
 
 
 

  

  

  

  یمعناشناخت یلیتحل م،یعقل در قرآن کر ییزا مانیا

  
 سید محمدعلی علوي    

  

  

  14/1/1393: دریافتتاریخ 

  21/4/1393تاریخ تأیید: 
  

  چکیده: 

جانب گسست بلکه تضاد آن دو  یاز متفکران غرب ياریو عقل هرچند بس مانیگسست ا ای وندیدو نظرگاه پ انیم

را  رشانیگسست ناپذ وندیآن دو بلکه پ يبر معارف قرآن و عترت (ع) سازگار یتنمب دگاهیرا گرفته اند اما د

. ابدی یو تکامل م ییایو بر دوش عقل پو تهانسان داش يدر خردورز شهیر مانینظرگاه ا نی. در ادینما یم دیتأک

که کمتر  میرآن کرعقل در ق ییزا مانیا سمیو مکان ییچرا ژهیو بو وندیپ نیا یمعنا شناخت لیباب، تحل نیدر ا

 میو واژگان و مفاه مانیعقل، ا یمضاعف دارد. از معنا شناس یتیمورد توجه و مداقّه پژوهندگان بوده است اهم

که:  دیآ یبدست م میقرآن کر اتیآ ریو سا ونسیسوره  100 هیآن دو در آ وندیدر فهم پ نندهک نییمرتبط و تع

که حامالن و  »اتیآ« ریدارد در مس» حق«ه انسان نسبت به است ک یو ادراك و التزام یندگیکه جو» عقل«

و خردمند  ازدی یماست دست » أمن و آرامش«تذکّر، تفکّر و تدبر به گمشده خود که  يرسوالن حق اند با پا

 در روان و زبان و کردار، به سبب شناخت و  نان،یاست سراسر امن و امان و اطم یرا که سامان »مانیا«شاهد

در ذات خود » حق«است که  یسامان، به خاطر ثبات و آرامش نیکشد و ا یود به حق، در آغوش مالتزام خ

  است.» عقل« يو حق مدار ییدر حق جو ینو فزو ییایمرهون پو »مانیا« یو فزون ییایداراست و پو
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  مقدمه 

ایمان و رابطه آنها مورد توجه اندیشمندان عقل و 

بسیاري بوده است. برخی متفکران غربی در پی عملکرد 

هاي افراطی کلیسا در قرون وسطی به  و موضعگیري

نظریه پردازي در پاسخ به این سؤال پرداخته اند که آیا 

اساساً ایمان و اعتقاد دینی یک کنش ضد عقالنی یا 

اینکه چنین اعتقاد و ایمانی دست کم غیرعقالنی است یا 

نه تنها غیر عقالنی نیست بلکه سازگار با عقل و قابل 

توجیه با احکام عقلی است؟ چنانکه این مباحث از 

دیرباز در میان مسلمانان نیز وجود داشته و نظریه 

هایی چون اهل حدیث، پردازي در این باره دسته بندي

کل داده است معتزله، اشاعره و شیعه را در میان آنان ش

  ). 66-40: 1390(نک: محمدرضایی، 

دیدگاه فراتر این است که اساساً ایمان زاییده عقل 

است و جز خردمندان به وادي ایمان (راستین) وارد 

شوند. این دیدگاه که از چشمه جوشان معارف قرآن  نمی

شود نه تعریف دین و  و اهل بیت علیهم السالم سیراب می

ق تحریف شده و آمیخته به اباطیل ایمان دینی با مصادی

هاي عقالنیت تعریف  پذیرد و نه شاخصه بشري را می

  شده در حصار تنگ ماتریالیسم و اومانیسم غربی را.

بویژه  در میان آثار دانشمندان علوم اسالمی

مفسران، ردپاي این مبحث را به مناسبت آیات و 

ل یابیم که به تفصیروایاتی در خصوص ایمان و عقل می

اند و اکثراً اصل پیوستگی این دو یا اجمال بدان پرداخته

اند و هر کدام گوهر را در حیات انسان پذیرفته

مالحظات و قیودي را در این رابطه متمایز از دیگران 

). 126- 125: 1381اند(نک: جوادي آملی، مطرح نموده

توان یافت پاسخ به اما آنچه را در این میان کمتر می

چرایی ایمان «و پاسخ به » ه عقل تا ایمانچیستی را«

باشد.  بنا بر پذیرش ایمان زایی عقل) می»(زایی عقل

اینکه عقل براي نیل به ایمان چه راهی را باید طی کند؟ 

و اینکه در جوشش ایمان چه حلقه اتصالی میان عقل و 

  کند؟  ایمان میانجیگري می

پاسخ به این دو پرسش را با روش تحقیق  

گیریم، با و معناشناختی در قرآن کریم پی میموضوعی 

محوریت آیه صدم از سوره مبارکه یونس و دو آیه قبل 

و پس از آن، آیه اي که در آن به طور منحصر بفردي در 

قرآن کریم دو واژه ایمان و عقل با پیوندي روشن بکار 

این آیه را هر چند برخی از مفسران از  1رفته است.

)، اما تدبر 1/420: 1420اند(بغوي، آیات متشابه دانسته 

در آیه و سیاق آن به همراه تدبر در سایر آیات مرتبط 

  سازد. با آن در قرآن کریم، إحکامش را روشن می

»آل و کبر شَاء میعاً لَوج مضِ کُلُّهی االرنْ فنَ مم

 ما کَانَ لنَفْسٍ و –أَفَأَنْت تُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُوا مؤْمنینَ 

نَ إِالَّ بِإِذْنِ اهللاِ وینَ الَ  أَنْ تُؤْملَى الَّذع سلُ الرِّجعیج

ما  االرضِ و قُلِ انْظُرُوا ماذَا فی السماوات و - یعقلُونَ

-99یونس/»(یؤْمنُونَ ال النُّذُر عن قَومٍ یات وتُغْنی اآل

101(2  

ل و ایمان در لغت و هاي عق نخست به ویژگی 

پردازیم.  دیدگاه مفسران و جمع بندي و نقد آنها می

سپس مالزمت عقل و ایمان را در متن آیات قرآن به 

نشینیم و جایگاه اذن الهی را در فراز نخستین  نظاره می

کنیم.  سوره یونس در رابطه با ایمان بررسی می 100آیه 

                                                 
. آیاتی که مشتقات عقل و ایمان با هم در آن آمده است:  1

  100و یونس/ 118و آل عمران/ 75-76بقره/

خواست قطعاّ هر که در  و اگر پروردگارت می«. ترجمه آیات:  2

آوردند، پس آیا تو مردم را  زمین است همگی یکسر ایمان می

و هیچ کس را نرسد که جز  -یکنی که مؤمن شوند؟ ناگزیر م

ورزند  به اذن خدا ایمان بیاورد و [خدا] بر کسانی که خرد نمی

بگو : بنگرید که در آسمانها و زمین  -سازد پلیدي را چیره می

چیست؟ و [لی] نشانه ها و هشدارها گروهی را که ایمان 

  ».بخشد آورند سود نمی نمی
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عقل را که  همچنین معناي رجس و ارتباط آن با ایمان و

در فراز پایانی آیه آمده است در بخش دیگري مورد 

دهیم. پس از این مقدمات به طور متمرکز  بحث قرار می

پردازیم و در دو بخش با  به دو پرسش اصلی تحقیق می

به آن دو پاسخ » حقّ«و » آیات الهی«محوریت 

  گوئیم.  می

  ایمان در لغت

است، ابن » منأ«از باب إفعال از ماده » ایمان«واژه 

گرداند  فارس معناي این ماده را به دو اصل متقارب برمی

و » سکون القلب«، ضد خیانت به معناي »امانت«یکی 

). راغب نیز معناي 1/133: 1404»(تصدیق«دیگري 

دانسته  »طمأنینۀ النفس و زوال الخوف«را » أمن«اصلی 

 از مصدر إیمان را بر دو »ءامنَ«است، وي کاربرد فعل 

جعل أمن براي «داند یکی متعدي به معناي  وجه می

نام دارد و » مؤمن«چنان که خداي متعال » دیگري

و گاه مراد  »صار ذا أمنٍ«دیگري غیر متعدي به معناي 

است چنان » اذعان نفس به حقّ«از ایمان، از باب مدح، 

و ما أنت بمؤمنٍ «سوره یوسف مراد است  17که در آیه 

، گفته اند ایمان در اینجا به معناي »صادقینَ لنا و لو کنّا

(راغب، »همراه با أمن تصدیقی«است البته » تصدیق«

). مصطفوي نیز در بیان دیدگاه تحقیقی 90-91: 1412

و جمع بندي خود از نظرات لغویون یگانه ریشه معنایی 

سکون و رفع خوف و وحشت و «را » أمن«براي ماده 

را تنها بر وجه » انایم«شمرد، وي  برمی» اضطراب

» قرار دادن خود یا دیگري در امن و سکون«متعدي و 

  ).1/150: 1360معنا کرده است (

برکناري از «و » سکون و آرامش نفس«مفاهیم 

در تمام کاربردهاي الزم » خوف و وحشت و اضطراب

آرام «، » امان و ایمنی دهی«و مفاهیم » أمن«مادة 

در » و وحشت زدودن ترس و و اضطراب«و » بخشی

کاربردهاي متعدي آن مشهود و مفهوم است. اما 

توان تمام کاربردهاي قرآنی آن را  ، که می»ایمان«

آرام بخشی و امان «، 1برخالف نظر راغب متعدي دانست

است که به خاطر یک حقیقت، » دهی به خود یا دیگري

گیرد، و یا  و یا باطلی موهوم توسط انسان انجام می

عزّوجلّ، در مورد بندگانش عملی ساخته خداي مؤمن، 

تصدیق و «بخشد. مفهوم  آنان را آرامش و ایمنی می

در معناي ایمان نیز آن گونه تصدیقی است که با » اذعان

همراه باشد، چنانکه ابن » اطمینان قلب و سکون نفس«

فارس و راغب بدان اشاره کرده اند. نمونه آیاتی در 

  آید: خصوص این معنا در پی می

 هواهللا الذي ال اله االّ هو الملک القدوس السالم «

  )23(حشر/ »... المؤمن

»یتهذَا الْب بوا ردبوع  - فَلْیعن جم مهمي أَطْعالَّذ

ا ومءنَهف منْ خَو4-3(قریش/»م(  

الْمؤْمنُونَ کَلٌّ  الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیه من ربه و منَءا«

  )285(بقره/ ...» رسله کُتُبِه و مالَئکَته و بِاهللا و منَءا

 یؤْمنُونَأَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أوتُوا نَصیبا منَ الْکتَابِ «

الطَّاغُوت و ت51نساء/( »... بِالْجِب(  

  ایمان در دیدگاه مفسران

ذ از مفسران، گذشته از مباحث لغوي که رأساً یا متّخ

اند، چنان که پیش از  لغویین در ضمن آثار خود آورده

این گذشت، زوایاي دیگري از حقیقت ایمان را مورد 

توجه قرار داده و خصائصی را براي آن بر شمرده اند که 

باشد؛ از  در شناخت معنا و حقیقت آن تعیین کننده می

جمله در خصوص مدخلیت اراده و اختیار انسان در 

اند که در  دیدگاههاي متفاوتی را عرضه کرده تحقّق ایمان

  توان به سه منظر اشاره کرد: این باره می

                                                 
سازي براي  پی آن زمینهقرآن کریم و در  . حذف مفعول در آیات 1

اي است که به فراوانی انجام شده است(نک: زجاج،  تفکّر رویه

  )175-11/174: 1418؛ صافی محمود، 2/405-510: 1420
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انّ االیمان «ایمان امري کامالً موهبتی ؛  -1

