راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
فصلنامه علمی – ترویجی مشکوة برای نشر معارف قرآن و حدیث و فرهنگ اسالمی از مقاالت استاااان
و محققان حوزه و اانشگاه با رعایت نکات ذیل اساقبال میکند.
ویژگیهای محتوایی
 نوآوری ار مقاله (برخورااری از نظریه یا فرضیهای جدید ،مسئلهای تازه ،روش و ابزاری نو ،یا
رهیافت و قرائای جدید).
 ثمربخشی و کاربرای بوان مقالته (مستئلهمحوری پتووه و رترب بایستاهها و اولویتهتای
تحقیق و پرهیز از کارهای موازی).
 کارایی مقاله (برخورااری از صبغه تحقیقی – تحلیلی ،ساخاار منطقی و انستجا محاتوایی ،بتا
قلمی روان و گویا و اجاناب از کلیگویی و نثر خطابی).
 بهرهمندی از روشها ،ابزارهتا و رویآوراهتای مانتود ار تحقیتق ،ماننتد مطالعتات تتاریخی،
تطبیقی ،جامعهشناسی ،روانشناسی بهویوه مطالعات میانرشاهای با توجه به چند بُعتدی بتوان
مباحث اینی.
 برخورااری مقاله از ارالعات کافی و کامل ،صااق ،اقیق ،واضح و مامایز ،روزآمتد ،مستاند و
مسادل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق.
 برخورااری مقاله از هدفی مشخص ،مفید ،قابل سنج و اسارسی ،ماناسب با توان محقتق و
قابل اجرا.
نحوة تنظیم مقاله
شایساه است مقاله اارای عنوان ،مشخصات نویسنده ،چکیتده ،کلیتدواگگان ،مقدمته ،بدنته اصتلی،
نایجه و فهرست منابع با ویوگیهای ذیل باشد:
 عنوان :عنوان مقاله کوتاه ،گویا ،جامع و مانع ،جذاب و نتارر بته محاتوای مقالته و بته اور از
اِلقاگری باشد.
 مشخصات نویسنده :شامل نا  ،نا خانوااگی ،رتبه علمی ،مدرک تحصیلی ،رشاه ،گروه علمی،
مؤسسة وابساه و نشانی الکارونیکی باشد.
 چکیده :اربراارنده مهمترین مطالب مقاله به اخاصار میباشد .بایساه است حداکثر  151کلمته
و شامل بیان مسئله ،هدف ،ضرورت و قلمرو تحقیق ،روش و چگونگی پتووه و یافاتههای
مهم آن باشد .معرفی موضود و ررب فهرست مباحث یا مرور بر آنها ار چکیده ،از اشتاباهات
رایج است.
 کلید واژگان :بایساه است ،حداکثر هفت واگة کلیتدی بتا ترکیبتی از واگگتان عتا و ختا ،
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ماناسب با موضود اصلی مقاله اناخاب شوا تا بازیابی مقاله آسانتر باشد.
مقدمه :ار مقدمه باید مسئله تحقیق ،هدف ،ضرورت ،پیشینه و روش پووه با تفصیل بیشتار
بیان شوا تا ذهن خواننده را آمااه و عالقهمند به مطالعه کند.
بدنه اصلی  :ار بدنه اصلی مقاله بایساه است اهمیت و ابعتاا مستئله و نیتز آرار اربتارة آن بته
خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شوا ،و نویسنده پس از ارزیابیِ ایگر نظریات ،با تبیین و توجیته
کافی ،ایدگاه را ارائه نماید.
نتیجه :شامل یافاههای تحقیق ،آثار و کاربراهای آن ،توصیه به موضودهای مرتبط بتا پتووه
برای کارهای بعدی ،یااکرا سؤاالت بیپاسخ و نکات مبهم قابل پووه استت .از ذکتر االته،
مساندات ،مسئله پووه و جمعبندی مباحث مقدماتی ار نایجه ،خواااری شوا.
 CDحاوی مقاله حروفچینی شده ار محیط  Wordبا حجم حداکثر  15صفحه بته نشتانی افاتر
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
کتاب :نا خانوااگی ،نا  ،نا کااب ،نا مارجم ،مصحح یا محقق ،محلّ نشر ،ناشتر ،نوبتت چتا ،
تاریخ اناشار.
مقاله :نا خانوااگی ،نا « ،عنوان مقاله» ،نا نشریه ،سال  /اوره ،شماره ،زمان اناشار.
ارجاعات
کتاب :نا خانوااگی ،نا  ،نا کااب ،جلد ،صفحه.
مقاله :نا خانوااگی ،نا «عنوان مقاله» ،نا نشریه ،سال/اوره ،شماره ،زمان اناشار ،شمارة صفحه.

فرایند ارزیابی مقاالت
مقاالت ارسالی که با توجه به راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشند با گذر از مراحل زیر اجازه
نشر مییابند:
 -1اریافت و اعال وصول مقاله و ارزیابی اوّلیه با مقایسه تطبیقی با ایگتر مقتاالت نمایته شتده ار
پایگاههای ارالدرسانی و تشکیل پرونده علمی.
 -2ارسال برای کارشناسان جهت ارزیابی نهایی و اعمال نظرات اصالحی توسط نویستنده یتا افاتر
مجله.
 -1ررب ار هیئت تحریریه ،بررسی و تصویب نهایی مقاله و آمااه شدن برای چا .
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بازخوانی سورة مسد (تَبّت)
اِعال بیزاری از پیروان ابولهب ار زمان ما
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر محمّدمهدی رکنی یزدی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
تاریخ اریافت - 1111/5/21 :تاریخ پذیرش1111/7/25 :

اسالمستیزان هر چندگاه با برنامهای طرّاحی شدده عااطدا انسدانی و دیندی
مسلمانان را جریحهدار میکنند .چندی پیش با نمایش فیلمی ماهن جسارتی
بیشرمانه نسبت به پیامبر اعظم روا داشتند .نایسنده در پاسخ این اهاندت بدا
الهام از سارة مَسَد بیان میکند که میان انگیزههای ابالهب در صدر اسدالم و
تهیهکنندگان این فیلم همانندی کامل وجاد دارد؛ با این تفداو

کده دشدمنی

ابالهب و همسرش در دوره جاهلیّت باد و دشمنی اینان در عصری اسدت کده
زمامدارانش مدعی حوا بشر و احترام به مودسا

دینی هستند.

کلید واژهها :پیامبر اسالم ساره مَسَد ابالهب اسالمستیزی.

آنگاه که نویسنده بر آن شتد تنفرتر و بیتزاری ختوا و همکتاران

را از فتیلم

تمستک بته
توهینکننده به پیامبر اعظم اسال  ابراز نماید ،صواب آن اید کته بتا ر
کال اهلل این بیزاری را نشان اهد ،تا با روش و گرای مجلتة مشکوة همتناستب
ااشاه باشد ،مخصوصاً که قرآن کریم بهارین مأخذ و مرجع ار هر موضود است.
ار این فکر بوا که سورة مبارکة «تبّتت» بته ختاررش رستید ،و بتا تأمّتل بیشتار
تشابهی میان کینهتوزی و اشمنی کافرسیرتان آن زمان و معاندان ماکبّرِ این زمتان
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به نظرش آمد؛ با این تفاوت که آنان ار عصر جاهلیت بواند ،و عالوه بتر تکبرتر،

نفهمیشان سبب جسارت و اهانت به ساحت قدس رسول اهلل میشتد ،و اینتان
خباثت و عداوتشان موجب اساهزا و اهانت به مقدسات مسلمانان میشوا.
ار عصری که بشر پتس از ستالها جنتگ و کشتاارهای جمعتی و او جنتگ
جهانی ،منشور سازمان ملل ماحد را نوشت ،و برای نود انسان و آیین و عقایدش
احارا قائل شد ،و مقدسات هر ملت و قومی را محار شمرا .ار چنین عصتری
و ار کشوری که خوا را مامدن و برتر از ایگر کشورها میشمرا ،به ختوا حتق
میاهد به پیامبر بی

از یک و نتیم میلیتارا مستلمان بته بتدترین و زشتتترین

صورت توهین کند و آن را آزاای بیان بنامد! اُف بر این بتیشترمی و شتیطنت و
حیلهگری و عذر بدتر از گناه ،واضح است که انگیزهای جز اِفساا و کینتهتوزی و
اشمنی کور و خوابرتربینی ندارند.
اینک مان و ترجمة سورة «مسد» را از تفسیر کشف األسرار که همراه با انتدک
توضیح است نقل میکنیم.
به نا خداوند فراخ بخشای

مهربان

 .1ت َبت یَدا أبی لَ َهب؛ زیانکار بااا او است بولَهبَ  ،و ت َب؛ و زیانکتار بتااا
او باوِیی او [= با خواش].
ب؛ (و نه آنچه زاا)
س َ
 .2ما أغنی َعنه ماله؛ نیاید او را به کار مال اوَ  ،و ما َک َ

و نه آنچه فرااست آورا (از این جهان).

ذات لَ َهب؛ سوزا و سوزانند او را با آتشی زبانهزنان.
سیَصلی نارا ً َ
َ  .1
َ  .4وام َرأته َح ّمالَةََ ال َح َ
َةب؛ و زَن او آن هیز ک

(و آت افروز بر مرامان بته

سخنچینی).

ِ  .5فی ِجی ِدهَا َحب ٌل ِمن َم َسد؛ ار گران او رسنی از چیزی سخت تافاه.

شرح و توضیح سوره

سورة «مَسَد» که به نا نخساین کلمة آن «ت َبت» هتم خوانتده میشتوا مکّتی و
1
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اارای پنج آیه است ،و تنها سورهای است که با اعای بد یا نفرین شرود میشوا،
و به کنیة شخصی که اربتارهاش نتازل شتده تصتریح گشتاه استت .آن بتیااب،
ابولهب پسر عبدالمطلب و عموی رسول خدا است ،کته ار تکتذیب و عتداوت

با حضرت سرسخت و پیگیر بوا.

تك
شیر َ
اربارة سبب نزول سوره گفاهاند که چون پیامبر خدا به حکم َ و أنذِر َع َ

األقةربین( شعرار )214/خویشان نزایک خوا را به اسال فرا خوانتد و از عتذاب
َ

الهی بیم ااا ،ابولهب گفت :تبّاً لک که ما را برای چنتین کتاری اعتوت کترای.1

پاسخ این سخن ارشت و زشتِ او را خداوند به ختواش برگراانتد و از حبیتب
خوا افاد کرا.
مرحو ربرسی ار توضیح لغتهای سوره مینویسد« :الاَّبُ و الاَّبابُ :الخُسرا ُن
المؤَای للَی الهلاک»؛ «تَبّ و تَباب» زیانی است که به هالکتت میانجامتد .2الباته
بیشار این زیان ،ضترر معنتوی استت کته بته محرومیتت از ستعاات ار آخترت
میرسد.
اما چرا خُسران را به استهای او نسبت اااه؟ به این جهت که انستان بیشتار
کارهای را با استهای انجا میاهد و مراا خستارت عمتل اوستت کته بته
هدف خاموش کران نور نبوّت و بطالن رسالت خاتم االنبیا بتوا 1و بترعکس بته
پیروزی استال و پیتا آورش انجامیتد .جملتة نخستت اعتایی استت علیته او و
کارهای

که به اجابت رسید و جمله او به ختواش برمیگتراا کته بته وضتع

فجیعتتی متترا و از ستتعاات ابتتدی محتترو گشتتت .ار آیتتة بعتتد میفرمایتتد:
ــــ ـ

ُ األبرار ،به اهاما علی اصتغر حکمتت ،تهتران،
 .1میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ،کشف األسرار و عُد َّة َُّ
 ،1131ج.157 ،11
 .2الطبرسی ،ابوعلی الفضل بن الحسن ،مجمع البیان فی تفسییر القیر ن ،تصتحیح ستید هاشتم رستولی،
دارالم عرفة ،ج.351 ،11
 .1الطباربایی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،چا بیروت ،ج.21
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ثروتفراوان

– از چهارپایان و نقدینته – و کوششتی کته ار مخالفتت و اذیتت

رسول خدا میکند خسران و هالک ابدی را از او افع نمیکنتد 1و بته زوای ار
شعلهور جهنم ااخل خواهد شد.

آت

ابولهب ار خباثت و بدگوهری و آزاررستانی بته پیتامبر رحمتت ،هماتایی مکّتار
ااشت که همسرش ا ر جمیل بوا ،اخار حرب بن اُمیّه و خواهر ابوسفیان .خداوند ار
آیه  4از این زنَک و زشتکاریهای

– که ریخان خار و خاشاک بر سر راه حضرت

باشد – یاا میکند ،و با عطف به آیة قبل او را هم ار وروا به جهنم شریک مینمایتد.
بعضی از مفسران گفاهاند (حمّالةَ الحطَب) «کنایته از ستخنچینی و نمّتامی و شتر و

وحشتافکنی میان مرا است و این زنَک را این عاات بوای».2
آیة پایانی وصف ایگری است از این بیشر  ،که قرآن با توصیف ریسمان بته
گران ااشان مانند حیوانات بارک  ،به پسای و تحقیرش پرااخاه استت1؛ و ایتن
شرط بالغت است که سخن گفان به مقاضای حال و مقا میباشد.
باری! پروراگار ار ایتن پتنج آیتة کتال جاویتدان
رسول

سرستختترین اشتمن

را معرفی و رسوا کرا؛ و ار این اعال کته بته حقیقتت پیوستت صتدق

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
از اشمنی و کارشکنی با اسال و مسلمین بپرهیزند.
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
ــــ ـ

 .1ار آیه « :2ما» ار «ما أغنی» نافیه و ار «ما کسب» موصوله است( ،همان).
 .2الخزاعی ،حسین بن علی( ،مشهور به ابوالفاوب رازی) ،روضُ الجِنان و رَوح الجَنان فی تفسیر القیر ن،
به کوش اکار یاحقی و اکار ناصح ،بنیاا پووهشهای اسالمی1175 ،ش ،ج.211 ،21
 .1مجمع البیان ،ج.352 ،11

3
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خواش بواه است ،و این واقعیای است که تاریخ اجاماعی جاهلیت عرب نیز آن
را نشان میاهد .اگر بررسی کنتیم همتین روحیته و پنتدار را ار حاکمتان غترب
بهویوه صهیونیسم میبینیم .همانان که میخواهند – و ار عمتل نشتان میاهنتد

–

روابطشان با ایگر کشورها بر اساس مطامع و منافع نامشروعشان باشد نه احاترا
ماقابل .یعنی عزّت و ذلّت ایگران را رالبند ،و این را به اتکای قدرت نظامی حقِّ
مسلَّم خوی

میپندارند ،و بر سر این پندار هرگونه زورگویی و اِفستاا و قاتل و

جنایت را روا میشمرند.
و این وجه شبَه میان ابولهب و اسال سایزیاش ،با حاکمان غربی زمان ماست
که اکنون شخصِ شخیص پیامبر اسال را هدف گاگخایی ختوا قترار اااهانتد .ار
تحلیل و ریشهیابی آن فیلم سراسر تهمت و وقاحت پیا مقا معظّم رهبری نقتل
کرانی است:
«پشت صحنة این حرکت شرارتبار ،سیاستهای خصتمانة صهیونیستم و آمریکتا و ایگتر
سران اساکبار جهانی است ،که به خیال بارل خوا میخواهند مقدَّسات اسالمی را ار چشتم
نسلهای جوان ار انیای اسال از جایگاه رفیع خوا فرو افکنده و احساستات اینتی آنتان را
خاموش کنند .اگر از حلقههای قبلی این زنجیرة پلید یعنی سلمان رُشدی و کاریکاتوریستت
اانمارکی و کشی های آمریکاییِ آت زنندة قرآن حمایتت نمیکرانتد ،و اَههتا فتیلم ضتد
اسال را ار بنگاههای وابساه به سرمایهااران صهیونیست سفارش نمیاااند ،امتروز کتار بته
این گناه عظیم و غیر قابل بخش

نمیرسید».

«ماَّهم اول ار این جنایت ،صهیونیسم و اولت آمریکاست ،سیاسامداران آمریکا اگتر ار
ااعای اخالت نداشان خوا صااقاند باید عامالن این جنایت شنیع و پشایبانان مالی آن
را که ال ملتهای مسلمان را به ارا آوراهاند ،به مجازات 1ماناسب با این جُر بتزر
برسانند».2
ــــ ـ
 .1شگفتآور اینکه وزیر خارجة آمریکا – با عذری بدتر از گناه – گفت :به رعایت آزاای! نمیتوانیم از
ارائة فیلم جلوگیری کنیم.
 .2برگزیده از مان کامل پیا مقا معظّم رهبری – مُد رلّه – اربارة فیلم اهانتکنندة بته ستاحت قتدس
پیامبر اعظم. 
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ار تکمیل بحث ،مناسب است از کااب هدایت الهی اربارة بدگویی و اشتنا
ااان به مقدسات ،راهنمایی بخواهیم .به سورة مکّی أنعا ( )1مراجعه میکنیم .ار

ون
ابادای آیه  113پاسخ صریح خوا را میخوانیمَ  :وال ت َسةبووا الةذِینَ َیةدعونَ ِمةن د ِ
للا فَیَسبووا للاَ َعد ًوا ِبغَی ِر ِعلم ؛ «و آنهایی که جز خدا را میخوانند اشنا مدهیتد،
ِ

که آنان از روی اشمنی و به نااانی خدا را اشنا خواهند ااا» .1بنابر بعضی اخبار
برخی مؤمنان ماعهّدِ سابق ار اسال ناراحای شدیدشان را از مشترکان بتا اشتنا
ااان به بتها ارهار میکراند .قرآن مجید از این کار نهی کرا ،و رعایت ااب ار
گفاار و عفت بیان را حای ار برابر خرافیترین عقیده یعنتی شترک و بتپرستای
الز اانست2؛ و جز این هم شایساه نیست ،زیرا اینی که االّتة فطتری و منطقتی
برای اثبات عقایدش اارا ،نیاز بته اجبتار و اصترار یتا بتدگویی بترای گرویتدن
مخالفان

ندارا ،و اشنا و بدزبانی و اساهزا هم نشانِ نداشان منطتق صتحیح و

ناتوانی از اسادالل است.

ار جنگِ صفّین بعضتی از لشتکریان امیرالمتؤمنین بته ستپاهیان معاویته اشتنا

میاااند .حضرت شنید و فرموا« :لنّی أکْرَهُ لَکُم أنْ تکُونُوا سَبّابین .ولکِنّکم لَو وَصَفْاُم
أعمالَهُم وَ ذکَرتُم حالَهم کانَ أصوَبَ فی القَولِ و أبلَغَ فِی العُذْرِ»؛ من خوش ندار کته
شما فحّاش باشید .ولی اگر به جای اشنا  ،کارهایشان را وصتف کنیتد و حالشتان را
بازگو کنید به راستگویی نزایکتر است و عذرتان را بهار میرساند.1
این است تعلیم کااب مسلمانان که به وسیلة پیتامبر استال ابتالد شتد و ااب

اسالمی را میرساند ،و امیرمؤمنان حای ار جنگ بته آن عمتل کرانتد ،و چنتان
است عمل و تبلیغات ننگین و اروغین مدعیان تمدن و آزاای ار زمان ما.
ــــ ـ
 .1قر ن مجید ،ترجمه فوالاوند.
 .2بنگرید به :مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،اارالکااب االسالمیه ،1111 ،ج،5
 .1ابن ابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،قم ،اار احیار الکاب العربیه ،ج.21 ،11
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گوسالهای دیگر از سامری
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ حمیدرضا آژیر_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

خرامندان و ایدهوران ساحت بشری از هر فرقته و فئتهای بته هرگونته ارزششتکنی و
اامن آالیی میتازند و از پلیدی و پلشایهای بیپایه و بیبنیاا که جز گزند رساندن به پیکترة
پاک انسان آهنگی ندارا اامن فراهم میآورند؛ زیرا خرا ،اانت  ،آگتاهی و نکاهستنجی تنهتا
آموزهای را میپذیرا که مبانی آن با اااهها ،همسانی و همسنخی ااشاه باشد و بر این استاس
اگر ااعایی پی

نهااه شوا که از جامة زیبای اسادالل برهنه باشد به تنفروشتی نستبت اااه

میشوا و ار کنار ایگر مقولههایی مینهندش که جز بدین کار نیاید.
به راسای سوگی از این کالنتر که ار بازار جاهلیت قرن بیستت و یکتم کتاالیی بته
فروش نهااه شوا که باید عین پلیدی و ذات ناپاکی و ناراسای اانسا ! چگونه میشوا
ار نقطهای از کرة ارض ،مظهر ارز و ارزندگی و برومندی و برازنتدگی و خجستاگی و
برجساگی به باا سَمو ِ زشت گویی گرفاار آید و باز ار زمین ،از َستخاگی و ستاخاگی،
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.
ایدیم و شنیدیم که باز ،اجّاالنِ ارزشسایزِ برزن رهزنان کوشیدند تتا بته نتاراای و
نامرامی اشنه بر پیکر مرای زنند که آب ،پتاکی ازو میگیترا و گتالب ،خوشتبویه ازو
میساانَد و مسِ وجتوا ایگتران ار نیمنگتاهی ازو زریتن میگتراا و ار یتک ستخن،
خیمهگاه خوبی و پراهسرای پاکی ساالری ندارا جز او و گنجخانة گوهرهای آن سرایی
ــــ ـ
 .1بنیاا پووهشهای اسالمی – مدیر گروه ترجمة عربی.
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را گنجوری نیست مگر او ،همو که چکامة الربای هسای را ستروا و قبتای آامیتت بتر
پیکر بشر کشید و زنجیرة ضاللت را به سلسلة هدایت بدل کرا و او استاان بیتداای را
به ارخاساان اااگری و جویبتار کتین و کینکَشتی را از مستیر ناکجاآبتاا بته اقیتانوس
عالمنوش مهر و اوسای آورْا.
چه نیکو گفاهاند که اگر اندکی پلیدی ار اقیانوسی فکنند نه تنها هتی پلیتدی بتدان
نرسد که پاکی ،آن را ار آغوش میگیرا ،چنان که ایدیم جرقة این جسارت جز خترمن
هسای کسانی را سوخت کته میانگاشتاند از ایتن کتارِ کتور ترفتی میبندنتد و ستوای
میساانند ،لیک با بُهای کافرانه – فَبُهِتَ الَّذی کفر – همایشی جهانی را به نظاره نشستاند
که آت

ار نیساان فریبشان فکنْد و شهد را ار کامشان شرنگ کرا و از آرامساان ایروز

به گورساان اهشتزایی کشیدشان که بغض هراس ار گلو ،خفاه یافاند.
بیهی گمانی ار پی

گرفان اابیات ناسزاگویی و جسارت به ساحت پاک پاکتان و

پیمبران جز افزوان بر آتشی نیست که ار جتان ایتن اینستایزان و ختداگریزان افاتااه،
خاصّه آنکه این گاگخایی و بیهواهگویی رو بته ستوی پیمبتری اارا کته نزایتک بته او
میلیارا الباخاه و السپراه اارا که نشسان گرای بر اامان مطهّرش را بر نمیتابند.
فرجا ِ سخن اینکه سلسله جنبانان این حرکت شر آور برای چندمین بار اریافاند که
برای کوچکترین حرکت ابلهانهای از این است باید هزینهای گتزاف بپراازنتد و بترای
فرو نشاندن آت

چنین خشمی جهانافروز ،بر خوی

نفرین فرستاند و از کتراة ختوا

انگشت پشیمانی به اندان گزند.
باشد که پرااخت این هزینة هنگفت و اریده شدن پراة حرمتت ایتن زشتتگویان،
مایة آن گراا که ایگر بار این آزمواه را نیازمایند کته «مَتن جَترَّبَ المُجَترَّبَ حَلَّتتْ بِتهِ

النامة».
ّ
َّد
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بررسی افزودههای تفسیری برخی از آیات سوره
کهف و مریم در ترجمههای معاصر
_____________________ دکتر مهدی ایزدی____________________ 1
__________________ باب اهلل محمدی بییکندی__________________ 2
تاریخ اریافت - 11/4/11:تاریخ پذیرش1111/3/1 :

سبك بیانى قرآن به گانهاى است که ارائدة معدانى و مفداهیم ژر آن جدز بدا
افزودن عبار هاى تفسیرى موددور نیسدت .از ایدنرو بدا همدة تالشدى کده
نایسندگان و مترجمان نمادهاند بازهم پاسخگای خاانندگان نیست .دلیل این
امر وجاد آیا

مجملی است که داللتشان روشن نیست .بندابراین مترجمدان

برای تبیین برخی آیا

افزودههای نمایان شدهای در ترجمة خایش بده کدار

بردهاند .اغلب این افزودهها با استناد به تفاسیر و کتابهدای سدبب ندزوی یدا
مباحث کالمی و اصالی انجام شده است .موالة حاضدر افزودههدای تفسدیری
برخی از آیا

سارههای کها و مریم را از شش مترجم معاصر «الهیقمشهای

خرمشاهی صفارزاده فاالدوند مشکینی و مکارم» با تاجه به تفاسیر و روایا
ماجاد تحلیل و بررسی مینماید .در این زمینه ابتدا آیا

و ترجمة آن استخراج

گردیده و سپس نظریههای تفسیری برای تبیین کار مترجم آورده شده است و

ــــ ـ

 .1اانشیار اانشگاه اما صااق. Dr.K.izadi@gmail.com 
 .2اان آموخاة اانشگاه معارف قرآن کریم تهران (نویسنده مسئول) . babbavba@yahoo.com
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در پایان نیز تحلیل و بررسی بر اساس تفاسیر در هر آیه انجام گرفته است.
کلید واژهها :قرآن کریم سدارة کهدا سدارة مدریم افزودههدای تفسدیری
ترجمههای معاصر.

مقدمه

مسلمانان ار مدت چهاراه سده ،به سبب اینکه قترآن ،مهمتترین منبتع بترای
بررسیها و پووه های اسالمی ،محسوب میشوا ،بته فراگیتری و آمتوزش آن
پرااخاه و بر محور آن بررسیهای گوناگونی را سامان اااهاند؛ به روری که قرآن
را میتوان یکی از پر ترجمهترین کاابها اانست .این کااب با اهداف گونتاگونی
توسط مسلمانان و حای پیروان ایگر اایان ترجمه شده و این رویکرا همچنان رو
به افزای

است .موضود ترجمة قرآن از زمانی که اسال مورا پذیرش مستلمانان

غیر عرب واقع گراید ،مطرب شد؛ و این بحث میان عالمان و اانشمندان اسالمی،
مخالفان و موافقانی پیدا کرا .بعضی به تحتریم ترجمتة قترآن حکتم ااانتد و ار
مقابل ،گروهی ایگر از عالمان ترجمة قرآن را روا شمراند .االیل مخالفان ترجمة
قرآن را میتوان اینگونه برشمرا:
 -1قرآن اثری شامل نظم و معناست که وقای ترجمه شوا ،نظتم و بخشتی از
مفاهیم آن از بین خواهد رفت.
 -2زبان قرآن ،رمتز وحتدت مستلمانان استت ،و ترجمتة آن بترای یگتانگی
مسلمانان زیانبخ

است.

 -1قرآن اارای جهتاتی ماننتد اعجتاز ،استانباط و ضتربالمثلهتا استت کته
ترجمهپذیر نیساند.
 -4ترجمة قرآن ار واقع ،فهم مارجم از قرآن استت نته تمتا معنتای قترآن.
بنابراین قرآن نیست.
ار مقابل ،االیل موافقان ترجمة قرآن چنین است:
 -1ترجمة سورة حمد توسط سلمان برای ایرانیان و ترجمة سورة مریم بترای
14
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پااشاه حبشه و ترجمة نامههای حضرت محمد که حاوی آیتات قترآن بتوا ،ار
زمان پیامبر اسال انجا پذیرفت و ایشان با هی یک از آنها مخالفت نکراند.
 -2فاوای ابوحنیفه و بسیاری از اانشمندان اهل تسنن ،همچنین نظر حضرات
آیات عظا بروجرای و خویی و ایگران بر مجاز بوان ترجمة قرآن.1
 -1اعوت اسال  ،ویوة عربها نبواه ،بلکه اسال این جهانی است و باید آن
را با ترجمه برای جهانیان تبلیغ کرا .نشر قرآن بدون ترجمه برای ملای کته زبتان
عربی نمیاانند ،کمار مفید است.
 -4ار برابر ترجمههای غلط و مغرضتانة قترآن کته یهوایتان و مستیحیان و
ایگران انجا اااهاند ،باید ترجمههایی صحیح و متورا اعامتاا ارائته شتوا؛ و ار
ثانی سبک بیانى قرآن به گونهاى است که ارائة معانى و مفتاهیم گرف آن جتز بتا
افزوان عبارتهاى تفسیرى مقدور نیستت و چتارهاى از اعمتال تغییترات ایگتر
وجوا ندارا.
ما ار این مقاله افتزواههتایی را کته مارجمتان (الهتی قمشتهای ،خرمشتاهی،
صفارزااه ،فوالاوند ،مکار و مشکینی) ار ترجمههایشتان از قترآن ار برختی از
آیات سورههای کهف و مریم ذکتر نمتواهانتد ،از لحتا ضترورت بیتان آنهتا و
موافقت یا عد موافقاشان با آرای مفسران و حاتی المقتدور از روایتات بررستی
خواهیم کرا .قابل ذکر است ترجمههاییکه عبارات افزواة مؤثر ااشاه آوراه شده
و از ذکر بقیة ترجمهها خواااری شده است .و افزواههای مشارک حاتیاالمکتان
سعی شده است که با هم ایگر نقد و بررسی شوند.
یة اوّل

ی ال ِحزبَی ِن أَحصى ِلما لَ ِبثوا أ َ َمدا ً( کهف)12/
ثم بَعَثناهم ِلنَعلَ َم ا َ و
ترجمة الهی قمشهای :پس از آن خواب آنان را برانگیخایم تا معلو گتراانیم
ــــ ـ
 .1ربیع نااج ،سید علیاکبر« ،االة علمی بر جواز ترجمة قرآن کریم» ،نشریة زبان و علوم قر ن ،ش 1و .4
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کدا یک از آن او گروه (مؤمنان اهل کااب که ار خواب اصحاب کهف اخاالف
ااشاند) مدت ارنگ ار آن غار را بهار احصا خواهند کرا.
نظریة تفسیری

مراا از او حزب ،او رائفه از اصحاب کهف است که ار مدت بوان ار غتار
با هم اخاالف کراند 1.اما این احامال که بعضى اااهاند که منظتور از او حتزب،
او رائفه از مرا بواهاند که اربارة خواب اصحاب کهف اخاالف کراهاند ،معنای
بعیدی است.

2

تحلیل و بررسی

افزواة قمشهای از نظر عالمه و برخی از مفسران ار معنای صتحیحی بته کتار
براه نشده است ،هرچند که ایتن افتزواه بتا رأی شتیخ ربرستی مطابقتت اارا.

1

مفسران اربارة این او گروه ار آیة مورا بحث اخاالف نظرهتایی اارنتد .برختی
گفاهاند اوگروه ،از اهل مدینه هستاند ،برختی ایگتر اوگتروه را متؤمن و کتافر
اانساهاند و برخی ایگر که قول ارجح استت آن او گتروه را از اصتحاب کهتف
اانساهاند که ار مدت خوابشان اخاالف پیدا کراند .مفسترانی همچتون قرشتی،

4

رنطاوی 5و نجفی خمینی 1این نظر را بیان کراهاند .گواه بر این قول آیة  11همین
سوره است که میفرمایدَ  :و كَذ ِل َك بَعَثناهم ِلیَت َسا َءلوا بَینَهم ...؛ ما آنان را این چنین

ــــ ـ
.241

 .1رباربایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج ،11
 .2همان.
.113
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج ،1
 .4بنگرید به :قرشی ،علی اکبر ،تفسیر أحسن الحدیث ،ج .111 ،1
 .5بنگرید به :رنطاوی ،محمد ،التفسیر الوسیط للقر ن الکریم ،ج .473 ،3
 .1بنگرید به :نجفی خمینی ،محمد جواا ،تفسیر سان ،ج.211 ،11

11
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برانگیخایم تا (اربارة مدت خوابشان) از یکدیگر جویا شتوند 1.بنتابراین ماترجم
مذکور باید اقت نظر بیشاری به عمل میآورا.

ــــ ـ
 .1نگارنده.
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یة دوم

فَ َو َجدا َعبدا ً ِمن ِعبادِنا آت َیناه َرح َمًَ ِمن ِعندِنا َو َعلمناه ِمن لَدنا ِعلما ً( کهف)15/
ترجمة الهی قمشهای :ار آنجا بندهاى از بندگان خا

ما را یافانتد کته او را

رحمت و لطف خاصى از نزا خوا عطا کترایم و هتم از نتزا ختوا وى را علتم
(لدنّى و اسرار غیب الهى) آموخایم.
نظریة تفسیری

تعبیر به  -مِنْ لَدُنَّا  -نشان مىاهد که علم آن عالم یک علم عااى نبوا ،بلکته
آگاهى از قسماى از اسرار این جهان و رموز حوااثى که تنها خدا متىاانتد بتواه
است.

1

ترجمة خرمشاهی :آنگاه بندهاى از بنتدگان متا [خضتر] را یافانتد کته بته او
رحماى از سوى خوی
نظریة تفسیری

ارزانى ااشاه و از پیشگاه خوا به او علم آموخاه بوایم.

کسی که حضرت موسی به انبال

میگشت حضرت خضر بوا.

2

ترجمة صفارزاده :آنها [ار بازگشت به آن نقطه] با بندهاى از بندگان ما کته او
را مشمول رحمت خوا ساخاه و خوامان به او علو الهى تعلیم فرمتواه بتوایم،
روبهرو شدند.
نظریة تفسیری

افزواه با توجته بته تفسییر نمونیه صتحیح استت .آیة اهلل مکتار میگویتد:

«هنگامىکه موسى و یار همسفرش به جاى اول ،یعنى ار کنار صتخره و نزایتک
ــــ ـ
 .1مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج .431 ،12
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج ،1

13
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.745

مجمع البحرین بازگشاند ،ناگهان بندهاى از بندگان ما را یافاند».

1

ترجمة مشکینی :پس بندهاى از بندگان ما را یافانتد کته او را از جانتب ختوا
رحماى اااه (وحى و نبوت ،رول عمر ،اخافار از انظتار و بتىنیتازى از مترا ار
زندگى) و او را علم لدنّى و الهامى بدون واسطه آموخاه بوایم.
نظریة تفسیری

افزواة اول :او بندهاى بوا که ما او را نبوت و به قولى رول حیات بخشتیده و
از علم غیب او را تعلیم اااه بوایم.

2

تحلیل و بررسی

مفسران اربتارة مصتاایق رحمتت خداونتد بته موستی کته مرحتو آیة اهلل

مشکینی ار افزواة او به کار براه استت ،اقتوال مخالفتی اارنتد .فختررازی 1و
سمرقندی 4نبوت را به عنوان رحمت خدا بیان کراهانتد .زمخشتری 5،بیضتاوی،

1

آلوسی 7و فیض کاشانی 3وحی و نبوت را ذکر کراهاند .عالمه نبوت و والیتت را
به کاربراه است 1.و ار کشف االسرار نبوت ،اراعتت ،رتول عمتر ،رزق حتالل،
زندگی راحت ،عزت ار نزا مرا  ،عد احایتاج بته آنتان و ار نهایتت نبتوت را
ــــ ـ
 .1مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج .431 ،12
 .2ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج .741 ،1
 .1فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج .431 ،21
 .4سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحر العلوم ،ج .154 ،2
.711
 .5زمخشری ،محموا ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج ،2
.237
 .1بیضاوى ،عبداهلل بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،1
 .7آلوسی ،محموا ،روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم ،ج .112 ،3
 .3فیض کاشانی ،مال محسن ،تفسیر الصافی ،ج .152 ،1
 .1رباربایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج .142 ،11
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رحمت خداوند به حضرت موسی برمیشمارا 1.ولی اکثر مفسران نبوت و وحی

را مایة رحمت خداوند به موسی اانساهاند 2.بنتابراین قتول آیة اهلل مشتکینی و
مارجمان ایگر بهار است که همان نبوت و وحتی را ار افتزواه بته کتار گیرنتد،
هرچند که مارجم مذکور (مشکینی) با توجه به تفاسیر ،افزواة قابل قبتولی را بته
کار براه است.
یة سوم

قا َل ما َمك ِنّی ِفی ِه َر ِبّی خَی ٌر فَأ َ ِعینو ِنی ِبقوة أَج َعل بَینَكم َو بَینَهم َردما ً( کهف)15/
ترجمة الهی قمشهای :تمکن و ثروتى که خدا به من عطتا فرمتواه (از هزینتة
شما) بهار است ،اما شما با من به قوت بازو کمک کنید (مترا و کتارگر از شتما،
وسایل و هزینة آن با من) تا سدى محکم براى شما بساز .
ترجمة خرمشاهی و فوالدوند :گفت :تمکنى که پروراگار به من اااه استت
بهار [از خراج شما] است ،ولى مرا به نیرو[ى انسانى] یارى اهید که بین شتما و
ایشان حایلى بساز . ...
نظریههای تفسیری

افزواة اول :مال و ثروت و قدرتى که خداوند به من ارزانتى ااشتاه استت ،از
آنچه شما به من مىاهید بهار است.

