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 چكیده:

در پایانه آیه امانت تأمل « جَهُول»و « ظَلُوم»یژگی از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده دو و

برانگیز است. نگاه خداوند به انسان در ابتدای همین آیه با تصریح به این دو ویژگی به ظـاهر تنـاق  

نمون است؛ زیرا این دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمـت و 

یده است. این تناق  نمایی آشکار در ظاهر آیـه باعـث گردیـده تـا بزرگی وی داللت دارد، واقع گرد

مفسران قرآن در مواجهه با آن دو نگرش گوناگون در دو طیف مدح و ذم ارائه نماینـد. ایـن پـژوه  

پس از بازخوانی آرای مفسران قرآن و تحلیل محتوای اندیشه های تفسیری ایشان با تاکید بـر قـرائن 

باورمند گردیده که این دو ویژگی از جمله صفات انسانی است که آدمـی در  درون متنی و سیاق آیات،

این آیه از قرآن کریم بدان ستوده شده. نتیجه آنکه تنـاق  ظـاهری موجـود در آیـه امانـت در پرتـو 

 شناخت این قرائن و تاکید بر سیاق قابل رفع است.

 امانت، حمل، انسان، ظلوم، جهول: هاکلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه  -1

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ »سوره احزاب  72قرآن در آیه 

فََْنَ مِنْهـا وَ حَمَلَهَـا  وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَـأَبَیْنَ ََنْ یَحْمِلْنَهـا وَ ََشـْ

انسـان را بـا تنـاکح دو وصـف « الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُـوال

محتوای این آیه در بردارنده  توصیف کرده اما« ولجه»و« ظلوم»

بـه هـه مانـا و « عرضـنا»پرسشهای بسیاری است مانند اینکه 

هـا و زمـین منظور از امانت الهی هیست؟ آیا از اشاره به آسمان

ها مانای حَیَی آنها اراده گردیده یا نکته دیگـری منظـور وکوه

حمـل »و  است؟ سرپیچی آنها از ایـن مسـلولیت هگونـه بـوده

به هه ماناست؟ و هرا درباره حمل آنها از ساختار فاـل « امانت

مضارع و مصدر مؤول و بـرای انسـان از سـاختار فاـل ماضـی 

به هه مانا و منظـور از « اشفاق»استفاده شده است؟ اصوال واژه 

و « ظلـوم»هه کسی است؟ و هرا انسان به دو وصـف « انسان»

ــده در حــالی کــه و« جهــول» ــان توصــیف گردی ی دارای آنچن

شایستگی است که توانسته بار سنگین امانت را بر دوش کِشد؟ و 

« جهـول»و سپس « ظلوم»اینکه در این آیه هرا نخست وصف 

آمده حال آنکه ظلم انسان مسبوق به جهل اوست؟ و... . از آنجا 

طلبد این نوشتار که پاسخ به همة این پرس  ها مجالی واسع می

« فحَمَلَها االنسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوال»آیه تنها به بخ  پایانی 

پرداخته و با تکیه بر تفاسیر فـریَین و قـرائن موجـود درآیـه و 

 توجه به سیاق آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

 . پیشینه پژوهش2

گردد آیه امانت از جمله آیات متشابه و مشکلی است یادآور می

رویکردهای گوناگونی مانند رویکـرد کممـی، پژوهان با که قرآن

فلسفی و عرفانی به فهم و تحلیل و واکـاوی مانـا و منظـور آن 

اند هنانکه روایات مختلفی نیز در راستای شرح و تبیین پرداخته

های مستَلی نیز آن در منابع حدیثی اناکاس یافته است. پژوه 

زوایـای مختلـف  نامه و مَاله به تبیین این آیه ازبه صورت پایان

مانا شناسی امانـت از » نامهاختصاص یافته است. از جمله پایان

نوشـته فاطمـه شـهباری اسـت کـه بـه « دیدگاه قرآن و روایات

واکاوی مانای امانت از منظر قـرآن و روایـات پرداختـه و نیـز 

اثر سید احمد « بررسی تطبیَی آرای مفسران پیرامون آیه امانت»

آیه امانت در تفاسیر مختلف بـه تحلیـل امامیه که ضمن بررسی 

موضوعی و انفرادی واژگان آیه اهتمـام ورزیـده اسـت. سـمیرا 

داللت آیه امانت بر »ای با عنوان نامهکوهکی هزانی نیز در پایان

مناقب و فضـائل اهـل « السمم عصمت و امامت اهل بیت علیهم

ت بیت و امامت و عصمت ماصومین را از زبان قرآن و با محوری

بار امانـت، تفسـیر آیـه »آیه امانت تحلیل و بررسی کرده است. 

« ی عرفـانیامانت الهی در اندیشه»از حمید نوروزی؛ و « امانت

نوشـته « تفسیر آیه امانت از فی  کاشانی»از حسن ذوالفَاری؛ 

شناسی حکمـت تفسیر آیه امانت در انسان»سیدکاظم طباطبایی؛ 

مَاالت نگارش یافته پیرامون از مهدی زمانی از جمله « صدرایی

آیه امانت هستند. اما پژوه  پـی  رو بـا رویکـردی متفـاوت 

تمش نموده از دریچه سیاق به تحلیل، بررسـی و ارزیـابی آرا  

 مفسران درباره دو وصف پایانی این آیه بپردازد.

 مبنای نظری پژوهش -3

 بررسی مفهوم لغوی ظلوم و جهول 1-3

نـاق  کـردن حـ ، »ه مانـای بـ« ظلم»از ریشة « ظلوم»واژه 

 اسـت)ابن« تجاوز از ح  و گذاشتن شی  در غیر موضع خودش

ــن3/468: 1404فــارس، ــروز 12/373: 1414منظــور، ، اب ، فی

( ایـن واژه در 7/205: 1430، مصطفوی،4/106: 1952آبادی،

سوره بَـره  35قرآن به هر سه مانا آمده است. طبرسى ذیل آیه 

نْ ََنْتَ وَ زَوْجُـََ الْجَنَّـةَ ... وَ ال تََْرَبـا هـذِهِ وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُ»

با نزدیَ دانستن مانـای ظلـم بـه « الشَّجَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمینَ

بر آن است کـه ظلـم ضـد انصـا  و « جور و عدوان»های واژه

کِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ َُکُلَها »وی با توجه به آیه جور ضد عدل است. 