الیحصل االّ بتخلیق اهللا تعالی و مشیئته و ارشاده و 

هدایته فاذا لم یحصل هذا المعنی لم یحصل 

). عبارت 7/304-1: 1420(فخر رازي، ” االیمان

انّ االیمانَ امرٌ «و همانند آن چون فوق 

هبیبیانگر همین دیدگاه 5/60: 1412مظهري، »(و (

است. از این منظر کسانی که بر آنان تقدیر الهی 

چنین رفته است که ایمان نیاورند هرگز ایمان 

» تعقّل«نخواهند آورد، هر چند از کسانی باشند که 

ین کرده و در آیات الهی و ملکوت آسمانها و زم

و به تأمل نگریسته باشند (خطیب،  1نظر افکنده

6/1090.(  

االیمان الیکون االّ «ایمان امري اختیاري؛  -2

باالختیار، جعل [اهللا] االیمان خاضعاً إلرادة االنسان 

» و اختیاره من خالل المؤثّرات التی تدفعه الی ذلک

). در این دیدگاه 369-11/368: 1419(فضل اهللا، 

هبت خداي تعالی است اما تحقّق هر چند اختیار مو

شود. و  ایمان جز از طریق اختیار انسان حاصل نمی

هر چند اراده او در طول اراده الهی بوده و مستقل 

از آن نیست ولی براي ایمانی که خداي عزّوجلّ از 

او خواسته و بدان دعوتش نموده است، راهوار بوده 

ن و بن بستی نخواهد داشت. در بیان مفسرینی چو

طباطبایی، مراغی، مغنیه، فضل اهللا، مکارم، گنابادي، 

مال فتح اهللا کاشانی، سیدقطب و ابن عاشور، این 

نظرگاه مشهود است (نک: تفاسیر ایشان ذیل آیه 

  یونس). 100و  99

ایمان ثمره عواملی مرکب از اختیاري و  -3

رسد  غیراختیاري؛ از بیان برخی مفسران به نظر می

                                                 
. چنانکه خواهد آمد تعقل و نظر و تأمل در آیات الهی بنا بر  1

شواهد قرآنی و در نگاه سایر مفسران سبب ایمان بوده یا 

  مندي از موهبت الهی ایمان است. بهره شرط

و دسته اسباب یا دو عامل که ایمان را حاصل د

اصلی، یکی اختیاري و دیگري غیر اختیاري، 

ایمان چون دیگر اعمال نیست «دانند.از جمله:  می

که بشر بدان قیام کند، بلکه بخشی از آن وابسته به 

همانند پیروزي درجنگ است  مشیت خداست یعنی

(مدرسی، »توان صددرصد به آن یقین داشت که نمی

باید نور ایمان از مبدأ فیاض به «)، 4/380: 1377

قلب مؤمن افاضه گردد. افاضه نور ایمان و جلب 

آن بدست خود انسان نیست. ایمان آوردن به اذن 

خداست لکن مقدمه و مهیا گردیدن نفس به قبول 

ایمان منوط به تعقّل و تدبر است که آن امر 

). 6/213: 1361(بانوي اصفهانی، » اختیاري است

» التفسیر لکتاب اهللا المنیر« استا صاحبدر همین ر

ایمان هر کس را نتیجه دو عامل دانسته است، یکی 

عقل و شعور و تمییز حق و باطل بوسیله آن و دوم 

اراده تشریعی خداوند مبنی بر دعوت و تکلیف 

-4/199: 1402حویزي،  مردم به ایمان (کرمی

200.(  

تر در بررسی این سه دیدگاه، دیدگاه دوم موجه  

رسد زیرا هم با دعوت به ایمان از سوي  به نظر می

خداي متعال و سنن الهی جاري در حیات انسان سازگار 

است و هم با نفوذ مطلق مشیت ربوبی در عالم، با این 

توضیح که میدان داري اختیار انسان براي تحقق ایمان 

در این دیدگاه نه مستلزم پذیرش استقالل آن از اراده 

م عرضی با آن و نفی نفوذ مشیت الهی در خداوند و ه

این جاست و نه موجب قول به نفی جریان سنت الهی در 

زندگی بشر مبنی بر اختیار و تکلیف و جزاي او بویژه 

چون ایمان و کفر. همین معنا در روایتی از  در امر مهمی

امام علی بن موسی الرضا علیهما السالم وارد شده است 

تکلیف و تعبد  براي نفس آدمی که که خداوند مادامی

ممکن و میسر باشد ( ما کانت مکلّفۀ متعبدة )، او را به 
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و إلجاؤه إیاها نماید ( امر کرده و بدان دعوت میایمان 

(بحرانی،  )عند زوال التکلیف و التعبد عنهاالی اإلیمان 

دگاه دیگر، ). در حالی که در دو دی3/65-66: 1416

) ت یکی از این دو مهمالهی یا اختیار انساننفوذ مشی (

نفی یا مورد غفلت واقع شده است یا عبارت نارساي 

  نویسنده موهم چنین نفی یا غفلتی است.

را که صورت و فعلیت روان و » ایمان«بنابراین 

همدانی،  توان دانست (حسینی فصل حقیقی انسان می

) باید در عالم اسباب و مسببات جستجو 8/307: 1404

و از انسانِ مختار انتظار داشت، البته جز با اسبابی  کرده

که مسبب االسباب پسندیده و جز از راهی که بخشنده 

ي اختیار خواسته، براي انسان ممکن و میسر نخواهد 

  بود.

خصائص دیگري از ایمان را که به تصریح یا  

» قلبی بودن«توان  اشاره در آثار مفسران آمده است، می

دانست. گنابادي » ناراستین«و » راستین«ه و تقسیم آن ب

اجبار «کند:  با نفی اجبار و اکراه در مورد ایمان بیان می

کند حال آنکه ایمان امري  و اکراه از قالب تجاوز نمی

) هم چنان که صاحب 2/315: 1408( »قلبی است

دانسته است » عملی قلبی«ایمان را مخزن العرفان 

  ).6/212: 1361(بانوي اصفهانی، 

توان پذیرفت که اساس و ریشه  چه میاگر 

قلب و روان انسان است اما انحصار آن به این » ایمان«

هاي قلبی ساحت پذیرفتنی نیست زیرا عالوه بر شاخصه

هاي رفتاري نیز براي ایمان و مؤمنان  و روانی، شاخصه

در مورد راستی و  1در آیات و روایات ذکر شده است.

تنی است که متعلّق ایمان ممکن ناراستی ایمان نیز گف

است امري باطل باشد لذا با لحاظ متعلّق آن نه تنها 

                                                 
و نیز  کتاب االیمان و  3-2و انفال/ 15. براي نمونه نک: حجرات/ 1

الکافی از  »انّ االیمان مبثوثٌ لجوارح البدن کلّها«الکفر، باب 

  ). 40-2/33: 1407(کلینی، 

ممدوح و مطلوب نیست بلکه موجب رجس و هالکت 

است. آیاتی از قرآن کریم گویاي به این امر است، لذا 

توان در دو معناي  کاربردهاي واژه ایمان در قرآن را می

بر این  2انست.د» ایمان ناراستین«و » ایمان راستین«

اساس صاحب ایمان ناراستین هرچند جویاي امن و 

آرامش است اما در واقع فریفتۀ سرابی از امان و اطمینان 

است. در همین باره راغب اصفهانی پس از بیان معناي 

لغوي ایمان در مقام یک مفسر به شرح یکی از 

کاربردهاي آن در قرآن پرداخته و ایمان مذموم و 

أَلَم تَرَ إِلَى «و قوله تعالی: «شود:  یادآور می ناراستین را

 تنُونَ بِالْجِبؤْمتَابِ ینَ الْکا میبینَ أوتُوا نَصالَّذ

الطَّاغُوتلهم و انّه قد » و فذلک مذکور علی سبیل الذم

حصل لهم االمن بما ال یقع به األمن اذ لیس من شأن 

مئنَّ الی القلب، ما لم یکن مطبوعا علیه، ان یط

در ادامه ذیل سایر عناوین ). 91: 1412(»الباطل

  کنیم. هاي دیگري از ایمان راستین را بررسی می ویژگی

  عقل در لغت

، یکی از قوا و »عقل«هر چند معناي متبادر از واژه 

خصائص انسانی است اما براي شناخت دقیق تر آن 

گذري بر معناي بن واژه و وجوه استعماالت آن 

است. ابن فارس تمام مشتقات آن را از یک اصل گش راه

دانسته که عمدتاً بر نوعی بازداشتن داللت دارند، از 

که بازدارنده از گفتار و رفتار نکوهیده [در » عقل«جمله 

). ابن منظور نیز در قاموس 4/69: 1404انسان] است (

را با » عقل«خود معناي پیش گفته از ابن فارس براي 

که گویاي نوعی بازداشتن » نُهی«و » حجر«دو عبارت 

                                                 
نیز » ایمان ماندگار«یا » ایمان نافع«توان به  . از ایمان راستین می2 

که پایه و مدار این ایمان است بنابر آیه » حق«رد چنانکه نام ب

سوره رعد موصوف به نفع و مانایی است همچنانکه از چنین  17

سوره یونس به نافعیت و سودمندي یاد شده  98ایمانی در آیه 

  است.
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واژه به  است آورده و در ذکر وجوه معنایی این بن

رجلٌ عاقلٌ الجامع «کند، از جمله:  مواردي اشاره می

العاقل الذي یحبس نفسه و یردها عن « ،»ألمره و رأیه

. )11/458: 1414( »العقلُ التثبت فی االمور« ،»هواها

م چون: دواء، دیه، حصن، در سایر استعماالت عقل ه

سید القوم، فهم، بند و إمساك (همان جا) نیز داللت بر 

چنین  وجود دارد. هم» بازداشتن و نگهداري«معناي 

امساك و «راغب در مفردات خود اصل در واژه عقل را 

را مثال » عقلُ البعیرِ بالعقال«برشمرده و » استمساك

به عنوان یکی آورده است؛ وي در ذکر معناي رایج عقل، 

و نیز » قوه مهیا براي پذیرش علم«از قواي انسان، آن را 

کند  تعریف می» علمِ مستفاد انسان به وسیله این قوه«

)1412 :577.(  

با قوة نامدار » عقل«واژه  در تطبیق معناي بن

در انسان ذکر این توضیح ضروري است که » عقل«

تواند  میمتوقّع از عقل ن» نگاهداري«و » بازداشتن«

تثبت «ضابطه باشد چرا که در این صورت،  آشفته و بی

که در معناي عقل و » در امور و سامان اندیشه و کار

عاقل ملحوظ است (ابن منظور، همان) حاصل نخواهد 

؛ لذا 1شد و دیگر رفعت و کرامتی براي آن نخواهد بود

مدار و مالکی باید تا معناي مورد انتظار از عقل در 

ز به درستی فهمیده و حقق شده و در مقام فهم نیانسان م

  تعریف گردد.

» حقّ و عدل«تواند جز  این مالك و معیار نمی

التحصن تحت برنامه « التحقیقباشد چنان که صاحب 

را الزمه عقل دانسته است » العدل و الحقّ

مندي در معنا و  ) این ضابطه8/196: 1360(مصطفوي،

و به بیانی دیگر در کتاب با کاوشی اندك » عقل«کارکرد 

شگفت راغب نیز قابل اصطیاد است. ایشان که عقل را 

تعریف کرده است در تعریف » قوة متهیئۀ لقبول العلم«

                                                 
1 .»ه«و  »کلُّ عقلٍ رفعأکْرَم همان)(ابن منظور »عقیلۀ کلّ شیء ،  

کند  معنا می» إدراك الشیء بحقیقته«آن را » علم«

» عقل«). لذا فهم صحیح و دقیق معناي 580: 1412(

ت. در آن میسر نیس» حق«بدون لحاظ جایگاه محوري 

با این توضیح که عقل در رد و قبول خود و بازداشتن و 

حقّ و «پذیرش خود معیاري دارد که عبارت است از 

این تصویر از عقل و نسبت آن با حق را در  ».حقیقت

توان مشاهده کرد. روایاتی از قبیل:  معارف روایی نیز می

(آمدي، » ثمرة العقل لزوم الحقّ«و  »العقلُ رسولُ الحقّ«

ما بین الحقّ و الباطل االّ قلّۀ «) و 53 - 50: 1366

تواضَع للحقّ تَکُن «) و 1/254: 1371برقی، »(العقل

) مؤید و گویاي این 1/16: 1407(کلینی، »أعقلَ الناس

  مطلب است.

