ، 4ج ، الجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین، عبداهلل، رشبّ. 1

 .211 ، 1ج ، مسند االمام الرضا، عزیزاهلل، عطارای. 4
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ل   :چرا ایر کراى؟ جبرئیل به وحى الهى گفت :از او پرسید خدارسول َو ما نَتَنَز 

ِر َربِّك    .1ِإال  ِبأَم 
ما بَی َن أَی ِدینا َو ما َخل فَنا  اگر مراا از جملهفرماید: می مهاو  و سو : عال ةافزوا

شامل قسماى از مکان پی  روى مالئکه و مکتانى  مکان بواه باشد َو ما بَی َن ذِلكَ 
شوا، ولى شامل تمتا  مکتان پتی  که ار آنند و تمامى مکان پشت سر ایشان مى

 ةمتان بتواه باشتد، شتامل همتشوا، و همچنین اگر متراا از آن، زروى آنان نمى
و حال آنکه سیاق  .گراانزایک مى ةگذشاه و حال، و قسماى از آینده، یعنى آیند

رساند، و به صراحت احاره را مى لَه  ما بَی َن أَی ِدینا َو ما َخل فَنا َو ما بَی َن ذِلةكَ  جمله
  2سازا.ها اون بعضى نمىها و یا مکانبا بعضى زمان

ه )پس از تأخیر وحى، جبرئیل به پیامبر عرض کرا:( ما جتز بت ة مکارم:ترجم
آنچه پی  روى ما، و پشت سر متا، و آنچته  .شویمفرمان پروراگار تو، نازل نمى

 .اوست و پروراگارت هرگز فراموشکار نبواه باشد، همه از آنِمیان این او مى

 تحلیل و بررسی
ل  ِإال  ای جمله الهی قمشهمرحو   ِر َربِّكَ َو ما نَتَنَز  ت برا به رسوالن نیز نس  ِبأَم 
الباته  اند.ار حالی که مفسران فرشاگان را مصداق این جمله بیان کراه ،اااه است

تفستیری همتان  ةای از رسوالن ار ایتن افتزوااحامال اارا که منظور آقای قمشه
ر ا انتد.که مفستران بته آن اشتاره کتراهکه این مطلب همان استتفرشاگان باشد

مفیتد و هتا افزواه ةبقیکه جمله یا کلمه صریح ااا شوا. گونه موارا بهار استاین
 صحیح هساند. 

 هفتمة  ی
ِهم  ِإن ما نَع دو لَه م  َعدًّا  (34/مریم) فَال تَع َجل  َعلَی 

 ــــــــــ
 .411 ، 3ج ، روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم، محموا، آلوسی. 1

 .32  ، 14ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمدحسین، رباربایی. 2
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پس تعجیل ار کار آنها مکتن کته متا حستاب )روز و  ای:ة الهی قمشهترجم
 ار نظر ااریم. ساعت عذاب( آنان را کامالً

پس بر ضد آنان شااب مکن، که ما ]روزهتا را[ بتراى آنهتا  فوالدوند: ةترجم
 کنیم.شماره مى
آنها بته  ةپس بر آنها شااب مکن، جز این نیست که ما اربار ة مشکینی:ترجم

شتماریم تتا هایشتان را متىها و روزها و نفسکنیم )عملاقت لحظه شمارى مى
 وقت عذابشان برسد(.

متا آنهتا )و  .آنتان شتااب مکتن ةپتس اربتار :خرمشیاهی و مکیارم ةترجم
 کنیم!اعمالشان( را به اقت شماره می

 تفسیریهای نظریه
  1.ى شمراهامعنه و عدا اسم مصدر است ب است ى شمرانامعنه  بعد ةکلم

شتماریم، گویتا رستانیم و تتا آخترین نفتس متىما عمر ایشان را به آخر مى 
فرستاد تتا تمتا  خوا ذخیره کراه، و اانه اانه مى را ار نزاهاى عمر ایشان نفس

آمده است:  مجمع البیانار  2عذابشان اااه است. ةشوا، و آن روزى است که وعد
 اهتیم.شتماریم و آنهتا را مهلتت نمتىهاى زندگى ایشان را متىما روزها و سال

تتا روز متر  هتا شماریم. این نفسهاى آنها را مىعباس گوید: یعنى ما نفسابن
 1شتماریم.ایشان، حساب شده و معین است. برخى گویند: یعنى اعمال آنها را مى

او را هتای یعنی عذاب ایشتان نزایتک استت و متا روزهتا و نفس :آلوسی گوید
بتراى عتذاب ایشتان روزهتا و  آمده است که روض الجنانار  4کنیم.می شمارش

 ــــــــــ
 .211  ، 4ج ، نقاموس قر ، اکبرعلی، قرشی. 1

 .111 ، 14ج ، المیزان فی تفسیر القر ن، محمدحسین، رباربایی. 2

 .314  ،1ج ، مجمع البیان فی تفسیر القر ن، فضل بن حسن، ربرسی. 1

 .451 ، 3ج ، تفسیر القر ن العظیم روح المعانی فی، محموا، آلوسی. 4



 11 1111 پاییز 111شمارة    

کته مقصتوا نقل شده استت  صااقاز اما   کافی ار کااب 1.شماریممى را هاماه
شمارند، یتا مقصتوا ایتن هاست وگرنه پدران و مااران روزها را مىشمران نفس

 الجعفرییاتو کاتاب  1التوحییدار کاتاب  2شتماریم.که ما اعمال آنان را مىاست
هتای فرشتاگان نفس :فرماینتدمی آوراه شده است که ایشان روایای از اما  علی

همیشه به انبال شما هساند و اعمالاان را تا به هنگتا  متر  شمارند و می شما را
  4کنند.می ثبت

 تحلیل و بررسی
آید ایتن استت کته منظتور از آنچه از تفاسیر و روایات مخالف به است می 

که ار نهایتت بته عتذاب کتافر و هاست نَفَسشمارش، شمارش روزها، اعمال و 
فان ایشان و عذاب آنها ار قیامت یعنی شمارش برای از انیا ر ؛انجامدمشرک می

 گیرا. مارجمان نیز باید نکات گفاته شتده را متد نظتر ختوی  قترارمی صورت
ولی آقای فوالاوند علتت غتایی شتمارش  ،اااند، که این کار انجا  شده استمی

کفتار و  روز و ستاعت عتذاب شمارشای روزها را بیان نکراه است. آقای قمشه
حدیث، چنین چیزی را راویان ار حالی که مفسران و  ،مشرکان را بیان کراه است

 ةمشکینی نظریتاهلل  ةآیرسد که می مارجمان مذکور به نظرمیان از  اند.بیان نکراه
 کاملی را ار این زمینه ارائه اااه باشد. 

 ــــــــــ
 .117 ، 11ج ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القر ن، حسین بن على، ابوالفاوب رازى. 1

 .251 ، 1ج ، الکافی، محمد بن یعقوب، کلینی. 2

 .153  ، التوحید، محمد بن علی، صدوق. 1

 . 211  ، الجعفریات، محمد بن محمد، اشعث کوفیابن. 4
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 نتیجه

آید ار مطالتب ذیتل آنچه پس از تحلیل و بررسی از مقاله حاضر به است می
 شوا:خالصه می

تفستتیری نقتت  متتؤثری ار ارک و فهتتم قتترآن اارا. از میتتان هتتای واهافز -1
، ایقمشتهالهتی »یعنتی  ؛تفسیری ش  مارجم مناخبهای مارجمان قرآن، افزواه

تحلیتل و بررستی اینجا را ار « صفارزااه، فوالاوند، مکار  و مشکینی خرمشاهی،
بعتد از ایشتان  مشکینی و اهلل ةآینموایم. از مارجمان مذکور بیشارین افزواه را 

فوالاوند بته مرحو  و کمارین افزواه را آقای خرمشاهی و ای الهی قمشهمرحو  
  اند.براه کار

به کار رفاه از سوی مارجمان غالباً ار ااخل پراناز یا کاار قرار های افزواه -2
را ارون مانی به کار براه ها ار این میان خانم صفارزااه برخی از افزواه اند.گرفاه

که این موضود گاهی باعث فهم بیشار مخارب از قرآن شده استت و گتاهی نیتز 
متان قترآن بترای بررستی  ةهایی به الیل خلط آن با ترجمبرای محققان اشواری

 به وجوا آوراه است.ها افزواه
 یمناسبی را بتا توجته بته آراهای االمکان افزواهحایاند مارجمان توانساه -1

مشکینی با اینکته بیشتارین اهلل  ةآیمرحو  ن مارجمان میاز مفسران به کار برند. ا
اقتوال  هبا توجته بتها توانساه است از جهت صحت افزواه ،افزواه را به کار براه

اهلل  ةآیهتای افزواهرا به کار برا. قابل ذکتر استت ها مفسران نیز بیشارین افزواه
و تفاستیر ایگتر  شتانایاز مفسران قرآن است، با توجه به تفستیر  خوامکار  که 

امتا ختانم  رفاته استت،ارسای به کار های بررسی شد که ار بیشار مواقع افزواه
مفستران ار  یزیاای را نیز به کار براه است، با توجه بته آرا ةصفارزااه که افزوا

 شاری بر ایشان وارا است.ینقد ب ،قسمت تحلیل و بررسی
ن امفسران و لغوی یه به آرامریم با توج کهف وهای هحاضر سور ةمقال ار -4

از  کیتحدیثی تحلیل و بررسی شد. ار این اجزار هتر  یو ار برخی موارا با آرا
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ولی بیشارین افزواه مؤثر را  اند،مؤثری را به کار براههای مارجمان مذکور افزواه
ار برخی از آیات ایشان تا جایی که  ،استااشاه مشکینی  اهلل ةآیمرحو  باز هم 

تفستیری. وی بتا ایتن اقتوال نشتان اااه کته از  ةفسیر پرااخاه تا افزواقرآن به ت
الهتی  مرحتو . بعد از ایشان نیتز برخوراار بواه استتوانایی باالیی ار فهم قرآن 

 مؤثر و مفیدی را به کار براه است. های افزواهای قمشه

  ______________________________ منابع  ____________ 

 قر ن کریم .1

، چتا  الزهترار مةطفل اناشتارات ای، مهدی، قتم، ، الهی قمشهقر ن ةترجم .2
 .ش1131سو ،

 .ش1171جا، اناشارات نیلوفر، ، خرمشاهی، بهارالدین، بیقر ن ةترجم .1
، سسه فرهنگى جهان رایانه کتوثرؤم، صفارزااه، راهره، تهران، قر ن ةترجم .4

 .ش1131چا  او ،
اار القترآن الکتریم) افاتر ، فوالاوند، محمتد مهتدی، تهتران، قر ن ةترجم .5

 .ق1415، رف اسالمى(معا مطالعات تاریخ و
 .ش1131، مشکینی، علی، قم، نشر الهاای، چا  او ، قر ن ةترجم .1
) افار مطالعتات  اار القرآن الکریم، مکار  شیرازی، ناصر، قم، قر ن ةترجم .7

 .ش1171، چا  او ، معارف اسالمى( تاریخ و

نینتوی  ةتل مک، تهتران، الجعفرییاتاشعث کوفی، محمد بتن محمتد، ابن .3
 .اتالحدیثه، بی

 .ق1171، قم، اناشارات عالمه، طالبابی ل  مناقبابن شهرآشوب،  .1

الجنیان فیی تفسییر  الجنیان و روحروض  حسین بن علی، ،ب رازیوابوالفا .11
 .تا، بیاسالمی آساان قدس رضویهای بنیاا پووهش ،مشهد ،القر ن

بیتروت، اار الکاتب  ،روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیمآلوسی، محموا،  .11
 .ق1415علمیه، چا  اول، ال

اار احیتار ، بیتروت، أنوار التنزیل و أسرار التأویل بیضاوی، عبداهلل بن عمر، .12
 .ق1413، الاراث العربى
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 ،تهتران، مخزن العرفان در تفسیر قیر ن، سیده نصرت امین ،بانوى اصفهانى .11
 .ش1111، نهضت زنان مسلمان

رهتان، چتا  ستو ، ، تهران، اناشتارات بروان جاویدثقفی تهرانی، محمد،  .14
 .ق1113

آل البیتت،  ةؤسل م، قتم، شییعهالوسیائل حر عاملی، محمتد بتن حستن،  .15
 .ق1411

 ة، قم، اناشارات جامعتأویل اآلیات الظاهرهالدین، حسینی اسارآباای، شرف .11
 .ق1411سین، مدرّ

، تهتران، تفسییر اثنیا عشیر  حسین بتن احمتد، ،عبدالعظیمىحسینى، شاه .17
 .ش1111، اناشارات میقات

نشیریة ، «کتریم ه علمی بر جواز ترجمه قرآناالّ»اکبر، بیع نااج، سید علیر .13
 .1، زمساان 4و  1، شزبان و علوم قر ن

اار الکااب ، بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محموا ،زمخشرى .11
 .ق1417، چا  سو ، العربی

، الجدید فی تفسییر القیر ن المجیید، محمد بن حبیتب اهلل ،سبزوارى نجفى .21
 .ق1411، اار الاعارف للمطبوعاتبیروت، 

 .تابی نا،جا، بی، بیبحر العلومسمرقندی، نصربن محمدبن احمد،  .21

 ةتل مک، کویتت، الثمین فیی تفسییر الکتیاب المبیین الجوهر ر، عبداهلل،شبّ .22
 .ق1417، األلفین

 .ق1111سین، مدرّ ة، قم، اناشارات جامعالتوحیدصدوق، محمد بن علی،  .21

، تهتران، اناشتارات تفسییر صیفی، حسن بتن محمتد بتاقر، شاهعلی صفی .24
 .ق1113منوچهری، 

افاتر اناشتارات ، قم، المیزان فى تفسیر القر ن، رباربایى، سید محمدحسین .25
 .ق1417 چا  پنجم، علمیه قم، ةحوز سینمدرّ ةاسالمى جامع

اناشتارات  ، تهتران،القیر ن مجمع البیان فى تفسیر، ربرسى، فضل بن حسن .21
 .ش1172چا  سو ،، ناصر خسرو

 .تانا، بیجا، بیبی، التفسیر الوسیط للقر ن الکریمرنطاوی، محمد،  .27

، تهران، اناشتارات استال ، اطیب البیان فی تفسیر القر نریب، عبدالحسین،  .23
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 .ش1173چا  او ، 
اکبتر غفتارى، تهتران، اناشتارات تحقیق على ،تفسیر عاملىعاملى، ابراهیم،  .21

 .ش1111،صدوق
اار احیار ، بیروت، مفاتیح الغیب، ابوعبداهلل محمد بن عمر ،فخرالدین رازى .11

 .ق1421، چا  سو ،الاراث العربى

، تهران، اناشتارات الصتدر، چتا  تفسیر الصافیفیض کاشانی، مالمحسن،  .11
 .ق1415او ، 

، چتا  ستو ، بنیتاا بعثتت ، تهتران،حسن الحیدیثأ، اکبرسید على ،قرشى .12
 .ش1177

 .ش1171 ،هسالمیاار الکاب اال جا،، بیقاموس قر ن تتتتتتتتتتتتتت، .11
 .ش1117هار ، چ، قم، اار الکااب، چا  تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم،  .14

، تهتران، تفسیر کنز الدقائق و بحیر الغرائیبقمی مشهدی، محمد بن رضا،  .15
 .ش1113، ارشاا اسالمىفرهنگ و اناشارات وزارت  سازمان چا  و

، تهتران، الصیادقین فیى الیزام المخیالفین تفسیر منهج، اهللمال فتاح ،کاشانى .11
 .ش1111، کاابفروشى محمدحسن علمى

 .ش1115، تهران، اار الکاب االسالمیه، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .17

 ، بیتروت،ةالعبدادفیى مقامیات  ةالسدعادبییان تفسیر د، محمگناباای، سلطان .13
 .ق1413، چا  او ، األعلمی للمطبوعات ةؤس م

 .ش1414الوفار،  ةؤس م، بیروت، بحاراالنوار، مجلسی، محمدتقی .11

 .ق1424، تهران، اار الکاب اسالمیه، تفسیر الکاشفمغنیه، محمدجواا،  .41
 .ق1421رالب، علی بن ابی ة، قم، مدرستفسیر نمونه مکار  شیرازی، ناصر، .41
اصغر حکمت، ، تحقیق علىاألبرار ةع کشف األسرار و میبدى، رشیدالدین،  .42

 .ش1171، چا  پنجم، امیر کبیرتهران، اناشارات 
 .ق1111، ، تهران، اناشارات اسالمیهتفسیر  سان نجفى خمینى، محمدجواا، .41
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 هایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضاجلوه
 

  __________________ 1امیر سلمابی رحیمی دکتر __________________ 

 1/8/1191تاریخ پذیرش:  - 11/6/1191 تاریخ دریافت:

 

 

ارزنده خایش به دو شیاه مستویم  رردابا گفتار و ک امام علی بن ماسی الرضا

 سدتیزیظلمایثارگری و   به یاران و شیعیان خاد درس شجاعت  و غیرمستویم

واکاوی و معرفی این بُعد از شخصیت آن امام همام کده کمتدر بده آن  اند.داده

شدیعیان و ورود طلبی و توایدت روحیده حد  در تاانددتاجه شدده اسدت می

 باشد.به میدان امر به معرو  و نهی از منکر مؤثر  عالم آی محمد دوستداران

   شجاعت  امر به معرو  و نهی از منکر.امام رضا ها:کلید واژه

 

 درآمــد

عبارتی مشهور ار اابیات اینتی و گفامتان جتاری  «کلّهم نورٌ واحدٌ مّةاألئ»
نی همه امامان معصو  اارا و حائز همه کماالت انستا ،براین اساس 2شیعیان است.

و این عامل زمان و مکان است که یک یا چند فضتیلت و کمتال را ار  اندو الهی
آن اما  بته آن صتفتِ نمتوا  ،سازا و ار باور عامهنمایان میار یکی از ایشان بیش
پتدر بزرگوارشتان بته  ،بته عبتاات چنان که امتا  ستجاا ،شوایافاه شناخاه می

 ــــــــــ
 ایران، شیروان. واحد شیروان. ااایار زبان و اابیات عرب اانشگاه آزاا اسالمیاس .1

ها نیز ایده با این حال ار برخی کااب .شواجاری مرا  شنیده می یوگوهاار ار گفتاین جمله بیش. 2
 .12  ، 2ج، نور األفهام فی علم الکالملواسانی، سیدحسین،  بنگرید به:برای مثال  ؛شوامی
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هورند. اما حقیقتت و واقعیتت آن به اان  مش و اما  باقر سایزیرلمشجاعت و 
همپایه اما  حسین و امتا  بتاقر ار سایزی رلماست که اما  سجاا ار شجاعت و 

  اند.همسنگ زین العابدین ،زهد و عباات
 بته القتابی چتون عتالم آل محمتد بن موسی الرضتا اما  علیّ ،ار این میان

شان ر نیک سیرتدپ ار حالی که هم ایشان ار پارسایی به سان ،ستا شهرت یافاه
ستان به ،و ار شهامت و شجاعت و نارسیدن از اشمن علی منانؤحضرت امیرم

این بُعتد از شخصتیت جتامع  ،اما به عللی ،اندبواه شان حضرت رسول اکر جد
سراغی از این کماالت ار آن ای بسا که عدهو  ،بروز و رهور یافاه حضرت  کمار

آن است تا بتا تکیته بتر شتواهدی روایتی و وجوا شریف ندارند. این جساار بر 
به چشم جان آورا و بنمایتد  هایی از این کمال انسانی را ار ایشانجلوه ،تاریخی

تتا ار  ،که چگونه سخن و سیره حضرت  یارانی انقالبی و شجاد را گرا او آورا
پیرامتون شتمع وار محابا سخن حق گفاه و پروانهبی ،عین حاکمیت زور و تزویر

رسانان نتور معرفتت او شتوند؛ جت خدا به پرواز آمده و حامالن و پیا وجوا ح
  را موجب گراا. ترباشد تا بر معرفای افزواه و زیارتی عارفانه

والن ار اااره ئتعیین کننتده اصتول رفاتار مست ،نیز شماری از آیات قرآن کریم
ده ار حکومت و تنظیم رابطه و تعامل با بیگانگان است. آیاتی چون آیته یتاا شت

 . و ... 2سوره نسار 141آیه  ،1عمرانسوره آل 171آیه  ،رلیعه مقاله
اعاماا و اتکار  ،مراقبت از اقادار و عزت اسال  و مسلمانان ،ار این چارچوب

تالش برای حاکمیت یافان اما  یا رهبر معصو  و  ،بر قدرت پایان ناپذیر خداوند
بته عنتوان  ،ر یک کال  غیر الهیمااّی و ا ،های غاصبایساااگی ار برابر قدرت

 ــــــــــ
1 . ّال ً و قةالوا َحسةب نا للا  و نِعةَم  ذین قاَل لَه م الناس  إّن النةاَس قةد َجَمعةوا لَ  ةم فَاخَشةوه م فةزادَه م إیَمانةا

)کسانی کته ]برختی از[ مترا  بته ایشتان گفانتد: مرامتان بترای ]جنتگ بتا[ شتما  ؛ همانالَوکیل  
و گفاند: خدا ما را بس است  شان افزوا وو]لی این سخن[ بر ایمانبارسید.  اناند؛ پس از آنگراآمده

 .نیکو حمایاگری است(
2 . َیالً بِ ؤِمنیَن َسةم  ـی ال  َو لَن یَجعََل للا  ِلل افِریَن َعلبرای کتافران ، )و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان ؛

 .راه ]تسلطی[ قرار ندااه است(



 1111 پاییز 111شمارة  13

  شوند.شناخاه می های فرهنگ اسالمیشاخص ترینمهم
همچنین بر اما  و حجت خداست تا با شناستایی یتاران و هتدایت و تربیتت 

 زمینه تحقق اهداف یاا شده را فراهم آورا. ،مرا  را آگاهی بخشیده ،ایشان
می معصو  که از ستوی به عنوان حجت خدا و اما اما  علیّ بن موسی الرضا

منتدی از همته به امداا الهی و با بهره ،به جامعه اسالمی معرفی شده پیامبر اکر 
و ستایز، رلم ،ایثتارگر هاییانستان ،ها توانساه است با گفاار و کراار خوافرصت

هایی با ارزش برای جامعه مایهرو س خوا الگوهایی ارزنده جان بر کف بپرورا که
 ،هاهایی از این است انساننمونه معرفیکوشد با اله میق. این مدآینبه حساب می

 ار ایشان بررسد. سایزی رلمرا ار تربیت و امیدن روب ایثارگری و  شیوه اما 

 ع روایی و تاریخینابدر م هایی از شجاعت امام علیّ الرضاجلوه

را ار  توانتد متاها و نمواهتایی از شتجاعت و پُرالتی آن امتا  میذکر نمونته
شناخت سیره ایشان ار تربیت یارانی انقالبی و حقجو یاری رساند. بیان این بُعتد 

 :نمایاند کهاز شخصیت حضرت  به خوبی می
ار  و رسول خدا محمتد مصتطفی امیرمؤمنان علیهمچون اما  هشام  ،اوالً

تقیته و تستلیمی  ،ستکوت ،و غاصبانپیشگان ای از تاریخ ار برابر سامهی  برهه
 اند.داشاهن

 ،نباشتد هایی از ایتن استت آراستاهتا اما  و راهبری ختوا بته فضتیلت ،ثانیاً
 ؛باک و جان بر کف ار راه احقاق حق تربیت کنتدبینی اتواند یاران و همراهنمی
 اند:که گفاهچنان

 ذات نایافاتتته از هستتتای، بختتت 
 

 وا هستای بخت شتکی تواند کته 
ار سرزمینی اور از مدینه بته ختوبی  هم از شهاات خوی  نمونه اول( اما  

آگاه بوا و هم ایگران را از اانساه خوی  آگاه کترا. او بته ارااه ختوی  و فتی 
که کسی را یارای آن  ،گذاشت مروپا ار رکاب سفر  ،رسوله ّّةلمسبیل اهلل و علی 
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هتی  و  ،نیست تا امامی معصو  را به کاری که رضای ختدا ار آن نیستت وااارا
 ار ایشان ایده و گزارش نشده است. ،م و نگرانی از مر ی از بینشان

سجساانی گوید: وقای پیک مأمون برای حرکت ااان امتا  بته جانتب  1مخول
وااد  ار مدینه بوا . حضرت  به مسجد رفت تا با رستول ختدا ،خراسان رسید

ه گشت و صدا به گریه و نالچند بار چنین کرا و ار هر بار به کنار قبر بازمی ،کند
کرا. پی  رفام و سال  کرا  و حضرت سالمم را پاسخ گفانتد. از ایتدار بلند می

و رو  من از کنار جد  متی ،فرموا: مرا ببین )زیارتم کن( ،ارهار خوشحالی کرا 
  2شو .را و ار کنار هارون افن میار تنهایی خواهم مُ

ستروق مترا عبداهلل کوفی گوید: جریر بن حتاز  از منمونه او ( محمد بن ابی
علی بن حمزه بطائنی  ،آمدند گفت: جماعای از واقفیه نزا اما  رضا ،حدیث کرا

سعید مکتاری از و محمد بن اسحاق بن عمار و حسین بن مهران و حسن بن ابی
 جمله آنان بواند.
متا را از پتدرت  ،حمزه ]خطاب به اما  هشام[ گفت: فدایت شو علی بن ابی

 ه است؟حال )وضع( او چگون ،خبر اه
 حضرت به او فرموا: او ]از انیا[ رفت.

 به ایشان گفت: ]امامت را[ به چه کسی وانهاا؟
 فرموا: به من.

رالب و پتس گویی که هی  یک از پدرانت از علی بن ابیاو گفت: سخنی می
 از او نگفاه است.

 گفاه است. رسول خدا ،فرموا: ولی آن را بهارین پدرانم و برترین ایشان
عباس یا کسانی که تو را امتا  پتس از پتدرت ن گفت: آیا از اینان )بنیبه ایشا

 ترسی؟( بر جان خوا نمیشناسندنمی

 ــــــــــ
 ضبط غیرمشهور این نا  است.، ضبط مشهور و مِخوَل، مُخوَّل. 1
 .52 ، 1ج، مسند االمام الرضا، عزیزاهلل، عطارای. 2



 1111 پاییز 111شمارة  41

گاه چنتین ]آن رساند .می، آن را یاری ترسید فرموا: اگر بر آن )جان خوی ( می
بته او  آمد و ایشان را تهدید کرا، اما رسول ختدا خدا ابولهب نزا رسولااامه ااا[ 

اگر باوانی به آن کته پتی  روی توستت کماترین آستیبی برستانی، اروغگتو فرموا: 
خواهم بوا. آن، نخساین تیری بوا که پیامبر افکند و این نیز اولین تیری است کته بته 

 1. ..ای براار ، اروغگو باشم.، که اگر از جانب هارون خدشهافکنمشما می
 نزا ابوالحسن الرضا نمونه سو ( ابوسعید خراسانی گوید: ار خراسان او تن

 ،یتا تمتا  بتوان نمازشتان پرستیدند (شکستاهقصتر )آمدند و از ایشتان اربتاره 
زیرا به ایدن  ؛به یکی از آن او فرموا: نماز شکساه بر تو واجب است حضرت 
زیرا قصد ]ایدار[  ؛و به آن ایگر فرموا: نماز تما  بر تو واجب است ای.من آمده

 2ای.سلطان کراه
کتار معصتیت ،آن را که به ایدار سلطان آمده ،محابابی پیداست اما چنان که 

نین شخصتی را کته نمتاز تمتا  چااند و حکم نماز اانساه و سفر او را حرا  می
 ،خدا شاافاه استت اما سفر آن را که به ایدار اما  خوا و ولیّ ،اارااست بیان می

نماز )گزاران او رکعت  سفری مساحب و مباب اانساه و حکم او را که تقصیر ار
 ارهار فرمواند. ،به جای چهار رکعت( است
عد  اقدا  به قیا  مسلحانه و برنیتاوران شمشتیر از  نمونه چهار ( اما  هشام

از سوی اما  معصو  و حجت خدا را به سبب ترس از سلطان رالم یا بیم از  ،نیا 
ی چنتین قیتامی بلکته معاقتد استت ار شترایط ،نتدااکشاه شدن ار راه خدا نمی

فایده بواه و کاری عبث است. ایشان ار پاستخ هیتثم بتن عبتداهلل رمتانی کته بی
 رالتبچرا علی بن ابتی اینکهپسر رسول خدا! مرا با خبر کن از ای  پرسیده بوا:

سال پس از رسول خدا با اشتمنان  جهتاا نکترا و ار ایتا   بیست و پنجمدت 
ار ترک  موا: زیرا او به رسول خداوالیت )خالفت( خوا است به جهاا زا؟ فر

 ــــــــــ
 .211 ، 2ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
 .215 ، 1ج، االستبصار فی ما اختلف من االخبارروسی، محمد بن حسن، . 2
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ماه ار مدینه  نوزاهو  ،سال پس از نبوت سیزاهبه مدت  ،جهاا با مشرکان ار مکه
او جهتاا بتا  ،نیز چنین بتوا اقادا نموا و آن به سبب کمی یاران بواه است. علی

  1. اشمنان خوا را به خارر کمی شمار یاران ترک کرا...
سالب به یااگار  ،ی حکمت آموز و به تعبیری نمااینار بیان نمونه پنجم( اما 

أینَما فَ» فرماید:می ،اسرائیل مقایسه نمواهنزا خوا را با تابوت بنی مانده از پیامبر
 2«.عِلمُال اارَ ،البُ فِینااارَ السِّ

ار این عبتارت و نظتایر آن بته  «سالب»نگارنده نه بر آن است که بگوید واگه 
از پیوستاگی  بلکه معاقد است اشارات اما  ،شمشیر است ی مطلق سالب یاامعن

برقراری حکومت عدل با آگاهی و آمااگی برای قیامی مسلحانه یا خروج با سیف 
 اارا. حکایت 

ایتن برااشتت را تقویتت  ،با مضمونی نزایک به حدیث مذکور ،روایت ایگر
بر( نزا ما فرماید: مثل سالب )شمشیر پیامحضرت  ار حدیث صفوان می کند.می

نبوت اااه شده استت  ،هر کجا تابوت باشد .اسرائیل استهمچون تابوت نزا بنی
  1)حق حکومت( آنجاست. «امر» ،و هر کجا آن سالب )شمشیر( نزا ما باشد

نُه حدیث با الفا  و مضامینی نزایتک بته او حتدیث  مسند االمام الرضاار کااب 
   4ارج شده است.« ئع رسول اهللباب ما عندهم من واا»یاا شده، ذیل عنوان 
و این سخنان بر  کرامأمون را موعظه می ،ار نهان و آشکار نمونه ششم( اما 

اند. از برخی آن را موجب شهاات حضرت  اانساه تا آنجا که ،آمدوی اشوار می
سخنی به گتزاف  ،این منظر اگر اما  را شهید امر به معروف و نهی از منکر بدانیم

 ــــــــــ
 .37 ، 2ج، عیون اخبار الرضا ؛ همو،143،  1ج، علل الشرایعبابویه، محمد بن علی، ابن. 1
اانت  ار ، . )پس ار هر کجا سالب ار میان ما باشتد213 ، 1ج، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 2

 .گراش است(
 همان.. 1
 .15-11،  1، جمسند اإلمام الرضابنگرید به: عطارای، عزیزاهلل، . 4
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که همانا ابتراز  ،آن هم از نود برترین جهاا و اشوارترین امر به معروف؛ ایمنگفاه
  1کلمه حق نزا امامی جائر است.