بر این باور است کـه اصـل واژه  (33کهف، «)مْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْلاًوَ لَ

و در ادامه از قـول برخـی  کردن ح  به کار می رود ظلم در کم

قرار دادن شی  در غیر محل خود را نیز از جمله ماانی این واژه 



 82/اقیسبر  دیامانت با تاک هیآ انهیدر پا« جَهُول»و « ظَلُوم»مفسران قرآن از دو وصف  یآرا یابیارز: انهمکار وود اسماعیلی دا 
 

-دانسته و در پایان با شایع و رایج دانستن هر دو مانا نتیجه مـی

است مشتمل بر مذمت که اطمق آن بر انبیا   گیرد که ظلم اسمی

 (.1/192: 1372الهی و ماصومان جایز نیست)طبرسی،

به مانـای نـادانی و سـفاهت « جهل»نیز از ریشه « جهول»واژه 

از علـم، اعتَـاد  نفسبه خالی بودن  مانای جهل را راغب است.

غلط و غیر واقع، اعمال غلط و غیرحَیَی هه همـراه بـا اعتَـاد 

صحیح باشد هه اعتَاد فاسد مانا نموده و از این ماـانی، مانـای 

( اما 1/209: 1412ت)راغب اصفهانی،نخست را اصلی دانسته اس

؛ نخسـت را دارای دو مانا دانسـته «جهل»برخی از لغویان واژه 

از  فارسیانجام دادن که در ، یانی فالی را بدون علم علممخالف 

و بـی  سـفاهت، حماقـتشـود و دیگـر آن به نـادانی یـاد مـی

ماتَد است  نویسنده قاموس قرآن (.2/81: 1371اعتنایی)قرشی،

اعتنائى استامال در بیشتر آیات قرآن، جهل به مانى سفاهت و بى

ی کَیْدَهُنَّ ََصْبُ إِلَـیْهِنَّ وَ ََکُـنْ وَ إِلَّا تَصْرِ ْ عَنِّ» شده مثم در آیه

است که به زنان میل کرده  ( منظور آن33)یوسف/« مِنَ الْجاهِلِینَ

اعتنا هسـتند. و نسبت به حَائ  بى شوم که سفیهو از کسانى می

« هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَاَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَ ََخِیهِ إِذْ ََنْتُمْ جاهِلُونَ»وی در آیه 

( آورده که بـرادران یوسـف از کـار و عمـل خـود  89ف/ )یوس

اعتنائى بـود؛ زیـرا آنهـا خبر نبودند بلکه جهالت آنها همان بىبى

کننـد و در  دانستند کـار خـم  مـیشناختند و مییوسف را مى

این جهالت باعث مسلولیّت در پیشگاه خدا و سـبب مه افزوده ادا

مانـا  عـدم علـم عذاب دنیا و آخرت است و گرنه جهالت بـه 

مخصوصا زمانی که با عنـاد تـوَم ؛ حساب  هندان سخت نیست

گیرد که در اینگونه آیات و نظـائر در پایان نتیجه می وینباشد. 

آنها نباید جهل را بر عدم علم مانا نمود؛ زیرا عدم علم در بیشتر 

موارد عذر است، در حالیکه این ماده بیشتر در مَام عدم عذر و 

ََ تَتَّخِـذُنا هُـزُواً قـالَ »او همچنین با اشاره به آیـه عَوبت است. 

( تصریح نمـوده کـه 67بَره/«) ََعُوذُ بِاللَّهِ ََنْ ََکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ

اعتنا به کار مردان سفیه و بى منظور آیه آن است که مسخره کردن

حَائ  است؛ کسانى که عملشان بر خم  هیزی است کـه در  

لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسا ِ بَلْ ََنْـتُمْ »آیه کنند؛ نظیر  می

زنیـد. اعتنـائى مـىیانى خود را به بى ( 55)نمل/ « قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

اند یانى عامل در وقـت عمـل ها همه توَم با علماینگونه جهالت

اعتنا است و اش عالم و نسبت به عمل  بىنسبت به فهم و عَیده

 (.2/82: 1371مسلول بودن همان است.)قرشی، علت

اما ایزوتسو بحث پیرامون واژه جهل و واژگان مَابل آن در قرآن 

را از دیدگاهی دیگر بررسی کرده و با بیان این که پی  از اسمم 

شود که بـدون ، یادآور می«علم»بوده نه « حلم»مخالف « جهل»

ه درسـتی نظـام توان بـدانستن مانای دو واژه جهل و حلم، نمی

روانشناسی عرب پی  از اسمم را در  کرد. وی سه مانا بـرای 

ذکر نموده که مانای اول ناظر به نوع رفتار عرب پـی  « جهل»

توانـد بـر از اسمم و الگوی مشخ  رفتار انسانی است که نمـی

شـود و نفس خود مسلط شود و با اند  تحریکی برانگیخته مـی

کنـد و نَطـه ود بیندیشد اقـدام مـیبدون آن که به پیامد عمل خ

مَابل این جهل حلم است؛ به مانای مهـار و خـاموش سـاختن 

هنین حالتی. مانای دوم جهل که از دید وی به شدت وابسته بـه 

مانای اول است، تأثیر منفی آن بر نیروی تاَل آدمی اسـت کـه 

( وی در ادامه می 211:ص1964کند.)ایزوتسو،تاَل را سست می

گر هه جهل در انسان یَ حالت ثابت نیسـت و مـوقتی افزاید: ا

است اما اگر انسان دائم دهار آن شود و به آن عادت کند قدرت 

دهد و دیگر شایستگی ندارد در  و داوری عمی  را از دست می

که درباره هیچ موضوعی داوری کنـد. از دیـد وی مانـای سـوم 

بـل جهل که از اهمیـت و روا  کمتـری نسـبت بـه دو مانـای ق

برخوردار است، نادانی است و به زعم وی در قرآن کـریم جهـل 

بیشتر به مانای اول و دوم به کار رفته است. وی در پایان نتیجـه 

گیرد که تَابل جهل و حلم و آنچه پیرامون مانـای جهـل در می

ارتباط با انسان با انسان بیان شد ویژگی عرب جاهلی بوده امـا 

به رابطه عمودی انسان بـا خداونـد  پس از اسمم این رابطه افَی

انـد بـا تبدیل شده و اعراب مشر  درباره خدا جهل اختیار کرده

این بیان وی میان مفهوم جهل با واژه کفر در قرآن پیوند برقـرار 
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دارای دو بُاـد « جهـل»( بنـابراین 225-219کرده است.)همان:

در برابـر « جهـل»و « علـم»در برابـر « جهـل»مانایی اسـت؛ 

صیغة مبالغـه بـه مانـای « جهول»و « ظلوم»دو واژه  ؛ و«عَل»

اما با توجه به سـاختار کلـی و  .بسیار ظالم و بسیار جاهل است

شایسته بررسی است که آیا در پایانه این  بافت درونی آیه امانت

اند یا مفهوم دیگری از ماانی به کار رفته آیه این دو واژه به همین

 آنها اراده شده است؟

 در  آرای مفسران قرآن« جهول» و« ظلوم»بررسی مفهوم 3-2

در پایانه آیه امانت را « جهول»و « ظلوم»مفسران قرآن دو واژه 

به دو گونه ارزیابی نموده اند؛ هنانچه برخـی ایـن دو واژه را در 

ستای مدح و ثنـای انسـان تفسـیر مفهوم مذمت و گروهی در را

 کرده اند.