1

افزواة او  :من از شما خرج نمىخواهم و اما سدى که خواساید اگر بخواهید
بساز باید کمک انسانیا کنید؛ یعنى کارگر و مصالح ساخامانى بیاورید ،تا آن را
بساز .

4

ــــ ـ

 .1میبدی ،رشیدالدین ،کشف االسرار و ع ة االبرار ،ج ،5
 .2نگارنده.
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج .711 ،1
.241
 .4رباربایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج ،11
.717
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ترجمة صفارزاده :آنچه آفریدگار پروراگار [از قدرت الها و علتم] عنایتت
فرمواه از پیشنهاا مالى شما برتر است. ...
ترجمة مشکینی :گفت :آنچه خدا براى متن تتوان و تستلط بتر آن را اااه (از
قدرت نقشهکشى و معمارى و تهیة وسائل ،از کمک مالى شما) بهار است . ...
نظریة تفسیری

آنچه را که پروراگار من به من تمکّن اااه از کثرت مال و استاعداا و قتوّت

ار عمل بهار است از آنچه نزا شماست 1.ایتن تفستیر تقریبتاً بتا افتزواة آیة اهلل
مشتتکینی مقاربتتت معنتتایی اارا .توضتتیحات بیشتتار ار تحلیتتل و بررستتی آوراه
میشوا.
ترجمة مکارم :آنچه پروراگار ار اخایار من گذاراه ،بهار است (از آنچه شما
پیشنهاا مىکنید). ...
نظریة تفسیری

آنچه خدا ار اخایار من گذاراه از آنچه شما مىخواهید بگذارید بهار استت و
نیازى به کمک مالى شما ندار .

2

تحلیل و بررسی

مارجمان ار این آیه بیان میاارند که قدرت و مالی که خداوند به ذوالقترنین
عطا نمواه است از هزینههای مترا بهاتر استت .از مارجمتان آقتای خرمشتاهی
قدرت الها و علم را افزواهای برای عنایت پروراگار به ذوالقرنین ار نظر گرفاته
است ،ولی مفسران ار تفاسیر خوی

متال ،قتدرت ،ملتک و وستعت را عنایتت

ــــ ـ
 .1بانوى اصفهانى ،سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قر ن ،ج ،3
.514
 .2مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،12
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خداوند به ذوالقرنین ار اینجا بیان کراهانتد .ار تفستیر انیوار التنزییل 1و التفسییر

الوسیط ،2رزق و مال و قوت بیان شده است .ار تفسیر المیزان 1قدرت و مال بیان
شده و ار تفسیر الجدید فی تفسیر القر ن مال و پااشاهی مصاایقی است که مفسر
ار این امر به کار براه است 4.بنابراین بهار این بوا با توجته بته اقتوال مفستران،

مارجمان ،مرحو آیة اهلل مشکینی و به ویوه آقای خرمشتاهی اقتت بیشتاری ار
این افزواه به عمل میآوراند.
یة چهارم

ف األَحزاب ِمن َبی ِن ِهم فَ َوی ٌل ِللذِینَ َكفَروا ِمن َمش َه ِد َیوم َع ِظیم( مریم)17/
فَاختَلَ َ
ترجمة الهی قمشهای :آنگاه روایتف مترا (یعنتى نصتارى) ار میتان ختوا
(اربارة مسیح پسر متریم) اختاالف کرانتد (برختى او را از کفتر و جهتل ،ختدا
اانساند و برخى پسر خدا و برخى پسر یوسف نجارش 5خواندند) ،پس واى بتر
این مرا کافر از حضور ار آن روز بزر

(قیامت).

نظریههای تفسیری

نصاری اربارة حضرت عیسی اچار شبهه شدند .برخی گفاند او ستومین آن

سه نفر است :خداوند معبوا است ،او هم معبوا ،و ماارش هم معبوا! 1و بعضتى

ت النصةارا الةـ َم ِسیح
گفاند عیسى پسر خداست ،چنانچه قرآن خبر اااه که َ و قالَة ِ
ــــ ـ
.211

 .1بیضاوى ،عبداهلل بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،1
.574
 .2رنطاوی ،محمد ،التفسیر الوسیط للقر ن الکریم ،ج ،1
 .1رباربایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج .114 ،11
 .4سبزوارى نجفى ،محمد بن حبیب اهلل ،الجدید فی تفسیر القر ن المجید ،ج .111 ،4
 .5بر اساس روایای ،یوسف مدتی شاگرا زکریا بوا و از او نجاری میآموخت .بته عقیتدة مستلمانان و
اکثریت مسیحیان وی پدر عیسی به شمار نرفاه و با مریم همبسار نشده است .یوسف نجتار بیشتار
نق پدرخوانده را برای عیسی بازی میکند و به عقیدة مسیحیان نسب وی به ابراهیم میرستد .او
یوسف پسر یعقوب نیست.
.71
 .1مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،11
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للا( توبه 1.)11/برخی ایگر وی را پسر یوسف نجارش خواندند.
ابن ِ

2

ترجمة صفارزاده :امّا گروهها [اربارة مسیح] اخاالف نظر پیدا کراند [گروهى
او را فرزند خدا خواندند ،گروهى تهمت به متاار حضترت زانتد و گروهتى بته
اقانیم ثالثه معاقد شدند] .پس واى به حال کتافران از محتلّ ایتدار آنهتا بتا روز
سهمگین رسااخیز!
نظریههای تفسیری

نصاری اربارة حضرت عیسی اچار شبهه شدند .برختی گفانتد او یکتى از

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

1

هر گروهى پتس نموانتد اختاالف

بین ختوا از ناصتواب و از گتزاف

واى آن کو گشتت کتافر بتىزبتیم

وقت حاضتر گشتان روزى عظتیم

نتتاروایى گفتتت یتتا حرفتتى قبتتیح

4

ار حق عیسى و متریم از صتریح

ترجمة مشکینی :پس گروهها از میتان آنتان (نصتارى ،اربتارة وى) اختاالف
کراند( .برخى گفاند او خداست ،و برخى گفاند او فرزند خداست) .پس واى به
حال کسانى که کفر ورزیدند از حضور ار روزى بزر .
نظریة تفسیری

ار تفسیر کاشف بیان شده است :بعضى گفاند :او خداست که بته زمتین نتازل
شده است! عدهاى را زنده کراه و عدهاى را میرانده ،سپس به آسمان صعوا کراه
ــــ ـ
 .1بانوى اصفهانى ،سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قر ن ،ج ،3
.475
 .2ثقفی تهرانی ،محمد ،تفسیر روان جاوید ،ج ،1
 .1مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج .71 ،11
 .4صفی علیشاه ،حسن بن محمد باقر ،تفسیر صفی ،ج .443 ،1
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است ،بعضى ایگر گفاند او فرزند خداست.

1

تحلیل و بررسی

مارجمان سه وجه را ار مورا حضرت عیسی که نصاری یا یهتوا بته ایشتان

نسبت اااهاند ،بیان کراهاند -1 :وی خداوند است؛  -2پسر خداست  -1پسر نجار
است .و یک وجه را هم اربارة ماار حضرت عیسی بیان نمواهانتد و آن تهماتی
است که به ایشان نسبت اااند .با توجه به تفاسیر بیان شده ،مارجمان افزواههای
صحیحی را به کار براهاند .قابل ذکر است که مرحو الهتی قمشتهای افزواههتای
برتری را به کار براه است.
یة پنجم

أول ِئ َك الذِینَ أَن َع َم للا َع َلی ِهم ِمنَ الن ِب ِیّینَ ِمن ذ ِ ّری َِ آدَ َم َو ِممن َح َملنةا َمة َ نةوو َو ِمةن
َةروا
یم َو ِإسرا ِئی َل َو ِممن هَةدَینا َو اجتَبَینةا ِإذا تتلةى َعلَةی ِهم آیةات الرحةـم ِن خ و
ذ ِ ّری َِ ِإبرا ِه َ
سجدا ً َو ب ِكیًّا( مریم)53/

ترجمة الهی قمشهای :اینان (که از زکریا تا ااریس اوصافشان یاا شد) همتان
رسوالنى هساند که خدا از میان همة اوالا آا و اوالا آنان که با نتوب ار کشتاى
نشاندیم و اوالا ابراهیم و یعقوب و ایگر کسان که هدایت کراه و برگزیدیم ،آنها
را به لطف و انعا خوا مخصو

گراانید (و حال آنها ار بندگى چنان است) که

هرگاه آیات خداى رحمان بر آنها تالوت شوا بتا گریتة (شتوق و محبتت) روى
اخال

بر خاک نهند.

نظریههای تفسیری

اینها که مذکور شدند از زکریا تا به ااریس هساند که ختداى تعتالى آنتان را

انعا کراه است.

2

ــــ ـ
 .1مغنیه ،محمد جواا ،تفسیر الکاشف ،ج .131 ،5
 .2کاشانی ،مال فاحاهلل ،تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،ج ،5
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افزواة او و سو  :چون آیات خدا بر مؤمنان تتالوت شتوا و آنتان اوامتر و
نواهى خدا را بشنوند و به برنامههاى اخالقى او آگاه شوند به سجده متىافانتد و
این سجده را االلت بر این است که آنچه را شتنیدهانتد قبتول کتراهانتد و آمتااة
اجراى آنها هساند .سجوا ارهار خشود است به عمل و گریته ارهتار خشتود ار
روب؛ زیرا آامى آنگاه کته تحتت تتأثیر موعظتهاى قترار گیترا اشتک

جتارى

مىشوا 1.ار کاب مناقب 2،بحار األنوار 1و تأویل اآلیات 4از اما زینالعابدین على
بن الحسین نقل شده است که به هنگا تالوت این آیه ،فرموا« :نحن عنینا بهتا»؛
مقصوا از این ما هسایم.
ترجمة مشکینی :اینان (این انبیار اهگانه و مریم) کسانى هساند از پیامبران کته
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
ابراهیم و اسرائیل و از کسانى که آنها را هدایت کرایم و برگزیدیم ،هنگتامى کته
آیات خداى رحمان (آیات کاابهاى آسمانى یا نشانههاى توحیتد و عظمتت او)
بر آنها خوانده مىشد گریان و سجدهکنان بر رو ارمىافاااند.
نظریههای تفسیری

عالمه کلمة «اولئک» را اشاره به نامبراگان ار آیات قبل میااند که عبارتانتد
از :زکریا ،یحیى ،مریم ،عیسى ،ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب ،موسى ،هارون ،اسماعیل
و ااریس 5. قرشی ار تفسیر خوی

میگوید« :اولئک» اشاره است به هشت نفر:

زکریا ،یحیى ،عیستى ،ابتراهیم ،موستى ،هتارون ،استماعیل و ااریتس ،آن وقتت

ــــ ـ

 .1گروه مارجمان ،تفسیر هدایت ،ج ،7

.11

 .2بنگرید به :ابن شهرآشوب ،مناقب ل ابیطالب ،ج .42 ،1
.17
 .1بنگرید به :مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،11
 .4بنگرید به :حسینی اسارآباای ،شرفالدین ،تأویل اآلیات الظاهره،
 .5رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج .41 ،14

.221
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فرمواه :اینها کسانى هساند که خدا به آنها نعمت اااه و از ذریة آا مىباشند .این
شامل هر هشت نفر مىشوا و از ذریة آنها هساند که ار کشاى نوب بوانتد ،ایتن
شامل هفت نفر مىشوا ،زیرا ااریس جد پدر نوب بواه و از فرزندان حملشدگان
ار کشاى نبوا 1.مؤلف اطیب البیان منظور از نعمت ار این آیته را مقتا نبتوت و
رسالت و عصمت و رهارت و سایر نعم انیویّه و اخرویّته بیتان کتراه استت 2.و
گناباای ار تفسیر خوا نعمت را والیت بیان متیکنتد و متیگویتد :چته والیتت
زمینهساز و شالواة نبوّت و رسالت است و سایر نعمتها نیتز بتا والیتت نعمتت
مىشوند.

1

افزواة چهار  :ربرسی 4و فخر رازی «آیات الرحـم ِن» را آیات قرآن مجید بیتان

کراهاند 5.و آقای نجفی خمینی ار تفسیر خوی

مقصتوا از «آیتات الترحمن» را

کاب آسمانى میااند؛ زیرا کلمة تالوت کته «تُاْلتى» از آن گرفاته شتده ار متورا
خواندن و قرائت چیزى بهکار مىروا 1.و ار تفسیر عاملی منظور از «آیات» االّه و
7
براهین خداوندى ذکر شده است.
تحلیل و بررسی

کلمة «اولئک» اشاره به یازاه تن است .منظور این است که خداوند بته اینتان

نعمت عطا کراه است که عبارتاند از :حضرت زکریا تتا حضترت ااریتس و

حضرت مریم نیز جزر ایشان است .هر او مارجم با توجه به تفاسیر بیتان شتده
ــــ ـ
 .1قرشی ،علیاکبر ،تفسیر أحسن الحدیث ،ج .113 ،1
.453
 .2ریب ،عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القر ن ،ج ،3
.1
 .1گناباای ،سلطان محمد ،تفسیر بیان السعادة فى مقامات العباده ،ج ،1
 .4ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج . 312 ،1
.551
 .5فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج ،21
 .1نجفی خمینی ،محمدجواا ،تفسیر سان ،ج .131 ،11
.72
 .7عاملی ،ابراهیم ،تفسیر عاملی ،ج ،1
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افزواهها را به ارسای به کار براهاند .آیة اهلل مشکینی نعمای را کته خداونتد بته
پیامبران مذکور عطا نمواه است نبوت ،ایتن و کاتاب آستمانى میاانتد .هرچنتد
نظریة ایشان با توجه به تفاسیر مربوط ار نظریة تفسیری صحیح استت ،ولتی ار
اکثر تفاسیر همچون تفسیر القر ن الکریم 1،تفسیر اثنا عشری و تفسیر کنز الیدقائق،
مقصوا از نعمت ار ذیل آیه نعمتهای اینی و انیوی بیان شده است.

2

یة ششم

ةك َو مةا كةانَ
ةك لَةه مةا بَةینَ أَیةدِینا َو مةا خَلفَنةا َو مةا بَةینَ ذ ِل َ
َ و ما نَتَنَزل ِإال ِبأَم ِر َر ِبّ َ
َرب َوك نَ ِسیًّا( مریم)14/

ترجمة الهی قمشهای :و ما (رسوالن و فرشاگان خدا) جز به امر خداى تو از
عالم باال نازل نمىشویم ،اوست که بر همة جهانهاى پی

رو و پشت ستر متا و

بین آنها هر چه هست ،به احارة علمى آگاه است و پروراگارت هرگز چیتزى را
فراموش نخواهد کرا.
ترجمة فوالدوند :ما (فرشاگان) جز به فرمتان پروراگتارت فتروا نمتىآیتیم،
آینده و گذشاة ما و آنچه میان آنهاست ،از آنِ اوست و پروراگتارت فراموشتکار
نیست.
نظریههای تفسیری

کلمه «تنزل» به معناى نزول بهکندى و مهلت است؛ چون از باب تفعل استت کته
مطاوعه و قبول  -نزل  -را افااه مىکند؛ مثالً وقاىگفاه مىشوا «نزله فانزل» ،معنتای
این است که فالنى او را نازل کرا و او قبول نموا ،و سیاق نفى و اساثنار ،انحصتار را
ــــ ـ
.111
 .1شبّر ،عبداهلل ،الجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین ،ج ،1
 .2حسینى شاهعبدالعظیمى ،حسین بن احمد ،تفسیر اثنیا عشیری111 ،؛ قمتى مشتهدى ،محمتد بتن
محمدرضا ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج .241 ،3
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مىفهماند و مىرساند که مالئکه نازل نمىشوند مگر بته امترى از ختدا 1.ار تفاستیر
ایگر نیز فروا آمدن را به فرشاگان نسبت اااهاند نه به رسوالن.

2

ترجمة صفارزاده[ :حضرت جبرائیل گفتت ]:و متا [فرشتاگان] جتز بته امتر
آفریدگار و پروراگارت نازل نمىشویم .گذشتاه و حتال و آینتدة متا ماعلّتق بته
خداوند است و آفریدگار و پروراگار تو [اى پیامبر] هرگز فراموشکار نیست.
نظریههای تفسیری

این آیه قولی است که از جانب جبرائیل بیان شده است که فرموا :متا فقتط

به فرمان خداوند ماعال نازل میشویم 1.همچنین روایاتی را احمتد بتن حنبتل از

ابنعباس نقل کراه است که پیامبر به جبرائیل عرض کترا :چترا ار ایتدار متا
4
تأخیر کرای؟ فرموا :ما فقط به فرمان خداوند ماعال نازل میشویم.
ترجمة مشکینی( :مدتى فرشاه وحى تأخیر کرا ،پیامبر علّت را پرسید ،گفت):
ما جز به فرمان پروراگارت فروا نمىآییم .کارهاى آینتده و گذشتاة متا و حتال
حاضر میان آن او (و نیز زمانها و مکانهاى پی

رو و پشت سر متا و میتان آن

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

افزواة اول :به ررق مخالفه از اهل سنت ،و بته نقتل تفسییر روح المعیانی از
ابنعبتاس روایتت شتده استت کته وقاتى جبرئیتل ار نتزول ختوا تتأخیر کترا
ــــ ـ
 .1رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج .32 ،14
 .2سبزوارى نجفى ،محمد بن حبیب اهلل ،الجدید فی تفسیر القر ن المجید ،ج ،4
.123
 .1شبّر ،عبداهلل ،الجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین ،ج ،4
 .4عطارای ،عزیزاهلل ،مسند االمام الرضا ،ج .211 ،1
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رسولخدا از او پرسید :چرا ایر کراى؟ جبرئیل به وحى الهى گفتَ  :و ما نَتَنَزل
1
ِإال ِبأَم ِر َر ِبّك. 
افزواة او و سو  :عالمه میفرماید :اگر مراا از جمله ما َبینَ أَیدِینا َو ما خَلفَنا

َو ما بَینَ ذ ِل َك مکان بواه باشد شامل قسماى از مکان پی
که ار آنند و تمامى مکان پشت سر ایشان مىشوا ،ولى شامل تمتا مکتان پتی

روى مالئکه و مکتانى

روى آنان نمىشوا ،و همچنین اگر متراا از آن ،زمتان بتواه باشتد ،شتامل همتة
گذشاه و حال ،و قسماى از آینده ،یعنى آیندة نزایک مىگراا .و حال آنکه سیاق

ةك به صراحت احاره را مىرساند ،و
جمله لَه ما بَینَ أَیدِینا َو ما خَلفَنا َو ما بَینَ ذ ِل َ
2
با بعضى زمانها و یا مکانها اون بعضى نمىسازا.

ترجمة مکارم( :پس از تأخیر وحى ،جبرئیل به پیامبر عرض کرا ):ما جتز بته
فرمان پروراگار تو ،نازل نمىشویم .آنچه پی

روى ما ،و پشت سر متا ،و آنچته

میان این او مىباشد ،همه از آنِ اوست و پروراگارت هرگز فراموشکار نبواه.
تحلیل و بررسی

مرحو الهی قمشهای جمله َ و ما نَتَنَزل ِإال ِبأَم ِر َر ِبّ َك را به رسوالن نیز نسبت
اااه است ،ار حالی که مفسران فرشاگان را مصداق این جمله بیان کراهاند .الباته
احامال اارا که منظور آقای قمشهای از رسوالن ار ایتن افتزواة تفستیری همتان
فرشاگان باشدکه این مطلب همان استتکه مفستران بته آن اشتاره کتراهانتد .ار
اینگونه موارا بهار استکه جمله یا کلمه صریح ااا شوا .بقیة افزواههتا مفیتد و
صحیح هساند.
یة هفتم

فَال ت َع َجل َعلَی ِهم ِإنما نَعد و لَهم َعد ًّا( مریم)34/
ــــ ـ
 .1آلوسی ،محموا ،روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم ،ج .411 ،3
.32
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج ،14
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ترجمة الهی قمشهای :پس تعجیل ار کار آنها مکتن کته متا حستاب (روز و
ساعت عذاب) آنان را کامالً ار نظر ااریم.
ترجمة فوالدوند :پس بر ضد آنان شااب مکن ،که ما [روزهتا را] بتراى آنهتا
شماره مىکنیم.
ترجمة مشکینی :پس بر آنها شااب مکن ،جز این نیست که ما اربارة آنها بته
اقت لحظه شمارى مىکنیم (عملها و روزها و نفسهایشتان را متىشتماریم تتا
وقت عذابشان برسد).
ترجمة مکیارم و خرمشیاهی :پتس اربتارة آنتان شتااب مکتن .متا آنهتا (و
اعمالشان) را به اقت شماره میکنیم!
نظریههای تفسیری

کلمة عد به معناى شمران است و عدا اسم مصدر است به معناى شمراه.

1

ما عمر ایشان را به آخر مىرستانیم و تتا آخترین نفتس متىشتماریم ،گویتا
نفسهاى عمر ایشان را ار نزا خوا ذخیره کراه ،و اانه اانه مىفرستاد تتا تمتا
شوا ،و آن روزى است که وعدة عذابشان اااه است 2.ار مجمع البیان آمده است:
ما روزها و سالهاى زندگى ایشان را متىشتماریم و آنهتا را مهلتت نمتىاهتیم.
ابنعباس گوید :یعنى ما نفسهاى آنها را مىشماریم .این نفسهتا تتا روز متر
ایشان ،حساب شده و معین است .برخى گویند :یعنى اعمال آنها را مىشتماریم.

1

آلوسی گوید :یعنی عذاب ایشتان نزایتک استت و متا روزهتا و نفسهتای او را
شمارش میکنیم 4.ار روض الجنان آمده است که بتراى عتذاب ایشتان روزهتا و
ــــ ـ
.211
 .1قرشی ،علیاکبر ،قاموس قر ن ،ج ،4
 .2رباربایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القر ن ،ج .111 ،14
 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القر ن ،ج .314 ،1
 .4آلوسی ،محموا ،روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم ،ج .451 ،3

11
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ماهها را مىشماریم 1.ار کااب کافی از اما صااق نقل شده استت کته مقصتوا
شمران نفسهاست وگرنه پدران و مااران روزها را مىشمارند ،یتا مقصتوا ایتن
استکه ما اعمال آنان را مىشتماریم 2.ار کاتاب التوحیید 1و کاتاب الجعفرییات

روایای از اما علی آوراه شده است که ایشان میفرماینتد :فرشتاگان نفسهتای
شما را میشمارند و همیشه به انبال شما هساند و اعمالاان را تا به هنگتا متر

ثبت میکنند.

4

تحلیل و بررسی

آنچه از تفاسیر و روایات مخالف به است میآید ایتن استت کته منظتور از
شمارش ،شمارش روزها ،اعمال و نَفَسهاست که ار نهایتت بته عتذاب کتافر و
مشرک میانجامد؛ یعنی شمارش برای از انیا رفان ایشان و عذاب آنها ار قیامت
صورت میگیرا .مارجمان نیز باید نکات گفاته شتده را متد نظتر ختوی

قترار

میاااند ،که این کار انجا شده است ،ولی آقای فوالاوند علتت غتایی شتمارش
روزها را بیان نکراه است .آقای قمشهای شمارش روز و ستاعت عتذاب کفتار و
مشرکان را بیان کراه است ،ار حالی که مفسران و راویان حدیث ،چنین چیزی را

بیان نکراهاند .از میان مارجمان مذکور به نظر میرسد که آیة اهلل مشکینی نظریتة
کاملی را ار این زمینه ارائه اااه باشد.

ــــ ـ
 .1ابوالفاوب رازى ،حسین بن على ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القر ن ،ج ،11
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج .251 ،1
.153
 .1صدوق ،محمد بن علی ،التوحید،
. 211
 .4ابناشعث کوفی ،محمد بن محمد ،الجعفریات،
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نتیجه

آنچه پس از تحلیل و بررسی از مقاله حاضر به است میآید ار مطالتب ذیتل
خالصه میشوا:
 -1افزواههتتای تفستتیری نقت

متتؤثری ار ارک و فهتتم قتترآن اارا .از میتتان

مارجمان قرآن ،افزواههای تفسیری ش

مارجم مناخب؛ یعنتی «الهتی قمشتهای،

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

مرحو الهی قمشهای و کمارین افزواه را آقای خرمشاهی و مرحو فوالاوند بته
کار براهاند.
 -2افزواههای به کار رفاه از سوی مارجمان غالباً ار ااخل پراناز یا کاار قرار
گرفاهاند .ار این میان خانم صفارزااه برخی از افزواهها را ارون مانی به کار براه
که این موضود گاهی باعث فهم بیشار مخارب از قرآن شده استت و گتاهی نیتز
برای محققان اشواریهایی به الیل خلط آن با ترجمة متان قترآن بترای بررستی
افزواهها به وجوا آوراه است.
 -1مارجمان توانساهاند حایاالمکان افزواههای مناسبی را بتا توجته بته آرای

مفسران به کار برند .از میان مارجمان مرحو آیة اهلل مشکینی با اینکته بیشتارین
افزواه را به کار براه ،توانساه است از جهت صحت افزواهها با توجته بته اقتوال
مفسران نیز بیشارین افزواهها را به کار برا .قابل ذکتر استت افزواههتای آیة اهلل

مکار که خوا از مفسران قرآن است ،با توجه به تفستیر ایشتان و تفاستیر ایگتر
بررسی شد که ار بیشار مواقع افزواههای ارسای به کار رفاته استت ،امتا ختانم
صفارزااه که افزواة زیاای را نیز به کار براه است ،با توجه بته آرای مفستران ار
قسمت تحلیل و بررسی ،نقد بیشاری بر ایشان وارا است.
 -4ار مقالة حاضر سورههای کهف و مریم با توجه به آرای مفسران و لغویان
و ار برخی موارا با آرای حدیثی تحلیل و بررسی شد .ار این اجزار هتر یتک از
12
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مارجمان مذکور افزواههای مؤثری را به کار براهاند ،ولی بیشارین افزواه مؤثر را

باز هم مرحو آیة اهلل مشکینی ااشاه است ،تا جایی که ایشان ار برخی از آیات
قرآن به تفسیر پرااخاه تا افزواة تفستیری .وی بتا ایتن اقتوال نشتان اااه کته از
توانایی باالیی ار فهم قرآن برخوراار بواه است .بعد از ایشان نیتز مرحتو الهتی
قمشهای افزواههای مؤثر و مفیدی را به کار براه است.
____________ منابع ______________________________
 .1قر ن کریم

 .2ترجمة قر ن ،الهی قمشهای ،مهدی ،قتم ،اناشتارات فل طمة الزهترار ،چتا
سو 1131،ش.
 .1ترجمة قر ن ،خرمشاهی ،بهارالدین ،بیجا ،اناشارات نیلوفر1171 ،ش.
 .4ترجمة قر ن ،صفارزااه ،راهره ،تهران ،مؤسسه فرهنگى جهان رایانه کتوثر،
چا او 1131،ش.
 .5ترجمة قر ن ،فوالاوند ،محمتد مهتدی ،تهتران ،اار القترآن الکتریم( افاتر
مطالعات تاریخ و معارف اسالمى)1415 ،ق.
 .1ترجمة قر ن ،مشکینی ،علی ،قم ،نشر الهاای ،چا

او 1131 ،ش.

 .7ترجمة قر ن ،مکار شیرازی ،ناصر ،قم ،اار القرآن الکریم ( افار مطالعتات
تاریخ و معارف اسالمى) ،چا او 1171 ،ش.
 .3ابناشعث کوفی ،محمد بتن محمتد ،الجعفرییات ،تهتران ،مکتل ة نینتوی
الحدیثه ،بیتا.

 .1ابن شهرآشوب ،مناقب ل ابیطالب ،قم ،اناشارات عالمه1171 ،ق.
 .11ابوالفاوب رازی ،حسین بن علی ،روض الجنیان و روح الجنیان فیی تفسییر
القر ن ،مشهد ،بنیاا پووهشهای اسالمی آساان قدس رضوی ،بیتا.
 .11آلوسی ،محموا ،روح المعانی فی تفسیر القر ن العظیم ،بیتروت ،اار الکاتب
العلمیه ،چا اول1415 ،ق.
 .12بیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیتروت ،اار احیتار
الاراث العربى1413 ،ق.
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 .11بانوى اصفهانى ،سیده نصرت امین ،مخزن العرفان در تفسیر قیر ن ،تهتران،
نهضت زنان مسلمان1111 ،ش.
 .14ثقفی تهرانی ،محمد ،روان جاوید ،تهران ،اناشتارات برهتان ،چتا

ستو ،

1113ق.

 .15حر عاملی ،محمتد بتن حستن ،وسیائل الشییعه ،قتم ،مؤسل ة آل البیتت،
1411ق.
 .11حسینی اسارآباای ،شرفالدین ،تأویل اآلیات الظاهره ،قم ،اناشارات جامعة
مدرّسین1411 ،ق.
 .17حسینى ،شاهعبدالعظیمى ،حسین بتن احمتد ،تفسییر اثنیا عشیر  ،تهتران،
اناشارات میقات1111 ،ش.
 .13ربیع نااج ،سید علیاکبر« ،االّه علمی بر جواز ترجمه قرآن کتریم» ،نشیریة
زبان و علوم قر ن ،ش 1و  ،4زمساان .1
 .11زمخشرى ،محموا ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت ،اار الکااب
العربی ،چا سو 1417 ،ق.
 .21سبزوارى نجفى ،محمد بن حبیتب اهلل ،الجدید فی تفسییر القیر ن المجیید،
بیروت ،اار الاعارف للمطبوعات1411 ،ق.
 .21سمرقندی ،نصربن محمدبن احمد ،بحر العلوم ،بیجا ،بینا ،بیتا.

 .22شبّر ،عبداهلل ،الجوهر الثمین فیی تفسییر الکتیاب المبیین ،کویتت ،مکتل ة
األلفین1417 ،ق.
 .21صدوق ،محمد بن علی ،التوحید ،قم ،اناشارات جامعة مدرّسین1111 ،ق.
 .24صفی علیشاه ،حسن بتن محمتد بتاقر ،تفسییر صیفی ،تهتران ،اناشتارات
منوچهری1113 ،ق.
 .25رباربایى ،سید محمدحسین ،المیزان فى تفسیر القر ن ،قم ،افاتر اناشتارات
اسالمى جامعة مدرّسین حوزة علمیه قم ،چا پنجم1417 ،ق.
 .21ربرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فى تفسیر القیر ن ،تهتران ،اناشتارات
ناصر خسرو ،چا

سو 1172،ش.

 .27رنطاوی ،محمد ،التفسیر الوسیط للقر ن الکریم ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .23ریب ،عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القر ن ،تهران ،اناشتارات استال ،
14
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چا

او 1173 ،ش.

 .21عاملى ،ابراهیم ،تفسیر عاملى ،تحقیق علىاکبتر غفتارى ،تهتران ،اناشتارات
صدوق1111،ش.
 .11فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،اار احیار
الاراث العربى ،چا سو 1421،ق.
 .11فیض کاشانی ،مالمحسن ،تفسیر الصافی ،تهران ،اناشتارات الصتدر ،چتا
او 1415 ،ق.
 .12قرشى ،سید علىاکبر ،أحسن الحیدیث ،تهتران ،بنیتاا بعثتت ،چتا

ستو ،

1177ش.
 .11تتتتتتتتتتتتتت ،قاموس قر ن ،بیجا ،اار الکاب االسالمیه1171 ،ش.
 .14قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،قم ،اار الکااب ،چا

چهار 1117 ،ش.

 .15قمی مشهدی ،محمد بن رضا ،تفسیر کنز الدقائق و بحیر الغرائیب ،تهتران،
سازمان چا

و اناشارات وزارت فرهنگ و ارشاا اسالمى1113 ،ش.

 .11کاشانى ،مال فتاحاهلل ،تفسیر منهج الصیادقین فیى الیزام المخیالفین ،تهتران،
کاابفروشى محمدحسن علمى1111 ،ش.
 .17کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،اار الکاب االسالمیه1115 ،ش.

 .13گناباای ،سلطانمحمد ،تفسیر بییان السدعادة فیى مقامیات العبدادة ،بیتروت،
مؤس ة األعلمی للمطبوعات ،چا

او 1413 ،ق.

 .11مجلسی ،محمدتقی ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤس ة الوفار1414 ،ش.
 .41مغنیه ،محمدجواا ،تفسیر الکاشف ،تهران ،اار الکاب اسالمیه1424 ،ق.
 .41مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،قم ،مدرسة علی بن ابیرالب1421 ،ق.

 .42میبدى ،رشیدالدین ،کشف األسرار و ع ة األبرار ،تحقیق علىاصغر حکمت،
تهران ،اناشارات امیر کبیر ،چا

پنجم1171 ،ش.

 .41نجفى خمینى ،محمدجواا ،تفسیر سان ،تهران ،اناشارات اسالمیه1111 ،ق.
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جلوههایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضا
__________________ دکتر امیر سلمابی رحیمی__________________ 1
تاریخ دریافت - 1191/6/11 :تاریخ پذیرش1191/8/1 :

امام علی بن ماسی الرضا با گفتار و کردار ارزنده خایش به دو شیاه مستویم
و غیرمستویم به یاران و شیعیان خاد درس شجاعت ایثارگری و ظلمسدتیزی
دادهاند .واکاوی و معرفی این بُعد از شخصیت آن امام همام کده کمتدر بده آن
تاجه شدده اسدت میتااندد در توایدت روحیده حد طلبی و ورود شدیعیان و
دوستداران عالم آی محمد به میدان امر به معرو و نهی از منکر مؤثر باشد.
کلید واژهها :امام رضا شجاعت امر به معرو و نهی از منکر.

