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چکیده

منشــو و عاما اصــلی ن های انســانی در زمر مهمترین مســایلی
محسـو میشـود ه همیشـه دددده اندیشـمندان دوده اسـتر قرآن
ریم نیز در آیۀ  84سور إ سراء ،دا مقولۀ لیدیِ شا له ده این مسئله
اســاســی پردااته اســتر ال ته ده دیر از انگار «شــا له» در گفتمانِ
قرآنی ،مفــاهیمِ مرت د دیگری نیز ودود داردر مفــاهیمی از ق ی ـاِ:
توثیرات مشـیت الهی ،ااتیارات فردی و عواما ادتماعی در عملررد
انســـانر انگار شـــا له ،دااهمیتترین واژه در این ارت اط محســـو
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میشود ه مفسرین در طول تاریخِ تفسیر ،نظراتِ مختلفی را پیرامونِ
معنای آن مطرح ردهاندر دهشـــرا اار در دو دورهی :پیدای
(دوران پیام ر و ایمه) و الســی( (از نیمه دوم قرن ســوم تا شــشــم)
شـــاهدِ تحول و تراماِ رویآوردها ده این انگاره هســـتیمر در دور
پیدای  ،عموماً نظرات مفســران مَما و دســید اســتر اما هرچه ده
دلو پی

میرویم ،دهشـــرا اار در دور الســـی( ،روشهای

مختلفی درای ت یینِ مع نای این ان گاره و پرده درداشـــتن از اد هامِ آن
اتخاذ شده استر اولین رویآورد ت یین ،استفاده از روایاتی است ه
میانِ «شـــا له» و «نیت مؤمن» ارت اط درقرار مین مایندر پس از آن
نظریاتِ تر ی ی قادا رصد هستندر همچنین استفاده از پی فرضهای
المی ،عرفانی و اددی نیز درای ت یین معنای شـــا له قادا مشـــاهده
ا ستر دنادراین م شاهد تطور دیدگاهها پیرامون معنای شا له از ی(
توسعۀ معنایی در معنای این انگاره ا ر میدهدر
واژههای کلیدی :شـــا له ،تاریخ انگاره ،دوره پیدای

تفســـیر،

دور السی( ،مراتب تفسیریر
مقدمه
در گفتمان قرآنی ،درای وصــم ماهیت انســان ،ده ددال ظریفی میان رســیدن ده مال
مطلو و واقعیت های انتخادی رفتاری او تو ید شـــده و حول محور انســـان و نول تعاما و
ارت اط دا دهان اطراف  ،ا شاراتی می شودر قرآن ،ان سان را او می شنا سد و ت صاویری از
ماهیت ،توانایی ها ،انگیزه های رفتاری و واقعیت های انتخادیاش ،در انَام فضـــایا و یا
رذایا ،ارایه میدهدر در همین راستا ،قرآن مَید ده سه دسته آیات اشاره می ند ه ما را دا
سه رویررد متفاوت مواده می ند:
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الف) درای آیات همچون آیۀ  93سوره هم «و قُ ِل ح ِ
كم فَ َمن َشاءَ فَ حْلُُ حِْمن
َ
اْلَ ُّق من َّربِّ ُ

َو َمن َش اءَ فَ حْلَُ حك ُ ح ررر» منشـــو افعال انســـانی را اودِ فرد میدانند(درای آیات دیگر ن(:
أسراء73:ر انعام)771:ر

ِ
ك الحم حْل ِ
ك
ب) دســتهای دیگر از آیات همچون آیۀ  91ســور آل عمران «قُ ِل الْلَّ ُه َّم َمال َ ُ
تُ حْ ِ
َّك
ك ِِمَّن تَ َشاءُ َو تُعُِّز َمن تَ َشاءُ َو تُ ِِذ ُّ ُّ َمن تَ َشاءُ بَُِ ِد َك ح
اْلَ ُري إِن َ
ع الح ُم حْل َ
تى الح ُم حْل َ
ك َمن تَ َشاءُ َو تَن ِز ُ
كل ش ى ٍء قَ ِدي » منشــو افعال انســانی را مشــیت و اواســت اداوند میدانند(درای آیات
ْلى ُ َ
َع َ
دیگر ن( :هود778:ر حدید99:ر دقره941:ر رعد91:ر انسان94:ر ترویر)93:ر

ج) در دســتۀ دیگر از آیات نیز همچون آیه  77ســوره رعد «رررإِ َّن الْلَّهَ ََل يُغَِِّري َما بَِق حوٍم
َحت يُغَ ِّري َما بِأَن ُ ِس ِهمررر» منشو افعال انسانی ،عواما ادتماعی است(درای نمونههای دیشتر ن(:
َ
س و99-94:ر هم53:ر اعراف31:ر انفال )95:درآیند این سه دسته آیات آن است ه عواما
توثیرگذار در عملررد ان سانی مَموعهای از تمامیِ این عواما ا ستر یعنی هم م شیت الهی،
هم ااتیارات فردی و هم عواما ادتماعی در عملرردِ انسان توثیرگذارندر
نرته حایز اهمیت این اسـت ه در قرآن ریم دا ی( واژه در ی( آیه رودرو هسـتیم
ه ظرفیتِ منعرس ردنِ هر ســه رویررد را داردر واژ شــا له ه تنها ی(دار در قرآن و
در آیۀ  84ســور إســراء ده ار رفته اســت« :دگو هر س در اســاش شــا لهی اوی