نکته دقیق دیگري که با مالحظه کاربردهاي این 

واژه و بیان اهل لغت فهمیده شده و عدم توجه به آن 

گر در این عرصه است صبغۀ عملی و رهزن پژوهش

تطبیقی عقل در زندگی انسان است. با مرور دوباره 

این مهم  التحقیقسخن ابن فارس، ابن منظور و صاحب 

گردد که عقل صرفاً یک قوه نظري براي فهم و  روشن می

بازداشتن از رفتار «رد و قبول نظري امور نیست بلکه، 

حفظ از هوي و « ،»اسامان و تثبت در کاره«،»نکوهیده

و مانند آن(همان) گویاي وجهه عملی » هوس و مهالک

عقل است که باید در معناي آن مورد توجه قرار گیرد. 

» علم«راغب اصفهانی نیز که عقل را در پیوند با معناي 

تعریف کرده است از این نکته غافل نبوده و علم را دو 

ضربان: و العلم من وجه «نویسد:  و می 2گونه دانسته

نظري و عملی فالنظري ما إذا علم فقد کَملَ نحو العلم 

بالموجودات و العملی ما ال یتم إالّ باَن یعمل کالعلم 

  (همان).»بالعبادات

                                                 
ر تعریف راغب، عقل نیز دو گونه یا دو ساحت . به تبع علم، بناب 2

  نظري و عملی خواهد داشت.
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  عقل در دیدگاه مفسران

در این بخش دیدگاه مفسران در خصوص عقل ذیل آیه  

گردد.  سوره یونس مطرح و بررسی می 101و  100

اند،  ایشان جدا از سیاق آیه عقل را تعریف کرده برخی از

» تفسیر روشن«و » اطیب البیان«مانند آنچه در تفسیر 

عقل دو معنی دارد یکی مقابل جنون، دیگر «آمده است: 

مقابل جهل، آن هم [نه] جهل مقابل علم بلکه به معنی 

 /6: 1378(طیب، »حمق و نَکرَي و مکر و شیطنت

از شؤون و قواي نفس انسانی اي  عقل قوه«) و 464

است که با آن خیر و شرّ و صالح و فساد در ادامه 

زندگی از جهت مادي و معنوي تشخیص و تمییز داده 

شده و از آن در برنامه زندگی مادي و معنوي استفاده 

  ).11/105: 1380(مصطفوي، »شود می

الّذینَ ال «سایر مفسران عمدتاً عنوان  

) را با عنایت به سیاق آیه و 100(ذیل آیه »یعقلونَ

ارتباط آن با صدر آیه و آیه بعد تفسیر کرده و در تبیین 

، لوازم و اضداد آن را مورد توجه قرار »عقل«معناي 

؛ حسینی 225: 1419(سبزواري نجفی،»تدبر«اند.  داده

؛ 223: 1416سیوطی، /؛ محلّی232: 1423شیرازي،

) و 4/409: 1336؛ کاشانی، 11/273: 1418زحیلی، 

) 287: 1422؛ دخیل، 5/206: 1372(طبرسی، »تفکّر«

هاي رشاد و  اختیار خیر و پیمودن راه«در آیات، 

؛ و »عقل«) در معناي 2/91: 1413(حجازي، »سداد

؛ زحیلی، 7/136(طنطاوي،  »عدم بکارگیري عقل«

؛ ابن 220: 1419؛ صادقی، 3/125همانجا؛ بیضاوي، 

) به خاطر 11/184اشور، ؛ ابن ع2/500: 1419عجیبه، 

 »تکذیب آیات«ننگریستن در حجج و آیات ح: 

خودستایی و «، )1/127: 1417(طباطبایی، 

؛ نک: 8/308: 1404همدانی،  (حسینی »خواهی هوس

 »عمل نکردن به داللت عقل«)، 4/200: 1402کرمی، 

(ابو حیان،  »اصرار بر کفر«)، 1/413: 1367(نسفی، 

؛ زمخشري، 2/130: 1377؛ طبرسی، 6/109: 1420

جهل «و  )2/134؛ نک: سمرقندي، 2/373: 1407

(اسفراینی،  »نسبت به حقاي: حجج و احکام الهی

) در معناي 4/337: 1371؛ میبدي، 3/1003: 1375

  در تفاسیر فریقین آمده است.» ال یعقلونَ«

در این میان از بیان ابن عاشور و طنطاوي استفاده 

دو کارکرد یا دو حال داشته تواند  شود که عقل می می

باشد، یکی حالت استقامت و سالمت و دیگري حالت 

ال «اعوجاج و بیماري، لذا ابن عاشور نفی عقل در 

و عدم اهتداء عقول آنان » عقل مستقیم«را نفی  »یعقلونَ

). طنطاوي نیز 11/184دانسته است (» ادراك حق«به 

» یح عقلنفی استعمال صح«در همین راستا این نفی را 

آمد آن است.  و خیر پی» حق«شمرد، استعمالی که  برمی

اند که عقل خود  کسانی» الّذینَ ال یعقلونَ«بر این اساس 

گیرند  را براي رسیدن به اباطیل و شرور به کار می

). این دیدگاه در مورد عقل که براي آن احیاناً 7/137(

ه و پیامدي جز خیر و حقیقت پذیرفت» حقّ«مداري جز 

گذشت و با » عقل«شده است، با آنچه در بررسی لغوي 

اطالق آیه مورد بحث و با سایر آیات مرتبط و نیز با 

  نماید. دیدگاه بسیاري از مفسران ناسازگار می

در » حق«از مفسرینی که به جایگاه محوري 

توان به میبدي (همانجا)،  اند می معناي عقل توجه کرده

زحیلی، )، 11/105: 1380؛ 8/196: 1360مصطفوي (

اشاره کرد. براي  1، ابن عاشور و طنطاويکرمی ادقی

بر این مطلب  التفسیر لکتاب اهللا المنیرنمونه صاحب 

را به کسانی تفسیر  »الذینَ ال یعقلونَ«تصریح نموده و 

کرده که حقیقت را بر نتافته و میان حقیقت و خویش 

                                                 
. چنانکه گذشت، ابن عاشور و طنطاوي دست کم در خصوص عقل  1

در معنا » حق«سلیم (عقل مستقیم) بنابر تعریف خود به جایگاه 

  اند.  توجه کرده» عقل«و کارکرد 
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تا  قۀ)بأنفسهم عن الحقی 1(یزمونسازند  خلوتی نمی

: 1402جانشان حق را شناخته و پذیرا شود (کرمی، 

4/200 .(  

  تالزم عقل و ایمان

در ادامه اشارات قرآن کریم در خصوص تالزم و پیوند  

نشینیم سپس  ناگسستنی عقل و ایمان را به نظاره می

سوره  100همین موضوع را از دیدگاه مفسران ذیل آیه 

این آیه دو موضوع  دهیم؛ در یونس مورد مطالعه قرار می

در ارتباط با عقل و ایمان مطرح » رجس«و » اذن الهی«

شده است، لذا جایگاه آن دو را نیز در ارتباط با عقل و 

ایمان ، در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم 

  داد.

در آیات » ایمان«و » عقل«همراهی و مالزمت  

ات آن مشتق» جانشینی«و » همنشینی«قرآن کریم را در 

توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد. با این  دو می

یه یا سیاق آتوضیح که ذکر هر دوي این واژگان در یک 

از قرآن کریم و برقراري ارتباط معنادار میان آنها 

(همنشینی) و نیز قرار گرفتن یکی به جاي دیگري در دو 

آیه از قرآن کریم که تمام عبارات کالم در هر دو بجز 

انشین شده یکی یا هم معناست (جانشینی)، بخش ج

خواهد » ایمان«و » عقل«بیانگر پیوند و تالزم معناي 

بر گرفته از دو اصطالح » جانشینی«و » همنشینی. «بود

عبارت است از  :2همنشینی هرابط است.زبان شناسی در 

رابطۀ دستوري اجزاي یک گفتار (جمله) نسبت به هم 

ل هم هستند به طوري که که براي رساندن یک پیام مکم

اگر یکی از آنها حذف شود در مفهوم پیام تغییر یا خلل 

شود مانند رابطۀ فعل و فاعل و مفعول در یک  ایجاد می

و نیز رابطۀ هر یک از اجزاي پیام را  .جمله نسبت به هم

                                                 
1  .»هبأنف رَ؛ »زمخَ و تکببأن«: شَم نِّیزمه عبراً (ابراهیم »ففَعه کر :

  : ذیل ماده)1410مصطفی و همکاران، 
2. Syntagmatic relationship 

توانند به جاي  با دیگر اجزاي مقولۀ دستوري خود که می

تغییر دهند رابطۀ یکدیگر بیایند و معنی جمله را 

علی، کتاب، «هاي  مانند رابطۀ واژه ،گویند می :3جانشینی

سفید، «هاي  به عنوان فاعل با هم و یا رابطۀ واژه» احمد

هاي  به عنوان صفت با هم یا رابطۀ واژه» بزرگ، الغر

 به عنوان فعل با یکدیگر» خورد، آموخت  رفت،«

ف رابطه ). البته در اینجا صر42-41:  1380(باقري، 

صرفی و نحوي عقل و ایمان چنان که در تعریف زبان 

شناختی دو اصطالح همنشینی و جانشینی بدان اشاره 

شد لحاظ نخواهد شد، مهم در اینجا کشف نسبت مفهوم 

  آن دو و تالزم آنهاست.

  جانشینی عقل و ایمان در نمونه آیاتی از قرآن کریم 

انی مجمل، سوره جاثیه، با بی 3قرآن در آیه  –الف 

ها خوانده است،  ها و زمین را ظرف آیات و نشانه آسمان

سوره نمل  86سوره انعام و آیه  99هایی که در آیه  نشانه

تفصیل یافته و همگی، مؤمنان را نشانی داده و ره 

  نمایند: می

»ل اتضِ آلیاألرو اتاومی السینَإِنَّ فنؤْم3(جاثیه/ »لْم( 

  4)86نمل/»(لقَومٍ یؤْمنُونَذَلک آلیات إِنَّ فی ... «

در هفت آیۀ دیگر از قرآن کریم پس از ذکر 

مواردي از همین آیات و تفصیلی بر آن اجمال، بیانی 

  چنین آمده است:

» اتآلی کی ذَللُونَ... إِنَّ فقعمٍ یقَو5)4(رعد/»ل  

سوره روم پس از مثلی که  28همچنان که آیه 

  قضاوت نشاندن مردم در مورد شرك ایشان زده براي به

  فرماید: می

 ...» اتّلُ اآلینُفَص کلُونَکَذَلقعمٍ یقَو28روم/»(ل(  

                                                 
4. Paradigmatic relationship 

  99. نیز نک: انعام/ 4

، 35، عنکبوت/24، روم/67و12، نحل/164. نیز نک: بقره/ 5

  5جاثیه/
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، 86، نمل/3با مقایسه فرازهاي نخست (جاثیه/

) به روشنی 28، روم/4) با دو فراز آخر (رعد/99انعام/

قوم «از یک سو و » قوم یؤمنون«و » مؤمنین«جانشینی 

از سوي دیگر در آنها و در نتیجه مالزمت » عقلونی

  شود. دیده و فهمیده می» عقل«و » ایمان«

ذکرَي و  1ب ـ کتاب آسمانی براي اولوااللباب

  هدایت است چنان که براي مؤمنان. 

ولَقَد جِئْنَاهم بِکتَابٍ فَصلْنَاه علَى علْمٍ هدى «

  )52عراف/ا»(یؤْمنُونَلقَومٍ ورحمۀً 

» هِملَیتْلَى عی تَابالْک کلَیأَنَّا أَنْزَلْنَا ع هِمکْفی لَمأَو

  )51(عنکبوت/ »لقَومٍ یؤْمنُونَإِنَّ فی ذَلک لَرَحمۀً وذکْرَى 

ولَقَد آتَینَا موسى الْهدى وأَورثْنَا بنی إِسرَائیلَ «

 تَابکْرَى -الْکذى ودابِ هی األلْب54- 53(غافر/ »ألول (  

در این آیات دو نشانه از مردمانی ذکر شده که 

همانند  صاحبان آن دو نشانه، از هدایت و کتاب آسمانی

هم متأثر و بهره مندند، آن دو یکی عقل(لب) و دیگري 

رسد صاحبان این دو نشان یک  ایمان است. به نظر می

  طایفه باشند نه دوتا.  

همانان که ایمان  خردانند بیجنبندگان  بدترین -ج

  ندارند.