درآمــد

«األئمّة کلّهم نورٌ واحدٌ» عبارتی مشهور ار اابیات اینتی و گفامتان جتاری
شیعیان است 2.براین اساس ،همه امامان معصو اارا و حائز همه کماالت انستانی
و الهیاند و این عامل زمان و مکان است که یک یا چند فضتیلت و کمتال را ار
یکی از ایشان بیشار نمایان میسازا و ار باور عامه ،آن اما بته آن صتفتِ نمتوا
یافاه شناخاه میشوا ،چنان که امتا ستجاا بته عبتاات ،پتدر بزرگوارشتان بته
ــــ ـ
 .1اسااایار زبان و اابیات عرب اانشگاه آزاا اسالمی واحد شیروان .ایران ،شیروان.
 .2این جمله بیشار ار گفتوگوهای جاری مرا شنیده میشوا .با این حال ار برخی کاابها نیز ایده
.12
میشوا؛ برای مثال بنگرید به :لواسانی ،سیدحسین ،نور األفهام فی علم الکالم ،ج،2

11
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شجاعت و رلمسایزی و اما باقر به اان مشهورند .اما حقیقتت و واقعیتت آن
است که اما سجاا ار شجاعت و رلمسایزی همپایه اما حسین و امتا بتاقر ار
زهد و عباات ،همسنگ زین العابدیناند.
ار این میان ،اما علیّ بن موسی الرضتا بته القتابی چتون عتالم آل محمتد
شهرت یافاه است ،ار حالی که هم ایشان ار پارسایی به سان پدر نیک سیرتشان
حضرت امیرمؤمنان علی و ار شهامت و شجاعت و نارسیدن از اشمن ،بهستان
جدشان حضرت رسول اکر  بواهاند ،اما به عللی ،این بُعتد از شخصتیت جتامع
حضرت کمار بروز و رهور یافاه ،و بسا که عدهای سراغی از این کماالت ار آن
وجوا شریف ندارند .این جساار بر آن است تا بتا تکیته بتر شتواهدی روایتی و
تاریخی ،جلوههایی از این کمال انسانی را ار ایشان به چشم جان آورا و بنمایتد
که چگونه سخن و سیره حضرت یارانی انقالبی و شجاد را گرا او آورا ،تتا ار
عین حاکمیت زور و تزویر ،بیمحابا سخن حق گفاه و پروانهوار پیرامتون شتمع
وجوا حجت خدا به پرواز آمده و حامالن و پیا رسانان نتور معرفتت او شتوند؛
باشد تا بر معرفای افزواه و زیارتی عارفانهتر را موجب گراا.
نیز شماری از آیات قرآن کریم ،تعیین کننتده اصتول رفاتار مستئوالن ار اااره
حکومت و تنظیم رابطه و تعامل با بیگانگان است .آیاتی چون آیته یتاا شتده ار
رلیعه مقاله ،آیه  171سوره آلعمران ،1آیه  141سوره نسار 2و . ...
ار این چارچوب ،مراقبت از اقادار و عزت اسال و مسلمانان ،اعاماا و اتکار
بر قدرت پایان ناپذیر خداوند ،تالش برای حاکمیت یافان اما یا رهبر معصو و
ایساااگی ار برابر قدرتهای غاصب ،مااّی و ار یک کال غیر الهی ،بته عنتوان
ــــ ـ

عةم
 .1الّذین قا َل لَهم الناس إ ّن
َ
النةاس قةد َج َمعةوا لَ ةم فَاخشَةوهم فةزادَهم إی َمانةا ً و قةالوا َحسةبنا للا و نِ َ
الوکیل؛ همان (کسانی کته [برختی از] مترا بته ایشتان گفانتد :مرامتان بترای [جنتگ بتا] شتما
َ
گراآمدهاند؛ پس از آنان بارسید .و[لی این سخن] بر ایمانشان افزوا و گفاند :خدا ما را بس است و
نیکو حمایاگری است).
سةبِیالً؛ (و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان ،برای کتافران
علَی الـم ِ
َ  .2و لَن یَجعَ َل للا ِلل افِرینَ َ
ؤمنینَ َ
راه [تسلطی] قرار ندااه است).
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مهمترین شاخصهای فرهنگ اسالمی شناخاه میشوند.
همچنین بر اما و حجت خداست تا با شناستایی یتاران و هتدایت و تربیتت
ایشان ،مرا را آگاهی بخشیده ،زمینه تحقق اهداف یاا شده را فراهم آورا.

اما علیّ بن موسی الرضا به عنوان حجت خدا و امامی معصو که از ستوی

پیامبر اکر  به جامعه اسالمی معرفی شده ،به امداا الهی و با بهرهمنتدی از همته
فرصتها توانساه است با گفاار و کراار خوا ،انستانهایی ایثتارگر ،رلمستایز ،و
جان بر کف بپرورا که خوا الگوهایی ارزنده و سرمایههایی با ارزش برای جامعه
به حساب میآیند .این مقاله میکوشد با معرفی نمونههایی از این است انسانها،
شیوه اما  را ار تربیت و امیدن روب ایثارگری و رلمسایزی ار ایشان بررسد.
جلوه هایی از شجاعت امام علیّ الرضا در منابع روایی و تاریخی

ذکر نمونتهها و نمواهتایی از شتجاعت و پُرالتی آن امتا میتوانتد متا را ار
شناخت سیره ایشان ار تربیت یارانی انقالبی و حقجو یاری رساند .بیان این بُعتد
از شخصیت حضرت

به خوبی مینمایاند که:

اوالً ،اما هشام همچون امیرمؤمنان علی و رسول خدا محمتد مصتطفی ار

هی برههای از تاریخ ار برابر سامپیشگان و غاصبان ،ستکوت ،تقیته و تستلیمی
نداشاهاند.
ثانیاً ،تا اما و راهبری ختوا بته فضتیلتهایی از ایتن استت آراستاه نباشتد،
نمیتواند یاران و همراهانی بیباک و جان بر کف ار راه احقاق حق تربیت کنتد؛
چنانکه گفاهاند:
ذات نایافاتتته از هستتتای ،بختتت

کی تواند کته شتوا هستای بخت

نمونه اول) اما  هم از شهاات خوی

ار سرزمینی اور از مدینه بته ختوبی

آگاه بوا و هم ایگران را از اانساه خوی

و فتی

آگاه کترا .او بته ارااه ختوی

لّة رسوله ،پا ار رکاب سفر مرو گذاشت ،که کسی را یارای آن
سبیل اهلل و علی مّ
13
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نیست تا امامی معصو را به کاری که رضای ختدا ار آن نیستت وااارا ،و هتی
نشانی از بیم و نگرانی از مر  ،ار ایشان ایده و گزارش نشده است.
مخول 1سجساانی گوید :وقای پیک مأمون برای حرکت ااان امتا بته جانتب
خراسان رسید ،ار مدینه بوا  .حضرت

به مسجد رفت تا با رستول ختدا وااد

کند ،چند بار چنین کرا و ار هر بار به کنار قبر بازمیگشت و صدا به گریه و ناله
بلند میکرا .پی

رفام و سال کرا و حضرت سالمم را پاسخ گفانتد .از ایتدار

ارهار خوشحالی کرا  ،فرموا :مرا ببین (زیارتم کن) ،من از کنار جد متیرو و
ار تنهایی خواهم مُرا و ار کنار هارون افن میشو .

2

نمونه او ) محمد بن ابیعبداهلل کوفی گوید :جریر بن حتاز از مستروق مترا

حدیث کرا ،گفت :جماعای از واقفیه نزا اما رضا آمدند ،علی بن حمزه بطائنی
و محمد بن اسحاق بن عمار و حسین بن مهران و حسن بن ابیسعید مکتاری از
جمله آنان بواند.
علی بن ابیحمزه [خطاب به اما هشام] گفت :فدایت شو  ،متا را از پتدرت
خبر اه ،حال (وضع) او چگونه است؟
حضرت به او فرموا :او [از انیا] رفت.
به ایشان گفت[ :امامت را] به چه کسی وانهاا؟
فرموا :به من.
او گفت :سخنی میگویی که هی یک از پدرانت از علی بن ابیرالب و پتس
از او نگفاه است.

فرموا :ولی آن را بهارین پدرانم و برترین ایشان ،رسول خدا گفاه است.
به ایشان گفت :آیا از اینان (بنیعباس یا کسانی که تو را امتا پتس از پتدرت

نمیشناسند) بر جان خوا نمیترسی؟
ــــ ـ
 .1مُخوَّل ،ضبط مشهور و مِخوَل ،ضبط غیرمشهور این نا است.
 .2عطارای ،عزیزاهلل ،مسند االمام الرضا ،ج.52 ،1
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فرموا :اگر بر آن (جان خوی ) میترسید  ،آن را یاری میرساند [ .آنگاه چنتین

ااامه ااا] ابولهب نزا رسول خدا آمد و ایشان را تهدید کرا ،اما رسول ختدا بته او
فرموا :اگر باوانی به آن کته پتی

روی توستت کماترین آستیبی برستانی ،اروغگتو

خواهم بوا .آن ،نخساین تیری بوا که پیامبر افکند و این نیز اولین تیری است کته بته
شما میافکنم ،که اگر از جانب هارون خدشهای براار  ،اروغگو باشم. ...

1

نمونه سو ) ابوسعید خراسانی گوید :ار خراسان او تن نزا ابوالحسن

الرضا

آمدند و از ایشتان اربتاره قصتر (شکستاه) یتا تمتا بتوان نمازشتان پرستیدند،

حضرت  به یکی از آن او فرموا :نماز شکساه بر تو واجب است؛ زیرا به ایدن
من آمدهای .و به آن ایگر فرموا :نماز تما بر تو واجب است؛ زیرا قصد [ایدار]
سلطان کراهای.

2

چنان که پیداست اما  بیمحابا ،آن را که به ایدار سلطان آمده ،معصتیتکتار
اانساه و سفر او را حرا میااند و حکم نماز چنین شخصتی را کته نمتاز تمتا

است بیان میاارا ،اما سفر آن را که به ایدار اما خوا و ولیّ خدا شاافاه استت،
سفری مساحب و مباب اانساه و حکم او را که تقصیر ار نماز (گزاران او رکعت
به جای چهار رکعت) است ،ارهار فرمواند.

نمونه چهار ) اما هشام عد اقدا به قیا مسلحانه و برنیتاوران شمشتیر از

نیا  ،از سوی اما معصو و حجت خدا را به سبب ترس از سلطان رالم یا بیم از
کشاه شدن ار راه خدا نمیاانتد ،بلکته معاقتد استت ار شترایطی چنتین قیتامی
بیفایده بواه و کاری عبث است .ایشان ار پاستخ هیتثم بتن عبتداهلل رمتانی کته
پرسیده بوا :ای پسر رسول خدا! مرا با خبر کن از اینکه چرا علی بن
مدت بیست و پنج سال پس از رسول خدا با اشتمنان

ابتیرالتب

جهتاا نکترا و ار ایتا

والیت (خالفت) خوا است به جهاا زا؟ فرموا :زیرا او به رسول خدا ار ترک

ــــ ـ
 .1ابنبابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج.211 ،2
 .2روسی ،محمد بن حسن ،االستبصار فی ما اختلف من االخبار ،ج.215 ،1
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جهاا با مشرکان ار مکه ،به مدت سیزاه سال پس از نبوت ،و نوزاه ماه ار مدینه
اقادا نموا و آن به سبب کمی یاران بواه است .علی نیز چنین بتوا ،او جهتاا بتا

اشمنان خوا را به خارر کمی شمار یاران ترک کرا. ...

1

نمونه پنجم) اما  ار بیانی حکمت آموز و به تعبیری نمااین ،سالب به یااگار

مانده از پیامبر نزا خوا را با تابوت بنیاسرائیل مقایسه نمواه ،میفرماید« :فَأینَما
اارَ السِّالبُ فِینا ،اارَ العِلمُ».

2

نگارنده نه بر آن است که بگوید واگه «سالب» ار این عبتارت و نظتایر آن بته

معنای مطلق سالب یا شمشیر است ،بلکه معاقد است اشارات اما  از پیوستاگی
برقراری حکومت عدل با آگاهی و آمااگی برای قیامی مسلحانه یا خروج با سیف
حکایت اارا.
روایت ایگر ،با مضمونی نزایک به حدیث مذکور ،ایتن برااشتت را تقویتت
میکند .حضرت ار حدیث صفوان میفرماید :مثل سالب (شمشیر پیامبر) نزا ما
همچون تابوت نزا بنیاسرائیل است .هر کجا تابوت باشد ،نبوت اااه شده استت
و هر کجا آن سالب (شمشیر) نزا ما باشد« ،امر» (حق حکومت) آنجاست.

1

ار کااب مسند االمام الرضا نُه حدیث با الفا و مضامینی نزایتک بته او حتدیث
4
یاا شده ،ذیل عنوان «باب ما عندهم من واائع رسول اهلل» ارج شده است.
نمونه ششم) اما  ار نهان و آشکار ،مأمون را موعظه میکرا و این سخنان بر

وی اشوار میآمد ،تا آنجا که برخی آن را موجب شهاات حضرت

اانساهاند .از

این منظر اگر اما را شهید امر به معروف و نهی از منکر بدانیم ،سخنی به گتزاف
ــــ ـ
 .1ابنبابویه ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،ج143 ،1؛ همو ،عیون اخبار الرضا ،ج.37 ،2
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج( .213 ،1پس ار هر کجا سالب ار میان ما باشتد ،اانت
گراش است).
 .1همان.
 .4بنگرید به :عطارای ،عزیزاهلل ،مسند اإلمام الرضا ،ج،1

ار

.15-11
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نگفاهایم؛ آن هم از نود برترین جهاا و اشوارترین امر به معروف ،که همانا ابتراز
کلمه حق نزا امامی جائر است.

1

از این جمله ،روایت محمد بتن ستنان استت ،گویتد :نتزا متوالیم رضتا ار

خراسان بوا  ...مرای صوفی را که ازای کراه بوا بته حضتور متأمون آورانتد.
مأمون او را گفت :چه زشت و ناروا از این نشانههای زیبا (آثار سجده) و این کار
ناپسند! گفاهاند ازای کراهای با اینکه بر چهرهات نشانههایی زیباست!
گفت :به اضطرار چنین کراها  ...تو حق مرا از خمس و غنیمت ندااهای.
مأمون گفت :تو را چه حقی ار خمس و غنیمت است؟
گفت :خدای ماعال خمس را به ش

بخ

قسمت نمواه ،و فرمواه استت :و

بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفاید ،یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای
خویشاوندان [او] و برای یایمان و بینوایان و ار راه ماندگان است ،اگر به ختدا و
آنچه بر بنده خوا ار روز جدایی [حق از بارل] ت روزی که ار آن او گروه با هم
رو به رو شدند ت نازل کرایم ،ایمان آوراهایتد 2...و غنیمتت را بته شت

بخت

تقسیم نمواه و خدای ماعال فرمتواه استت :آنچته ختدا از [اارایتی] ستاکنان آن
قریتتهها عایتتد پیتتامبرش گراانیتتد ،از آنِ ختتدا و از آنِ پیتتامبر[او] و ماعلتتق بتته
خویشاوندان نزایک [وی] و یایمان و بینوایان و ار راه مانتدگان استت تتا میتان
توانگران شما است به است نگراا.

1

صوفی گفت :من ار راه مانده و مسکینم و تو حق مرا به من ندااهای. ...
مأمون گفت :اناظار ااری حدی از حدوا الهی و حکمتی از احکتا او نستبت
ــــ ـ

 .1اشاره به حدیث معروف پیامبر که فرموا« :لنَّ أفضَلَ الجِهااِ کلمَة عدلٍ عِندَ لمتا ٍ جتائرٍ»؛ (برتترین
جهاا ،گفان سخن عدل ار حضور پیشوایی سامکار استت)( .ابنبابویته ،محمتد بتن علتی (شتیخ
صدوق) ،الخصال.1 ،
 .2انفال .41 /
 .1حشر .7 /
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به سارق را به سبب این ااساان سراییها فروگذار ؟...
صوفی گفت :جاری کران حد را از ختوات شترود کتن ،ستپس ایگتری را
تطهیر کن (بر ایگری حدی جاری کن).
مأمون [با مشاهده صراحت صتوفی کته اکنتون چیتزی بترای از استت ااان

نداشت و پاکباخاهای تمتا بتوا] بته ابوالحستن الرضتا روکترا و گفتت :چته
میگوید؟
حضرت

[بیباک و بیپروا از خشم مأمون] فرموا :میگوید از او ازای شده،

پس او هم ازای کراه است. ...

1

مأمون بسیار خشمگین شد و پس از گفتوگویی با اما  ،استاور ااا تتا مترا
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.
و ایگر ،ار مراسم بیعت بوا که جوانی از انصار به گونته صتحیح استت بته

بیعت گشوا و اما  کار او را ارست شمرا و از آن تمجید کرا .مأمون که شتیوه
صحیح بیعت را نمیاانست با سؤاالتی از اما  ،ناخواساه مترا را از بتیارالعتی

خوا از سنت پیامبر آگاه کرا .همهمهای ار میان مرا پیچید ،اوضاد ناآرا شد و
از یکدیگر میپرسیدند چگونه کسی که شیوه بیعت را نمیااند ،میتوانتد امامتت
جامعه را عهدهاار شوا ،بیشک آنکه ااناست سزاوار این جایگاه است .و گفاهاند
این رخداا بوا که مأمون را به مسمو کران اما واااشت.

2

و اتفاق سو آنکه روزی اما  نزا مأمون رفت ،او وضو میگرفت و خدماکار

روی است او آب میریخت .حضرت
شریک مکن 1.مأمون خوا وضوی

فرموا :ار بنتدگی پروراگتارت کستی را
را به پایان برا ،اما ناراحت شتد و ار ال بتر

ــــ ـ
 .1ابنبابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج،1
 .2همان ،ج.215 ،1
 .1عطارای ،عزیز اهلل ،مسند االمام الرضا ،ج.111 ،1
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اما خشم گرفت.

نمونه هفام) اما  آشکارا به مأمون میفرماید ... :نسبت به امتت محمتد تقتوا

پیشه کن و کاری را که به تو سپراهاند و بدان مخصو
امور مسلمانان را تباه کراهای و . ...

گشاهای پاس بتدار .تتو

1

از ایگر عرصهها برای واکاوی این بُعد از شخصیت اما هشام ،عرصه ااب،

بویوه مدایح و مراثی سرواه شده برای آن حضرت است که بررسی آن بتر عهتدة
زمانی ایگر نهااه میشوا .چنانکه مروری بر اقدامات بیباکانتة یتاران حضترت

میتواند بازتاباهندة رفاارهای شجاعانه و انقالبی اما  باشد.
روشنگری و شورآفرینی در سخنان امام

نگاهی اجمالی به مجمود افزون بر  2441حدیث نقتل شتده از امتا
نشان میاهد که حضرت

هشتام

اهامامی تا ّ و کامل به مقولته مهتم و اساستی امامتت

ااشاه است .به گواهی مسند االمیام الرضیا ،2ایتن تعتداا حتدیث ار  12کاتاب
(فصل) تنظیم شده است .بدیهی است با توجه به مسائلی چون تقطیع ،نقل

ائمته

از یکدیگر ،اسّ ،شرب و مانند آن ،به است ااان عدای قطعی از تعداا احاایتث
هر امامی ناممکن است و به تعبیر یکی از فضال مگر حدیثی از اما معصو به متا
رسیده باشد که ار آن بالاعیین شمار احاایث ذکر شده و فرمواه باشند که من این
تعداا حدیث گفاها .

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

«کااب االمامة» است و این بدان معنی است که نزایک به یتک چهتار احاایتث
حضرت

به این موضود و تبیین ابعاا و فرود آن اخاصتا

یافاته استت .نکاته

ــــ ـ
 .1ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب ل ابیطالب ،ج.457 ،1
 .2عطارای ،عزیزاهلل ،مسند االمام الرضا ،ج( 113 ،1پایان بخ نخست جلد اول شامل مقدمات ،با
عنوان «فهرس اجمالی».
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ایگر شایان توجه ،مقایسه شمار این احاایث با احاایث مشابه و روایت شتده از

ایگر ائمه است .بگذریم که ایشان امامت را ار پیوندی نزایک با امتور بستیاری
ایده و حای ار بیان معرفای توحیدی (حدیث سلسل ة الذهب) یا حکمتی فقهتی
(پاسخ به پرس

مرا خراسانی ارباره تما بوان نمازش) ،به ایتن موضتود مهتم

(امامت و رهبری) توجه اااهاند.

باور توحیدی به مثابه اصلیترین عامل ،پیوساه ار حیتات بشتری ،شتورآفرین و
جهتبخ

بواه است .انسان موحد نه تنها بیمی از ایسااان ار برابتر رتاغوت و

سامگریها ندارا که به علت شیفاگی به جلب رضای خدا و پاااش بیاناهتای او
ار انیا و ار ایگر سرا ،میکوشد چون چراغی فروزان راه را برای مترا روشتن
کند و آنان را از بندگی غیر خدا به بندگی او رهنمون شوا ،بیآنکته تالشهتای
به شائبه قدرترلبی و اعوت به خوا مشوب گراا .و اما هشتام ار افتزون بتر
 211حدیث به آن پرااخاهاند .ضمن آنکه حضرت

با برقتراری پیونتدی استاوار

میان امامت و باور توحیدی ،نمونته عتالی و پتر مغتز آن را ار حتدیث معتروف

سلسل ة الذهب ،آن هم با آن هنرنمتایی ار جلتب توجتهها بته موضتود ،پتس از
حرکت و توقفی اوباره ،به نمای

گذاشاند.
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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
حاکمیت این خدا و رهبران الهی را هموار نمواهانتد کتم نیستت .و هنتر امتا علتیّ
الرضا ار پیوند ااان این او حقیقت به یکدیگر ممااز و ساوانی است.
نگارنده بر این باور است که بررسی این او عامل به رور خا

 ،و مروری بر

ایگر آموزههای آن اما هما به رور عا  ،میتواند ما را ار شناخت شیوه یا سیره
اما ار امیدن روب ایثارگری و شهااترلبی ار یاران یاری رستاند و بته عنتوان
الگویی به جامعه اسالمی و بشری معرفی شوا.

اما  ار تبیین این حقیقت که پیروزی واقعی از آنِ کسی است که با اندیشهای

اساوار گا برمیاارا ،ار پاسخ به پرسشتی از چرایتی بته شتهاات رستیدن امتا
حسین و پیروزی اشمن بر ایشان میفرماید :به خدا سوگند ،حسین کشاه شد و
آنان که بهار از حسین بواند ،یعنی امیرمؤمنان و حسن نیز کشاه شدند ،همه متا

کشاه میشویم و من نیز با زهر به قال خواهم رسید  ...اما اینکه خداوند فرمتواه
است( :و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان ،برای کافران راه [تستلطی] قترار نتدااه
است) ،ار مقا بیان این حقیقت است که خداونتد هرگتز بترای کتافر بتر متؤمن
حجای قرار ندااه است .خداوند عزّوجلّ از کافرانی خبر اااه است که بته نتاحق
پیامبران را کشاند ،اما با آنکه آنان پیامبران را کشاند خداوند هرگز راهی از رریق
حجت بر پیامبران قرار ندااه است.

1

از این بیان اما به خوبی برمیآید که متؤمن مجاهتد حاتی اگتر ار کتارزاری
نابرابر جان ببازا ،چون به ارسای راه و هدف خوا باور اارا خوا و اندیشهاش را
پیروز میدان میبیند.
ــــ ـ
 .1ابنبابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج،1
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ةور
ی الذینَ آمنوا یخةرجهم ِمةنَ الظلمةا ِ
ت إلَةی النّ ِ
ار قرآن کریم میخوانیم :للا ول ّ
ت ،1بتتر ایتتن
ةور إلَةةی الظل َمةةا ِ
خرجةةونَهم ِمةةن النّة ِ
َو الّةةذینَ کفَةةروا أو ِلیةةاؤهم الَةةاغوت ی ِ

اساس ،اشوار مینماید که باوان ار برقراری پیوند میان ختداباوری و اعاقتاا بته
پیشوایی صتالحان ،ستخنی ستخاهتر و بنیتاایتر از آنچته حضترت ار حتدیث

معروف س لس لةالذهب ارهار ااشاند سراد گرفت .عبارت «بشرورها» ار آن کال

نورانی ،هم خط بطالنی بر همه تزویرها بوا و هم برافراشتان پرچمتی از جتنس
نور ار فراروی موحدان؛ تا با الی آکنده از ایمان و شور ،این و انیا را بتا هتم و
مکمل یکدیگر بدانند و شجاعانه و آگاهانه جویای حقی ار برپایی حکومت عدل
باشند که سعاات او سرا را برای آنان رقم زند.
نمونه ایگر از این پیوساگی خجساه ،سخن اما  ار تفستیر آیتهای از ستوره
نسار است .احمد بن عیسی به نقل از حستن بتن محبتوب گویتد :از ابوالحستن


ةدان َو
ةوالی ِم ّمةا ت َ َةر َ الوا ِل ِ
الرضا ارباره این فرمواه خدای ماعالَ  ،و ِل ّل َج َعلنا َم َ
األقربونَ َو الةذینَ َعقةدَت أیمةان م 2پرستید  ،فرمتوا :از آن ،امامتان را ارااه کتراه
َ

است که خداوند به سبب ایشان ،پیمانهای شما را بساه است.

1

و آنچه ما میآموزیم اینکه حاکمیت اندیشه توحیدی و حکومتت امتا عتاال
معصو جز به جهاای پیگیر و بذل جتان و متال حاصتل نیایتد ،کته آن موهبتت
ارزشمند را بهایی ماناسب شاید!

ــــ ـ
 .1بقره257/؛ خداوند سرور کسانی است که ایمان آوراهاند .آنتان را از تاریکیهتا بته ستوی روشتنایی
بهارمیبرا .و[لی] کسانی که کفر ورزیدهاند ،سرورانشان [همان عصیانگران =] راغوتاند ،که آنتان
را از روشنایی به سوی تاریکیها بهارمیبرند.
 .2نسار11/؛ و از آنچه پدر و ماار و خویشاوندان ،و کسانی که شما [با آنان] پیمان بساهاید ،بر جای
گذاشاهاند ،برای هر یک [از مراان و زنان] ،وارثانی قرار اااهایم . ...
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج.211 ،1
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.1قر ن کریم

.2ابنبابویه قمی ،محمد بن علی بن حسین ،کتیاب الخصیال ،منشتورات جماعة
اللمیة فی القم المقدسه1411 ،ق.
المدرسین فی الحوزة ع

.1تتتتتتتتتتتتتتتتت  ،علییل الشییرایع2 ،ج ،منشتتورات المکت ل ة الح ل دریة و
مطبعاها ،نجف اشرف1131 ،ق.

.4تتتتتتتتتتتتتتت  ،عیون اخبار الرضا2 ،ج ،مؤس ة االعلمی ،بیروت1414 ،ق.
.5ابن شهرآشوب ،شیرالدین محمد بن علی ،معالم العلماء ،قم.

.1تتتتتتتتتتتتتتت  ،مناقب ل ابیطالب1 ،ج ،مط عة الحیدریه ،نجف. 1151 ،
.7روسی ،محمد بن حسن ،االستبصار فی ما اختلف من االخبار4 ،ج ،اار الکاب
االسالمیه ،رهران.

.3عطارای ،عزیزاهلل ،راویان امام رضا در مسند الرضا ،کنگره جهتانی حضترت
رضا ،مشهد1117 ،ش.

.1تتتتتتتتتتتتتتتت  ،مسند االمام الرضا ابی الحسین علیی بین موسیی ،کنگتره
جهانی حضرت رضا1411 ،ق.

 .11کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الد وضة من الکیافی3 ،ج ،اارالکاتب
االسالمیه ،تهران1111 ،ش.
 .11مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار الجدامعة لدرر االخبار االئمة االطهار111 ،
ج ،مؤس ة الوفار ،بیروت1411 ،ق.

43

شمارة  111پاییز 1111

تحلیل زیباییشناختی بر سخن حضرت زینب

«ما رأیت ا ّل َمی لا»

______________________ فاطمه شفیعی ______________________ 1
______________________ آرزو پایدارفرد _____________________ 2
تاریخ اریافت - 1111/5/21 :تاریخ پذیرش1111/7/27 :

زینب کبری در حاادث جانگداز کربال به موام انسان کداملی مدیرسدد کده
شهاد برادر بزرگاار و دیگر یاران را «زیبا» میخااند .ایشان حویودت دیدن را
شناخت اسمای حُسنای خداوند برای سلاک و وصدای جمدای مطلد الهدی در
واقعه کربال میداند.
در موالة حاضر سعی شده است جایگاه و شخصیت حضر زینب بر اسداس
آمازههای اسالمی و تعالیم قرآن همچنین شناخت تفکر روشنگرانة ایشان بدا
تاجه به جملة حکیمانة «ما رأیتُ االّ جمیالً» بیان گردد .آنچه بیش از همه حدائز

اهمیت است عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ایشان نگرش عمی بانا دربدارة
واقعه کربال به ویژه عاشارا و تبیین ماهیدت ماضداعاتی چدان فتدا ندار و
شهاد حُسن جایگاه عاش و تجلی عش در خطابة این بدانای گدرانقددر
است .شیاة پژوهش تحلیلی و تطبیوی میباشد و منابع به صار کتابخانهای
و با استفاده از دیدگاه متفکران دینی و از منظر هنر اسدالمی گدردآوری شدده

ــــ ـ
 .1کارشناس ارشد فلسفه و کال اسالمی ،اانشگاه تربیت مدرّس و نیز مدرّس اانشگاه پیا نور  -مرکتز
یاسوجshafiei.fateme@gmail.com .
 .2کارشناس ارشد هنر اسالمی ،اانشگاه تربیت مدرّس و عضو هیئتت علمتی اانشتکدة هنتر اانشتگاه
بیرجند avat31ava@yahoo.com .و a_paydarfard@birjand.ac.ir
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است.
کلید واژهها :زینب زیبایی هنر عاشارا حُسن.

مقدمه

نق

حضرت زینب ار احیای مجدا اسال بعد از واقعة کتربال بستیار حتائز

اهمیت است .ار این میان ،تبیین مقا و منزلت زن از یک سو و موقعیت فرای و
جمعتتی او از ستتوی ایگتتر ،نق ت

متتؤثری ار جهتتتگیتتری جامعتته بتتر استتاس

رهیافتهای عرفانی و قرآنی اارا.
رهتتور شخصتتیت زن ار جایگتتاه اصتتلی و انجتتا رستتالتهتتای ستتنگین،
مسئولیتهای الهی و انسانی او و نحوة راهیابی به کمتال واقعتیاش متا را بتر آن

ااشاه تا با وجوا مشکل بوان معرفت به همة مؤلفههای شخصیت بتانو زینتب،
عقل و ال خوی را مساعد و شایساة معرفت به اسوههای جاللی و جمتالی وی

با تبیین سخن گرانقدر ایشان «ما رأیةت ّإال جمةیالً» کنیم ،تا شاید شناخت حقیقت
مکاب عظیم اسال  ،ار سایة کال زینب کبری ،روزنهای کوچک باشد برای نستل
جدید و جوان جامعة جهانی امروز ار عرصههای مخالف سیاسی ،هنری ،اابی و
مدینة فاضلة اسالمی برای خروج از بحتران هویتت و فقتر شناستنامة حقیقتی و
رهایی از خطر اامنگیر و آفتسوز جوهرة وجوا  -از ختوا بیگتانگی – و یتافان
حیات ریبه و بازگشت به اصالت خوی با بررسی هنتر زینتب ار عاشتورا کته
محور حیات ،تعلیم و تربیت اسالمی است.

1

 .1شخصیت حضرت زینب

انسانی که ار قابلیت ،خلیفة خدا و مظهر همة استمار و کمتاالت حتق باشتد،
وجواش روزنهای گشواه به ساحت حقایق هسای استت .گشتای

ایتن روزنته

ــــ ـ

 .1رواگر ،محمد جواا ،سرّ لیلة القدر،

51

15-11؛ شبیری ،اعظم ،سیمای زن در یینة تاریخ،
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منوط است به ایمان انسان به غیب .خداوند محیط بر عتالم ،ار آستمان و زمتین
نمیگنجد ،اما قلب انسان متؤمن ،گنجتای

او را اارا .خداونتد ار قلتب انستان

مؤمن است و عالمی کته بته قتول ابتنعربتی «صتنع اهلل» و هنتر خداستت ،اوج
هنرنمایی و خالقیا

ار چکیدة عالم ،یعنی انسان نمایتان متیگتراا 1.حضترت

زینب نیز ار مقا انسان کامل به معرفت تا و تما حقیقت استت یافاته ،کتال

روشنگرش ،نور علم و حکمت از است رفاة اوران خوی را اگربار بر الهای
مؤمنین تاباند و جلوهگر هنری شد که مسالز کمال و ایمان بوا ار مجالی جمال
حق تعالی ،2چنانکه شبساری نیز نهایت سیر رریقت را وصول به مقتا حقیقتت
اانساه ،میگوید:
حقیقتتت ختتوا مقتتا ذات او اان

شده جتامع میتان کفتر و ایمتان

1

 .1-1عزت نفس ،تجلی جمال جانان

وجوا آامی همواره همنشین سخایها و مصائب است ،4حاتی از زمتان قترار
گرفان نطفه ار رحم ،تا زمان تولد و بعد نیز ار اوران رفولیت ،جوانی و پیتری،
مشکالت همراه آامی است و همین رنجها شرط وصول گوهر وجتوا آامتی بته
کمال خوی میباشد؛ چرا که مصائب صیقلاهندة جان آامی است و اگتر جتان
آامی اچار بحران و بیماری شوا ،این مصائب نیز به عنوان عامل مخرب ،تعتاال
جان وی را برهم خواهد زا و تنها راه سالمت روان ،عزت نفس خواهد بتوا کته
نایجة آن کارآمدی بهار ار برابر اشواریهاستت .از بتارزترین نمونتههای تجلتی
عزت نفس ار مصائب و سخایهای تاریخ ،زینب کبری(سال اهلل علیها) است که
ــــ ـ

 .1حکمت ،نصرهللا ،حکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابنعربی ،ص .222
.17-11
 .2مداپور ،محمد ،حکمت انسی و زیباییشناسی عرفانی هنر اسالمی،
 .1دیوان شبستری.
سانَ فِی َکبَد( بلد.)4/
 .4لَقَد َخلَقنَا ِ
االن َ
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ار صف عاشقان حقیقت ار عصر عاشورا ارخشید و با زبتان بُرنتدة ختوی

بتا

اشمنان جنگید و قهرمانی شد که نهضت حسینی را با عزت و اقادار به سترمنزل

مقصوا رساند و لقب «شریکة الحسین» گرفت.

1

او علیگونه و زهراوار از امامت و والیتت پاستداری کترا و پیتا انقتالب و
شهااتِ با سرافرازی براار را سرااا و ربل رسوایی حکومت پلید اموی را که بتا
تبلیغات اامنهاار بر ضد اهلبیت قصد اسامرار حکومت بر مستلمانان را ااشتاند،
به صدا ارآورا؛ آنچنان که بشیر بن خزیم گفاه است« :آهنگ ،کال و بیان زینب
همچون آهنگ و شیوة پدرش علی بوا» 2.گویی پس از سالها باز علتی ایستاااه
است و سخن میگوید؛ و همین جاست که یکی از معانی نا نیکوی ایشان را بته
اصل آن ،یعنی «ارخت نیکومنظر» برگرااندهاند؛ چرا که نزا عرب هر چیز نفیسی
به شجر تعبیر شده و از جمله فواید زینب کبری ،ابقتای ایتن مبتین و نگهتداری

ذریة سید المرسلین و شفاعت مذنبان است ،1آنگونه که اما زینالعابدین بعد از
خطبة وی ار مجلس ابنزیاا ،وی را عالمة غیر معلّمه خواند.