ار  گویتد: نتزا متوالیم رضتا ،روایت محمد بتن ستنان استت ،از این جمله
خراسان بوا  ... مرای صوفی را که ازای کراه بوا بته حضتور متأمون آورانتد. 

های زیبا )آثار سجده( و این کار ا از این نشانهمأمون او را گفت: چه زشت و نارو
 ی زیباست!هایات نشانهر چهرهب اینکهای با اند ازای کراهگفاه ناپسند!

 ای.... تو حق مرا از خمس و غنیمت ندااها  گفت: به اضطرار چنین کراه
 غنیمت است؟و  مأمون گفت: تو را چه حقی ار خمس
و فرمواه استت: و  ،خ  قسمت نمواهگفت: خدای ماعال خمس را به ش  ب
یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای  ،بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفاید

اگر به ختدا و  ،خویشاوندان ]او[ و برای یایمان و بینوایان و ار راه ماندگان است
آنچه بر بنده خوا ار روز جدایی ]حق از بارل[ ت روزی که ار آن او گروه با هم 

و غنیمتت را بته شت  بخت   2یتد...اایمان آوراه ،ت نازل کرایم به رو شدند رو
تقسیم نمواه و خدای ماعال فرمتواه استت: آنچته ختدا از ]اارایتی[ ستاکنان آن 

ماعلتتق بتته  از آنِ ختتدا و از آنِ پیتتامبر]او[ و ،ها عایتتد پیتتامبرش گراانیتتدقریتته
ه مانتدگان استت تتا میتان نزایک ]وی[ و یایمان و بینوایان و ار ران ونداخویشا

 1توانگران شما است به است نگراا.
 .... ایو حق مرا به من ندااهت و و مسکینم صوفی گفت: من ار راه مانده

مأمون گفت: اناظار ااری حدی از حدوا الهی و حکمتی از احکتا  او نستبت 

 ــــــــــ
)برتترین  ؛«جتائرٍ عدلٍ عِندَ لمتا ٍ مَةل  کلنَّ أفضَلَ الجِهااِ »که فرموا:  ه به حدیث معروف پیامبرراشا. 1

بابویته، محمتد بتن علتی )شتیخ . )ابنگفان سخن عدل ار حضور پیشوایی سامکار استت(، جهاا
 .1 ، الخصالصدوق(، 

 .41 / انفال. 2
 . 7/  حشر. 1
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 ..ها فروگذار ؟.ااساان سرایی این سبببه سارق را به 
ستپس ایگتری را  ،حد را از ختوات شترود کتن صوفی گفت: جاری کران

 تطهیر کن )بر ایگری حدی جاری کن(.
مأمون ]با مشاهده صراحت صتوفی کته اکنتون چیتزی بترای از استت ااان 

روکترا و گفتت: چته  [ بته ابوالحستن الرضتاای تمتا  بتواباخاهنداشت و پاک
 گوید؟می

 ،از او ازای شده گویدپروا از خشم مأمون[ فرموا: میباک و بیحضرت  ]بی
 1. ..او هم ازای کراه است. پس

استاور ااا تتا مترا  ،وگویی با اما مأمون بسیار خشمگین شد و پس از گفت
صوفی را آزاا کنند و خوا به اندرون رفت و مرا  را ترک گفت و ار اندیشه اما  

 رضا بوا تا ایشان را مسمو  کرا و به شهاات رساند.
وا که جوانی از انصار به گونته صتحیح استت بته ار مراسم بیعت ب ،و ایگر

کار او را ارست شمرا و از آن تمجید کرا. مأمون که شتیوه  بیعت گشوا و اما 
ارالعتی ناخواساه مترا  را از بتی ،با سؤاالتی از اما  اانستصحیح بیعت را نمی
شد و اوضاد ناآرا   ،پیچید ار میان مرا ای آگاه کرا. همهمه خوا از سنت پیامبر

توانتد امامتت می ،ااندچگونه کسی که شیوه بیعت را نمی پرسیدنداز یکدیگر می
اند ااناست سزاوار این جایگاه است. و گفاهشک آنکه بی ،اار شواجامعه را عهده

 2بوا که مأمون را به مسمو  کران اما  واااشت. این رخداا
گرفت و خدماکار میاو وضو  ،نزا مأمون رفت و اتفاق سو  آنکه روزی اما 

. حضرت  فرموا: ار بنتدگی پروراگتارت کستی را ریختروی است او آب می
اما ناراحت شتد و ار ال بتر  ،مأمون خوا وضوی  را به پایان برا 1شریک مکن.

 ــــــــــ
 .214 ، 1ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
 . 215 ، 1جهمان، . 2
 .111 ، 1ج، االمام الرضا مسندعطارای، عزیز اهلل، . 1
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  اما  خشم گرفت.
اید: ... نسبت به امتت محمتد تقتوا فرمآشکارا به مأمون می م( اما هفانمونه 

تتو  .ردابتپاس ای و بدان مخصو  گشاهاند به تو سپراه کهرا پیشه کن و کاری 
 1. و ... ایامور مسلمانان را تباه کراه

عرصه ااب،  ،ها برای واکاوی این بُعد از شخصیت اما  هشامایگر عرصه از
حضرت است که بررسی آن بتر عهتدة  نبویوه مدایح و مراثی سرواه شده برای آ

باکانتة یتاران حضترت  ه مروری بر اقدامات بیکشوا. چنانزمانی ایگر نهااه می
 باشد. اهندة رفاارهای شجاعانه و انقالبی اما تواند بازتابمی

 روشنگری و شورآفرینی در سخنان امام

 حدیث نقتل شتده از امتا  هشتام 2441نگاهی اجمالی به مجمود افزون بر 
اساستی امامتت مقولته مهتم و  به و کامل اهد که حضرت  اهامامی تا ّنشان می

کاتاب  12ایتن تعتداا حتدیث ار  ،2مسند االمیام الرضیابه گواهی  است. ااشاه
 نقل ائمته ،یم شده است. بدیهی است با توجه به مسائلی چون تقطیعظ)فصل( تن
به است ااان عدای قطعی از تعداا احاایتث  ،شرب و مانند آن ،اسّ ،از یکدیگر

فضال مگر حدیثی از اما  معصو  به متا  هر امامی ناممکن است و به تعبیر یکی از
رسیده باشد که ار آن بالاعیین شمار احاایث ذکر شده و فرمواه باشند که من این 

 ا .تعداا حدیث گفاه
ار موضود امامت و مندرج ار ذیل عنوان  حدیث از اما  هشام 412 ،با این همه

هتار  احاایتث است و این بدان معنی است که نزایک به یتک چ «مةاماالکااب »
حضرت  به این موضود و تبیین ابعاا و فرود آن اخاصتا  یافاته استت. نکاته 

 ــــــــــ
 .457 ، 1ج، طالبابیمناقب  ل ابن شهرآشوب، محمد بن علی، . 1
)پایان بخ  نخست جلد اول شامل مقدمات، با  113،  1ج، االمام الرضاعطارای، عزیزاهلل، مسند . 2

 «.فهرس اجمالی»عنوان 
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مقایسه شمار این احاایث با احاایث مشابه و روایت شتده از  ،ایگر شایان توجه
است. بگذریم که ایشان امامت را ار پیوندی نزایک با امتور بستیاری  ایگر ائمه

الذهب( یا حکمتی فقهتی  ةسلسل دیث ایده و حای ار بیان معرفای توحیدی )ح
به ایتن موضتود مهتم  ،)پاسخ به پرس  مرا خراسانی ارباره تما  بوان نمازش(

 اند.)امامت و رهبری( توجه اااه

شتورآفرین و  ،پیوساه ار حیتات بشتری ،ترین عاملباور توحیدی به مثابه اصلی
رابتر رتاغوت و بخ  بواه است. انسان موحد نه تنها بیمی از ایسااان ار بجهت

اناهتای او ندارا که به علت شیفاگی به جلب رضای خدا و پاااش بیها سامگری
روشتن کوشد چون چراغی فروزان راه را برای مترا  می ،ار انیا و ار ایگر سرا

هتای  کته تالشآن، بیکند و آنان را از بندگی غیر خدا به بندگی او رهنمون شوا
و اما  هشتام ار افتزون بتر  وا مشوب گراا.رلبی و اعوت به خبه شائبه قدرت

ضمن آنکه حضرت  با برقتراری پیونتدی استاوار اند. حدیث به آن پرااخاه 211
نمونته عتالی و پتر مغتز آن را ار حتدیث معتروف  ،میان امامت و باور توحیدی

پتس از  ،ها بته موضتودآن هم با آن هنرنمتایی ار جلتب توجته ،الذهب ةسلسل 
 به نمای  گذاشاند.  ،حرکت و توقفی اوباره
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اعاقاا به ضرورت یا وجوب حاکمیت یافان رهبری برگزیده خدا ار پهنته گیاتی 
نیز خوا عاملی شایان ار حرکت آفرینی و سرکشتی ار برابتر رتاغوت و راغوتیتان 
است. و ار تاریخ، نمونه کسانی که بر پایه چنین بتاوری جتان بتر کتف نهتااه و راه 

. و هنتر امتا  علتیّ انتد کتم نیستتلهی را هموار نمواهحاکمیت این خدا و رهبران ا
 ار پیوند ااان این او حقیقت به یکدیگر ممااز و ساوانی است. الرضا

و مروری بر  ،نگارنده بر این باور است که بررسی این او عامل به رور خا 
 تواند ما را ار شناخت شیوه یا سیرهمی ،به رور عا  های آن اما  هما ایگر آموزه

ار یاران یاری رستاند و بته عنتوان  رلبیاما  ار امیدن روب ایثارگری و شهاات
 الگویی به جامعه اسالمی و بشری معرفی شوا.

ای کسی است که با اندیشه ار تبیین این حقیقت که پیروزی واقعی از آنِ اما 
ار پاسخ به پرسشتی از چرایتی بته شتهاات رستیدن امتا   ،ااراگا  برمیاساوار 

حسین کشاه شد و  ،فرماید: به خدا سوگندو پیروزی اشمن بر ایشان می نحسی
همه متا  ،نیز کشاه شدند یعنی امیرمؤمنان و حسن ،آنان که بهار از حسین بواند

خداوند فرمتواه  اینکهنیز با زهر به قال خواهم رسید ... اما  نمشویم و کشاه می
کافران راه ]تستلطی[ قترار نتدااه  برای ،است: )و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان

ار مقا  بیان این حقیقت است که خداونتد هرگتز بترای کتافر بتر متؤمن  ،است(
حجای قرار ندااه است. خداوند عزّوجلّ از کافرانی خبر اااه است که بته نتاحق 

اما با آنکه آنان پیامبران را کشاند خداوند هرگز راهی از رریق  ،پیامبران را کشاند
 1امبران قرار ندااه است.حجت بر پی

حاتی اگتر ار کتارزاری  من مجاهتدؤآید که متاز این بیان اما  به خوبی برمی
را اش چون به ارسای راه و هدف خوا باور اارا خوا و اندیشه ،نابرابر جان ببازا
  بیند.پیروز میدان می

 ــــــــــ
 .221 ، 1ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
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ه م ِمةَن الظ   اومن  آللا  ولّی الذیَن  خوانیم:ار قرآن کریم می مةاِت إلَةی النّةوِر ل  ی خةرج 

ةةونَهم ِمةةن النّةةوِر إلَةةی الظلَمةةاتِ  وا أوِلیةةاؤه م  الَةةاغوت  ی خِرج  بتتر ایتتن  ،1َو الّةةذیَن کفَةةر 
ار برقراری پیوند میان ختداباوری و اعاقتاا بته  باوان نماید کهاشوار می ،اساس

تر از آنچته حضترت  ار حتدیث یتر و بنیتااستخنی ستخاه ،پیشوایی صتالحان
لسمعروف  آن کال   ار «بشرورها»سراد گرفت. عبارت  الذهب ارهار ااشاندةلس
هم خط بطالنی بر همه تزویرها بوا و هم برافراشتان پرچمتی از جتنس  ،نورانی

این و انیا را بتا هتم و  ،نور ار فراروی موحدان؛ تا با الی آکنده از ایمان و شور
برپایی حکومت عدل مکمل یکدیگر بدانند و شجاعانه و آگاهانه جویای حقی ار 

 ان رقم زند.آن باشند که سعاات او سرا را برای
ای از ستوره ار تفستیر آیته سخن اما  ،نمونه ایگر از این پیوساگی خجساه

احمد بن عیسی به نقل از حستن بتن محبتوب گویتد: از ابوالحستن  نسار است.
ِمّمةا تَةَرَ  الواِلةداِن َو َو ِل ّل  َجعَلنا َمةوالَی  ،ارباره این فرمواه خدای ماعال الرضا

را ارااه کتراه  امامتان ،فرمتوا: از آن ،پرستید  2األقَرب وَن َو الةذیَن َعقةدَت أیمةان   م
  1های شما را بساه است.پیمان ،است که خداوند به سبب ایشان

حکومتت امتا  عتاال  حاکمیت اندیشه توحیدی و اینکهآموزیم و آنچه ما می
آن موهبتت  هکت ،بذل جتان و متال حاصتل نیایتدر و گیمعصو  جز به جهاای پی

  ارزشمند را بهایی ماناسب شاید!

 ــــــــــ
هتا بته ستوی روشتنایی آنتان را از تاریکیاند. خداوند سرور کسانی است که ایمان آوراه؛ 257بقره/. 1

که آنتان ، ندا=[ راغوت نگراناشان ]همان عصیرورانس، اندبرا. و]لی[ کسانی که کفر ورزیدهارمیبه
 برند.ارمیها بهرا از روشنایی به سوی تاریکی

بر جای ، ایدو کسانی که شما ]با آنان[ پیمان بساه، ر و ماار و خویشاوندانو از آنچه پد؛ 11نسار/. 2
 . ... ایموارثانی قرار اااه، برای هر یک ]از مراان و زنان[، اندگذاشاه

 .211 ، 1ج، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 1
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 سخن حضرت زینب بر شناختیتحلیل زیبایی
َ  لّ ا  یت  أر ما»  « میلا  

 
  ______________________ 1 فاطمه شفیعی  ______________________ 

  _____________________ 2 آرزو پایدارفرد  ______________________ 

 27/7/1111 تاریخ پذیرش: - 21/5/1111 تاریخ اریافت:

 

 
رسدد کده گداز کربال  به موام انسان کداملی مدیدر حاادث جان زینب کبری

خااند. ایشان حویودت دیدن را می «زیبا»شهاد  برادر بزرگاار و دیگر یاران را 

ی مطلد  الهدی در شناخت اسمای حُسنای خداوند برای سلاک و وصدای جمدا
 داند. میکربال واقعه 

بر اسداس  حاضر سعی شده است جایگاه و شخصیت حضر  زینب ةدر موال
ایشان بدا ة های اسالمی و تعالیم قرآن  همچنین شناخت تفکر روشنگرانآمازه

یان گردد. آنچه بیش از همه حدائز ب «جمیالًالّ ما رأیتُ ا»ة حکیمانة تاجه به جمل

دربدارة ی شخصیتی ایشان  نگرش عمی  بانا هاویژگیه بر اهمیت است عالو
ین ماهیدت ماضداعاتی چدان فتدا   ندار و یویژه عاشارا و تبه واقعه کربال  ب

قددر این بدانای گدران ةشهاد   حُسن  جایگاه عاش  و تجلی عش  در خطاب
ای صار  کتابخانهه باشد و منابع بپژوهش  تحلیلی و تطبیوی می ةاست. شیا

اسدالمی گدردآوری شدده  هنراز منظر متفکران دینی و  دیدگاهاستفاده از با و 

 ــــــــــ
مرکتز  -شگاه پیا  نور س اانس و نیز مدرّاانشگاه تربیت مدرّ، کارشناس ارشد فلسفه و کال  اسالمی. 1

   shafiei.fateme@gmail.com .یاسوج

هنتر اانشتگاه  ةت علمتی اانشتکدئتس و عضو هیاانشگاه تربیت مدرّ، کارشناس ارشد هنر اسالمی. 2
  a_paydarfard@birjand.ac.ir و avat31ava@yahoo.com .بیرجند

mailto:shafiei.fateme@gmail.com
mailto:avat81ava@yahoo.com
mailto:a_paydarfard@birjand.ac.ir
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 است.

 .  زیبایی  هنر عاشارا  حُسنزینب: هاکلید واژه

 مقدمه

کتربال بستیار حتائز  ةار احیای مجدا اسال  بعد از واقع زینبحضرت نق  
و تبیین مقا  و منزلت زن از یک سو و موقعیت فرای ار این میان، اهمیت است. 

گیتتری جامعتته بتتر استتاس جمعتتی او از ستتوی ایگتتر، نقتت  متتؤثری ار جهتتت
 .های عرفانی و قرآنی اارارهیافت

هتتای ستتنگین، رهتتور شخصتتیت زن ار جایگتتاه اصتتلی و انجتتا  رستتالت
اش متا را بتر آن های الهی و انسانی او و نحوة راهیابی به کمتال واقعتیمسئولیت

، های شخصیت بتانو زینتبلفهؤة مااشاه تا با وجوا مشکل بوان معرفت به هم
های جاللی و جمتالی وی معرفت به اسوهة عقل و ال خوی  را مساعد و شایسا

تا شاید شناخت حقیقت  ،کنیم«  جمةیالً إالّ  رأیةت   ما»قدر ایشان با تبیین سخن گران
ای کوچک باشد برای نستل کال  زینب کبری، روزنهة مکاب عظیم اسال ، ار سای

های مخالف سیاسی، هنری، اابی و امعة جهانی امروز ار عرصهجدید و جوان ج
مدینة فاضلة اسالمی برای خروج از بحتران هویتت و فقتر شناستنامة حقیقتی و 

یتافان و  – از ختوا بیگتانگی - سوز جوهرة وجواگیر و آفترهایی از خطر اامن
ار عاشتورا کته  حیات ریبه و بازگشت به اصالت خوی  با بررسی هنتر زینتب

 1.محور حیات، تعلیم و تربیت اسالمی است

 شخصیت حضرت زینب .1

استمار و کمتاالت حتق باشتد، ة قابلیت، خلیفة خدا و مظهر همار انسانی که 
ای گشواه به ساحت حقایق هسای استت. گشتای  ایتن روزنته وجواش روزنه

 ــــــــــ
 .21-14،  ، سیمای زن در  یینة تاریخ؛ شبیری، اعظم15-11،  القدر ةلیلسرّ رواگر، محمد جواا، . 1
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ار آستمان و زمتین  ،محیط بر عتالم وندمنوط است به ایمان انسان به غیب. خدا
ار قلتب انستان  ونتداما قلب انسان متؤمن، گنجتای  او را اارا. خدا ،گنجدینم

و هنتر خداستت، اوج « صتنع اهلل»عربتی مؤمن است و عالمی کته بته قتول ابتن
حضترت  1.گتراایعنی انسان نمایتان متی ،عالم ةهنرنمایی و خالقیا  ار چکید

کتال  یافاته،  استتنیز ار مقا  انسان کامل به معرفت تا  و تما  حقیقت  زینب
های اوران خوی  را اگربار بر الة روشنگرش، نور علم و حکمت از است رفا

گر هنری شد که مسالز  کمال و ایمان بوا ار مجالی جمال مؤمنین تاباند و جلوه
ه شبساری نیز نهایت سیر رریقت را وصول به مقتا  حقیقتت کچنان، 2حق تعالی

 گوید:می ،اانساه
 او اان حقیقتتت ختتوا مقتتا  ذات

 
 1شده جتامع میتان کفتر و ایمتان

 
 عزت نفس، تجلی جمال جانان .1-1

حاتی از زمتان قترار  ،4ها و مصائب استنشین سخایوجوا آامی همواره هم
 ،ار رحم، تا زمان تولد و بعد نیز ار اوران رفولیت، جوانی و پیتریه گرفان نطف

جتوا آامتی بته ها شرط وصول گوهر وو همین رنجمشکالت همراه آامی است 
اهندة جان آامی است و اگتر جتان باشد؛ چرا که مصائب صیقلکمال خوی  می

آامی اچار بحران و بیماری شوا، این مصائب نیز به عنوان عامل مخرب، تعتاال 
عزت نفس خواهد بتوا کته  ،جان وی را برهم خواهد زا و تنها راه سالمت روان

تجلتی های نمونتهستت. از بتارزترین هااشوارینایجة آن کارآمدی بهار ار برابر 
های تاریخ، زینب کبری)سال  اهلل علیها( است که عزت نفس ار مصائب و سخای

 ــــــــــ
 .222ص ، عربیحکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابن، نصرهللا، حکمت. 1

 .17-11،   شناسی عرفانی هنر اسالمیانسی و زیباییحکمت مداپور، محمد، . 2

 .شبستری دیوان. 1

4 . َد  بَ ی کَ فِ  انَ سَ ن  ا اال ِ نَ ق  لَ خَ  د  قَ ل /(4)بلد. 
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ختوی  بتا ة و با زبتان بُرنتدارخشید ار صف عاشقان حقیقت ار عصر عاشورا 
اشمنان جنگید و قهرمانی شد که نهضت حسینی را با عزت و اقادار به سترمنزل 

 1.گرفت« الحسین کةریش»مقصوا رساند و لقب 
گونه و زهراوار از امامت و والیتت پاستداری کترا و پیتا  انقتالب و علیاو 

که بتا را سرااا و ربل رسوایی حکومت پلید اموی را شهااتِ با سرافرازی براار 
بیت قصد اسامرار حکومت بر مستلمانان را ااشتاند، اهل اار بر ضدتبلیغات اامنه

آهنگ، کال  و بیان زینب »بشیر بن خزیم گفاه است:  هک چنانبه صدا ارآورا؛ آن
ها باز علتی ایستاااه گویی پس از سال 2.«همچون آهنگ و شیوة پدرش علی بوا

گوید؛ و همین جاست که یکی از معانی نا  نیکوی ایشان را بته و سخن میاست 
ی عرب هر چیز نفیسنزا چرا که  ؛اندبرگراانده« ارخت نیکومنظر»یعنی  ،اصل آن

به شجر تعبیر شده و از جمله فواید زینب کبری، ابقتای ایتن مبتین و نگهتداری 
بعد از  العابدینگونه که اما  زینآن ،1ن استاسید المرسلین و شفاعت مذنبذریة 

 4.مه خواندغیر معلّ ةزیاا، وی را عالمخطبة وی ار مجلس ابن

 ادب و بزرگواری زینب سالم اهلل علیها .2-1
گراا است آورا، موجوای میه ق یافان گنج بقای بعد از فنا را بکسی که توفی

بسیار ارجمند و سرافراز و از نظر ارک جهان ار اوج فهم و ااراک؛ از نظر تتوان 
هتم چشتم  کار ار اوج قدرت؛ و از نظر رفاار ار اوج اخالق و آااب نیکوکاری؛

 ــــــــــ
 . ، 151 ور عاشورا، حضرت زینبهای بالغت در کالم پیامجلوه، زهرا، سلیمانی. 1

 .115و 77  ، زینب غزل سرودة فاطمه، سید محمد، بحق. 2
 .57-51 (، هخصائص الزینبیّ) های حضرت زینبویژگی، سید نورالدین، جزائری. 1

نّ ل: ...ٌ  مَةفهل ، مةّّلمعغیتر  ٌ  مةالع اهلل اعابتار؛ و أنتتِ بحمتد الماضی من الباقی ففی اسکای ةعمّیا »  .4
-115  ،نواربحیاراال، متدباقرحم، مجلستی بنگرید به:« الدّهرُ أبااه قد من انالیرا البکار و الحنین

، مواقیف و طالیببین أبیی زینب الکبری بنت امیرالمؤمنین علییّ ةعوسمو، سید علی، ورشعا ؛111
 .113 ، 7ج، زینب ةحیامحطات فی 
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از شتهوات و . ااب ار منطتق عقتل، اوری 1نگترنظتر بتارنهم راهربین اارا و 
آگاهی و اخایار و رها ساخان قوای ااراکی از تمتایالت نفستانی و  شبهات از سرِ

های ارونی، ماای و حیوانی است. ااب ار منطق قلتب، آمیختان ال بته خواه 
معرفت الهی و خشیت ربوبی، خوف ااشان ار برابر پروراگار و آزااسازی ال از 

آن است که انستان بتا ختدا انتس های شیطانی است. پرورش عقل و ال وسوسه
ااشاه باشد و همواره خویشان را ار حضور خدا ببیند و ال از انیا برکنتد. آری، 
زینبی که تربیت شدة مکاب نبوی و علوی بوا، هم ااب را ار منطق عقتل و هتم 

 رعایت کرا. آن باالترین حدار منطق ال ار 
د و خشتود ار برابتر از جمله آثار ااب، شکر ار برابر نعمات الهی، خضو

پروراگار عالمیان، توجه به اسمار و صفات الهی و حضور اائمی ااشان نتزا 
هتای الهتی را اارا بتوا. از خدای ماعال است. زینب به حقیقت، چنین ویوگی

جمله تجلی روب و تجلی ملکوتی و روحیة عارفانه و عاشقانة حضور و شهوا 
ها و اراها، ز آن همه رنجپس ا جمال جمیل حق آن است که حضرت زینب

چه ار عصر عاشورا و چه پس از آن ار اسارت و سفر پر از رنج بته کوفته و 
وار ار کتاخ ستام و گیترا، علتیهای یزیدی قرار میشا  که ار برابر تحریف

ااب کامل بته ایتن  و 2«ما رأیةت  ااّل جمةیالً »اهد: اسابداا فریاا توحید سر می
مقتا  عبوایتت و  رسد. زینتبنبی به رهور میمعناست که ار فعل و فکر زی

والیت تا  را ار مقا  علم و عمل ارک کرا و این همان ااب الهی است. ااب 
، خوا، تابلوی زیبا و النشین و شیرین از ار همراهی موالی  حسین زینب

انستانی  -هاست؛ چرا که حااثة کربال ار حقیقت، تجلی ااب الهی همة خوبی
ها و کماالت وجوای و به نمای  گذارندة همة فضایل، ارزش )انسان کامل( و

 ــــــــــ
 .222ص ، عرفان و شریعت، سید یحی ، یثرب . 1

زینیب الکبیری  ةعوسمو، سید علتی، ورشعا؛ 111و  115،  45، جبحاراالنوار، مدباقرحم، مجلسی .2
 .113  ، 7ج ،زینب ةحیامواقف و محطات فی ، طالبابیامیرالمؤمنین علیّ بن بنت 
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 . 1امکانی است

 ــــــــــ
 .114 ، زن در  یینة تاریخسیمای ، اعظم، شبیری. 1
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 ختتوا گفتتت حقیقاتتی و ختتوا نیتتز شتتنید
 1زان روی که خوا نموا خوا را، خوا ایتد 

سرانجا  شدت حزن و اندوه روزگار و ااد جانکاه موال و عزیتزان، جستم بتانوی  
گر آن همه وقایع تلتخ و ظارهسرای اشت نینوا را چنان فرسوا، تا چشمی که نحماسه

شیرین بوا بر هم نهاا و رسالت خوی  را به انجا  رساند، تا ایتن همته ااد و ستینة 
 مملو از شکوه را به خاک بسپارا و سرافرازانه به ایدار محبوب  روا.