عما

می ند وررر»ر این آیه میتواند دالیا الزم را درای دمعِ دیدگاه های مختلم پیرامونِ ُن
انسانی در ااتیار ما قرار دهدر
ظرفیتهای مودود در این آیه س ب شده است ه در طول تاریخ تفسیر ،دیدگاههای
ا دُن و ریخت واژه ،و یا الهام از آیات و روایات ،و همچنین یا توده
گوناگونی در پایه تحلی ِ
ده سیاق و متوثر از نگرشهای تفسیری ،تعادیر و نظرات تفسیریِ متفاوتی درای معنای شا له
ارایه شــودر ده همین دلیا موعــول دحث در این مقاله ،اوش در ســیر تاریخی تفاســیر در
تفسیر آیه «شا له» در دو دورهی نخستِ «پیدای » (دوران پیام ر تا قرن سوم) و « السی(»
(نیمه دوم قرن سوم تا انتهای قرن ششم) است(ریپین)7989 ،ر
دنادراین ،دحث در این نوشـــتار ،رویرردی تاریخی داشـــته و تالش میشـــود هرچه
دقیقتر ،آثار دهدامانده از گذشتگان در دورههای نخست را دررسی نموده تا دریادیم در فهم
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لمه «شـــا له» ،مفســـرین در دوره های آدازین تفســـیر ،چرا و چگونه میاندیشـــیدند و
شـــراگیری هر ی( از آراء دا دامین زمینههای ادتماعی ،ســـیاســـی ،فرهنگی ،مذه ی و
علمی و یا مراتب مختلم روایی ،عرفانی ،المی ،وررر ارت اط نزدی(تری داشته استر
ده همین سـ ـ ب ،مقاله حاعـــر درصـــدد تردیح هیچی( از نظرات نیســـتر این مقاله
رویرردی امالً تو صیفی -تاریخی دا شته و نگارندگان تالش می نند دا مرادعه ده تفا سیر
مختلم نگاه تازه ای در ارت اط دا تحول تفاســـیر در موادهه دا آیه «شـــا له» ،ده نمای
دگذارندر
 .1سیر تاریخی انگارۀ «شاکله» در تفاسیر دوران پیدایش
سوره إ سراء ،دنا ده م شهورترین روایت ،پنَاهمین سورهای است ه در سال یازدهم
دعثت پس از سوره ق صص و پی

از سوره یونس نازل شده ا ست(زر شی ،7937 ،ج،7

ر)739ر محور اصـلی دحث در این سـوره و آیات آار سـوره ق ا( ،سـوره نحا) شــخص
پیام ر(ر) و موعــعگیری مشــر ان در درادر وی و قرآن اســت ،توده ده شــراید فرهنگی
حا م و نگاه د رگرایانه ه محصــول شــراید حا م در آن زمان ،یعنی حا میت ی( نظام
ارزشـــی ده نام انســـانگرایی ق یلهای ه در موعـــوعات ادتماعی و اقتصـــادی ،دیشـــتر از
ددددههای معنوی متعال متمر ز دوده اســـتر و تعصـــ ات ده میراه ق یلهای ،حس دفاعی
متعصـ انه نسـ ت ده شــرف و ارزشــمندی ق ایا در اســاش روادد اویشــاوندی و شــایســتگی
اشخار ،وحدت و دقای ق یله ،و آگاهی اندک از زندگی پس از مرگ و تسلیم د رگرایانه
در درادر ســـرنوشـــت و تو ید در مادیات ه از نگرش های هن اعرا
حضـــرت محمد(ر) رو ده زوال میرفت و چال

دوده و دا تعالیم

دزرگی دا قرآن دوده اســـت(فردری(

ماتیوش دنی ،7934،ر )951-951این موعول را قوت میدخشدر
مهمترین ویژگیِ تفاسیرِ مفسران از شا له در این دوره ،ادمال ،ااتصار ،و دسید دودنِ
نظرات ایشــان اســتر گرچه پی زمینههای ادتماعی و فرری توثیر زیادی در شــراگیری
ت مفسرا ِن این
ت مفسرا ِن این دوره پیرامون شا له داشته است ،اما نگاهی دقیق ده نظرا ِ
نظرا ِ
دوره نمای گرِ ادهام و ادمالِ اساسی است ه در آنها ودود داردر در دورههای دعد شاهد
آن هســـتیم ه مفســـران دا شـــیوههای گوناگونی ده درطرفســـازی این ادهامات و ادمالها
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ت المی،
ت نظریا ِ
ت پی شین ،و ارد س ِ
ق نظریا ِ
ت تف سیری ،تلفی ِ
پردااته اندر ا ستفاده از روایا ِ
عرفانی و اددی ،مهمترین ادزارها درای ت یینِ معنای شا له دوده استر این( دا تفصیا دیشتری
ده مفسرین سه قرن نخست یعنی دوره پیدای