 بررسی دیدگاه باورمندان به مفهوم مذمت 1-2-3

« ظلومـا»شیخ طوسی برآن است که دلیـل توصـیف انسـان بـه 

جهل انسان نسـبت « جهوال»ارتکاب مااصی و دلیل توصیف به 

به جایگاه امانت است؛ از این رو استحَاق عَاب یافته)طوسـی، 

که ایـن دو واژه را در مَـام مـذمت  ( اما طبرسی367 /8تا: بی

انسان به شمار آورده پیامبر اسمم و اولیای الهی را از عموم آیـه 

ماتَد است خداونـد « االنسان»داند و با توجه به واژه بیرون می

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی »همه افراد انسان را اراده نکرده بلکه مانند آیات 

امّـا »( و 6عادیات، «) لِرَبِّه لَکَنُودانَّ االنسانَ»( و 2عصر، «)خُسْرٍ

(، پیـامبر و اولیـا  خـدا و 15فجـر، «)االنسانُ اذا مَا ابـتَمهُ رَبهـهُ

مؤمنان از عموم این آیه بیرون هستند. وی همچنین می نویسـد: 

جایز نیست منظور از این انسان، انسان اوّل یانـی حضـرت آدم 

طَفىإِ»باشد؛ زیرا خداوند درباره او فرموده  -آل«)آدَمَ نَّ اللَّهَ اصـْ

ــان 33عمــران،  ــه خــدا او را از می ( و ممکــن نیســت کســی ک

آفریدگان  برگزیده، موصو  به صفت ظلم و جهل و سـتمگر  

را « ظلومـا»(. برخی نیز 8/584: 1372و نادانى باشد )طبرسی،

به مانای عـدم وفـای بـه عهـد و عـدم رعایـت حـ  امانـت و 

آگاهی به کنه عاقبت آن دانسته و این  را به مانای عدم« جهوال»

دو را به اعتبار برخورداری اغلب انسانها از این اوصا ، وصـفی 

؛ 449 /10: 1368انـد)قمی مشـهدی،برای جنس انسان دانسـته

( برخی دیگر نیـز حمـل امانـت را بـه 240 /4: 1418بیضاوی،

مانای خیانت در آن دانسـته و ماتَدنـد انسـان در رَس هنـین 

است و جن و سایر مکلفین پس از انسـان قـرار دارنـد. خیانتی 

نیز ستم در ح  خود و حَوق دیگران و منظور « ظلم»منظور از 

جاهل بودن بـه حـ  خداونـد و امانـت او و عـدم « جهالت»از 

 (.216/ 24: 1365رعایت ح  خل  خدا است)صادقی تهرانی، 

ه بـ« جهول»و « ظلوم»از مفسران اهل سنت نیز فخررازی برای 

کند نخست اینکه آدم با مخالفت امر ههار وجه مانایی اشاره می

پروردگار به خود ستم کـرد )ظلـوم( و بـه عاقبـت ایـن کـار و 

اخراج  از بهشت علم نداشت )جهول(. دیگر اینکه انسـان بـه 

واسطه انجام گناهان ظلوم و نسبت به عَوبت آن جهـول اسـت. 

یت دارد از ایـن رو مانای سوم اینکه صیغه فاول داللت بر شـأن

به این ماناست که شأن انسان انجام ظلـم و « جهول»و « ظلوم»

جهل و ناآگاهی است اگرهه دو ویژگی علم و عدالت نیـز در او 

انـه کـان ظلومـا »امکان وجودی دارد. ههـارم اینکـه عبـارت 

ََ »حاکی از ظن و گمان ممئکه است؛ آنجـا کـه گفتنـد:« جهوال

کردند ( یانی ممئکه گمان می30)بَرة/« فْسِدُ فِیهاتَجْاَلُ فِیها مَنْ یُ

انسان در زمین فساد کرده و بسیار ظـالم و جاهـل اسـت و بـه 

همین دلیل خداوند علم انسان را به ممئکه نشان داد و آنهـا بـه 

ما ِ »بردنــد، جــایی کــه فرمــود: عجــز خــود پــی  ََنْبِلُــونِی بِأَســْ

(. ولی سورآبادی 25/188: 1420()فخر رازی، 31بَرة/«)هؤُال ِ

را به برداشته شدن و پذیرفتـه شـدن « وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ»عبارت 

إِنَّـهُ کـانَ ظَلُومـاً »امانت از سوی آدمی تفسیر نموده و از تابیـر 

ستمکاری و نادانی انسان را برداشت کـرده اسـت. ایـن « جَهُولًا

یرش مفسر در ادامه با طرح این پرسـ  کـه آیـا آدم)ع( بـا پـذ

امانت الهی خطا نمـود کـه خـدا  تاـالى او را ظلـوم و جهـول 

داند خوانده؟ خوردن میوه ممنوعه توسط آدم را علت خطاب می

افزاید مانای کمم هنین است که آدم)ع( ظلوم و جهول بود و می

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
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و با خوردن از آن درخت در بهشت بر خود ستم نمود؛ در حالی 

: 1380بود )سـورآبادی،که نسبت به تمامى ضررهای آن جاهل 

(. ابن عاشور نیز در این باره می نویسد: در قرآن کریم 3/2003

فـرد کـافر اسـت ماننـد « انسـان»در موارد گوناگونی منظور از 

« وَ یََُولُ الْإِنْسانُ ََ إِذا ما مِته لَسَوْ َ َُخْرَ ُ حَیًّـا » مریم:  66آیه

و بـا « غَـرَّ َ بِرَبِّـََ الْکَـرِیمِیا ََیههَا الْإِنْسانُ مـا »انفطار: 6و آیه 