 کربال ةدر آیین  زیباشناسی کالم زینب .2

گتویی  .ستتتعالی انستان ار آستمان قترب حتق، زیبتاترین پدیتدة هستای ا
 ،پروراگار عالم، همة اجزای کائنات را گراآوراه است تا ار این بسار مهیا، انسان

زیترا  ؛الهی شوا و خداوند با نظارة وی، شاهد برترین تصتاویر از ختوی  باشتد
ایدن چیزی خوی  را به خوی ، هرگز همانند ایدن آن چیز خوی  را ار چیز »

و این الهی شدن بتاالترین ارجتة  2«نیستایگری که حکم آینه را برای آن اارا، 
به حقیقت رسیده هنرمندی استت کته  ، این انسان کاملِو زینب 1هنرمندی است

واسطه با ذات احدیت و ارک اسراری اارا که ار پرتو آن اش نسبت بیهنرمندی
 4.شوان تابانده میاهای مؤمننور حلم، حکمت و هنر بر ال

م مطلقی است که عالم را ار نهایت اساواری یااآور ارااة حکی کلمات زینب
و زیبایی آفریده که زیباتر از آن میسر نبواه و خلقتت هتر موجتوای بتر استاس 

لتذا زینتب  5.قابلیت و احکا  و جمالی است که ار عین ثابا  ماقرر بواه استت

 ــــــــــ
 .فخرالدین عراقی. 1

بته ، )ابن عربتی ةرآمالکمر آخر یکون له أیاه نفسه فی ؤنفسه بنفسه ما هی مثل ر رالشی ةرؤیفان . 2
 .(114 ، حکمت معنوی در هنر اسالمی تجلیات، محمد، مداپور :نقل از

 .113 ، اسالمی تجلیات حکمت معنوی در هنر، محمد، مداپور. 1

 .14 ، شناسی عرفانی هنر اسالمیحکمت انسی و زیباییهمو، . 4
 .212 ، (زیبایی و حیرت، عشق) حکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابن عربی، نصراهلل، حکمت. 5
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لین هنرمند، خدای رحمان کبری سراسر عالم را یک اثر هنری اانساه که ساخاة اوّ
و از ستوی ایگتر، رهتور  11از یک سو تجلتی ارااه و قتدرت او ثری کها ؛است

از آنجا کته زیبتایی مستالز  حقیقتت و حقیقتت نیتز » 2.زیبایی و حکمت اوست
هی  زیبایی واقعی وجوا نتدارا کته حقیقاتی ار آن نهفاته  ،مسالز  زیبایی است
حضترت عاشورا و ستخن های صحنه 1.«ای از آن فیضان نیابدنباشد، و هی  حقیق

را بایتد ار نفتس  کند که حقیقت آننیز به جمال مطلق الهی بازگشت می زینب
 .وجو کراملکوتی انسان جست

ی حةدَ إِ اّل إِ َرب ص ةوَن ِبنةا ق ةل َهةل تَ فرمتوا:  به همین الیل قرآن خطاب به پیامبر

به اشمنان بفهماند رنتج و ستخای ار راه ختدا هماننتد تا (، 52)توبه/  الح سةنَیَینِ 
ار واقع سخن عقیلتة  4.آسای  و راحای برای مؤمنان زیبا، نیکو و ال پسند است

همتین آمتوزة آستمانی  شدة مکاب ناب جدش بوا، ماتأثر ازبنی هاشم که تربیت
است که هر گونه رنتج و حاتی کشتاه شتدن و استارت را ار راه تتأمین رضتای 

کنتد و ختوا مشتااقانه آمتااه و پتذیرای جمیل، زیبا و نیک تلقتی متی پروراگار
پسندا، خواهد و میمی شوا که هر چه را اوحوااث تلخ و شیرین از سوی او می

 بخواهد و بپسندا.
 یکتتی ارا و یکتتی ارمتتان پستتندا

 
 یکی وصتل و یکتی هجتران پستندا

 من از ارمان و ارا و وصل و هجران 
 

 5پستتتنداپستتند  آنچتتته را جانتتان 
به گوش و چشم جسمانی نیازی ، (الهی) برای ارک و نظاره این چنین زیبایی 

و یتاران   ، متوالی  حستینه زینبکباید روب را زیبا کرا، چنان ، بلکهنیست

 ــــــــــ
1 .ه   إِن ما ر  ً  أَرادَ  إِذا أَم   .(32/یس  ) فَیَك ون   ك ن   لَه   یَق ولَ  أَن   َشی ئا

2.   ِل لِ *  یِعبَادِ  یفِ  یفَاد خ   .(11و 21)فجر/ یَجن تِ  یَواد خ 

 . 34 ، جاودانگی و هنر، بورکهارت. 1
 .177 ، های عرفانی نهضت حسینیجلوه امین،، محمدصااقی اُرزگانی. 4

 .بابا راهر. 5
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توان اانستت کته بتا ختالی چنین نمواند و این را همان مقا  هنر و هنرمندی می
جمال راستاین و بتا عمتل  به ها جز محبت حقیقیکران ال خوی  از همة رنگ

و به نفستی زیبتا استت یافانتد  ،نفس را پیدا کراهکران قربانی  گیصالح، شایسا
 1.گر شدندو جمال محبوب را نظاره یافاهشایساگی وروا و ایدار باد الهی را 

 فتوت و هنرمندی زینب .1-2
ارامندی  ای پرشور و از سرِار عاشورا به زبان آورا، تنها خطابه آنچه زینب
را بتازگو هتا شده بتر نیزهپارهپیدای  خاندان پاک  و حقیقت پاره ةنبوا که فلسف

 ،اخال ، حیا و پاکدامنی پرورش یافتبا کرا. زینب که ار مکاب علی و فارمه، 
« فاتی»هایی ار هنر از هر گونه کبر و کینه به اور بوا. به شخصی با چنین ویوگی

و زینب نخساین زن ار فاوت استت کته معنتای  شوا به معنای جوانمرامی گفاه
 ةاربتار ،یعنی سالک بوان و زائر معنوی که به منزلگاه رستیده ؛2اصیل جوانمرای

چرا کته ار کتارزار ختون و متر ، حقیقتت  ؛کند. او جوانمرا استاو صدق می
 1.رسدمی روب ةجوانی جاواان ةبیند و به مرحلبارنی حااثه را می

 اارا: ویوگیاید: جوانمرای هفت فرممی اکر  پیامبر
. کر  و سخاوت ار حق نیازمنتد؛ 1. وفای به عهد؛ 2. صداقت ار گفاار؛ 1

هی  ابها  و شکی  .. حیا و شر 7 ؛نوازی. میهمان1 ؛. هنر و فن5 ؛اسای. گشااه4
چرا که هنتر  ؛کربال به نشان جوانمرای نائل شد ةماند که زینب ار واقعباقی نمی

 ــــــــــ
 .211-231  ، 1ج، مجموعه مصنفات، بن حب   لدین یحییاشهاب، سهرورای. 1
لتین رستد. او اوّای تاریخی است که به حضرت ابراهیم میاز لحا  عرفانی اارای سابقه، جوانمرای. 2

گاه یوشع بن نون و اصحاب پس از او یوسف صدیق و آن .معروف است« ابوالفایان»فای بواه و به 
 ااننتدرا خلیفه و جانشین و فاتی متی پس از اینان حضرت علیگیرند. و کهف به ترتیب قرار می

فتروراین و ، 12و  11ش، کتیاب میاه هنیر، «پووهشی اربارة اهل فاتوت»، کریمیان سراشای )ناار
 .(41-41 ، 31ارایبهشت 

 .112و  111 ، (تحلیلی از  یین جوانمردان)مجموعه مقاالت ، هانری، کُربن. 1
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 ترین بوا. عین شجاعت و رسایی، صااقانه اش ارسخنوری
بر همین اساس، هنر ار عالم اسال  ارتباط مساقیم بتا فاتوت اارا، کستی کته 

 1«فاتی»خواساه وارا حرفه و هنری شوا، باید به رریتق فاتوت رفاته و لقتب می
اهمیت باالیی قترار اارا، ة ها ار ارجنامهاست. آنچه ار این فاوت کراهکسب می
شاخص  ،هنرمند به عنوان شخصی است که ار جوانمرای و کراار نیکتوجه به 

اساناا شده استت.  های اما  جعفر صااقها به فرمواهنامهو الگوست. اکثر فاوت
ذهنیای ندارا، رالتب هتر هنتری  ةار واقع چون اعاقاا بواه هی  فن و هنری جنب

بارنی، معنوی  ةجنببایست ار محضر مرشد، پیر و راهنمایی به عنوان واسطه، می
و زینب کته محضتر مرشتدانی چتون  2کراه استو آسمانی این حرفه را اخذ می

عاشتورا و  ةرا ارک کراه بتوا، هنرمنتد روایاگتر واقعت و حسین فارمه ،علی
تا پتس از او اوستاداران و التدااگان مکاتب  ،راهنمای ار راه ماندگان کربال شد

آستمانی و بتارنی  ةخون و شهاات که جنبت تنها ازنهای حسینی تصاویر جاواانه
حضترت زینتب یعنتی  ؛عاشورا، یعنی قیا  ختونین ار برابتر فستاا، خلتق کننتد

هتای هتا و حااثتهاهنتدة بستیاری از انقتالبای جهانی ساخت که جهتمدرسه
 اجاماعی به خصو  انقالب اسالمی ایران شده است.

پیتروزی و همتة مراحتل  ، معمار بزر  انقالب استالمی،ه اما  خمینیکچنان
کیتد أتأسی بته ستاالر شتهیدان اانستاه و بتا تمرهون موفقیت انقالب اسالمی را 

اار نهضت خونین فراوان این نکاه را ار تاریخ ثبت نمواه که انقالب اسالمی، وا 
هتای های آتشین اما  سجاا و زینب کبری، یتااآوری مصتیبتکربالست و خطبه

مرا  را بیدار نمواه و موج بتزر  نفترت و انزجتار  کربال ار کوفه و شا  بوا که
همگانی را علیه اساگاه حکومت جور و سام پدید آوراند و موجب حفظ اسال  

هتای اختال  عارفانته، فاتوت، توکتل، شتهامت و های سیاسی و جلوهو آموزه
 ــــــــــ

1. Chivalry. 

 .43-41 ، حکمت هنر و زیبایی در اسالم، را شه، پازوکی. 2
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گتاه جمیتل یعنی زینب کربال را تجلتی 1.شجاعت، ایثار و وفاااری و... آن شدند
کند که انسان ار آن به عظمت روحی و معنوی بشر معرفت معرفی می معنویت و

فتداکار، آزاامترا، خداپرستت،  ،برا و اینکه بشر تا چه انتدازه بتا گذشتتپی می
شوا و معانی صبر، رضا، تسلیم، شجاعت، مروّت، کتر  پرست میخواه و حقحق

ه شتقاوت، و بزرگواری چقدر قدرت رهور و بروز اارا. بتی  از آنکته نمایشتگا
شرارت و رهور پلیدی باشد نمایشگاه عظمت سعاات و روحانیت، اخالق عتالی 

 2.و انسانیت است
ست ا ترین آرمان نیکان اینبزر »گوید: هربارت اسپنسر به نقل از فروغی می

سازی بیاورند. مکاتب حستین از یعنی مکاب صالح ؛سازی شرکت کنندکه ار آا 
چنتین شتده استت کته سازی بوا و ایتناب مصلحسازی هم باالتر بوا، مکصالح

مراان بزرگی شده که امروزه به صورت مصلحین الباته ة اهندمکاب حسینی الها 
کننتد؛ چترا کته ایتن قیا  متی - چرا که نبوت خام شده است - نه به صورت نبی

مکاب منبع وحی و الها  انبیار است؛ همچنان که به پیغمبتران از رترف خداونتد 
 1.«شده ار مواقع الز  قیا  کنندمی ماعال وحی

 . قیام برای خدا، نور و شهادت2-2
و کستانی را کته ار راه ختدا کشتاه »فرمایتد: بقره خداونتد می ةسور 154 ةار آی

ار اینجتا از حیتات «. اانیتداند، ولی شتما نمتیشوند مراه نخوانید، بلکه آنها زندهمی
حتواس  ةست، این حیتات بته وستیلشهدای راه حق نزا پروراگار سخن گفاه شده ا

 :استت چنتینموعظه خداونتد  ای ایگرچرا که فراماای است. ار آیه ؛شواارک نمی

 ــــــــــ
های عرفانی جلوه، محمد امین، صااقی اُرزگانی :به نقل از 71 ، چهل حدیثشرح ، روب اهلل، خمینی. 1

 .171 ، نهضت حسینی
 .71-72  ، 1ج ، حماسه حسینی، مرتضی، مطهری. 2

 .71و 75 ، همان. 1
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 َمث نَى َوف َرادَا للِ ق ل  إِن َما أَِعظ ك م  بَِواِحدَة  أَن  تَق وم وا پیامبر بته امتت بگتو ای (؛ 41/)سبأ
باشد، اگتر عمتل بترای ختدا باشتد  باشد. اگر قیا  برای خدا «هلل»که قیا  کنید و قیا  

یعنتی بیتداری  «یقظته» ل منتزل ستلوک راشکست ندارا. خواجه عبداهلل انصاری، اوّ
، و «هلل اان تقومتو» :آورا که ختدا فرمتواه استتااند و این آیه شریفه را شاهد میمی

تمتا   بنتابراین 1.استت «قیتا »تعبیرش این است که بیدار شوید، بیدار شتدن نتوعی 
 .قیا  از خواب و قیا  بعد از بیداری ؛ای عالم نیز قیا  استهنهضت

 :فرمایدمی بارهار این  اما  خمینی
و  -سال  اهلل علیته  - رحضرت سیدالشهدا ،بهارین خلق اهلل ار عصر خواش»

هاشم و اصحاب او شهید شدند و از این انیا رفاند با شهاات، بهارین جوانان بنی
سال  اهلل  -شوا، حضرت زینب می پلید یزید صحبتلکن وقای که ار آن مجلس 

رفان یک انستان کامتل، شتهاات  .«جمیالً االّ  تُیأما ر»خورا که می قسم - علیها
جنتگ کتراه و  اینکتهیک انسان کامل ار نظر اولیای خدا جمیل است، نه بترای 

 .2«تبرای خدا بواه است، قیا  برای خدا بواه اس جنگ اینکهکشاه شده، برای 
چرا که نور، استمی از استمار ؛ سوی نور الهی استه ین قیا  سیر الی اهلل و با

بته عنتوان  -گونه که حکمای بتزر  استالمی از جملته ستهرورای اهلل است. آن
خداوند را نور االنوار یا نور حقیقی مطلتق بته  - 1سس وجواشناسی مسئله نورؤم

اجباری ار اسفاری اراای عرفا و هنرمندان واقعی پی  از سفری  4.آوراشمار می
کنند. صدرای شیرازی این اسفار چهارگانه را چنین معرفتی و اخایاری شرکت می

 :است کراه
کوشد از ربیعتت عبتور که هنرمند می« سفر من الخلق الی الحق»ل: . سفر او1ّ

 ــــــــــ
 .211،  وی کربالشناسی از منظر بانزیباییمصباحی، فریده،   .1

 .211 ، همان. 2
 .111 ، تاریخ فلسفه اسالمی، هانری، کربن. 1

 .54 ، 2ج، مجموعه مصنفات، بن حب  شهاب الدین یحیی، سهرورای. 4
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ای عوالم ماورار ربیعی را نیز پشت سر گذاشاه تا به ذات حق واصتل کراه و پاره
 .شوا
پتس از آنکته ستالک، ذات حتق را از  .«سفر بالحق فتی الحتق»او :  . سفر2

و صتفات  استمار به کمک خوا او به سیر ار شئون و کماالت و ،نزایک شناخت
 پراازا.او می
کته ار ایتن مستیر هنرمنتد بته ارشتاا و « سیر فی الخلق بالحق»سفر سو :  .1

 راازا.پاثر خوی  میة هدایت مرا  و اساگیری آنها از رریق ارائ
امتا  ،کنتدسالک به خلق و میان مرا  بازگشتت متی .«سیر فی الحق بالحق. »4

بلکه ذات حق را با  ،بازگشا  به معنای جداشدن و اور شدن از ذات حق نیست
و اینجتا همتان مقتا  زینتب استت. هنرمنتد  1بینتدهمه چیز و ار همه چیتز متی

ق، کربال را، شتهاات گذرا و غرق ار حمی عاشورایی که از ارا و خون و جنگ
بیند. زینب هنر عاشتورا را براار و اسارت یاران را نشان حق و آزمون عاشقی می

ااند و همواره ماذکر این واقعیت است کته تسلیم شدن ار برابر شریعت الهی می
 2.سازاگر میهدفی الهی، از زیبایی بهره جساه و زیبایی کلی را جلوه

ار واپستین  قضای خدا بوا. حسین بن علتی گاه رضای انسان بهکربال تجلی
خواهر خوی  را  و« کبقض ئالهی رضی : »فرموالحظات حیات ار قالگاه چنین 
یعنی خوا را هی  ندیدن و جز  ؛«ارضی بقضار اهلل»: نیز به همین نکاه توصیه کرا

ار آغتاز ایشتان پستندی نداشتان.  خدا هی  ندیدن و ار مقابل پسند خدا اصتالً
هتل أرضتا اهلل رضتانا »فرمواه بوا: ای که به سوی کوفه نیز ار خطبهحرکت از م

 1.رضا و پسند ما خاندان، همان پسند خداست ؛«البیت

 ــــــــــ
 . 31  ، تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسالمی، محمد، معمارزااه. 1

 .23  ، جاودانگی و هنر، تیاوس، بورکهارت. 2

شماره، ، پی پرسمان، «جمیالً االّ  یتُأما ر»که فرموا:  کال  حضرت زینبتحلیلی بر  ،جواا، ثیمحد. 1
 .11 ، 1131فروراین
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عاشورا و حوااث پس از آن به زینب نسبت اااه  ةآنچه بی  از همه ار صحن
، صبر این بانوی پر شکیب است. کمار کسی است که از صبر زینب نشتنیده هشد

صبر سه گونه است: صتبر ار » فرماید:می از رسول خدا به نقل یاما  علباشد. 
، مصیبت، صبر بر راعت و صبر از معصیت و کستی کته بتر مصتیبت صتبر کنتد

برگرااند مصیبت و شدت آن را به نیکویی عزای آن )یعنی با صبر جمیل شتدت 
 ار مقامتات و مراحتل عرفتانی و گونه بتوا.و زینب این 1«(کندمیمصیبت را را 

بسی اشوار و بس ارجمنتد استت. اگتر حضترت « رضا»سلوک، رسیدن به مقا  
ماعالی ار عملکترا  ةبیند، به خارر بروز این شاخصزینب، حااثه کربال را زیبا می

 2.است و یاران و اوامان  ارسیدالشهد ،خدا ولیّ
مقا  صبر و براباری آن هم از نود صبر جمیل مقامی استت کته خداونتد بته 

ار قرآن  1.حب این مقا  اجر و پاااشی فوق تصورشان وعده اااه استبندگان صا
شماری از صبر ار راه او و صبر ار راه هتدایت مترا ، کریم خداوند ار آیات بی

چرا که آنچته نتزا ماستت  ؛صبری جمیل همراه با توکل و رضا سخن گفاه است
 4.ی نزا خداستولی آنچه ار اناظار انسان صابر خواهد بوا، باق ،فانی خواهد شد

چرا که فقط برای ختدا و رضتای اوستت. صتبری  ؛صبر زینب، صبر جمیل است
چنان کته یعقتوب گفتت: آن ،است که یوسف ار برابر هوای نفس برااران ااشت

 ــــــــــ
 .211و 215  ،(اربعین حدیث) چهل حدیثشرح ، اما  خمینی. 1

، پرسیمان، «جمتیالً االّ یتت أمتا ر»کته فرمتوا:  کتال  حضترت زینتبتحلیلی بتر »، جواا، ثیمحد. 2
 .11 ، 1131 شماره، فروراینپی 

1 . ِت م  فَنِع َم ع ق بَى الد ار خارر صبر و اساقامااان. چه ه سال  بر شما ب (؛ 24)رعد/ َسالٌَم َعلَی ك م بَِما َصبَر 
 .نیکوست سرانجا  این سرای

4 . ِةةِزیَن  ال ةةِذینَ  َمةةا ِعنةةدَك م  یَنفَةةد  َوَمةةا ِعنةةدَ للا ةةَره م بِأَح   بَةةا   َولَنَج  وا  أَج   َسةةِن َمةةا َكةةان وا  یَع َمل ةةونَ َصةةبَر 
 الباته و بتوا خواهد باقی خداست نزا آنچه و شد خواهد نابوا همه شماست نزا آنچه (؛11)نحل/
 .آوراندمی جا به که عملی از بهار بسیار است اجری بدهیم صابران به که اجری
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و صبر زینتب،  1کنممی نفس شما چنان انیا را ار نظرتان آراساه که من تنها صبر
اونتد اانتاترین شتاهد استت و اانتد خدآراساه به رضای پروراگار است که متی

 ترین قاضی ار پیکار حق علیه بارل. بزر 

 حُسن، خیر و رستگاری .1-2

سفر، آرزو و ارهار امیدواری کتراه بتوا کته آنچته  ةار رلیع حسین بن علی
برای او و یاران  باشد، چه به صورت « خیر»خداست،  ةآید و آنچه ارااپی  می

ایتدن ختواهر و خیتر ایتدن بتراار، مکمتل  زیبا. چه به شکل شهاات و «فاح »
 .یکدیگرند

شتوا، آنچه بر اساس قرآن، روایات، عرفان و هنراسالمی، به زیبایی تعبیر متی
 اویستتکه ار قرآن این واگه و ماعلقات آن نزایک بته چناناست، « حُسن»ة واگ
بهجت،  ،ی نیکویی، نیکیاحسن به معنای کمال و ار لغت به معن .2استآمده بار 

خوبی، جمال، بهار، خوبرویی، زیبایی، مالحت، رونق و خوشتایند بتوان ار سته 
عقل، نفس و حس قابل ارک است. حُسن ار چهار معنای زیبتایی، نیکتی، ة مرتب

روا و به معنای نیکوترین است نه نیکوتر. ار برخی آیتات می کارهحق و صدق ب
 1د که بر راهر اشتاره ااراقرآنی، منظور از حُسن، همان زیبایی بیان شده و آن نو

بارنی ة حُسن به زیبایی اخالقی و معنوی اشاره اارا و جنبة اما ار اکثر آیات، واگ
االلت اارا )شر ار آن راه ندارا( و ار قترآن بته « خیر»زیبایی مدنظر بواه که بر 

 ــــــــــ
1 . ًٌرا فََصب ٌر َجِمیل لَت  لَك م  أَنف س ك م  أَم   بِِهم  َجِمیعًا إِن ه  ه َو ال عَِلیم  ال َحِكةیم   یأَن یَأ تِیَنِ  َعَسى للا   قَاَل بَل  َسو 

له را چنین ار نظرتان آراساه است! من صبر ئمس، هواى( نفس شما»)یعقوب( گفت: )(؛ 31)یوسف/
 چترا کته او، صبرى زیبا )و خالى از کفران(! امیدوار  خداوند همه آنها را به من بازگرااند، کنممى

 .اانا و حکیم است

 . و ... 21یونس/  ،77قصص/  ،71فرقان/ . 2

هتر چنتد زیبتایی آنتان متورا پستند تتو باشتد. ، 71ار آنجا زنانی نکو روی و نکوخویند. رحمتن/. 1
 .11احزاب/
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 1.کار رفاه استهحَسَنَه بو  های حُسن، حَسَن، حُسنات، حَسَناتشکل
محور اصلی آنچه حضرت زینب  ،حسین  یر قرآن و سخن امابا توجه به تعب

یعنی پاکی و بهتائی کته ار  ؛خواند، حسن ار معنای خیر استمی ار عاشورا زیبا
 ،سپاهی از شر و ناپاکی ار مقابل ایستاااه باشتد؛ هر چند آن هی  شری راه ندارا

اات نائتل آن جنگیدند و به مقا  شته یو یاران  بر سر بقا اما خیری که حسین
ة استت. واگ« حستن»تا ابد واالترین خیر و معنای حقیقتی زیبتایی یعنتی  ،آمدند

بلکته بیشتار ماوجته  ،حسن ار قرآن کریم االلت روشنی بر زیبایی حسی نتدارا
که ار کائنات وجتوا  2«نظم و ترتیب و شایساگی قوانین و جریان وجوای است»

ای بته قبیلته یتا ی توستط گروهتیاارا. اما زمانی که این نظم و توازن و شایساگ
آشفاگی تبدیل شوا و شر قدرت پیدا کند، اینجاست که حقانیتت خیتر بایتد بته 
میدان بیاید تا جریان وجوای به نظا  احستن ختوی  بتازگراا کته ویوگتی هتر 

َسَن ک ل  َشیء  َخلَ مخلوقی است  و مهتم تتر از آن خداونتد ( 7)سجده/ قَةه  ال ِذی اَح 
تالش و بهارین مکانِ و زینب  1کندمی ن احسن آفرینندگان معرفیخوا را به عنوا

از جان گذشاگی برای بازگشت به این نظا  احسن را اشت کربال اید و فرمتوا: 
های راهری منحصتر و . پس حُسن نیز همانند جمال به پدیده«جز زیبایی ندید »

ةَماء  األ َوللِ  4گیتراهتای غیتر متاای را ار برمتیپدیتدهایگتر محدوا نشتده و  س 

ةنی   س  حُسن برای اسم، صورتگری، رنتگ، روایتت، ة شوا که واگمالحظه می 5ال ح 
چون حسین بتن  ؛رسندناب که به مقا  فنای فی اهلل میهای سخن، حکایت، الگو

 ــــــــــ
1 .  َن ثََواِب اآلِخَرةِ َوللا   فَآتَاه م  للا ِسنِینَ ـی ِحبو ال   ثََواَب الدون یَا َوح س   (.143عمران/آل ) م ح 
 .15 ، 1ج، تفسیر المیزان، حسین، سید محمدرباربایی. 2

1 .  سَن  ال َخاِلِقینَ  فَتَبَاَرَك للا َسَن ال َخاِلِقینَ ( 14)مؤمنون/ أَح  وَن أَح   (.125ات/)صافّ أَتَد ع وَن بَع ال َوتَذَر 

4 .  ةَوَرك م َسَن ص  َرك م  فَأَح  َسةن  ِمةَن للا ِِ ِصةب غَََ للا( 14من/ؤ)م َوَصو  ( 113)بقتره/ ِصةب غًََ  ِِ َوَمةن  أَح 
  َسَن ال َحِدیثِ  للا َل أَح  ً س  ن اِس ح  للِ  اَو ق ول و( 21)زمر/ نَز  ِ  ( 31/بقره) نا إِن ا َجعَل نَا َمةا َعلَةى األر 

َسن  َعَمالً   .(7)کهف/ ِزینًََ لََها ِلنَب ل َوه م  أَیوه م  أَح 

 .(52( )احزاب/4( )تین/2( )ملک/1های )تغابن/ین سورههمچن، 131اعراف/. 5
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 است. رفاه کار و یاران  و ... به علی

 . احسان و تجلی عشق 4-2
شیدایی حقیقتت استت و هنرمنتد  ه حقیقت و هنر،ار هنر اسالمی، زیبایی فرّ

اهد کته بتا االلتت بتر ای نشان میگونهمسلمان، زیبایی اشیار و موضوعات را به
حقیقت جمیل و مطلق الهی، فضایی آکنده از اعاقاا و عبوایت را پدید آورا. لتذا 

لمتس »فرمایتد: متی کند. قرآنشناسی هنر اسالمی از حقیقت، محاکات میزیبایی
اهتد ختوا . شخصی که حقیقت را نشان می1«)قرآن( مگر مطهران را کنند آننمی

پس  ؛آشکار کران حقیقت بوا باید تجلی حقیقت باشد. هدف اصلی اما  حسین
خوا ار رمع و زرق انیا پنهتان  ةمبارزه کرا با آنهایی که حقیقت را ار نفس امار

اق حق و ار کرا تنها برای احق 1محسن بوا؛ چرا که احسان حسین 2.کراه بواند
قرآن کریم، محسن کسی است که وجوا خوی  را تسلیم حق کراه است و اجتر 

َهه   :چنین فرای نیز با خداست لََم َوج  ه  ِعن دَ َرِبّةهِ لِل بَلَى َمن  أَس  ر  ِسٌن فَلَه  أَج  ح   َوه َو م 
 بیند. می ار کربال تجلی احسان براار و یاران  را زینبسان بدین. (112)بقره/

خداوند زیبایی را ار وجوا انسان نهاا و خواستت تتا او ختوا زیبتایی را بته 
ها به میزان مسئولیت و تجلی و مقا  رهور برساند. ارک و تجلی زیبایی ار انسان

سنگینی باری که خداوند بر اوششتان نهتااه مافتاوت استت. ار اینجاستت کته 
ها و حقیقت لهی پدیدههنرمند، عارف و سالک راه حق که هر سه به انبال ارک ا

یکتی  4.شتوندااراک و بیان مافتاوت متیة هساند، ار اریافت زیبایی وجه و نحو
خون خوا و عزیزان  است از نهتی از منکتر  ةشوا که تا آخرین قطرمی حسین

 ــــــــــ
 .71واقعه/. 1

 .71-72 ، شناسی هنر اسالمیجستاری در زیبایی، اصغر، فرفهیمی. 2

 احسان ار اصطالب قرآن به معنای تسلیم وجه مخلوق به خالق است.. 1

 .77 ، همان. 4
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با آن زینب  ایگرینهااه شده خداوند را آشکار سازا و  ةکشد تا زیبایی وایعنمی
چه کالمی سزاوار این تسلیم ار برابر خداوند و امر  کال  زیبای  و جز این کال ،

های عالم متاای ای است که فراتر از واقعیتاوست. هنر زینب ایدن تجلی واقعه
 ولی بر روی زمین حااث شده است. ،است

گوید، تجلتی حستن و ار وجته می ار یک وجه زیبایی که زینب از آن سخن
شوا کته ماوجته می نب راوی عاشقیایگر جذبه عشق قرار اارا. ار این مقا  زی

تنهتا  1.معشوق حقیقی خوی  است و ار راه ارهار عشق، از جان گذشتاه استت
نگر زینب است که ار عاشورا چنتین زیبتایی را ارک کتراه، نگاه زیبابین و گرف

 گشاید.می بیند و لب به سخنمی
 عشق معراجی است سوی بتا  ستلطان جمتال

 
 2راج رااز رخ عاشتتق فتترو ختتوان قصتتة معتت

 

 حضرت زینب ةکربال و جمل ةتبیین تطابق واقع .3

چراکه خلقت خداونتد، کامتل و بتدون نقتص  ؛تضاا، خاصیت آفرین  است
برختورااری پس زمانی که بشر بخواهد چنین کمالی را ارک کند به الیتل  ؛است
آورا و خصلت ماای و زمینی که ار آن جای اارا، تاب چنین کمتالی را نمتیاز 

اهد. ار واقتع تضتاا ستنگ صورت تضاا، خوی  را نشان میه ن کمال بارک ای
که بترای سازا، همچنانمحک و قیاسی است که ارزش واقعی اشیار را ماجلی می
خداوند، صفات ماضتاا ة ارک نور، رلمت نیاز است و برای ارک صفات رحمانی

 ه ةَو هَ ِإالٰ ـ  ال ِإلة یذِ ال ة ه ةَو للا   -سوره حشتر  21 ةو ار تقابل با آن نیاز است. ار آی

ةة ةةـال  ةةـَمِلك  ال ق ةةدووس  الس ةةالم  ال  ِمن  ال  ؤ  ةةـم  َهی ِمن  ال عَِزیةةز  ال َجب ةةار  ال  تََكِبّر  س ةةب َحاَن للاِ ـم  ةةا  م  َعم 
ةِرك ونَ  تتا  ،ار آمتده استتار برابر صفت مهیمن بوان پروراگار، صفت جبّت - ی ش 

از آنچه بتا او ا و ار اناها خداوند خوا را نهایت زیبایی صفت مهیمن آشکار گرا

 ــــــــــ
 . 3 ، تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسالمی، محمد، معمارزااه. 1

 .موالنا. 2
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 .شماراه میگیرند، منزّشریک می
حضرت زینب ار برابر ارا و مظلومیت و رلم و جفایی که ار کربال بر  ةجمل

شوا سر براار، بریتده می چگونه !برانگیز استالؤسر آل ره آمد بس عجیب و س
کنتان پناه ترسان و گریهن بیسوزان و کواکاها و یاران غرق به خون باشند، خیمه

یا متن »فرماید: ار اعای عرفه می باشند و بگویی: جز زیبایی ندید . اما  حسین
ای و ایتن کسی که ار غایت بهتا و زیبتایی تجلتی کتراه؛ ای «ی بکمال بهائهتجلّ

 َو االَرِ   اتِ و   ن ةور  الس ةمللا  است.  آنة تجلی همان نوری است که آفرین  جلو
ایتن خلتق  .ای از تجلی اوستخداوند نور هسای است و خلقت جلوه(. 15)نور/

گتر استت کته ختوا ار ررف تناسب )قدر( و صورت زیبتایی یتا حُستن جلتوه
(. ار 24)حشتر/ ال َخةاِل   ال بَةاِر    ه ةَو للا   1.گتری هستای استتزیباترین صتورت

ظتم کیهتانی. ایدگاه اسال  صُنع الهی، یعنی تجلتی وحتدت الهتی ار زیبتایی و ن
وحدت ار هماهنگی کثرات ار نظم و تعاال عالم تجلتی کتراه استت و زیبتایی 

گیرا. چرا ار کربال برای ارک زیبایی و بازگرااندن مجتاری اینها را ار برمیة هم
 ؟افادمی والیت به حقیقت، جان ااان و شهاات، سر به نیزه ااان و اسارت اتفاق

 فساا حکومت جتور ار زمتان امتا  حستین ال باید به اوراناین سؤبرای پاسخ 
 بازگرایم.