» کْمالْب مالص اللَّه نْدابِّ عوینَ ال إِنَّ شَرَّ الدالَّذ

  )22(انفال/» یعقلُونَ

» اللَّه نْدابِّ عوال إِنَّ شَرَّ الد مینَ کَفَرُوا فَهالَّذ

  )55(انفال/» یؤْمنُونَ

این دو آیه ویژگی دو  بی عقلی و بی ایمانی در

دسته اي است که مسنَد براي یک مسند الیه واقع شده 

                                                 
)؛ با 733: 1412(راغب، » اللُب: العقل الخالص من الشوائب. « 1

السالم) که عنایت به معناي لغوي و روایتی از امام کاظم(علیه

را همان اهل عقل و فهم معرفی نموده است  »اولوا األلباب«

بدانیم » عاقالن«در قرآن را همان  »اولوا األلباب«توانیم  می

  ).20-1/13: 1407(کلینی، 

بودن  »شرّ الدواب«اند، لذا هر دو در مسند الیه یعنی 

مشترکند و مالزم، بلکه با لحاظ اطالق و معناي تفضیلی 

  رسد هردو یک دسته باشند. به نظر می» شرّ«وصف 

  خردي. بیگرفتاران پلیدي، نامؤمنانند و اهل  -د

 »الَّذینَ ال یؤْمنُونَیجعل اللَّه الرِّجس علَى «...

  )125(انعام/

 »الَّذینَ ال یعقلُونَویجعلُ الرِّجس علَى «...

  )100(یونس/

هاي قبل، طرفین  در این دو آیه همانند نمونه 

هم نشاند بدون اینکه معناي  توان به جاي جانشینی را می

لحاظ خصوصیات جزئی) تغییر نماید. در  اصلی (بدون

الَّذینَ ال «و  »الَّذینَ ال یؤْمنُونَ«اینجا هر دو گروه 

محکوم به یک حکم شده اند و هر دو در اصل  »یعقلُونَ

  گرفتار شدن به رجس، مالزمِ هم و مشترکند.

  همنشینی ایمان و عقل در نمونه آیاتی از قرآن کریم

دامنگیر » ایمانز محرومیت ا«رجسِ  -الف

  خردان. بی

» تْهادز کُمقُولُ أَینْ یم منْهةٌ فَمورس ا أُنْزِلَتإِذَا مو

وهم  الَّذینَ آمنُوا فَزَادتْهم إِیمانًاهذه إِیمانًا فَأَما 

سا فَزَادتْهم رِجوأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض  -یستَبشرُونَ 

هِمسرُونَ إِلَى رِجکَاف مهاتُوا وم125-124توبۀ/(» و(  

وما کَانَ لنَفْسٍ أَنْ تُؤْمنَ إِال بِإِذْنِ اللَّه ویجعلُ «

سلَى  الرِّجلُونَعقعینَ ال ی100(یونس/» الَّذ(  

) از یک 100(یونس/» عقلی  رجس و بی«تالزم 

) از 125-124به/(تو» رجس با ایمان«سو و تقابل 

سوي دیگر که در آیات فوق مشهود است، مالزمت 

این نکته در بحث  دهد. را به دست می» عقل«و » ایمان«

ما اهمیت دارد و خواننده محترم بایست بدان توجه ویژه 

  داشته باشد.
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ب ـ خردمندان با ذکر حق و تفکّر در آیات به 

ران رسند و نامؤمنان از هدایت آیات و نذی ایمان می

  مانند: محروم می

إِنَّ فی خَلْقِ السماوات و األرضِ و اخْتالف اللَّیلِ «

 اتارِ آلیالنَّه ابِوی األلْبا  -  ألولامیذْکُرون اهللا قینَ یالَّذ

 و اتاومی خَلْقِ الستَفَکَّرُونَ فی و نُوبِهِملَى جع ا وودقُع و

ا ما خَلَقْت هذَا باطال سبحانَک فَقنَا عذَاب األرضِ ربنَ

ربنَا إِنَّک منْ تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَیتَه و ما  -النَّارِ 

)ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادیا ینَادي 192للظَّالمینَ منْ أَنْصارٍ (

 نُوا بِرَبِّکُمانِ أَنْ آمإلیمنَّافَل193-190(آل عمران/»...آم(   

»و اتماوی الساذَا فقُلِ انْظُرُوا م ضِ وی  االرا تُغْنم

و ن  االْیاتع مٍالنُّذُرنُونَ ال قَو101(یونس/»یؤْم(  

بنا بر این آیات بینات، بهره مندان از هدایت آیات  

اولوا االلباب و محرومان از آن نامؤمنانند، پس 

  دان همان مؤمنانند.خردمن

  شوند: ج ـ خردمندان متّصف به ایمان می

 »..الَّذینَ  آمنُوا. أُولی األلْبابِ اتَّقُوا اللَّه یاف «...

  )10(طالق)/

أولوا «هدایت است بهره ي  د ـ عبرت که گونه اي

از ق  کتابی است که سراسر هدایت و رحمت  »األلباب

   باشد: می »قَومٍ یؤمنون«براي 

ما کَانَ  ألولی األلْبابِهِم عبرَةٌ قَد کَانَ فی قَصصلَ«

حدیثًا یفْتَرَى و لَکنْ تَصدیقَ الَّذي بینَ یدیه و تَفْصیلَ کُلِّ 

  )111(یوسف/» لقَومٍ یؤْمنُونَشَیء و هدى و رحمۀً 

رابطه جانشینی و همنشینی دو مفهوم عقل و  

در قرآن کریم، بنا بر آنچه گذشت، تالزم آن دو و  ایمان

بهره مندي «هاي  همراهی عاقالن و مؤمنان را در زمینه

مندي از هدایت، رحمت و ذکراي  بهره«و » از آیات الهی

خردان و  از یک سو و همراهی بی» کتاب آسمانی

محرومیت از هدایت قرآن و آیات «نامؤمنان را در 

بدترین بودن «و » س و پلیديگرفتاري به رج«، »الهی

  دهد. از سوي دیگر به روشنی بدست می» عند اهللا

  در تالزم ایمان و عقل دیدگاه مفسران 

سوره یونس  100ابن عاشور از مقابله صدر و ذیل آیه 

گیرد که حالت ایمان همان حالت کسانی  چنین نتیجه می

). وي مراد از 11/184ورزند ( است که عقل می

در آیه  »قوم یعقلون«سوره جاثیه و  3آیه  در »مؤمنین«

). خطیب 350 2/5همان سوره را یکی دانسته است ( 5

بدل از عبارت  »ال یعقلون«نیز قائل است که عبارت 

باشد قرار گرفته  که مقتضاي سیاق آیه می »الیؤمنون«

گیرد که کفر زائیده جهل و بکار  است لذا نتیجه می

  ). 6/1090نگرفتن عقل است (

در توضیح رجسی که  التفسیرالکاشفاحب ص

کفر در مقابل «شود آن را  می» خردان بی«دامنگیر 

) ، بنا بر این 4/195: 1424دانسته است (مغنیه، » ایمان

خردي و دوري از  از آنجا که رجسِ کفر مالزم با بی

عقل است، ایمان نیز همراه و مالزم با خردورزي و عقل 

ن و عقل و عمل به خواهد بود. مصطفوي نیز ایما

هر دوي آنها را موجب اهتداء به صراط  مقتضاي

) و از سوي دیگر انتفاء 4/57: 1360( انسانیت دانسته

تعقّل را مالزم با انتفاء اهتداء به صراط حق برشمرده 

  ).8/198است (همان، 

در بیان برخی دیگر از مفسران نه تنها موجِب و 

)، و مهیا ساختن 5/437(طوسی، » عقل«مقدمه ایمان، 

دانسته شده (بانوي » تعقّل«نفس به قبول ایمان منوط به 

) بلکه ایمان آوردن بدون 213/،6: 1361اصفهانی، 

اعطاي عقول و تواناسازي بر بکارگیري آن از سوي 

: 1336خداوند متعال، محال شمرده شده است (کاشانی، 

قل و در ادامه به جایگاه اذن الهی در رابطه با ع ).4/410

  پردازیم. تحقق ایمان می
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  الهی در رابطه با عقل و تحقّق ایمان» اذن«تبیین  

سوره یونس ایمان انسان متوقف بر  100بنابر نص آیه 

اذن خداوند متعال است. دیدگاه مفسران نیز درباره 

مدخلیت اختیار انسان در تحقق ایمان در سه منظر 

یمان را امري مختلف به اجمال گذشت و دیدگاه دوم که ا

دانست به عنوان دیدگاهی موجه برگزیده اختیاري می

شد. در اینجا همین دیدگاه را از منظر این آیه بررسی 

  کنیم. می

را برخی مفسران در معناي اصلی خود » إذن«

اند دانسته» رها ساختن و آزاد گذاردن در انجام کار«

؛ نیشابوري، 5/206: 1372؛ طبرسی، 5/436(طوسی، 

علم و «) و برخی اهل لغت آن را به 1/405: 1415

؛ ابن 8/200، 1410اند (فراهیدي، معنا کرده» آگاهی

تر رسد معناي کامل). به نظر می9 1/3، 1414منظور، 

آمده است که  تفسیر روشندر بیان صاحب » إذن«براي 

إذن، آگاهی و اطالع است که توأم با موافقت و رضایت «

: 1412؛ نک: راغب، 3/99: 1380(مصطفوي، »باشد

) با این حال در کالم مفسران عبارات دیگري 70-71

ذیل آیه آمده است. عباراتی چون: » إذن«نیز در تفسیر 

؛ نقل از: 1/527: 1418(فیض، »امر و فرمان و تکلیف«

(طوسی و »تمکین و إقدار«)، 2/436: 1420بغوي، 

(طوسی، »فراخوان و دعوت«نیشابوري، همان جاها)، 

: 1360؛ عاملی، 2/130: 1377مان جا؛ طبرسی، ه

؛ 136ص 7(طنطاوي، ج»اراده و مشیت«)، 5/74

تسهیل، «)، 3/145: 1422، ابن عطیه، 11/158مراغی، 

همان جاها؛ حسینی  (طنطاوي و کاشانی»توفیق و لطف

(ابن عطیه و بانوي »تقدیر«) و 4/410: 1422شیرازي، 

  همان جاها). اصفهانی

ن دیدگاهی که در آن اختیار انسان با قبل از تبیی 

اعتقاد به مشیت نافذ و مطلق الهی پذیرفته شده است، 

توجه دوباره به این پرسش اساسی اهمیت دارد که آیا 

جریان لطف و توفیق و اذن الهی مبنی بر ایمان بندگان 

امري است قانونمند، مستمر و تخلّف ناپذیر و در عین 

ی الهی و حجج خداوند حال اعالم شده از سوي وح

متعال به طوري که اسباب تحقّق ایمان مانند سایر 

ها در عالم خلقت، به جعل و اذن الهی،  حاالت و پدیده

مشمول نظم و قانون تخلّف ناپذیر بوده و قابل تشخیص 

همه افراد باشد و قرآن کریم و اولیاء حق  و تمسک براي

سبابِ معین به این جریان منظم و قانونمند و به این ا

مندي از آن  داللت نموده و دعوت به تمسک و بهره

اند؟ یا نه، چنین اسبابی و چنین جریانی منظّم و  کرده

قانونمند، که مهر اذن الهی خورده و از مشیت خداي 

متعال گذشته باشد، توسط قرآن کریم و پیامبر اکرم(صلی 

شده  اهللا علیه و آله) اعالم نشده است و اگر هم اعالم

اي منظّم و  تخلّف پذیر بوده و سببیت اسباب به گونه

همه افراد جوینده و متمسک بدان جاري  مستمر براي

اوالً » ایمان«نیست؟ آیا اذن و مشیت الهی در خصوص 

و بالذات به اسباب تعلّق گرفته و ثانیاً و بالعرض به 

ت و افراد؟ یا اینکه این تعلّق اوالً و بالذات به افراد اس

  ثانیاً و بالعرض به اسباب؟ 

شوند به خاطر  توضیح اینکه، آیا افرادي مؤمن می

اند به اسباب ایمان که از جانب  اینکه متمسک شده

خداي تعالی سببیت آن ها براي ایمان مقدر گشته است، 

شوند از آن جهت که دست  یا اینکه افرادي مؤمن می

ار داده است؟ آیا تقدیر الهی آنها را در زمره مؤمنان قر

شود  اموري که به عنوان اسباب ایمان شمرده می

خصائصی از اهل ایمان است، که بسا انحصار در ایشان 

اند از آن جهت  نداشته باشد؟ آیا دیگرانی که مؤمن نشده

است که راه ایمان را پی نگرفته و به اسبابش تمسک 

ن را اند یا از آن روست که مشیت الهی، ایمان آنا نکرده

امضا نکرده است لذا تمسک آنان به اسباب ایمان نیز 

  باشد؟  مورد خواست و مشیت الهی نمی
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پاسخ مفسران در دیدگاه برگزیده این است که 

قانونمندي و نظام سنن و اسباب و مسببات در عالم 

عموماً و در حیات انسان خصوصاً، مجراي تحقّق و تعلّق 

این مسیر، موافقت و اذن خداي متعال است و جز در 

امن و «رضایت الهی بر ایمان هیچ کس تعلّق نگرفته و 

: 1380یابد (نک: مصطفوي،  تحقق نمی» اطمینانی

) و اختیاري بودن ایمان نیز تنها در این محدوده 3/99

  پذیرفته و قابل تفسیر است.