تفسیر ،میپردازیمر

 .1-1آرای رسول اکرم(ص)
عدم دستیادی ده تفسیر پیام ر گرامی(ر) از واژه « شا له» و توده ده رادطهی شا له و
عما ،ما را ده دررسی روایاتی در این زمینه هدایت رد ه ده شرا دیرم ستقیم آن را مورد
نظر قرار دادهاندر در این روایات ،پیام ر ا رم(ر)« ،نیت» را دا «عما» مرت د دانســـته و

فرمودهاند« :نَُِّهُ الح ُم حِْم ِن َخحُ ِم حن َع َمْلِ ِه َو نَُِّهُ الح َکافِ ِ َش م ِم حن َع َمْلِ ِه َو ُِ ُّل َع ِام ٍل يَ حع َم ُل َعْلَ نَُِِِّه»ر
َعما ُّ
( لینی ،ج ،9ر)799ر همچنین در روایتی دیگر ده نقا از ر سول اهلل (ر) ،آمده« :اَأل ُ

بِالنَُّات ولِ ُك ِّل ام ِ ِ
ئ ما نُوى فَ َمن كانَت ِهجَتِِه إِ ََل اهللِ َوَرسولِِه»(دخاری ،7499 ،ج ،7ر)1ر
َ

 .2-1آرای تفسیری ائمه معصوم(ع) ،صحابه و تابعین
اولین مفاهیمی ه توســد ،ایمه معصــوم(ل) ،صــحاده و تادعین در تفســیر «شــا له» ،ده
اررف ته ،ع ارت ند از :ناح یه ،ط ی عت ،الی قت ،ال حاعـــره ،ن یت ،مذ هب ،دین ،طری قت،
ددیلت ،منهاج و حدیث ،ه توســد مفســران قرون دعدی گزارش شــده اســتر نظریاتی
عمدتاً مودز ،دســـید و دارای ادهام ه مفهوم شـــناســـی آنها میتواند ما را ده فهم دهتری از
منظور نظر مفسران هدایت ندر

«ناحیه» ،اولین مفهومی است ه از ادن ع اش (م 18ق) ،گزارش شده است« :حدثنا
قا ُّ :ثَين ُمعا ِويَةَ ،عن َعْليَ ،عن اب ِن َعبّاس ،قَولَهُُ :كلم يَ حع َم ُل َعْلى شاكِْلَِِ ِه
بد اهللَ ،
عْلي ،قا ُّ :ثَنا َع ُ
يقو ُّ :عْلى ن ِ
احَُِِ ه »(ط ری ،7479 ،ج ،75ر)744ر « ناحیه» یعنی ســـمت و ســـو  ،ق یلهر و
َ
َ
«الناح » ،یعنی سی ه آهنگ چیزی می ند و ده سمت چیزی میرود(معلوف7981 ،ش،
ج ،9ر)7839ر ده نظر میرسد دا توده ده فضای حا م در عردستان آن زمان ه ده شدت در
تعص ات ق یلهای استوار دود تا توده ده اشخار ،این تعادیر دا این معنا ه ،هر سی عما می
ند در ا ساش ا صول و م انی اعتقادی ق یله و یا گروهی ه ده آن تعلق و یا گرای
ار رفته استر

دارد ،ده

 861سیر تحول معناییِ انگارۀ «شاکله»؛ در گستره تفاسیر ،دوره پیدایش و کالسیک

«اَلحا ضِرَه» ده نقا از ادوعو سَه (م 89ق) عالوه در ناحیه در تف سیر « شا له» ،مطرح

اْلاض ة أَي :عْلى ِ
شدر «قا ُّ أبو عوسجة :الشاكِْلَةِ :
ناحَُِِه»(ماتریدی ،دیتا ،ج ،1ر)744ر این
َ
َ
َ

اْلاض  :خالف البادي) و « ِ
ِ
اْلاض » یعنی سی
واژه از نظر معنایی ،دراالف دادیه درار رفتهُ ( :

ه در شـــهر و روســـتا مقیم اســـت( :اْل اض
بِ ِ
البادية)(ادن منظور ،7474 ،ج ،4ر)731ر

 :ااقُم َ اا ُد ِن و ال ُقَى ،و الب ادي :ااقُم
ُ
ُ

واعــح اســت ه در روســتا و یا در آدادی دمعیت دیشــتری زندگی می نند و قوانین
ادتماعی قویتری نس ت ده دادیهنشینی ودود دارد ،و هر سی داید دراساش قوانین حا م در
رو ستا و یا آدادیاش عما ندر ده نظر میر سد مف سرین در اینَا توثیرات ادتماعیِ مؤثر در
افعال انســانی را مد نظر داشــتهاندر یعنی هر سـی در اســاش قوانین حا م در محید ادتماعی
اود عما می ندر دا توده ده فضای حا م در شهر مره و ق ایا اطراف  ،اردرد این مفهوم
دور از انتظار نیستر