 کربال و ستخن حضترت زینتب را بتازگوة آنچه به بهارین شکل ممکن واقع 
وجوا اارا. ایگر بترای  کند پارااوکسی مهم است که ار ال قیا  اما  حسینمی

امیته راهرفریبی، فساا و ارآمیخان بارل و حق ار اساگاه خالفتت بنتی حسین
 2«فرقتان»پتس حستین  ؛گذارا. تنها راه قیا  استمصالحه و تقیه نمیجایی برای 

برااشاه شوا. پارااوکسی اسالمی امت میان ناصواب از های بدعت ةشوا تا هممی
شوا ارک زیبایی قیا  ار عتین پلیتدی حکومتت جتور می که ار این قیا  مطرب

 ــــــــــ
 .51-42 ، تمدن اسالمی نظریة بنیادی هنر، معماری و زیبایی در قدر،، حسن، بلخاری قهی. 1

 .41انفال، 1فرقان/، 43انبیار/، 4آل عمران/، 135 و 51جدایی حق از بارل. بقره/  ةوسیل. 2
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شتده و همچنتین هتا بیتان زیبایی برای رساگاری انسانهای است. ار قرآن نشانه
کته ای ار جامعته ترین آنها اشاره خواهیم کرا و حسیناضداا زیبایی که به مهم

اضداا زیبایی حاکم شده بوا است به قیتا  زا تتا تفکیتک و آشتکار کنتد اصتل 
اانتد کته متی چون آگاهانه است و ؛زیبایی را ار حقیقت. اناخاب ایشان زیباست

زیبتایی ار های ترین جلوهقیا  کند. مهماما حکمت آن بوا که  ،شهید خواهد شد
امیته ی حکومت بنیهاشاخصهآنها  ةکه هم -ار برابر اضداا آن  قرآن که حسین

 :از این قرار بواند قیا  کرا - است
تعتاال ار برابتر  ؛شترکو  نفتاق )وحتدت( ار برابتر تفرقته، توحیتد تجلتی
هتدایت ار ؛ غفلتت ابرتفکر ار بر و ذکر؛ شکر ار برابر کفران نعمت؛ ناهماهنگی

اصتالب ؛ امنیت ار برابر ترس و ناامنی؛ عبوایت ار برابر خوابینی؛ برابر گمراهی
روی ار برابتر استراف و میانته؛ عتدالایعدالت ار برابر رلم و بی؛ ار برابر فساا

احستان ار برابتر ؛ سااگی ار برابر ریا و تفاخر؛ تقوا ار برابر گناه و زشای؛ تبذیر
 ی.شرارت و پلید

ور شتدن ار مظتاهر و هتای حیتوانی و غورتهبدون پاالی  روب از آلتواگی
ار  حتقارک جمال مطلتق  و نمواهای محدواکنندة تفکر، شهوا و ارک زیبایی

 مخالف زیبایی میسر نخواهد شد.های جلوه
 بر باا فنا تتا نتدهی گترا ختوای را

 
 1هرگز ناوان ایتد جمتال احتدی را

آامی تار و پوا الگوهای زشای و زیبایی، ارزش و مااامی که »ار مکاب زینبی  
های ناقص و گتراش بته اور ختوا ارزشی، لذت و اندوه را از هواها و آگاهیبی

هتای تواند جمال احدی را اریابد و زیبتاییبافد، نمیآورا و میاش ار میربیعی
ان وصف انسان با ااش .اار تفسیر و توجیه کندکننده و ریشههسای را به رور قانع

تواند به سپهر الجورای بنگرا و قطترات اشتک ایو و اای مانند انسان الهی نمی

 ــــــــــ
 .وحدت کرمانشاهی. 1
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بنابراین برای ارک زیبایی . اش را زیباتر از آسمان زیبا نکندشوق زیبایی رخساره
ارون ذات آامتی بته  کلی هسای، نخست باید اساعداا زیبتانگریِة واال ار هندس

ستت ا ایتن. و قانون و عظمت آن را اریابتد فعلیت برسد تا باواند زیبایی و نظم
که زینب کبتری بته آن رستیده و مطترب حقیقای  ؛1«یابییابی و جمالقانون کمال

  ساخاه است:
 حتتتریم عشتتتق را ارگتتته بستتتی بتتتاالتر از عقتتتل استتتت

 2کستتی ایتتن آستتاان بوستتتد کتته جتتان ار آستتتاین اارا 
 ی، همتته فتترّاش ال یتتابییتتاگتتر ار بتتاد عشتتق آ 

 1ی، همتته نقّتتاش جتتان بینتتییتتیتتن آوگتتر ار راه ا 
کنتد زینب کبری به کوفیان ار بند و غل و زنجیر نفسانیات یااآوری می ةخطب 

و جمال معنوی و احساس شیفاگی  سنرفاارهای اینی نیز بایسای با ارک حُ»که 
 جاذبه و سلوک حق که ار نهایت بته لقتار اهلل ةبه خداوند و قرار گرفان ار منطق

چنین رفاارهایی موجب انبساط و آرامت  ختارر گاه آن. گیرا پیوندا، صورتمی
کنتد کته بترای انستان فتروا زینب، این را حقیقای زیبا معرفی متی 4.شوانیز می

کند که جان انستان را از آید و مصائب ار راه و سلوک به آن روفانی به پا میمی
آورا. ت باال میکند و تا اوجی که قابل تصور نیسآنچه پسای و پایینی است برمی

تر استت قدر واالست که از هر آلواگی پاک، حقیقت امر عاشورا آناز نظر زینب
شوا و اوگانگی میتان عاشتق و معشتوق برااشتاه که ار آن، ال، کانون عشق می

شوا و ذکر عبوایت خلق را بتا اش زبان وجوا میشوا. زینب ار خالل خطبهمی

 ــــــــــ
 .27-25،  هنر و زیبایی در اسالم، تقیمحمد، جعفری. 1
 .حافظ. 2
 .سنائی غزنوی. 1
 .11-15،  هنر قدسی، مجابی، مطهری) الهامی(. 4
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ا  بندگی محض و رضتا بته قضتا ااان و بته عبوایای که مق ؛کندخالق بازگو می
 حکم الهی تسلیم شدن است. 

 گیرینتیجه

اار ااامة قیا  و مبتارزه عهده و اما  سجاا کربال حضرت زینب ةبعد از واقع
و  و فارمته . شخصیت حضرت زینب بته عنتوان اخاتر حضترت علتیهساند

اتب حستینی بتوا که تا آخرین لحظه، حامی و وفااار بته مک خواهر اما  حسین
حضرت زینب و براباری و عملکرا ایشان ار  ةحائز اهمیت است. آنچه از خطاب

شوا، الگوهایی چتون عتزت نفتس و ااب حضتور ار می کربالی معلی برااشت
هتای ایتن خطابته، ارک مقتا  واالی روحتی و ترین آمتوزهمحضر خداست. مهم

ولتی از لحتا   ،شتدهآزراه  شتانیارانآنتان و معنوی زینب است، هر چند جسم 
روحی کالمشان بارزترین تجلی ااب ار محضر خداست. زینب زبان اعاراض می

خشتود و ار  و ااب خضودبا ها و اسارت، ار برابر خدا ولی با همه رنج ،گشاید
 گوید.)شری ار آن راه ندارا( سخن می برابر مرا  با ااب بزرگواری و خیر

شناستی از نظتر زیبتایی« زیبتایی ندیتد جز »حاضر، کال  بانو زینب  ةار مقال
لتین تحلیتل از ایتن ستخن بتا توجته بته معیارهتای وجتوای و بررسی شد و اوّ

شخصیای زینب چون عزت نفس، صداقت ار رفاار و گرفاار و شجاعت و صتبر 
همان صفای که پیشتار منستوب  ؛یعنی جوانمرا رساند« فَای» و حلم ما را به واگه

  فای اال علی ...(.) ال شان بوابه پدر گرامی
حضرت زینب، باور عمیق به حقانیت قیا ، شتهاات  ةمصداق زیبایی ار جمل

ار راه خدا و زندگانی جاواانه است که همانا مفهو  عظیم بیداری استالمی را ار 
خوی  اارا. زیبایی کال  زینب حقیقای است کته تنهتا ابعتاا وجتوای ایشتان و 

چرا که زینب مقا  سیر فی الحق بالحق  ،ابزرگی قلب و نگرش وی سزاوار آن بو
براار های قضا )از آموزهه که ار میان مرا  ولی غرق ار ذات حق بوان، رضای ب

و شاهدترین ار  ترینبزرگوار( و صبر ار راه خداوند و توکل بر او به عنوان عاال
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 هسای را اارا بوا. جز زیبایی ندید  ار سخن زینب، نشان از رفاار اینی عظیمتی
است ه ها ببندگی خداوند و عبد بوان ار اشوارترین آزمون ةاارا که تنها ار سای

و مکاب حستینی همتواره ار حتال تکترار و بتازخوانی  آمده است. قیا  حسین
نگاه امروز جامعه به زنان به عنوان الگوهای رفاتار  رسد؛ هر چند به نظر میاست

های هدف قیا  ةاهندچه تداو رنگ شده است. آناینی، بلند همای و شجاعت کم
همیشتگی و ار  ةنفستانی و مبتارزهتای تترک خواه  ةقدسی است تنها ار سای
ة آید و زینب ار آزمون هتوای نفتس، استطوراست میه نهایت زیبایی شهاات ب

 حُسن الهی ار مکار  اخالق شد.
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از زمانی که اسالم به هند راه یافت  قرآن کریم به عناان قانان اساسی اسالم 

نیز مارد تاجه مسلمانان هند قرار گرفت. از یك سدا ترجمده و تفسدیر قدرآن 

سی  عربدی و انگلیسدی و از سدای دیگدر  های اردو  هندی  فارکریم به زبان

تأسیس مراکز آمازشی  تبلیغی و پژوهشی در حازة علام و معار  قرآن کریم 

در سراسر هند رواج یافت. تألیا و تددوین انبداهی از آثدار قرآندی و تربیدت 

ر  قرآن هددا و پددژوه و قدداری قددرآن کددریم  حاصددل ایددن تالشهددزاران مفسددّ

نی  در تناع تفاسیر قرآنی به لحاظ مذهب  هاست. اوج این جنبش قرآکاشش

 روش  گرایش  سبك و زبان کامالً مشهاد است. 

آنچه در این ناشتار مارد نظر است  گزارشی تاصیفی از تفاسیر شیعی در هند 

 .باشدمیاست که گاه با تحلیل نیز همراه 

 در هند.هنر  تفاسیر شیعه هند  تاریخ تشیع در هند  تاریخ تفسیر  ها:لید واژهک

 ا به تاریخ تشیع در هندرنگاهی گذ

آغازین هجری، بازرگانان مستلمان عترب از ستواحل جنتوبی و های ار سده

 ــــــــــ
 های قرآنی پووهشگاه علو  و فرهنگ اسالمیاسااایار مطالعات و پووه  .1

.mostafa.ahmadzadeh@gmail.com 
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غربی ار هند نفوذ نمواند و ار برخی نواحی هند، این اسال  را مناشر ستاخاند. 
با سلطة غزنویان ار هند، اسال  به رور رسمی به عنوان این حاکم تثبیت شتد و 

 سلمان ماعدای بر هند حکمرانی کراند. های مسلسله
امتا پیشتینة آن  ،توان زمان وروا تشیع به هند را اقیق تعیین نموااگر چه نمی 

اهل  ع با حبگراا و اینکه تشیّو فرزندان آن بزرگوار بازمی به روزگار اما  علی
ه ا و با مهاجرت سااات و علویان شیعکر ار این سامان کار خوی  را آغاز بیت

 کراند، بارور شد.می که از حکومت مرکزی اموی و عباسی فرار
رتور هع بته وستیله مهتاجرت و مستافرت بتتوان گفت نفوذ تشتیّبنابراین می

انفراای یا جمعی ار رول سالیان اراز صورت گرفاه است. پس از آن بته آرامتی 
هتای ها صتاحب پستتبه روری که ار حکومت ،شیعیان ار هند گسارش یافاند

هتایی را ار لیدی شدند و به تدریج ار قرون اهم و یتازاهم هجتری، حکومتک
 هند تأسیس کراند. 

ع گراییدنتد. ها نیتز بته متذهب تشتیّچند قرن بعد، بسیاری از هندیان و مهاراجته
 کراند.عزاااری می 1هابارهااشاند و ار اما هایی ار تکایا برپا میشیعیان هند، تعزیه

را  انها علیه شیعیان، آنتیری و خشونت سیاسی اولتگاز سوی ایگر، سخت
ااا. حملة وحشیانه یعنی شبه قاره سوق می ،به سرزمین امن و نزایک آن روزگار

مغول به ایران، فرهیخاگان، عالمان، هنرمندان و مرا  بسیاری را به مهتاجرت بته 
اندیشته و شیعیان نیز جا ااشتاند. متن  ایرانیتان و  انهند واااشت که ار میان آن

فرهنگ ماعالی ایشان از علل اساقبال و اعوت از آنها به سرزمین هند بواه است. 
بسیاری از عالمان شیعه به همین الیل به شبه قاره مهاجرت کراند. نیز بیفزاییم که 
زبان فارسی و نزایکی با ایران نیز از علل مهم گسارش تشیع ار شبه قتاره بتواه 

 ــــــــــ
هایی یاسبا مق شوا که بر اساس گنبد و بارگاه یکی از امامانای گفاه میهای مذهبیباره به مکاناما . 1

 مراستم متذهبی برگتزار هتااند و ار آنار شهرهای هند به ویوه لکهنو ساخاه شده، ار حدوا واقعی
 ار لکهنو است. کربالاما  باره ، بارهشوا. مشهورترین اما می
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ار جنوب این سرزمین نیتز تشتیع را بته شتکل های شیعی است. رهور حکومت
 ای ار این منطقه بسط ااا و زمینه فعالیت عالمان شیعه را فراهم نموا. گساراه
 ؛های شیعیان ناقص خواهند بوااین عوامل بدون نگاه علمی به توانمندی همة

چرا که همواره یکی از علتل موفقیتت و رشتد یتک گتروه را بایتد ار ختوا آن 
عملکرا شیعیان ار قالب تقیة به جا، انعطاف چگونگی . ارایت و جو کراوجست

و آزاا منشی، لیاقت ار مناصب کلیدی، برتری علمی و... از جمله علل بقا و رشد 
 ع ار شبه قاره بواه است. تشیّ

ابعتاا، حیتدرآباا را بترای  ةمیر محمد مؤمن اسارآباای، با آوران تشیع ار هم
علمی و عقلی تشتیع های بنیاا ،او با تعلیم و تدریسع مأنوس کرا. همیشه با تشیّ

ا و با تألیفتات کررا اساوار نموا و با انجا  مناسک شیعی آن را به همگان معرفی 
 آن را نهااینه ساخت.  ،ی که به راه انداختاو موج علمی

ع با تصوف شیعی چنان ار شبه قاره رهوری پایدار یافتت کته کشتمیر از تشیّ
توان شتعر را بته عنتوان ابتزار وز رسید. از سوی ایگر، هرگز نمیاین گذر به امر

محبوب تبلیغ و تبیین عقاید و آرا ار اوران گذشاه، است کم گرفت و از این رو 
توان نق  شاعران شیعه را ار گسارش تشیع از یاا برا. شاعرانی که بسیاری نمی
ایتن  همةره هند از وجوا اند. تشیع ار شبه قاقبل از شعر گفان، عالم بواه اناز آن

های آن جتاری استت، عالمان و شاعران نشر و بسط یافت و تتا بته امتروز رگته
هرچند با تهاجم انگلیس به این سرزمین، بیشار خزاین معنوی آن به تاراج رفتت 

ها، شاهرگی شوند به قلتب توان امید ااشت که این رگهو از میان تهی شد، اما می
 1ان. معنویت ار هندوسا ةتپند

 ــــــــــ
، «شتیعه ار گستارش تشتیع ار هنتد ینق  علما»، نامة سیده راضیه نجاتی حسینیتلخیص از پایان. 1

هتای کااببنگرید به: ارالد بیشار  برای. 1133، ارشناسی ارشد پیا  نور مشهدک، صفحات گوناگون
، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی؛ سید عبتاس ارهتر رضتوی، تشیع در هند، جان نورمن هالیسار

 .شیعه در هند
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 نقش قرآن کریم در تاریخ هند

زمان با وروا اسال  به هند، قرآن کریم به عنوان سنگ زیرین تمدن اسالمی هم
اایان ار هند قرار گرفتت. نخستت ایگر ار کانون توجه مسلمانان هند و پیروان 

و بعدها به زبان انگلیسی ترجمه شد ی های هندی، اراو و فارساین کااب به زبان
ها و معارف قترآن کتریم آشتنا شتوند. سلمانان هندی بهار و بیشار با پیا متا تازه

های قترآن کتریم را ار قالتب تتدریس، تبلیتغ و سپس اانشمندان مسلمان آموزه
اایتان هنتد ایگتر ترویج این اسال  به مسلمانان و تا حد قابل توجهی به پیروان 

بازسازی اندیشة اینی  تا این کااب نیز سهمی کلیدی و شایساه ار ،معرفی کراند
 ار هند بازیابد. 

های حکتومای، برختی از سوی ایگر با راهیابی اانشمندان مسلمان به اساگاه
پووهتان و قوانین حکومای رنگ و بوی قرآنی به خوا گرفتت و حمایتت از قرآن

سان و معلمان قرآن کریم رونق یافت. به انبال آن، تأسیس مراکز و مؤسسات مدرّ
اای توسعه و گسارش معارف و علو  قرآنی و آموزش قترآن کتریم قرآنی ار راس

ار شهرهای مهم هند رواج یافت و تألیف و تدوین کاب آموزشی و علمی اربارة 
های گوناگون قرآنی از آموزش قرائت قرآن کریم، تجوید و رسم الختط تتا اان 

جتوا ترجمه و تفسیر بالیدن گرفت و با رواج صنعت چا  به اوج خوا رسید. و
های هند ار حوزة علو  و معارف های خطی و چاپی ار کاابخانهانبوهی از نسخه

 قرآن کریم شاهدی بر این مدعاست.
هتای تطبیقتی بتا قرآن کریم هم ار تعامالت میان فرهنگی و اینتی و پووه 

آمد و بر اساس اایان هند، منبعی مساند و معابر برای مسلمانان به شمار میایگر 
هتا و کراند و هم ار بحثآفرین آن از اعاقااات اینی خوا افاد میآیات زندگی

اهتل  یهای گوناگون اسالمی به ویتوه میتان علمتامناررات مذهبی ار میان فرقه
برای همة پذیرفاه ترین و معابرترین منبع سنت و اانشمندان شیعی، به عنوان مهم

هتای ویوگی یبتاناا شناسان وشد. ار این میان، لغتمذاهب اسالمی محسوب می
زای قرآن کتریم را ار آثتار اابتی ها و فصاحت و بالغت حیرتانگیز واگهحیرت
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مایتة شتعر ختوی  را از کتا ، بتنهکشیدند و شاعران تشتنخوی  به تصویر می
 گرفاند. بخ  آن برمیفزا و حیاتکران آیات روبآبشخور بی

تأستیس و تترویج هنرهتای  بهره نبوا. قترآن کتریم ارهنر نیز ار این میان بی
های گذشاه از نظیر بواه و هست و آثار به جای مانده از سدهگوناگون ار هند، بی

هتا، اربارهتا و معمتاری بناهتا و هتا، معابتد و زیارتگاهها، قصرها، بادجمله کاخ
زبتانی، هنرهتای گونتاگونی را کته قترآن کتریم، شهرها، همه و همه بتا زبتان بی

. هنتوز بتر ار و ایتوار اهنتدنشتان می آشتکاراوز آنها بواه، خاساگاه رهور و بر
ها و معابد و بر محراب و منبتر باد ها و بر سرارِقصرها و کاخ ةشهرها و بر کنگر

ای را بته ختوا جلتب نواز قرآن کریم، چشم هتر بیننتدهمساجد هند، آیات چشم
 گذشتاه ار هایکند و نفوذ و اقادار منحصر بته فترا قترآن کتریم را ار ستدهمی

های گوناگونی مانند: سازا. خوشنویسی قرآن کریم به خطفرهنگ هند آشکار می
تذهیب و رالکاری قرآن کریم، نقاشتی و  ،نسخ، نساعلیق، ثلث، رقاد، کوفی و ...

کتاری کاری، گ های قرآن کریم، معرقها و ااساانها و شخصیتنگارگری آموزه
هتای قرآنتی، کاری آیات قترآن کتریم و رحلکاری آیات قرآن کریم، منبتو آینه

 ها، معمتتاری قرآنتتیکاری و حتتک آیتتات قتترآن کتتریم بتتر روی ستتنگبرجستتاه
ی( بر گرفاه از روب توحیدی قرآن کریم و هنرهای ریز و ارشت ایگری )توحید

ای از نقت  که به صورت مساقیم یا غیر مساقیم از قرآن کریم گرفاه شده، گوشه
سمانی را از یک سو ار رشد و گستارش هنتر توحیتدی و بدیل این صحیفة آبی
نهاان به هنر ماعالی و تعتالی هنرمنتد و از ستوی ایگتر مبتارزه بتا هنرهتای ارج

اهد. نیز بیفزاییم بستیاری از می مشرکانه و نه هنرمندان غیر مسلمان ار هند نشان
دیتد پآثار هنری ار ساحت قرآن کریم به است هنرمندان غیتر مستلمان ار هنتد 

زیرا قرآن کتریم  ؛اینی بسیار قابل توجه است - که از نگاه مبااالت فرهنگیآمده 
با هنر و هنرمندی مخالف است که نگرش غیر توحیدی را ار جامعه رواج اهتد؛ 
اما اگر هنرمند غیر مسلمان به گسارش هنری بپراازا که نگترش توحیتدی را ار 
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ستازی توحیتد ابی به هدف نهااینهجامعه افزای  اهد، از یک سو، راه برای اسای
ار جامعه و از سوی ایگر زمینة گرای  هنرمند غیر مسلمان بته استال  همتوارتر 

توانتد بته عنتوان یکتی از شوا. امروزه، این تجربة فاخر و موفتق ار هنتد، میمی
های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ار تعتامالت و تبتااالت هنتری بتا سیاست
اجاماعی ار راستاای گستارش نظتا  توحیتدی و  - سیاسیاایان و مکاتب ایگر 

 قرآنی ار جهان قرار بگیرا.
غ، پووه، مبلّتها، تربیت صدها مفسر، مارجم، قرآنها و کوش نایجة این تالش

اسااا و معلم قرآن، قاری، هنرمند قرآنی )خطاط و خوشنویس، نگارگر و نقتاش، 
کار و ...( و شاعر است که هر یک  کار، کاشی کار، گکار، منبتکار، معرقتذهیب

اند و تاریخ پتر به سهم خوا ار اعاالی فرهنگ قرآنی ار جای جای هند کوشیده
 اند. بر  و باری را برای قرآن کریم ار این پهنه از جهان رقم زاه

خالصه آنکه قرآن کریم آن چنان ار فرهنگ این مرز و بو  و ار جان و روان 
تتوان گفتت بررستی ستیر فتراز و فتروا ت میئته به جرهندیان راه یافاه است ک

راه بته جتایی فرهنگ و اندیشة اینی ار هند بدون توجه بته نقت  قترآن کتریم، 
 . برانمی

 تفاسیر شیعی در هند

همچنتان کتته پیشتار آمتتد، حضتتور جتدی شتتیعیان ار هنتتد بته ستتدة هشتتام 
گیترا، میاربر گراا. از این سده تا سدة معاصر، که حدوااً هفاصد ستال رامیباز

تفاسیر گوناگونی به است مفسران شیعه ار هند به رشاة تحریر ارآمده است کته 
بررسی سیر فراز و فروا آن به عنوان بخشی از تاریخ تفسیر شیعه حتائز اهمیتت 

 .است
ار اینجا به عنوان ارآمدی بر تاریخ تفسیر شیعه ار هند، به گزارشی توصتیفی 



 1111 پاییز 111شمارة  31

بته  1پراازیم. از میان مذاهب گوناگون شیعه ار هند،از برخی از تفاسیر شیعی می
هتای گونتاگون فارستی، عربتی، شتوا و از میتان زبانشیعة اثنا عشریه اکافتا می

کنیم. ار و عربتی بستنده متی انگلیستی، اراو و هنتدی نیتز بته او زبتان فارستی
جانب، تفسیری به زبان انگلیسی که شتیعیان هنتد نوشتاه های مخاصر اینبررسی
 ، به است نیامد.باشند

توان گفت که منحنی نگارش تفاسیر شیعی ار هند ار ار یک تحلیل کوتاه می
سدة هفام آغاز و ار سدة اهتم و یتازاهم بته اوج ختوا رستیده و ماأستفانه ار 

های بعدی رو به افول نهااه است. هر چنتد ار حتال حاضتر اغلتب تفاستیر سده
اما بتا توجته بته  ،ازاهم و سیزاهم استباقیمانده و چا  شده مربوط به قرن او

های خطی مفقوا و مساندات تاریخی و فرهنگی های خطی موجوا و نسخهنسخه
توان ااعا کرا که سیر نگارش تفاستیر ار و ارهارات اانشمندان ار این مورا، می

 های اخیر رو به افول نهااه است.سده

اسیر شیعی ار هنتد حال، بر اساس روش، گرای ، سبک و زبان به بررسی تف
 پراازیم.می

 شناسی تفاسیر شیعی در هند روش

هتا و منتابعی کته ار روشن است که هر مفسری بر اساس مبانی، پتی  فرض
گزیند. ار میان اهد، روش تفسیری خوا را برمیتفسیر خوا مورا اسافااه قرار می

کته  هتای تفستیری، مانتود استتروش شیعیان، با توجه به ارشااات اهتل بیتت
های تفسیر قرآن به قترآن، روش اجاهتاای، روش اثتری، روش شتهوای و روش

ران شتیعه بته شتمار ترین روشاز مهم ،روش عقلی های تفسیری ار میتان مفستّ
  2آید.می

 ــــــــــ
 .آقا خانیه(، هااسماعیلیه )خوجه، ند از: شیعة اثنا عشریهاهای شیعه ار هند عبارتفرقه. 1
 .47،  های تفسیریمبانی و روش، محمدکارم، : شاکربنگرید به ارالد بیشار رایب. 2
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های تفسیریِ گوناگون، روش اثری ار میان تفاسیر شیعی ار هند از میان روش
ی از ایتن تفاستیر بتا گتزارش گیرا. تعداا قابل تتوجهار جایگاه نخست قرار می

ار ذیل آیات قرآن کریم و گتاه بتا شترب و تفستیر آیتات بتر  روایات اهل بیت
 اند.محوریت روایات، روش تفسیر روایی ار هند را گسارش بخشیده

ق( فرزند 1117-1123علی)اثر مولوی غال  ،انوار البیان فی تفسیر القر نتفسیر 
له تفاسیر اثری شیعی ار هند است. تفسیر از جم ،حاج اسماعیل بهاونکری هندی

 ئمه معصومیناگیری از احاایث و روایات وی به گجراتی ار سه مجلد و با بهره
علی اثر ایگری تألیف گرایده و ار هندوساان به چا  رسیده است. مولوی غال 

اارا که شامل بخشتی از قترآن و شترب و بیتان ااستاانهای  قصص األنبیاءبه نا  
گیتری از روایتات و باشد که بتا بهرهمی تا رسول اکر  ن از حضرت آا پیامبرا

تألیف نمواه است. این کااب ار سه مجلتد ار هندوستاان  ئمّه راهرینااحاایث 
 1به چا  رسیده است.

با توجه به مهاجرت فالسفه و ماکلمان از ایتران بته هنتد، روش اجاهتاای و 
 یعه ار هند قرار گرفاه است.عقلی نیز کم و بی  مورا توجه مفسران ش

اثتر ستید  ،لوامیع التنزییل و سیواطع التأوییلاز جمله تفاسیر اجاهاای تفسیر 
ابوالقاسم ابن النقی الحسینی الحسنی الرضوی القمی، مقیم الهور و یکی از اعیتان 

جلد رراحی شتده  سیباشد. تفسیر مذکور ار تفسیری قرن چهاراهم هجری می
جزر از قرآن کریم اخاصتا  یافاته استت. بعضتی از  است و هر جلد آن به یک

مجلدات این تفسیر ار هندوساان و پاکساان به چا  رستیده استت. اارای قطتع 
ل آن ار هفاصد و پنجاه صتفحه تر از قطع رحلی ت و جلد اوّبسیار بزر  ت بزر 

ق به نگارش ارآمده است. سیزاه جلد از این تفسیر به فارستی بته 1211ار سال 
خوا آن مرحو  نگاشاه شده که اجل مهلتت اتمتا  آن را نتدااه و چشتم از  ةخام

 ــــــــــ
 .111،  تفسیر و تفاسیر شیعه، عبدالحسین، شهیدی صالحی. 1
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 ةجهان فرو بساه است. از جلد چهاراهم تا اواسط جلد بیست و هفام نیز به خام
پسرش مرحو  سید علی حائری ااامه پیدا کراه است. وی نیز راه پدر را تعقیتب 

استت. عمتر  نمواه و هر جلد را بته یتک جتزر از قترآن مجیتد اخاصتا  اااه
آنچته بتر اهمیتت ایتن اه استت. کرفرزندش نیز کفاف تکمیل این اثر بزر  را ن

از آثار روایی اهل فراوان های لغوی و نحوی مفصّل، اسافااه تفسیر افزواه، بحث
سنت و شیعه، ررب موضوعات کالمی ماعدا، پاسخ به ایرااات خوارج، اختاالف 

زوایتای گونتاگون و چنتد وجهتی بته  هایی ازقرائات و ار یک کال  ارائة پاستخ
 1شبهات است.