4

 .1-2ادب و بزرگواری زینب سالم اهلل علیها

کسی که توفیق یافان گنج بقای بعد از فنا را به است آورا ،موجوای میگراا
بسیار ارجمند و سرافراز و از نظر ارک جهان ار اوج فهم و ااراک؛ از نظر تتوان
کار ار اوج قدرت؛ و از نظر رفاار ار اوج اخالق و آااب نیکوکاری؛ هتم چشتم
ــــ ـ

 .1سلیمانی ،زهرا ،جلوههای بالغت در کالم پیام ور عاشورا ،حضرت زینب،

.151

77و .115
 .2بحق ،سید محمد ،زینب غزل سرودة فاطمه،
 .1جزائری ،سید نورالدین ،ویژگیهای حضرت زینب (خصائص الزینبیّه).57-51 ،
لمة ،فهل مَةٌ :...لنّ
« .4یا عمّة اسکای ففی الباقی من الماضی اعابتار؛ و أنتتِ بحمتد اهلل عالمةٌ غیتر معّّ
البکار و الحنین الیراان من قد أبااه الدّهرُ» بنگرید به :مجلستی ،محمتدباقر ،بحیاراالنوار-115 ،
111؛ عاشور ،سید علی ،موسوعة زینب الکبری بنت امیرالمؤمنین علییّ بین أبییطالیب ،مواقیف و
محطات فی حیاة زینب ،ج.113 ،7
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راهربین اارا و هم نظتر بتارننگتر .1ااب ار منطتق عقتل ،اوری از شتهوات و
شبهات از سرِ آگاهی و اخایار و رها ساخان قوای ااراکی از تمتایالت نفستانی و
خواه های ارونی ،ماای و حیوانی است .ااب ار منطق قلتب ،آمیختان ال بته
معرفت الهی و خشیت ربوبی ،خوف ااشان ار برابر پروراگار و آزااسازی ال از
وسوسههای شیطانی است .پرورش عقل و ال آن است که انستان بتا ختدا انتس
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
ار منطق ال ار باالترین حد آن رعایت کرا.
از جمله آثار ااب ،شکر ار برابر نعمات الهی ،خضو د و خشتود ار برابتر
پروراگار عالمیان ،توجه به اسمار و صفات الهی و حضور اائمی ااشان نتزا
خدای ماعال است .زینب به حقیقت ،چنین ویوگی هتای الهتی را اارا بتوا .از
جمله تجلی روب و تجلی ملکوتی و روحیة عارفانه و عاشقانة حضور و شهوا

جمال جمیل حق آن است که حضرت زینب پس از آن همه رنج ها و اراها،
چه ار عصر عاشورا و چه پس از آن ار اسارت و سفر پر از رنج بته کوفته و
شا که ار برابر تحریف های یزیدی قرار می گیترا ،علتی وار ار کتاخ ستام و
اسابداا فریاا توحید سر می اهد« :ما رأیةت ّاال جمةیالً» 2و ااب کامل بته ایتن

معناست که ار فعل و فکر زی نبی به رهور می رسد .زینتب مقتا عبوایتت و
والیت تا را ار مقا علم و عمل ارک کرا و این همان ااب الهی است .ااب

زینب ار همراهی موالی حسین ، خوا ،تابلوی زیبا و النشین و شیرین از
همة خوبی هاست؛ چرا که حااثة کربال ار حقیقت ،تجلی ااب الهی  -انستانی
(انسان کامل) و به نمای

گذارندة همة فضایل ،ارزش ها و کماالت وجوای و

ــــ ـ

 .1یثرب  ،سید یحی  ،عرفان و شریعت ،ص .222
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج،45

 115و 111؛ عاشور ،سید علتی ،موسوعة زینیب الکبیری

بنت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب ،مواقف و محطات فی حیاة زینب ،ج،7
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امکانی است.1

ــــ ـ
 .1شبیری ،اعظم ،سیمای زن در یینة تاریخ،
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ختتوا گفتتت حقیقاتتی و ختتوا نیتتز شتتنید
زان روی که خوا نموا خوا را ،خوا ایتد

1

سرانجا شدت حزن و اندوه روزگار و ااد جانکاه موال و عزیتزان ،جستم بتانوی
حماسهسرای اشت نینوا را چنان فرسوا ،تا چشمی که نظارهگر آن همه وقایع تلتخ و
شیرین بوا بر هم نهاا و رسالت خوی

را به انجا رساند ،تا ایتن همته ااد و ستینة
روا.

مملو از شکوه را به خاک بسپارا و سرافرازانه به ایدار محبوب
 .2زیباشناسی کالم زینب در آیینة کربال

تعالی انستان ار آستمان قترب حتق ،زیبتاترین پدیتدة هستای استت .گتویی
پروراگار عالم ،همة اجزای کائنات را گراآوراه است تا ار این بسار مهیا ،انسان،
الهی شوا و خداوند با نظارة وی ،شاهد برترین تصتاویر از ختوی
« ایدن چیزی خوی

را به خوی  ،هرگز همانند ایدن آن چیز خوی

باشتد؛ زیترا
را ار چیز

ایگری که حکم آینه را برای آن اارا ،نیست» 2و این الهی شدن بتاالترین ارجتة

هنرمندی است 1و زینب ،این انسان کاملِ به حقیقت رسیده هنرمندی استت کته
هنرمندیاش نسبت بیواسطه با ذات احدیت و ارک اسراری اارا که ار پرتو آن
نور حلم ،حکمت و هنر بر الهای مؤمنان تابانده میشوا.

4

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

قابلیت و احکا و جمالی است که ار عین ثابا

ماقرر بواه استت 5.لتذا زینتب

ــــ ـ
 .1فخرالدین عراقی.
 .2فان رؤیة الشیر نفسه بنفسه ما هی مثل رؤیاه نفسه فی أمر آخر یکون له کالمرآة (ابن عربتی ،بته
نقل از :مداپور ،محمد ،تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی.)114 ،
 .1مداپور ،محمد ،تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی.113 ،
 .4همو ،حکمت انسی و زیباییشناسی عرفانی هنر اسالمی.14 ،
 .5حکمت ،نصراهلل ،حکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابن عربی (عشق ،زیبایی و حیرت).212 ،
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کبری سراسر عالم را یک اثر هنری اانساه که ساخاة اوّلین هنرمند ،خدای رحمان
است؛ اثری که از یک سو تجلتی ارااه و قتدرت او 11و از ستوی ایگتر ،رهتور
زیبایی و حکمت اوست« 2.از آنجا کته زیبتایی مستالز حقیقتت و حقیقتت نیتز
مسالز زیبایی است ،هی زیبایی واقعی وجوا نتدارا کته حقیقاتی ار آن نهفاته
نباشد ،و هی حقیقای از آن فیضان نیابد» 1.صحنههای عاشورا و ستخن حضترت

زینب نیز به جمال مطلق الهی بازگشت میکند که حقیقت آن را بایتد ار نفتس
ملکوتی انسان جستوجو کرا.

به همین الیل قرآن خطاب به پیامبر فرمتوا :قةل هَةل ت َ َربصةونَ ِبنةا ِإ ّال ِإحةدَی

ین( توبه ،)52 /تا به اشمنان بفهماند رنتج و ستخای ار راه ختدا هماننتد
الحسةنَیَ ِ
آسای و راحای برای مؤمنان زیبا ،نیکو و ال پسند است 4.ار واقع سخن عقیلتة
بنی هاشم که تربیتشدة مکاب ناب جدش بوا ،ماتأثر از همتین آمتوزة آستمانی
است که هر گونه رنتج و حاتی کشتاه شتدن و استارت را ار راه تتأمین رضتای
پروراگار جمیل ،زیبا و نیک تلقتی متیکنتد و ختوا مشتااقانه آمتااه و پتذیرای
حوااث تلخ و شیرین از سوی او میشوا که هر چه را او میخواهد و میپسندا،
بخواهد و بپسندا.
یکتتی ارا و یکتتی ارمتتان پستتندا

یکی وصتل و یکتی هجتران پستندا

من از ارمان و ارا و وصل و هجران

5

پستتند آنچتتته را جانتتان پستتتندا

برای ارک و نظاره این چنین زیبایی (الهی) ،به گوش و چشم جسمانی نیازی

نیست ،بلکه باید روب را زیبا کرا ،چنانکه زینب ،متوالی
ــــ ـ

 .1إِنما أَمره إِذا أَرادَ شَیئا ً أَن یَقو َل لَه كن فَیَكون( یس.)32/
 .2فَادخ ِلی فِی ِعبَا ِدی * َوادخ ِلی َجنتِی( فجر 21/و.)11
 .1بورکهارت ،جاودانگی و هنر. 34 ،
 .4صااقی اُرزگانی ،محمدامین ،جلوههای عرفانی نهضت حسینی،
 .5بابا راهر.
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.177

حستین و یتاران

چنین نمواند و این را همان مقا هنر و هنرمندی میتوان اانستت کته بتا ختالی
کران ال خوی

از همة رنگها جز محبت حقیقی به جمال راستاین و بتا عمتل

صالح ،شایساگی قربانی کران نفس را پیدا کراه ،به نفستی زیبتا استت یافانتد و
شایساگی وروا و ایدار باد الهی را یافاه و جمال محبوب را نظارهگر شدند.
 .2-1فتوت و هنرمندی

1

زینب

آنچه زینب ار عاشورا به زبان آورا ،تنها خطابهای پرشور و از سرِ ارامندی

نبوا که فلسفة پیدای

خاندان پاک

و حقیقت پارهپارهشده بتر نیزههتا را بتازگو

کرا .زینب که ار مکاب علی و فارمه ،با اخال  ،حیا و پاکدامنی پرورش یافت،
از هر گونه کبر و کینه به اور بوا .به شخصی با چنین ویوگیهایی ار هنر «فاتی»
گفاه میشوا به معنای جوانمرا و زینب نخساین زن ار فاوت استت کته معنتای
اصیل جوانمرای2؛ یعنی سالک بوان و زائر معنوی که به منزلگاه رستیده ،اربتارة
او صدق میکند .او جوانمرا است؛ چرا کته ار کتارزار ختون و متر  ،حقیقتت
بارنی حااثه را میبیند و به مرحلة جوانی جاواانة روب میرسد.

1

پیامبر اکر  میفرماید :جوانمرای هفت ویوگی اارا:

 . 1صداقت ار گفاار؛  .2وفای به عهد؛  . 1کر و سخاوت ار حق نیازمنتد؛
 .4گشااهاسای؛  .5هنر و فن؛  .1میهماننوازی؛  .7حیا و شر  .هی ابها و شکی
باقی نمیماند که زینب ار واقعة کربال به نشان جوانمرای نائل شد؛ چرا که هنتر
ــــ ـ
.211-231
 .1سهرورای ،شهابالدین یحیی بن حب  ،مجموعه مصنفات ،ج،1
 .2جوانمرای ،از لحا عرفانی اارای سابقهای تاریخی است که به حضرت ابراهیم میرستد .او اوّلتین
فای بواه و به «ابوالفایان» معروف است .پس از او یوسف صدیق و آنگاه یوشع بن نون و اصحاب
کهف به ترتیب قرار میگیرند .و پس از اینان حضرت علی را خلیفه و جانشین و فاتی متیااننتد
(ناار کریمیان سراشای« ،پووهشی اربارة اهل فاتوت» ،کتیاب میاه هنیر ،ش 11و  ،12فتروراین و
ارایبهشت .)41-41 ،31
 .1کُربن ،هانری ،مجموعه مقاالت (تحلیلی از یین جوانمردان) 111 ،و .112
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سخنوریاش ار عین شجاعت و رسایی ،صااقانهترین بوا.
بر همین اساس ،هنر ار عالم اسال ارتباط مساقیم بتا فاتوت اارا ،کستی کته
میخواساه وارا حرفه و هنری شوا ،باید به رریتق فاتوت رفاته و لقتب «فاتی»

1

کسب میکراه است .آنچه ار این فاوتنامهها ار ارجة اهمیت باالیی قترار اارا،
توجه به هنرمند به عنوان شخصی است که ار جوانمرای و کراار نیک ،شاخص
و الگوست .اکثر فاوتنامهها به فرمواههای اما جعفر صااق اساناا شده استت.
ار واقع چون اعاقاا بواه هی فن و هنری جنبة ذهنیای ندارا ،رالتب هتر هنتری
میبایست ار محضر مرشد ،پیر و راهنمایی به عنوان واسطه ،جنبة بارنی ،معنوی
و آسمانی این حرفه را اخذ میکراه است 2و زینب کته محضتر مرشتدانی چتون

علی ،فارمه و حسین را ارک کراه بتوا ،هنرمنتد روایاگتر واقعتة عاشتورا و
راهنمای ار راه ماندگان کربال شد ،تا پتس از او اوستاداران و التدااگان مکاتب
حسینی تصاویر جاواانهای نهتنها از خون و شهاات که جنبتة آستمانی و بتارنی
عاشورا ،یعنی قیا ختونین ار برابتر فستاا ،خلتق کننتد؛ یعنتی حضترت زینتب
مدرسهای جهانی ساخت که جهتاهنتدة بستیاری از انقتالبهتا و حااثتههتای
اجاماعی به خصو

انقالب اسالمی ایران شده است.

چنانکه اما خمینی ،معمار بزر

انقالب استالمی ،پیتروزی و همتة مراحتل

موفقیت انقالب اسالمی را مرهون تأسی بته ستاالر شتهیدان اانستاه و بتا تأکیتد
فراوان این نکاه را ار تاریخ ثبت نمواه که انقالب اسالمی ،وا اار نهضت خونین
کربالست و خطبههای آتشین اما سجاا و زینب کبری ،یتااآوری مصتیبتهتای
کربال ار کوفه و شا بوا که مرا را بیدار نمواه و موج بتزر

نفترت و انزجتار

همگانی را علیه اساگاه حکومت جور و سام پدید آوراند و موجب حفظ اسال
و آموزههای سیاسی و جلوههتای اختال

ــــ ـ

عارفانته ،فاتوت ،توکتل ،شتهامت و
1. Chivalry.

 .2پازوکی ،شهرا  ،حکمت هنر و زیبایی در اسالم،
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شجاعت ،ایثار و وفاااری و ...آن شدند 1.یعنی زینب کربال را تجلتیگتاه جمیتل
معنویت و معرفت معرفی میکند که انسان ار آن به عظمت روحی و معنوی بشر
پی میبرا و اینکه بشر تا چه انتدازه بتا گذشتت ،فتداکار ،آزاامترا ،خداپرستت،
حقخواه و حقپرست میشوا و معانی صبر ،رضا ،تسلیم ،شجاعت ،مروّت ،کتر
و بزرگواری چقدر قدرت رهور و بروز اارا .بتی

از آنکته نمایشتگاه شتقاوت،

شرارت و رهور پلیدی باشد نمایشگاه عظمت سعاات و روحانیت ،اخالق عتالی
و انسانیت است.

2

هربارت اسپنسر به نقل از فروغی میگوید« :بزر ترین آرمان نیکان این است
که ار آا سازی شرکت کنند؛ یعنی مکاب صالحسازی بیاورند .مکاتب حستین از
صالحسازی هم باالتر بوا ،مکاب مصلحسازی بوا و ایتنچنتین شتده استت کته
مکاب حسینی الها اهندة مراان بزرگی شده که امروزه به صورت مصلحین الباته
نه به صورت نبی  -چرا که نبوت خام شده است  -قیا متیکننتد؛ چترا کته ایتن
مکاب منبع وحی و الها انبیار است؛ همچنان که به پیغمبتران از رترف خداونتد
ماعال وحی میشده ار مواقع الز قیا کنند».

1

 .2-2قیام برای خدا ،نور و شهادت

ار آیة  154سورة بقره خداونتد میفرمایتد« :و کستانی را کته ار راه ختدا کشتاه
میشوند مراه نخوانید ،بلکه آنها زندهاند ،ولی شتما نمتیاانیتد» .ار اینجتا از حیتات
شهدای راه حق نزا پروراگار سخن گفاه شده است ،این حیتات بته وستیلة حتواس
ارک نمیشوا؛ چرا که فراماای است .ار آیهای ایگر موعظه خداونتد چنتین

استت:

ــــ ـ
 .1خمینی ،روب اهلل ،شرح چهل حدیث،
نهضت حسینی.171 ،
 .2مطهری ،مرتضی ،حماسه حسینی ،ج ،1
 .1همان 75 ،و.71

 71به نقل از :صااقی اُرزگانی ،محمد امین ،جلوههای عرفانی

.71-72
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لل َمثنَى َوف َرادَا( سبأ)41/؛ ای پیامبر بته امتت بگتو
احدَة أَن ت َقوموا ِ
قل ِإن َما أ َ ِعظكم ِب َو ِ
که قیا کنید و قیا «هلل» باشد .اگر قیا برای خدا باشد ،اگتر عمتل بترای ختدا باشتد
شکست ندارا .خواجه عبداهلل انصاری ،اوّل منتزل ستلوک را «یقظته» یعنتی بیتداری
میااند و این آیه شریفه را شاهد میآورا که ختدا فرمتواه استت« :ان تقومتوا هلل» ،و
تعبیرش این است که بیدار شوید ،بیدار شتدن نتوعی «قیتا » استت 1.بنتابراین تمتا
نهضتهای عالم نیز قیا است؛ قیا از خواب و قیا بعد از

بیداری.

اما خمینی ار این باره میفرماید:
«بهارین خلق اهلل ار عصر خواش ،حضرت سیدالشهدار  -سال اهلل علیته  -و

بهارین جوانان بنیهاشم و اصحاب او شهید شدند و از این انیا رفاند با شهاات،
لکن وقای که ار آن مجلس پلید یزید صحبت میشوا ،حضرت زینب  -سال اهلل

علیها  -قسم میخورا که «ما رأیتُ ّاال جمیالً» .رفان یک انستان کامتل ،شتهاات
یک انسان کامل ار نظر اولیای خدا جمیل است ،نه بترای اینکته جنتگ کتراه و
کشاه شده ،برای اینکه جنگ برای خدا بواه است ،قیا برای خدا بواه است».2
این قیا سیر الی اهلل و به سوی نور الهی است؛ چرا که نور ،استمی از استمار
اهلل است .آنگونه که حکمای بتزر

استالمی از جملته ستهرورای  -بته عنتوان

مؤسس وجواشناسی مسئله نور - 1خداوند را نور االنوار یا نور حقیقی مطلتق بته
شمار میآورا 4.عرفا و هنرمندان واقعی پی

از سفری اجباری ار اسفاری اراای

و اخایاری شرکت میکنند .صدرای شیرازی این اسفار چهارگانه را چنین معرفتی
کراه است:
 .1سفر اوّل« :سفر من الخلق الی الحق» که هنرمند میکوشد از ربیعتت عبتور
ــــ ـ
.211

 .1مصباحی ،فریده ،زیباییشناسی از منظر بانوی کربال،
 .2همان.211 ،
 .1کربن ،هانری ،تاریخ فلسفه اسالمی.111 ،
 .4سهرورای ،شهاب الدین یحیی بن حب  ،مجموعه مصنفات ،ج،2

11
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کراه و پارهای عوالم ماورار ربیعی را نیز پشت سر گذاشاه تا به ذات حق واصتل
شوا.
 .2سفر او « :سفر بالحق فتی الحتق» .پتس از آنکته ستالک ،ذات حتق را از
نزایک شناخت ،به کمک خوا او به سیر ار شئون و کماالت و استمار و صتفات
او میپراازا.
 .1سفر سو « :سیر فی الخلق بالحق» کته ار ایتن مستیر هنرمنتد بته ارشتاا و
میپراازا.

هدایت مرا و اساگیری آنها از رریق ارائة اثر خوی

« .4سیر فی الحق بالحق» .سالک به خلق و میان مرا بازگشتت متیکنتد ،امتا
بازگشا

به معنای جداشدن و اور شدن از ذات حق نیست ،بلکه ذات حق را با

همه چیز و ار همه چیتز متیبینتد 1و اینجتا همتان مقتا زینتب استت .هنرمنتد
عاشورایی که از ارا و خون و جنگ میگذرا و غرق ار حق ،کربال را ،شتهاات
براار و اسارت یاران را نشان حق و آزمون عاشقی میبیند .زینب هنر عاشتورا را
تسلیم شدن ار برابر شریعت الهی میااند و همواره ماذکر این واقعیت است کته
هدفی الهی ،از زیبایی بهره جساه و زیبایی کلی را جلوهگر میسازا.

2

کربال تجلیگاه رضای انسان به قضای خدا بوا .حسین بن علتی ار واپستین

لحظات حیات ار قالگاه چنین فرموا« :الهی رضی بقض ئک» و خواهر خوی

را

نیز به همین نکاه توصیه کرا« :ارضی بقضار اهلل»؛ یعنی خوا را هی ندیدن و جز
خدا هی ندیدن و ار مقابل پسند خدا اصتالً پستندی نداشتان .ایشتان ار آغتاز
حرکت از مکه به سوی کوفه نیز ار خطبهای فرمواه بوا« :رضتا اهلل رضتانا أهتل
البیت»؛ رضا و پسند ما خاندان ،همان پسند خداست.

1

ــــ ـ
 .1معمارزااه ،محمد ،تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسالمی،
.23
 .2بورکهارت ،تیاوس ،جاودانگی و هنر،

. 31

 .1محدثی ،جواا ،تحلیلی بر کال حضرت زینب که فرموا« :ما رأیتُ ّ
اال جمیالً» ،پرسمان ،پی شماره،
فروراین.11 ،1131
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آنچه بی

از همه ار صحنة عاشورا و حوااث پس از آن به زینب نسبت اااه

شده ،صبر این بانوی پر شکیب است .کمار کسی است که از صبر زینب نشتنیده

باشد .اما علی به نقل از رسول خدا میفرماید« :صبر سه گونه است :صتبر ار
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
مصیبت را را میکند)» 1و زینب اینگونه بتوا .ار مقامتات و مراحتل عرفتانی و
سلوک ،رسیدن به مقا «رضا» بسی اشوار و بس ارجمنتد استت .اگتر حضترت
زینب ،حااثه کربال را زیبا میبیند ،به خارر بروز این شاخصة ماعالی ار عملکترا
ولیّ خدا ،سیدالشهدار و یاران و اوامان

است.

2

مقا صبر و براباری آن هم از نود صبر جمیل مقامی استت کته خداونتد بته
بندگان صاحب این مقا اجر و پاااشی فوق تصورشان وعده اااه است 1.ار قرآن
کریم خداوند ار آیات بیشماری از صبر ار راه او و صبر ار راه هتدایت مترا ،
صبری جمیل همراه با توکل و رضا سخن گفاه است؛ چرا که آنچته نتزا ماستت
فانی خواهد شد ،ولی آنچه ار اناظار انسان صابر خواهد بوا ،باقی نزا خداست.

4

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

ــــ ـ
 .1اما خمینی ،شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)،

 215و.211

 .2محدثی ،جواا« ،تحلیلی بتر کتال حضترت زینتب کته فرمتوا« :متا رأیتت ّ
اال جمتیالً» ،پرسیمان،
پی شماره ،فروراین .11 ،1131
صبَرتم فَنِع َم عقبَى الد ِار( رعد)24/؛ سال بر شما به خارر صبر و اساقامااان .چه
سالَ ٌم َ
َ  .1
علَیكم بِ َما َ
نیکوست سرانجا این سرای.
ص ة َبروا أَجة َةرهم ِبأَح َسة ِةن َمةةا َكةةانوا َیع َملةةونَ 
َ  .4مةةا ِعن ةدَكم َینفَةةد َو َمةةا ِعن ةدَ للاِ َبةةا َولَنَجة ِةز َین ال ةذِینَ َ
(نحل)11/؛ آنچه نزا شماست همه نابوا خواهد شد و آنچه نزا خداست باقی خواهد بتوا و الباته
اجری که به صابران بدهیم اجری است بسیار بهار از عملی که به جا میآوراند.

12
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نفس شما چنان انیا را ار نظرتان آراساه که من تنها صبر میکنم 1و صبر زینتب،
آراساه به رضای پروراگار است که متیاانتد خداونتد اانتاترین شتاهد استت و
بزر ترین قاضی ار پیکار حق علیه بارل.
 .2-1حُسن ،خیر و رستگاری

حسین بن علی ار رلیعة سفر ،آرزو و ارهار امیدواری کتراه بتوا کته آنچته
پی

میآید و آنچه ارااة خداست« ،خیر» برای او و یاران

باشد ،چه به صورت

«فاح » و چه به شکل شهاات .زیبا ایتدن ختواهر و خیتر ایتدن بتراار ،مکمتل
یکدیگرند.
آنچه بر اساس قرآن ،روایات ،عرفان و هنراسالمی ،به زیبایی تعبیر متیشتوا،
واگة «حُسن» است ،چنانکه ار قرآن این واگه و ماعلقات آن نزایک بته اویستت
بار آمده است .2حسن به معنای کمال و ار لغت به معنای نیکویی ،نیکی ،بهجت،
خوبی ،جمال ،بهار ،خوبرویی ،زیبایی ،مالحت ،رونق و خوشتایند بتوان ار سته
مرتبة عقل ،نفس و حس قابل ارک است .حُسن ار چهار معنای زیبتایی ،نیکتی،
حق و صدق بهکار میروا و به معنای نیکوترین است نه نیکوتر .ار برخی آیتات
1
قرآنی ،منظور از حُسن ،همان زیبایی بیان شده و آن نود که بر راهر اشتاره اارا
اما ار اکثر آیات ،واگة حُسن به زیبایی اخالقی و معنوی اشاره اارا و جنبة بارنی
زیبایی مدنظر بواه که بر «خیر» االلت اارا (شر ار آن راه ندارا) و ار قترآن بته
ــــ ـ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صب ٌر َج ِمی ٌل َع َسى للا أَن َیأ ِت َی ِنی ِب ِهم َج ِمی ًعا ِإنه ه َو ال َع ِلیم ال َح ِكةیم
ف
ا
ر
م
أ
م
ك
س
نف
أ
م
ك
ل
ت
ل
و
س
ل
ب
ل
ا
ق

.
1
ً
َ َ َ
َ
(یوسف)31/؛ (یعقوب) گفت(« :هواى) نفس شما ،مسئله را چنین ار نظرتان آراساه است! من صبر
مىکنم ،صبرى زیبا (و خالى از کفران)! امیدوار خداوند همه آنها را به من بازگرااند ،چترا کته او
اانا و حکیم است.
 .2فرقان ،71 /قصص ،77 /یونس 21 /و . ...
 .1ار آنجا زنانی نکو روی و نکوخویند .رحمتن ،71/هتر چنتد زیبتایی آنتان متورا پستند تتو باشتد.
احزاب.11/
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شکلهای حُسن ،حَسَن ،حُسنات ،حَسَنات و حَسَنَه بهکار رفاه است.

1

با توجه به تعبیر قرآن و سخن اما حسین ،محور اصلی آنچه حضرت زینب

ار عاشورا زیبا میخواند ،حسن ار معنای خیر است؛ یعنی پاکی و بهتائی کته ار
آن هی شری راه ندارا؛ هر چند سپاهی از شر و ناپاکی ار مقابل ایستاااه باشتد،
اما خیری که حسین و یاران

بر سر بقای آن جنگیدند و به مقا شتهاات نائتل

آمدند ،تا ابد واالترین خیر و معنای حقیقتی زیبتایی یعنتی «حستن» استت .واگة
حسن ار قرآن کریم االلت روشنی بر زیبایی حسی نتدارا ،بلکته بیشتار ماوجته
«نظم و ترتیب و شایساگی قوانین و جریان وجوای است» 2که ار کائنات وجتوا
اارا .اما زمانی که این نظم و توازن و شایساگی توستط گروهتی یتا قبیلتهای بته
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

مخلوقی است الذِی اَح َسنَ کل شَیء َخلَقَةه( سجده )7/و مهتم تتر از آن خداونتد
خوا را به عنوان احسن آفرینندگان معرفی میکند 1و زینب بهارین مکانِ تالش و
از جان گذشاگی برای بازگشت به این نظا احسن را اشت کربال اید و فرمتوا:
«جز زیبایی ندید » .پس حُسن نیز همانند جمال به پدیدههای راهری منحصتر و

لل األسة َماء
محدوا نشتده و ایگتر پدیتدههتای غیتر متاای را ار برمتیگیتراَ  4و ِ

الحسةنی 5مالحظه میشوا که واگة حُسن برای اسم ،صورتگری ،رنتگ ،روایتت،
سخن ،حکایت ،الگوهای ناب که به مقا فنای فی اهلل میرسند؛ چون حسین بتن
ــــ ـ

اآلخ َرةِ َوللا ی ِحبو الـمح ِسنِینَ ( آل عمران.)143/
ب ِ
اب الد ون َیا َوحسنَ ث َ َوا ِ
 .1فَآت َاهم للا ث َ َو َ
 .2رباربایی ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج.15 ،1
سن الخَا ِلقِینَ ( مؤمنون )14/أَت َدعونَ َبعال َوتَذَرونَ أَح َسنَ الخَا ِلقِینَ ( صافّات.)125/
اركَ للا أَح َ
 .1فَتَبَ َ
ً
صةبغََ( بقتره)113/
سةن ِمةنَ للا ِِ ِ
صةبغَََ للا ِِ َو َمةن أَح َ
سنَ ص َةو َركم( مؤمنِ  )14/
صو َركم فَأَح َ
َ  .4و َ
َ
سنَ ال َحدِی ِ
علَةى األر ِ
ث( زمرَ  )21/و قولوا ِللن ِ
اس حسنا ً( بقرهِ  )31/إنا َجعَلنَا َمةا َ
للا نَز َل أح َ
َ
َ
ع َمالً( کهف.)7/
سن َ
ِزینًََ لَ َها ِلنَبل َوهم أیوهم أح َ
 .5اعراف ،131/همچنین سورههای (تغابن( )1/ملک( )2/تین( )4/احزاب.)52/
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علی و یاران

و  ...بهکار رفاه است.

 .2-4احسان و تجلی عشق

ار هنر اسالمی ،زیبایی فرّه حقیقت و هنر ،شیدایی حقیقتت استت و هنرمنتد
مسلمان ،زیبایی اشیار و موضوعات را بهگونهای نشان میاهد کته بتا االلتت بتر
حقیقت جمیل و مطلق الهی ،فضایی آکنده از اعاقاا و عبوایت را پدید آورا .لتذا
زیباییشناسی هنر اسالمی از حقیقت ،محاکات میکند .قرآن متیفرمایتد« :لمتس
نمیکنند آن را (قرآن) مگر مطهران» .1شخصی که حقیقت را نشان میاهتد ختوا
باید تجلی حقیقت باشد .هدف اصلی اما حسین آشکار کران حقیقت بوا؛ پس
مبارزه کرا با آنهایی که حقیقت را ار نفس امارة خوا ار رمع و زرق انیا پنهتان

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

را تسلیم حق کراه است و اجتر

لل َوه َو مح ِس ٌن فَلَه أَجره ِعندَ َر ِبّة ِه
چنین فرای نیز با خداستَ  :بلَى َمن أَسلَ َم َوج َهه ِ
(بقره .)112/بدینسان زینب ار کربال تجلی احسان براار و یاران را میبیند.
خداوند زیبایی را ار وجوا انسان نهاا و خواستت تتا او ختوا زیبتایی را بته
تجلی و مقا رهور برساند .ارک و تجلی زیبایی ار انسانها به میزان مسئولیت و
سنگینی باری که خداوند بر اوششتان نهتااه مافتاوت استت .ار اینجاستت کته
هنرمند ،عارف و سالک راه حق که هر سه به انبال ارک الهی پدیدهها و حقیقت
هساند ،ار اریافت زیبایی وجه و نحوة ااراک و بیان مافتاوت متیشتوند 4.یکتی
حسین میشوا که تا آخرین قطرة خون خوا و عزیزان

است از نهتی از منکتر

ــــ ـ
 .1واقعه.71/
 .2فهیمیفر ،اصغر ،جستاری در زیباییشناسی هنر اسالمی.71-72 ،
 .1احسان ار اصطالب قرآن به معنای تسلیم وجه مخلوق به خالق است.
 .4همان.77 ،
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نمیکشد تا زیبایی وایعة نهااه شده خداوند را آشکار سازا و ایگری زینب با آن
کال زیبای

و جز این کال  ،چه کالمی سزاوار این تسلیم ار برابر خداوند و امر

اوست .هنر زینب ایدن تجلی واقعهای است که فراتر از واقعیتهای عالم متاای
است ،ولی بر روی زمین حااث شده است.
ار یک وجه زیبایی که زینب از آن سخن میگوید ،تجلتی حستن و ار وجته
ایگر جذبه عشق قرار اارا .ار این مقا زینب راوی عاشقی میشوا کته ماوجته
معشوق حقیقی خوی

است و ار راه ارهار عشق ،از جان گذشتاه استت 1.تنهتا

نگاه زیبابین و گرفنگر زینب است که ار عاشورا چنتین زیبتایی را ارک کتراه،
میبیند و لب به سخن میگشاید.
از رخ عاشتتق فتترو ختتوان قصتتة معتراج

عشق معراجی است سوی بتا ستلطان جمتال

را2

 .3تبیین تطابق واقعة کربال و جملة حضرت زینب

تضاا ،خاصیت آفرین

است؛ چراکه خلقت خداونتد ،کامتل و بتدون نقتص

است؛ پس زمانی که بشر بخواهد چنین کمالی را ارک کند به الیتل برختورااری
از خصلت ماای و زمینی که ار آن جای اارا ،تاب چنین کمتالی را نمتیآورا و
ارک این کمال به صورت تضاا ،خوی

را نشان میاهد .ار واقتع تضتاا ستنگ

محک و قیاسی است که ارزش واقعی اشیار را ماجلی میسازا ،همچنانکه بترای
ارک نور ،رلمت نیاز است و برای ارک صفات رحمانیة خداوند ،صفات ماضتاا

و ار تقابل با آن نیاز است .ار آیة  21سوره حشتر  -ه َةو للا الة ِذی ال ِإلةـهَ ِإ ٰال ه َةو
للا َعمةةا
ال ةـ َم ِلك القةةد ووس السةةالم الةةـمؤ ِمن ال ةـم َهی ِمن ال َع ِزیةةز ال َجبةةار الةةـمت َ َك ِبّر سةةب َحانَ ِ
یش ِةركونَ  - ار برابر صفت مهیمن بوان پروراگار ،صفت جبّتار آمتده استت ،تتا

نهایت زیبایی صفت مهیمن آشکار گراا و ار اناها خداوند خوا را از آنچه بتا او
ــــ ـ
 .1معمارزااه ،محمد ،تصویر و تجسم عرفان در هنرهای اسالمی،
 .2موالنا.

11
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شریک میگیرند ،منزّه میشمارا.
جملة حضرت زینب ار برابر ارا و مظلومیت و رلم و جفایی که ار کربال بر
سر آل ره آمد بس عجیب و سؤالبرانگیز است! چگونه میشوا سر براار ،بریتده
و یاران غرق به خون باشند ،خیمهها سوزان و کواکان بیپناه ترسان و گریهکنتان
باشند و بگویی :جز زیبایی ندید  .اما حسین ار اعای عرفه میفرماید« :یا متن

تجلّی بکمال بهائه»؛ ای کسی که ار غایت بهتا و زیبتایی تجلتی کتراهای و ایتن

ت َو االَر ِ 
تجلی همان نوری است که آفرین جلوة آن است .للا نةور السةموا ِ
(نور .)15/خداوند نور هسای است و خلقت جلوهای از تجلی اوست .ایتن خلتق
ار ررف تناسب (قدر) و صورت زیبتایی یتا حُستن جلتوهگتر استت کته ختوا

1
ةار ( حشتر .)24/ار
زیباترین صتورتگتری هستای استت .ه َةو للا الخَةا ِل ال َب ِ
ایدگاه اسال صُنع الهی ،یعنی تجلتی وحتدت الهتی ار زیبتایی و نظتم کیهتانی.

وحدت ار هماهنگی کثرات ار نظم و تعاال عالم تجلتی کتراه استت و زیبتایی
همة اینها را ار برمیگیرا .چرا ار کربال برای ارک زیبایی و بازگرااندن مجتاری
والیت به حقیقت ،جان ااان و شهاات ،سر به نیزه ااان و اسارت اتفاق میافاد؟
برای پاسخ این سؤال باید به اوران فساا حکومت جتور ار زمتان امتا حستین
بازگرایم.
آنچه به بهارین شکل ممکن واقعة کربال و ستخن حضترت زینتب را بتازگو

میکند پارااوکسی مهم است که ار ال قیا اما حسین وجوا اارا .ایگر بترای

حسین راهرفریبی ،فساا و ارآمیخان بارل و حق ار اساگاه خالفتت بنتیامیته
جایی برای مصالحه و تقیه نمیگذارا .تنها راه قیا است؛ پتس حستین

«فرقتان»2

میشوا تا همة بدعتهای ناصواب از میان امت اسالمی برااشاه شوا .پارااوکسی
که ار این قیا مطرب میشوا ارک زیبایی قیا ار عتین پلیتدی حکومتت جتور
ــــ ـ
 .1بلخاری قهی ،حسن ،قدر ،نظریة بنیادی هنر ،معماری و زیبایی در تمدن اسالمی.51-42 ،
 .2وسیلة جدایی حق از بارل .بقره 51 /و  ،135آل عمران ،4/انبیار ،43/فرقان ،1/انفال.41
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است .ار قرآن نشانههای زیبایی برای رساگاری انسانهتا بیتان شتده و همچنتین

اضداا زیبایی که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرا و حسین ار جامعتهای کته
اضداا زیبایی حاکم شده بوا است به قیتا زا تتا تفکیتک و آشتکار کنتد اصتل
زیبایی را ار حقیقت .اناخاب ایشان زیباست؛ چون آگاهانه است و متیاانتد کته
شهید خواهد شد ،اما حکمت آن بوا که قیا کند .مهمترین جلوههای زیبتایی ار

قرآن که حسین ار برابر اضداا آن  -که همة آنها شاخصههای حکومت بنیامیته
است  -قیا کرا از این قرار بواند:
تجلتی توحیتد (وحتدت) ار برابتر تفرقته ،نفتاق و شترک؛ تعتاال ار برابتر
ناهماهنگی؛ شکر ار برابر کفران نعمت؛ ذکر و تفکر ار برابر غفلتت؛ هتدایت ار
برابر گمراهی؛ عبوایت ار برابر خوابینی؛ امنیت ار برابر ترس و ناامنی؛ اصتالب
ار برابر فساا؛ عدالت ار برابر رلم و بیعتدالای؛ میانتهروی ار برابتر استراف و
تبذیر؛ تقوا ار برابر گناه و زشای؛ سااگی ار برابر ریا و تفاخر؛ احستان ار برابتر
شرارت و پلیدی.
بدون پاالی

روب از آلتواگیهتای حیتوانی و غورتهور شتدن ار مظتاهر و

نمواهای محدواکنندة تفکر ،شهوا و ارک زیبایی و ارک جمال مطلتق حتق ار
جلوههای مخالف زیبایی میسر نخواهد شد.
بر باا فنا تتا نتدهی گترا ختوای را

هرگز ناوان ایتد جمتال احتدی را

1

ار مکاب زینبی «مااامی که آامی تار و پوا الگوهای زشای و زیبایی ،ارزش و
بیارزشی ،لذت و اندوه را از هواها و آگاهیهای ناقص و گتراش بته اور ختوا
ربیعیاش ار میآورا و میبافد ،نمیتواند جمال احدی را اریابد و زیبتاییهتای
هسای را به رور قانعکننده و ریشهاار تفسیر و توجیه کند .انسان با ااشان وصف
ایو و اای مانند انسان الهی نمیتواند به سپهر الجورای بنگرا و قطترات اشتک
ــــ ـ
 .1وحدت کرمانشاهی.