«طبیعت» نیز ده نقا از مَاهد(م 745ق) درای شا له گزارش شده است« :عن جماهد
ِ ِِ
بُعِه عْلى حدته»(ط ری ،7479 ،ج  ، 75ر)744ر در
قُ حل ُكلم يَ حع َم ُل َعْلى ش اكْلَِه قا ُّ :عْلى طَ َ
معنای «ط یعت» آمده ا ست ه این واژه ا سمی ا ست ده منزلهی سَیه و ُالق و رو شی ه

الس جَُّة و اْلَْلُ َقة و َ َو ) (فراهیدی ،7443 ،ج،9
انســان درآن اســتر (الطَّبُِعة اإلس م ِةَن ِزلَة َّ
ر )99ه می توان اعم از نول اوراک ،پوشــــاک ،ااالق یات و دیر ذ ل( و مزاج ددن
(اشری و تری ،گرمی و سردی) داشد(ازدی ،7981 ،ج ،9ر)878ر

«جدیله» تع یر دیگری است ه از مَاهد (م 745ق) گزارش شده است َِ« :تَ ح ِس ري
اَلُ :قُ حل ُك لم يَ حع َم ُل َعْلَى َش اكِْلَِِ ه  :عْلى ديْلِ ه .ديْل ة ِهي الطَّ ِ َيق ة والن احُ ة»
قَو ُّ اهلل تَ َع َ
َ
(زمخ شری ،7471 ،ج ،7ر)738ر و معنای آن اینگونه آمده ا ست« :و فالن عْلى َ حدَلئه و
عْلى ِدي ْلَِِه  :أي عْلى ِ
ناحَُِِ ِه و قَبِحُ ْلَِِه»(صــاحب دن ع اد7474 ،ق ،ج ، 1ر)49ر دا توده ده
َ ح
این گزارشـــات ،ددیله ،ناحیه ،طریقه ،ق یله ،از ترادف معنایی دراوردار هســـتند ه ده نظر
میر سد از دید مف سران دیانگر نق
استر

مهم عواما دیرونی و ادتماعی حا م در عملررد ان سان
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«طریقت» را نیز مَاهد در معنای ددیله ده ار درده اســـت ،زیددنعلی (م 799ق)،
فرزند امام زین العاددین(ل) در تفســـیر شـــا له دا ذ ر قال آورده اســـت(زیددنعلی ،دیتا،
ر)734ر این واژه هم ده معنای ،ســـیرت ،نهاد ،حالت ،چگونگی ،مذهب و راه و روش،

آمده ،و هم دهمعنای دزرگ و ســرور قومر در محاوره عر آمده ه« :هِذا ر ل ط ِي َقةُ ِ
قومه،
َُ
و ِ
هَْلء ط ِي َقة ِ
قومهم»(زدیدی ،7474 ،ج ، 79ر)934ر
«دین» نیز ده نقا از ادنزید 7در دامع ال یان ده تفســیر «شــا له» افزوده شــده اســتر
«حدثين يونس ،قا ُّ :أخربنا ابن وهب ،قا ُّ :قا ُّ ابن زيد َ ،قولهُ :كلم يَ حع َم ُل َعْلى ش اكِْلَِِ ِه قا ُّ:
عْلى دينه ،الش اكْلة :الدين» (ط ری ،7479 ،ج ،75ر)744ر «دین» در لغت ،هم ده معنای
پاداش ،مَازات ،حرومت و قدرت ،آمده و هم ده معنای روز حســـا
ج ،7ر)541ر لغویان دی

(معلوف،7981 ،

از دیست معنا درای آن درار دردند ه ،دررسی معنا شنااتی آیات

قرآن ن شان می دهد ا ثر ًا ش یه ده هم ه ستندر و درگرفته از چند معنای ا صلی و ری شهای ه
همهی معانی قادا اردال ده دو معنای اصلی و ریشهای استر

یری ،ده معنای آیین و آدا و شـــریعت و قوانین ه از آیه «لَ ُکم ِدينَ ُکم» اســـتن اط

میشــودر و دوم ده معنای ،قضــاوت و داوری ،دزا پاداش ،یفر ،حســا و مانند اینها ه از

ِ ِ ِ ِ
ين» ،ده دســـت میآید(دقره( )951 :ن( :تقدیســـی)7939 ،ر ه اگر
آیهی « َمالک يَوم الد َ

مق صودِ مف سر ،ده معنای آدا و شریعت و احرام دا شد ،دا « شا له» در صدر آیه ده مفهومِ
طریقت ،مذهب ،ناحیه و ددیله ،ارت اط اواهد داشتر و ده معنای یفر و پاداش دا ذیا آیه
و م احث المی ثوا و عقا پیوند مییاددر
«نیت» ه پی شتر ا شاره شد در روایاتی از ر سول ا رم(ر) در ارت اط دا عما آمده