ران کشتورهای شیعه نشتین اما، روش تفسیر قرآن به قترآن کته ار میتان مفستّ
مهری قرار گرفتت و همتین های گذشاه ار هند نیز مورا بیمهجور بوا، ار سده

 توجهی بر مهجوریت این روش ار هند افزوا. کم

 شناسی تفاسیر شیعی در هندگرایش

ران بتر استاس اانت ، گیریز گرای  تفسیری، جهتمراا ا های عصری مفستّ
هتایی ماننتد: کالمتی، اابتی، تتاریخی، ها و روحیّات آنتان استت. گرای اغدغه

بته  های تفستیریترین گرای اخالقی، تربیای، اجاماعی، سیاسی و علمی از مهم
 آیند. شمار می
می بواه است که ستبب ترین گرای  تفسیری شیعیان ار هند، گرای  کالمهم

آن را ار مناررات اعاقاای میتان اانشتمندان اهتل ستنت و مفستران شتیعه بایتد 
جست. بسیاری از آثار تفسیری مفسران شیعه ار هند با گترای  کالمتی نگاشتاه 
شده است تا پاسخی بر شبهات و اشکاالت مخالفتان اعاقتاای ختوا یعنتی اهتل 

 ــــــــــ
او  و سو  چا  سنگیِ این اثر تفستیری ار کاابخانته بنیتاا پووهشتهای استالمی ، جلدهای نخست. 1

یز ار کاابخانه اانشتگاه همتدرا اهلتی بته آساان قدس رضوی موجوا است. جلد هفدهم این اثر ن
 رؤیت نگارنده رسیده است. 
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بتر محتور تفستیر و تأویتل آیتات  اغلب این تفاستیرسبب سنت باشد. به همین 
 اند.به نگارش ارآمده مربوط به اهل بیت

هایی است که کم و بی  مورا توجه مفستران گرای  اابی نیز یکی از گرای 
های نوینی را ار تفسیر اابی قترآن کتریم پدیتد شیعی ار هند قرار گرفاه و سبک

اارا کته نته تنهتا ار ی منحصر به فرا یهاآوراه است که ار برخی موارا، ویوگی
های نظیتر و ار ابتداد ستبکبلکه ار عتالم استال  ار نتود ختوا بی ،عالم تشیع

 شوا.تفسیری ار حد خوا، نوآوری محسوب می

 شناسی تفاسیر شیعی در هندسبك

مفسّران ار نحوة بیان و تنظیم مطالب بر استاس ارک شترایط مخارتب و 
هایی مانند سبک 1اند.ه جساههای گوناگونی بهرذوق و سلیقة شخصی از سبک

تفسیر منظو ، تفسیر منثور، تفسیر مزجی، تفستیر مخاصتر، تفستیر ترتیبتی و 
هایی است که تفاسیر ماعدای بتر استاس آن تفسیر موضوعی، از جمله سبک

های جالبی است که ار هند نگارش یافاه است. آنچه حائز اهمیت است سبک
اد شده و توجه ایگر مذاهب را به خوا برای نخساین بار ار تاریخ تفسیر ابد

جلب کراه است. از جمله آنها، تفسیر بدون نقطه قرآن کریم است که ار نود 
 اابی است. - خوا شاهکاری قرآنی

-154) اثتر عالمته شتیخ ابتوالفیض الفیضتی النتاکوری ،سواطع االلهامتفسیر 
ایتب، ( معروف به فیض اکنی و ماخلص به فیضتی، نویستنده، شتاعر، اق1114

ن متذهب جعفتری ار اجتن حقتوق شتیعه و مروّافقیه، مورخ و مفسر؛ از متدافع
های عربتی، فارستی و هنتدی الشعرار اربار اکبرشاه که به زبانملکو  هندوساان

تسلط کامل ااشت. تفسیر مذکور، تفسیر کاملی از قرآن کریم است که از حتروف 
از  .استتمنحصر بته فترا  نظیر ومهمله ترکیب و نگاشاه شده و ار نود خوا بی

 ــــــــــ
 .51،  های تفسیریمبانی و روش، محمدکارم، : شاکربنگرید به ارالد بیشار برای. 1
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مرحتو   راباشد. ایتن تفستیر نیز مشهور می« نقطهتفسیر بی»رو، این تفسیر به این
و ار کتراه تصحیح  اسااا اانشگاه تهران ،زااه( شیرازیاهللةآياکار سید مرتضی )
 .ه استق مناشر شد1417ش  جلد ار سال 

االسمار و ورا استم  بسم: اصله سمو کعلم و مصدره السمو و هو العلو واحد»
 .«و سم و سم او وسم اسمه اعلمه والموسم المعلم و االسم العلم...

بیفزاییم که برخی سور و آیات ار میان هندیان بسیار مورا توجه قرار  نیز باید
گرفاه و تفاسیر ماعدای اربارة یک سوره یا آیة خا  به رشتاة تحریتر ارآمتده 

اینی هندیان ار  - سازی فضای فرهنگیاست که تحلیل این سبک، خوا به روشن
شتناخای های جامعههایی پنهتان از الیتهکند و گوشههای گوناگون کمک میسده

ستازا کته راه را بتر اناختاب فرهنگ پر رمتز و راز ایتن سترزمین را آشتکار می
های تبلیغی، ماناسب با تنود فرهنگی این کشور بترای ها و شیوههوشمندانة روش

سازا. به عنوان نمونه، تفسیر ستورة یوستف ار میتان ن هموارتر میغان مسلمامبلّ
هتا تفستیر مستاقل ار مسلمانان هند بازتابی شتگرف ااشتاه، بته رتوری کته اه

ویتوه خصو  تفسیر این سوره بر اساس اعاقااات مذاهب گوناگون استالمی بته
ان تومذهب تشیع ار هر عصری به نگارش ارآمده است. از جملة این تفاسیر می

اثر عتالم جلیل ابراهیم بن محمد تقى بن حستین بتن  ،المزجاه ةالبضداع به تفسیر
اثتر ستید صتفدر  ،حسن الحیدائقأ ق( و تفسیر1251. ى)یالدار على نقوى لکنهو

اثتر  ،أحسن القصصق( و تفسیر 1251. على بن سید حیدر على رضوى اهلوى )
ستید التدار  هد بن عالمتاج العلمار سید علی محمد بن سلطان العلمار سید محم

اشاره کرا که هر سته بته تفستیر ستورة  (ق1112-1211) علی نقوی نصیرآباای
ران شتیعی اند. یوسف پرااخاه نیز آیة اکمال این از جمله آیتاتی استت کته مفستّ

 ،تفسیر التکمیلتوان به از جمله می ؛اندنوشاهکااب بسیار اربارة آن سخن گفاه و 
اشاره کرا که به زبان اراو نوشتاه   آبااى هندیهللاسید مرتضى حسین خطیباثر 

 شده و ار هند نیز به چا  رسیده است.
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 شناسی تفاسیر شیعی در هندزبان

ها ار هند خوا ااساان ایگری است. ار حال حاضر بی  از بیستت تنود زبان
زبان رسمی و اویست زبان غیر رسمی و محلی ار این کشور رواج اارا. نخست 

هتای هنتدی و اراو عربی به هند راه یافت و ستپس بته زبان می به زبانآثار اسال
شد. بعدها که ایرانیان ار این کشور مناصب حکومای را ار است گرفاند، ترجمه 

های اهم تا اوازاهم، به مدت سه سده، زبتان فارستی بته عنتوان به ویوه ار قرن
می از جملته تفاستیر زبان رسمی اغلب منارق هند رسمیت یافت و اکثر آثار اسال

ها نیز به زبان فارسی به رشاه تحریر ارآمد. ار قرن سیزاهم با حضتور انگلیستی
ها ربوا و به عنوان زبتان زبانر یگاار هند، زبان انگلیسی گوی سبقت را ار میان 

ها و مراکز اولای ار هند رسمیت یافت. از آن زمتان تتا بته رسمی اغلب اانشگاه
نیز به زبان انگلیسی ار هند به نگارش ارآمتده و بته زیتور حال، تفاسیر ماعدای 

 ربع نیز آراساه گرایده است.
اثر عالمه حسین بخ  نجفی به زبتان  ،النجف فی اسرار المصحف انوارتفسیر 

نوشاة  ،تفسیر القر نبه چا  رسیده است. نیز   1111اراو ار چهاراه جلد که ار 
د به زبتان اراو ار کراچتی بته چتا  موالنا رفر حسن آمروهاوی که ار پنج جل

 1رسیده است.

 تفاسیر شیعی در هند

پتراازیم تتا انتدکی بتر حال، به گزارش برخی از تفاستیر شتیعی ار هنتد می
 2روشناییِ فضای بحث افزواه باشیم.

 ق(1111اثر مولوی بهارالدین هندی )زنتده ار ،هتفسیر البهیّیا  تفسیر بهائی، 

 ــــــــــ
 .113،  1، جشیعه در هند، سید عباس، ارهر رضوی. 1
، 131، 517، 122،  یعهطبقات مفسران ش، عبدالرحیم، : عقیقی بخشایشیبنگرید بهارالد بیشار  برای. 2

714 ،711 ،342 ،375 ،314 ،111.  
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همتة کالمی و روایتی شتامل  ةعربی به شیو ار او مجلد به زبان فارسی و
ناس. مؤلف ار این اثر پس از ذکر آیه و  ةحمد تا سور ةقرآن کریم از سور

گیتری از روایتات و ترجمه فارسی به سبک کالمی و استاداللی و بتا بهره
پتراازا. جلتد به تفسیر و تأویل آیته می احاایث خاندان عصمت و نبوت

لوامیع ل تفستیر جلتد اوّ ةن است ار حاشتیل که شامل تفسیر نصف قرآاوّ
 2است.چا  شده ق ار هندوساان 1111به سال  1التنزیل و سواطع التأویل

 ( فرزنتد ستید رتاهر ق1155-1217) از سید راحتت حستین ،انوار القر ن
حسین رضوی کوپال پوری هندی. به زبان اراو ار چند جلد بزر  است. 

 ئمه ارهتارااز روایات و احاایث گیری سبک مفسر کالمی و روایی با بهره
و ستپس از انیتا رفاته کتراه مؤلف تفستیر را باشد. تا جزر یازاه قرآن می

و تتا پتی گرفاته است. پس از او، فرزندش مولی سید علی، کار تفستیر را 
جزر بیست و سه ااامه اااه است. از این تفسیر شریف، مقدمه و پیشگفاار 

بقتره و آل عمتران، بته چتا  رستیده  های فاتحه ومفصّل، و تفسیر سوره
 است. 

 ق( فرزنتد ابوالحستن 1157نقتی ) .، اثر حاج سید علیالفرقان فی تفسیر القر ن
نقوی لکنهوی هندی. این تفسیر ار یک جلد به زبان عربی شامل همة قرآن به 

به تفستیر و  گیری از روایات و احاایث خاندان نبوتشیوة اساداللی و با بهره
ای ار بی  از یکصد صفحه به آن نگاشاه استت. ایتن اخاه و مقدمهتأویل پرا

 ق به چا  رسیده است.1151تفسیر ار لکنهو ار سال 
 مولی محمد بن احمتد، معتروف بته  تألیف ،تلخیص مجمع البیان خواجکی

ق( اهل کوکلن، از توابتع اکتن استت. وی ایتن 133. ) خواجکی شیرازی

 ــــــــــ
 اثر حسینی حسنی رضوی قمی که پیشار از آن سخن رفت.. 1
 .122، 112، 211،  تفسیر و تفاسیر شیعه، عبدالحسین، شهیدی صالحی. 2
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 1شاه هندی تألیف کراه است.کااب را به نا  سلطان ابراهیم قطب 
 اثر مورخ نامدار هندی، ابوالفضل بن شیخ خضر یمانی  ،می هندیالّتفسیر ع

ق( براار ابوالفیض فیضی است. او از مشتاهیر هنتد و از 1111. ناگوری، )
 ن نامدار اربار اکبرشاه هندی بوا. امورخ

 ستید  اثر عالم وارساه، سید علی محمد بن سید محمد بتن ،تفسیر لکنهویی
هتای ق(. او کااب تفسیری ایگر به نا 1112. ) الدار علی نقوی لکنهویی
أحسین القصیص، فیی تفسییر سیوره و  النّور ةروسانوار االنزال فی تفسیر 

 ت.سنیز از تفاسیر ایشان ا یوسف
  اثر شاه ولی اهلل قطب التدّین احمتد بتن  ،القر ن ةمبتد  تفسیر فتح الرحمن

ق(. این تفسیر بته زبتان اراو 1171. غمری )عبدالرّحیم اهلوی نقشبندی 
التّفسییر است و ار هندوساان به چا  رسیده است. نیز به ترکتی بته نتا  

ق ار بوالق مصر 1214ترجمه شده و ار سال  الجمالی علی تنزیل الجاللی
به فارستی  الفوز الکبیر فی اصول التفسیرچا  شده است. تفسیر ایگر وی 

 است. 
 ر عتالم جلیتل القتدر حتافظ محمتد شتریف بتن عبتداهلل اث ،مفتاح التفاسیر

آیات قرآنتی بتا اقابتاس از تفاستیر اربارة ق(. این کااب 1211. زااه )بالی
 ماعدا به صورت رحلی به چا  سنگی رسیده است.

 عالم جلیل سید علی بن تألیف  ،التوضیح المجید فی تفسیر کتاب اهلل المجید
بته زبتان ق 1245ار سال ن تفسیر ای است. ق(1251. ) الدار نقوی هندی

 و ار او جلد به چا  رسیده است.شده اراو، تألیف 
 علتی بتن حتاج استماعیل بهتاونگری هنتدیاثر مولتوی غال  ،انوار البیان 

این اثر قرآنی ار سه مجلد تدوین و تتألیف یافاته و بته  .(ق1231-1117)
 ــــــــــ
 ةنسخه ناقصی از ایتن تفستیر تتا ستور .517،  طبقات مفسران شیعه، عبدالرحیم، عقیقی بخشایشی. 1

 .استر ار مخزن کاابخانه آساان قدس رضوی موجوا نسا
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 ار هندوساان به چا  رسیده است. « گجراتی»زبان 
 اثر عنایت اهلل مشرقی هندی است. این تفستیر ار هندوستاان  ،بینالبالغ الم

های قرآن مجید سوره ةهمو اربارة ق به چا  سنگی رسیده 1131به سال 
 است.

  ق( 1111. مؤلف آن، عالم بارد شیخ محمد حستن ) ،القر ن ةعد  متفسیر
این تفسیر . شیعه ار قرن چهاراهم استفقیهان و مفسران برجساة یکی از 

کالمتی و روایتی استت. به شتیوة یک مجلد بزر ، به زبان فارسی، و ار 
علو  قرآن و فنون ماعلق به تفستیر و تأویتل آیتات همة مؤلف مباحثی از 

ار چهل باب، تنظیم نمواه استت. ایتن تفستیر بته را محکم و ماشابه و ... 
 زبان گجراتی نیز ترجمه شده است. 

 خان بهاار حسنى ستیتد رجتبتعتلى اثتر، کشف الغطاء فى تفسیر سورة هل اتى
این تفسیر ار یک جلد  .(ق1231. نقوى بهکرى اهلوى الهورى ) حسینى

نگاشتاه شتده « االنستان» ةبه زبان فارسی و به شیوة کالمی ار تفسیر سور
را به سبک کالمتى تفستیر و  «االنسان» ةمتؤلف ابتاتدا آیتات ستور است.

ایتن کاتاب  ربال تطبیتق اااه استت.کت ةو سپس آن را با واقعتکراه ویل أت
ق تجدیتد 1235ار اوباره و  چا  سنگى اب .ق1211نخست ار الهور ار 

فیی  کبیرالا سرّالهمین مؤلف تفسیر ایگرى اارا به نا   است .چا  شده 
بته کته  شیوه کالمتىبه ار یک مجلد به زبان فارسى و  الفجر ةروستفسیر 

عبداللّه با شهاات حضرت ابىرا پرااخاه و آن  ویل سوره الفجرأتفسیر و ت
ار الهور چتا  ستنگى  .ق1121این تفسیر ار  تطبیق اااه است. الحسین

 1است .شده 
 ایتن  .ق(1271. ) سید عبداللّه بن بهتاار علتى هنتدىتألیف  ،تفسیر مقبول

 ــــــــــ
 .41،  13، جالی تصانیف الشیعه ةالذريع، آقا بزر  تهرانی. 1
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، س  یةهتاى تفسیر، ترجمه و تفسیر بسیار مخاصرى به زبتان اراو از ستوره
  1ل و الجن است.مّ، المزّنبأب، الرحمن، واقعه، الملک، نو

 ق(. متؤلتف آن متیرزا محمد على بن  1271)چا  ار  ،مفتاح کنوز القر ن
است. این تفستیر کته بته « کارم بگ» حاج محمدکارم اربندى مشهور به

نیز نامیتده شتده و ار پطرزبتور  ار  کشف  یات قر نىفتارستى استت، 
اتاب را پتس از تتألیف ق به چا  رسیده است. مؤلف ایتتن ک1271سال 

 ى اارا، نوشاه است.یکه ار هندوساان شهرت بسزا نجوم القر ن
 اثتتر عتتالم بتتارد ستتید حستتین بتتن ستتید التتدار علتتی نقتتوی  ،االمییالی

استت. ایتتن تفستیر ار یتک « سید العلما»ق( معروف به 1271. لکنهوئی)
هاى فاتحته، بقتره، اهتر و اختال  جلد به زبان عربى شامل تفسیر سوره

 که به روش اثری به نگارش ارآمده است.است 
 اثر شهید سید ضیارالدین قاضتی نتوراهلل بتن ، تفسیر قاضی نوراهلل شوشتری

الدین مرعشی حسینی تساری معروف به قاضی نوراهلل تستاری سید شریف
ای از آیتات است. این تفسیر شامل مجموعتهق( 1111-151)یا شوشاری 

بته تفستیر و تأویتل آیتات ون گونتاگقرآن کریم است که ار موضتوعات 
علد ََّّةيشالحدانتد از: اپرااخاه است. تفسیرهای ایگر ایتن مفستر عبارت

 ةيشالحدا، علی تفسیر البیضاوی الصغیر ةيشالحا، بی کيَّالوتفسی َّالبیضا
مونس الوحیید فیی ، التوحید ةروسانس الوحید فی تفسیر ، العرفان علی کنز
 ةآيیر و السحاب المطیر فیی تفسییر التطه ةآيالتنویر فی ، العدل ةآيتفسیر 
 2.التطهیر

 اثتر متولی عبتدالحکیم بتن  ،حاشیه و شیرح تفسییر انوارالتنزییل بیضیاوی
ق( است. نخساین بتار ار  1117.  ) الدین محمد سیالِکوتی پنجابیشمس

 ــــــــــ
  قم موجوا است. ار اللّه مرعشى ةآيای از آن ارکاابخانه نسخه. 1
 .43،  نامه تفسیر و مفسران شیعهشناخت، محمدعلی، زااههاشم. 2
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 است.شده بیضاوی مناشر  انوارالتنزیلق ار حاشیة تفسیر 1271

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

مرکتز مطالعتات و تحقیقتات قتم، ، ه در هنیدشییعارهر رضوی، سید عباس،  .1
 . ش1171 اسالمی افار تبلیغات اسالمی،

 .ق1411 ،ااراالضوار ،، بیروتالی تصانیف الشیعه ةالذريع، آقا بزر  تهرانی .2
، مقدمه تفستیر، جلتد نخستت، چتا  لوامع التنزیل و سواطع التأویلحسینی،  .1

 ق.1217، سنگی، الهور
 مرکز جهانی علو  اسالمی،قم،  ،های تفسیریمبانی و روششاکر، محمدکارم،  .4

 .ش1132
حتدیث امتروز،  ،، قتزوینتفسیر و تفاسیر شیعهشهیدی صالحی، عبدالحسین،  .5
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 سیر و سلوک از دیدگاه فیض کاشانی و ابوحامد غزالی
 

  ____________________ 1 علی اکیری چناری  ____________________ 

 1/3/1111تاریخ پذیرش:  - 12/1/1111تاریخ اریافت: 

 

 
 ةلسا   و عار  بدزر  امامیده در سدد  مفسر  فیثمحدفیض کاشانی فویه   

 تدرینیازدهم هجری و اباحامد محمد غزالی فیلسا   متکلم  فویه و از بدزر 

هر دو در آثار خاد  به چگانگی عباد    پنجم هجری ةسدمسلك علمای عرفان

اند. فیض به دلیل پایبندی وسلاک به سای حضر  ح  پرداخته خداوند و سیر

و اباحامد به دلیل اعتوداد  و ائمه اطهار پیامبر اکرم شدید به شریعت وارده از

روشدی خداد در یك صافیان  هر  ةراسخ به طریوت صافیه و پیروی از طریو

چگانگی مجاهده  ریاضت نفس و عباد  خداوند متعای و به طار کلی در سیر و 

اند. این دو عار  با وجاد اخدتال  نظدر شددید در چگدانگی سلاک ارائه داده

ه با نفس و ریاضت مرید در ابتدای راه سیر وسلاک  نواط مشدترکی در مجاهد

چگانگی روی آوردن سالك به سای خداوند و خالی کردن دی از ماسای اهلل با 

یکدیگر دارند. این مواله به بررسی و تحلیل نواط اختال  و اشدتراک فدیض و 

 پردازد.غزالی در این باره می

د  خداوند  پیر و راهنما  فیض کاشانی  اباحامد سیر و سلاک  عبا :هاکلید واژه

 .غزالی
 

 ــــــــــ
 .اایان و مذاهب اسالمیگروه  - بنیاا پووهشهای اسالمی. 1
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 مقدمه

هتای لی است کته ار رتول تتاریخ نگترشئمسئله سیر و سلوک از جمله مسا
ماعدای را به خوا اخاصا  اااه استت. عتارف، صتوفی، فیلستوف، فقیته و ... 

 اند. ار این نوشاار، او نگرش مهم ارهریک از منظر خا ِ خوا بدان توجه کراه
هتا و مبنا قرار اااه شده است تا بر اساس آن باوان تفتاوت سیر و سلوک اسالمی

موارا اشاراکی ار برااشت از مسیر عبتاات حضترت حتق تعتالی و آااب و  گاه
شرایط ریاضت نفس و نظایر آن را به روشنی تبیین کرا. یکی از ایتن او نگترش 

مالمحسن  ،زاهم هجرییا ة  امامی ار سدربه فقیه، فیلسوف، مفسر و عارف بز
 ةحد مال فیض کاشانی اخاصا  اارا که ار بعضی از آثتار ارزشتمند ختوا مثتل

به این موضود پرااخاه استت.  زاد السالک ةرسالخصو  ه و ب الحقایق، ،البیضاء
 ةستدمسلک علمای عرفان ترینبزر ایگری، نگرش ماکلم، فیلسوف، فقیه و از 

نتا بتر مشترب فکتری و عقیتدتی ختوا، ب ابوحامد غزالی است که ،پنجم هجری
از مسیر عباات حضرت حق تعالی و چگونگی ریاضتت نفتس  تصویری مافاوت

ایّها  ،کیمیای سعادت ،احیاء علوم الدینهای کااب ارائه اااه است. غزالی بیشار ار
 ةمقایست به این موضود پرااخاه استت. منهاج العابدین خصو  کاابه و ب الولد

هتای زالی اربارة چگونگی عباات حضرت حتق و راهکتارهای فیض و غایدگاه
آنها به سالک ار چگونگی رسیدن به خداوند ماعال، با توجه بته تفتاوت مشترب 
فقهی و کالمی آنها و همچنین نود نگاه آنها بته صتوفیان، بته الیتل آشتنا کتران 
خواننده با او نگرش و ایدگاه ار سیر و سلوک استالمی کته یکتی بتر روایتات 

یکتی از  ن و ایگری بر رریق تصوف تأکیتد اارا، حتائز اهمیتت استت.معصومی
بته شتدت از غزالتی اناقتاا کتراه استت،  البیضیاءةحد مال موارای که فتیض ار

چگونگی مجاهده و ریاضت مرید و پیروی او از پیتر رریقتت ار مستیر ستیر و 
 باشد.الی اهلل می سلوک

ضتود، بتا رویکترای تطبیقتی ار این نوشاار بر آنیم با مبنا قترار ااان ایتن مو
سالک به سوی حضرت حق را از ایدگاه ایتن او عتارف  چگونگی سیر وسلوک



 11 1111 پاییز 111شمارة    

الت که منشأ اخاالف فتیض و غزالتی ار ؤابزر  بیان و بررسی کنیم و به این س
گراا؟ و آیا آنها با توجه به تفاوت مشرب فقهی و این موضود به چه چیزی برمی
ای رستیدن ستالک بته خداونتد ماعتال ارائته بتر عقیدتی خوا، او مسیر جداگانه

 اند؟ پاسخی هر چند مخاصر ارائه اهیم.اااه
« ستلوک»رسیدن به فعلیتت و شتدن و و یعنی خروج از قوه و اقاضار « سیر»

عتد از عرفتان کته ار آن از چگتونگی و محتور اصتلی ایتن بُ یعنی پیمتوان راه.
ارنی انستان ستخن بته راهکارهای مجاهده و تصفیة ال و سیر و سلوک قلبی و ب

آید، آن است که سالک چگونه ری مستیر کتراه و بتا گتذر از مراحتل و میان می
منازل مخالف و حرکت و تالش پیوساه و منظم، به کماالت اصیل انستانی نایتل 

های رلمانی و نورانی و رستیدن شوا. هدف عارف ار این سیر، رهایی از حجاب
کمتال  ةو وصول بته بتاالترین مرتبت به کمال و قرب الهی و ارک حقیقت هسای

  1یعنی توحید است.