13
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شوق زیبایی رخسارهاش را زیباتر از آسمان زیبا نکند .بنابراین برای ارک زیبایی
واال ار هندسة کلی هسای ،نخست باید اساعداا زیبتانگریِ ارون ذات آامتی بته
فعلیت برسد تا باواند زیبایی و نظم و قانون و عظمت آن را اریابتد .ایتن استت
قانون کمالیابی و جمالیابی»1؛ حقیقای که زینب کبتری بته آن رستیده و مطترب
ساخاه است:
حتتتریم عشتتتق را ارگتتته بستتتی بتتتاالتر از عقتتتل استتتت
کستتی ایتتن آستتاان بوستتتد کتته جتتان ار آستتتاین اارا

2

اگتتر ار بتتاد عشتتق آیتتی ،همتته فتترّاش ال یتتابی
وگتتر ار راه ایتتن آیتتی ،همتته نقّتتاش جتتان بینتتی

1

خطبة زینب کبری به کوفیان ار بند و غل و زنجیر نفسانیات یااآوری میکنتد
که «رفاارهای اینی نیز بایسای با ارک حُسن و جمال معنوی و احساس شیفاگی
به خداوند و قرار گرفان ار منطقة جاذبه و سلوک حق که ار نهایت بته لقتار اهلل
میپیوندا ،صورت گیرا .آنگاه چنین رفاارهایی موجب انبساط و آرامت

ختارر

نیز میشوا 4.زینب ،این را حقیقای زیبا معرفی متیکنتد کته بترای انستان فتروا
میآید و مصائب ار راه و سلوک به آن روفانی به پا میکند که جان انستان را از
آنچه پسای و پایینی است برمیکند و تا اوجی که قابل تصور نیست باال میآورا.
از نظر زینب ،حقیقت امر عاشورا آنقدر واالست که از هر آلواگی پاکتر استت
که ار آن ،ال ،کانون عشق میشوا و اوگانگی میتان عاشتق و معشتوق برااشتاه
میشوا .زینب ار خالل خطبهاش زبان وجوا میشوا و ذکر عبوایت خلق را بتا
ــــ ـ
.27-25

 .1جعفری ،محمدتقی ،هنر و زیبایی در اسالم،
 .2حافظ.
 .1سنائی غزنوی.
 .4مطهری( الهامی) ،مجابی ،هنر قدسی.11-15 ،
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خالق بازگو میکند؛ عبوایای که مقا بندگی محض و رضتا بته قضتا ااان و بته
حکم الهی تسلیم شدن است.
نتیجهگیری

بعد از واقعة کربال حضرت زینب و اما سجاا عهدهاار ااامة قیا و مبتارزه

هساند .شخصیت حضرت زینب بته عنتوان اخاتر حضترت علتی و فارمته و
خواهر اما حسین که تا آخرین لحظه ،حامی و وفااار بته مکاتب حستینی بتوا
حائز اهمیت است .آنچه از خطابة حضرت زینب و براباری و عملکرا ایشان ار
کربالی معلی برااشت میشوا ،الگوهایی چتون عتزت نفتس و ااب حضتور ار
محضر خداست .مهمترین آمتوزههتای ایتن خطابته ،ارک مقتا واالی روحتی و
معنوی زینب است ،هر چند جسم آنتان و یارانشتان آزراه شتده ،ولتی از لحتا
روحی کالمشان بارزترین تجلی ااب ار محضر خداست .زینب زبان اعاراض می
گشاید ،ولی با همه رنجها و اسارت ،ار برابر خدا با ااب خضود و خشتود و ار
برابر مرا با ااب بزرگواری و خیر (شری ار آن راه ندارا) سخن میگوید.
ار مقالة حاضر ،کال بانو زینب «جز زیبتایی ندیتد » از نظتر زیبتاییشناستی
بررسی شد و اوّلتین تحلیتل از ایتن ستخن بتا توجته بته معیارهتای وجتوای و
شخصیای زینب چون عزت نفس ،صداقت ار رفاار و گرفاار و شجاعت و صتبر
و حلم ما را به واگه «فَای» یعنی جوانمرا رساند؛ همان صفای که پیشتار منستوب
به پدر گرامیشان بوا ( ال فای اال علی .)...
مصداق زیبایی ار جملة حضرت زینب ،باور عمیق به حقانیت قیا  ،شتهاات
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

بزرگی قلب و نگرش وی سزاوار آن بوا ،چرا که زینب مقا سیر فی الحق بالحق
که ار میان مرا ولی غرق ار ذات حق بوان ،رضای به قضا (از آموزههای براار
بزرگوار) و صبر ار راه خداوند و توکل بر او به عنوان عاالترین و شاهدترین ار
71
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هسای را اارا بوا .جز زیبایی ندید ار سخن زینب ،نشان از رفاار اینی عظیمتی
اارا که تنها ار سایة بندگی خداوند و عبد بوان ار اشوارترین آزمونها به است
آمده است .قیا حسین و مکاب حستینی همتواره ار حتال تکترار و بتازخوانی

است؛ هر چند به نظر میرسد نگاه امروز جامعه به زنان به عنوان الگوهای رفاتار
اینی ،بلند همای و شجاعت کمرنگ شده است .آنچه تداو اهندة هدف قیا های
قدسی است تنها ار سایة تترک خواه هتای نفستانی و مبتارزة همیشتگی و ار
نهایت زیبایی شهاات به است میآید و زینب ار آزمون هتوای نفتس ،استطورة
حُسن الهی ار مکار اخالق شد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1بحق ،سید محمد ،زینب غزل سرودة فاطمه ،قم ،نشر میم1135 ،ش.
 .2بلخاری قهی ،حسن ،قدر ،نظریة بنیادی هنر ،معمیاری و زیبیایی در تمیدن
اسالمی ،تهران ،ابیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپراازی ،نقتد و
نظر1137 ،ش.
 .1بورکهارت ،جاودانگی و هنر ،ترجمتة ستید محمتد آوینتی ،تهتران ،بتر ،
1171ش.
 .4پازوکی ،شهرا  ،حکمت هنر و زیبایی در اسیالم ،تهتران ،نشتر فرهنگستاان
هنر1134 ،ش.
 .5جزائری ،سید نورالدین ،ویژگیهیای حضیرت زینبخخصیائص الزینبییه ،

تحقیق :ناصتر بتاقر بیدهنتدی ،قتم ،اناشتارات مستجد مقتدس جمکتران،
1171ش.
 .1جعفری ،محمدتقی ،هنیر و زیبیایی در اسیالم ،تهتران ،افاتر نشتر وزارت
فرهنگ و ارشاا اسالمی1111 ،ش.
 .7حکمت ،نصراهلل ،حکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابن عربی خعشق ،زیبایی

و حیرت  ،تهران ،مؤسسه ( ماین)1131 ،ش.
 .3خمینی ،روباهلل ،شرح چهل حدیث خاربعین حدیث  ،مؤسسه تنظیم و نشتر
آثار حضرت اما خمینی1171 ،ش.
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 .1رواگر ،محمدجواا ،سرّ لیدلة القدر :فاطمه زهرا مظهر لیدلة القدر :عرفیان از

دیدگاه حضرت زهرا ،قم ،اناشارات وثوق1137 ،ش.

 .11سلیمانی ،زهرا« ،جلوههتای بالغتت ار کتال پیتا آور عاشتورا ،حضترت
زینب ،»سفینه ،سال ششم ،ش1133 ،2ش.

 .11سهرورای ،شهاب الدین یحیی بن حب  ،مجموعیه مصینفات ،تصتحیح و
مقدمه هانری کربن ،سید حستین نصتر و نجتفقلتی حبیبتی ،چتا

او :

تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1175 ،ش.
 .12شبیری ،اعظم ،سیمای زن در یینة تاریخ ،با همکاری هساة علمی پووهشی
مدرسة علمیة حضرت رقیه کاشمر ،چا

او  :قم ،نشر هاجر(وابساه بته

مرکز مدیریت حوزههای علمیة خواهران)1137 ،ش.
 .11صااقی اُرزگانی ،محمتدامین ،جلوههای عرفانی نهضت حسینی ،چتا
قم ،مؤسسه بوساان کااب (مرکز چا

او :

و نشر افار تبلیغات اسالمی حتوزة

علمیة قم)1131 ،ش.
 .14رباربایی ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ترجمة جواا حجاتی کرمتانی،
قم ،اارالعلم1143 ،ش.
 .15عاشور ،سید علی ،موسوعة زینیب الکبیری بنیت امیرالمیؤمنین علییّ بین

ابیطالب ،مواقف و محطیات فیی حیداة زینیب ،بیتروت ،اار نظیتر عبتوا،

1421ق. 2111/
 .11فهیمیفر ،اصغر« ،جسااری ار زیبتاییشناستی هنتر استالمی» ،پژوهشینامة
فرهنگستان هنر ،ش1133 ،2ش.71-72 ،
 .17کربن ،هتانری ،تیاریخ فلسیفة اسیالمی ،ترجمتة جتواا رباربتایی ،تهتران،
اناشارات کویر انجمن ایرانشناسی فرانسه1171 ،ش.
 .13تتتتتتتتتتتتتتت  ،مجموعه مقاالت ختحلیلی از ییین جیوانمردان) ،ترجمتة
احسان نراقی ،تهران ،نشرنو1111 ،ش.
 .11کریمیان سراشای ،ناار« ،پووهشی ارباره اهتل فاتوت» ،کتیاب میاه هنیر،
ش 11و  ،12فروراین و ارایبهشت 1131ش،

.41-41

 .21مجلستتی ،محمتتدباقر ،بحییاراالنوار ،الجددامعة لییدرر أخبییار األئمة األطهییار،
بیروت ،مؤس ة الوفار1411 ،ق. 1131 /
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 .21محدثی ،جواا« ،تحلیلی بر کال حضرت زینب که فرموا« :متا رأیتتُ ّ
اال
جمیالً» ،پرسمان ،فروراین ،1131 ،پی

شماره،

.21-11

 .22مداپور ،محمد ،تجلیات حکمت معنوی در هنر اسیالمی ،تهتران ،امیرکبیتر،
1111ش.
 .21تتتتتتتتتتتتتتت  ،حکمت انسی و زیباییشناسی عرفانی هنر اسالمی ،چتا
سو  :تهران ،سوره مهر1137 ،ش.
 .24مصباحی ،فریده ،زیباییشناسی از منظر بانوی کربال ،نشریه الکارونیکی ،قم،
مؤسسه فرهنگی و ارالدرسانی تبیان.1173/11/21 ،
 .25مطهری (الهامی) ،مجابی ،هنر قدسی ،تهران ،ارالعات1135 ،ش.
 .21مطهری ،مرتضی ،حماسه حسینی ،جلد سو  ،چا

نهم :تهتران ،اناشتارات

صدرا1113 ،ش.
 .27معمارزااه ،محمد ،تصویر و تجسم عرفیان در هنرهیای اسیالمی ،استالمی،
تهران ،الزهرا1131 ،ش.
 .23یثربی ،سید یحیی ،شریعت در قلمرو عرفان ،تهران ،کتانون اندیشته جتوان،
1131ش.
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وضعیت تفاسیر شیعی در هند
___________________ سید مصطفی احمدزاده___________________ 1
تاریخ اریافت – 1111/1/1 :تاریخ پذیرش1111/1/21 :

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
کریم به زبانهای اردو هندی فارسی عربدی و انگلیسدی و از سدای دیگدر
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
هددزاران مفسّ در قرآنپددژوه و قدداری قددرآن کددریم حاصددل ایددن تالشهددا و
کاششهاست .اوج این جنبش قرآنی در تناع تفاسیر قرآنی به لحاظ مذهب
روش گرایش سبك و زبان کامالً مشهاد است.
آنچه در این ناشتار مارد نظر است گزارشی تاصیفی از تفاسیر شیعی در هند
است که گاه با تحلیل نیز همراه میباشد.
کلید واژهها :هنر تفاسیر شیعه هند تاریخ تشیع در هند تاریخ تفسیر در هند.

نگاهی گذر ا به تاریخ تشیع در هند

ار سدههای آغازین هجری ،بازرگانان مستلمان عترب از ستواحل جنتوبی و
ــــ ـ
 .1اسااایار مطالعات و پووه های قرآنی پووهشگاه علو و فرهنگ اسالمی
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
سلسلههای مسلمان ماعدای بر هند حکمرانی کراند.
اگر چه نمیتوان زمان وروا تشیع به هند را اقیق تعیین نموا ،امتا پیشتینة آن

به روزگار اما علی و فرزندان آن بزرگوار بازمیگراا و اینکه تشیّع با حب اهل

بیت ار این سامان کار خوی

را آغاز کرا و با مهاجرت سااات و علویان شیعه

که از حکومت مرکزی اموی و عباسی فرار میکراند ،بارور شد.
بنابراین میتوان گفت نفوذ تشتیّع بته وستیله مهتاجرت و مستافرت بتهرتور
انفراای یا جمعی ار رول سالیان اراز صورت گرفاه است .پس از آن بته آرامتی
شیعیان ار هند گسارش یافاند ،به روری که ار حکومتها صتاحب پستتهتای
ک لیدی شدند و به تدریج ار قرون اهم و یتازاهم هجتری ،حکومتهتایی را ار
هند تأسیس کراند.
چند قرن بعد ،بسیاری از هندیان و مهاراجتهها نیتز بته متذهب تشتیّع گراییدنتد.
شیعیان هند ،تعزیههایی ار تکایا برپا میااشاند و ار اما بارهها 1عزاااری میکراند.
از سوی ایگر ،سختگیری و خشونت سیاسی اولتها علیه شیعیان ،آنتان را
به سرزمین امن و نزایک آن روزگار ،یعنی شبه قاره سوق میااا .حملة وحشیانه
مغول به ایران ،فرهیخاگان ،عالمان ،هنرمندان و مرا بسیاری را به مهتاجرت بته
هند واااشت که ار میان آنان شیعیان نیز جا ااشتاند .متن

ایرانیتان و اندیشته و

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
ــــ ـ

 .1اما باره به مکانهای مذهبیای گفاه میشوا که بر اساس گنبد و بارگاه یکی از امامان با مقیاسهایی
ار حدوا واقعی ،ار شهرهای هند به ویوه لکهنو ساخاه شدهاند و ار آنهتا مراستم متذهبی برگتزار
میشوا .مشهورترین اما باره ،اما باره کربال ار لکهنو است.
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است .رهور حکومتهای شیعی ار جنوب این سرزمین نیتز تشتیع را بته شتکل
گساراهای ار این منطقه بسط ااا و زمینه فعالیت عالمان شیعه را فراهم نموا.
همة این عوامل بدون نگاه علمی به توانمندیهای شیعیان ناقص خواهند بوا؛
چرا که همواره یکی از علتل موفقیتت و رشتد یتک گتروه را بایتد ار ختوا آن
جستوجو کرا .ارایت و چگونگی عملکرا شیعیان ار قالب تقیة به جا ،انعطاف
و آزاا منشی ،لیاقت ار مناصب کلیدی ،برتری علمی و ...از جمله علل بقا و رشد
تشیّع ار شبه قاره بواه است.
میر محمد مؤمن اسارآباای ،با آوران تشیع ار همة ابعتاا ،حیتدرآباا را بترای
همیشه با تشیّع مأنوس کرا .او با تعلیم و تدریس ،بنیااهای علمی و عقلی تشتیع
را اساوار نموا و با انجا مناسک شیعی آن را به همگان معرفی کرا و با تألیفتات
و موج علمیای که به راه انداخت ،آن را نهااینه ساخت.
تشیّ ع با تصوف شیعی چنان ار شبه قاره رهوری پایدار یافتت کته کشتمیر از
این گذر به امروز رسید .از سوی ایگر ،هرگز نمیتوان شتعر را بته عنتوان ابتزار
محبوب تبلیغ و تبیین عقاید و آرا ار اوران گذشاه ،است کم گرفت و از این رو
نمیتوان نق

شاعران شیعه را ار گسارش تشیع از یاا برا .شاعرانی که بسیاری

از آنان قبل از شعر گفان ،عالم بواهاند .تشیع ار شبه قاره هند از وجوا همة ایتن
عالمان و شاعران نشر و بسط یافت و تتا بته امتروز رگتههای آن جتاری استت،
هرچند با تهاجم انگلیس به این سرزمین ،بیشار خزاین معنوی آن به تاراج رفتت
و از میان تهی شد ،اما میتوان امید ااشت که این رگهها ،شاهرگی شوند به قلتب
تپندة معنویت ار هندوساان.

1

ــــ ـ
 .1تلخیص از پایاننامة سیده راضیه نجاتی حسینی« ،نق علمای شتیعه ار گستارش تشتیع ار هنتد»،
صفحات گوناگون ،کارشناسی ارشد پیا نور مشهد .1133 ،برای ارالد بیشار بنگرید به :کاابهتای
جان نورمن هالیسار ،تشیع در هند ،ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی؛ سید عبتاس ارهتر رضتوی،
شیعه در هند.
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نقش قرآن کریم در تاریخ هند

همزمان با وروا اسال به هند ،قرآن کریم به عنوان سنگ زیرین تمدن اسالمی
ار کانون توجه مسلمانان هند و پیروان ایگر اایان ار هند قرار گرفتت .نخستت
این کااب به زبانهای هندی ،اراو و فارسی و بعدها به زبان انگلیسی ترجمه شد
تا تازهمسلمانان هندی بهار و بیشار با پیا ها و معارف قترآن کتریم آشتنا شتوند.
سپس اانشمندان مسلمان آموزههای قترآن کتریم را ار قالتب تتدریس ،تبلیتغ و
ترویج این اسال به مسلمانان و تا حد قابل توجهی به پیروان ایگتر اایتان هنتد
معرفی کراند ،تا این کااب نیز سهمی کلیدی و شایساه ار بازسازی اندیشة اینی
ار هند بازیابد.
از سوی ایگر با راهیابی اانشمندان مسلمان به اساگاههای حکتومای ،برختی
قوانین حکومای رنگ و بوی قرآنی به خوا گرفتت و حمایتت از قرآنپووهتان و
مدرّ سان و معلمان قرآن کریم رونق یافت .به انبال آن ،تأسیس مراکز و مؤسسات
قرآنی ار راساای توسعه و گسارش معارف و علو قرآنی و آموزش قترآن کتریم
ار شهرهای مهم هند رواج یافت و تألیف و تدوین کاب آموزشی و علمی اربارة
اان های گوناگون قرآنی از آموزش قرائت قرآن کریم ،تجوید و رسم الختط تتا
ترجمه و تفسیر بالیدن گرفت و با رواج صنعت چا

به اوج خوا رسید .وجتوا

انبوهی از نسخههای خطی و چاپی ار کاابخانههای هند ار حوزة علو و معارف
قرآن کریم شاهدی بر این مدعاست.
قرآن کریم هم ار تعامالت میان فرهنگی و اینتی و پووه هتای تطبیقتی بتا
ایگر اایان هند ،منبعی مساند و معابر برای مسلمانان به شمار میآمد و بر اساس
آیات زندگیآفرین آن از اعاقااات اینی خوا افاد میکراند و هم ار بحثهتا و
مناررات مذهبی ار میان فرقههای گوناگون اسالمی به ویتوه میتان علمتای اهتل
سنت و اانشمندان شیعی ،به عنوان مهمترین و معابرترین منبع پذیرفاه برای همة
مذاهب اسالمی محسوب میشد .ار این میان ،لغتشناسان و اایبتان ویوگیهتای
حیرتانگیز واگهها و فصاحت و بالغت حیرتزای قرآن کتریم را ار آثتار اابتی
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خوی

به تصویر میکشیدند و شاعران تشتنهکتا  ،بتنمایتة شتعر ختوی

آبشخور بیکران آیات روبفزا و حیاتبخ

را از

آن برمیگرفاند.

هنر نیز ار این میان بیبهره نبوا .قترآن کتریم ار تأستیس و تترویج هنرهتای
گوناگون ار هند ،بینظیر بواه و هست و آثار به جای مانده از سدههای گذشاه از
جمله کاخها ،قصرها ،بادهتا ،معابتد و زیارتگاههتا ،اربارهتا و معمتاری بناهتا و
شهرها ،همه و همه بتا زبتان بیزبتانی ،هنرهتای گونتاگونی را کته قترآن کتریم،
خاساگاه رهور و بروز آنها بواه ،آشتکارا نشتان میاهنتد .هنتوز بتر ار و ایتوار
شهرها و بر کنگرة قصرها و کاخها و بر سرارِ بادها و معابد و بر محراب و منبتر
مساجد هند ،آیات چشمنواز قرآن کریم ،چشم هتر بیننتدهای را بته ختوا جلتب
میکند و نفوذ و اقادار منحصر بته فترا قترآن کتریم را ار ستدههای گذشتاه ار
فرهنگ هند آشکار میسازا .خوشنویسی قرآن کریم به خطهای گوناگونی مانند:
نسخ ،نساعلیق ،ثلث ،رقاد ،کوفی و  ،...تذهیب و رالکاری قرآن کریم ،نقاشتی و
نگارگری آموزهها و شخصیتها و ااساانهای قرآن کریم ،معرقکاری ،گ کتاری
و آینهکاری آیات قرآن کریم ،منبتکاری آیات قترآن کتریم و رحلهتای قرآنتی،
برجستتاهکاری و حتتک آیتتات قتترآن کتتریم بتتر روی ستتنگها ،معمتتاری قرآنتتی
(توحیدی) بر گرفاه از روب توحیدی قرآن کریم و هنرهای ریز و ارشت ایگری
که به صورت مساقیم یا غیر مساقیم از قرآن کریم گرفاه شده ،گوشهای از نقت
بیبدیل این صحیفة آسمانی را از یک سو ار رشد و گستارش هنتر توحیتدی و
ارج نهاان به هنر ماعالی و تعتالی هنرمنتد و از ستوی ایگتر مبتارزه بتا هنرهتای
مشرکانه و نه هنرمندان غیر مسلمان ار هند نشان میاهد .نیز بیفزاییم بستیاری از
آثار هنری ار ساحت قرآن کریم به است هنرمندان غیتر مستلمان ار هنتد پدیتد
آمده که از نگاه مبااالت فرهنگی  -اینی بسیار قابل توجه است؛ زیرا قرآن کتریم
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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جامعه افزای

اهد ،از یک سو ،راه برای اسایابی به هدف نهااینهستازی توحیتد

ار جامعه و از سوی ایگر زمینة گرای

هنرمند غیر مسلمان بته استال همتوارتر

میشوا .امروزه ،این تجربة فاخر و موفتق ار هنتد ،میتوانتد بته عنتوان یکتی از
سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ار تعتامالت و تبتااالت هنتری بتا
ایگر اایان و مکاتب سیاسی  -اجاماعی ار راستاای گستارش نظتا توحیتدی و
قرآنی ار جهان قرار بگیرا.
نایجة این تالشها و کوش ها ،تربیت صدها مفسر ،مارجم ،قرآنپووه ،مبلّتغ،
اسااا و معلم قرآن ،قاری ،هنرمند قرآنی (خطاط و خوشنویس ،نگارگر و نقتاش،
تذهیبکار ،معرقکار ،منبتکار ،کاشی کار ،گ کار و  )...و شاعر است که هر یک
به سهم خوا ار اعاالی فرهنگ قرآنی ار جای جای هند کوشیدهاند و تاریخ پتر
بر و باری را برای قرآن کریم ار این پهنه از جهان رقم زاهاند.
خالصه آنکه قرآن کریم آن چنان ار فرهنگ این مرز و بو و ار جان و روان
هندیان راه یافاه است که به جرئتت میتتوان گفتت بررستی ستیر فتراز و فتروا
فرهنگ و اندیشة اینی ار هند بدون توجه بته نقت

قترآن کتریم ،راه بته جتایی

نمیبرا.
تفاسیر شیعی در هند

همچنتان کتته پیشتار آمتتد ،حضتتور جتدی شتتیعیان ار هنتتد بته ستتدة هشتتام
بازمیگراا .از این سده تا سدة معاصر ،که حدوااً هفاصد ستال را اربرمیگیترا،
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
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از برخی از تفاسیر شیعی میپراازیم .از میان مذاهب گوناگون شیعه ار هند 1،بته
شیعة اثنا عشریه اکافتا میشتوا و از میتان زبانهتای گونتاگون فارستی ،عربتی،
انگلیستی ،اراو و هنتدی نیتز بته او زبتان فارستی و عربتی بستنده متیکنیم .ار
بررسیهای مخاصر اینجانب ،تفسیری به زبان انگلیسی که شتیعیان هنتد نوشتاه
باشند ،به است نیامد.
ار یک تحلیل کوتاه میتوان گفت که منحنی نگارش تفاسیر شیعی ار هند ار
سدة هفام آغاز و ار سدة اهتم و یتازاهم بته اوج ختوا رستیده و ماأستفانه ار
سدههای بعدی رو به افول نهااه است .هر چنتد ار حتال حاضتر اغلتب تفاستیر
باقیمانده و چا

شده مربوط به قرن اوازاهم و سیزاهم است ،اما بتا توجته بته

نسخههای خطی موجوا و نسخههای خطی مفقوا و مساندات تاریخی و فرهنگی
و ارهارات اانشمندان ار این مورا ،میتوان ااعا کرا که سیر نگارش تفاستیر ار
سدههای اخیر رو به افول نهااه است.
حال ،بر اساس روش ،گرای  ،سبک و زبان به بررسی تفاسیر شیعی ار هنتد
میپراازیم.
روش شناسی تفاسیر شیعی در هند

روشن است که هر مفسری بر اساس مبانی ،پتی

فرضهتا و منتابعی کته ار

تفسیر خوا مورا اسافااه قرار میاهد ،روش تفسیری خوا را برمیگزیند .ار میان
شیعیان ،با توجه به ارشااات اهتل بیتت روشهتای تفستیری ،مانتود استت کته

روشهای تفسیر قرآن به قترآن ،روش اجاهتاای ،روش اثتری ،روش شتهوای و
مفستران شتیعه بته شتمار
روش عقلی ،از مهمترین روشهای تفسیری ار میتان ّ
میآید.

2

ــــ ـ
 .1فرقههای شیعه ار هند عبارتاند از :شیعة اثنا عشریه ،اسماعیلیه (خوجهها ،آقا خانیه).
 .2برای ارالد بیشار بنگرید به :شاکر ،محمدکارم ،مبانی و روشهای تفسیری.47 ،
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از میان روشهای تفسیریِ گوناگون ،روش اثری ار میان تفاسیر شیعی ار هند
ار جایگاه نخست قرار میگیرا .تعداا قابل تتوجهی از ایتن تفاستیر بتا گتزارش

روایات اهل بیت ار ذیل آیات قرآن کریم و گتاه بتا شترب و تفستیر آیتات بتر
محوریت روایات ،روش تفسیر روایی ار هند را گسارش بخشیدهاند.
تفسیر انوار البیان فی تفسیر القر ن ،اثر مولوی غال علی(1117-1123ق) فرزند
حاج اسماعیل بهاونکری هندی ،از جمله تفاسیر اثری شیعی ار هند است .تفسیر
وی به گجراتی ار سه مجلد و با بهرهگیری از احاایث و روایات ائمه
تألیف گرایده و ار هندوساان به چا

معصومین

رسیده است .مولوی غال علی اثر ایگری

به نا قصص األنبیاء اارا که شامل بخشتی از قترآن و شترب و بیتان ااستاانهای
پیامبران از حضرت آا  تا رسول اکر  میباشد که بتا بهرهگیتری از روایتات و
احاایث ائمّه راهرین تألیف نمواه است .این کااب ار سه مجلتد ار هندوستاان

به چا

رسیده است.

1

با توجه به مهاجرت فالسفه و ماکلمان از ایتران بته هنتد ،روش اجاهتاای و
عقلی نیز کم و بی

مورا توجه مفسران شیعه ار هند قرار گرفاه است.

از جمله تفاسیر اجاهاای تفسیر لوامیع التنزییل و سیواطع التأوییل ،اثتر ستید
ابوالقاسم ابن النقی الحسینی الحسنی الرضوی القمی ،مقیم الهور و یکی از اعیتان
تفسیری قرن چهاراهم هجری میباشد .تفسیر مذکور ار سی جلد رراحی شتده
است و هر جلد آن به یک جزر از قرآن کریم اخاصتا
مجلدات این تفسیر ار هندوساان و پاکساان به چا
بسیار بزر

یافاته استت .بعضتی از
رستیده استت .اارای قطتع

ت بزر تر از قطع رحلی ت و جلد اوّل آن ار هفاصد و پنجاه صتفحه

ار سال 1211ق به نگارش ارآمده است .سیزاه جلد از این تفسیر به فارستی بته
خامة خوا آن مرحو نگاشاه شده که اجل مهلتت اتمتا آن را نتدااه و چشتم از
ــــ ـ
 .1شهیدی صالحی ،عبدالحسین ،تفسیر و تفاسیر شیعه،

.111
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جهان فرو بساه است .از جلد چهاراهم تا اواسط جلد بیست و هفام نیز به خامة
پسرش مرحو سید علی حائری ااامه پیدا کراه است .وی نیز راه پدر را تعقیتب
نمواه و هر جلد را بته یتک جتزر از قترآن مجیتد اخاصتا
فرزندش نیز کفاف تکمیل این اثر بزر

اااه استت .عمتر

را نکراه استت .آنچته بتر اهمیتت ایتن

تفسیر افزواه ،بحثهای لغوی و نحوی مفصّل ،اسافااه فراوان از آثار روایی اهل
سنت و شیعه ،ررب موضوعات کالمی ماعدا ،پاسخ به ایرااات خوارج ،اختاالف
قرائات و ار یک کال ارائة پاستخهایی از زوایتای گونتاگون و چنتد وجهتی بته
شبهات است.

1

مفستران کشتورهای شیعهنشتین
اما ،روش تفسیر قرآن به قترآن کته ار میتان ّ
مهجور بوا ،ار سدههای گذشاه ار هند نیز مورا بیمهری قرار گرفتت و همتین
کمتوجهی بر مهجوریت این روش ار هند افزوا.
گرایش شناسی تفاسیر شیعی در هند

مراا از گرای

مفستران بتر استاس اانت ،
تفسیری ،جهتگیریهای عصری ّ

اغدغهها و روحیّات آنتان استت .گرای هتایی ماننتد :کالمتی ،اابتی ،تتاریخی،
اخالقی ،تربیای ،اجاماعی ،سیاسی و علمی از مهمترین گرای های تفستیری بته
شمار میآیند.
مهمترین گرای

تفسیری شیعیان ار هند ،گرای

کالمی بواه است که ستبب

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
ــــ ـ
 .1جلدهای نخست ،او و سو چا سنگیِ این اثر تفستیری ار کاابخانته بنیتاا پووهشتهای استالمی
آساان قدس رضوی موجوا است .جلد هفدهم این اثر نیز ار کاابخانه اانشتگاه همتدرا اهلتی بته
رؤیت نگارنده رسیده است.

32
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سنت باشد .به همین سبب اغلب این تفاستیر بتر محتور تفستیر و تأویتل آیتات

مربوط به اهل بیت به نگارش ارآمدهاند.
گرای

اابی نیز یکی از گرای هایی است که کم و بی

مورا توجه مفستران

شیعی ار هند قرار گرفاه و سبکهای نوینی را ار تفسیر اابی قترآن کتریم پدیتد
آوراه است که ار برخی موارا ،ویوگیهایی منحصر به فرا اارا کته نته تنهتا ار
عالم تشیع ،بلکه ار عتالم استال ار نتود ختوا بینظیتر و ار ابتداد ستبکهای
تفسیری ار حد خوا ،نوآوری محسوب میشوا.
سبك شناسی تفاسیر شیعی در هند

مفسّران ار نحوة بیان و تنظیم مطالب بر استاس ارک شترایط مخارتب و
ذوق و سلیقة شخصی از سبک های گوناگونی بهره جساه اند 1.سبک هایی مانند
تفسیر منظو  ،تفسیر منثور ،تفسیر مزجی ،تفستیر مخاصتر ،تفستیر ترتیبتی و
تفسیر موضوعی ،از جمله سبک هایی است که تفاسیر ماعدای بتر استاس آن
نگارش یافاه است .آنچه حائز اهمیت است سبک های جالبی است که ار هند
برای نخساین بار ار تاریخ تفسیر ابد اد شده و توجه ایگر مذاهب را به خوا
جلب کراه است .از جمله آنها ،تفسیر بدون نقطه قرآن کریم است که ار نود
خوا شاهکاری قرآنی  -اابی است.
تفسیر سواطع االلهام ،اثتر عالمته شتیخ ابتوالفیض الفیضتی النتاکوری (-154
1114ق) معروف به فیض اکنی و ماخلص به فیضتی ،نویستنده ،شتاعر ،اایتب،
فقیه ،مورخ و مفسر؛ از متدافعان حقتوق شتیعه و مروّجتان متذهب جعفتری ار
هندوساان و ملکالشعرار اربار اکبرشاه که به زبانهای عربتی ،فارستی و هنتدی
تسلط کامل ااشت .تفسیر مذکور ،تفسیر کاملی از قرآن کریم است که از حتروف
مهمله ترکیب و نگاشاه شده و ار نود خوا بینظیر و منحصر بته فترا استت .از
ــــ ـ
 .1برای ارالد بیشار بنگرید به :شاکر ،محمدکارم ،مبانی و روشهای تفسیری،
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اینرو ،این تفسیر به «تفسیر بینقطه» نیز مشهور میباشد .ایتن تفستیر را مرحتو

اکار سید مرتضی (آيةاهللزااه) شیرازی ،اسااا اانشگاه تهران تصحیح کتراه و ار
جلد ار سال 1417ق مناشر شده است.