ا ست ،ادن زید فرزند امام زینالعاددین عالوه در ناحیه و طریقت ،در تف سیر شا له افزودر «قُ حل
ُكلم ي عمل عْلى ش اكِْلَِِ ِه :معنا عْلى نِ ِ
ُِه»(زیددنعلی ،دیتا ،ر)734ر این واژه دا ذ ر روایاتی
َ َ
َح َ ُ َ
از امام دعفر صــادق(ل) (م 747ق) و امام رعــا(ل) (م 949ق) ( لینی ،7441 ،ج ،9ر84ر

 .1به زعم نگارنده احتمال دارد ابن زید فرزند امام زین العابدین و یا شاید مراد ،ابوزید انصاری (212ق)
است که صاحب برخی آثار مهم در لغت بوده است.
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قمی ،7919 ،ج ،9ر91ر درقی ،دیتا ،ج ،9ر )997ه در دخ

الســی( تفســیر ده آن

ا شاره اواهد شدر و ده نقا از ح سن و معاویهدنقره (م 799ق) نیز آمده ا ست« :قا ُّ اْلس ن:
َعْلى ش اكِْلَِِ ِه أي :عْلى نُِّه ،و كِذلك قا ُّ معاوية بن ق ة» (ســمرقندی ،دیتا ،ج ،9ر)991ر
قتاده (م 771ق)« ،ماینوی» را هم افزود« :عن قِادة :قُ حل ُكلم يَ حع َم ُل َعْلى ش اكِْلَِِ ِه يقو ُّ :عْلى
ناحُِه و عْلى ما ينوي» (ط ری ،7479 ،ج ،75ر )744از نظر لغوی« ،نیت» آن چیزی ا ست
ه انسـان ده واسـطه قلب اود قصـد می ندر اواه ایر داشـد یا شـرف(فراهیدی ،7443 ،ج،8
ر935ر اد ـن منظ ـ ـور ،7474 ،ج ،75ر )941این واژه ،امالً هویتی فردی و درونی درای
شا له ترسیم می ند ه میتواند از درآیند ط یعت انسان ه  -شاما ویژگیهای دسمی و
روحی اســت ه او را در ی( هیئت انســانی ده نمای

میگذارد  -و ط یعت ادتمال  -ه

مَموعه عواما دغرافیایی و قوانین و سااتار حا م در آن دامعه است  -شرا گیردر
«مذهب» تع یر دیگری است درای «شا له» ه پیوند مفهومی دا طریقت و دین دارد،

ِ
ِذه ِبه
و ده نقا از فراء (م 941ق) عالوه در طریقت گزارش شده است «ال اءَ :عْلى طَ ي َقِه و َم َ
الَِّذي ِ بِ ِّل َعْلُه» (قرط ی ،7914 ،ج ،74ر )999این واژه ده عقیده و آیین ،روش و طریقهای
ه فرد ده آن معتقد اســت و دهســوی آن میرود ،معنا شــده اســت (صــعیدی ،دیتا ،ج،9
ر)7958ر
«جبلَّت» نیز ،ده معنای القت ،نهاد ،سرشت ،واژهای است ه از قُتَی ی ،شاگرد فضا
دن شاذان (م 914ق) نقا قول شده است (دغوی ،دیتا ،ج ،9ر« )753رادب» در «مفرادت »
میگوید« :د ا» یعنی وه و «د ال» دمع آن ا ست ه در قرآن دا ا ستفاده از م شتقات آن،
استعارههای گوناگونی درار رفته استر 7استواری و ایستایی تع یری است ه درای وه درار
میرودر در نتیَه وقتی گفته میشــود( :فالن د ا) ،یعنى اســتوار اســت و دور نمى ش ـودر و
(د له اهلل) ،یعنی «اداوند» او را در ســرشــتى آفریده اســت ه ددا ردن ســرشــت

از او

ناممرن است زیرا در ط یعت او عَین شده استر
ک َع ِن ا حْلِ ِ
« .1ومن ا حْلِ ِ
با ُّ فَ ُق حل يَنحس فُها َربِّ نَ حس ا » (طه:
با ُّ ُ َددا بُِض ا َو ٌُح َُحَِل فا أَلحوا ُ ا» (فاطر )22 :و «يَ حس ْلُونَ َ
َ َ
با ُّ أَرساها» (نازعات« ،)22 :و تَ حنحُِو َن ِمن ا حْلِ
« ،)11و ا حْلِ
ِ
ِ
هی» (شعراء.)119 :
ر
فا
وتا
ُ
ب
با ُّ
َ
َ
ح
ُُ
َ
َ
َ
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همچنین ده دمعیت و گروه دزرگ نیز «دِ ِا» میگویند ،زیرا قرآن ریم میفرماید:

َض َّل ِمحن ُك حم ِ بِ اال َكثِريا» (او گروه زیادى از شــما را گمراه رد ،آیا اندیشــه نرردید)
« َو لَ َق حد أ َ
(یس )19 :و این ا شاره ده گروه و دمعیتى زیاد دارد ،ه ثرت و زیادى آنها ده وه ت ش یه
شده است(رادب ،7479 ،ر)785ر
«منهاج» ،ده نقا از ســـایب ل ی (م  944یا 941ق) ،عالوه در اقوال دیگر ،گزارش