 . آداب سیر و سلوک از دیدگاه غزالی1

پیتدا کتران » ار چگونگی کیمیای سعادت و احیاء علوم الدینغزالی ار کااب 
: نویستدمی« شرایط مرید ار ابادای مجاهده و چگونگی رفان راه این به ریاضت

راه حق قد  بگتذارا و بته خداونتد خواهد ار کسی که رالب آخرت است و می
نخست باید ارااه کند و بعد از ارااه کتران نیتاز بته سته چیتز اارا:  ماعال برسد،

نخست شرایط راه را ار خوا فراهم آورا؛ او  اسااویزی بیابد تتا بته آن چنتگ 
راه آن استت کته  بزند و سو  حصن و حصاری که به آن پنتاه آورا. امتا شترایط

 متال، از ال ستاخان فتارد رریتق از را خدا و خوا میانای هسالک ابادا حجاب
 مشتربی و مذهب هی  به نباید سالک غزالی نظر از. براارا معصیت و تقلید جاه،

 از را ختوا «اهللرستول محمتد اهلل اال اله ال» به اذعان و تصدیق با و ورزا تعصب
 ــــــــــ
 .24 ، عارفان مسلمان و شریعت اسالم، علی، آقانوری. 1
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، بایتد از پیتر ها را برررف کراچون این حجاب سالک .سازا رها آن و این تقلید
سالک پتس از آنکته  .گرااند او تسلیم سراپا را خوا کوری همچون و پیروی کند

 چهتار کته محکمتی ارآورا اگ کار خوا را به پیر تفویض کرا، پیر بایتد او را ار
ستالک بعتد از  .ااریزندهشب و گرسنگی خاموشی، خلوت،: ااشاه باشد ویوگی

مشتغولی و فارد ستاخان ال از ال های میان خوا و خدابرررف ساخان حجاب
ایتن  ار ایتن راه لین گتا کند؛ اوّآغاز می نفس را با مجاهدت روالنی به آنها، راه

 تهتی آنهتا از را و چتون ارون کن کنتدهای نکوهیده ال را ریشهاست که صفت
ای زاویته ار را مریتد کترا، مشتاهده را رذایتل زوال یتا عالمتت شیخ و ساخت

قتدر اارا. سالک باید ایتن ذکتر را آنای وامیسااه ذکر گفان به را او و نشاندمی
 است جاری زبان  بر آن کند گمان هم، ذکر گفانبی که شوا چنان تکرار کند تا

 آن استت ذکتر ةارج آخرین. بیابد مالز  و راسخ ال ار را ذکر معنای حقیقت و
 از ال کترانتهتی بتا مستئله ایتن و ببینتد ختدا بتا همواره را خوا قلب مرید که

شوا و چون ال از غیر حق تعتالی ختالی میسر می روالنی مجاهدت و اهللماسوی
رتاهر  او بتر چیزهتایی ختدا رحمتت لطتائف از کند ومی شد، حق بر آن تجلی

بستیار، همچتون های هم، گرانته آن از پس .نیست وصف قابل اصالً که شوامی
 را ستالک فتراوان خطترات و استت راه های شتیطانی ارانواد خوارر و وسوسه

 1شوا. چیره آنها بر شیخ تدبیر به باید که کندتهدید می

 ی پیر از دیدگاه غزالیهاویژگی
این نکاه را باید مدنظر ااشت که غزالی پیروی از هر پیری را بترای ستالک جتایز 

کته  الولید ایّها هایی برای این پیر بیان کراه است. وی ار کاابنشمراه، بلکه ویوگی
را ار اواخر عمر خوا و ار جواب ارخواست یکی از علما نوشتاه استت، ار  نآ

 ــــــــــ
 .447-441  ، کیمیای سعادت، همو ؛71-75 ، 1ج ،نیالدعلوم ءایاحمحمد بن محمد، ، یغزال. 1
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کنار ورایفی که برای سالک راه حق واجب برشمراه، مثل ااشان ایمانی صتحیح 
 ای نصوب، اقناد و راضی کران صتاحبان حتق وو عاری از هر گونه بدعت، توبه

آن ااا شتوا و ستپس ای که اوامر خداوند ماعال بتا تحصیل علو  شرعی به اندازه
یکی از واجبات سالک  1که نجات و رساگاری را به همراه اارند، تحصیل علومی

ستالک راه »نویسد:کننده اانساه است و مینیز پیروی از شیخی مرشد و تربیت را
خدا حاماً باید شیخی ااشاه باشد تا او را ااب کند و راه حق را به او نشان اهتد، 

گتراان و آن روی ... و از حب و اوسای انیتایی و مقتا  این شیخ باید عالم باشد
وار به سیدالمرسلین مناهی شوا. ایتن پیتر پیرو شخص بابصیرتی باشد که سلسله

خوابی و کثرت نمتاز، صتدقات و حرفی، کمخوری، کمباید نیکوکار باشد و با کم
نظتر  روزه به پرورش نفس خوا بپراازا و با پیروی از آن شخص بصیر باوانتد از

رفااری محاسن اخالقی نظیر صبر، نماز، شکر، توکل، یقین، قناعت، آرام  نفس، 
فروتنی، علم، صداقت، حیا، وقار، ستکون و ... را ار وجتوا مریتد قترار اهتد و 

استت و ارستت  شکوفا سازا. اراین صورت این شیخ یکی از انوار نبتی اکتر 
 2.«است که به او اقادا و از او پیروی شوا

غزالی چنین شخصی از آب حیات هم کمار است و اگر کسی توانست  نظر از
بتر او الز   پیدا کند و شیخ هم او را به خدمت پتذیرفت، هاویوگیشیخی با این 

به این شیخ احارا  بگذارا و هر چته را کته  ،است که هم ار راهر و هم ار بارن
 به انجا  برساند.  ،تا جایی که توان اارا ،گویدشیخ می

 پیر دربارة انتقاد فیض به سخنان غزالی و دیدگاه وی . 2

نفتس و پیتروی  ةچگتونگی مجاهتداربتارة فیض ار اناقاا به سخنان غزالتی 

 ــــــــــ
، زاهتد اویستی ةترجمت، چنین گفت غزالییهمو، ؛ 111  ، تحقیق محمد مطلوب، ایها الولد، غزالی. 1

 11. 
  .44و 41  ، چنین گفت غزالی، ؛ همو121- 111   ،ایها الولد، همو. 2
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 و فترود ار ستنت، اهتل متذاهب بته ورزیدن تعصب گوید: بلیسالک از پیر می
 شرط بیت اهل به تمسک ما، نزا اما آوراه، غزالی که است همان حکم  اصول
 نیتز و افزایتدستالک می یقتین بتر آنان به نسبت ورزیدن تعصب و است هدایت
 کند تباه را مرید است ممکن زیرا ؛نیست جایز جایزالخطا، شیخی به شدن تسلیم

 تستلیم بایتد تنهتا عمتل ار و اعاقتاا ار و باشتد اصتالح  از بتی  او فساا و
 1.ندااانساه جایز را ایشان از تعلّم معصومان، که آنان یا بوا، معصومان

وی همچنین ار قستمای ایگتر از ستخنان ختوا ار اناقتاا بته روش غزالتی 
 مطرب را گمراهیهای اره ار رفان فرو خوا، روالنی سخن ار ابوحامد: گویدمی

است؛ زیترا راهتی کته ار پتی   محال تقریباً که شده چیزی امکان مدعی و کراه
 لیاوّ و رسدمقصد نمی به جایزالخطا شیخی به تسلیم و خوارر افع به گرفاه جز

  2.نارواست اومی و ناشدنی
 ار بیتان راه غزالتی ار مجاهتده بتا نفتس، ةفیض پس از نقد و را کران شیو

 کبریتت احمتر از واقعتی متؤمن گویتد:می این اسرار بر معرفت و یقین تحصیل
 و الهتی حکیمتان بستاط بتر نهاان پا حد گاههی  را مرا  ةتوا و است ترکمیاب
 نهتان گوهرهتای و پوشتیده علتو  بته خواهدکه می کسی و نیست بانیر علمای
 اامتتن،پتتاک زیتترک، امتتین، تندرستتت، جتتوانی بایتتد یابتتد، استتت الهتتی ختتزاین
 بته عامل نفاق و و ریا از اور خیانت، و مکر از بیزار اخالق، پاکیزه کراار،ارست
 نوافل به سسپ و کند آغاز فرایض از باید کسی چنین. باشد شرد نوافل و فرایض
 و باشتد ااشتاه صبر بالها بر همچنین و کند سنن و آااب مراعات بعد و بپراازا

 ةانتداز به شیطانی رواهر و نفس شهوت از اوری فکر، مداومت ذکر، مالزمت به
 و معبتوا یتک به جز سیرت، صفای و نیت خلو  عین ار و بپراازا اشتوانایی

 تتا ستازا، پتاک را قلتب و نفس و کند عمل خوا علم به و نیندیشد مطلوب یک

 ــــــــــ
 .111و 121 ، 5ج، اکبر غفاریتصحیح علی، البیضاء ةح مالمحمد بن مرتضی، ، یکاشان ضیف. 1
 .75-15 ، قصة ارباب معرفتعبدالحسین، ، سروش :؛ بنگرید به113-111 ، 5ج ،همان. 2
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 اینکته، خالصته. بپیونتدا الیقینحتق و الیقینعین به یقین و یقین به او علم اندک
 ةائمت رریتق از واراه شترد ماابعتت ایگری و انیا ار زهد یکی رریق این شرط
 1.تقواست مالزمتسومی  و هدی

و فقهی  های کالمیتوان گفت اخاالف نظر فیض و غزالی افزون بر تفاوتمی
ار این مسئله، بیشار ناشی از اعاقاا راسخ غزالی به رریقتت صتوفیه و اعمتال و 
سخنان صوفیان و پایبندی شدید فیض به شریعت امامان معصو  و مخالفتت وی 

را بعتد از پتذیرفان  الیدینعلوم احیاء غزالی با راه و رسم صوفیان است؛ چرا که
چگتونگی اربتارة ر ایتن کاتاب رریقت صوفیه نوشاه و راهکارهتایی هتم کته ا

الباه  اهد، برگرفاه از سخنان و اعمال صوفیان ومجاهده و ریاضت مرید ارائه می
اما فیض به الیل پایبنتدی شتدید  ؛های شخصی خوا او ار این رریق استتجربه

سخنان ، البیضاء ةح مال به شریعت و مخالفت شدید با صوفیان و رریقت آنان ار
  عت و ارهار این جدید اانساه است.غزالی را مخالف شری

نیاز به پیتر  البیضاء ةحد مالبه این نکاه باید توجه ااشت که فیض هر چند ار 
 از یکتی کته آیتدبرمتی چنتین آثتار او ایگر حدوای نفی کراه است، اما از را تا

. است ار این مسیر راهنما شیخی سلوک ار راه حق، نیاز سالک به و سیر شرایط
 را سالک نوزاهم شرط است، اهللالی سلوک رریق ار که زادالسالک ةرسال ار وی

 ختوا، ةحوصتل قتدربه اینیته علتو  از استافااه و او از ستؤال عتالم، با صحبت
گوید: بر مرید واجب است که اگر شخصی اعلم از خوا یافت که به می ،برشمراه

ا و سپس تأکید کند، از او پیروی نماید و از حکم او بیرون نروعلم خوا عمل می
 2.«است شخصی چنین از عبارت گویند،صوفیه می که پیری»کند که می

 و راهنما به نیاز قمی، سعید قاضی خوا، شاگرا ةنام جواب ار همچنین فیض
 کته بتاش آگتاه»آوراه استت:  بتارهاراین و شمراه الز  را اهللالی رریق ار مرشد

 ــــــــــ
 .141-115 ، 5ج، البیضاء ةح مال، یکاشان ضیف. 1

 .37 ، به اهاما  رسول جعفریان، کاشانی فیض بزرگ محقق رسالة ده، فیض کاشانی. 2
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 رریقتت اهل از شیخی ایدار او ایبر بخواهد را او خیر خدا که رالبان از هرکس
 چنین اگر و گراا حق رریق ار وی تربیت اارعهده شیخ، آن که کند،میسر می را

 تتأخیر بته امترش و شتد خواهد روالنی او بر راه نگراا، مهیا رالب برای چیزی
 1.«گراامازلزل می اراات مسیر ار گام  و افااا خواهد

 فی اسااذنا» عنوان با او از را فیض بواه،قمی که شاگ سعیدقاضی براین، افزون
 راهنمتا شتیخی فیض اهد،خوا نشان می تعبیر این که 2براه، نا  «الحقیقیه العلو 

 تعبیر همین با مالصدرا اساااش، از نیز فیض که گونههمان بواه، اهللالی سلوک ار
 مرشتد نقت  مالصتدرا محضتر وی، ار شتاگرای ستالاه مدت ار و 1کراه یاا

 پیتر بته نیتاز فیض نظر توان گفت که ازبنابراین می 4.را ااشاه است وی انیروح
 .است سلوک و سیر شرایط از یکی راهنما

شوا که هر او نیتاز بته پیتر و از سخنان فیض و غزالی این گونه برااشت می
برای ایتن پیتر  مرشد را ار رریق سیر و سلوک از ورایف اصلی سالک اانساه و

ترین آنها اناساب یا ارتباط این شتخص اند که از جمله مهماهیی برشمرهاویوگی
و عالم بوان و به علم خوا عمل کران است؛ بته  یا ائمه معصومین با پیامبر اکر 

 هاویوگیاند که اگر سالک، شیخی با این ای که هر او بر این امر تأکید کراهگونه
 حکم او بیرون نروا. پیدا کرا، بر او واجب است که از او اراعت کند و از

 . مراحل سیر و سلوک از دیدگاه غزالی 3

که ار اواختر عمتر  منهاج العابدینار کااب  ،احیاءعلوم الدینغزالی عالوه بر 
خوا نگاشاه است، به رور مفصل چگونگی سیر و سلوک و عباات حضرت حق 

 ــــــــــ
 .511 ، نامهضیف، «یقم دیسع یقاض و ضیف مکاتبات»، ییرباربا یمدرس. 1

 .217 و 131 ، حبیبی نجفقلی تعلیق و تصحیح، االربعین شرح، محمدسعید، قمی سعیدقاضی. 2

  .111و  14  ، 1ج، حسینی ضیارالدین حیحتص، الوافی، فیض کاشانی. 1
 .ده رساله، رساله شرح صدر، : فیض کاشانیبنگرید بهبرای آگاهی از ارتباط فیض با مالصدرا . 4
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را بیان کراه است. او ار این کااب شرایط رستیدن بته رضتایت الهتی و بهشتت 
ااند و معاقد است که با سیر و ستلوک اائمی را ار سیر و سلوک هفت مرتبه می

ستعاات و  تر با پشت سر گذاشان هفت عَقَبته،این هفت مرتبه و به عبارت اقیق
 ؛عقبةَالعلم -1نتد از: ارساگاری نصیب انسان خواهد شد. این هفت عقبته عبارت

 -1؛ عقبةةةةةةةَالبواعث -5 ؛عقبةةةةةةةَالعوار  -4؛ عقبةةةةةةةَالعوای  -1؛ عقبَالتوبةةةةةةةه -2
 و الشکر. عقبَالحمد – 7و عقبَالقوادو

که برای رالب و سالک ار رریق عبااتِ حتق پتی   1ایلین عقبهاز نظر غزالی اوّ
است. سالک برای قطع این رریق، باید با تأمل و تعلتم ار  َعقَبَ الِعلم و الَمعِرفَةَآید، می

و اسافااه از ایشان کته التیالن  آثار صنع حق و سؤال و ارخواست از علمای آخرت
های امت هساند، معرفت یقینی به خداوند ماعتال بیابتد و آنچته از این رریق و چراد

فرایض شرعی اعم از راهر و بارن را که اانسان آنها بر او واجب استت یتاا بگیترا. 
سالک بعد از آنکه علم و معرفت به فرایض را ار خوا کامل ساخت میل بته عبتاات 

هاست، واجب است کته شوا، اما چون آلواه به انواد گناهان و معصیتپیدا میار او 
به ارگاه الهی توبه و اساغفار کند تا از آثار گناهان رهایی یابد. ار اینجا بترای ستالک 

آید و او باید بتا مراعتات شترایط و حقتوق ایتن پی  می َعقَبَ التوبَةهعقبة او ، یعنی 
 َعقَبةَ العَوایِ پس از قطع این عقبه، عقبة ستو ، یعنتی  مرحله، آن را پشت سر بگذارا.

راه حتق را  رالتب مانع انیا، خلق، شیطان و نفس، گراآید و چهار عایق یا پی  می
شوند. لذا به افع این عوایق نیازمند گیرند و هر کدا  به نحوی مانع عباات وی میمی

هار متانع را بته ترتیتب بتا شوا. او باید این چاست وگرنه کار عباات وی میسر نمی
تترین تجرا از انیا، تفرّا از خلق، محاربه با شیطان و مخالفت با هوای نفس که بزر 

 عتارض رزق و روزی،مانع است، قطع کند. پس از قطع این عقبه، سالک بتا چهتار 
 روزگتار و انتواد قضتای امید اارا، شداید و مصایبکه از آنها بیم و  خطر اموری

 ــــــــــ
 کوه است. عَقَبه ار لغت به معنای گرانه یا راه فراز. 1
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پتی   َعقَبةَ العوار شتوا. ار ایتن زمتان بترای او رو میعباات روبهمسیر  ار الهی
آید و باید این چهار عارض را به ترتیب با توکتل بتر خداونتد ماعتال ار مواضتع می

رزق؛ تفویض امور به او جلّ شأنه ار مواضع خطر؛ صبر بر نزول شتداید و رضتا بته 
لک بعد از قطع این عقبته قضا و قدر الهی ار وقت نزول قضا، پشت سر بگذراند. سا

بیند که نفس به الیل سسای و فاور به عبتاات کند، ولی میبه قصد عباات شرود می
رغبای ندارا و بر عکس به گناه و ترک راعت میل اارا. او ار این زمان بته ستایق و 

ای نیاز اارا، که نفس را بته خیتر و راعتت بکشتد و او را از شتر و معصتیت کشنده
 َعقَبةَ البواعثاند. غزالی ازایتن او، بته الهی کشنده رجا و خوفسایق و بازاارا؛ این 

گوید که سالک ار ری مسیر بترای واااشتان نفتس بته عبتاات و کند و میتعبیر می
واااشان آن از معصیت، به آنها نیاز مبر  اارا. سالک بعد از قطع این عقبه با او متانع 

شوا کته هتر کتدا  بته نحتوی رو میهار مسیر عباات روب ریا و عجببزر  بسیار 
آید و پی  می عقبةَالقوادوشوند. ار این زمان برای او باعث فساا و بطالن عباات می

هتا رالب حق باید با اخال  ار عباات و ذکتر منتت از حتق ستبحانه و امثتال ایتن
عباات  را از آفت عجب و ریا سالم نگه اارا و این عقبه را قطع کنتد. پتس از قطتع 

عقبه، عباات حضرت حق کما هو حقه و به اور از هر گونه آفاتی بترای ستالک این 
ترسد از شتکر های الهی است و میشوا؛ اما از آنجا که سالک غرق ار نعمتمهیا می

آیتد و والشرکر پتی  می َعقبَ الَحمدنعمت غافل شوا و ار کفران ااخل گراا، برای او 
ق تعالی این عقبه را هم ری کنتد. بعتد از های حاو باید با کثرت حمد و شکر نعمت

بینتد روی ختوا می قطع این عقبه، رالب عبااتِ حق مقصوا و مطلوب خوا را پی 
رسد که انیا ار نظرش تاریک و از عالم و عالمیتان ملتول گشتاه و ای میو به مرحله

میل  به سوی مأل اعتال کامتل و مناظتر رجتود بته اصتل ختوی  و وصتال الهتی 
   1گراا.می

 ــــــــــ
پاسخ نوشتاه  . غزالی این کااب را به صورت پرس  و14-12  ، منهاج العابدین، : غزالیبنگرید به. 1

 اوری و چگونگی اوری از آنها بحث کراه است. ةفاید، این عقبات ةو به تفصیل اربار
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غزالی آشنا کران سالک با موانع عباات حق و چگتونگی زاوان  هدف اصلی
بر معرفت، پاکی ارون، خالی کران ال از غیر  این موانع است؛ به همین الیل وی

های میان خوا و خدا، تستلیم شتدن بته خداونتد ماعتال و حق با زاوان حجاب
عجب و ریا تأکیتد تفویض امور خوا به او، و واااشان نفس به عباات به اور از 

 کراه است. 

 . مراحل سیر و سلوک از دیدگاه فیض4

 کیفیتت مفصل روربه زادالسالک ةرسال ار ،البیضاء ةحد مالبر  فیض نیز افزون
 بته وی .استت کتراه بیان را رریقت و شریعت براساس شرعی و اخالقی سلوک
 و یقظته را ستلوک نخستت منزل انصاری، عبداهللخواجه السائرینمنازل از پیروی
 مستافر را انستان قرآن، از الها  با و برشمراه است توحید را آخر منزل و بیداری
 تعتالیحق سویبه کوش  و تالش با بارنی خوا ار سیر که کوشی اانساهسخت
 و زاا مستیر، مستافت، انجتا ، آغتاز، معنتوی سفر این برای وی. کندمی حرکت
 . است کراه ترسیم راهنما و رفیق توشه،
. استت حتق بته وصتول آن پایتان و بشر ربیعی نقصان و جهل سفر این غازآ

 و کند ری باید روب که است عملیه و علمیه کماالت مراتب سفر، این راه مسافت
 صتفات ستفر، ایتن منتازل. رستید توانماأخر نمی به نشوا ری ماقد  کماالت تا

 به منازل این رمسی و است روب مقامات و احوال یعنی پسندیده، اخالق و حمیده
 ةمحاستب و مراقبته سنن، و آااب از شرعی تکالیف انجا  نفس، ریاضت مجاهده،

 یعنتی تقواستت؛ راه، ةتوشت. شوامی ری حق غیر از گرااندنروی و نفس اائمی
 و اتقو به باید معنوی مسافر این. بصیرت روی از محرمات ترک و واجبات انجا 

 او بتر آن، به وابساه حمیدة اخالق و و عل تا کند، تقویت را روب شرعی رهارت
 فترا چتون باشتد؛ ااشتاه بصتیرت عمتل ار بایتد ستالک همچنین. گراا آشکار

 این ةراحل. رسدمقصد نمی به پس ااند،را نمی راه که است کسی مانند بصیرتبی
 چراکته ؛استت ضرورت ةاندازبه  قوی قوت و بدن صحت معاش، تحصیل سفر،
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 را آن قتوای و بدن باید شخص است. همچنین راه سلوک مانع آن مقدار، از بی 
 رتی حق راه تا سازا مقید شرعیه سنن و آااب به را آنها و باشد ااشاه اخایار ار

 غمختوار و متداکار کته اندستالکان و عبتاا صتلحا، علمتا، راه، این رفیقان. شوا
 انتد،نمواه راه ختوا، که اندمعصو  امامان و پیامبر سفر این راهنمای. یکدیگرند

 راه ایتن بته ختوا و انتداااه خبر آن مفاا و مصالح از و کراه وضع آااب و سنن
  1.اندفراخوانده خوا از پیروی به را امت و رفاه

حقته  عقایتد تحصتیل از بعتد ایشتان آنچته خالصه: افزایدااامه می ار فیض
 به آنها ار اخالل که است مورا بیست و پنج اند،فرمواهامر می آن به و اندکراهمی

 متوارا این. گیرا کار به و بداند را آنها باید اهللالی سالک و نیست جایز وجههی  
 :از اندعبارت
 فطتر) عیتدین جمعه، نمازهای بر محافظت -2 گانه؛پنجهای نماز بر محافظت -1

 انرمضت ماه روزة بر محافظت -4های روزانه؛ بر نافله محافظت -1آیات؛  و( قربان و
مساحبی که سته روز ار متاه استت و پتاااش آن  روزة بر محافظت -5آن؛  تکمیل و

 قتدربه متال از معلتو  حتقّ انفتاق بتر محافظتت -1 معاال روزة تما  ستال استت؛
 مقدستة قبتور زیتارت -1حتج؛  بتر محافظت -3محافظت بر زکات؛  -7 ؛اساطاعت

 قضای و ِِاخوان حقوق بر محافظت -11؛ حسین اما  خصوصاً، ارهار ائمة و پیغمبر
 مانبه که وقای باشد، شده فوت مذکورات از هرچه نموان تدارک -11 ایشان؛ حوایج
 تترک ختوا از ریاضتت بتا را مذمومه اخالق -12اارا؛  امکان کهجایی تا باشد شده
 ار و منهیتات همتة ترک -11شوا؛  ملکه تا بسان خوا به را پسندیده اخالق و کران

 موجتب کته شتبهات تترک -14نمتوان؛  اساغفار و توبه زوا ه،گنا ارتکاب صورت
یعنی از امتور بیهتواه  ؛نکران خوض الیعنی ما ار -15محرمات است؛  ار وقود

 و خفتانکم ختوران،کم -11ستت؛ ا خستران و قسوت اوری کران، که موجب

 ــــــــــ
 . 31-71 ، «زااالسالک»، رساله ده، یکاشان ضیف. 1
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 هتر ار -17اارا؛  قلتب تنتویر ار تمتا  اختل که ساخان خوا شعار را گفانکم
 و اذکار از قدری -13است؛  آیه پنجاه اقل  و کران تالوت قرآن از قدری روزی

 ؛واجتب نمازهای از بعد خصوصاً مشخص، اوقات ار ساخان خوا را وراها اعا
 .ختوا ةحوصتل قتدربه اینتی علو  از اسافااه و او از سؤال و عالم صحبت -11

و اگتر  مراتر از خوا را فتوزی عظتیم شتنشینی و صحبت با عالمسالک باید هم
 به مرا  با -21 ؛کند ماابعت از او الز  استعالمی یافت که به علم خوا عمل می

 ار صدق -21نشوا؛ تما  گران کسی بر تا کران، رویی رفاارگشااه و خلق حسن
 نظتر و امور ةهم ار تعالیحق بر توکل - 22 ساخان؛ خوا شعار را افعال و اقوال

و بسیار جدی نگرفان و به کم  کران اجمال رزق تحصیل ار و نداشان اسباب بر
 و کتران صتبر ماعلقتان و اهل جفای بر -21 قناعت کران و ترک فضولی کران؛

کران و  منکر از نهی و معروف به امر به قدر وسع و راقت -24 نکران؛ بدخویی
 کران ضبط را خوا اوقات -25 ایگران را نیز بر خیر ااشان و غمخواری نموان؛

 1.خواندن ورای روزشبانه از یوقا هر ار و

 سلوک نزد فیض و سیر ةعمد موانع
بر اساس سخنان ائمته  سلوک شرعی و اینی را سیر و ةفیض بعد از آنکه نحو

 عامته بته عنتوان نوامیس و عاات وساوس ربیعت، از شوایب کندبیان می ارهار
ستر  کتس هر از که قبیحی گوید هربرا و میسلوک نا  می و سیر ةعمد مانع سه
 و غضتب شتهوت، مثل ،ربیعت شوایب :شوامناهی می امر سه از یکی به زندمی

 و امتاره نفتس تستویالت مانند ،عاات ؛ وساوس...و جاه و مال حب از آن توابع
 از آن لتواز  و کاذبته اوها  فاسده، سبب خیاالتغیرصالحه به اعمال او، تزیینات
 پیکتر،آامتی غتوالن ماابعت مانند ه،عام نوامیس و ذمیمه؛ ملکات و رذیله اخالق

 ــــــــــ
زاد  ةنگیاهی بیه رسیال :کیمیای عمیل، ولتی اهلل، فر: ملکوتیبنگرید بهبرای آگاهی از شرب این موارا . 1

 .اد السالکرسالة ز، فیض کاشانی؛ السالک
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 و ختدد از نشتدن مغترور و جتن و انس شیارین اجابت نما،عالم جاهالن تقلید
 متوارا وکنتد  بررترف را موانتع ایتن از نظتر فتیض، هترکس .ایشتان تلبیسات

 و کنتدترقتی می حال  روزروزبه اهد، انجا  اخال  روی از را گانهجوپنبیست
 بته روزروز بته  باشد علم اهل از اگر. شواآمرزیده می گناهان  و زیاا حسنات 

 و شتواحاصل می تعالیحق قرب را او تا اینکه شوازیاا می او معرفت حق، الها 
 محبتت و کنتدمشتاهده می وافتر نتوری و محبای نشأت این ار قرب این اثر ار

 بته آن زا تعبیر شد، مشاهر حق ذکر ار و رسید عشق دح به یافت، اشاداا هرگاه
 غترض و فتیض، غایتت .کنندآن می نحو و باهللبقار  و فی اهلل فنای وصول، و لقا

 از کند که منظورااند و بیان میمیرسیدن به این مرحله  خلق، ایجاا از آفرین  را
 ار اتقو و رهارت و عبوایت رریق از کامل انسان ةمرتب به نزایکی خدا، به قرب
 بته ،«البیتتاهل منّتا ستلمان»: فرمواند که پیامبر عبارت و است شخص توان حد

 1.اارا اشاره مرتبه همین

چگونگی ستیر و ستلوک  ،واضح است که آنچه فیض ار این رساله بیان کراه
 ،ای رریقت و شریعت را ار آن جمع کتراه استتشرعی و اینی است و به گونه

بوی اینی و  هر چند که بیشارین تأکید وی بر شریعت بواه است و همین رنگ و
شده استت،  هایی که ار این باره نوشاهرساله ةروایی است که این رساله را از بقی

توان گفت که می زادالسالک ةرسالبا  منهاج العابدین کااب ةکند. با مقایسمجزا می

 ــــــــــ
، جرعته او بتر مشتامل کته «زالل آب» عنتوان با ای اارامنظومه همچنین فیض .11-33 ، همان. 1

 نفتس سته بر نیز مشامل هااست و هریک از این جرعه نفس با عااب و تعالی حق با شامل خطاب
ت اشاره و بتر پیتروی از شترعیا سلوک و سیر او  نیز به کیفیت ةجرع از سو  نفس وی ار. است

 :شواآغاز می ذیلاین جرعه با مطلع  تأکید کراه است.
 شتتد تتلتف تتو عتزیتز عتمتر بتس

 
 شتتد نتاخلتتف تتتو عتمتتل رتتفتل

 کتن کتتارکی ی وآ ختوا بته اکتنون 

 
 کتتتتن شتمتارکتتتتی را اوقتتاتتتتتتت

 نتاجی حامد تعلیق و تصحیح، الحق ةرآمکبودرآهنگی، محمدجعفر، به:  بنگرید 
 .133-135  اصفهانی،
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بیشار بر سلوک بتارنی و چگتونگی پتاک کتران ارون،  منهاج العابدینغزالی ار 
بیشتار بتر شتریعت و  زادالسالکاست؛ اما فیض ار ه کرابرای عبااتِ حق تأکید 

 سلوک شرعی و اینی تأکید ااشاه است.

 . مقایسه و تطبیق5

راهکار به سالک راه حتق، رستاندن او بته ة هدف نهایی فیض و غزالی از ارائ
انتد: از زاویة خاصی بته موضتود نگریستاهیک قرب و وصال الهی است. اما هر 

، به الیل پایبندی به رریقت صوفیه بیشار اء علوم الدیناحیویوه ار کااب هغزالی ب
راهکار به سالک این موضود را  ةنگاه صوفیانه و بارنی به موضود اارا و ار ارائ

ولی نگاه فتیض بیشتار نگتاهی شترعی، رتاهری و  ،به اقت مدّ نظر ااشاه است
ها باعث شده است کته فتیض غیرصوفیانه به موضود است. همین تفاوت نگرش

روش  روا کته ازراه بگیرا و تتا آنجتا پتی  متیر برخی از موارا، بر غزالی خُا
اما اگر مجمود سخنان  ؛کندو روش جدید ار این یاا می «بدعت» غزالی با عنوان

رغم اخاالف بهآنها  بریم کهمی به این مطلب پی ،فیض و غزالی را ار نظر بگیریم
نیز ار سیر و ستلوک  یاشاراکات ار چگونگی مجاهده و ریاضت مرید، اارای نظر

 هساند، از جمله: 

غزالی و فیض هر او ار ابادای سیر و سلوک بر زاوان جهل و مجهز شدن  -
 ،لتین شترط ستالکانتد. از نظتر غزالتی اوّسالک به بصیرت و آگاهی تأکید کراه

بتارنی و آخترین  بصیرت و آگاهی به معرفت خداوند ماعال و فرایض راهری و
ل سالک را یقظته نیز منزل اوّ به حضرت حق است. فیض کاشانی وصول ،مرحله

 و بیداری و منزل آخر را توحید و وصول به حق اانساه است. 

انتد. غزالتی شرعی تأکید کراهاساورات بر مقید بوان سالک به انجا   او هر -
نخست سالک را بعد از معرفت بته خداونتد ماعتال، معرفتت بته فترایض  ةوریف

ای بتر شتریعت تأکیتد کتراه اانساه است. فیض نیز به رور ویوه شرعی و بارنی
 خوا را بر اساس شتریعت امامتان معصتو  زادالسالک ةرسالکه  است، به روری
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نوشاه است. هر چند تأکید فیض ار این زمینه بی  از غزالی است و بته عبتارتی 
 .محورانانس یمحور است و نگاه غزالی نگاهتوان گفت نگاه فیض نگاهی اما می

سالک برای رسیدن به وصال الهی باید منازل و مراحلی را بته ترتیتب رتی  -
مند ری این رریق را ار هفت مرحله بیان کتراه استت. کند؛ غزالی به شکل نظا 

فیض نیز سالک را ار ری این مسیر همچون مسافری اانساه است و برای او آغاز 
. تفتاوت فتیض و غزالتی ار ایتن و انجا  و مراحل و منازلی ار نظر گرفاه است

گانة فیض را بدون نیاز بته تواند موارا بیست و پنجاست که سالک میآن مرحله 
زمان با هم انجا  اهتد، ولتی ار روش غزالتی ستالک بترای رعایت ترتیب و هم

قبلی را ری کراه باشد و نیاز به انجا  ترتیب  ةباالتر، باید مرحل ةرسیدن به مرحل
بترای ستالک تتا  البیضیاء ةحد مالااشت که فیض نیز ار کااب  است. باید توجه

  حدوای مراحلی ار نظر گرفاه است که سالک باید ترتیب آنها را رعایت کند.

انتد؛ بتا ایتن هر او بر نیاز سالک ار ری مسیر به راهنما و پیر تأکیتد کتراه -
ر بته واپیتر عتالمی کته سلستله تفاوت که غزالی این راهنما را علمای آخترت و

و ائمته  مناهی شوا، اانساه و فتیض ایتن راهنمتا و پیتر را پیتامبر اکتر  پیامبر
، افراا مورا تأیید ائمه و عالم اعلم که به علم خوا عمل کنتد، اانستاه معصومین

 است.