عالمه طباطبایی در تبیین این مطلب آورده است 

ي اصالتاً از آن خداي که تصرّف بی شریک در هر امر

متعال است جز اینکه در برخی تصرّفات به بعضی از 

آفریدگانش اذن دهد و از جمله ي امور ایمان باهللا از 

روي اختیار است که تحقق آن سبب خاص خود را دارد 

: 1417و تأثیر آن سبب منوط به إذن اهللا است (

1/126-127.(  

را از  »اذن اهللا«سیدمحمدحسین فضل اهللا جریان 

أذنَ اهللاُ لعباده أن «خالل اسباب عادي ایمان دانسته که 

یأخذوا بها فی ما یریدونَ اَن یملکوا به السعادةَ فی الدنیا 

که شروط ایمان در کسی گرد  ، پس هنگامی»و اآلخرة

آمد، ایمان به صورت یک حالت طبیعی در نفس او 

ی حاصل است و اگر این شروط جمع نشود به طور طبیع

  ).11/369: 1419گردد ( ایمان از او دور می

 »وفق سنّته الماضیۀِ«را » بإذن اهللا«سید قطب 

دهد که نیل به ایمان طریقه  تفسیر کرده و توضیح می

خاص خود را دارد که بنا بر سنّتی فراگیر و همگانی 

مرسوم شده است، آنکه راهی این طریقه شود خداوند 

به جزاي سلوك در این راه متعال او را هدایت کرده و 

فَال تَصلُ الی االیمانِ و «سازد، برایش ایمان را واقع می

قَد سارت فی الطریقِ اآلخر الذي ال یؤدي الیه. ال أنّها 

عنه تُمنَع طریقَه ثُم اإلیمانَ و تَسلک 3: 1412»(تُرید ،/

1822 .(  

اي دیگر از مفسران نیز با یادکرد جایگاه  دسته

، آن را همان سببی »نظر و تدبر در آیات«و » عقل«

یابد  از طریق آن تحقق می» اذن اهللا«اند که  معرفی کرده

؛ سبزواري، 4/410: 1336؛ کاشانی، 5/436(طوسی، 

: 1424؛ مغنیه، 11/184؛ ابن عاشور، 1/226: 1419

) و هماهنگی و موافقت 4/436: 1377؛ قرشی، 4/195

اختیار انسان با رضایت الهی در حیات او به وسیله عقل 

گردد. چنانکه این مهم از  به انجام رسیده و ضمانت می

). 11/105: 1380شود (مصطفوي،  ذیل آیه فهمیده می

در همین راستاامین االسالم طبرسی در معناي فراز 

حد ان یؤمن معناه أنّه ال یمکن أ«نویسد:  نخست آیه می

االّ بإطالقِ اهللا تعالی له فی االیمان و تمکینه منه و دعاءه 

: 1372»(الیه بما خلَقَ فیه من العقل الموجِب لذلک

5/207.(  

به رسمیت شناختن نظام اسباب و مسببات در 

وادي ایمان به این معنا که کسب ایمان راه مختص به 

رسد، در  نمی خود داشته و غیرآن راه هرگز به ایمان

السالم در تفسیر حدیث مروي از امام صادق علیه

شود، آنجا که مؤمنین را از  به زیبایی دیده می» البرهان«

تخاصم در دین با مردم، از آن رو که موجب بیماري دل 

أَفَأَنْت ... «کنند و پس از یادکرد از آیۀ  شود، نهی می می

) 99یونس/( »منینَتُکْرِه النَّاس حتَّى یکُونُوا مؤْ

ذَروا الناس، فانّ الناس أخذوا من الناس و «فرمایند:  می

بحرانی، »(انّکم أخذتم من رسول اهللا و علی و ال سواء

ایمان جز از آنجا که خداي متعال بدان  ).3/66: 1416

آید و  فراخوانده و بدان فرمان داده است، بدست نمی

و اهل بیت عصمت و  پیامبر اکرم صلّی اهللا علیه و آله

اند که دیگران از آن  طهارت فرمان و إذنی از او گرفته

اند و شهرش را دروازه و  محرومند، راه ایمان را نشانه

همان منادیان حقّند که به ایمان  دربان. ایشان به راستی

  یابند. خوانند و اجابت از خردمندان می می
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  بر عقل خفتگان و خردمردگان» رجس«جعل 

اند (ابن فارس،  گفته» اختالط«را » سرج«اصل 

) و 342: 1412(راغب، » شیء قَذر«) و 2/490: 1404

آنچه که بسیار نامناسب و غیر الیق بوده به طوري که «

) 4/56: 1360(مصطفوي،  »قبیح و ناپسند شمرده شود

پلیدي و «اند. در فارسی نیز آن را به  نامیده» رجس«را 

هاي فارسی قرآن  : ترجمهاند (نک ترجمه کرده» ناپاکی

اي، فوالدوند، مکارم، آیتی،  از جمله طبري، الهی قمشه

  ).3/55: 1371اشرفی، پاینده؛ نیز نک: قرشی، 

سوره یونس این  100ذیل آیه » رجس«در تفسیر 

؛ طبرسی، 1/480(فرّاء،  »عذاب«معنا را بر اموري چون 

؛ سبزواري، 3/125: 1418؛ بیضاوي، 5/206: 1372

؛ 2/373: 1407(زمخشري، »خذالن«)، 1/226: 1419

(نقل از »کید و وسوسه شیطان«بیضاوي، همان جا)، 

)، 4/341: 1371؛ نک: میبدي، 87: 1400ملکی، 

؛ ملکی، 3/84: 1382؛ مال حوي: 260(ابن قتیبه  »کفر«

همان جا)،  ؛ ملکی2/134(سمرقندي، »مآثم«همان جا)، 

(سمرقندي، »لکفرحالوة ا«(ابن قتیبه، همان جا)، »نفاق«

: 1423(حسینی شیرازي،  »لوث العصیان«همان جا)، 

: 1419(ابن کثیر،  »الخبال و الضالل«)، 1/231

4/259 ،(»سید قطب،  »أبشع الدنس الروحی)1412 :

 )،337(میبدي، همان  »کژي بیگانگی« )،3/1822

(فرّاء، همان جا؛ طبرسی، همان،   »غضب و سخط«

را » جعل رجس«رخی ) تطبیق داده و ب206-207

اند  دانسته» سلب استعداد حصول اذن براي ایمان«

  ).1/127: 1417(طباطبایی، 

در این میان برخی از تفاسیر رجس را نه از جهت 

معناي لغوي بلکه بنابر انطباق بر مصداق مناسب با سیاق 

تواند  تفسیر کرده که البته می» شک و ریب«آیه به 

(طباطبایی و ملکی،  ز باشدمصداقی براي معناي لغوي نی

). عالمه طباطبایی 6/440: 1421همان جاها؛ مکارم، 

کند که این معنا  بیان می» رجس«با ذکر این تفسیر براي 

شود (طباطبایی،  سوره انعام شناخته می 125با آیه 

  همان).

در آنجا نیز خداوند محرومان از ایمان را ،که  

نموده و حالشان خردانند، گرفتار رجس معرفی  همان بی

  نماید: را چنین توصیف می

...» و ن یمأَن ی رِدضَی هردلْ صعیج لَّهرَجاً ضقاً ح

عا یصلَى کَأَنَّمع سلُ اهللاُ الرِّجعیج ککَذل ماءی السف د

  )125انعام/»(الَّذینَ الَیؤْمنُونَ

»ت«که » شکر و عدم قاطعیمصطفوي،  »تحی)

(نک:  »اضطراب و ضیق صدر«) و 105-106:  1360

در معناي  1)2/538: 1414؛ شوکانی، 5/440طوسی، 

آن مندرج و از لوازمِ حقیقت خارجی آن است از یک 

در معناي » امن و اطمینان«سو، و مقابله آن با ایمان که 

آن منطوي است از سوي دیگر، به عنوان معناي تفسیري 

رسد به عالوه از  نظر می تر به موجه و مناسب» رجس«

السالم روایاتی نقل امام صادق و امام باقر العلوم علیهما

معنا شده است: » شک«به » رجس«شده که در آن 

 »الرجس هو الشّک و اهللا ال نشک فی ربنا (دیننا) أبداً«

  ).3/66: 1416(بحرانی، 

سوره  125-124در آیه » رجس«از مالزمت 

و مقابله آن با ایمان » قلب بیماري و مرض«توبه با 

را نیز به عنوان » مرض قلب«و » بیماردلی«توان  می

                                                 
ین آیه . همچنین با عنایت به نظر برخی از مفسران که در ا 1

؛ 3/125: 1418به زاء نیز خوانده شده است (بیضاوي، » الرجس«

؛ ثعلبی، 2/373: 1407؛ زمخشري، 6/182: 1415آلوسی، 

و » رجس«اي اشتقاق میان  ) و نیز وجود گونه5/153: 1422

) و با لحاظ نظر 57-4/50: 1360(نک: مصطفوي، » رجز«

؛ 5/207 :ش1372(طبرسی،  »الرجس و الرجز واحد«کسایی که 

که ابن فارس در این » رجز«) و معناي لغوي 1/480نک: فرّاء، 

  ).489 :(همان »اصلٌ یدلُ علی اضطراب«گوید:  باره می



  35/ی معناشناخت یلیتحل م،یعقل در قرآن کر ییزا مانیا :سید محمد علی علوي                                                                    

 

 