به مانای  تجاوز بر حـ  دیگـران اسـت « ظلم»اشاره به این که 

افزاید: در اینجا منظور تجاوز به ح  اهلل است. وی در ادامه به می

داند پرداخته و آن را فَدان علم به هیزی می« جهل»تبیین واژه 

در این آیـه « جهول»که علم به آن متاین است. ایشان منظور از 

را جهالت انسان به جایگاه صحیح امـانتی کـه پذیرفتـه دانسـته، 

اشـاره بـه کـمم « إِنَّهُ کـانَ ظَلُومـاً جَهُولًـا» ماتَد است عبارت 

وحملها اإلنسان فلم یف »محذوفی دارد که تَدیر آن هنین است: 

ظلوم « فکان ظلوما جهوال»یا این که « بها إنه کان ظلوما جهوال

عدم وفای به امانت و اجحا  در ح  صاحب امانـت و است در 

جهول است در عدم تشخی  و ضایع سـاختن امانـت الهـی)ابن 

إِنَّـهُ »(. وی در پایان تالیلیه بودن جملـة 21/349عاشور،بی تا:

دانـد؛ یانـی در را نفی کرده آن را ماترضه می« کانَ ظَلُوماً جَهُولًا

را حمل امانت به اختیار این جمله علت حمل امانت بیان نشده زی

انسان نبوده تا ظلوم و جهول بودن از آن نتیجه گرفته شود، بلکه 

این جمله ماترضه و استینا  بیانی است به این مانا که شنونده با 

شنیدن این خبر که انسان بار امانـت الهـی را بـه دوش کشـیده، 

ده منتظر بیان این نکته است که آیا او به خوبی از عهده آن برآمـ

بـوده « جهول»و « ظلوم»دهد که او یا نه؟ و این جمله پاسخ می

« جهـول»و « ظلـوم»است. لذا ابن عاشور برآن است که مانای 

کوتاهی بسیار درح  امانت است؛ به طوری که اگر از روی عمد 

باشد با وصف ظلوم تابیر شده و اگر از عمـد نبـوده و بـه دلیـل 

مانـت باشـد بـا وصـف کوتاهی در اخذ اسباب وفای بـه حـ  ا

-تابیر شده وی در تبیین هرایی کاربرد صیغة مبالغه می« جهول»

نویسد: صیغه مبالغه بر افراد نوع انسـانی داللـت دارد و حکمـی 

کند زیـرا در برخـی مـوارد است که بر انواع و اجناس صدق می

گـردد و در مثل ترغیب و ترهیب جنبه غالبی لفظ مراعـات مـی

 (.350/ 21ان شایع است)همو :غالب افراد نوع انس

 بررسی دیدگاه باورمندان به مفهوم مدح  3-2-2

بیشترین موافَان این دیدگاه تفسیری، مفسران عَل گرا با گرای  

عَلی و عرفانی هستند که بر خم  اکثر مفسرانی که داللـت دو 

را بر مذمت انسان تفسیر کرده این دو « جهول»و « ظلوم»وصف 

ی مدح انسان به شمار آورده انـد. از آن جملـه واژه را در راستا

« ظلـوم»صدرا بنیانگذار حکمت متاالیه با توجه به مانای لغوی 

بر این عَیده است کـه انسـان موصـو  بـه ایـن دو « جهول»و 

وصف گشته زیرا به خود ظلم نموده و نسبت به خـوی  جاهـل 

است. وی در ادامه بر اساس مبانی فکری و فلسفی خـوی  بـه 

افزاید سـتم انسـان بـه ین مانای این دو وصف پرداخته و میتبی

خود به این دلیل است کـه او بـه اراده خـوی  ذاتـ  را نـابود 

ساخته و می کشد. همچنین آدمی نسبت به خوی  نـادان اسـت 

داند که خود حَیَی او نه هرا که نفس خوی  را نشناخته و نمی

ح ملکـوتی جسم حیوانی در حال خوردن و خوابیـدن بلکـه رو

اوست. وی دو وصف پایانی آیه را حمل بر تالیل نمـوده از ایـن 

رو ماتَد است که انسان به دلیل داشتن نیرو و اسـتاداد ظلـوم و 

جهول بودن، توانست از بین تمامی موجودات حامل والیت الهی 

-گردد؛ بر این اساس این دو وصف در انسان هم مدح تلَی مـی

  او داللت داشته باشد زیرا این دو تواند بر سرزنشود و هم می

دار باشد ستای  است و نسبت به وصف نسبت به کسی که امانت

ــد  ــاب خواه ــد ســرزن  و عت ــت نمای ــه آن خیان ــه ب کســی ک

« ظلوم»( صدرا 163و 164: ص 1360بود.)صدرالدین شیرازی، 

داند و این بودن آدمی را شرط پذیرش امانت الهی می« جهول»و 

کنـد کـه سان به ماده کدر پشت آیینه تشبیه میدو صفت را در ان

: 1366گردد.)صـدر الـدین شــیرازی، سـبب اناکـاس نـور مــی

( از دید وی این دو صفت در حَیَت اشاره به دو جهـت 2/313

ضاف و قوت و نَ  و کمال در وجـود آدمـی دارد کـه الزمـه 
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تحول ارادی و تکامل وی، همین دو بُادی بودن اوست که زمینه 