آراساه ، فیض و غزالی هر او برای پاک کران ارون سالک از رذایل اخالقی -
جه رساندن سالک به قرب و وصال الهتی بتر کران آن به فضایل اخالقی و ار نای

ی الهی، توکل، صبر، مجاهده با ااموری همچون ماابعت از شرد، زهد ار انیا، تقو
اما باید توجه  ؛اندنفس و مراقبت از آن، ریاضت و اموری از این است تأکید کراه

خا  خوا بر چگونگی ایتن امتور تأکیتد  به نگرشعنایت ااشت که هر یک با 
 ند.اااشاه

 گیرینتیجه

رستد کته فتیض و غزالتی او روش بته نظرنمتی ،با توجه به آنچه گفاته شتد
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جداگانه ار سیر و سلوک ارائه کراه باشند؛ نقطه شرود و پایان سیر و ستلوک از 
نظر هر او یکی است و تنها ار مسیر راه است که غزالتی بته الیتل پایبنتدی بته 

یتک هتر  ،یعت امامتان معصتو رریقت صوفیه و فیض به الیل پایبندی بته شتر
جداگانه ار چگونگی مجاهده با نفس و ریاضت مریتد و متوارای از یی هاروش

تعبیتر « سلوک شرعی و روایی»توان از سلوک فیض به اند. میاین قبیل ارائه اااه
مراتتب و منتازل خاصتی ار کرا که سالک را بدون اینکه ملز  به رعایت سلستله

« ستلوک عرفتانی و بتارنی»اند و از روش غزالی بته رسسلوک کند، به مقصد می
 کند.مراتب و منازل میکرا، که سالک را ملز  به رعایت سلسله تعبیر

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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در  ایگاندهآستان قدس رضای بده  ةتاریخی ماجاد در ماز یبسیاری از اشیا

ها ایدن مجماعدهدارند. یکی از  ثیرأروشن شدن زوایای تاریخ آستان قدس ت

صفای هستند که با روشنایی حرم مطهر و اماکن وابسته به  ةدورهای شمعدان

هدای نوش وها ی خاصدی از نظدر فدرم  کتیبدههاویژگیباشند و می آن مرباط

 .دارندینی یتز

 ةیك پای  تدوین شدهای در این مواله که براساس مطالعا  میدانی و کتابخانه

آن بررسدی  ةکتیبد نوش و   از نظر فرم و493یخشمعدان دوره صفای به تار

 از ةاثر و محل اسدتفاد  آن ةزنی شده بر بدنقلمهای با تاجه به کتیبه وگردیده 

 شده است.معرفی آن 

  ینگداربدهیکتی  روشدنایی  آسدتان قددس  صفا ةدور شمعدان  :هاکلید واژه

 دارالشفاء.

 

 آستان قدس ةصفوی در موز ةآثار دور

صفوی و ترویج آن، نقت  مهمتی  ةبه عنوان مذهب رسمی ار اورپذیرش تشیع 
 نجتف،های ار شتهر ارهتار ةار گسارش هنر شیعی ار این اوره ااشت. حتر  ائمت

 ــــــــــ
 Kafili.h1111@gmail.com. ساان قدس رضویة آکارشناس موز. 1

mailto:Kafili.h1963@gmail.com


 1111 پاییز 111شمارة  111

آثتار  و قترار گرفاته، توجته ختا ایگر مقابر بزرگان مذهبی مورا  مشهد و و کربال
 ایتوقت وقف منصبان اماکن ساخاه و توسط صاحب نیبه منظور اسافااه ار افراوانی 

اارنتد؛ ساخت و وقف  خیتار ،یبان چون نا  سازنده، یخاص یهانذر شده که ویوگی
هرچند عواملی چون توجه خا  برخی از پااشاهان این اوره، مانند شاه رهماستب، 

اقاصاای حکومت مرکزی، نق  مهمی ار حمایت از هنتر و  به هنر و ثبات سیاسی و
 ااشاه است.  هنرمندان و خلق آثار ارزشمند هنری

نتد از: اعبارتهساند آساان قدس موجوا  ةبرخی از آثار این اوره که ار موز 
برنجی بتا های ، اسطرالبق155 و 152بندی شده با تاریخ چوبی منبت و گره ارِ

 ق،157و  141هتای مشبک رال با تاریخهای کایبه ،نا  سازندگان و تاریخ ساخت
بته  1112و  1111رال به تتاریخ های کایبه و ق152پوش زربفت با تاریخ ضریح

فتوالای و هتای ابریق و صتفوی علیرضتا عباستی ةخط خوشنویس بتزر  اور
 .ق با نا  سازنده و واقف1121تا  1113اار ارکوب با تاریخ کایبههای ترنج

هتایی بتر  ةاهد، آنها به منزلمی تاریخی نشان یاشیا آثار وهای بررسی کایبه
ار متورا زوایتای  هتاتوان براستاس آنمی ر و صنایع هساند کهاز کااب تاریخ هن

بسیاری متوارا ایگتر ستخن  کاربرا اثر و ویوه، یخا ، یا مکان ةپنهان یک اور
ار متورا ارزشتمند  یکند تا ارالعاتمی به کارشناسان کمکها کایبه ةگفت. مطالع

آورنتد.  استته جز آن ب واقف، ساعی و کاربرا آن، نا  هنرمندان، محل ساخت،
کند که نق  مهمی ار می را با افراا مقادر مذهبی و سیاسی آشنا نا  ساعی آثار ما

 ةبترای نمونته ستنگاب بتزر  متوز اند؛مکانی خا  یا خلق اثری ااشاه یاحیا
 یخوارزمشتاه ةاز اورآساان قدس را اثری بتا نتا  ستلطان محمتد خوارزمشتاه 

اهمیت حضتور و  ةاهندنشان ،سویاانند. اما نا  ساعی آن محمد بن حیدر مومی
باشد که برای این گونته اقتدامات می نق  فرای از سااات موسوی ار این اوره

 «محمد و احمد و محمد بن احمتد»تراش خیر بانی بواه است، و هنرمندان سنگ
تتاریخ هنتر ایتن اوره  ستندی بتر ،با خلتق ایتن اثتر« مسعوا نقاش حضرتی»و 
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هتای سیاستی ی این اوره به علت کوتتاهی آن و تتن چراکه آثار هنر اند؛افزواه
ی اریتمعتوان این اسناا منحصر بته فترا را می رواز این اند.بسیار کم به جا مانده
 زمان قرار ااا.بررسی آثار هم نگاری ارکایبههای شیوه برای تطبیق نقوش و

ا کنتون برنجی با فر  ساون مانند ت شمعدان ةیعدا پا هصفوی تعداا نُ ةاز اور
این  شناسایی شده که ار موزه و خزانه آساان قدس موجوا است که هفت عدا از

هتایی بتا مضتمون اشتعاری ار ینی گیاهی، هندسی و کایبهیبا نقوش تز 1مجموعه
 ،، نا  سازنده، صاحب اثتر2تشبیه آنها به عاشق و معشوق وصف شمع و پروانه و

ستانایمار  12تتا  21اد آنهتا بتینارتف واند وقف آراساه شده ةمحل ساخت و کایب
کتاری و یک شمعدان با تکنیک مشتبک ،موجواهای نمونهمیان از  باشد.می ماغیر

شکال چند وجهتی و برختی آنها ار اَ ةو بدناند ین شدهیزنی تزبقیه با تکنیک قلم
 باشد. می پهنای با پایهای نیز اساوانه

 صفوی ةدورهای فرم و نقش شمعدان

از جتتدای از اثرپتتذیری  یهنتترخلتتق آثتتار 
از آثتار  ،و فرهنگ غالتب ار هتر اوره شهیاند

خلتتق شتتده ار  یهنتتر
 زیتتگذشتتاه نهتتای اوره

 .گرفاه استالها  می
 

 ــــــــــ
 .115،  1137، سال11، شمشکوة، «های صفوی ار موزة آساان قدسپایة شمعدان»، میثم، جاللی. 1

ز روی ارا روشتن  / چراد اهتل الپروانه با شمع گفت که شبی یاا اار  که چشمم نخفت / شنید  ». 2
بینم / تویی مقصوا عالم کتم مبتااا از سترت می سوی تو را روی ال االنبینم / همه صاحبمی تو

 ةزنی شتده بتر روی شتمعدان شتماراشعار قلمخ «بینممی مویی / که عالم را رفیل یک سر موی تو
 . از اهلی خراسانی 52اموالی
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 تصویر شماره یک

 235حسینی راا،  
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فتر   ثیر عوامل ماعدای ارأت ةاهندصفوی نیز نشان ةاورهای بررسی شمعدان
هساند که ای ارای فر  ساون مانند و اساوانهاها باشد. این شمعدانمی و نق  آنها

 اند.زنی شدهبیشار با نقوش اسلیمی و خاایی قلم
بتا  نامتد ومتی صفویه این نود شمعدان را مشتعل ةکنبی محقق هنر اور شیال

 ،نظتامی ةشتاه رهماستبی و خمست ةاساناا به تصاویر نسخ خطی چتون شتاهنام
قبل ار قرون هشام و نهم های اوره رربمة ارا ااصفوی  ةاوایل اورهای شمعدان
اار ار اواسط قرن اهتم تاریخ ةلین نمونااند و رهور این سبک را با اوّمی هجری

 1.استه شده ساخا هند ارکه کند می بیان
ینات برجساه یتا یصفوی را ساون مانند با تز ةهای برنجی اورایماند شمعدان

اارای  کته معمتوالً کنتد،وصتف متینباتی و رومتاری های حکاکی شده از ررب
اار آن ار تتاریخ ةشمع و پروانه هساند و یک نمونت ةشعر فارسی اربارهای کایبه
ایتن نتود شتمعدان را برند  لنیه 2موجوا است. ق131ماروپولیان با تاریخ  ةموز

 1ااند.می اوره صفویهای جزر نوآوری
کتاران ایتن قدیم و مهتارت فلزهای سنت ةپای صفوی که بر ار فلزکاری عصر

ختورا. متی اسای و نبود هنرمندان این عصر بته چشتماوره اساقرار یافاه، چیره
را ار ای جدیتد متوازین تتازههای رراحان و نقاشان ایتن زمتان بتا ابتداد شتیوه

 ،خوا ایجاا کراند و ار موارا بسیاری شکل و ترکیب اشیای قتدیم راهای سبک
ار نهااند. ار این زمان زیبایی و به کن ،که راهری زمخت و خشن و بزر  ااشت

 یصتفو ةاور یآثتار فلتز یبررس 4ررافت جایگزین شدت و خشونت قدیم شد.
های بهیکاربرا کا یکی ؛اوره است نیآثار ا اتتزیینمهم ار  داایاو رو ةاهندنشان

 ــــــــــ
 .54، ترجمة حسن افشار، یرانعصر طالیی هنر اشیال، ، یکنب. 1
 .151، ترجمة عبداهلل فریار،  راهنمای صنایع اسالمیموریس اسون، ، ماندیا. 2
 .241، ترجمة اراشیر اشراقی،  هنر و معماری اسالمی، رابرت، هیلن برند. 1

 .214،  هفت هزار سال هنر فلزکاری، محمدتقی، احسانی. 4
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و  یمیاسل یتزیینغلبه نقوش  یگریبه خط نسخ هساند و ا شاریکه ب یشعر فارس
ی گیاهی و حیوانی تزیینزکی محمدحسن نقوش  اکار .یهندس اتتزیینبر  ییخاا

روب ایرانی و یااآور نقوش به کار  ةفلزی این اوره را نمایند یکار رفاه ار اشیاهب
 1ااند.ها میبافاهرفاه ار نسخ خطی و است

های استلیمی را ی روماری و پیچکتزیینهنرمند ایرانی از نقوش  ةپو  اسافاا
نسبت به گذشاه اانساه و آن را بته موستیقی ای سابقهد بیگسارش مضامین تا ح
که ار آن صدا و هماهنگی تصاویر جای خوا را بته بتازی  ،تصویری تشبیه کراه

 2خطوط اااه است.
اوره ار خلتق فتر   نیتاهد که هنرمند اها نشان میشمعدانکلی این فر   یبررس

 1هتافر  این نود شمعدان با منارهاست. با تطبیق ، کاربرا اثر را مورا نظر ااشاه دیجد
از نظتر کتاربرا انتد و های راه برای راهنمایی کاروانیان بواهابادا به عنوان نشانه که ار

 نایتاوره از  نیتکه هنرمند ا شوامی تیتقو شهیاند نیا بواه، یآن محل نور و روشن
عصر حاضتر  سلجوقی تا ةها ار بناهای اورمناره گرفاه است. ار معماری الها عنصر 

ار ایران و ایگر ممالک اسالمی، اارای یک الگوی کلتی ستاونی شتکل بتا تزیینتات 
ار ای سااه، مخروری نتاقص یتا اوره هساند. این بناها به شکل اساوانه مانود ار هر

 اند.کاری ساخاه شده، با تزیینات آجرکاری، یا کاشیبناها ار چند ربقه یبرخ

 ــــــــــ
 .211،  تاریخ صنایع  ایران، زکی، محمد حسن. 1

 .2375،  1، جسیری در هنر ایران...، آرتور آپم، پو . 2
غدان و جتای بلنتد ا(. چراقرب الموارد) (. موضع نور.ناظم االطباء) (منتهی االرب) : روشنی جای.منار. 1

ختوذ از ٌ  ( متاغیاث) ی جای نور.اکه بر آن چراد افروزند چراکه این صیغه اسم ررف است به معن
، نامیهلغتاکبتر، علی اهختدا، بنگرید بته:. (ناظم االطباء) ه برآن چراد افروزند.جای بلندی ک، تازی

 .11117،  11ج

به عنوان بخشتی از مستجد یتا مکتان مابترک کته بتر بتاالی آن اذان ای : بنایی بلند و اساوانهمناره
ران آتت  ساخاند و اغلب ار آن با روشن کمی بانی یا رساندن اخبارگویند. برجی که برای ایدهمی

نامه معماری ایران فرهنگبهشای، محمد و مهرااا قیومی بید هنتدی، کراند. بنگرید به: می اعال  خبر
 .245  ،در مراجع فارسی
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هجری  11و  1قرن های   این شمعدان با منارهتطبیق فر 5تا  2تصاویر شماره 
  اهد.می قمری ار هند و سمرقند را نشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر شماره او پایه شمعدان 
 ، موزه آساان قدس111 .ش

تصویر شماره سه،  
بیگ مناره مدرسه الغ

 . 1417ار سمرقند 
Stierlin. P 74 

تصویر شماره چهار )تاج  
 . ( 1151-1141محل

Stierlin. P 173 

 

 ةصـفوی در مـوز ةدار دورزنـی و کتیبـهترین شمعدان برنجی قلـمکهن
 آستان رضوی 

کاربرا آن ار ، افزون بر نور و روشنایی ار زندگی انسان
کته ار اعاقتااات  آن چنتان اهمیتت ااشتاه ةزندگی روزمر

 ور  ن ة للا  مبارکته  ةمذهبی نموای ویوه یافاه و به اعابتار آیت

َ  وَ  تِ او  م  الس   به نماا عینتی خداونتد تعبیتر ( 15)نور/ ِ  ر  اال 
 شده است.

 تصویر شماره پنج
Melikian chirvani. 
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P 171 
ها، نماا خورشید بواه و قندیل اسالمی شمسه بر فراز سقف ةار معماری اور

 تنهتا ار مستاجد افروخاتهنته ،به عنوان یک ابزار روشنایی و نماا نور و روشتنی
 کراه است.می آفرینینق ها ر محراببلکه ا ،شدهمی

هتا و زمتین بیتان شتده و بته نور آسمان خداوند ،قرآن کریم ارمزبور  ةیآار 
بته ستان ای مشکاتی که چراغی ار آن روشن است و آن چتراد ار میتان شیشته

ارخشد تشبیه شده و هنرمندان مسلمان ار خلق ابزار روشنایی می پرنورای سااره
از ایتن آیته استافااه انتد، نگاری آراستاهی و کایبهتزیینواد هنرهای را با انها که آن
 اند.کراه

 هتاآساان قدس که بخ  مهمتی از آن ةمخالف ار موزه و خزان یبررسی اشیا
هتا اهمیتت آن ةاهنتدابزار روشنایی مورا اسافااه ار حر  مطهر بواه استت نشتان

شنایی حر  مطهر مربوط ترین سند کاغذی مربوط به روباشد. هرچند که قدیممی
و قنتدیل  ق311شتمعدانی بتزر  بتا تتاریخ  ةپایت ، اما وجتوا1استق 1111به 

توان به عنوان اسناا می موزه را یتیموری ار میان اشیا ةسیمکوب و زراندوا اور
 2غیرکاغذی مورا توجه قرار ااا.

تترین و آستاان قتدس کهتن ةمتوزه و خزانت موجوا ارهای ار میان شمعدان
ثبت شده است. ارتفاد این  111 اموالی ة، به شمارق141آنها با تاریخ  ترینبزر 

 ــــــــــ
و مرکتز استناا آستاان هتا موزهها، مدیریت اسناا و مطبوعات سازمان کاابخانته، 51711 شمارهسند . 1

 قدس.

 صفویه برای روشتنایی حتر  مطهتر انجتا  وریفته ةر اوروجوا اساگاه اااری منظم و مساقلی که ا. 2
ت روشنایی ار حر  مطهر و اماکن مترتبط بتواه استت کته راهمیت و ضرو اهندةاند نشانکراهمی

گذشتاگان باشتد. ار ایتن اوره بته جتز هتای توانتد ااامته فعالیتمتی ااشاه وای بدون شک عقبه
های گراانی ار شبی مراسم خا  مانند: شمعاهمیت روشنایی را ار اجرا ،تشکیالت اااری منظم

و شب عاشورا و مراسم گل  بیست و یکم رمضان و بیست و نه صفر مصااف با شهاات اما  رضا
 .کراتوان بررسی می توسط خدا  و... راها گرفان از شمع
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س. . و قطر 11با قطر اهانه فوقانی ای اساوانهای اارای بدنه س. . و 12شمعدان 
کتف آن بتر . س. . استت2135 پایین

برگشتاه های ررفی سینی مانند با لبه
به ررف باال قرار گرفاته کته قطترآن 

یتتن رتترف بتته )ا س. . استتت. 1135
مرور زمان آسیب ایده است( ستطح 
بیرونتتی آن بتتا استتافااه از او نتتوار 

تقستیم شتده  بخت برجساه به سته 
بتاالی شتمعدان ار  بخت است. ار 
شتکل کته بتا قلمدانیهای میان قاب

گیتتتاهی ار هتتتای نقتتتوش و پیچک
هایی به این شرب کایبه، برگرفاه شده

 زاه شده است:قلم
 

 111شمعدان ش.  پایه ،تصویر شماره ش 
 آرشیو عکس موزه آساان قدس

 

 «شاهی که کُحْلِ هر بَصَر از خاک پای اوستت»
 «اائتتم شتتفای خلتتق ز اارالشتتفای اوستتت» 

 «گراون مطیع و چرخ بته فرمتان رای اوستت» 
 «رضتای اوستت سلطان رضا که حکم قضا بر» 

 
محل ستاخت چهار ترنج کوچک نا  هنرمند سازنده و  ارها این کایبهمیان ار 

 آمده است. «ار هند ساخت/ این بفضل اله / بنده اسکندر/ ابن شکر اهلل»
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ایگتر بتین ای محتل و تتاریخ ستاخت ار کایبته ،همچنین نا  اسااا صنعاگر 
ستاخاه  گترعمل فقیر استااا ااوا ریخاته» زاه شده است:نقوش به این شرب قلم

 «.و ش  چهل و الهور/ تاریخ اول ماه جماای الثانی سنه نهصد
 

 
 )هند( های نا  سازنده و محل ساخت و بانی شمعدان ساخت الهورکایبه

 
های خاتایی بتا ی روماری و گلتزیینار قسمت میانی سه نوار افقی از نقوش 

هتایی نیم ترنج زنی شده و ار فضای خالی ایجاا شده از نق  ترنج وررافت قلم
تتزیین هنرمنتد  ةبتا ایتن شتیو .اسافااه شده استت تزیینهای خاایی برای با گل

الپذیر تبدیل  کننده به سطحی زیبا وهازمخای سطوب فلزی را برای بیننده و اسافا
 کراه است.

از محل ساخت اثر کته جدای  ،نا  سازندگان به زبان فارسی ةبا اساناا به کایب
 ثیرأنق  و تت ،توان براساس اشعار فارسی نقرشده بر آنمی باشد،می هند و الهور

باتوجه بته اینکته  ماقابل هنرمندان مهاجر ایرانی را ار سرزمین هند مشاهده کرا.
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 هتایی ازالگویی برای ایگر شتمعدان لین نمونه واین شمعدان را اوّ (Canby) کنبی
با مقایسه نقتوش آن بتا ایگتر  ،کندمی بیان شوامی این نود که پس از آن معمول

آنهتا از توانتایی هنتری  ةهنرمندان سازندتوان گفت که می این اورههای شمعدان
ار حقیقت تنها محل خلق اثر تغییر  واند خوی  ار خلق آثار جدید اسافااه کراه

همان مکاتب هنتری تتداو  و  ی آثار چندان تغییری نداشاه وتزییناما شیوه  ،کراه
 51فقتط بتا ش 111تکامل یافاه است. )ار این مقالته نقتوش پایته شتمعدان ش

 است.( مقایسه شده
های نقوش شمعدان ساخت الهور بتا ایگرشتمعدان ةذیل با مقایس 1هایار ررب

توان مشاهده کرا که هنرمند ار به کار بران نقوش رومتاری برنجی ساخت ایران می
ثیر آثار ماقد  قرار ااشاه أهای ترنجی و نواری بسیار تحت تهای خاایی و رربو گل

 شوا.تی اندک ایده میو تنها ار جزئیات بسیار رریف تفاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ساخت ایران – 19شمعدان 

 ــــــــــ
ا اااره )آرشتیو استنا استت.اااه خانم آمنه رحیمی انجتا  را ینی یهای فنی و برااشت نقوش تزررب. 1

 .معرفی آثار( پووه  و
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 ساخت هند – 111شمعدان 

 
 با تعمق ار مان کایبه شعری:

ر از ختاک پتای اوستت»  شاهی کته کُحْتلِ هتر بَصتَ
 « ...اائتتتم شتتتفای خلتتتق ز اارالشتتتفای اوستتتت 

و  حضرت رضاار این کایبه جز آنکه به حکمت حضور  توان اریافت کهمی 
ثیر معنوی آن بزرگوار ار شفای بیماران اشاره اارا، از اارالشتفای حضترت أت

کند؛ از ایتن رو برا و ار اهمیت آن شفای خلق را از اارالشفار بیان مینا  می
شمعدان عظیم و با ارزش تتاریخی یکتی از  ةبه احامال قریب به یقین این پای

بواه که بر آن وقف شده  ضرت رضااشیای مهم برای روشنایی اارالشفای ح

 و مورا اسافااه قرار گرفاه است. 
عایق  ةنامبرا، وقفصفوی نا  می ةترین منبعی که از اارالشفار ار اورکهن
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ق بخشی از ارآمد و موقوفات  را برای 111علی منشی است که وی ار سال 
 1نماید.های اارالشفار وقف میمین هزینهأت

های تتاریخی نیتز تتا عصتر حاضتر فعالیتت ایگر اورهار  2این اارالشفار
المنفعته بتوان آن بستیار متورا توجته قترار گرفاته و کراه و به سبب عا می

موقوفات بسیاری ااشاه است. بررسی اسناا موجوا ار مدیریت اسناا آستاان 
اهمیت این مرکز و تشکیالت اااری آن و چگتونگی  ةاهندقدس رضوی نشان
 1باشد.ق به بعد می1111های کارکنان و بیماران از نهتأمین مخارج و هزی

 گیرینتیجه

اهتد کته از زوایتای آثار تاریخی به پووهشگران این امکتان را می ةمطالع 
 مخالف آن را بررسی نمایند.

 ــــــــــ
 .45و 44 ، نامه از خراسانبیست وقفنواا، رضا و همکاران، انزابی. 1
ویتوه  یو اعابتار گتاهیپزشتکان از جا ،هتای قبتلمانند اوره یصفو ةبنابر ارالد منابع ار اور. 2

احم و شد که از مرخوانده می یباشمیبه نا  حک یبرخوراار بواند و سرپزشک خاندان سلطنا
بته  یدگیو مسئول اساخدا  پزشکان ار سراسر کشتور و رست الطاف مخصو  برخوراار بوا

ااشاه که اارالشتفار  مارانیب یمداوا یبرا یمحل رانیا یاکثر شهرها نیحقوق آنان بوا. همچن
راه افاااه بتوا. استکندر  هیریااروخانه خ کی زیزمان شاه رهماسب ن شده است. ارمی دهینام

حتاذق گفاته کته شتاه  یبتیمحموا را رب نیعمااالد میبرا و حکاربار نا  می بانیباز ر یمنش
 ربابتت ار یرا برا یآثار ااشاه و ضیخدمت سرکار ف بهکه  یرهماسب به علت توجه خاص

: ار جتوار سدینومی رانیا یهامارستانیب خیتار لفؤکند. ممشهد مقدس اناخاب می اارالشفار
اارالشتفار  نیت، محتل استیآن معلو  ن یبنا قیاق خیااشاه که تاروجوا  زین ییحر  اارالشفا

 نیتل بته اکند کته ار اوران شتاه رهماستب اوّمی انیب یارجوار مسجد جامع بواه است. و
 مارستاانیب نیتاز بزرگان به ختدمت آن آستاان و ا یاریشد و بسمی یتوجه خاص مارساانیب

، های خالفت شیرقیتاریخ پزشکی ایران و سرزمین)بنگرید به: الگوا، سیریل، کراند. افاخار می
تیاریخ ، گبیت ؛ ترکمتان، استکندر114،  4، جتاریخ ایران دورة صیفویان؛ کمبتریج، 512 
 (.135و  134،  های ایرانتاریخ بیمارستان؛ تاجبخ ، حسن، 113،   رای عباسیعالم

، ستال 125ش ،ه تیاریخ و جغرافییاکتاب ما، «اارالشفای آساان قدس به روایت اسناا»، علی، کریمیان. 1
1137 ،  31-11. 
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جمله اشیای ارزشمند این اوره است که  صفوی از ةهای اورشمعدان ةپای
های آن بتا آثتار نقوش تزیینی و کایبهاز نظر فر ، تکنیک تزیینات و  ندتوانمی

مورا بررسی قرار گیرند. های قبل و بعد از خوا، با اوره سهیمقا ار همزمان و
هتای تزیینتی پایته شتمعدان این نوشاار به اخاصار به بررسی فتر  و نق  ار

با تکیه بر کایبه تاریخی آن ار مورا محل وقتف و  پرااخاه شده و111شماره 
 رائه نظر شده است. اسافااه از آن ا

صفوی وقف شمعدانی بزر  برای استافااه ار اارالشتفار آستاان  ةار اور
آوری امکانتات ضتروری و متورا نیتاز آن جهت فراهم ار قدس امری مهم و

 بواه است.
( به پووهشگران این 111ق )ش. 141وجوا این شمعدان با تاریخ ساخت 

ة ستبک هنتری و فتن ستاخت اهد تا براساس این نمونه، اربتارامکان را می
های موزه های خارج از ایران وهای برنجی مشابه که ار موزهبسیاری شمعدان

ستاخت آن  ةار مورا نحو وجوا اارند، مطالعه و .مشهد، اصفهان و تهران و..
 ارهار نظر کنند. 

این شمعدان بعدها مانند بسیاری از آثار ایگر که بترای استافااه ار حتر  
و پس از مدتی تناستب ختوا را بتا زمتان از استت اااه و  مطهر ساخاه شده

اند، جای خوا را به وسایل روشنایی جدیتد اااه و بته خزانته گراآوری شده
آساان قدس رضتوی ار ستال  ةلین موزاناقال یافاه است، تا اینکه با افاااب اوّ

 ای به نمای  گذاشاه شد.ش، به عنوان یک شیر موزه 1124
 ةاار اورترین اشتیای تتاریخعدان یکتی از قتدیمحال حاضر ایتن شتم ار

صفوی است که ایدگاه حاکمان آن اوران را نسبت به ابزار روشنایی همراه با 
اعاقاای و احاماالً تأثیر آن بر ارمان بیماران اارالشفار حر  مطهر نشان  ةفلسف
 اهد. می
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 مجاوری و زائرپذیری همایش فرهنگِپیش

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1علی سکندری  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

« فرهنگ مجاوری و زائرپتذیری»پووهشی  –لین نشست علمی همای  اوّ پی

ار هفام شهریور  زمان با اهه کرامت رضوی و ار آساانه میالا حضرت رضاهم

صبح پنجشنبه، با حضور جمعی از محققتان، اندیشتمندان،  1سال جاری، ساعت 

برستی فرهیخاگان و خاامان و خدماگزاران حر  مطهر رضوی ار تتاالر شتیخ ر

 بنیاا پووهشهای اسالمی آساان قدس رضوی برگزار شد.

پس از تالوت قرآن مجید و خیر مقد  و اعتال  برنامته، جنتاب آقتای مماتاز 

معاون اماکن مابرکه و امور زائران آساان قدس رضوی با اشاره به اصول و مبتانی 

ایراا  اساسی ار نهااینه کران فرهنگ مجاوری و زائرپذیری میان عمو  جامعه به

سخنرانی پرااخت. وی ابادا ارهار ااشت: ارتقار سطح معرفای، تقویت باورهتای 

 انداز زیارت، از ضروریات است.اینی و اعاقاای مرا  و تبیین سند چشم

محموا ممااز افزوا: توجه بته مباحتث فرهنگتی و ارتقتار بیتن  عمتو  آقای 

ی پتی  رو متؤثر هاتواند ار حل بستیاری از معضتلجامعه ار این خصو  می

 باشد.