شناخت و این در حالی » رجس«یکی از وجوه معانی 

السالم در نقل حکمتی است که امام زین العابدین علیه

» مرض روح و جان«ژرف از امیرالمؤمنین علیه السالم 

أحوالٍ الصحۀُ و انّ للجسمِ ستّۀَ «اند:  شناسانده» شک«را 

 الرّوح و الیقظۀُ و کذلک و النَوم وتو الحیاةُ و الم رضالم

فحیاتُها علمها و موتُها جهلُها و مرَضُها شکُّها و صحتُها 

: 1398(صدو:  »یقینُها و نومها غفلتُها و یقظتُها حفظُها

300.(  

اي که در اینجا نباید مورد غفلت قرار گیرد  نکته 

است که حتّی در صورتی که در مقابل ایمان، کفر و این 

انکار و جحود باشد و نه صرفاً دو دلی و تردید خالی از 

محقّق بوده و در معناي رجسی که » شک«انکار، باز هم 

دامنگیر چنین کافرانی است قابل طرح خواهد بود زیرا 

اعتقاد کافران بنابر آیات بسیاري از قرآن مبتنی بر علم و 

، 20، زخرف/71، حج/5-4نبوده (نک: کهف/ یقین

) و شک نسبت به حقّی که 24و جاثیه/ 28-27نجم/

خردمندان بدان مؤمنند همواره دامنگیر آنان است هم 

هاي خود نیز چنین  چنان که در مورد پندارها و بافته

وضعی دارند. این معنا از آیات فراوانی چون 

 54-53و سبأ/ 8-9/4/، ابراهیم62، هود/104یونس/

شود. تأیید شک در مورد کافران را از روایت  استفاده می

توان دریافت که امام  انعام نیز می 125رضوي ذیل آیه 

و من یرِد «اند: السالم فرمودهعلی بن موسی الرضا علیهما

عن جنّته و دار کرامته فی االخرة لکفره » (اهللا) اَن یضلّه

» صدره ضیقاً حرَجاًیجعل «به و عصیانه له فی الدنیا، 

حتّی  حتّی یشُک فی کفره و یضطرب من اعتقاده قلبه

کَانّما یصعد فی السماء کذلک یجعلُ اهللا الرجس «یصیرَ 

  ).243: 1398، صدر( »علی الذین الیؤمنونَ

  فرایند ایمانزایی عقالنیت قرآنی 

را تبیین نموده و  » عقل«زایی  در ادامه چگونگی ایمان 

فرایند تحقق این قانون و سنت الهی را در حیات انسانی 

زایی عقل یعنی ثمردهی  کنیم، اینکه ایمان بررسی می

ایمان توسط عقل و تزاید ایمان با تداوم عقل و 

گردد؟ و اینکه حلقه  خردورزي در چه مسیري محقّق می

  چیست؟ » عقل«و » ایمان«پیوستگی و رشته اتصال 

  ان، مسیر زایش ایم»آیات«

سوره یونس گذشت که ایمان  100پس از آنکه در آیه 

هر کس متوقف بر اذن خداي تعالی است و بر 

و یجعلُ الرجس «شایستگان و ناالیقانِ ایمان با عبارت 

با تحریض  101اشارت نمود، آیه  »علی الذین ال یعقلونَ

) راهی را که 3/145: 1422بر ایمان (ابن عطیه، 

آن اذن الهی را براي کسب گوهر شایستگان با پیمودن 

: 1374دهد (نک: مکارم،  کنند نشان می ایمان حاصل می

) با فراخوان به تفکّر و تدبر در آیات الهی 8/391-392

که منادیان حقّند و دعوت گران به ایمان (طبرسی، 

؛ حسینی 128 1/0: 1417؛ طباطبایی، 5/208: 1372

  ).5/404: 1363شاه عبدالعظیمی، 

؛ 8/441: 1410یعنی عالمات (فراهیدي،  »آیات«

هایی که مورد  شواهد و نشانه«)، 101: 1412راغب، 

توجه و قصد بوده و به وسیله آن به مقصود اصلی رسیده 

). بر این اساس 1/186: 1360(مصطفوي، »شود می

برخی مفسران نه تنها آیات را دعوت کننده به ایمان 

تدبر و تفکّر، به اسباب  اند، بلکه از آنها ،به شرط خوانده

اند (ابن عاشور،  ایمان و رساننده به آن تعبیر کرده

) که در سنّت و مشیت خداوند، 1/282؛ مغنیه، 11/185

: 1424است (مغنیه،  کفرِ اعراض کنندگان از آنها حتمی

و » اهل تکذیب آیات«) زیرا 6/1090؛ خطیب، 4/195

اند  »قلونقَوم الیع«همان » معرضانِ غافل از آیات«

؛ طباطبایی، همان جا؛ محلّی و 3/125: 1418(بیضاوي، 

: 1423؛ حسینی شیرازي، 1/223: 1416سیوطی، 

؛ شریف الهیجی، 11/273: 1418؛ زحیلی، 1/232

) که بنابر آیه 2/65: 1413؛ عاملی، 2/402: 1373
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سوره یونس محرومیتشان از ایمان و گرفتاریشان  100

ر قطعی است. همین معنا در در رجسِ شک و پلیديِ کف

  سوره اعراف تصریح شده است: 164آیه 

»ینْ آیاتع رِفأَصضِ  سی االررُونَ فینَ یتَکَبالَّذ

قِّ وا کُلَّ آی بِغَیرِ الْحۀٍإِن یرَو ا ونُوا بِهبِیلَ  الَیؤْما سإِن یرَو

یتَّخذُوه  یلَ الْغَیإِن یرَوا سبِ یتَّخذُوه سبِیالً و الرُّشْد الَ

نَا ووا بِآیاتکَذَّب مبِأَنَّه کبِیالً ذلا  سنْهکَانُوا ع

و اولواااللباب از  عاقالنلذا جز  )146اعراف/»(غَافلینَ

برند  ها ره به مقصد نمی آیات بهره نگرفته و از نشانه

  ).8/197: 1360(مصطفوي، 

»  ...و و ی االْیاتا تُغْنمٍالنُّ من قَوع نُونَ ذُرالَ یؤْم« 

 »ما یذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا االلْبابِ و« 1)101(یونس/

  )269بقره/(

 101در آیه » آیات و نُذُر«منابع تفسیري براي 

دالئل «اند از جمله:  مصادیق و تعابیر مختلفی ارائه داده

(سبزواري نجفی،  »اقوال مخوفه رسل«، »و براهین

 /11(ابن عاشور،  »دالئل الوحدانیه«)، 1/226: 1419

 »انبیاء و رسل« )1/282(مغنیه،  »کتب منزَله«)، 185

: 1416؛ بحرانی، 11/160(مغنیه، همان جا؛ مراغی، 

(بحرانی، » ی اله علیه و آله)(صل آل محمد«)، 3/67

  ).همان

در اهتداء به وادي ایمان تا بدان » آیات«جایگاه 

اي متعال بر إلجاء همه مردمان جاست که اگر مشیت خد

گرفت، چنین ایمانی نیز به واسطه  به ایمان تعلّق می

  رسید: به انجام می» آیات«

لعلّک باخع نفسک االّ یکونوا مؤمنینَ ـ إن نَشَأْ «

نُنَزِّل علیهم من السماء آیۀً فظلّت أعناقهم لها 

  )4-3شعراء/(»خاضعینَ

                                                 
: 1407(زمخشري،  »هم الذین ال یعقلون »قوم الیؤمنون««.  1

2/373.(  

الهی بر این  اکنون که چنین مشیتی نیست باز سنت

است که از مسیر آیات ح: خردمندان به سراي ایمان ره 

یابند، همانان که با وجود موجِبات شک و غفلت دامن 

اند و با دوام تفکّر و تدبر،  خود از آلودگی بدان سترده

خواست  گیرند. اگر خداي تعالی می دیده از آیات برنمی

ي بشر موجبات شک و غفلت از حق و آیات خود را برا

) چرا که اگر این امور 99کرد، (نک: یونس/ رفع می

بود عمالً الجاء به ایمان (با وجود اختیار  مرتفع می

، مقتضی 101حاصل شده بود زیرا بنابر آیه  2انسان)

ایمان یعنی آیات و نذر موجود و مانع آن یعنی عوامل 

ها  بود و هیچ کس میان گزینه شک و غفلت مفقود می

گزید،  کرد و جز ایمان راستین برنمی نمی برترین را گم

اما از آنجا که ایمان و کفر عرصه آزمون انسان و مالك 

: 1422استحقاق ثواب و عقاب است (حسینی شیرازي، 

) در حیات بشر نه 11/104: 1380؛ مصطفوي، 2/536

اي (که در سوره شعرا یاد شده است) نازل  چنان آیه

  گردد. ت تهی میشود و نه از سوائق شک و غفل می

  »آیات«رمز ایمانزایی » حقّانیت« 

در بخش گذشته به جایگاه آیات در مسیر ایمان و 

اهتداء خردمندان به امن و اطمینان پرداختیم، اما پرسش 

اساسی این است که رمز نهفته در آیات در ایفاء چنین 

نقشی چیست؟ گذشته از اینکه تمام آیات پیام رسانند و 

یات پیام هر یک از آنها، چه فصل گذشته از جزئ

مشترکی در آیات الهی (اعم از تکوینی، کتب نازل شده ، 

اي  انبیاء و رسوالن و معجزاتشان) به آنها چنین خصیصه

بخشیده است؟ هر چند کمتر مفسري به پاسخ این 

                                                 
شود که اگر مشیت  سوره یونس معلوم می 99. با تدبر در آیه  2

د باز این ایمان با اختیار آنان حاصل الهی، ایمان همگان بو

، که ایمان را به »آلمنَ من فی االرض«شد چنانکه تعبیر  می

خود اهل زمین نسبت داده است، با توضیحی که در متن آمده، 

  گویاي همین حقیقت است.
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اما با تدبر در آیات قرآن  1پرسش مهم پرداخته است

  یابد.  کریم این پرسش پاسخ می

آید پیوندي معنادار میان  در آیاتی که در پی می 

برقرار شده است، اینکه آیات، به » حقّ«و » آیات«

نمایش گذارده شده تا حقّ را بنمایانند، اینکه آیات 

کتاب آسمانی حقّ اند و مؤمنان بدان معترف و بیشتر 

  مردم نامؤمنند:

نَ حتَّى یتَبیفی أَنفُسهِم  اقِ وآلفسنُرِیهِم آیاتنَا فی ا«

 أَنَّه مقُّلَه53(فصلت/ »... الْح(  

» م بِهه هلن قَبم تَابالْک مینَ آتَینَاهالَّذ

من  الْحقُّتْلَى علَیهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِنَّه إِذَا ی و» 52«یؤْمنُونَ

  )53-52/ صصق( »نَا إِنَّا کُنَّا من قَبله مسلمینَبر

المر تلْک آیات الْکتَابِ والَّذي أُنزِلَ إِلَیک من «

 کبقُّرالْح نُونَ ونَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یؤْم1(رعد/ »لک(  

حقّ «و » هدایت به حقّ« ،»حقّانیت پیام«لذا 

آیات، وجه مشترك آنهاست، از سوي دیگر » نُمایی

نشناختن و  اعراض از آیات و غفلت از آنها نیز دقیقاً

  دهند: دور ماندن از حقّی است که آیات نشان می

 »فَهم معرِضُونَ الْحقَّ بلْ أَکْثَرُهم الَ یعلَمونَ«... 

  )24(انبیاء/

»و یآیاتُنَا ب لَیهِمینَ کَفَرُوا إِذَا تُتْلَى عنَات قَالَ الَّذ

قِّلبِینٌ لْحرٌ محهذَا س مهاءا ج7اف/احق( »لَم(  

»و و ماءا خَلَقْنَا السم و ضا  االرمینَها بالًماطب 

  )27/ص( »...الَّذین کَفَرُواذلک ظَنُّ 

نیز چون حق را در پیام آیات و مسیر  خردمندان 

بینند، در همین مسیر و رو  و مقصد ترسیم شده آیات می

 190رسند، چنانکه آیات  به سوي آن مقصد به ایمان می

  سوره آل عمران بدان اشاره دارد: 193تا 

                                                 
. نگارنده با تتبعی که انجام داده است بحثی به طور مشخص و  1

  سیري نیافته است.روشن در این باره در منابع تف

»و اتماوی خَلْقِ السإِنَّ ف ضِ واللَّیلِ  االر الَفاخْت

و ارِ آلیاتی االَالُ النَّهلابِوـ لْب یاماً وینَ یذْکُرُونَ اهللا قالَّذ 

وداً وقُع و نُوبِهِملَى جع و اتماوی خَلْقِ السیتَفَکَّرُونَ ف 

سبحانَک فَقنَا عذَاب  ما خَلَقْت هذَا باطالًرضِ ربنَا االَ

ما  ربنَا إِنَّک من تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَیتَه وـ  النَّارِ

نَادي ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَادیاً یـ  للظَّالمینَ منْ أَنْصار