: 1375در مراتب وجودی را برای او فراهم می نماید)همو،ارتَا  

(. حکیم سبزواری نیز در کتاب رسـائل خـود ذیـل بحـث 149

« ظلومـا جهـوال»حَیَت وجودی انسان کامل، به تحلیل مانای 

پرداخته و ظلوم بودن انسان را تابیر به قاتل نفس خوی  بـودن 

ودی بـاقی تواند در یَ حـد وجـکرده است، به این مانا که نمی

رسد از آن تجاوز می کند و دنیا و بماند؛ زیرا به هر حدی که می

-هر آنچه که در آن است را به نحو اکمل رها کرده پشت سر می

گذارد تا به فنای فی اهلل رسیده و جاودان گردد. وی جهول بودن 

-انسان را نیز جهل نسبت به نفس خوی  و همه ما سوی اهلل می

ای انسان آگاهی دیگری جز اهلل باقی نمانده رداند؛ به طوری که ب

گردد. وی با ایـن توضـیح و در شهود جمال و جمل او غرق می

در آیه تامه است نه ناقصه، وصف موجود در آیه را به « کان»که 

، 1/257: 1351کند)سـبزواری،مانای مـدح انسـان تفسـیر مـی

کسـی اسـت « ظلوم»(. ابن عربی نیز ماتَد است 715:ص1370

بتواند نفس خوی  را از مشتبهات نگاه داشـته و بـه عَـل و که 

دین پایبند نماید. از سوی دیگر فنای از افاال و صفات و غـرق 

در شهود انوار ذات ح ، موجب جهل سالَ به ذات، صـفات و 

(. انسان بـه مَتضـای 4/43تا: گردد)ابن عربی، بیافاال خود می

حب اصـلی خـود حال  هاره ای جز بازگرداندن امانت به صـا

ندارد و از آنجایی که بازگرداندن امانت مستلزم حضـور دائـم و 

مراقبت همیشگی و بسیار است؛ لذا در این حال بر نفس خوی  

ظلم نموده و از سوی دیگر با توجه به قدر و منزلت این حَیَت، 

نسبت به خود جاهل است. از این رو به باور وی این دو وصـف 

: 1946الب ذم بیان شده است)ابن عربـی،در مانای مدح اما در ق

(. وی در بخ  دیگری از کتاب خود بـا ایـن بیـان کـه 4/185

زمانی که انسان امانت را با مشَت، اما با موفَیت بـه صـاحب  

بازگرداند به نوعی به خود ظلم روا داشته، سرانجام ایـن ظلـم را 

داند و ماتَد اسـت انسـان متصـف بـه ظلـوم و لذت و عش  می

از برگزیدگان عباداهلل است که به واسطه تاالی بخشیدن به  جهول

 (.532دارد)همان: ص نفس خوی  بر خود ظلم روا می

طباطبایی نیز از جملـه ماـدود مفسـرانی اسـت کـه دو وصـف 

را حاکی از مدح انسـان مـی دانـد. ایشـان « جهول»و « ظلوم»

 را به مانای صمحیت داشـتن« حمل»را والیت الهی و « امانت»

وَ »دانـد؛ از ایـن رو بـه بـاور وی انسان برای پذیرش امانت می

یانى انسان با همه کوهکى حجم  صمحیت و « حَمَلَهَا الْإِنْسانُ

آمادگى پذیرفتن امانت الهی را داشت و آن را پذیرفت. بنـابراین 

یانى هون او ستمگر به نفس خـوی  و « إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»

داند که اگر به و عواقب وخیم این امانت است، نمىجاهل به آثار 

گردد. از کـمم این امانت خیانت کند موجب همکت دائمى او می

شود که ایشان ایـن عبـارت را تالیلیـه عممه هنین استنباط می

دانسته و آن را نشانگر صمحیت انسان بر خم  سایر کائنـات، 

ه کـمم فخـر رازی برای حمل بار امانت می داند. وی با توجه ب

کاربرد صیغه فاول را برای بیان شأنیت انسان دانسـته و بـر ایـن 

باور است که کسى را ظلوم و جهول گویند که ظلم و جهل در او 

و « ظلـوم»امکان داشته باشد. بر این اساس انسان با دو وصـف 

خوانده شده هرا که شـأنیت عـدالت و علـم را دارد و « جهول»

را به بسترهای مخالف آن یانـی عـدالت و  تواند ظلم و جهلمی

علم تبدیل کند. به عبارت دیگر این امانت به انسان واگذار شـده 

هون هر هند انسان به خود  خود فاقد علم و عدالت بـود، امـا 

قابلیت آن را داشت که خدا آن دو را به و  افاضه کند، در نتیجه 

یـدا از حضی  ظلـم و جهـل بـه او  عـدالت و علـم ارتَـا  پ

(. در راستای این دیدگاه برخی 16/349: 1417کند)طباطبایی، 

منظـور از )حملهـا( »نیز با توجه به هین  واژگان آیه ماتَدند: 

اند بلکه مراد آن اسـت آن نیست که همه انسانها آن را قبول کرده

که انسان بما هو انسان این قـدرت و قابلیـت را داشـته و تابیـر 

هم تالیل برای آن است و وصف ظلـوم «  جَهُولًاانَّهُ کانَ ظَلُوماً» ِ

و جهول منحصر به انسان اسـت، غیـر انسـان بـا آن دو وصـف 

تواند به وسیله امانـت الهـى شود. بنابراین انسان مىتوصیف نمى
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َُوللِـََ »خود را از ظلوم و جهول بودن خار  نموده و به مَـام 

ها زمینه و زمین و کوه برساند به عبارت دیگر آسمانها« الْمََُرَّبُونَ

ظلم و جهل را ندارند لذا حمل امانت در آنهـا تـأثیر  نـدارد و 

تواند عـادل توانند عادل و عالم باشند به عکس انسان که مىنمى

 8: 1377قرشـی،«)و عالم باشد و از ظلـم و جهـل برکنـارگردد

/401.) 