 ــــــــــ
 .گروه مطالعات فرهنگی زائر –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1
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از ایگر  ها با حر  ملکوتی اما  رضاجواری مشهدیضرورت ارک نعمت هم

 محورهایی بوا که ایشان بدان تصریح کرا:

تی وجواری با حتریم ملکتشهروندان مشهدی بایسای توجه ویوه به قرب هم»

ای از بهشت ااشاه باشند و همتواره آن حضترت را به عنوان قطعه حضرت رضا

 «.نارر بر اعمال و رفاار خوا بدانند را

سخنران خدمت عمو  شهروندان و خدماگزاران بارگاه مطهر رضوی به زائران 

نوازی به نیابت آن اما  رئتوف از مهمانتان  عنتوان کترا و آن حضرت را مهمان

افزوا: باید هدف از این خدمت ار ارجه اوّل جلب رضایت و خشنوای حضرت 

 باشد. رضا

انداز کن مابرکه و امور زائران آساان قدس رضوی، تدوین سند چشممعاون اما

ها، نهااهتا و عمتو  شتهروندان مشتهدی را از ضتروریات زیارت برای ستازمان

های ماولی اجرایی، آموزشتی، فرهنگتی، حتوزوی و اانست و گفت: همه اساگاه

اننتد تورسانی ار ارتقار فرهنگ مجاوری و زائرپذیری ستهیم هستاند و میارالد

 ثری را ار این خصو  ایفا کنند.ؤهای منق 

شتهر وی ابراز ااشت: بنا بر آمار ارائه شده تعداا زائران و گراشگران ار کالن

های فرای هتر باشد که نیازمندیمشهد، ساالنه حدوا بیست و پنج میلیون نفر می

 .های صورت گرفاه فراگیر باشدریزیزائر مافاوت است. لذا بایسای برنامه

االسال  والمسلمین حسین شرفی به قرائتت مقالته  ةحل ار ااامه این همای ، 

پرااختت. « نق  مسجد ار تعمیق فرهنگ زیارت و زائرپذیری»خوی  با عنوان 

وی ابادا با اشاره به اهمیت و جایگاه مسجد ارهار ااشت: نق  مسجد ار تعمیق 

نوان خانته ختدا، بتا فرهنگ زیارت بسیار مهم است. شرایط و احکا  مسجد به ع

حر  ولیّ خدا مشارک است. هرآنچه اربارة مسجد الز  و ضروری استت بترای 
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ااان به زیتارت و تعمیتق باشد. برای سامانحر  حجّت خدا شایساه و بایساه می

آن باید فرهنگ حضور ار مساجد و جایگاه آن را ار فرهنگ اینی مورا بررستی 

 قرار اهیم.

 هدف، یااآور نکات ذیل گراید:وی برای اسایابی به این 

بتر پتایی نمتاز و . ضرورت تشکیل جمع و جماعت با حضتور ار مستاجد 1

جماعت. اصل ار عباات به جماعت است و اعا ار جمع از مساحبات است. ار 

اصل، نماز به جماعت ار اوّل وقت با اولویت اقامه ار مسجد واجب شده است. 

  وا الص اِكِعینَ و  كَوآت وا الز   ةَ لو  َوأَقِیم  َكع وا َمَ  الةر  (؛ نماز را بته پتا 41)بقره/ ةَ َوار 

کنندگان )به جماعت( رکود کنید و نمتاز اارید، زکات را بپراازید، و همراه رکود

 بخوانید. اساور به اقامه و برپایی نماز به جمع است.

 «.نعبد، اهدنا و ربّنا»اذکار نماز نیز با صیغة جمع آمده است؛ مانند: 

برای اینکه اختال  و توحیتد »فرماید: ار فلسفه نماز جماعت می اما  رضا

اسال  و عباات خدا، راهر و مکشوف باشد و ار ارهار آنها بر اهل شرق و غرب 

مانتد... ار ستایه تما  گراا و ایگر عذری برایشان باقی نمی وجلّحجت حق عزّ

ی و تقتوا و منزجتر برپایی جماعت و حضور مرا  ار کنار هم مساعدت بتر نیکت

 1.«یابدشدن از بسیاری از معاصی حق عزّوجلّ تحقق می

به تبیین آثار و برکات  . وی ار محور او  با اساناا به روایای از پیامبر اکر 2

 شرکت ار مساجد و اقامة نماز جماعت پرااخت.

ها . ایشان ار محور سو  به زیارت خانه خدا اشاره کرا و گفت: همه زیارت1

گیرا ها به اولیای الهی از زیارت خدا و ایدار حضرت حق سرچشمه میرااتو ا

 ــــــــــ
 .237،  3، جوسائل الشیعهحرّ عاملی، محمد بن حسن،   .1
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وعیت هر زیارتی به بازگشت رگراا. مشو به زیارت خداوند تبارک و تعالی برمی

های متن مساجد خانه»فرماید: می  آن به زیارت الهی است، چنان که پیامبر اکر 

گونه که ساارگان برای اهتل نارخشند، آار زمین هساند که برای اهل آسمان می

انتد. ارخشند. خوشا به حال آنان که مساجد را خانته ختوی  قترار اااهزمین می

ا  گتاه مترا ار خانتهگیترا، آنای که ار خانه خوی  وضو میخوشا به حال بنده

شونده الز  است که زائر خوی  را بزر  کند. آگاه باشید که بر زیارتزیارت می

سان نماید. کسانی را که ار ال تاریکی شب به ستوی مستاجد شمراه، به وی اح

 1.«اارند به نوری ارخشان ار روز قیامت بشارت اهیدگا  برمی

سخنران ار ااامه این حدیث ارهار ااشت: زیارت و حضور ار مسجد، هر او 

ار یک رایف قرار اارند، ولی اولویت حضور ار مسجد برای اقامه نماز جماعت 

ئری که اهل حضور ار نمتاز جماعتت و مستجد نیستت، زیتارت بیشار است. زا

ناقصی اارا و ار واقع آن که از زیارت خداوند تبتارک و تعتالی غافتل مانتده، و 

از امتوری کته ار بتاب  !تواند زائر ولیّ اهلل باشتد؟ترک فریضه نمواه، چگونه می

اان زیارت باید اصالب شوا، آن است که زائران ار زمان حضتور ار حتر  و آست

ی و اصلی را به جماعت بدهند. هنگا  برپایی نماز مقدس رضوی باید اهاما  جد

هتا و امتاکن از جماعت پیرامون ضریح مطهّتر بایتد خلتوت گتراا و همتة رواق

 صفوف نمازگزاران مملو شوا.

عبارت بوا از تربیت زائر پی  از حضتور ار حتر . زائتر ار  چهار . محور 4

تعتالی ضر ولیّ خدا را اارا و حضور ار محضر حقزیارت، تمرین حضور ار مح

گیرا. باید از آثار و برکات زیارت آن باشد که پس از زیارت عهد الهتی میرا یاا 

 ــــــــــ
 .213،  1، جوسائل الشیعههمو،  . 1
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که زائر ار حر  را پاس اارا و ار نمازهای جماعت ار مساجد شرکت کند. چنان

اذن مهمان حجت خداوند است و ار هنگا  اخول از خدا، پیامبر، مالئکه و امتا  

خواهد، ار هنگا  اخول به مسجد نیز باید بر ارِ حتر  الهتی بایستاد و اخول می

 ارهار اارا:

المُسیر، فاجاوز عن قبیح متا عنتدی   کاتل الهی ضیفک ببابک، یا محسن قد »

مان توست، بر ارت ایساااه. ایتن محستن! هخدایا! می .«یا کریم دکنعبجمیل ما 

های او ار گذر به آنچته از ختوبی زشایاز ریم! گنهکار بر ارِ خانه تو آمده. ای ک

 1. نزا توست...

. سخنران ار این محور به موضود نشتانه قبتول زیتارت پرااختت و ارهتار 5

ار حفتظ آن بکوشتد و بتر  ااشت: زائر باید پس از بسان عهد و پیمان بتا امتا 

 میثاق خوا پایبند باشد.

آااب »ای بتا عنتوان قالتهیکی ایگر از مقاالت ارائته شتده ار ایتن همتای  م

االستال  والمستلمین رضتا  ةحل بتوا کته « مهمانی و میزبانی ار تعتالیم رضتوی

 اوست پووهشگر بنیاا پووهشهای اسالمی آن را ارائه کرا.ورن

های رضوی، منزلت مهمان و جایگتاه معنتوی ارزش معنوی مهمانی ار آموزه

ورتایف مهمتان و میزبتان از های مهمانی، زمینهاو، اصول مهمانی، عوامل و پی 

جملة سرفصلهای مرتبط با موضود مقاله بوا که ستخنران آن را ار قالتب هشتت 

 بند قرائت کرا:

ار اشاره به ضرورت هماهنگی با ختانوااه  . هماهنگی با خانوااه: اما  رضا1

فرموا: کسی آن حضرت را به مهمانی خوا اعوت کرا، اما   به نقل از اما  علی

 ــــــــــ
 .111،  41، جبحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  . 1
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کنم که برای پذیرایی از من، ختانوااة صورتی اعوت شما را اجابت می فرموا: ار

 خوا را به زحمت نیندازی.

. رعایت شأن: یکی از آااب مهمانی رعایت شأن است کته هتم بایتد بترای 2

بتاره فرمتوا: برختی ار این مهمان رعایت شوا و هم برای خوا میزبان اما  رضا

نم و لباس خشتن بپوشتم، ار حتالی کته اوساان من مایلند که من روی نمد بنشی

 تابد.شرایط زمان، چنین چیزی را برنمی

. آراساگی: از جمله آااب مهمانی بایساگی آراستاگی و ختواآرایی ار حتد 1

بیاموزیم که ار هنگا  مالقات با ایگران، ختوا  معمول است. این را از اما  رضا

 .«اذا برز للناس تزیّن لهم»آراست: را می

آوران وسیله رفت و برگشت: اگر بنتا ااریتم کستی را بته مهمتانی  . فراهم4

اعوت کنیم، خوب است برای مهمان وستیلة ایتاب و ذهتاب فتراهم آوریتم. ار 

مد بن ابی بیاموزیم که ار خبر اح رعایت این نکاه از آااب مهمانی، از اما  رضا

نزل خوا اعوت مرا به م گاه که اما  رضاگوید: آننصر بزنطی چنین آمده که می

نموا، برای من مرکبی فرسااا و بر آن سوار شده، به خدمت آن حضرت شرفیاب 

 شد .

به همة پیروان خوا آموخاته استت کته  . عد  توقع کار از مهمان: اما  رضا5

گویتد: که راوی بته نقتل از آن حضترت مینباید مهمان را به کار وا ااشت، چنان

د  چراد منزل آن حضرت اچار مشتکل شتد. هنگامی که ار محضر اما  بوا ، ای

یکی از مهمانان خواست آن را ارست کند، ولی اما  وی را از آن کار بازااشت و 

؛ ما خاندان هرگز مهمتان ختوی  را بته کتار «لنّا قو ٌ ال نَساخدِ ُ أضیافَنا»فرموا: 

 گیریم.نمی

بتان همتواره های معقول مهمان: از ایگر اموری که باید میزتأمین نیازمندی .1
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های معقول، مانند تأمین گرما، سترما، نسبت به مهمان رعایت کند تأمین نیازمندی

ها چیزی کوچتک ماننتد سای  و مانند آن است، هر چند این نیازمندیآامنیت و 

؛ از جملتة حقتوق مهمتان « له الخاللمِن حقّ الضیف أن یُعَد»چوب خالل باشد: 

 راهم آید.این است که چوب خالل برای او ف

بوا ، بسیار تشنه بوا ، هیبت  گوید: روزی نزا اما  رضاابوهاشم جعفری می

آن حضرت مانع شد که ار حضتور ایشتان آب رلتب کتنم، امتا ناگتاه ایتد  آن 

 «.لشرِب یا أبا هاشم فإنه یَقطعُ العط َ»حضرت آب به من تعارف کرا و فرموا: 

با رفان به مهمانیِ میزبان بر او  . تشکر و قدراانی: بدیهی است که هم مهمان7

منت اارا و هم میزبان به الیل پذیرایی از مهمان بر او حقی اارا. ااب ار مهمانی 

یتاا بگیتریم کته  کند که از یکدیگر تشکر نمایند. این را از اما  رضتاایجاب می

کتس از  ؛ هتر«مَن لم یَشکُر المُنعمَ مِن المخلوقین لم یَشتکُرِ اهللَ عزّوجتلّ»فرموا: 

تشکر برای مخلوقی که به او نعماتی رستانده استت اریتغ ورزا، ار حقیقتت از 

 سپاسگزاری برای خداوند ماعال اریغ ورزیده است.

ار اشاره به این ااب از آااب مهمانداری، به نقتل  . بدرقة مهمان: اما  رضا3

 کٌ  محلریمِن حقِّ الضّیفِ أن تَمشی معته فاخرجته مِتن »فرموا:  از رسول خدا

 «.الی الباب

 1112ن ذکر است که نشست اصتلی ایتن همتای  ار خترااا متاه ستال اشای

 شاراهلل.برگزار خواهد شد. ان
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 های تعیین جهت قبله و اوقات شرعیروش نشست علمی دربارة

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1یچدکتر بسرین احمدیان شال  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
ستال  و اهمیت بستیاری ار ایتن اترین آنها نماز و روزه است، از عبااات که مهم

شناستی و میان مسلمان برخوراار است. انجا  این او فریضه وابساگی زیاای به زمان
یابی اقیق اارا. نمازگزار باید به سوی قبلته نمتاز گتزارا و نمازهتا را ار حتد جهت

های مشخصی بخواند. شرود و پایان ماه مبارک رمضان به رؤیتت هتالل فاصل زمان
ان مشخصی قابل ایدن استت و متدت روزه گترفان هم ار زمماه وابساه است که آن

 شناسی نیاز اارا.نیز به زمان
های نخست رهور استال  بته الیتل تمرکتز مستلمانان ار مکته و مدینته ار سال

شده استت، امتا بتا گستارش استال  ار یابی به راحای انجا  میشناسی و جهتزمان
یشاری برختوراار شتد، اقصی نقاط جهان این موضوعات برای مسلمانان از اهمیت ب

هتای تعیتین جهتت قبلته و تعیتین اوقتات ای که ار علم نجو  اسالمی روشگونهبه
شرعی از مباحث اصلی است و توجه به ساخت و کاربرا اسطرالب ار میان مسلمان 

 تا حد زیاای وابساه به همین موضوعات است.
گرفتت و ار  شکل 1114گروه نجو  اسالمی بنیاا پووهشهای اسالمی که ار سال 

تهیه  ةهای آن ار زمینار گروه جغرافیا ااغا  شد، فعالیت یکی از کارگروه 1131سال 
و ساخت اسطرالب، تعیین اوقات شرعی نقاط مخالف کشور، تعیتین جهتت قبلته و 

 ــــــــــ
 مدیر گروه جغرافیای ممالک اسالمی. –بنیاا پووهشهای اسالمی  . 1
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ویوه ار متاه رمضتان بتوا. شتماری از آثتاری کته حاصتل ایتن ؤیت هالل متاه بتهر
 می آنها را به چا  رسانده عبارتند از:هاست و بنیاا پووهشهای اسالفعالیت

نما، اوقیات شیرعی االصطرالب، اطلیس قبلیه ةصنعفی  ةنممکالاستیعاب الوجوه 
های استان خراسیان، استان اصفهان، اوقات شرعی استان فارس، اوقات شرعی شهرستان

های جمهوری اسیالمی اییران، اوقات شرعی استان هرمزگان، اوقات شرعی مراکز استان
های اسالمی، میاه شناسی زمانجلد ، تحفه حاتمی، ستاره 12ها خقات شرعی شهرستاناو

نو، مبانی علمی رؤیت هالل، هیدایت طیالب بیه دانیش اسیطرالب، اصیول و مبیانی 
 .جغرافیای ریاضی و جغرافیای ریاضی خزمین در فضا 

همچنین ساخت اسطرالب که نمونه بتزر  آن ار متوزه مرکتزی آستاان قتدس 
تر ار نمایشتگاه آثتار بنیتاا ر معرض ایتد عمتو  استت و نمونته کوچتکرضوی ا

 از استااوراهای مهتمّ ،شواپووهشهای اسالمی، ار محل ساخامان بنیاا نگهداری می
 روا.گروه به شمار می

های گروه جغرافیای ممالتک استالمی و نجتو  استالمی پیرامتون ار ااامه فعالیت
ار نیمه شهریور متاه ستال جتاری کارگتاهی  ،یابی و تعیین اوقات شرعیمباحث قبله

آموزشی ار محل ساخامان بنیتاا پووهشتهای استالمی برگتزار شتد. عنتوان کارگتاه 
رضتا االستال  علی ةحل بتوا و مهمانتان آن را « اوقات شرعی از منظر فقه و نجتو »

موحدنواا )رئیس کمیاه علمی سااا اساهالل افار مقا  معظّم رهبتری و عضتو هیئتت 
االسال  اکار محمدعلی قربانی )عضتو هیئتت  ةحل انشگاه صنعای شریف( و علمی ا

ااانتد. علمی اانشگاه آزاا اسالمی و عضو کمیاه علمی نهضت تولید علم( تشکیل می
هتای آنتان فعالیت ةکنندگان ار کارگاه شماری از پووهشگرانی بواند که زمینتشرکت

 با موضود کارگاه همخوانی ااشت.
س از انجا  مراسم مقتدماتی، اباتدا متدیر گتروه جغرافیتای بنیتاا ار این کارگاه پ

گاه بخت  اصتلی های گروه را بیان نموا و آنپووهشهای اسالمی گزارشی از فعالیت
کته بیشتار  –کارگاه با سخنان اکار موحدنواا آغاز شد. مباحث مطرب شده ار کارگاه 
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ات فقهتی، شترعی و اربتاره نظریت –به شکل بحث و محاوره و پرس  و پاسخ بوا 
علمی ار تعیین زمان اقیق اوقات شرعی بتوا و اربتاره معیارهتای تشتخیص زمتان 
رلود فجر، رهر، غروب خورشید و نیمه شب تباال نظتر شتد و ابهامتات موجتوا و 

های گوناگون مطرب گراید و متورا ارزیتابی قترار گرفتت. ار بخت  پایتانی ایدگاه
ئته گزارشتی از برختی کارهتای پووهشتی و کارگاه اکار محمدعلی قربانی ضمن ارا

کاربرای خوا، به معرفی اسطرالبی پرااخت که خوا ساخاه است و با استافااه از آن 
توان اوقات شترعی را بته استت آورا، صتور فلکتی را ار به سرعت و به آسانی می

 آسمان اید، جهت قبله را تعیین کرا و... .
ا از مهمانتان بته پایتان رستید، امتا کارگاه با تشکر معاونت خدمات پووهشی بنیا

 21ای کته ار تتاریخ ای پیرامون قبله را فتراهم کترا؛ جلستهمقدمات برگزاری جلسه
شهریور ماه ار تاالر شیخ روسی بنیاا پووهشهای استالمی برگتزار شتد. عنتوان ایتن 

های قبلته، پدیتده»رفتت، گراهمایی که پنجمین نشست علمی ماه بنیاا بته شتمار می
 با یاای از شااروان اکار عباس سعیدی رضوانی بوا.« یی و نجو  اسالمیجغرافیا

 اعضای بنیاا پووهشتهای استالمی، ،ار پنجمین گراهمایی بنیاارا کنندگان شرکت
یاا اکاتر عبتاس اساااان اانشگاه و حتوزه و شتماری از نزایکتان و خویشتان زنتده

ا جلسه بتا تتالوت قترآن هاااند. همانند همه گراهماییسعیدی رضوانی تشکیل می
مجید آغاز شد. پس از اعال  برنامه، آقتای اکاتر محمدمهتدی رکنتی یتزای، استااا 

به سخنرانی  مشکوةبازنشساه اانشگاه فراوسی مشهد و مدیر مسئول و سرابیر مجله 
پرااخت و با اساناا به آیات قرآنی اهمیت نجو  اسالمی را مطرب کرا. ایشان بخت  

هتای اکاتر ستعیدی رضتوانی هتا و تالشا بته رترب فعالیتپایانی ستخنان ختوا ر
 یاا و خارره ایشان را گرامی ااشت. اخاصا  اااه،

گزارش کوتتاهی از بیستت و هشتت ستال فعالیتت ار ااامه، مدیر گروه جغرافیا 
ویوه بته ستمینارهای گروه جغرافیای ممالک اسالمی و نجو  اسالمی ارائه کترا و بته

های شتااروان اکاتر مقاالت جغرافیایی مناشر شده و پووه ها و برگزار شده، کااب
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االستال  والمستلمین جتواای  ةحل یاا اکاتر ابوالفضتل نبئتی و تقی عتدالای، زنتده
 باغسنگانی ار ابعاا گوناگون نجو  اسالمی اشاره نموا.

االستال  والمستلمین مهتدی ستهرابی، متدیر گتروه نجتو   ةحل سخنران بعدی 
هتای معراج بوا که سخنان خوا را به موضود قبلته و روشپووهشگاه علو  وحیانی 

تعیین جهت قبله اخاصا  اااه بوا. ایشتان از چهتار منظتر فقته، جغرافیتا، مثلثتات 
یابی قبله را مطرب نمواه، متورا بررستی قترار های جهتکروی و نجو  کروی روش

 .های حاضران پاسخ اااااا. وی ار پایان سخنرانی خوا به شبهات و پرس 
آخرین سخنران جلسه اکار محموا سعیدی رضوانی، اانشیار اانشگاه فراوسی و 
فرزند شااروان اکار عباس سعیدی رضوانی بوا. ذکر خصوصیات اخالقی، اختال  

های ایشان را و ایمان و تعهد پدر نسبت به انقالب اسالمی، محورهای اصلی صحبت
 سعیدی همراه شده بوا.ااا که با ذکر خارراتی از مرحو  اکار تشکیل می

ار پایان نشست، اکار امیر سلمانی رحیمی، مدیر خدمات پووهشی بنیتاا از تهیته 
محمتد بترااران لوب یاابوا و اهدای آن به خانوااه اکار سعیدی خبر ااا که اکار علی

رفیعی، اسااایار بازنشساه اانشگاه فراوسی مشهد و معاونت فرهنگتی ستابق آستاان 
 هیأت مدیره بنیاا آن را به همسر آن مرحو  تقدیم کرا.قدس رضوی و عضو 

در دانیش و  یکار مدشایان ذکر است که بنیاا پووهشهای اسالمی کاابی با عنوان 
مناشر کرا کته  ثار شادروان دکتر عباس سعیدی رضوانی مدیریت، نگاهی به زندگی و 

کته ار متدت  کنندگان قرار گرفت. این کاتابار این نشست علمی ار اخایار شرکت
بسیار کوتاهی آمااه چا  شتد، شتامل او فصتل استت. فصتل نخستت بته مطتالبی 

هتای اخاصا  اارا که شتماری از اانشتجویان و آشتنایان آن فقیتد اربتارة ویوگی
هایی از مقتاالت اکاتر اند و فصتل ایگتر، نمونتهاخالقی و شخصیای ایشتان نوشتاه

ا  شتده بنیتاا پووهشتهای سعیدی است. همچنین نمایشتگاهی از آثتار نجتومی چت
محل برگتزاری نشستت تتدارک  راسالمی و آثار اکار عباس سعیدی رضوانی ار کنا

 ایده شده بوا.
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Reappraisal of Sūrat al-Masad 
(Expressing Disdain for the Followers of Abū Lahab in our Era) 
Dr. Muḥammad Mahdī Ruknī Yazdī 

Once in a while, the antagonists of Islam hurt the feelings and 
religious emotions of the Muslims by a coordinated plot. Some 
time ago, they displayed shameful insolence towards the Holy 
Prophet (S.A.W.) by showing a disgusting and offensive film on 
the Holy Prophet (S.A.W.). 

In response to this insult and inspired by Sūrat al-Masad, the 
writer of the present article states that there is a total similarity 
between the motives of Abū Lahab in the early days of Islam and 
those of the producers of this film; with the difference that the 
enmity of Abū Lahab and his wife happens in the age of 
Paganism, whereas the enmity of these insulters is taking place in 
an era in which its statesmen claim supporting human rights and 
respecting religious sanctities. 
Keywords: Prophet of Islam (S.A.W), Sūrat al-Masad, Abū Lahab, antagonism 
to Islam. 

A Study on the Exegetical Addenda to some Verses of Sūrat 
al-Kahf and Sūrat al-Maryam in the Contemporary 
Translations of the Holy Qur‘ān 
Dr. Mahdī Īzadī 
Bābullāh Muḥammadī Nabī Kandī 

The expressive style of the Qur’ān is in such a way that presenting 
its deep meanings and concepts is not possible except by adding 
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exegetical phrases to them. In order to explain some verses, the 
translators have used manifested addenda in their translation. These 
addenda have often been made with reference to commentaries, 
books concerning the occasions of revelation, or theological (kalāmī) 
and doctrinal (uṣūlī) discourses. The present article has analyzed and 
reviewed the exegetical addenda to some verses of Sūrat al-Kahf and 
Sūrat al-Maryam by six Qur‘ān translators: Ilāhī Qumshi’ī, 
Khuramshāhī, Ṣaffārzāda, Fūlādvand, Mishkīnī, and Makārim Shīrazī 
with respect to the existing interpretations and traditions. In this 
respect, first, the verses and their translations are extracted, then the 
exegetical theories for explaining the translator’s task are set forth, 
and finally, the analysis and review is performed on the basis of the 
interpretations of each one of the verses. In the meantime, Mishkīnī’s 
translation is found to be in the highest harmony with 
interpretations and ideological contentions. 
Keywords: the Holy Qur’ān, Sūrat al-Kahf, Sūrat al-Maryam, exegetical 
addenda, contemporary translations. 

Manifestations of Imam ‘Alī b. Mūsā al-Riḍā’s (A.S.) Bravery 

Dr. Amīr Salmānī Raḥīmī 
With his precious sayings and actions, Imam ‘Alī b. Mūsā al-Riḍā 

(A.S.) has provided his companions and followers with lessons of 
bravery, self-sacrifice, and martyrdom-seeking in two direct and 
indirect ways. Searching into and introducing this dimension of the 
magnanimous Imam’s personality, to which little attention has been 
paid, along with introducing some of his companions who lived 
brave and self-sacrificed lives, can enhance truth-seeking and self-
sacrifice spirit in the followers and devotees of the learned of the 
Prophet’s (S.A.W.) Household (A.S.).. 
Keywords: bravery of Imam ‘Alī b. Mūsā al-Riḍā (A.S.), the learned of the 
Prophet’s (S.A.W.) Household (A.S.), eulogies of Imam al-Riḍā (A.S.), 
poets of Ahl al-Bayt (A.S.), Imam al-Riḍā’s (A.S.) sīra in his speech and 
behavior. 
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Aesthetic Analysis of Ḥaḍrat Zaynab’s (S.A.) Saying, “Mā 
ra’aytu illā jamīlā” 
Fāṭima Shafī‘ī 
Ārizū Pāydarfard 

In the heart-rending tragedy of Karbalā, Zaynab Kubrā (S.A.) 
achieves the status of the perfect human being who views the 
martyrdom of her brother and his companions as “beautiful”. 

It is tried, in the present article, to explain the status and 
personality of Ḥaḍrat Zaynab (S.A.) on the basis of Islamic 
doctrines and the teachings of the Qur‘ān as well as recognition of 
her intellectual thinking in relation to her wisely saying, “Mā 
ra’aytu illā jamīlā” (I saw nothing but beauty). What is of most 
importance besides her personality characteristics, is her profound 
insight concerning the tragedy of Karbalā, especially ‘Āshūrā and 
the elucidation of the nature of such issues as spiritual chivalry 
(futuwwat), light and martyrdom, beauty (ḥusn), the status of 
love, and the manifestation of love in the sermon of this noble 
lady. The research method is that of analytical-comparative and 
the sources have been compiled by library method using the 
viewpoints of religious thinkers and from an Islamic arts 
perspective. 
Keywords: personality of Zaynab (S.A.), beauty, the art of Āshūra, ḥūsn 
from the viewpoint of Zaynab (S.A.), “Mā ra’aytu illā jamīlā” (I saw 
nothing but beauty). 

A Report on the Shī‘ī Interpretations of the Qur’an in India 
Dr. Sayyid Muṣṭafā Aḥmadzāda 

Ever since Islam found its way into India, the Holy Qur’ān 
attracted the attention of the Muslims in India, as well. On one 
hand, the translation and interpretation of the Holy Qur’ān into 
various languages, and on the other hand, establishment of 
educational, propagational, and research centers in the field of 
sciences and knowledge of the Holy Qur’ān became prevalent 
throughout India. Writing and compiling a great number of 
Qur’ānic works and training thousands of commentators of the 
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Qur’ān, Qur’ān researchers, and Qur’ān reciters, are the outcomes 
of these attempts and endeavors. The pinnacle of this Qur’ānic 
movement is quite obvious in its variety of Qur’ānic 
interpretations in terms of school, methodology, inclination, style, 
and language. 
Keywords: India, Shī‘ī interpretations of India, History of Shī‘ism in India, 
history of interpretation in India. 

Spiritual Journey (Sayr wa Sulūk) from the Viewpoint of 
Fayḍ Kāshānī and Abū Ḥāmid Ghazālī 
Alī Akbar Chinārī 

Fayḍ Kāshānī, the great Imāmī jurisprudent, ḥadīth scholar, 
philosopher, and mystic of the eleventh/seventeenth century and 
Abū Ḥāmid Ghazālī, the philosopher, theologian, jurisprudent, 
and one of the great Sunni scholars of mysticism of the 
fifth/eleventh century, have both dealt with the way to engage in 
devotional acts and spiritual journey towards Allah’s Presence. 
Fayḍ, due to his strong loyalty to the religious law (sharī‘a) 
established by the Holy Prophet (S.A.W.) and the Purified Imams 
(A.S.), and Abū Ḥāmid, for his firm belief in Sufism, have each 
presented a particular procedure for practicing self-mortification 
and self-discipline and, in general, spiritual journey. Despite their 
substantial disagreement as to how a disciple is to struggle against 
the carnal self and to practice self-discipline in the beginning of 
spiritual journey, these two mystics have common grounds in 
terms of dealing with spiritual journey towards God and 
purification of the heart of all other than God. This article 
examines and analyzes the differences and similarities of Fayḍ and 
Ghazālī in this respect. 

Keywords: spiritual journey, worship of God, spiritual master and 
guide, viewpoints of Fayḍ Kāshānī and Abū Ḥāmid Ghazālī.  
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Candleholder Bases of Imam Riḍā (A.S.) Dār al-Shifā 
(Infirmary) in the Safavid Period 
Ḥishmat Kafīlī 

Many of the historical objects preserved and displayed in Astan 
Quds Razavi Museum are somehow influential in clarifying some 
aspects of AQR’s history. One of these collections of objects is the 
candleholders of the Safavid period related to the lighting of the 
Holy Shrine and the affiliated places. This collection has specific 
features in terms of form, inscriptions, and decorative reliefs. 
Written according to the field and library studies, this article 
examines a candleholder base belonging to the Safavid period 
dated 9351/649 in respect to its form, reliefs, and inscription 
and introduces it and its place of use with reference to the 
inscriptions carved on it. 
Keywords: candleholder bases of the Safavid period, lighting, Astan Quds, 
inscribing, Dār al-Shifā. 

 