  )193- 190(آل عمران/ »...فَآمنَّارَبکُم لالیمانِ أَنْ آمنُوا بِ

بلکه اساسا در آیات قرآن کریم ایمان متفرّع بر 

حقّ یابی و ابالغ حق معرفی شده است و پس از عرضه 

  توان داشت: و تبیین حقّ است که انتظار ایمان می

»و  أَنَّه لْمینَ أُوتُوا الْعالَّذ لَمیعقُّلالْح  کبن رم

  )54(حج/ ...»فَتُخْبِت لَه قُلُوبهم منُوا بِهفَیؤْ

» کُمبن رقِّ مولُ بِالحالرَّس کُماءج قَد ا النَّاسیا أَیه

  )170(نساء/ ...»ا خَیراً لَکُمفَآمنُو

در بخش » حق«و » عقل«در خصوص پیوند   

مربوط به معناي عقل، سخن به میان آمد اما در مورد 

تعدادي از مفسران بدان اشاره » حق«و » یمانا«ارتباط 

)، سمرقندي 91: 1412اند که راغب اصفهانی ( کرده

، مصطفوي )197-4/194: 1424)، مغنیه (2/134(

: 1423)، حسینی شیرازي، 110- 11/104: 1380(

اند که بیانشان بیش از یک اشاره  ) از این جمله1/232

  پردازیم. ط میگذرا نیست. در ادامه به بررسی این ارتبا

در مقابل ایمان و » ظلم«سوره انعام  82در آیه 

براي راهیان وادي ایمان معرفی شده » أمن«مانع حصول 

در آیات قرآن کریم » ظلم«است. از سوي دیگر مفهوم 

تکذیب «و » کفر«، »کذب«چون  به فراوانی با مفاهیمی

تر،  (ظالم »أظلم«گره خورده است. واژة » آیات

 2موردش 12بار کاربردش در قرآن،  16در ترین)  ظالم

                                                 
؛ 18؛ هود/157، 93، 21، 144ام/مورد عبارتند از: انع 12. این  2

؛ 15؛ کهف/17؛ یونس/37؛ اعراف/ 94؛ آل عمران/ 7صف/

  .32؛ زمر/68عنکبوت/
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زنان بر  و مربوط به دروغ» کذب«صریحاً در پیوند با 

و اعراض » تکذیب آیات«خداست، که در برخی از آنها 

  پیوند خورده است.» ظلم«از آنها نیز با مفهوم 

» کَذَّب باً أَوکَذ لَى اللَّهنِ افْتَرَى عمم نْ أَظْلَمم و

 »لَما جاءه أَلَیس فی جهنَّم مثْوى للْکَافرِینَ بِالْحقِّ

  )68(عنکبوت/

فَمنْ أَظْلَم ممنْ کَذَب علَى اللَّه و کَذَّب بِالصّدقِ إِذْ «

  )32(زمر/ »جاءه أَلَیس فی جهنَّم مثْوي للْکَافرِینَ

للَّه کَذباً أَو کَذَّب و منْ أَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى ا«

  )21انعام/( »بِآیاته إِنَّه ال یفْلح الظَّالمونَ

» ا ونْهع رَضفَأَع بِّهر اتّرَ بِآینْ ذُکمم نْ أَظْلَمم و

اهدی تما قَدم ی57(کهف/ ...»نَس(  

سوره عنکبوت تأکید شده است که  49در آیه 

  آید: ظالمان برنمیانکار آیات جز از 

 »و ما یجحد بِآیاتنَا إِال الظَّالمونَ «...

  )49(عنکبوت/

اساساً کافران و ظالمان  254و در سوره بقره آیه 

  اند؛ یک دسته معرفی شده

  )254بقره/( »و الْکَافرُونَ هم الظَّالمونَ«... 

هر کدام از مفاهیم یاد شده به نوعی دائر مدار 

آن چیزي است که «، در مقابل صدق »کذب. «اند»حق«

 1/0: 1360(مصطفوي،  »مخالف واقعیت و حق باشد

که ضد ایمان است در اصل بر » کفر«). همچنین 34

داللت دارد و کفرِ مقابل ایمان را از » ستر و پوشاندن«

است (ابن » پوشاندن حقّ«اند که  آن رو کفر نامیده

» حق«با » الهی آیات«). پیوند 5/191: 1404فارس، 

إضاعۀُ الحقِّ و «را » ظلم«پیش از این گذشت. اما خود 

: 1360اند (مصطفوي،  معنا کرده »عدم تأدیۀِ ما هو الحقّ

ها و با تدبر در آیه  ). با دریافت این پیوستگی7/171

سوره آل عمران به پاسخ سؤالی که  86سوره انعام و  82

  شویم: کتر میدر ابتداي این بخش اشاره کردیم نزدی

» ملَه کبِظُلْمٍ أُولَئ مانَهوا إِیملْبِسی لَم نُوا وینَ آمالَّذ

  )82(انعام/ »األمنُ و هم مهتَدونَ

سنُلْقی فی قُلُوبِ الَّذینَ کَفَرُوا الرُّعب بِما أَشْرَکُوا «

اهأْوم لْطَانًا وس نَزِّلْ بِهی ا لَمم ى بِاللَّهثْوم بِئْس و النَّار م

  )151(آل عمران/ »الظَّالمینَ

از سوي دیگر پس از دریافتن حقّ و روشن     

باقی نخواهد ماند » شک و تردید«شدن آن، جایی براي 

چنانکه همین معنا از آیاتی از قرآن کریم استفاده 

  شود: می

(آل  »نَالْحقُّ منْ ربِّک فَال تَکُنْ منَ الْممتَرِی«

  )60عمران/

فَإِنْ کُنْت فی شَک مما أَنْزَلْنَا إِلَیک فَاسألِ الَّذینَ «

یقْرَءونَ الْکتَاب منْ قَبلک لَقَد جاءك الْحقُّ منْ ربِّک فَال 

  )94یونس/( »تَکُونَنَّ منَ الْممتَرِینَ

در سوره احقاف پس از گزارش حال کافرانی که 

را که از طریق آیات بینات به آنان عرضه شده بود  حقّی

که پیش از این گذشت)  7سحر مبین خواندند (آیه

» دروغی کهنه«را » حقیقت«خوانیم که آنان  می

خوانند، از آن رو که بدان ره نیافته و آن را  می

و إِذْ لَم یهتَدوا بِه فَسیقُولُونَ هذَا إِفْک «... اند:  نفهمیده

قَدو چون حق شناخته شود 11(احقاف/ »یم (

بخشد چنانکه گزارش حالِ  جویندگانش را ایمان می

سوره  84و  83در آیه » پیراستگان از کبر و استکبار«

گویاي به همین حقیقت » حق«مائده به هنگام مواجهه با 

  است:

» منَهیولِ تَرَى أَعا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسوا معمإِذَا س و

 ءامنَّایقُولُونَ ربنَا الْحقِّ فیض منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ تَ

بِاهللا و ما جاءنَا  نُؤْمنُو ما لَنَا ال  –فَاکْتُبنَا مع الشَّاهدینَ 

  )84-83(مائده/ ...»الْحقِّ منَ

مؤید این مطلب و فراگیري و شمول آن، روایت 

علیهما السالم، بیانگر این مطلب  زیبایی است از صادقین
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که قرار و اطمینان قلب تنها به درك و دیدار حق است: 

»1انّ القلب تلَجلَج  هفی الجوف یطلب الحقَّ فإذا أصاب

؛ 152؛ نک: همان 255: 1385(طبرسی،  »اطمأنَّ و قَرَّ

  ).1/202: 1371برقی، 

در ماهیت » حق«بخشی  زدایی و اطمینان سرّ شک

إحکام، ثبوت، دوام، وجود و مطابقیت با «نی آن یع

:  1412؛ راغب، ،2/16: 1404(نک: ابن فارس،  »واقع

) نهفته 263- 262/،  2: 1360؛ مصطفوي، 246-248

است که در جدایی از آن اضطراب و ترس و وحشت 

حاصل از شک و تردید، مورد انتظار و محقَّق است زیرا 

ن جا) که با است (ابن فارس، هما» باطل«نقیض حق 

غیرواقعی «و » ثباتی بی«، »زوال«، »از بین روندگی«

: 1404(نک: ابن فارس،  شود شناخته می» بودن

: 1360؛ مصطفوي، 129: 1412؛ راغب،1/258

هاي معنایی براي حق و  )، چنان که این مؤلّفه1/290

براي حقّ را » نفع و سودمندي«باطل به عالوه معناي 

،  17نک: رعد/کند ( ید میآیاتی از قرآن کریم تأی

. لذا آنکه روان و )24، شوري/49، سبأ/ 81اسراء/

ساخته و پرداخته و در زندگی بر » حق«رفتارش را با 

و به خاطر آن قصر ایمانش را برافراشته » حق«پایه 

است، جز این نیست که حیاتی سراسر ثبات و امان و 

ایمانی  اطمینان داشته باشد و آنکه در پی اباطیل رفته با

از امن و آرامش را   بر بافته به باطل، سرابی دریا پنداشته

ثباتی و اضطراب خواهد  جوید، حیاتی توأم با بی می

 2داشت، لذا آرامش و سامان عاقالنِ مؤمن و سرگشتگی

خردانِ کافر دقیقاً به همین خاطر است،  و نابسامانی بی

ینی چنانکه سروش آسمانی قرآن کریم به ژرفایی و دلنش

  بیان کرده است:

                                                 
  : ذیل ماده)1410. تَلَجلَج: تردد (ابراهیم مصطفی و همکاران،  1

  »اال الضّالل ...فماذا بعد الحقّ«سوره یونس:  32. بنابر آیه  2

» مالَهمأَضَلَّ أَع بِیلِ اللَّهنْ سوا عدص ینَ کَفَرُوا والَّذ

ـ و الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و آمنُوا بِما نُزِّلَ علَى 

لَحأَص و هِمیِّئَاتس منْههم کَفَّرَ عبنْ رقُّ مالْح وه و دمحم 

بالَهم ـ ذَلک بِأَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا اتَّبعوا الْباطلَ و أَنَّ الَّذینَ 

آمنُوا اتَّبعوا الْحقَّ منْ ربهِم کَذَلک یضْرِب اللَّه للنَّاسِ 

مثَالَه3-1محمد/( »أَم(  

  گیري: نتیجهبحث و 

است که  همان جویندگی و ادراك و التزامی» عقل«

دارد، به عبارت دیگر عقل » حق«ان نسبت به انس

و مراقبتی از انسان است که خود را در پندار و  3ارتقاب

کند.  حق نگه داشته و حفظ می گفتار و رفتار بر مسیر

  »پویی مداري و حق شناسی، حق جویی، حق حق«

  ترین عبارات گویا براي عقل دانست. توان کوتاه را می 

سراسر امن و ثبات و سامانی است » ایمان«اما 

اطمینان که انسان در روان و زبان و کردار خود به سبب 

کند؛ به کوتاه عبارتی  شناخت و التزام به حقّ حاصل می

در تمام  4»حقّ سامانی«توان  گویا، ایمان راستین را می

  هاي حیات انسان دانست. عرصه

نشیند که با نظر بر  عقلِ انسان آنگاه به ثمر می

اش را که جز حقّ و حقیقت در اندیشه و  هآیات، گمشد

رفتار نیست بیابد و زمانی انسان در راه و رو به مقصد 

ها که آیات حقّند برنگیرد و در  است که چشم از نشانی

شود و  تصریف آیات فریفته نگردد که در راه مانده می

نابسامان شده،  گمراه؛ در این حال است که احوال آدمی

گیرد  ، امن و آرامش را از او می»شک و تردید«پلیدي 

                                                 
  جویی . انتظار و پی 3

در رفتار و گفتار و » ثبات و امن و اطمینان«. از آنجا که بدون  4

آن » سامان«پندار، سامانی مطلق حاصل نخواهد شد لذا واژه 

بدون نیاز به قیود یاد شده (و با » حقّ«هم با محوریت 

 سوره محمد(ص)) مناسب این معنا شناخته و 2استلهام از آیه 

  انتخاب شده است.
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هم فی ریبهم «و » فماذا بعد الحقّ اال الضّالل«چرا که 

  ».یترددون

هر چند مسیر آیات را جز عقل و به غیر از 

و ما یذَّکَّرُ إِال أولُوا «رسانند که  خردمندان به مقصد نمی

اما مسیر باروري عقل نیز جز این راه نیست،  »األلْبابِ

ه حدود و مقصد آن را آیات حقّ در آفاق و راهی ک

دهند و چنان که در  انفس و اجتماع به انسان نشان می

تصریف ریاح، باروري ابرها و باران رحمت حقّ است، 

در تصریف آیات و سیر حجج و تواتر نذیران آنگاه که 

به عبرت و تدبر نظر شوند، باروري عقل است و در این 

خواهد » زیست حق«و » افتهحقّ ی«حال است که انسان 

بود. و فزونی پیاپی امن و ثبات و اطمینان ثمرة دوام 

پویی خردمندي است که نظر از آیات  یابی و حق حق

و » تضییع حقّ«گیرد و دامن خود از هر  الهی برنمی

  گیرد. برمی» ظلمی«

هم الَّذینَ آمنُوا و لَم یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئک لَ«

إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ « )82(انعام/ »األمنُ و هم مهتَدونَ

 اتُهآی هِملَیع تیإِذَا تُل و مهقُلُوب جِلَت و رَ اللَّهإِذَا ذُک

زادتْهم إِیمانًا و علَى ربِّهِم یتَوکَّلُونَ ـ الَّذینَ یقیمونَ الصالةَ 

مم و ما لَهقنُونَ حؤْمالْم مه کقُونَ ـ أُولَئنْفی مقْنَاهزا ر

  )4- 2(انفال/ »و رِزقٌ کَرِیم ت عنْد ربِّهِم و مغْفرَةٌدرجا

پس آنچه حلقه اتّصال و حجله ازدواج ایمان و 

است تا در حیات انسان مولود مبارك » حق«عقل شده، 

ها بهشت  که انسان» آرامش و امان«و » امن و اطمینان«

دهند،  خوشبختی و باغ سعادت خود را با آن نشانی می

  زاده شود.