امام خمینی نیز در توصیف انسان کامل با توجه به این کـه هـر  

اهیتی محدود به حد است و این حـد بـر محـدودیت صـاحب م

ماهیت داللت دارد و با اشاره به حَیَت روح آدمـی کـه همـان 

وجود حَیَی و نفس ناطَه اوست و از آن به وجود بدون ماهیت 

شود؛ ماتَد است نفس آدمی حد وقو  ندارد و بـه هـر تابیر می

امـا سـایر شـکند؛ گـذرد و آن را مـیرسد، مـیای که میمرتبه

موجودات از تجاوز کردن امتناع دارند؛ لذا به واسطه وجود ایـن 

تفاوت عظیم بین انسان و سایر موجودات، انسان با تجاوز از حد 

خوی  به نفس خود ظلم نمود و حامل امانـت الهـی گشـت. از 

نظر ایشان مَام جهولیت به مانای فنـای در فنـا و مرتبـه جهـل 

ن رو اسـتحَاق انسـان بـرای مطل  و عدم محـ  اسـت؛ از ایـ

دریافت خمفت تامه الهی به دلیل برخـورداری از ایـن اوصـا  

است. به بیان دیگر نهایت جهل انسـان، جهـل از رسـوم و آثـار 

انانیت است که در حَیَت تا فرد به این مرتبه از جهل نرسد نایل 

و  119و 31:ص1368به حمل امانت الهی نخوانـد شـد)خمینی، 

 (.257 و33:ص1359نیز 

 ارزیابی و تحلیل -4

با توجه به نکات پی  گفته مفسران بیشتر با توجـه بـه مانـای 

و مانای ضد ارزشـی آن، بـه « جهول»و « ظلوم»لغوی دو واژه 

تفسیر آیه پرداخته اند، از این رو برخی انبیا و اولیای الهـی را از 

خار  دانسته، بر این باورند که شخصی کـه « االنسان»عمومیت 

وند او را برگزیده ممکن نیست موصو  بـه ظلـم و جهـل و خدا

ستمگری و نادانی باشد. برخی دیگر افزون بر مانـای لغـوی دو 

را از عمومیت « االنسان»واژه، با نگاه به آیات دیگر قرآن، واژه 

داننـد و خار  دانسته؛ تنها مصداق این لفظ را انسـان کـافر مـی

جملـه « انَ ظَلُومـاً جَهُولًـاإِنَّـهُ کـ»براساس نگاه ایشان عبـارت 

ماترضه به شمار آمده حال آنکه دیگر مفسرانی کـه بـا رویکـرد 

عَلی و عرفانی آیات قرآن را بر اساس مبـانی حکمـی خـوی  

تفسیر کرده اند در تفسیر آیه امانت با توجه به مانـای لغـوی دو 

و توجه به بُاد ارزشی این دو وصف بر « جهول»و « ظلوم»واژه 

گر مفسران بر داللت این دو واژه بر مـدح انسـان نظـر خم  دی

را « إِنَّـهُ کـانَ ظَلُومـاً جَهُولًـا»داده اند. ایشان همچنین عبـارت 

تالیلیه و دو وصف پایانی آیه را شرط پـذیرش امانـت الهـی از 

سوی انسان می دانند و بر این باورند که انسان به دلیـل داشـتن 

ی از بین همه کائنات شایسـتگی این استاداد و این دو بُاد وجود

 حمل بار امانت الهی را بدست آورد.

در بازخوانی آرای تفسیری مفسران قرآن درباره آیه امانت، تبیین 

و مفهومی که از آن به دست داده شده با تاکید بـر « انسان»واژه 

سیاق به عنوان مهمترین قرینه فهم متن ضروری است. این قرائن 

 عبارتند از:

در بررسی دیدگاه مفسران اشاره شد که ش نخستین آیه: بخ. الف

، انبیا و اولیای الهـی «ظلوما جهوال»برخی با توجه به دو وصف 

اند؛ حـال آنکـه بـا خار  دانسته« االنسان»را از عمومیت واژه 

تـوان انبیـا و اولیـای الهـی را از نگاه به صدر آیه، نه تنهـا نمـی

اید ایشان را مصداق اتـم و عمومیت این لفظ خارح دانست، که ب

اکمل این واژه به شمار آورد؛ زیرا مَایسه انسان با آسمانها، زمین 

ها و پذیرش امانت الهی از سـوی وی حـاکی از برتـری و و کوه

اشرفیت انسان است. توضیح اینکه این قیاس و تمثیـل، از یـَ 

در  سو نشان از بزرگداشت موضـوع امانـت و از سـویی مبالغـه

آفریدگانی است که خود را در هشم انسان بزرگ مـی سرپیچی 

نمایانند. از این رو است که خداوند از بـین همـه آفریـدگان بـه 

ها خود در بستر آسمان و زمین اشاره نموده و با وجودی که کوه

زمین قرار دارنـد بـه گونـه ای مجـزا از آنهـا یـاد گردیـده)ابن 

بزرگـی بـار  ( و همین حاکی از عظمـت و21/345تا:عاشور،بی
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ترین نَ  فضیلتامانت الهی است. حال با پذیرش این نکته که با

انسان در عالم وجود، حمل امانت الهی است باید اذعان نمود که 

انـد ایـن پیامبران و اولیای الهی تنها کسانی هسـتند کـه توانسـته

 امانت را در حد کمال به دوش کِشند.

ز مفسـران قـرآن عبـارت برخـی ا ب. عبارت پایانی آیه امانت:

وَحَمَلَهَـا »را ماترضـه بـین دو عبـارت « إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»

، 21/348تــا:داننــد )ابــن عاشــور،بیو آیــه باــد مــی« الْإِنْســانُ

ــن رو 11/271: 1415، آلوســی،8/125: 1418قاســمی، ( از ای

اند. درپی یافتن عبارتی که در بین دو جمله حذ  گردیده برآمده

این میان ابن عاشور ماتَد است که حمل امانـت بـه اختیـار  در

بودن انسان « جهول»و « ظلوم»توان انسان نیست؛ از این رو نمی

را دلیل حمل امانت از سوی وی دانست. وی با در تَدیر دانستن 

إِنَّهُ »و « وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ»میان دو عبارت« فلم یفِ بها»عبارت 

و مستأنفه دانستن عبارت اخیر از آیه هنـین « ولًاکانَ ظَلُوماً جَهُ

گیرد که انسان امانت الهی را بر دوش کشید اما بـه مانایی بر می

آن وفا نکرد. بر این اساس انسان ظالم است هون به امانت الهی 

داند این امانت را ضایع ساخته وفا نکرد و جاهل است هون نمی

التفسـیر الَرآنـی »ویسنده (. اما ن21/348تا:است)ابن عاشور،بی

« إِنَّـهُ کـانَ ظَلُومـاً جَهُولًـا»بر این باور است که عبارت « للَرآن

ادامه سخن پیشین نیسـت از ایـن رو وی بـا در تَـدیر گـرفتن 

ماتَد اسـت « فلم یحسن حملها و لم یؤدها علی وجهها»عبارت 

شـده « جهـول»و « ظلـوم»که انسان با کوتاهی در ح  امانـت 

 (.11/768تا:کریم خطیب، بیاست)عبدال

ترین حال با توجه به این که عدم تَدیر بر تَدیر تَدم دارد موجه

اعتَاد به تالیلیه بـودن « إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»تحلیل از عبارت 

گرا نسبت به آن است؛ همانگونه که در آرا  تفسیری مفسران عَل

ایی بـدان اشـاره آن تصریح گردیده به ویژه آنچه عممـه طباطبـ

نموده و درباره آن می نویسـد ایـن ویژگـی نشـانگر صـمحیت 

انسان، بر خم  سایر موجودات برای پذیرش و حمل بار امانت 

 (. 16/350: 1417طباطبایی،)الهی است

از دیگـر قرائنـی کـه در ج.داللت عرضه امانت بر استعدادیابی: 

ی دو واژه تبیین دو وصف پایانی آیه راهگشاسـت داللـت مانـای

است. از این رو برخی از مفسران ماتَدند که « ابی»و « عرضنا»