شــده اســتر «قا ُّ الكْليب :عْلى ِ
ناحُِِه و ِمنها ِ ِه و َحديث ِه و أم ُ الَِّذي ُه ِو َعْلَ ُِه»(ســمرقندی،
َ
دیتا ،ج ،9ر)991ر و ده معنای راه واعح و آشرار ه آن را راه مستقیم نیز گفتهاند ،آمده

استر اداوند نیز در آیه  48سوره مایده میفرماید« :لِ ُك ٍّل َ َع حْلنا ِمحن ُك حم ِش ح َعة َو ِمحنها ا» (دراى
هر ی( از شــما امتها ،شــریعت و طریقى واعــح قرار دادیم) (رادب ،7479 ،ر)895ر این
معنا از شا له نیز دسیار نزدی( ده واژههایی چون :طریقت ،ددیله ،مذهب و دین استر

«حدیث» نیز درای شا له از سایب ل ی گزارش شده است« :قا ُّ الكْليب :عْلى ِ
ناحُِه
َ
و ِمنها ِ ه و َحدي ِثه و أَم الَِّذي ُه َو َعْلَُه»( سمرقندی ،دیتا ،ج ،9ر)991ر رادب در مفردات
هر سخنى ه در دیدارى یا اوا از راه گوش ده ان سان مىر سد را حدیث دان سته و آورده

ِ
َّيب إَِل بَ حع ِ
ض أ حَزوا ِ ِه َح ِديثا» (تحریم)9:
َس َّ النِ ُّ
است ه :اداى عزف و داف فرموده استَ « :و إ حذ أ َ
و یا «هل أ َ ِ
يث الح ِ
غاش َُ ِة» (دا شیه)7:ر همچنین اداوند قرآن را نیز حدیث نامیده ا ست،
َتاك َحد ُ
َح

ِ ِ ٍ ِ ِِ
اْل ِدي ِ
ِ
ث تَ حع َجبُو َن » (نَم)53:ر «فَم ا
مثا آیات« :فَ حْلَُ أحتُوا ََ دي ث مثحْل ه » (طور)94:ر «أَ فَم حن ه َِذا حَ
ِ ِ ِ
ِ
اه حم
ِل َُْلء الح َق حوم َل يَك ُ
ادو َن يَ ح َق ُهو َن َح ديث ا» (نســــاء)18:ر اداى ت عالى می فر ما ید« :فَ َج َع حْلن ُ
ِ
يث» ( س ا ،)73:در این آیه حدیث ده اا اری گفته می شود ه ده آن مثال زنند(رادب،
أَحاد َ
 ،7479ر)999ر دا توده ده این مفاهیم ده نظر میرسد ه داستانها ،قصهها و حرایتها می
توانند دا ظرافت ،داورها ،رفتارها و ااالقیات انسان را متوثر سازندر
 .3-1تحلیل آرای مفسران دوره پیدایش
سوره إ سراء دعد از سوره نحا در قرآن آمده ه محوریت این دو سوره ،در مو عول
پیام ر ا رم(ر) و آزار و اذیت مشــر ان قری

دا تعص ـ ات ق یلهای اســت ،ه دین اســالم

تهدیدی ددی درای منافع آنان دودر ده همین دلیا حاعر ده اسالم آوردن و ت عیت از فرامین
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آن ن ودهاندر ده نظر میرسـد آرای مختلفی چون :ناحیه ،الحاعـره ،ددیله ،ط یعت ،الیقت،
د لت ،دین ،منهاج ،و حدیث ه ادهاماتی اساسی در علت ده ارگیری این تعادیر در نظراتِ
مفسران ،پیرامون شا له ،در این دوره مشهود است ،ت یینی درای شراید حا م در عصر نزول
و عملررد مشر ان نس ت ده پیام ر دوده استر
دنادراین «ادهام و ااتصار» مهمترین ویژگیای است ه درای نظراتِ تفسیری این دوره
پیرامون شا له میتوان در نظر گرفتر اما دا این ودود ،هر سه رویرردی ه در ادتدای مقاله
ددان اشاره ردیم در نظراتِ مفسرانِ این دوره قادا رصد است:
الف) توده ده درونی دودنِ منشــو افعال انســانی دا ارایه نظراتی چون :ط یعت ،الیقت،
د لتر (سرشت الهی)
ب) توده ده من شو دیرونی افعال ان سانی دا نظراتی چون :الحا عره ،دین ،ناحیه ،ددیله،
منهاج و طریقت (عواما ادتماعی) ه مفید چنین معنایی هستندر
ج) توده ده انگیزههای رفتاری افراد ،دا ارایهی واژهی نیتر
 .2برر سی تاریخی آرای مف سران در دوران کال سیک (نیمهی دوم قرن سوم
تا قرن ششم)
دا آداز دوران شــروفایی دان