  منابع

  قرآن کریم.  -

روح المعانی فی . )ق1415(آلوسی، سید محمود  -

  .ۀدار الکتب العلمی :. بیروتتفسیر القرآن العظیم

تصنیف . )ش1366(آمدي، عبد الواحد بن محمد  -

 .دفتر تبلیغات اسالمی :. قمغرر الحکم و درر الکلم

المعجم . )ق1410(ابراهیم مصطفی و همکاران  -

 .ةدار الدعو :. استانبولالوسیط

التحریر و . )بیتا( ابن عاشور، محمد بن طاهر -

 موسسه التاریخ.  :. بیجاالتنویر

البحر المدید . )ق1419( ، احمد بن محمدهابن عجیب -

عباس دکتر حسن  :ه. قاهرفی تفسیر القرآن المجید

 .زکی

. ق)1422( اندلسی، عبد الحق بن غالب هابن عطی -

 :. بیروتالمحرّر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز

ۀدار الکتب العلمی. 

. )ق1404( رسابن فارس، ابوالحسین احمد بن فا -

 مکتب االعالم االسالمی. :، قمۀمعجم مقائیس اللغ

تأویل مشکل . )بیتا( ، عبد اهللا بن مسلمهابن قتیب -

 .ۀدار الکتب العلمی :. بیروتقرآنال

. )ق1419( ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو -

تحقیق محمدحسین شمس . تفسیر القرآن العظیم

 .ۀدار الکتب العلمی :بیروت، الدین

لسان . )ق1414( ابن منظور، محمد بن مکرم -

 دار الفکر. :. بیروتالعرب

. )ق1420( ابو حیان اندلسی، محمد بن یوسف -

 دار الفکر. :. بیروتلمحیط فی التفسیرالبحر ا

. )ش1375( ینی، ابو المظفر شاهفور بن طاهراسفرا -

 :. تهرانتاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم

 و فرهنگی.  انتشارات علمی

. مقدمات زبانشناسی. )ش1380( باقري، مهري -

 نشر قطره. :هرانت

ن العرفان در زمخ. )ش1361( بانوي اصفهانی، امین -

 نهضت زنان مسلمان. :. تهرانقرآن تفسیر
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البرهان فی تفسیر . )ق1416(بحرانی، سید هاشم.  -

 بنیاد بعثت. :. تهرانالقرآن

. )ق1371( برقی، احمد بن محمد بن خالد -

 . ۀدار الکتب االسالمی :. قمالمحاسن

. التنزیل  معالم. )ق1420( بغوي، حسین بن مسعود -

 دار احیاء التراث العربی. :بیروت

انوار التنزیل . )ق1418( ي، عبد اهللا بن عمربیضاو -

تحقیق محمد عبدالرحمن . و اسرار التناویل

 دار احیاء التراث العربی. :بیروتالمرعشلی 

 وري، ابو اسحاق احمد بن ابراهیمثعلبی نیشاب -

. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. )ق1422(

 دار احیاء التراث العربی. :بیروت

 :. قمدین شناسی. )ش381( جوادي آملی، عبداهللا -

 نشر اسراء.

. التفسیر الواضح. )ق1413( حجازي، محمد محمود -

 دار الجیل الجدید. :بیروت

 العظیمی، حسین بن احمدشاه عبد حسینی -

انتشارات  :. تهرانتفسیر اثنا عشري. )ش1363(

 میقات.

تقریب . )ق1422( حسینی شیرازي، سید محمد -

 العلوم.دار  :. بیروتالقرآن الی االذهان

 :. بیروتتبیین القرآن. )ق1423( ______. -

 دارالعلوم.

. )ق1404( مدانی، سید محمد حسینه حسینی -

کتابفروشی لطفی. تحقیق:  :. تهرانانوار درخشان

 محمد باقر بهبودي.

. التفسیر القرآنی للقرآن. )بیتا( خطیب، عبد الکریم -

 بیجا.

الوجیز فی تفسیر . )ق1422(دخیل، علی بن محمد  -

 التعارف للمطبوعات.دار :. بیروتکتاب العزیزال

. )ق1412(راغب اصفهانی، حسین بن محمد.  -

دار  :. دمشق/بیروتالمفررات فی غریب القرآن

 . ۀالعلم/دار الشامی

. )ق1420(زجاج، ابراهیم بن سري بن سهل.  -

، : ابراهیم ابیاريتحقیق. اعراب القرآن

/دار الکتب هدار الکتب المصری :/بیروتهقاهر

 . ۀلبنانیلا

التفسیر المنیر . )ق1418(بن مصطفی.  هزحیلی، وهب -

دار الفکر  :. بیروتو المنهج هو الشریع ةفی العقید

 المعاصر.

الکشاف عن حقائق . )ق1407(زمخشري، محمود.  -

 دار الکتب العربی. :. بیروتغوامض التنزیل

. )ق1419(سبزواري نجفی، محمد بن حبیب اهللا.  -

دار  :. بیروتفسیر القرآنارشاد االذهان الی ت

 التعارف للمطبوعات.

بحر . )بیتا(سمرقندي، نصر بن محمد بن احمد.  -

 دار الفکر. روت:بی .العلوم

 :. بیروتفی ظالل القرآن. )ق1412(سید بن قطب.  -

 دار الشروق.

تفسیر . )ش1373(شریف الهیجی، محمد بن علی.  -

 دفتر نشر داد.  :. تهرانشریف الهیجی

. فتح القدیر. )ق1414(بن علی. شوکانی، محمد  -

 دار ابن کثیر. :دمشق

البالغ فی تفسیر . )ق1419(صادقی تهرانی، محمد.  -

 مولّف. :. قمالقرآن بالقرآن

الجدول . )ق1418(صافی، محمود بن عبد الرحیم.  -

 دار الرشید/ :. دمشق/بیروتفی اعراب القرآن

 االیمان. ۀموسس

 :قم. التوحید. )ق1398(محمد بن علی.  ،صدو -

 .جامعه مدرسین. تحقیق: هاشم حسینی



  1393تابستان و بهار ، دوم، شماره دومـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                                سال   دوفصلنامه علمی/ 42

 

 

المیزان . )ق1417(طباطبائی، سید محمد حسین.  -

 انتشارات اسالمی. :. قمفی تفسیر القرآن

االنوار اة مشک. )ق1385(طبرسی، علی بن حسن.  -

 .ۀالحیدری ۀالمکتب :. نجففی غرر االخبار

مجمع البیان . )ش1372(طبرسی، فضل بن حسن.  -

 ناصر خسرو. :تهران. فی تفسیر القرآن

 :. تهرانجوامع الجامع. )ش1377(_______.  -

 دانشگاه تهران. 

التفسیر الوسیط للقرآن . )بیتا(طنطاوي، سید محمد.  -

 . بیجا. الکریم

التبیان فی تفسیر . )بیتا(طوسی، محمد بن حسن.  -

 دار احیاء التراث العربی.  :. بیروتالقرآن

البیان فی اطیب . )ق1378(طیب، سید عبدالحسین.  -

 انتشارات اسالم. :. تهرانتفسیر القرآن

 :. تهرانتفسیر عاملی . )ش1360(ابراهیم.  عاملی،  -

 صدوق.

الوجیز فی . )ق1413(عاملی، علی بن حسین.  -

 .دار القرآن الکریم :. قمتفسیر القرآن العزیز

مفاتیح . )ق1420(فخر رازي، محمد بن عمر.  -

 ربی.دار احیاء التراث الع :بیروت الغیب.

. معانی القرآن. )بیتا(فرّاء، ابو زکریا یحیی بن زیاد.  -

 . هدار المصری :مصر

 .العین کتاب. )ق1410(فراهیدي، خلیل بن احمد.  -

 هجرت. :قم

من وحی . )ق1419(فضل اهللا، سید محمدحسین.  -

 دار المالك. :. بیروتالقرآن

االصفی فی . )ق1418(فیض کاشانی، مال محسن.  -

 دفتر تبلیغات اسالمی.  :. قمتفسیر القرآن

، قاموس قرآن. )ش1371(قرشی، سید علی اکبر.  -

 . ۀدار الکتب االسالمی :تهران

 :. تهراناحسن الحدیث. )ق1377. (_______ -

 بنیاد بعثت.

منهج الصادقین . )ش1336(کاشانی، مال فتح اهللا.  -

کتابفروشی محمد حسن  :. تهرانفی الزام المخالفین

 علمی.

التفسیر لکتاب . )ق1402(. حویزي، محمد کرمی -

 .هچاپخانه علمی :. قماهللا المنیر

 :. تهرانالکافی. )ق1407(کلینی، محمد بن یعقوب.  -

 دار الکتب االسالمیۀ. 

فی دة بیان السعا. )ق1408 (گنابادي، سلطان محمد. -

 موسسۀ االعلمی. :. بیروتةمقامات العباد

تفسیر . )ق1416(محلّی و سیوطی، جالل الدین.  -

 موسسۀ النور. :. بیروتلینالجال

کالم جدید با . )ش1390(محمد رضایی، محمد.  -

 نشر معارف. :. قمرویکرد تطبیقی

، تفسیر هدایت. )ش1377(مدرسی، سید محمدتقی.  -

بنیاد پژوهشهاي  :مشهد، : ابراهیم ابیاريتحقیق

 آستان قدس رضوي. اسالمی

. تفسیر مراغی. )بیتا(مراغی، احمد بن مصطفی.  -

 دار احیاء التراث العربی. :بیروت

التحقیق فی کلمات . )ش1360(مصطفوي، حسن.  -

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. :. تهرانالقرآن الکریم

مرکز  :. تهرانتفسیر روشن. )ش1380______. ( -

 نشر کتاب.

التفسیر . )ق1412(مظهري، محمد ثناءاهللا.  -

 . ۀرشدیۀ مکتب :. پاکستانالمظهري

. التفسیر الکاشف. )ق1424(محمد جواد.  ه،مغنی -

 .ۀدار الکتب االسالمی :تهران

 بنیاد بعثت. :. قمالتفسیر المبین. تا)بی. (_______ -

. تفسیر نمونه. )ش1374(مکارم شیرازي، ناصر.  -
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 .هدار الکتب االسالمی :تهران

االمثل فی تفسیر کتاب . )ق1421(  _______. -

 مدرسه امام علی بن ابیطالب. :. قماهللا المنزل

بیان . )ق1382(حویش آل غازي، عبد القادر.  مال -

 الترقی. ۀمطبع :. دمشقالمعانی

بدایع الکالم . )ق1400(ملکی میانجی، محمد باقر.  -

 موسسۀ الوفاء. :. بیروتفی تفسیر آیات االحکام

. )ش1371(میبدي، رشید الدین احمد بن ابی سعد.  -

امیر کبیر.  :. تهراناالبرار ةکشف االسرار و عد 

. )ش1367(، ابو حفص نجم الدین محمد. نسفی -

 .سروش :. تهرانتفسیر نسفی

ایجاز . )ق1415(نیشابوري، محمود بن ابو الحسن.  -

دار الغرب  :. بیروتالبیان عن معانی القرآن

  االسالمی. 

. قم. 1/2نرم افزار جامع التفاسیر نور، نسخه  -

  مؤسسه تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی نور. بیتا.