ش

«بسم :اصله سمو کعلم و مصدره السمو و هو العلو واحد االسمار و ورا استم
و سم و سم او وسم اسمه اعلمه والموسم المعلم و االسم العلم.»...
نیز باید بیفزاییم که برخی سور و آیات ار میان هندیان بسیار مورا توجه قرار
گرفاه و تفاسیر ماعدای اربارة یک سوره یا آیة خا به رشتاة تحریتر ارآمتده
است که تحلیل این سبک ،خوا به روشنسازی فضای فرهنگی  -اینی هندیان ار
سدههای گوناگون کمک میکند و گوشههایی پنهتان از الیتههای جامعهشتناخای
فرهنگ پر رمتز و راز ایتن سترزمین را آشتکار میستازا کته راه را بتر اناختاب
هوشمندانة روشها و شیوههای تبلیغی ،ماناسب با تنود فرهنگی این کشور بترای
مبلّغان مسلمان هموارتر میسازا .به عنوان نمونه ،تفسیر ستورة یوستف ار میتان
مسلمانان هند بازتابی شتگرف ااشتاه ،بته رتوری کته اههتا تفستیر مستاقل ار
خصو

تفسیر این سوره بر اساس اعاقااات مذاهب گوناگون استالمی بتهویتوه

مذهب تشیع ار هر عصری به نگارش ارآمده است .از جملة این تفاسیر میتوان

به تفسیر البضداعة المزجاه ،اثر عتالم جلیل ابراهیم بن محمد تقى بن حستین بتن
الدار على نقوى لکنهویى( 1251.ق) و تفسیر أحسن الحیدائق ،اثتر ستید صتفدر
على بن سید حیدر على رضوى اهلوى ( 1251.ق) و تفسیر أحسن القصص ،اثتر
تاج العلمار سید علی محمد بن سلطان العلمار سید محمد بن عالمه ستید التدار
علی نقوی نصیرآباای (1112-1211ق) اشاره کرا که هر سته بته تفستیر ستورة
مفستران شتیعی
یوسف پرااخاهاند .نیز آیة اکمال این از جمله آیتاتی استت کته ّ
بسیار اربارة آن سخن گفاه و کااب نوشاهاند؛ از جمله میتوان به تفسیر التکمیل،
اثر سید مرتضى حسین خطیباهلل آبااى هندی اشاره کرا که به زبان اراو نوشتاه
شده و ار هند نیز به چا
34

رسیده است.
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زبان شناسی تفاسیر شیعی در هند

تنود زبانها ار هند خوا ااساان ایگری است .ار حال حاضر بی

از بیستت

زبان رسمی و اویست زبان غیر رسمی و محلی ار این کشور رواج اارا .نخست
آثار اسالمی به زبان عربی به هند راه یافت و ستپس بته زبانهتای هنتدی و اراو
ترجمه شد .بعدها که ایرانیان ار این کشور مناصب حکومای را ار است گرفاند،
به ویوه ار قرنهای اهم تا اوازاهم ،به مدت سه سده ،زبتان فارستی بته عنتوان
زبان رسمی اغلب منارق هند رسمیت یافت و اکثر آثار اسالمی از جملته تفاستیر
نیز به زبان فارسی به رشاه تحریر ارآمد .ار قرن سیزاهم با حضتور انگلیستیها
ار هند ،زبان انگلیسی گوی سبقت را ار میان ایگر زبانها ربوا و به عنوان زبتان
رسمی اغلب اانشگاهها و مراکز اولای ار هند رسمیت یافت .از آن زمتان تتا بته
حال ،تفاسیر ماعدای نیز به زبان انگلیسی ار هند به نگارش ارآمتده و بته زیتور
ربع نیز آراساه گرایده است.
تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف ،اثر عالمه حسین بخ

نجفی به زبتان

اراو ار چهاراه جلد که ار  1111به چا رسیده است .نیز تفسیر القر ن ،نوشاة
موالنا رفر حسن آمروهاوی که ار پنج جلد به زبتان اراو ار کراچتی بته چتا
رسیده است.

1

تفاسیر شیعی در هند

حال ،به گزارش برخی از تفاستیر شتیعی ار هنتد میپتراازیم تتا انتدکی بتر
روشناییِ فضای بحث افزواه باشیم.


2

تفسیر بهائی یا تفسیر البهیّه ،اثر مولوی بهارالدین هندی (زنتده ار1111ق)،

ــــ ـ
 .1ارهر رضوی ،سید عباس ،شیعه در هند ،ج.113 ،1
 .2برای ارالد بیشار بنگرید به :عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ،طبقات مفسران شیعه،
.111 ،314 ،375 ،342 ،711 ،714
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ار او مجلد به زبان فارسی و عربی به شیوة کالمی و روایتی شتامل همتة
قرآن کریم از سورة حمد تا سورة ناس .مؤلف ار این اثر پس از ذکر آیه و
ترجمه فارسی به سبک کالمی و استاداللی و بتا بهرهگیتری از روایتات و

احاایث خاندان عصمت و نبوت به تفسیر و تأویل آیته میپتراازا .جلتد
اوّل که شامل تفسیر نصف قرآن است ار حاشتیة جلتد اوّل تفستیر لوامیع

التنزیل و سواطع التأویل 1به سال 1111ق ار هندوساان چا


شده است.

2

انوار القر ن ،از سید راحتت حستین (1155-1217ق) فرزنتد ستید رتاهر
حسین رضوی کوپال پوری هندی .به زبان اراو ار چند جلد بزر است.
سبک مفسر کالمی و روایی با بهرهگیری از روایات و احاایث ائمه

ارهتار

میباشد .تا جزر یازاه قرآن را مؤلف تفستیر کتراه و ستپس از انیتا رفاته
است .پس از او ،فرزندش مولی سید علی ،کار تفستیر را پتی گرفاته و تتا
جزر بیست و سه ااامه اااه است .از این تفسیر شریف ،مقدمه و پیشگفاار
مفصّل ،و تفسیر سورههای فاتحه و بقتره و آل عمتران ،بته چتا
است.


رستیده

الفرقان فی تفسیر القر ن ،اثر حاج سید علینقتی ( 1157.ق) فرزنتد ابوالحستن
نقوی لکنهوی هندی .این تفسیر ار یک جلد به زبان عربی شامل همة قرآن به

شیوة اساداللی و با بهرهگیری از روایات و احاایث خاندان نبوت به تفستیر و
تأویل پرااخاه و مقدمهای ار بی از یکصد صفحه به آن نگاشاه استت .ایتن
تفسیر ار لکنهو ار سال 1151ق به چا رسیده است.


تلخیص مجمع البیان خواجکی ،تألیف مولی محمد بن احمتد ،معتروف بته
خواجکی شیرازی ( 133.ق) اهل کوکلن ،از توابتع اکتن استت .وی ایتن

ــــ ـ
 .1اثر حسینی حسنی رضوی قمی که پیشار از آن سخن رفت.
 .2شهیدی صالحی ،عبدالحسین ،تفسیر و تفاسیر شیعه.122 ،112 ،211 ،
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کااب را به نا سلطان ابراهیم قطب شاه هندی تألیف کراه است.


1

تفسیر عالّمی هندی ،اثر مورخ نامدار هندی ،ابوالفضل بن شیخ خضر یمانی
ناگوری1111. ( ،ق) براار ابوالفیض فیضی است .او از مشتاهیر هنتد و از
مورخان نامدار اربار اکبرشاه هندی بوا.



تفسیر لکنهویی ،اثر عالم وارساه ،سید علی محمد بن سید محمد بتن ستید
الدار علی نقوی لکنهویی ( 1112.ق) .او کااب تفسیری ایگر به نا هتای

انوار االنزال فی تفسیر سورة النّور و أحسین القصیص ،فیی تفسییر سیوره

یوسف نیز از تفاسیر ایشان است.


تفسیر فتح الرحمن بتد مة القر ن ،اثر شاه ولی اهلل قطب التدّین احمتد بتن
عبدالرّحیم اهلوی نقشبندی غمری ( 1171.ق) .این تفسیر بته زبتان اراو
است و ار هندوساان به چا

رسیده است .نیز به ترکتی بته نتا التّفسییر

الجمالی علی تنزیل الجاللی ترجمه شده و ار سال 1214ق ار بوالق مصر
چا

شده است .تفسیر ایگر وی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر به فارستی

است.


مفتاح التفاسیر ،اثر عتالم جلیتل القتدر حتافظ محمتد شتریف بتن عبتداهلل
بالیزااه ( 1211.ق) .این کااب اربارة آیات قرآنتی بتا اقابتاس از تفاستیر
ماعدا به صورت رحلی به چا



سنگی رسیده است.

التوضیح المجید فی تفسیر کتاب اهلل المجید ،تألیف عالم جلیل سید علی بن
الدار نقوی هندی ( 1251.ق) است .این تفسیر ار سال 1245ق بته زبتان
اراو ،تألیف شده و ار او جلد به چا



ــــ ـ

رسیده است.

انوار البیان ،اثر مولتوی غال علتی بتن حتاج استماعیل بهتاونگری هنتدی
(1117-1231ق) .این اثر قرآنی ار سه مجلد تدوین و تتألیف یافاته و بته

 .1عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ،طبقات مفسران شیعه .517 ،نسخه ناقصی از ایتن تفستیر تتا ستورة
نسار ار مخزن کاابخانه آساان قدس رضوی موجوا است.
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زبان «گجراتی» ار هندوساان به چا


رسیده است.

البالغ المبین ،اثر عنایت اهلل مشرقی هندی است .این تفستیر ار هندوستاان
به سال 1131ق به چا

سنگی رسیده و اربارة همة سورههای قرآن مجید

است.



تفسیر معد ة القر ن ،مؤلف آن ،عالم بارد شیخ محمد حستن ( 1111.ق)
یکی از فقیهان و مفسران برجساة شیعه ار قرن چهاراهم است .این تفسیر
ار یک مجلد بزر  ،به زبان فارسی ،و به شتیوة کالمتی و روایتی استت.
مؤلف مباحثی از همة علو قرآن و فنون ماعلق به تفستیر و تأویتل آیتات
محکم و ماشابه و  ...را ار چهل باب ،تنظیم نمواه استت .ایتن تفستیر بته
زبان گجراتی نیز ترجمه شده است.



کشف الغطاء فى تفسیر سورة هل اتى ،اثتر ستیتد رجتبتعتلىخان بهاار حسنى
حسینى نقوى بهکرى اهلوى الهورى ( 1231.ق) .این تفسیر ار یک جلد
به زبان فارسی و به شیوة کالمی ار تفسیر سورة «االنستان» نگاشتاه شتده
است .متؤلف ابتاتدا آیتات ستورة «االنسان» را به سبک کالمتى تفستیر و
تأویل کراه و سپس آن را با واقعتة کتربال تطبیتق اااه استت .ایتن کاتاب
نخست ار الهور ار 1211ق .با چا
چا

سنگى و اوباره ار 1235ق تجدیتد

شده است  .همین مؤلف تفسیر ایگرى اارا به نا السرّ االکبیر فیی

تفسیر سورة الفجر ار یک مجلد به زبان فارسى و به شیوه کالمتى کته بته
تفسیر و تأویل سوره الفجر پرااخاه و آن را با شهاات حضرت ابىعبداللّه
الحسین تطبیق اااه است .این تفسیر ار 1211ق .ار الهور چتا
شده است .


1

تفسیر مقبول ،تألیف سید عبداللّه بن بهتاار علتى هنتدى ( 1271.ق) .ایتن

ــــ ـ
 .1آقا بزر
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ستنگى

تهرانی ،الذريعة الی تصانیف الشیعه ،ج،13
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.41

تفسیر ،ترجمه و تفسیر بسیار مخاصرى به زبتان اراو از ستورههتاى یةس،
الرحمن ،واقعه ،الملک ،نوب ،نبأ ،المزّمّل و الجن است.


مفتاح کنوز القر ن( ،چا

1

ار  1271ق) .متؤلتف آن متیرزا محمد على بن

حاج محمدکارم اربندى مشهور به «کارم بگ» است .این تفستیر کته بته
فتارستى استت ،کشف یات قر نى نیز نامیتده شتده و ار پطرزبتور ار
سال 1271ق به چا رسیده است .مؤلف ایتتن کاتاب را پتس از تتألیف
نجوم القر ن که ار هندوساان شهرت بسزایى اارا ،نوشاه است.


االمییالی ،اثتتر عتتالم بتتارد ستتید حستتین بتتن ستتید التتدار علتتی نقتتوی
لکنهوئی( 1271.ق) معروف به «سید العلما» استت .ایتتن تفستیر ار یتک
جلد به زبان عربى شامل تفسیر سورههاى فاتحته ،بقتره ،اهتر و اختال
است که به روش اثری به نگارش ارآمده است.



تفسیر قاضی نوراهلل شوشتری ،اثر شهید سید ضیارالدین قاضتی نتوراهلل بتن
سید شریفالدین مرعشی حسینی تساری معروف به قاضی نوراهلل تستاری
یا شوشاری (1111-151ق) است .این تفسیر شامل مجموعتهای از آیتات
قرآن کریم است که ار موضتوعات گونتاگون بته تفستیر و تأویتل آیتات

پرااخاه است .تفسیرهای ایگر ایتن مفستر عبارتانتد از :الحداشيةَّعلد َّ

تفسی َّالبیضاويَّالکبی  ،الحاشية علی تفسیر البیضاوی الصغیر ،الحداشية

علی کنز العرفان ،انس الوحید فی تفسیر سورة التوحید ،مونس الوحیید فیی

تفسیر آية العدل ،التنویر فی آية التطهیر و السحاب المطیر فیی تفسییر آية

التطهیر.


ــــ ـ

2

حاشیه و شیرح تفسییر انوارالتنزییل بیضیاوی ،اثتر متولی عبتدالحکیم بتن
شمسالدین محمد سیالِکوتی پنجابی (  1117 .ق) است .نخساین بتار ار

 .1نسخهای از آن ارکاابخانه آية اللّه مرعشى ار قم موجوا است.
 .2هاشمزااه ،محمدعلی ،شناختنامه تفسیر و مفسران شیعه.43 ،
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1271ق ار حاشیة تفسیر انوارالتنزیل بیضاوی مناشر شده است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1ارهر رضوی ،سید عباس ،شییعه در هنید ،قتم ،مرکتز مطالعتات و تحقیقتات
اسالمی افار تبلیغات اسالمی1171 ،ش.
 .2آقا بزر

تهرانی ،الذريعة الی تصانیف الشیعه ،بیروت ،ااراالضوار1411 ،ق.

 .1حسینی ،لوامع التنزیل و سواطع التأویل ،مقدمه تفستیر ،جلتد نخستت ،چتا
سنگی ،الهور1217 ،ق.
 .4شاکر ،محمدکارم ،مبانی و روشهای تفسیری ،قم ،مرکز جهانی علو اسالمی،
1132ش.
 .5شهیدی صالحی ،عبدالحسین ،تفسیر و تفاسیر شیعه ،قتزوین ،حتدیث امتروز،
1131ش.
 .1عقیقتی بخشایشتی ،عبتدالرحیم ،طبقیات مفسیران شییعه ،قتم ،نویتد استال ،
1171ش.
 .7نجاتی حسینی ،سیده راضیه ،نقش علمای شییعه در گسیترش تشییع در هنید،
کارشناسی ارشد پیا نور مشهد1133 ،ش.
 .3هاشمزااه ،محمدعلی ،شناختنامه تفسیر و مفسران شیعه ،ار است اناشار.

11
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سیر و سلوک از دیدگاه فیض کاشانی و ابوحامد غزالی
____________________ علی اکیری چناری ____________________ 1
تاریخ اریافت - 1111/1/12 :تاریخ پذیرش1111/3/1 :

فیض کاشانی فویه محدث مفسر فیلسا
یازدهم هجری و اباحامد محمد غزالی فیلسا

و عار بدزر

امامیده در سددة

متکلم فویه و از بدزر تدرین

علمای عرفانمسلك سدة پنجم هجری هر دو در آثار خاد به چگانگی عباد
خداوند و سیر وسلاک به سای حضر

ح پرداختهاند .فیض به دلیل پایبندی

شدید به شریعت وارده از پیامبر اکرم و ائمه اطهار و اباحامد به دلیل اعتوداد
راسخ به طریوت صافیه و پیروی از طریوة صافیان هر یك روشدی خداد در
چگانگی مجاهده ریاضت نفس و عباد

خداوند متعای و به طار کلی در سیر و

سلاک ارائه دادهاند .این دو عار با وجاد اخدتال نظدر شددید در چگدانگی
مجاهده با نفس و ریاضت مرید در ابتدای راه سیر وسلاک نواط مشدترکی در
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
غزالی در این باره میپردازد.
کلید واژهها :سیر و سلاک عباد

خداوند پیر و راهنما فیض کاشانی اباحامد

غزالی.

ــــ ـ
 .1بنیاا پووهشهای اسالمی  -گروه اایان و مذاهب اسالمی.
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مقدمه

مسئله سیر و سلوک از جمله مسائلی است کته ار رتول تتاریخ نگترشهتای
ماعدای را به خوا اخاصا
هریک از منظر خا

اااه استت .عتارف ،صتوفی ،فیلستوف ،فقیته و ...

ِ خوا بدان توجه کراهاند .ار این نوشاار ،او نگرش مهم ار

سیر و سلوک اسالمی مبنا قرار اااه شده است تا بر اساس آن باوان تفتاوتهتا و
گاه موارا اشاراکی ار برااشت از مسیر عبتاات حضترت حتق تعتالی و آااب و
شرایط ریاضت نفس و نظایر آن را به روشنی تبیین کرا .یکی از ایتن او نگترش
به فقیه ،فیلسوف ،مفسر و عارف بزر
فیض کاشانی اخاصا

امامی ار سدة یازاهم هجری ،مالمحسن

اارا که ار بعضی از آثتار ارزشتمند ختوا مثتل المحد ة

البیضاء ،الحقایق ،و به خصو رسالة زاد السالک به این موضود پرااخاه استت.
ایگری ،نگرش ماکلم ،فیلسوف ،فقیه و از بزر ترین علمای عرفانمسلک ستدة
پنجم هجری ،ابوحامد غزالی است که بنتا بتر مشترب فکتری و عقیتدتی ختوا،
تصویری مافاوت از مسیر عباات حضرت حق تعالی و چگونگی ریاضتت نفتس
ارائه اااه است .غزالی بیشار ار کاابهای احیاء علوم الدین ،کیمیای سعادت ،ایّها

الولد و به خصو

کااب منهاج العابدین به این موضود پرااخاه استت .مقایستة

ایدگاههای فیض و غزالی اربارة چگونگی عباات حضرت حتق و راهکتارهتای
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
معصومین و ایگری بر رریق تصوف تأکیتد اارا ،حتائز اهمیتت استت .یکتی از
موارای که فتیض ار المحد ةالبیضیاء بته شتدت از غزالتی اناقتاا کتراه استت،

چگونگی مجاهده و ریاضت مرید و پیروی او از پیتر رریقتت ار مستیر ستیر و
سلوک الی اهلل میباشد.
ار این نوشاار بر آنیم با مبنا قترار ااان ایتن موضتود ،بتا رویکترای تطبیقتی
چگونگی سیر وسلوک سالک به سوی حضرت حق را از ایدگاه ایتن او عتارف
12
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بزر

بیان و بررسی کنیم و به این سؤاالت که منشأ اخاالف فتیض و غزالتی ار

این موضود به چه چیزی برمیگراا؟ و آیا آنها با توجه به تفاوت مشرب فقهی و
عقیدتی خوا ،او مسیر جداگانه بترای رستیدن ستالک بته خداونتد ماعتال ارائته
اااهاند؟ پاسخی هر چند مخاصر ارائه اهیم.
«سیر» یعنی خروج از قوه و اقاضار و رسیدن به فعلیتت و شتدن و «ستلوک»
یعنی پیمتوان راه .محتور اصتلی ایتن بُعتد از عرفتان کته ار آن از چگتونگی و
راهکارهای مجاهده و تصفیة ال و سیر و سلوک قلبی و بارنی انستان ستخن بته
میان میآید ،آن است که سالک چگونه ری مستیر کتراه و بتا گتذر از مراحتل و
منازل مخالف و حرکت و تالش پیوساه و منظم ،به کماالت اصیل انستانی نایتل
شوا .هدف عارف ار این سیر ،رهایی از حجابهای رلمانی و نورانی و رستیدن
به کمال و قرب الهی و ارک حقیقت هسای و وصول بته بتاالترین مرتبتة کمتال
1
یعنی توحید است.
 . 1آداب سیر و سلوک از دیدگاه غزالی

غزالی ار کااب احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت ار چگونگی «پیتدا کتران
شرایط مرید ار ابادای مجاهده و چگونگی رفان راه این به ریاضت» مینویستد:
کسی که رالب آخرت است و میخواهد ار راه حق قد بگتذارا و بته خداونتد
ماعال برسد ،نخست باید ارااه کند و بعد از ارااه کتران نیتاز بته سته چیتز اارا:
نخست شرایط راه را ار خوا فراهم آورا؛ او اسااویزی بیابد تتا بته آن چنتگ
بزند و سو حصن و حصاری که به آن پنتاه آورا .امتا شترایط راه آن استت کته
سالک ابادا حجابهای میان خوا و خدا را از رریتق فتارد ستاخان ال از متال،
جاه ،تقلید و معصیت براارا .از نظر غزالی سالک نباید به هی مذهب و مشتربی
تعصب ورزا و با تصدیق و اذعان به «ال اله اال اهلل محمتد رستولاهلل» ختوا را از
ــــ ـ
 .1آقانوری ،علی ،عارفان مسلمان و شریعت اسالم،

.24
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تقلید این و آن رها سازا .سالک چون این حجابها را برررف کرا ،بایتد از پیتر
پیروی کند و همچون کوری خوا را سراپا تسلیم او گرااند .سالک پتس از آنکته
کار خوا را به پیر تفویض کرا ،پیر بایتد او را ار اگ محکمتی ارآورا کته چهتار
ویوگی ااشاه باشد :خلوت ،خاموشی ،گرسنگی و شبزندهااری .ستالک بعتد از
برررف ساخان حجابهای میان خوا و خدا و فارد ستاخان ال از المشتغولی
به آنها ،راه روالنی مجاهدت با نفس را آغاز میکند؛ اوّلین گتا ار ایتن راه ایتن
است که صفتهای نکوهیده ال را ریشهکن کنتد و چتون ارون را از آنهتا تهتی
ساخت و شیخ عالمتت یتا زوال رذایتل را مشتاهده کترا ،مریتد را ار زاویتهای
مینشاند و او را به گفان ذکر سااهای وامیاارا .سالک باید ایتن ذکتر را آنقتدر
تکرار کند تا چنان شوا که بیگفان ذکر هم ،گمان کند آن بر زبان

جاری است

و حقیقت معنای ذکر را ار ال راسخ و مالز بیابد .آخرین ارجة ذکتر آن استت
که مرید قلب خوا را همواره بتا ختدا ببینتد و ایتن مستئله بتا تهتیکتران ال از
ماسویاهلل و مجاهدت روالنی میسر میشوا و چون ال از غیر حق تعتالی ختالی
شد ،حق بر آن تجلی میکند و از لطتائف رحمتت ختدا چیزهتایی بتر او رتاهر
میشوا که اصالً قابل وصف نیست .پس از آن هم ،گرانتههای بستیار ،همچتون
انواد خوارر و وسوسههای شتیطانی ار راه استت و خطترات فتراوان ستالک را
تهدید میکند که باید به تدبیر شیخ بر آنها چیره شوا.

1

ویژگیهای پیر از دیدگاه غزالی

این نکاه را باید مدنظر ااشت که غزالی پیروی از هر پیری را بترای ستالک جتایز
نشمراه ،بلکه ویوگیهایی برای این پیر بیان کراه است .وی ار کااب ایّها الولید کته
آن را ار اواخر عمر خوا و ار جواب ارخواست یکی از علما نوشتاه استت ،ار
ــــ ـ
 .1غزالی ،محمد بن محمد ،احیاء علومالدین ،ج،1
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71-75؛ همو ،کیمیای سعادت،

.447-441

کنار ورایفی که برای سالک راه حق واجب برشمراه ،مثل ااشان ایمانی صتحیح
و عاری از هر گونه بدعت ،توبهای نصوب ،اقناد و راضی کران صتاحبان حتق و
تحصیل علو شرعی به اندازهای که اوامر خداوند ماعال بتا آن ااا شتوا و ستپس
تحصیل علومی که نجات و رساگاری را به همراه اارند 1،یکی از واجبات سالک
را نیز پیروی از شیخی مرشد و تربیتکننده اانساه است و مینویسد«:ستالک راه
خدا حاماً باید شیخی ااشاه باشد تا او را ااب کند و راه حق را به او نشان اهتد،
این شیخ باید عالم باشد  ...و از حب و اوسای انیتایی و مقتا آن رویگتراان و
پیرو شخص بابصیرتی باشد که سلسلهوار به سیدالمرسلین مناهی شوا .ایتن پیتر
باید نیکوکار باشد و با کمخوری ،کمحرفی ،کمخوابی و کثرت نمتاز ،صتدقات و
روزه به پرورش نفس خوا بپراازا و با پیروی از آن شخص بصیر باوانتد از نظتر
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
شکوفا سازا .اراین صورت این شیخ یکی از انوار نبتی اکتر  استت و ارستت

است که به او اقادا و از او پیروی شوا».

2

از نظر غزالی چنین شخصی از آب حیات هم کمار است و اگر کسی توانست
شیخی با این ویوگیها پیدا کند و شیخ هم او را به خدمت پتذیرفت ،بتر او الز
است که هم ار راهر و هم ار بارن ،به این شیخ احارا بگذارا و هر چته را کته
شیخ میگوید ،تا جایی که توان اارا ،به انجا برساند.
 .2انتقاد فیض به سخنان غزالی و دیدگاه وی دربارة پیر

فیض ار اناقاا به سخنان غزالتی اربتارة چگتونگی مجاهتدة نفتس و پیتروی
ــــ ـ
111؛ همو ،چنین گفت غزالیی ،ترجمتة زاهتد اویستی،

 .1غزالی ،ایها الولد ،تحقیق محمد مطلوب،
.11
121- 111؛ همو ،چنین گفت غزالی،
 .2همو ،ایها الولد،

 41و.44
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سالک از پیر میگوید :بلی تعصب ورزیدن بته متذاهب اهتل ستنت ،ار فترود و
اصول حکم

همان است که غزالی آوراه ،اما نزا ما ،تمسک به اهل بیت شرط

هدایت است و تعصب ورزیدن نسبت به آنان بتر یقتین ستالک میافزایتد و نیتز
تسلیم شدن به شیخی جایزالخطا ،جایز نیست؛ زیرا ممکن است مرید را تباه کند
و فساا او بتی

از اصتالح

باشتد و ار اعاقتاا و ار عمتل تنهتا بایتد تستلیم

معصومان بوا ،یا آنان که معصومان ،تعلّم از ایشان را جایز اانساهاند.

1

وی همچنین ار قستمای ایگتر از ستخنان ختوا ار اناقتاا بته روش غزالتی
میگوید :ابوحامد ار سخن روالنی خوا ،فرو رفان ار ارههای گمراهی را مطرب
کراه و مدعی امکان چیزی شده که تقریباً محال است؛ زیترا راهتی کته ار پتی
گرفاه جز به افع خوارر و تسلیم به شیخی جایزالخطا به مقصد نمیرسد و اوّلی
2

ناشدنی و اومی نارواست.
فیض پس از نقد و را کران شیوة غزالتی ار مجاهتده بتا نفتس ،ار بیتان راه
تحصیل یقین و معرفت بر اسرار این میگویتد :متؤمن واقعتی از کبریتت احمتر
کمیابتر است و تواة مرا را هی گاه حد پا نهاان بتر بستاط حکیمتان الهتی و
علمای ربانی نیست و کسی که میخواهد بته علتو پوشتیده و گوهرهتای نهتان
ختتزاین الهتتی استتت یابتتد ،بایتتد جتتوانی تندرستتت ،امتتین ،زیتترک ،پتتاکاامتتن،
ارستکراار ،پاکیزه اخالق ،بیزار از مکر و خیانت ،اور از ریا و نفاق و عامل بته
فرایض و نوافل شرد باشد .چنین کسی باید از فرایض آغاز کند و سپس به نوافل
بپراازا و بعد مراعات آااب و سنن کند و همچنین بر بالها صبر ااشتاه باشتد و
به مالزمت ذکر ،مداومت فکر ،اوری از شهوت نفس و رواهر شیطانی به انتدازة
تواناییاش بپراازا و ار عین خلو

نیت و صفای سیرت ،جز به یتک معبتوا و

یک مطلوب نیندیشد و به علم خوا عمل کند و نفس و قلتب را پتاک ستازا ،تتا
ــــ ـ

 .1فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی ،المح ة البیضاء ،تصحیح علیاکبر غفاری ،ج 121 ،5و.111
 .2همان ،ج113-111 ،5؛ بنگرید به :سروش ،عبدالحسین ،قصة ارباب معرفت.75-15 ،
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اندک علم او به یقین و یقین به عینالیقین و حتقالیقین بپیونتدا .خالصته اینکته،
شرط این رریق یکی زهد ار انیا و ایگری ماابعتت شترد واراه از رریتق ائمتة
هدی و سومی مالزمت تقواست.

1

میتوان گفت اخاالف نظر فیض و غزالی افزون بر تفاوتهای کالمی و فقهی
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
با راه و رسم صوفیان است؛ چرا که غزالی احیاء علومالیدین را بعتد از پتذیرفان
رریقت صوفیه نوشاه و راهکارهتایی هتم کته ار ایتن کاتاب اربتارة چگتونگی
مجاهده و ریاضت مرید ارائه میاهد ،برگرفاه از سخنان و اعمال صوفیان و الباه
تجربههای شخصی خوا او ار این رریق است؛ اما فیض به الیل پایبنتدی شتدید

به شریعت و مخالفت شدید با صوفیان و رریقت آنان ار المح ة البیضاء ،سخنان
غزالی را مخالف شریعت و ارهار این جدید اانساه است.

به این نکاه باید توجه ااشت که فیض هر چند ار المحد ة البیضاء نیاز به پیتر
را تا حدوای نفی کراه است ،اما از ایگر آثتار او چنتین برمتیآیتد کته یکتی از
شرایط سیر و سلوک ار راه حق ،نیاز سالک به شیخی راهنما ار این مسیر است.

وی ار رسالة زادالسالک که ار رریق سلوک الیاهلل است ،شرط نوزاهم سالک را
صحبت با عتالم ،ستؤال از او و استافااه از علتو اینیته بهقتدر حوصتلة ختوا،
برشمراه ،میگوید :بر مرید واجب است که اگر شخصی اعلم از خوا یافت که به
علم خوا عمل میکند ،از او پیروی نماید و از حکم او بیرون نروا و سپس تأکید
میکند که «پیری که صوفیه میگویند ،عبارت از چنین شخصی است».

2

همچنین فیض ار جواب نامة شاگرا خوا ،قاضی سعید قمی ،نیاز به راهنما و
مرشد ار رریق الیاهلل را الز شمراه و اراینبتاره آوراه استت« :آگتاه بتاش کته
ــــ ـ

 .1فیض کاشانی ،المح ة البیضاء ،ج.141-115 ،5
 .2فیض کاشانی ،ده رسالة محقق بزرگ فیض کاشانی ،به اهاما رسول جعفریان،
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هرکس از رالبان که خدا خیر او را بخواهد برای او ایدار شیخی از اهل رریقتت
را میسر میکند ،که آن شیخ ،عهدهاار تربیت وی ار رریق حق گراا و اگر چنین
چیزی برای رالب مهیا نگراا ،راه بر او روالنی خواهد شتد و امترش بته تتأخیر
خواهد افااا و گام

ار مسیر اراات مازلزل میگراا».

1

افزون براین ،قاضیسعید قمی که شاگرا فیض بواه ،از او با عنوان «اسااذنا فی
العلو الحقیقیه» نا براه 2،که این تعبیر خوا نشان میاهد ،فیض شتیخی راهنمتا
ار سلوک الیاهلل بواه ،همانگونه که فیض نیز از اساااش ،مالصدرا با همین تعبیر
یاا کراه 1و ار مدت اهستال شتاگرای ار محضتر وی ،مالصتدرا نقت

مرشتد

روحانی وی را ااشاه است 4.بنابراین میتوان گفت که از نظر فیض نیتاز بته پیتر
راهنما یکی از شرایط سیر و سلوک است.
از سخنان فیض و غزالی این گونه برااشت میشوا که هر او نیتاز بته پیتر و
مرشد را ار رریق سیر و سلوک از ورایف اصلی سالک اانساه و برای ایتن پیتر
ویوگیهایی برشمراهاند که از جمله مهمترین آنها اناساب یا ارتباط این شتخص
با پیامبر اکر  یا ائمه معصومین و عالم بوان و به علم خوا عمل کران است؛ بته

گونهای که هر او بر این امر تأکید کراهاند که اگر سالک ،شیخی با این ویوگیها
پیدا کرا ،بر او واجب است که از او اراعت کند و از حکم او بیرون نروا.
 . 3مراحل سیر و سلوک از دیدگاه غزالی

غزالی عالوه بر احیاءعلوم الدین ،ار کااب منهاج العابدین که ار اواختر عمتر
خوا نگاشاه است ،به رور مفصل چگونگی سیر و سلوک و عباات حضرت حق
ــــ ـ
 .1مدرسی رباربایی« ،مکاتبات فیض و قاضی سعید قمی» ،فیضنامه.511 ،
 .2قاضیسعید قمی ،محمدسعید ،شرح االربعین ،تصحیح و تعلیق نجفقلی حبیبی 131 ،و .217
 14و .111
 .1فیض کاشانی ،الوافی ،تصحیح ضیارالدین حسینی ،ج،1
 .4برای آگاهی از ارتباط فیض با مالصدرا بنگرید به :فیض کاشانی ،ده رساله ،رساله شرح صدر.
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را بیان کراه است .او ار این کااب شرایط رستیدن بته رضتایت الهتی و بهشتت
اائمی را ار سیر و سلوک هفت مرتبه میااند و معاقد است که با سیر و ستلوک
این هفت مرتبه و به عبارت اقیقتر با پشت سر گذاشان هفت عَقَبته ،ستعاات و

رساگاری نصیب انسان خواهد شد .این هفت عقبته عبارتانتد از -1 :عقبةَالعلم؛

 -2عقبَالتوبةةةةةةةه؛  -1عقبةةةةةةةَالعوای ؛  -4عقبةةةةةةةَالعوار

عقبَالقوادو و – 7عقبَالحمد و الشکر.

؛  -5عقبةةةةةةةَالبواعث؛ -1

از نظر غزالی اوّلین عقبهای 1که برای رالب و سالک ار رریق عبااتِ حتق پتی

عرفَةَ است .سالک برای قطع این رریق ،باید با تأمل و تعلتم ار
میآیدَ ،عقَبَال ِعلم و ال َم ِ
آثار صنع حق و سؤال و ارخواست از علمای آخرت و اسافااه از ایشان کته التیالن
این رریق و چرادهای امت هساند ،معرفت یقینی به خداوند ماعتال بیابتد و آنچته از
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
ار او پیدا میشوا ،اما چون آلواه به انواد گناهان و معصیتهاست ،واجب است کته
به ارگاه الهی توبه و اساغفار کند تا از آثار گناهان رهایی یابد .ار اینجا بترای ستالک

عقبة او  ،یعنی َعقَبَالتوبَةه پی

میآید و او باید بتا مراعتات شترایط و حقتوق ایتن

مرحله ،آن را پشت سر بگذارا .پس از قطع این عقبه ،عقبة ستو  ،یعنتی َعقَبةَال َعوا ِی

پی

میآید و چهار عایق یا مانع انیا ،خلق ،شیطان و نفس ،گرا رالتب راه حتق را

میگیرند و هر کدا به نحوی مانع عباات وی میشوند .لذا به افع این عوایق نیازمند
است وگرنه کار عباات وی میسر نمیشوا .او باید این چهار متانع را بته ترتیتب بتا
تجرا از انیا ،تفرّا از خلق ،محاربه با شیطان و مخالفت با هوای نفس که بزر تترین
مانع است ،قطع کند .پس از قطع این عقبه ،سالک بتا چهتار عتارض رزق و روزی،
خطر اموری که از آنها بیم و امید اارا ،شداید و مصایب روزگتار و انتواد قضتای
ــــ ـ
 .1عَقَبه ار لغت به معنای گرانه یا راه فراز کوه است.
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الهی ار مسیر عباات روبهرو میشتوا .ار ایتن زمتان بترای او َعقَبةَالعوار

پتی

میآید و باید این چهار عارض را به ترتیب با توکتل بتر خداونتد ماعتال ار مواضتع
رزق؛ تفویض امور به او جلّ شأنه ار مواضع خطر؛ صبر بر نزول شتداید و رضتا بته
قضا و قدر الهی ار وقت نزول قضا ،پشت سر بگذراند .سالک بعد از قطع این عقبته
به قصد عباات شرود میکند ،ولی میبیند که نفس به الیل سسای و فاور به عبتاات
رغبای ندارا و بر عکس به گناه و ترک راعت میل اارا .او ار این زمان بته ستایق و
کشندهای نیاز اارا ،که نفس را بته خیتر و راعتت بکشتد و او را از شتر و معصتیت

بازاارا؛ این سایق و کشنده رجا و خوف الهیاند .غزالی ازایتن او ،بته َعقَبةَالبواعث

تعبیر میکند و میگوید که سالک ار ری مسیر بترای واااشتان نفتس بته عبتاات و
واااشان آن از معصیت ،به آنها نیاز مبر اارا .سالک بعد از قطع این عقبه با او متانع
بسیار بزر ریا و عجب ار مسیر عباات روبهرو میشوا کته هتر کتدا بته نحتوی
باعث فساا و بطالن عباات میشوند .ار این زمان برای او عقبةَالقوادو پی میآید و
رالب حق باید با اخال
عباات

ار عباات و ذکتر منتت از حتق ستبحانه و امثتال ایتنهتا

را از آفت عجب و ریا سالم نگه اارا و این عقبه را قطع کنتد .پتس از قطتع

این عقبه ،عباات حضرت حق کما هو حقه و به اور از هر گونه آفاتی بترای ستالک
مهیا میشوا؛ اما از آنجا که سالک غرق ار نعمتهای الهی است و میترسد از شتکر
نعمت غافل شوا و ار کفران ااخل گراا ،برای او َعقبَال َحمد والشرکر پتی

میآیتد و

او باید با کثرت حمد و شکر نعمتهای حق تعالی این عقبه را هم ری کنتد .بعتد از
قطع این عقبه ،رالب عبااتِ حق مقصوا و مطلوب خوا را پی

روی ختوا میبینتد

و به مرحلهای میرسد که انیا ار نظرش تاریک و از عالم و عالمیتان ملتول گشتاه و
میل

به سوی مأل اعتال کامتل و مناظتر رجتود بته اصتل ختوی

میگراا.