مســلمانان و احســاش نیاز ده درقراری ارت اط در میان

علوم مختلم در حوزههای تفسیر ،مودب شد ه ی( فرا زدان 7عام  9درای تفسیر ده ودود
آید و در نهایت تفســیر ده ی( علم ت دیا شــودر ال ته ت دیا شــدن مَموعه اصــطالحات و
فرمولها در سه حوزهی علم الم ،فقه و اددیات ،ده ی( مَموعه ا صطالحات و ی( زدان
تفســیر واحد ،ناگهانی ن وده و در طی ی( فرآیند زمانی رد داده اســتر شــرا مدون شــده
فرازدان تفسیر ،امروزه دنام «علوم قرآنی» نامیده میشودر مانند تا االتقان سیوطی ه ی(
فرازدان تفسیر است(پا تچی ،7935 ،ر)773ر
 .1فرازبان ا صطالحی در زبان شنا سی ا ست و به زبانی گفته می شود که برای تو صیف یک زبان دیگر به
کار میرود.
 .2عام ،در لغت  ،به معنای فراگیر بودن و شامل شدن است.
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این دوران ه همزمان دا شـــروفایی اندیشـــه و گســـترش دان

و فرو

ردن

درگیریهای سیاسی دود ،تدوین تفاسیر زیادی دا رویرردهای مختلم ،روایی ،اددی ،فقهی،
ادتهادی و المی ،و علوم گوناگون ،مانند لغت و صرف و نحو ،تردمه تب فلسفی ،آداز
شــدر همچنین ظهور ااتالفات فقهی و المی و رواج تعصــ ات فرقهای و مذه ی ،و ورود
ادتهاد در تفسیر قرآن ،و رودرو شدن مترلمین و فقها ،دا تشتت فرقهها ،مذاهب و گروههای
فرری مختلم (دا توده ده تم س( د ستن همهی آنها ده ی( قرآن) ،و م سئلهی ا ستنادهای
متناقض ده قرآن و تودیه ردن آنها ،مفسران را درآن داشت تا دا استفاده از تفسیر ،ده دازدینی
و ت یین روی آورده و هر دام دا تط یق داورهای اود دا قرآن ،تفاسیر ددیدی الق نند ،تا
دتوانند ادهامات مودود در آرای مف سرین پی شین را رفع نند(عقیقی دخ شای شی7917 ،ش،
ج ،7ر)558ر
ده همین سـ ب ،شــاهد ی( رنســانس تفســیری ،دهویژه در تفســیر آیه شــا له ،هســتیمر
مفســران این دوره عالوه در تررار اقوال گذشــتگان ،مانند ناحیه ،حاعــره ،حدیث ،ط یعت،
نیت ،الیقت وررر ،ه در واقع ارایه دهندهی اولین گزارشات تفسیری شا له دودهاند دا تلفیق
و یا ت یین آن ها ،در حوزه های مختلم المی ،عر فانی ،قرآن ده قرآن ،اددی وررر ،ت عادیر و
مفاهیم ددیدی الق ردند ه از ار ردهای تفسیر(ن( :پا تچی ،7935 ،ر)794-777
محســو میشــودر از این پس ،از گزارش آرای ترراری اودداری شــده و تنها ده تعادیر و
ت یینهای ددید اشاره میگرددر
 .1-2تعابیر جدید متأثر از گفتمانهای اجتماعی و مکاتب تفسیری
در این حوزه درای از مفســران دا توده ده نگرشهای تفســیری اود ده الق و یا ارایه
تعادیر ددیدی پردااتندر دال ًا این تعادیر ددید دا توثیر از پی فرضهای المی ،عرفانی ،و
یا اددی شرا گرفته استر این( دا تفصیا دییشتری این نظرات را دازاوانی مینماییم:
«علی ما هو أشـــرا دالصـــوا و أولى دالحق عنده» ،و یا همان « ن

فاعلی ده اعت ار

حسن فعا» را ادومسلم اصفهانی (م 999ق) ده نقا از محمد دن ع دالوها د ایی (م 949ق)
از مفسرین معتزله ،در این دوره در تفسیر «شا له» افزود(اصفهانی ،دیتا ،ج ،9ر)953ر این
مفهوم یعنی فاعا ده اعت ار درســت دودن فعا ده زعم اود آن را انَام میدهد ه درحقیقت
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هم اولویت داردر یعنی افراد در وفق آنچه ه آن را نیرو میانگارند عما می نند ،حتی اگر
ده حقیقت نزدی( ن اشــدر این ع ارت معرف تفرر گروهی از معتزلیان اســت ه ده آزادى
مردم در فعا و عما معتقد دوده و اداوند را االق فر و گناه و افعال دیگران نمیدانندر
دا دقت در این ع ارت ،انسانها زمانی عملی را درست میپندارند ه درایشان پاداشی
مادی و یا معنوی ده دن ال داشته داشدر تا این دخ