-منظور از عرضه امانت، مَایسه آن با وضع آسمانها، زمین و کوه

( 16/349: 1417ها و در حَیَت سنجیدن آنها است)طباطبایی،

و از دید برخی به مانای امتحان این عوالم و اهل آنها در مواجهه 

جـز آنهـا و فضـل و برتـری انسـان آشـکار با انسان است تا ع

(. برخی از مفسران نیـز 11/765تا:گردد)عبد الکریم خطیب، بی

امتناع و عدم پذیرش آسمانها و زمین را بـا سـرپیچی ابلـیس از 

توان امتناع آسـمانها سجده مَایسه نموده و بر این باورند که نمی

واجب بود  و زمین را استکباری دانست زیرا امتناع ابلیس از فال

اعـرا ، «)قالَ ما مَنَاَََ َلّا تَسجُدَ إذ َمَرتَُ»هون براساس آیه 

( مامور به سجده بود در حالیکه در این آیه، امانت به انسـان 12

عرضه شده و فرمانی در کار نیست. دیگر اینکه امتناع ابلـیس از 

فََْنَ »روی تکبر بود ولی در آیه مورد بحث به قرینه عبـارت  ََشـْ

امتناع آسمانها و زمین آمیخته با ترس و هراس بود نـه از « هامِنْ

( در نهایت 25/187: 1420)فخر رازی،سر تکبر و برتری طلبی

منظور از امتناع و عدم پذیرش آسمانها و زمین و کوهها مبتنی بر 

عدم موافَت طبیات این عوالم برای پذیرش هیزی است کـه بـر 

متنـاع آنهـا ضـاف و عـدم آنها عرضه شد از این رو منظور از ا

ـــت)طباطبایی، ـــوده اس ـــان ب ـــتاداد ایش ؛ 16/349: 1417اس

( و 11/765تـا:؛ عبد الکریم خطیب، بی8/585: 1372طبرسی،

این خود حاکی از فضیلت و بزرگداشت انسان است که با تالیلیه 

بر آن تاکید گردیـده « إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا»بودن عبارت پایانی 

در انسان داللـت دارد  بارت بر وجود استادادی بالَوهزیرا این ع

که او را شایسته پذیرش بار امانت ساخته؛ در نتیجه و با توجه به 

قرائن سیاق، انسان قبل از پـذیرش امانـت الهـی متصـف بـه دو 

وصف ظلوم و جهول گردیده و با برخورداری از این دو وصـف 

شایستگی پذیرش و  از میان همه کائنات این تنها انسان است که

 حمل امانت الهی را یافته است.
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خداوند در هفتاد و سومین آیه از سـوره  سوره احزاب: 73د.آیه 

لِیُاَـذِّبَ اهللُ المُنـافَِینَ وَ »احزاب که پـس از آیـه امانـت آمـده 

وَ یَتُوبَ اهللُ عَلَى المُـؤمِنینَ و  المُنافَِاتِ وَ المُشرِکینَ وَ المُشرِکاتِ

عموم انسانها را به سـه گـروه « ناتِ وَ کانَ اهللُ غَفُوراً رَحیماًالمُؤمِ

« الم»مشر ، مناف  و مؤمن تَسیم کرده است. برخی از مفسران 

را مجازاً به مانای تالیل دانسته و تاذیب را « لِیُاَذِّبَ»ابتدای آیه 

ــی ــت م ــل امان ــد )زمخشــری، نتیجــه حم ؛ 3/565: 1407دانن

حالی که بسـیاری از مفسـران قـرآن ( در 8/57: 1415دروی ،

را به مفهوم عاقبت دانسته که سرانجام حمل امانـت را « الم»این 

؛ 7/118تـا: ؛ ابوالساود،بی8/126: 1418دارد )قاسمی،بیان می

( به ویژه ابن عجیبـه بـا وجـود اینکـه 11/271: 1415آلوسی، 

 مفهوم این الم را از قول ابوحیان حاکی از دو مفهوم صیرورت و

بیان عاقبت دانسته می نویسد که ابوالبَا  الم را متالـ  بـه واژه 

دانسته و آن قطااً بر بیـان عاقبـت داللـت دارد. او در « حملها»

پایان ماتَد است که عذاب الهی عاقبت انسانی است کـه امانـت 

الهی را حمل کرده ولی ح  آن را ادا ننموده پس غفـران شـامل 

ش کننـده بـرای ادای حـ  آن کسی است که حامل امانت و تـم

باشد و کسانی مشمول رحمت هستند که بتوانند ح  این امانـت 

(. با توجه به این دیـدگاه 4/469: 1419را ادا نمایند)ابن عجیبه،

بـر ارتبـاط امانـت « لِیُاَذِّبَ»در عبارت « الم»باید گفت: حر  

الهی با سه گروه از انسانهای مشر ، مناف  و مؤمن داللـت دارد 

را تنها ویژه انسان کافر بـه شـمار « االنسان»توان داللت لذا نمی

آورد زیرا با توجه به اینکه به لحاظ منطَی مَسم را نمـی تـوان 

اخ  از قسیم در نظر گرفت پس گروه های سه گانه مذکور در 

این آیه همگی در ذیل مفهوم واژه انسـان قـرار گرفتـه و انسـان 

بـراین  به شمار می آیـد.« نساناال»مومن یکی از مصادی  واژه 

اساس با توجه به سیاق آیات، دیدگاه آن گروه از مفسران قـرآن 

را در آیه امانت خـاص تلَـی کـرده و تنهـا « االنسان»که واژه 

 مصداق آن را انسان کافر تفسیر کرده اند پذیرفتنی نیست.

 

 گیری   نتیجه -6

و « ومظلـ»باورنـد کـه دو وصـف  نیـبـر ا شتریمفسران قرآن ب

 یاز مذمت انسان اسـت ولـ یامانت حاک هیآ انهیدر پا« جهول»

 یرا در راستا یژگیدو و نیا یعرفان کردیمفسران عَل گرا با رو

انسـان  شـانیا دگاهیـاز د رایـانـد زانسان به شمار آورده میتکر

توانـد بـا کسـب  یفوق الااده که مـ یاست با استاداد یموجود

 یبرسد استاداد تینها یخار و بنفس به او  افت بیمارفت و تهذ

اگر هه از  زین نیاست. البته آسمان و زم اریکه توَم با اراده و اخت

در برابـر  یخداوند حیمند و با ذکر و تسببهره یمارفت اله ینوع

 ینیو تکـو یهمـه ذاتـ نیـا یعظمت او خاضع و سـاجدند ولـ

 شود و یآنها موجب نم یرا برا یگونه تکامل چین هیآنهاست و ا

انتها بوده  یاش ب یو نزول یتنها انسان است که قوس صاود نیا

و  رشیاز پـذ دگانیـاست کـه همـه آفر یهمان امانت اله نیو ا

و « ظلـوم»انسان به دو وصف  فیحمل آن سرباز زدند لذا توص

 أناز نکوه  و مذمت است بـا شـ یکه ظاهر آن حاک« جهول»

 لیدل نیبه ا نیزمآسمانها و  رایانسان هماهنگ و مانادار است ز

دو  نیـشوند که استاداد اتصا  بـه ا ینتوانستند حامل امانت اله

دو  نیـاز ا یانسان بود که با برخـوردار نیوصف را نداشتند و ا

 .دیگرد یوصف حامل امانت اله

 کتابنامه:

 قرآن کریم.