و وصتال الهتی

1

ــــ ـ
 .14-12غزالی این کااب را به صورت پرس و پاسخ نوشتاه
 .1بنگرید به :غزالی ،منهاج العابدین،
و به تفصیل اربارة این عقبات ،فایدة اوری و چگونگی اوری از آنها بحث کراه است.
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هدف اصلی غزالی آشنا کران سالک با موانع عباات حق و چگتونگی زاوان
این موانع است؛ به همین الیل وی بر معرفت ،پاکی ارون ،خالی کران ال از غیر
حق با زاوان حجابهای میان خوا و خدا ،تستلیم شتدن بته خداونتد ماعتال و
تفویض امور خوا به او ،و واااشان نفس به عباات به اور از عجب و ریا تأکیتد
کراه است.
 . 4مراحل سیر و سلوک از دیدگاه فیض

فیض نیز افزون بر المحد ة البیضاء ،ار رسالة زادالسالک بهرور مفصل کیفیتت
سلوک اخالقی و شرعی براساس شریعت و رریقت را بیان کتراه استت .وی بته

پیروی از منازلالسائرین خواجهعبداهلل انصاری ،منزل نخستت ستلوک را یقظته و
بیداری و منزل آخر را توحید برشمراه است و با الها از قرآن ،انستان را مستافر
سختکوشی اانساه که ار سیر بارنی خوا با تالش و کوش

بهسوی حقتعتالی

حرکت میکند .وی برای این سفر معنتوی آغتاز ،انجتا  ،مستافت ،مستیر ،زاا و
توشه ،رفیق و راهنما ترسیم کراه است.
آغاز این سفر جهل و نقصان ربیعی بشر و پایتان آن وصتول بته حتق استت.
مسافت راه این سفر ،مراتب کماالت علمیه و عملیه است که روب باید ری کند و
تا کماالت ماقد ری نشوا به ماأخر نمیتوان رستید .منتازل ایتن ستفر ،صتفات
حمیده و اخالق پسندیده ،یعنی احوال و مقامات روب است و مسیر این منازل به
مجاهده ،ریاضت نفس ،انجا تکالیف شرعی از آااب و سنن ،مراقبته و محاستبة
اائمی نفس و رویگرااندن از غیر حق ری میشوا .توشتة راه ،تقواستت؛ یعنتی
انجا واجبات و ترک محرمات از روی بصیرت .این مسافر معنوی باید به تقوا و
رهارت شرعی روب را تقویت کند ،تا علو و اخالق حمیدة وابساه به آن ،بتر او
آشکار گراا .همچنین ستالک بایتد ار عمتل بصتیرت ااشتاه باشتد؛ چتون فترا
بیبصیرت مانند کسی است که راه را نمیااند ،پس به مقصد نمیرسد .راحلة این
سفر ،تحصیل معاش ،صحت بدن و قوت قوی به اندازة ضرورت استت؛ چراکته
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از آن مقدار ،مانع سلوک راه است .همچنین شخص باید بدن و قتوای آن را

بی

ار اخایار ااشاه باشد و آنها را به آااب و سنن شرعیه مقید سازا تا راه حق رتی
شوا .رفیقان این راه ،علمتا ،صتلحا ،عبتاا و ستالکاناند کته متداکار و غمختوار

یکدیگرند .راهنمای این سفر پیامبر و امامان معصو اند که ختوا ،راه نمواهانتد،

سنن و آااب وضع کراه و از مصالح و مفاا آن خبر اااهانتد و ختوا بته ایتن راه
رفاه و امت را به پیروی از خوا فراخواندهاند.

1

فیض ار ااامه میافزاید :خالصه آنچته ایشتان بعتد از تحصتیل عقایتد حقته
میکراهاند و به آن امر میفرمواهاند ،بیست و پنج مورا است که اخالل ار آنها به
هی وجه جایز نیست و سالک الیاهلل باید آنها را بداند و به کار گیرا .این متوارا
عبارتاند از:
 -1محافظت بر نمازهای پنجگانه؛  -2محافظت بر نمازهای جمعه ،عیتدین (فطتر
و قربان) و آیات؛  -1محافظت بر نافلههای روزانه؛  -4محافظت بر روزة ماه رمضتان
و تکمیل آن؛  -5محافظت بر روزة مساحبی که سته روز ار متاه استت و پتاااش آن
معاال روزة تما ستال استت؛  -1محافظتت بتر انفتاق حتقّ معلتو از متال بهقتدر
اساطاعت؛  -7محافظت بر زکات؛  -3محافظت بتر حتج؛  -1زیتارت قبتور مقدستة

پیغمبر و ائمة ارهار ،خصوصاً اما حسین؛  -11محافظت بر حقوقِِاخوان و قضای
حوایج ایشان؛  -11تدارک نموان هرچه از مذکورات فوت شده باشد ،وقای که مانبه
شده باشد تا جاییکه امکان اارا؛  -12اخالق مذمومه را بتا ریاضتت از ختوا تترک
کران و اخالق پسندیده را به خوا بسان تا ملکه شوا؛  -11ترک همتة منهیتات و ار
صورت ارتکاب گناه ،زوا توبه و اساغفار نمتوان؛  -14تترک شتبهات کته موجتب
وقود ار محرمات است؛  -15ار ما الیعنی خوض نکران؛ یعنی از امتور بیهتواه
اوری کران ،که موجب قسوت و خستران استت؛  -11کمختوران ،کمخفتان و
ــــ ـ
 .1فیض کاشانی ،ده رساله« ،زااالسالک»،
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کمگفان را شعار خوا ساخان که اختل تمتا ار تنتویر قلتب اارا؛  -17ار هتر
پنجاه آیه است؛  -13قدری از اذکار و

روزی قدری از قرآن تالوت کران و اقل

اعاها را ورا خوا ساخان ار اوقات مشخص ،خصوصاً بعد از نمازهای واجتب؛
 -11صحبت عالم و سؤال از او و اسافااه از علو اینتی بهقتدر حوصتلة ختوا.
سالک باید همنشینی و صحبت با عالمتر از خوا را فتوزی عظتیم شتمرا و اگتر
عالمی یافت که به علم خوا عمل میکند ماابعت از او الز است؛  -21با مرا به
حسن خلق و گشااهرویی رفاار کران ،تا بر کسی گران تما نشوا؛ -21صدق ار
اقوال و افعال را شعار خوا ساخان؛  - 22توکل بر حقتعالی ار همة امور و نظتر
بر اسباب نداشان و ار تحصیل رزق اجمال کران و بسیار جدی نگرفان و به کم
قناعت کران و ترک فضولی کران؛  -21بر جفای اهل و ماعلقتان صتبر کتران و
بدخویی نکران؛  -24به قدر وسع و راقت امر به معروف و نهی از منکر کران و
ایگران را نیز بر خیر ااشان و غمخواری نموان؛  -25اوقات خوا را ضبط کران
و ار هر وقای از شبانهروز ورای خواندن.

1

موانع عمدة سیر و سلوک نزد فیض

فیض بعد از آنکه نحوة سیر و سلوک شرعی و اینی را بر اساس سخنان ائمته

ارهار بیان میکند از شوایب ربیعت ،وساوس عاات و نوامیس عامته بته عنتوان
سه مانع عمدة سیر و سلوک نا میبرا و میگوید هر قبیحی که از هر کتس ستر
میزند به یکی از سه امر مناهی میشوا :شوایب ربیعت ،مثل شتهوت ،غضتب و
توابع آن از حب مال و جاه و...؛ وساوس عاات ،مانند تستویالت نفتس امتاره و
تزیینات او ،اعمال غیرصالحه بهسبب خیاالت فاسده ،اوها کاذبته و لتواز آن از
اخالق رذیله و ملکات ذمیمه؛ و نوامیس عامه ،مانند ماابعت غتوالن آامتیپیکتر،
ــــ ـ
 .1برای آگاهی از شرب این موارا بنگرید به :ملکوتیفر ،ولتی اهلل ،کیمیای عمیل :نگیاهی بیه رسیالة زاد
السالک؛ فیض کاشانی ،رسالة زاد السالک.
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تقلید جاهالن عالمنما ،اجابت شیارین انس و جتن و مغترور نشتدن از ختدد و
تلبیسات ایشتان .از نظتر فتیض ،هترکس ایتن موانتع را بررترف کنتد و متوارا
بیستوپنجگانه را از روی اخال
حسنات

زیاا و گناهان

انجا اهد ،روزبهروز حال

ترقتی میکنتد و

آمرزیده میشوا .اگر از اهل علم باشد روز بته روز بته

الها حق ،معرفت او زیاا میشوا تا اینکه او را قرب حقتعالی حاصل میشتوا و
ار اثر این قرب ار این نشأت محبای و نتوری وافتر مشتاهده میکنتد و محبتت
هرگاه اشاداا یافت ،به حد عشق رسید و ار ذکر حق مشاهر شد ،تعبیر از آن بته
لقا و وصول ،فنای فی اهلل و بقار باهلل و نحو آن میکنند .فتیض ،غایتت و غترض
آفرین

را از ایجاا خلق ،رسیدن به این مرحله میااند و بیان میکند که منظور از

قرب به خدا ،نزایکی به مرتبة انسان کامل از رریق عبوایت و رهارت و تقوا ار
حد توان شخص است و عبارت پیامبر که فرمواند« :ستلمان منّتا اهلالبیتت» ،بته
1
همین مرتبه اشاره اارا.
واضح است که آنچه فیض ار این رساله بیان کراه ،چگونگی ستیر و ستلوک
شرعی و اینی است و به گونهای رریقت و شریعت را ار آن جمع کتراه استت،
هر چند که بیشارین تأکید وی بر شریعت بواه است و همین رنگ و بوی اینی و
روایی است که این رساله را از بقیة رسالههایی که ار این باره نوشاه شده استت،
مجزا میکند .با مقایسة کااب منهاج العابدین با رسالة زادالسالک میتوان گفت که
ــــ ـ
 .1همان .11-33 ،همچنین فیض منظومهای اارا با عنتوان «آب زالل» کته مشتامل بتر او جرعته،
شامل خطاب با حق تعالی و عااب با نفس است و هریک از این جرعهها نیز مشامل بر سته نفتس
است .وی ار نفس سو از جرعة او نیز به کیفیت سیر و سلوک اشاره و بتر پیتروی از شترعیات
تأکید کراه است .این جرعه با مطلع ذیل آغاز میشوا:
رتتفتل عتمتتل تتتو نتاخلتتف شتتد
بتس عتمتر عتزیتز تتو تتلتف شتتد
اکتنون بته ختوا آی و کتتارکی کتن

اوقتتاتتتتتتت را شتمتارکتتتتی کتتتتن

بنگرید به :کبودرآهنگی ،محمدجعفر ،مرآة الحق ،تصحیح و تعلیق حامد نتاجی
اصفهانی.133-135 ،
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غزالی ار منهاج العابدین بیشار بر سلوک بتارنی و چگتونگی پتاک کتران ارون،
برای عبااتِ حق تأکید کراه است؛ اما فیض ار زادالسالک بیشتار بتر شتریعت و
سلوک شرعی و اینی تأکید ااشاه است.
 .5مقایسه و تطبیق

هدف نهایی فیض و غزالی از ارائة راهکار به سالک راه حتق ،رستاندن او بته
قرب و وصال الهی است .اما هر یک از زاویة خاصی بته موضتود نگریستاهانتد:
غزالی بهویوه ار کااب احیاء علوم الدین ،به الیل پایبندی به رریقت صوفیه بیشار
نگاه صوفیانه و بارنی به موضود اارا و ار ارائة راهکار به سالک این موضود را
به اقت مدّ نظر ااشاه است ،ولی نگاه فتیض بیشتار نگتاهی شترعی ،رتاهری و
غیرصوفیانه به موضود است .همین تفاوت نگرشها باعث شده است کته فتیض
ار برخی از موارا ،بر غزالی خُراه بگیرا و تتا آنجتا پتی

متیروا کته از روش

غزالی با عنوان «بدعت» و روش جدید ار این یاا میکند؛ اما اگر مجمود سخنان
فیض و غزالی را ار نظر بگیریم ،به این مطلب پی میبریم که آنها بهرغم اخاالف
نظر ار چگونگی مجاهده و ریاضت مرید ،اارای اشاراکاتی نیز ار سیر و ستلوک
هساند ،از جمله:
 غزالی و فیض هر او ار ابادای سیر و سلوک بر زاوان جهل و مجهز شدنسالک به بصیرت و آگاهی تأکید کراهانتد .از نظتر غزالتی اوّلتین شترط ستالک،
بصیرت و آگاهی به معرفت خداوند ماعال و فرایض راهری و بتارنی و آخترین
مرحله ،وصول به حضرت حق است .فیض کاشانی نیز منزل اوّل سالک را یقظته
و بیداری و منزل آخر را توحید و وصول به حق اانساه است.
 هر او بر مقید بوان سالک به انجا اساورات شرعی تأکید کراهانتد .غزالتیوریفة نخست سالک را بعد از معرفت بته خداونتد ماعتال ،معرفتت بته فترایض
شرعی و بارنی اانساه است .فیض نیز به رور ویوهای بتر شتریعت تأکیتد کتراه
است ،به روری که رسالة زادالسالک خوا را بر اساس شتریعت امامتان معصتو
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نوشاه است .هر چند تأکید فیض ار این زمینه بی

از غزالی است و بته عبتارتی

میتوان گفت نگاه فیض نگاهی اما محور است و نگاه غزالی نگاهی انسانمحور.
 سالک برای رسیدن به وصال الهی باید منازل و مراحلی را بته ترتیتب رتیکند؛ غزالی به شکل نظا مند ری این رریق را ار هفت مرحله بیان کتراه استت.
فیض نیز سالک را ار ری این مسیر همچون مسافری اانساه است و برای او آغاز
و انجا و مراحل و منازلی ار نظر گرفاه است .تفتاوت فتیض و غزالتی ار ایتن
مرحله آن است که سالک میتواند موارا بیست و پنجگانة فیض را بدون نیاز بته
رعایت ترتیب و همزمان با هم انجا اهتد ،ولتی ار روش غزالتی ستالک بترای
رسیدن به مرحلة باالتر ،باید مرحلة قبلی را ری کراه باشد و نیاز به انجا ترتیب
است .باید توجه ااشت که فیض نیز ار کااب المحد ة البیضیاء بترای ستالک تتا
حدوای مراحلی ار نظر گرفاه است که سالک باید ترتیب آنها را رعایت کند.
 هر او بر نیاز سالک ار ری مسیر به راهنما و پیر تأکیتد کتراهانتد؛ بتا ایتنتفاوت که غزالی این راهنما را علمای آخترت و پیتر عتالمی کته سلستلهوار بته

پیامبر مناهی شوا ،اانساه و فتیض ایتن راهنمتا و پیتر را پیتامبر اکتر  و ائمته
معصومین ، افراا مورا تأیید ائمه و عالم اعلم که به علم خوا عمل کنتد ،اانستاه
است.
 فیض و غزالی هر او برای پاک کران ارون سالک از رذایل اخالقی ،آراساهکران آن به فضایل اخالقی و ار نایجه رساندن سالک به قرب و وصال الهتی بتر
اموری همچون ماابعت از شرد ،زهد ار انیا ،تقوای الهی ،توکل ،صبر ،مجاهده با
نفس و مراقبت از آن ،ریاضت و اموری از این است تأکید کراهاند؛ اما باید توجه
ااشت که هر یک با عنایت به نگرش خا
ااشاهاند.

خوا بر چگونگی ایتن امتور تأکیتد

نتیجهگیری

با توجه به آنچه گفاته شتد ،بته نظرنمتیرستد کته فتیض و غزالتی او روش
111
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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

رریقت صوفیه و فیض به الیل پایبندی بته شتریعت امامتان معصتو  ،هتر یتک
روشهایی جداگانه ار چگونگی مجاهده با نفس و ریاضت مریتد و متوارای از
این قبیل ارائه اااهاند .میتوان از سلوک فیض به «سلوک شرعی و روایی» تعبیتر
کرا که سالک را بدون اینکه ملز به رعایت سلستلهمراتتب و منتازل خاصتی ار
سلوک کند ،به مقصد میرساند و از روش غزالی بته «ستلوک عرفتانی و بتارنی»
تعبیر کرا ،که سالک را ملز به رعایت سلسلهمراتب و منازل میکند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1آقانوری ،علی ،عارفان مسلمان و شریعت اسالم ،قم ،اناشارات اانشگاه اایتان
و مذاهب1137 ،ش.
 .2سروش ،عبدالحسین ،قصة ارباب معرفت ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاا
اسالمی1134 ،ش.
 .1غزالی ،محمد بن محمد ،احیاء علومالدین ،قاهره ،مط عة االساقامه ،بیتا.
 .4تتتتتتتتتتتتتتت  ،منهاج العابدین ،با مقدمه و تحقیق خالتد احمتد حربتی،
ج معة االسکندریه ،المکت ة الج معة الحدیث. 2111 ،

 .5تتتتتتتتتتتتتتت  ،کیمیای سعادت ،تهران ،اناشارات آگاه1111 ،ش.
 .1تتتتتتتتتتتتتتت  ،غزالی ،ایها الولد ،تحقیق محمد مطلوب ،عتراق ،مطل عة
وزارة االوقاف و الشئون الدینیه1411،ق.

 .7تتتتتتتتتتتتتتت  ،چنین گفت غزالی ،ترجمة زاهتد اویستی ،تهتران ،نگتاه
معاصر1133 ،ش.

 .3فیض کاشانی ،محمتد بتن مرتضتی ،المحد ةالبیضیاء ،تصتحیح علیاکبتر
غفاری ،مکت ة الصدوق1141 ،ش.

 .1تتتتتتتتتتتتتتت  ،ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی ،بهاهاما رستول
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جعفریان ،اصفهان ،مرکز تحقیقات علمی و اینی امیرالمؤمنین1173 ،ش.
 .11تتتتتتتتتتتتتتتت  ،رساله زاد السیالک ،بتا مقدمته ،تصتحیح ،حواشتی و
تعلیقات سید جاللالدین حسینی ،تهران1111 ،ش.
 .11تتتتتتتتتتتتتتت  ،الوافی ،تصحیح ضتیارالدین حستینی ،اصتفهان ،مکتل ة
االما امیرالمؤمنین علی1115 ،ش.

 .12قاضیسعید قمی ،محمدسعید ،شرح االربعین ،تصحیح و تعلیتق نجفقلتی
حبیبی ،تهران ،نشر میراث مکاوب1171 ،ش.

 .11کبوارآهنگی ،محمتدجعفر ،مرآة الحیق ،تصتحیح و تعلیتق حامتد نتاجی
اصفهانی ،تهران ،حقیقت1131 ،ش.
 .14مدرستتی رباربتتایی ،حستتین« ،مکاتبتتات فتتیض و قاضتتی ستتعید قمتتی»،
فیضنامه ،تهران ،مدرسه عالی شهید مطهری1137،ش.
 .15مطهری ،مرتضی ،کلیات علوم اسالمی ،ج ،2قم ،صدرا1131 ،ش.

 .11ملکوتیفر ،ولیاهلل ،کیمیای عمیل :نگیاهی بیه رسیاله زاد السیالک،
سبزوار ،آگند1134 ،ش.
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پایه شمعدان دارالشفاء امام رضا در دورة صفوی
______________________ حشمت کفیلی______________________ 1
تاریخ اریافت – 1111/1/21 :تاریخ پذیرش1111/7/21 :

بسیاری از اشیای تاریخی ماجاد در مازة آستان قدس رضای بده گاندهای در
روشن شدن زوایای تاریخ آستان قدس تأثیر دارند .یکی از ایدن مجماعدهها
شمعدانهای دورة صفای هستند که با روشنایی حرم مطهر و اماکن وابسته به
آن مرباط میباشند و ویژگیهای خاصدی از نظدر فدرم کتیبدهها و نوشهدای
تزیینی دارند.
در این مواله که براساس مطالعا

میدانی و کتابخانهای تدوین شده یك پایة

شمعدان دوره صفای به تاریخ 493از نظر فرم و نوش و کتیبدة آن بررسدی
گردیده و با تاجه به کتیبههای قلمزنی شده بر بدنة آن اثر و محل اسدتفادة از
آن معرفی شده است.
کلید واژهها :شمعدان دورة صفای روشدنایی آسدتان قددس کتیبدهنگداری
دارالشفاء.

آثار دورة صفوی در موزة آستان قدس

پذیرش تشیع به عنوان مذهب رسمی ار اورة صفوی و ترویج آن ،نقت مهمتی
ار گسارش هنر شیعی ار این اوره ااشت .حتر ائمتة ارهتار ار شتهرهای نجتف،
ــــ ـ
 .1کارشناس موزة آساان قدس رضویKafili.h1111@gmail.com .
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کربال و مشهد و ایگر مقابر بزرگان مذهبی مورا توجته ختا

قترار گرفاته ،و آثتار

فراوانی به منظور اسافااه ار این اماکن ساخاه و توسط صاحبمنصبان وقت وقف یتا
نذر شده که ویوگیهای خاصی چون نا سازنده ،بانی ،تاریخ ساخت و وقف اارنتد؛
هرچند عواملی چون توجه خا

برخی از پااشاهان این اوره ،مانند شاه رهماستب،

به هنر و ثبات سیاسی و اقاصاای حکومت مرکزی ،نق

مهمی ار حمایت از هنتر و

هنرمندان و خلق آثار ارزشمند هنری ااشاه است.
برخی از آثار این اوره که ار موزة آساان قدس موجوا هساند عبارتانتد از:
ارِ چوبی منبت و گرهبندی شده با تاریخ  152و 155ق ،اسطرالبهای برنجی بتا
نا سازندگان و تاریخ ساخت ،کایبههای مشبک رال با تاریخهتای  141و 157ق،
ضریحپوش زربفت با تاریخ 152ق و کایبههای رال به تتاریخ  1111و  1112بته
خط خوشنویس بتزر اورة صتفوی علیرضتا عباستی و ابریقهتای فتوالای و
ترنجهای کایبهاار ارکوب با تاریخ  1113تا 1121ق با نا سازنده و واقف.
بررسی کایبههای آثار و اشیای تاریخی نشان میاهد ،آنها به منزلة بتر هتایی
از کااب تاریخ هنر و صنایع هساند که میتوان براستاس آنهتا ار متورا زوایتای
پنهان یک اورة خا

 ،یا مکانی ویوه ،کاربرا اثر و بسیاری متوارا ایگتر ستخن

گفت .مطالعة کایبهها به کارشناسان کمک میکند تا ارالعاتی ارزشتمند ار متورا
کاربرا آن ،نا هنرمندان ،محل ساخت ،واقف ،ساعی و جز آن به استت آورنتد.
نا ساعی آثار ما را با افراا مقادر مذهبی و سیاسی آشنا میکند که نق
احیای مکانی خا

یا خلق اثری ااشاهاند؛ بترای نمونته ستنگاب بتزر

مهمی ار
متوزة

آساان قدس را اثری بتا نتا ستلطان محمتد خوارزمشتاه از اورة خوارزمشتاهی
میاانند .اما نا ساعی آن محمد بن حیدر موسوی ،نشاناهندة اهمیت حضتور و
نق فرای از سااات موسوی ار این اوره میباشد که برای این گونته اقتدامات
خیر بانی بواه است ،و هنرمندان سنگتراش «محمد و احمد و محمد بن احمتد»
و «مسعوا نقاش حضرتی» با خلتق ایتن اثتر ،ستندی بتر تتاریخ هنتر ایتن اوره
111
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افزواهاند؛ چراکه آثار هنری این اوره به علت کوتتاهی آن و تتن هتای سیاستی
بسیار کم به جا ماندهاند .از اینرو میتوان این اسناا منحصر بته فترا را معیتاری
برای تطبیق نقوش و شیوههای کایبهنگاری ار بررسی آثار همزمان قرار ااا.
از اورة صفوی تعداا نُه عدا پایة شمعدان برنجی با فر ساون مانند تا کنتون
شناسایی شده که ار موزه و خزانه آساان قدس موجوا است که هفت عدا از این
مجموعه 1با نقوش تزیینی گیاهی ،هندسی و کایبههتایی بتا مضتمون اشتعاری ار
وصف شمع و پروانه و تشبیه آنها به عاشق و معشوق ،2نا سازنده ،صاحب اثتر،
محل ساخت و کایبة وقف آراساه شدهاند و ارتفاد آنهتا بتین 21تتا  12ستانایمار
ماغیر میباشد .از میان نمونههای موجوا ،یک شمعدان با تکنیک مشتبککتاری و
بقیه با تکنیک قلمزنی تزیین شدهاند و بدنة آنها ار اَشکال چند وجهتی و برختی
نیز اساوانهای با پایهای پهن میباشد.
فرم و نقش شمعدانهای دورة صفوی

خلتتق آثتتار هنتتری جتتدای از اثرپتتذیری از
اندیشه و فرهنگ غالتب ار هتر اوره ،از آثتار
هنتتری خلتتق شتتده ار
اورههتتای گذشتتاه نی تز
الها میگرفاه است.

ــــ ـ
 .1جاللی ،میثم« ،پایة شمعدانهای صفوی ار موزة آساان قدس» ،مشکوة ،ش ،11سال.115 ،1137
« .2شبی یاا اار که چشمم نخفت  /شنید که پروانه با شمع گفت  /چراد اهتل ال را روشتن از روی
تو میبینم  /همه صاحباالن را روی ال سوی تو میبینم  /تویی مقصوا عالم کتم مبتااا از سترت
مویی  /که عالم را رفیل یک سر موی تو میبینم» خاشعار قلمزنی شتده بتر روی شتمعدان شتمارة
اموالی 52از اهلی خراسانی .
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تصویر شماره یک
حسینی راا،
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بررسی شمعدانهای اورة صفوی نیز نشاناهندة تأثیر عوامل ماعدای ار فتر
و نق

آنها میباشد .این شمعدانها اارای فر ساون مانند و اساوانهای هساند که

بیشار با نقوش اسلیمی و خاایی قلمزنی شدهاند.
شیال کنبی محقق هنر اورة صفویه این نود شمعدان را مشتعل متینامتد و بتا
اساناا به تصاویر نسخ خطی چتون شتاهنامة شتاه رهماستبی و خمستة نظتامی،
شمعدانهای اوایل اورة صفوی را ااامة ررب اورههای قبل ار قرون هشام و نهم
هجری میااند و رهور این سبک را با اوّلین نمونة تاریخاار ار اواسط قرن اهتم
بیان میکند که ار هند ساخاه شده است.

1

ایماند شمعدانهای برنجی اورة صفوی را ساون مانند با تزیینات برجساه یتا
حکاکی شده از رربهای نباتی و رومتاری وصتف متیکنتد ،کته معمتوالً اارای
کایبههای شعر فارسی اربارة شمع و پروانه هساند و یک نمونتة تتاریخاار آن ار
موزة ماروپولیان با تاریخ 131ق موجوا است 2.هیلن برند ایتن نتود شتمعدان را
جزر نوآوریهای اوره صفوی میااند.

1

ار فلزکاری عصر صفوی که بر پایة سنتهای قدیم و مهتارت فلزکتاران ایتن
اوره اساقرار یافاه ،چیرهاسای و نبود هنرمندان این عصر بته چشتم متیختورا.
رراحان و نقاشان ایتن زمتان بتا ابتداد شتیوههای جدیتد متوازین تتازهای را ار
سبکهای خوا ایجاا کراند و ار موارا بسیاری شکل و ترکیب اشیای قتدیم را،
که راهری زمخت و خشن و بزر

ااشت ،به کنار نهااند .ار این زمان زیبایی و

ررافت جایگزین شدت و خشونت قدیم شد 4.بررسی آثتار فلتزی اورة صتفوی
نشاناهندة او رویداا مهم ار تزیینات آثار این اوره است؛ یکی کاربرا کایبههای
ــــ ـ
 .1کنبی ،شیال ،عصر طالیی هنر ایران ،ترجمة حسن افشار.54 ،
 .2ایماند ،موریس اسون ،راهنمای صنایع اسالمی ،ترجمة عبداهلل فریار.151 ،
 .1هیلن برند ،رابرت ،هنر و معماری اسالمی ،ترجمة اراشیر اشراقی.241 ،
 .4احسانی ،محمدتقی ،هفت هزار سال هنر فلزکاری.214 ،
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شعر فارسی که بیشار به خط نسخ هساند و ایگری غلبه نقوش تزیینی اسلیمی و
خاایی بر تزیینات هندسی .اکار زکی محمدحسن نقوش تزیینی گیاهی و حیوانی
بهکار رفاه ار اشیای فلزی این اوره را نمایندة روب ایرانی و یااآور نقوش به کار
رفاه ار نسخ خطی و استبافاهها میااند.
پو

1

اسافااة هنرمند ایرانی از نقوش تزیینی روماری و پیچکهای استلیمی را

گسارش مضامین تا حد بیسابقهای نسبت به گذشاه اانساه و آن را بته موستیقی
تصویری تشبیه کراه ،که ار آن صدا و هماهنگی تصاویر جای خوا را بته بتازی
خطوط اااه است.

2

بررسی فر کلی این شمعدانها نشان میاهد که هنرمند ایتن اوره ار خلتق فتر
جدید ،کاربرا اثر را مورا نظر ااشاه است .با تطبیق فر این نود شمعدان با منارههتا

1

که ار ابادا به عنوان نشانههای راه برای راهنمایی کاروانیان بواهانتد و از نظتر کتاربرا
آن محل نور و روشنی بواه ،این اندیشه تقویت میشوا که هنرمند ایتن اوره از ایتن
عنصر ار معماری الها گرفاه است .منارهها ار بناهای اورة سلجوقی تا عصر حاضتر
ار ایران و ایگر ممالک اسالمی ،اارای یک الگوی کلتی ستاونی شتکل بتا تزیینتات
مانود ار هر اوره هساند .این بناها به شکل اساوانهای سااه ،مخروری نتاقص یتا ار
برخی بناها ار چند ربقه ،با تزیینات آجرکاری ،یا کاشیکاری ساخاه شدهاند.
ــــ ـ
 .1محمد حسن ،زکی ،تاریخ صنایع ایران.211 ،
 .2پو  ،آرتور آپم ،سیری در هنر ایران ،...ج.2375 ،1
 .1منار :روشنی جای( .منتهی االرب) (ناظم االطباء) .موضع نور( .اقرب الموارد) .چراغدان و جتای بلنتد
که بر آن چراد افروزند چراکه این صیغه اسم ررف است به معنای جای نور( .غیاث) متاٌختوذ از
تازی ،جای بلندی که برآن چراد افروزند( .ناظم االطباء) .بنگرید بته :اهختدا ،علیاکبتر ،لغتنامیه،
ج.11117 ،11
مناره :بنایی بلند و اساوانهای به عنوان بخشتی از مستجد یتا مکتان مابترک کته بتر بتاالی آن اذان
میگویند .برجی که برای ایدهبانی یا رساندن اخبار میساخاند و اغلب ار آن با روشن کران آتت
اعال خبر میکراند .بنگرید به :بهشای ،محمد و مهرااا قیومی بید هنتدی ،فرهنگنامه معماری ایران
در مراجع فارسی.245 ،
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تصاویر شماره  2تا  5تطبیق فر این شمعدان با منارههای قرن  1و  11هجری
قمری ار هند و سمرقند را نشان میاهد.

تصویر شماره او پایه شمعدان
ش ،111 .موزه آساان قدس

تصویر شماره سه،
مناره مدرسه الغبیگ
ار سمرقند . 1417
Stierlin. P 74

تصویر شماره چهار (تاج
محل) . 1151-1141
Stierlin. P 173

کهن ترین شمعدان برنجی قلـمزنـی و کتیبـهدار دورة صـفوی در مـوزة
آستان رضوی

نور و روشنایی ار زندگی انسان ،افزون بر کاربرا آن ار
زندگی روزمرة آن چنتان اهمیتت ااشتاه کته ار اعاقتااات

مذهبی نموای ویوه یافاه و به اعابتار آیتة مبارکته للا نةور

ت َو االَر ِ ( نور )15/به نماا عینتی خداونتد تعبیتر
السموا ِ
شده است.

تصویر شماره پنج
Melikian chirvani.
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ار معماری اورة اسالمی شمسه بر فراز سقفها ،نماا خورشید بواه و قندیل
به عنوان یک ابزار روشنایی و نماا نور و روشتنی ،نتهتنهتا ار مستاجد افروخاته
میشده ،بلکه ار محرابها نق آفرینی میکراه است.
ار آیة مزبور ار قرآن کریم ،خداوند نور آسمانهتا و زمتین بیتان شتده و بته
مشکاتی که چراغی ار آن روشن است و آن چتراد ار میتان شیشتهای بته ستان
ساارهای پرنور میارخشد تشبیه شده و هنرمندان مسلمان ار خلق ابزار روشنایی
که آنها را با انواد هنرهای تزیینی و کایبهنگاری آراستاهانتد ،از ایتن آیته استافااه
کراهاند.
بررسی اشیای مخالف ار موزه و خزانة آساان قدس که بخ مهمتی از آنهتا
ابزار روشنایی مورا اسافااه ار حر مطهر بواه استت نشتاناهنتدة اهمیتت آنهتا
میباشد .هرچند که قدیمترین سند کاغذی مربوط به روشنایی حر مطهر مربوط
به 1111ق است ،1اما وجتوا پایتة شتمعدانی بتزر

بتا تتاریخ 311ق و قنتدیل

سیمکوب و زراندوا اورة تیموری ار میان اشیای موزه را میتوان به عنوان اسناا
غیرکاغذی مورا توجه قرار ااا.

2

ار میان شمعدانهای موجوا ار متوزه و خزانتة آستاان قتدس کهتنتترین و
بزر ترین آنها با تاریخ 141ق ،به شمارة اموالی  111ثبت شده است .ارتفاد این
ــــ ـ
 .1سند شماره  ،51711مدیریت اسناا و مطبوعات سازمان کاابخانتهها ،موزههتا و مرکتز استناا آستاان
قدس.
 .2وجوا اساگاه اااری منظم و مساقلی که ار اورة صفویه برای روشتنایی حتر مطهتر انجتا وریفته
میکراهاند نشاناهندة اهمیت و ضرورت روشنایی ار حر مطهر و اماکن مترتبط بتواه استت کته
بدون شک عقبهای ااشاه و متیتوانتد ااامته فعالیتهتای گذشتاگان باشتد .ار ایتن اوره بته جتز
تشکیالت اااری منظم ،اهمیت روشنایی را ار اجرای مراسم خا مانند :شمعگراانی ار شبهای
بیست و یکم رمضان و بیست و نه صفر مصااف با شهاات اما رضا و شب عاشورا و مراسم گل
گرفان از شمعها توسط خدا و ...را میتوان بررسی کرا.