روح المعانی فیی التفسییر القیرآن (؛ 1415آلوسی، سید محمود)

البـاری عطیـه؛ هـاو اول؛ ؛ تحَی  علی عبـد العظیم

 بیروت: دارالکتب الالمیه.

 ؛ بیروت: دارالصادر.فتوحات مكیهتا(؛ ابن عربی، محی الدین)بی

؛ قـاهره: دار فصوص الحكیم(؛ 1964ـــــــــــــــــــــ،)

 احیا  الکتب الاربیه.
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؛محَـ  هـارون اللغیهمعجیم مقایی (؛ 1404ابن فارس، احمـد)

 االعمم االسممی.عبدالسمم محمد؛ قم: مکتب

البحر المدیید فیی التفسییر (؛  1419ابن عجیبه، احمد بن محمد)

؛ تحَی  احمـد عبـداهلل قرشـی رسـمن؛ القرآن المجید

 قاهره: دکتر حسن عباس زکی.

؛ بیـروت: التحریر و التنیویرطاهر) بی تا (؛ ابن عاشور، محمد بن

 موسسه التاریخ؛ چ اول.

؛ بیـروت: لسیان العیرب ؛ (1414)ابن منظـور، محمـدبن مکـرم

 دارالفکر.

ارشاد العقل السلیم الیی مزاییا تا(؛  محمد)بیابوالساود، محمد بن

 ؛ بیروت:دار احیا التراث الاربی.القرآن الكریم

؛ انوارالتنزیل و اسیرار التووییل (؛1418)بیضاوی، عبداهلل بن عمر

تحَی  محمد بن عبـدالرحمن المرعشـلی؛ هـاو اول؛ 

 یا  التراث الاربیه.بیروت: داراالح

؛ تهران: مؤسسـه تنظـیم و صحیفه امام(؛ 1385خمینی، روح اهلل)

 نشر آثار امام خمینی؛ هاو ههارم.

؛ ترجمه سید احمـد مصباح الهدایه(؛ 1368ـــــــــــــــــ)

 جا: انتشارات پیام آزادی.فهری؛ بی

؛ ترجمـه سـید تفسیر دعای سیحر(؛ 1359ـــــــــــــــــ)

 ی؛ تهران: انتشارات نهضت زنان اسمم.احمد فهر

؛ بیـروت: التفسییر القرآنیی للقیرآنتـا(؛  خطیب، عبـدالکریم)بی

 دارالفکر الاربیه.

؛ سوریه: دار اعراب القرآن و بیانه(؛ 1415دروی ، محیی الدین)

 االرشاد؛ هاو ههارم.

؛ مفردات ألفاظ القرآن ؛(1412حسین بن محمد) راغب َصفهانى،

 .َلم؛ الدارالشامیهدارال: بیروت

؛ تفسیرسیورآبادی (؛1380)سورآبادی، ابوبکرعتیـ  بـن محمـد

 تهران: فرهنگ نشرنو.

جا: هـاو ؛ بیاسرار الحكم(؛  1351سبزواری، حا  مم هادی)

 االسممیه؛ هاو دوم.

؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن بیالقرآن (؛1365صادقی تهرانی، محمد)

 قم: فرهنگ اسممی.

تفسییر القیرآن (؛ 1366، محمـدبن ابـراهیم)صدرالدین شـیرازی

 قم: بیدار؛ هاو دوم. الكریم؛

ـــ) ؛ اسییرار اایییات(؛ 1360ــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.

ـــ) مجموعییه رسییا ل (؛ 137ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ تهران: حکمت.فلسفی صدرالمتولهین

؛ المیزان فی تفسییر القیرآن (؛1417)طباطبایی، سید محمدحسین

 قم: دفتر انتشارات اسممی؛ هاو پنجم.

؛ مجمع البییان فیی تفسییرالقرآن (؛1372حسن)بنطبرسی، فضل

 تهران: انتشارات ناصر خسرو؛ هاو سوم.

؛ تحَیــ  تفسیییرالقرآنالتبیییان فیتــا(؛ طوســی، محمدحســن)بی

 احمدقصیرعاملی؛ بیروت: داراحیا التراث الاربیه.

؛ مفاتیح الغیب(؛ 1420فخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر)

 بیروت: داراحیا  التراث الاربی.

تهـران:  ث؛یالحد راحسنی(؛ تفس1377ـــــــــــــــــــــ)

 باثت. ادیبن
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محمـد   یـتحَ ل؛یـ(؛ محاسـن التأو1418)نیجمال الد ،یقاسم

 .هی: دار الکتبه الالمروتیالسود؛ ب ونیباسل ع

 وکنز الدقائ   ری(؛ تفس1368محمد بن محمد رضا) ،یشهدم یقم

 بحر الغرائب؛ تهران: سازمان هاو و انتشارات وزارت

 .یارشاد اسمم

و  حی؛تصـحی(؛ رسـائل حکـم سبزوار1370محمـد) رزایم ،یقم

: انتشـارات جـا¬یبـ ؛یانیآشت نیجمل الد دیس  یتال

 اسوه؛ هاو اول.

 م؛یمات الَـرآن الکـرالکل یف  ی(؛ التح1430َحسن) ،یمصطفو

 هاو سوم. ه؛یدار الکتب الالم روت؛یب

نمونه؛ تهـران: دار الکتـب  ری(؛ تفس1374ناصر) ،یرازیش مکارم

 .هیاالسمم

؛ قاهره: القاموس المحیط ؛(1952)فیروز آبادی، محمد بن یاَوب

شرکه مکتبه و مطباه مصـطفی البـابی و اوالده؛ هـاو 

 دوم.

 اسیئله و اجوبیه(؛ 1371الدین)فضل اهلل همدانی، خواجـه رشـید

؛ اسمم آباد: مرکز تحَیَـات فارسـی ایـران و رشیدی

 پاکستان.

 ؛ تهـران: دارالکتـبقاموس قیرآن (؛1371)قرشی، سید علی اکبر

 االسممیه؛ هاو ششم.

Izutso Toshihiko,1946, Gad and man in 

Koran, Tokyo. 

 