111
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شمعدان  12س . .و اارای بدنهای اساوانهای با قطر اهانه فوقانی 11س . .و قطر
پایین 2135س . .استت .کتف آن بتر
ررفی سینی مانند با لبههای برگشتاه
به ررف باال قرار گرفاته کته قطترآن
 1135س . .استتت( .ایتتن رتترف بتته
مرور زمان آسیب ایده است) ستطح
بیرونتتی آن بتتا استتافااه از او نتتوار
برجساه به سته بخت
است .ار بخت

تقستیم شتده

بتاالی شتمعدان ار

میان قابهای قلمدانیشتکل کته بتا
نقتتتوش و پیچکهتتتای گیتتتاهی ار
برگرفاه شده ،کایبههایی به این شرب
قلمزاه شده است:
تصویر شماره ش  ،پایه شمعدان ش111 .
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»
«سلطان رضا که حکم قضا بر رضتای اوستت»
ار میان این کایبهها ار چهار ترنج کوچک نا هنرمند سازنده و محل ستاخت
«بنده اسکندر /ابن شکر اهلل  /ار هند ساخت /این بفضل اله» آمده است.
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همچنین نا اسااا صنعاگر ،محتل و تتاریخ ستاخت ار کایبتهای ایگتر بتین
نقوش به این شرب قلمزاه شده است« :عمل فقیر استااا ااوا ریخاتهگتر ستاخاه
الهور /تاریخ اول ماه جماای الثانی سنه نهصد و چهل و ش ».

کایبههای نا سازنده و محل ساخت و بانی شمعدان ساخت الهور (هند)

ار قسمت میانی سه نوار افقی از نقوش تزیینی روماری و گلهای خاتایی بتا
ررافت قلمزنی شده و ار فضای خالی ایجاا شده از نق

ترنج و نیم ترنجهتایی

با گلهای خاایی برای تزیین اسافااه شده استت .بتا ایتن شتیوة تتزیین هنرمنتد
زمخای سطوب فلزی را برای بیننده و اسافااهکننده به سطحی زیبا و الپذیر تبدیل
کراه است.
با اساناا به کایبة نا سازندگان به زبان فارسی ،جدای از محل ساخت اثر کته
هند و الهور میباشد ،میتوان براساس اشعار فارسی نقرشده بر آن ،نق

و تتأثیر

ماقابل هنرمندان مهاجر ایرانی را ار سرزمین هند مشاهده کرا .باتوجه بته اینکته
113
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کنبی ) (Canbyاین شمعدان را اوّلین نمونه و الگویی برای ایگر شتمعدانهتایی از
این نود که پس از آن معمول میشوا بیان میکند ،با مقایسه نقتوش آن بتا ایگتر
شمعدانهای این اوره میتوان گفت که هنرمندان سازندة آنهتا از توانتایی هنتری
خوی

ار خلق آثار جدید اسافااه کراهاند و ار حقیقت تنها محل خلق اثر تغییر

کراه ،اما شیوه تزیینی آثار چندان تغییری نداشاه و همان مکاتب هنتری تتداو و
تکامل یافاه است( .ار این مقالته نقتوش پایته شتمعدان ش 111فقتط بتا ش51
مقایسه شده است).
ار رربهای 1ذیل با مقایسة نقوش شمعدان ساخت الهور بتا ایگرشتمعدانهای
برنجی ساخت ایران میتوان مشاهده کرا که هنرمند ار به کار بران نقوش رومتاری
و گلهای خاایی و رربهای ترنجی و نواری بسیار تحت تأثیر آثار ماقد قرار ااشاه
و تنها ار جزئیات بسیار رریف تفاوتی اندک ایده میشوا.

شمعدان  – 19ساخت ایران
ــــ ـ
 .1رربهای فنی و برااشت نقوش تزیینی را خانم آمنه رحیمی انجتا اااه استت( .آرشتیو استناا اااره
پووه و معرفی آثار).
شمارة  111پاییز 1111

111

شمعدان  – 111ساخت هند

با تعمق ار مان کایبه شعری:
َصتر از ختاک پتای اوستت
«شاهی کته کُحْتلِ هتر ب َ
اائتتتم شتتتفای خلتتتق ز اارالشتتتفای اوستتتت» ...
میتوان اریافت که ار این کایبه جز آنکه به حکمت حضور حضرت رضا و
تأ ثیر معنوی آن بزرگوار ار شفای بیماران اشاره اارا ،از اارالشتفای حضترت
نا می برا و ار اهمیت آن شفای خلق را از اارالشفار بیان می کند؛ از ایتن رو
به احامال قریب به یقین این پایة شمعدان عظیم و با ارزش تتاریخی یکتی از
اشیای مهم برای روشنایی اارالشفای حضرت رضا بواه که بر آن وقف شده

و مورا اسافااه قرار گرفاه است.
کهن ترین منبعی که از اارالشفار ار اورة صفوی نا می برا ،وقفنامة عایق
121
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علی منشی است که وی ار سال  111ق بخشی از ارآمد و موقوفات
تأمین هزینه های اارالشفار وقف می نماید.

را برای

1

این اارالشفار 2ار ایگر اوره های تتاریخی نیتز تتا عصتر حاضتر فعالیتت
می کراه و به سبب عا المنفعته بتوان آن بستیار متورا توجته قترار گرفاته و
موقوفات بسیاری ااشاه است .بررسی اسناا موجوا ار مدیریت اسناا آستاان
قدس رضوی نشاناهندة اهمیت این مرکز و تشکیالت اااری آن و چگتونگی
تأمین مخارج و هزینه های کارکنان و بیماران از  1111ق به بعد می باشد.

1

نتیجه گیری

مطالعة آثار تاریخی به پووهشگران این امکتان را می اهتد کته از زوایتای
مخالف آن را بررسی نمایند.
ــــ ـ
 .1انزابینواا ،رضا و همکاران ،بیست وقفنامه از خراسان 44 ،و.45
 .2بنابر ارالد منابع ار اورة صفوی مانند اوره هتای قبتل ،پزشتکان از جایگتاه و اعابتاری ویتوه
برخوراار بواند و سرپزشک خاندان سلطنای به نا حکیمباشی خوانده می شد که از مراحم و
الطاف مخصو برخوراار بوا و مسئول اساخدا پزشکان ار سراسر کشتور و رستیدگی بته
حقوق آنان بوا .همچنین اکثر شهرهای ایران محلی برای مداوای بیماران ااشاه که اارالشتفار
نامیده می شده است .ار زمان شاه رهماسب نیز یک ااروخانه خیریه راه افاااه بتوا .استکندر
منشی از ربیبان اربار نا می برا و حکیم عمااالدین محموا را ربیبتی حتاذق گفاته کته شتاه
رهماسب به علت توجه خاصی که به خدمت سرکار فیض آثار ااشاه وی را برای ربابتت ار
اارالشفار مشهد مقدس اناخاب می کند .مؤلف تاریخ بی مارستانهای ایران می نویسد  :ار جتوار
حر اارالشفایی نیز وجوا ااشاه که تاریخ اقیق بنای آن معلو نیست ،محتل ایتن اارالشتفار
ارجوار مسجد جامع بواه است .وی بیان می کند کته ار اوران شتاه رهماستب اوّ ل بته ایتن
بی مارساان توجه خاصی می شد و بسیاری از بزرگان به ختدمت آن آستاان و ایتن بی مارستاان
افاخار می کراند( .بنگرید به :الگوا ،سیریل ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خالفت شیرقی،
512؛ کمبتریج ،تاریخ ایران دورة صیفویان ،ج 114 ،4؛ ترکمتان ،استکندر بیتگ ،تیاریخ
عالم رای عباسی 113 ،؛ تاجبخ  ،حسن ،تاریخ بیمارستان های ایران 134 ،و .)135
 .1کریمیان ،علی« ،اارالشفای آساان قدس به روایت اسناا» ،کتاب ماه تیاریخ و جغرافییا ،ش ،125ستال
.11-31
،1137
شمارة  111پاییز 1111

121

پایة شمعدان های اورة صفوی از جمله اشیای ارزشمند این اوره است که
می توانند از نظر فر  ،تکنیک تزیینات و نقوش تزیینی و کایبه های آن بتا آثتار
همزمان و ار مقایسه با اوره های قبل و بعد از خوا ،مورا بررسی قرار گیرند.
ار این نوشاار به اخاصار به بررسی فتر و نق

هتای تزیینتی پایته شتمعدان

شماره 111پرااخاه شده و با تکیه بر کایبه تاریخی آن ار مورا محل وقتف و
اسافااه از آن ا رائه نظر شده است.
ار اورة صفوی وقف شمعدانی بزر

برای استافااه ار اارالشتفار آستاان

قدس امری مهم و ار جهت فراهم آوری امکانتات ضتروری و متورا نیتاز آن
بواه است.
وجوا این شمعدان با تاریخ ساخت 141ق (ش ) 111 .به پووهشگران این
امکان را می اهد تا براساس این نمونه ،اربتار ة ستبک هنتری و فتن ستاخت
بسیاری شمعدان های برنجی مشابه که ار موزه های خارج از ایران و موزه های
مشهد ،اصفهان و تهران و ...وجوا اارند ،مطالعه و ار مورا نحوة ستاخت آن
ارهار نظر کنند.
این شمعدان بعدها مانند بسیاری از آثار ایگر که بترای استافااه ار حتر
مطهر ساخاه شده و پس از مدتی تناستب ختوا را بتا زمتان از استت اااه و
گراآوری شده اند ،جای خوا را به وسایل روشنایی جدیتد اااه و بته خزانته
اناقال یافاه است ،تا اینکه با افاااب اوّلین موزة آساان قدس رضتوی ار ستال
 1124ش ،به عنوان یک شیر موزه ای به نمای

گذاشاه شد.

ار حال حاضر ایتن شتم عدان یکتی از قتدیم ترین اشتیای تتاریخاار اورة
صفوی است که ایدگاه حاکمان آن اوران را نسبت به ابزار روشنایی همراه با
فلسفة اعاقاای و احاماالً تأثیر آن بر ارمان بیماران اارالشفار حر مطهر نشان
می اهد.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1احسانی ،محمدتقی ،هفت هزار سال هنر فلزکاری ،تهران ،اناشارات علمی و
فرهنگی 1113 ،ش.
 .2اعاماا السلطنه ،محمدحسن ،مطلع الشمس ،تهران ،فرهنگسرا1112 ،ش.
 .1الگوا ،سیریل ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خالفیت شیرقی ،ترجمتة
اکار باهر فرقانی ،تهران ،امیرکبیر2511 ،خ.
 .4انزابینواا ،رضا و همکاران ،بیسیت وقیفنامیه از خراسیان ،مشتهد ،بنیتاا
پووهشهای اسالمی1133 ،ش.
 .5بهشای ،محمد  -قیومی بید هندی ،مهترااا ،فرهنگنامیه معمیاری اییران در

مراجع فارسی ،تهران ،اانشنامة تاریخ معماری1133 ،ش.
 .1پو  ،آرتور آپم ،سیری در هنر اییران ،از دوران پییش از تیاریخ تیا امیروز،
تهران ،اناشارات علمی و فرهنگی 1137 ،ش.
 .7تاجبخ  ،حسن ،تاریخ بیمارستانهای اییران (از غیاز تیا عصیر حاضیر)،
تهران ،پووهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی1171 ،ش.
 .3ترکمان ،اسکندر بیگ ،تاریخ عالم رای عباسی ،تهران ،امیرکبیر1132 ،ش.
 .1جاللی ،میثم« ،پایه شمعدانهای صتفوی ار متوزة آستاان قتدس» ،مشکوة،
ش ،11سال.1137
 .11حسینی راا ،عبدالمجید ،شاهکارهای نگارگری ایران ،تهران ،متوزه هنرهتای
معاصر1134 ،ش.
 .11اهخدا ،علیاکبر ،لغتنامة دهخدا ،تهران ،مؤسسه چا

و اناشارات اانشگاه

تهران1171 ،ش.
 .12ایماند ،س ، .راهنمای صنایع اسالمی ،ترجمة عبداهلل فریتار ،تهتران ،بنگتاه
ترجمه و نشر کااب1111 ،ش.
 .11محمدحسن ،زکی ،تاریخ صنایع ایران ،ترجمتة محمتدعلی خلیلتی ،تهتران،
اقبال1111 ،ش.
 .14کریمیان ،علی« ،اارالشفای آساان قدس به روایت اسناا» ،کتاب ماه تاریخ و

جغرافیا ،ش ،125سال .1137
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 .15کمبریج ،تاریخ ایران دورة صفویان .ترجمتة یعقتوب آگنتد ،تهتران ،جتامی،
1131ش.
 .11کنبی ،شیال ،عصر طالیی هنر ایران ،ترجمة حسن افشار ،تهران ،نشتر مرکتز،
1137ش.
 .17هیلن برند ،رابرت ،هنر و معماری اسالمی ،ترجمة اراشتیر اشتراقی ،تهتران،
روزنه و فرهنگساان هنر1131 ،ش.
 .13شناسنامه اثر ،حمید رضا کریمی1111( ،ش) ،آرشیو اسناا ااارة پتووه

و

معرفی آثار موزهها.
 .11رربهای فنی آثار ،آمنه رحیمی1131( ،ش) ،آرشیو استناا ااارة پتووه

و

معرفی آثار موزهها.
 .21مدیریت اسناا و مطبوعات آساان قدس( ،آرشیو) ،سند ش.51711
21. Stierlin، Henri. Islamic Art And Architecture. NewYork Thames
And Hudson. 2112.

22. Melikian-Chirvani، Assadullah Souren.
1511 – 1711. Paris:

Le chant du monde، l'art de l'Iran safavide:

2117.

Musee du Louvre; Somogy.

21. Melikian - Chirvani، Assadullah Souren. Islamic metalwork from
the Iranian world 3th_ 13th centuries London.1132.
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پیشهمایش فرهنگِ مجاوری و زائرپذیری
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ علی سکندری_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

پی همای

اوّلین نشست علمی – پووهشی «فرهنگ مجاوری و زائرپتذیری»

همزمان با اهه کرامت رضوی و ار آساانه میالا حضرت رضا ار هفام شهریور
سال جاری ،ساعت  1صبح پنجشنبه ،با حضور جمعی از محققتان ،اندیشتمندان،
فرهیخاگان و خاامان و خدماگزاران حر مطهر رضوی ار تتاالر شتیخ ربرستی
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
اساسی ار نهااینه کران فرهنگ مجاوری و زائرپذیری میان عمو جامعه به ایراا
سخنرانی پرااخت .وی ابادا ارهار ااشت :ارتقار سطح معرفای ،تقویت باورهتای
اینی و اعاقاای مرا و تبیین سند چشمانداز زیارت ،از ضروریات است.
آقای محموا ممااز افزوا :توجه بته مباحتث فرهنگتی و ارتقتار بیتن
جامعه ار این خصو

میتواند ار حل بستیاری از معضتلهای پتی

عمتو
رو متؤثر

باشد.
ــــ ـ
 .1بنیاا پووهشهای اسالمی – گروه مطالعات فرهنگی زائر.
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ضرورت ارک نعمت همجواری مشهدیها با حر ملکوتی اما رضا از ایگر
محورهایی بوا که ایشان بدان تصریح کرا:
«شهروندان مشهدی بایسای توجه ویوه به قرب همجواری با حتریم ملکتوتی
حضرت رضا را به عنوان قطعهای از بهشت ااشاه باشند و همتواره آن حضترت
را نارر بر اعمال و رفاار خوا بدانند».
سخنران خدمت عمو شهروندان و خدماگزاران بارگاه مطهر رضوی به زائران
آن حضرت را مهماننوازی به نیابت آن اما رئتوف از مهمانتان

عنتوان کترا و

افزوا :باید هدف از این خدمت ار ارجه اوّل جلب رضایت و خشنوای حضرت
رضا باشد.
معاون اماکن مابرکه و امور زائران آساان قدس رضوی ،تدوین سند چشمانداز
زیارت برای ستازمانها ،نهااهتا و عمتو شتهروندان مشتهدی را از ضتروریات
اانست و گفت :همه اساگاههای ماولی اجرایی ،آموزشتی ،فرهنگتی ،حتوزوی و
ارالدرسانی ار ارتقار فرهنگ مجاوری و زائرپذیری ستهیم هستاند و میتواننتد
نق های مؤثری را ار این خصو

ایفا کنند.

وی ابراز ااشت :بنا بر آمار ارائه شده تعداا زائران و گراشگران ار کالنشتهر
مشهد ،ساالنه حدوا بیست و پنج میلیون نفر میباشد که نیازمندیهای فرای هتر
زائر مافاوت است .لذا بایسای برنامهریزیهای صورت گرفاه فراگیر باشد.
ار ااامه این همای  ،حل ة االسال والمسلمین حسین شرفی به قرائتت مقالته
خوی

با عنوان «نق

مسجد ار تعمیق فرهنگ زیارت و زائرپذیری» پرااختت.

وی ابادا با اشاره به اهمیت و جایگاه مسجد ارهار ااشت :نق

مسجد ار تعمیق

فرهنگ زیارت بسیار مهم است .شرایط و احکا مسجد به عنوان خانته ختدا ،بتا
حر ولیّ خدا مشارک است .هرآنچه اربارة مسجد الز و ضروری استت بترای
121
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حر حجّت خدا شایساه و بایساه میباشد .برای سامانااان به زیتارت و تعمیتق
آن باید فرهنگ حضور ار مساجد و جایگاه آن را ار فرهنگ اینی مورا بررستی
قرار اهیم.
وی برای اسایابی به این هدف ،یااآور نکات ذیل گراید:
 .1ضرورت تشکیل جمع و جماعت با حضتور ار مستاجد و بتر پتایی نمتاز
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.

َ و أ َقِیم وا الص لو ة َ َو آت وا الز كو ة َ َو ار كَع وا َم َ الةر ا ِك ِع ینَ ( بقره)41/؛ نماز را بته پتا
اارید ،زکات را بپراازید ،و همراه رکودکنندگان (به جماعت) رکود کنید و نمتاز
بخوانید .اساور به اقامه و برپایی نماز به جمع است.
اذکار نماز نیز با صیغة جمع آمده است؛ مانند« :نعبد ،اهدنا و ربّنا».
اما رضا ار فلسفه نماز جماعت میفرماید« :برای اینکه اختال

و توحیتد

اسال و عباات خدا ،راهر و مکشوف باشد و ار ارهار آنها بر اهل شرق و غرب
حجت حق عزّوجلّ تما گراا و ایگر عذری برایشان باقی نمیمانتد ...ار ستایه
برپایی جماعت و حضور مرا ار کنار هم مساعدت بتر نیکتی و تقتوا و منزجتر
شدن از بسیاری از معاصی حق عزّوجلّ تحقق مییابد».

1

 .2وی ار محور او با اساناا به روایای از پیامبر اکر  به تبیین آثار و برکات
شرکت ار مساجد و اقامة نماز جماعت پرااخت.
 . 1ایشان ار محور سو به زیارت خانه خدا اشاره کرا و گفت :همه زیارتها
و ارااتها به اولیای الهی از زیارت خدا و ایدار حضرت حق سرچشمه میگیرا
ــــ ـ
 .1حرّ عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج،3
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و به زیارت خداوند تبارک و تعالی برمیگراا .مشروعیت هر زیارتی به بازگشت
آن به زیارت الهی است ،چنان که پیامبر اکر



میفرماید« :مساجد خانههای متن

ار زمین هساند که برای اهل آسمان میارخشند ،آنگونه که ساارگان برای اهتل
زمین میارخشند .خوشا به حال آنان که مساجد را خانته ختوی
خوشا به حال بندهای که ار خانه خوی

قترار اااهانتد.

وضو میگیترا ،آنگتاه مترا ار خانتها

زیارت میکند .آگاه باشید که بر زیارتشونده الز است که زائر خوی

را بزر

شمراه ،به وی احسان نماید .کسانی را که ار ال تاریکی شب به ستوی مستاجد
گا برمیاارند به نوری ارخشان ار روز قیامت بشارت اهید».

1

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
بیشار است .زائری که اهل حضور ار نمتاز جماعتت و مستجد نیستت ،زیتارت
ناقصی اارا و ار واقع آن که از زیارت خداوند تبتارک و تعتالی غافتل مانتده ،و
ترک فریضه نمواه ،چگونه میتواند زائر ولیّ اهلل باشتد؟! از امتوری کته ار بتاب
زیارت باید اصالب شوا ،آن است که زائران ار زمان حضتور ار حتر و آستاان
مقدس رضوی باید اهاما جدی و اصلی را به جماعت بدهند .هنگا برپایی نماز
جماعت پیرامون ضریح مطهّتر بایتد خلتوت گتراا و همتة رواقهتا و امتاکن از
صفوف نمازگزاران مملو شوا.
 .4محور چهار عبارت بوا از تربیت زائر پی

از حضتور ار حتر  .زائتر ار

زیارت ،تمرین حضور ار محضر ولیّ خدا را اارا و حضور ار محضر حقتعتالی
را یاا میگیرا .باید از آثار و برکات زیارت آن باشد که پس از زیارت عهد الهتی
ــــ ـ
 .1همو ،وسائل الشیعه ،ج،1
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را پاس اارا و ار نمازهای جماعت ار مساجد شرکت کند .چنانکه زائر ار حر
مهمان حجت خداوند است و ار هنگا اخول از خدا ،پیامبر ،مالئکه و امتا اذن
اخول میخواهد ،ار هنگا اخول به مسجد نیز باید بر ارِ حتر الهتی بایستاد و
ارهار اارا:
«الهی ضیفک ببابک ،یا محسن قد اتل ک المُسیر ،فاجاوز عن قبیح متا عنتدی
بجمیل ما عن دک یا کریم» .خدایا! میهمان توست ،بر ارت ایساااه .ایتن محستن!
گنهکار بر ارِ خانه تو آمده .ای کریم! از زشایهای او ار گذر به آنچته از ختوبی
نزا توست. ...

1

 .5سخنران ار این محور به موضود نشتانه قبتول زیتارت پرااختت و ارهتار
ااشت :زائر باید پس از بسان عهد و پیمان بتا امتا  ار حفتظ آن بکوشتد و بتر
میثاق خوا پایبند باشد.
یکی ایگر از مقاالت ارائته شتده ار ایتن همتای

مقالتهای بتا عنتوان «آااب

مهمانی و میزبانی ار تعتالیم رضتوی» بتوا کته حل ة االستال والمستلمین رضتا
ورناوست پووهشگر بنیاا پووهشهای اسالمی آن را ارائه کرا.
ارزش معنوی مهمانی ار آموزههای رضوی ،منزلت مهمان و جایگتاه معنتوی
او ،اصول مهمانی ،عوامل و پی زمینههای مهمانی ،ورتایف مهمتان و میزبتان از
جملة سرفصلهای مرتبط با موضود مقاله بوا که ستخنران آن را ار قالتب هشتت
بند قرائت کرا:
 .1هماهنگی با خانوااه :اما رضا ار اشاره به ضرورت هماهنگی با ختانوااه
به نقل از اما علی فرموا :کسی آن حضرت را به مهمانی خوا اعوت کرا ،اما
ــــ ـ
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج،41
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فرموا :ار صورتی اعوت شما را اجابت میکنم که برای پذیرایی از من ،ختانوااة
خوا را به زحمت نیندازی.
 .2رعایت شأن :یکی از آااب مهمانی رعایت شأن است کته هتم بایتد بترای
مهمان رعایت شوا و هم برای خوا میزبان اما رضا ار اینبتاره فرمتوا :برختی
اوساان من مایلند که من روی نمد بنشینم و لباس خشتن بپوشتم ،ار حتالی کته
شرایط زمان ،چنین چیزی را برنمیتابد.
 .1آراساگی :از جمله آااب مهمانی بایساگی آراستاگی و ختواآرایی ار حتد
معمول است .این را از اما رضا بیاموزیم که ار هنگا مالقات با ایگران ،ختوا
را میآراست« :اذا برز للناس تزیّن لهم».
 .4فراهم آوران وسیله رفت و برگشت :اگر بنتا ااریتم کستی را بته مهمتانی
اعوت کنیم ،خوب است برای مهمان وستیلة ایتاب و ذهتاب فتراهم آوریتم .ار
رعایت این نکاه از آااب مهمانی ،از اما رضا بیاموزیم که ار خبر احمد بن ابی
نصر بزنطی چنین آمده که میگوید :آنگاه که اما رضا مرا به منزل خوا اعوت
نموا ،برای من مرکبی فرسااا و بر آن سوار شده ،به خدمت آن حضرت شرفیاب
شد .
 .5عد توقع کار از مهمان :اما رضا به همة پیروان خوا آموخاته استت کته
نباید مهمان را به کار وا ااشت ،چنانکه راوی بته نقتل از آن حضترت میگویتد:
هنگامی که ار محضر اما بوا  ،اید چراد منزل آن حضرت اچار مشتکل شتد.
یکی از مهمانان خواست آن را ارست کند ،ولی اما وی را از آن کار بازااشت و
فرموا« :لنّا قو ٌ ال نَساخدِ ُ أضیافَنا»؛ ما خاندان هرگز مهمتان ختوی

را بته کتار

نمیگیریم.
 .1تأمین نیازمندیهای معقول مهمان :از ایگر اموری که باید میزبتان همتواره
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نسبت به مهمان رعایت کند تأمین نیازمندیهای معقول ،مانند تأمین گرما ،سترما،
امنیت و آسای

و مانند آن است ،هر چند این نیازمندیها چیزی کوچتک ماننتد

چوب خالل باشد« :مِن حقّ الضیف أن یُعَد له الخالل»؛ از جملتة حقتوق مهمتان
این است که چوب خالل برای او فراهم آید.
ابوهاشم جعفری میگوید :روزی نزا اما رضا بوا  ،بسیار تشنه بوا  ،هیبت
آن حضرت مانع شد که ار حضتور ایشتان آب رلتب کتنم ،امتا ناگتاه ایتد آن
حضرت آب به من تعارف کرا و فرموا« :لشرِب یا أبا هاشم فإنه یَقطعُ العط َ».
 .7تشکر و قدراانی :بدیهی است که هم مهمان با رفان به مهمانیِ میزبان بر او
منت اارا و هم میزبان به الیل پذیرایی از مهمان بر او حقی اارا .ااب ار مهمانی
ایجاب میکند که از یکدیگر تشکر نمایند .این را از اما رضتا یتاا بگیتریم کته
فرموا« :مَن لم یَشکُر المُنعمَ مِن المخلوقین لم یَشتکُرِ اهللَ عزّوجتلّ»؛ هتر کتس از
تشکر برای مخلوقی که به او نعماتی رستانده استت اریتغ ورزا ،ار حقیقتت از
سپاسگزاری برای خداوند ماعال اریغ ورزیده است.
 .3بدرقة مهمان :اما رضا ار اشاره به این ااب از آااب مهمانداری ،به نقتل
از رسول خدا فرموا« :مِن حقِّ الضّیفِ أن تَمشی معته فاخرجته مِتن حلریمٌک
الی الباب».
شایان ذکر است که نشست اصتلی ایتن همتای

ار خترااا متاه ستال 1112

برگزار خواهد شد .انشاراهلل.
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نشست علمی دربارة روشهای تعیین جهت قبله و اوقات شرعی
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر بسرین احمدیان شالچی_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

عبااات که مهمترین آنها نماز و روزه است ،از اهمیت بستیاری ار ایتن استال و
میان مسلمان برخوراار است .انجا این او فریضه وابساگی زیاای به زمانشناستی و
جهتیابی اقیق اارا .نمازگزار باید به سوی قبلته نمتاز گتزارا و نمازهتا را ار حتد
فاصل زمانهای مشخصی بخواند .شرود و پایان ماه مبارک رمضان به رؤیتت هتالل
ماه وابساه است که آنهم ار زمان مشخصی قابل ایدن استت و متدت روزه گترفان
نیز به زمانشناسی نیاز اارا.
ار سالهای نخست رهور استال بته الیتل تمرکتز مستلمانان ار مکته و مدینته
زمانشناسی و جهتیابی به راحای انجا میشده استت ،امتا بتا گستارش استال ار
اقصی نقاط جهان این موضوعات برای مسلمانان از اهمیت بیشاری برختوراار شتد،
بهگونهای که ار علم نجو اسالمی روشهتای تعیتین جهتت قبلته و تعیتین اوقتات
شرعی از مباحث اصلی است و توجه به ساخت و کاربرا اسطرالب ار میان مسلمان
تا حد زیاای وابساه به همین موضوعات است.
گروه نجو اسالمی بنیاا پووهشهای اسالمی که ار سال  1114شکل گرفتت و ار
سال  1131ار گروه جغرافیا ااغا شد ،فعالیت یکی از کارگروههای آن ار زمینة تهیه
و ساخت اسطرالب ،تعیین اوقات شرعی نقاط مخالف کشور ،تعیتین جهتت قبلته و
ــــ ـ
 .1بنیاا پووهشهای اسالمی – مدیر گروه جغرافیای ممالک اسالمی.
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رؤیت هالل متاه بتهویوه ار متاه رمضتان بتوا .شتماری از آثتاری کته حاصتل ایتن
فعالیتهاست و بنیاا پووهشهای اسالمی آنها را به چا رسانده عبارتند از:
استیعاب الوجوه الممکنة فی صنعة االصطرالب ،اطلیس قبلیهنما ،اوقیات شیرعی
استان اصفهان ،اوقات شرعی استان فارس ،اوقات شرعی شهرستانهای استان خراسیان،
اوقات شرعی استان هرمزگان ،اوقات شرعی مراکز استانهای جمهوری اسیالمی اییران،
اوقات شرعی شهرستانها خ 12جلد  ،تحفه حاتمی ،ستارهشناسی زمانهای اسالمی ،میاه
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
رضوی ار معرض ایتد عمتو استت و نمونته کوچتکتر ار نمایشتگاه آثتار بنیتاا
پووهشهای اسالمی ،ار محل ساخامان بنیاا نگهداری میشوا ،از استااوراهای مهتمّ
گروه به شمار میروا.
ار ااامه فعالیتهای گروه جغرافیای ممالتک استالمی و نجتو استالمی پیرامتون
مباحث قبلهیابی و تعیین اوقات شرعی ،ار نیمه شهریور متاه ستال جتاری کارگتاهی
آموزشی ار محل ساخامان بنیتاا پووهشتهای استالمی برگتزار شتد .عنتوان کارگتاه

«اوقات شرعی از منظر فقه و نجتو » بتوا و مهمانتان آن را حل ة االستال علیرضتا
موحدنواا (رئیس کمیاه علمی سااا اساهالل افار مقا معظّم رهبتری و عضتو هیئتت

علمی اانشگاه صنعای شریف) و حل ة االسال اکار محمدعلی قربانی (عضتو هیئتت
علمی اانشگاه آزاا اسالمی و عضو کمیاه علمی نهضت تولید علم) تشکیل میااانتد.
شرکتکنندگان ار کارگاه شماری از پووهشگرانی بواند که زمینتة فعالیتهتای آنتان
با موضود کارگاه همخوانی ااشت.
ار این کارگاه پس از انجا مراسم مقتدماتی ،اباتدا متدیر گتروه جغرافیتای بنیتاا
پووهشهای اسالمی گزارشی از فعالیتهای گروه را بیان نموا و آنگاه بخت

اصتلی

کارگاه با سخنان اکار موحدنواا آغاز شد .مباحث مطرب شده ار کارگاه – کته بیشتار
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به شکل بحث و محاوره و پرس

و پاسخ بوا – اربتاره نظریتات فقهتی ،شترعی و

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
ایدگاههای گوناگون مطرب گراید و متورا ارزیتابی قترار گرفتت .ار بخت

پایتانی

کارگاه اکار محمدعلی قربانی ضمن ارائته گزارشتی از برختی کارهتای پووهشتی و
کاربرای خوا ،به معرفی اسطرالبی پرااخت که خوا ساخاه است و با استافااه از آن
به سرعت و به آسانی میتوان اوقات شترعی را بته استت آورا ،صتور فلکتی را ار
آسمان اید ،جهت قبله را تعیین کرا و. ...
کارگاه با تشکر معاونت خدمات پووهشی بنیاا از مهمانتان بته پایتان رستید ،امتا
مقدمات برگزاری جلسهای پیرامون قبله را فتراهم کترا؛ جلستهای کته ار تتاریخ 21
شهریور ماه ار تاالر شیخ روسی بنیاا پووهشهای استالمی برگتزار شتد .عنتوان ایتن
گراهمایی که پنجمین نشست علمی ماه بنیاا بته شتمار میرفتت« ،قبلته ،پدیتدههای
جغرافیایی و نجو اسالمی» با یاای از شااروان اکار عباس سعیدی رضوانی بوا.
شرکتکنندگان را ار پنجمین گراهمایی بنیاا ،اعضای بنیاا پووهشتهای استالمی،
اساااان اانشگاه و حتوزه و شتماری از نزایکتان و خویشتان زنتدهیاا اکاتر عبتاس
سعیدی رضوانی تشکیل میاااند .همانند همه گراهماییها جلسه بتا تتالوت قترآن
مجید آغاز شد .پس از اعال برنامه ،آقتای اکاتر محمدمهتدی رکنتی یتزای ،استااا
بازنشساه اانشگاه فراوسی مشهد و مدیر مسئول و سرابیر مجله مشکوة به سخنرانی
پرااخت و با اساناا به آیات قرآنی اهمیت نجو اسالمی را مطرب کرا .ایشان بخت
پایانی ستخنان ختوا را بته رترب فعالیتهتا و تالشهتای اکاتر ستعیدی رضتوانی
اخاصا

اااه ،یاا و خارره ایشان را گرامی ااشت.

ار ااامه ،مدیر گروه جغرافیا گزارش کوتتاهی از بیستت و هشتت ستال فعالیتت
گروه جغرافیای ممالک اسالمی و نجو اسالمی ارائه کترا و بتهویوه بته ستمینارهای
برگزار شده ،کاابها و مقاالت جغرافیایی مناشر شده و پووه های شتااروان اکاتر
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تقی عتدالای ،زنتدهیاا اکاتر ابوالفضتل نبئتی و حل ة االستال والمستلمین جتواای
باغسنگانی ار ابعاا گوناگون نجو اسالمی اشاره نموا.

سخنران بعدی حل ة االستال والمستلمین مهتدی ستهرابی ،متدیر گتروه نجتو

پووهشگاه علو وحیانی معراج بوا که سخنان خوا را به موضود قبلته و روشهتای
تعیین جهت قبله اخاصا

اااه بوا .ایشتان از چهتار منظتر فقته ،جغرافیتا ،مثلثتات

کروی و نجو کروی روشهای جهتیابی قبله را مطرب نمواه ،متورا بررستی قترار
ااا .وی ار پایان سخنرانی خوا به شبهات و پرس های حاضران پاسخ ااا.
آخرین سخنران جلسه اکار محموا سعیدی رضوانی ،اانشیار اانشگاه فراوسی و
فرزند شااروان اکار عباس سعیدی رضوانی بوا .ذکر خصوصیات اخالقی ،اختال
و ایمان و تعهد پدر نسبت به انقالب اسالمی ،محورهای اصلی صحبتهای ایشان را
تشکیل میااا که با ذکر خارراتی از مرحو اکار سعیدی همراه شده بوا.
ار پایان نشست ،اکار امیر سلمانی رحیمی ،مدیر خدمات پووهشی بنیتاا از تهیته
لوب یاابوا و اهدای آن به خانوااه اکار سعیدی خبر ااا که اکار علیمحمتد بترااران
رفیعی ،اسااایار بازنشساه اانشگاه فراوسی مشهد و معاونت فرهنگتی ستابق آستاان
قدس رضوی و عضو هیأت مدیره بنیاا آن را به همسر آن مرحو تقدیم کرا.
شایان ذکر است که بنیاا پووهشهای اسالمی کاابی با عنوان کار مدی در دانیش و

مدیریت ،نگاهی به زندگی و ثار شادروان دکتر عباس سعیدی رضوانی مناشر کرا کته
ار این نشست علمی ار اخایار شرکتکنندگان قرار گرفت .این کاتاب کته ار متدت
بسیار کوتاهی آمااه چا شتد ،شتامل او فصتل استت .فصتل نخستت بته مطتالبی
اخاصا

اارا که شتماری از اانشتجویان و آشتنایان آن فقیتد اربتارة ویوگیهتای

اخالقی و شخصیای ایشتان نوشتاهاند و فصتل ایگتر ،نمونتههایی از مقتاالت اکاتر
سعیدی است .همچنین نمایشتگاهی از آثتار نجتومی چتا شتده بنیتاا پووهشتهای
اسالمی و آثار اکار عباس سعیدی رضوانی ار کنار محل برگتزاری نشستت تتدارک
ایده شده بوا.
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ABSTRACTS
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
1111  پاییز111 شمارة
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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 selfsacrifice 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.

2

1111  پاییز111 شمارة

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.
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