از سخن درست است ،اما در دخ

دوم

دمله یعنی تردیح آن در حقیقت ،عنصر آگاهی در انسان نادیده گرفته میشودر
«عادت» ،یعنی تررار چیزی تا این ه از اصـــوصـــیات ااالقی انســـان شـــودر در
تف سیرط رانی(م 914رق) ،د صار(م 914ق) ،طو سی(م 414ق) و ط ر سی (م 548رق) - ،دا
ذ ر «قیاَ»  -شا له عادتی ا ست ه ان سان ده آن انس گرفته ا ست و ده همین س ب پیام آیه
در اساش این معنا این است ه انسان شایسته است نه تنها از انس والفت دا فساد دوری ند
و در فساد پایداری نرند ،دلره از آن روی درگرداند(ط رانی ،9448 ،ج ،4ر799ر دصار،
دیتا ،ج ،5ر99ر طوسی ،دیتا ،ج ،1ر579ر ط رسی ،7919 ،ج ،1ر)119ر
عادت ها (عادت واره ها) ،مَموعه طرحواره هایی هســـتند ه ی( انســـان در طول
زندگی اود از ادتدای تولد ده دعد ،در اســـاش دراورد دا محیدهای مختلم مانند :اانواده،
رســـانه ها  ،نهادهای آموزش و پرورش و گروه همســـاالن ســـب رده (و گاهی تررار
می ند)ر این طرح واره ها مانند :چگونه دذا اوردن ،چگونه ل اش پوشـــیدن ،چگونگی
ارت اطات ادتماعی ،ذوقیات و مشـــغولیات انســـان می داشـــندر عادت واره ها ،عما را نه
ده صورت تحمیا دلره ده صورت ی( عرورت منطقی پی

میدرندر دنادراین عما تحت

توثیر شـــدید عادتوارها اســـت ،اما نه ده این معنی ه در شـــخص ،تحمیا میشـــوندر توثیر
ی نوعی محاس ه
عادتواره ها در اعمال شخص ده آن صورت است ه انگار شخص از دارا ِ
عقالنی و یا قاعده ای ت عیت رده اســـتر پس درای درک رفتار و ردار و عقاید افراد،
دایســـتی عادت واره ها ،و درای شـــناات و درک عادت واره ها دایســـتی فضـــای حا م یا
مودود را درک رد(ن( :مایرا گرانفا ،7983 ،ر)748-741
«اخالق» را ط رانی در تف سیر اود عالوه درعادت در تف سیر شا له افزودر وی آورده
است ه هر سی دراساش راهی ه دا ااالق

مشادهت دارد ،عما می ند(ط رانی ،همان)ر
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لغویان ،اُلق و اُلُق را یری دانسته ،و ااالق را ه دمعشان است ده معنای ط یعت و سَیه
آوردهاند(ادن منظور ،7474 ،ج ،74ر)81ر
رادب هم در مفردات مىگوید لمات« ،اَلق» و «اُلق» ده ی( معنا دودهر اگر ده فتحه
ااء اســـتعمال شـــودر معناى صـــورت ظاهر و قیافه و هیئت را ه دا دصـــر دیده مى شـــود،
مى رساند ،و اگر ده عمه ااء استعمال شود ،معناى قوا و سَایاى ااالقى را ه دا چشم دل
و دصیرت احساش مىشود(رادب ،7479 ،ر)931ر
«مایَلِیقُ به» ده معنای «آنچه فرد شایسته آن است» ،را احمد علی دصار (م914رق)
ه ده نظر درای از دانشــمندان از نظر المی در شــمار معتزله اســت(ذه ی ،ج ،9ر)991
مطرح ردر از نظر وی ،هر سی درا ساش آنچه ه شای سته او ست و سزاوار ده آن ا ست،
عما می ند(دصـــار ،دی تا ،ج ،5ر99ر وزیر مغردی ،7497 ،ر)189ر احتماالً م ثَا و
داستان "االیق هرچه الیق" ده همین انگاره درمیگرددر

ْلُق أَ حن تَ ح َع َل
«یلیق » از ماده «لیق» ده معنای لیاقت داشــتن و ســزاوار دودن اســتر «ما يَ ُ

َكِذا»ر شــایســته نیســت ه فالن ار را انَام دهی (معلوف ،7981 ،ج ،9ر)7198ر آنچه
ان سان شای سته آن ا ست چه ویژگیهایی دارد؟ آیا این ع ارت ،ده ویژگیهای فردی ا شاره
دارد و یا ده ویژگیهای ادتماعی؟ و یا هردو؟ در قرآن مَید ،آیاتی ده شای ستگی د سمی
و روحی افراد درای تصدی امور و انَام اعمال اشاره شده است(دقره 794 :و )941ر
دهعنوان نمونه هنگامی ه ح ضرت مو سی(ل) از م صر گریخت و ده مدین روی آورد

داُها
ت إِ حح ُ
و ادمتی شایسته ده داتران شعیب رد ،یری از داتران شعیب پیشنهاد رد« :قالَ ح
ِ
ِ
ِ
ی»(ق صص)91:ر پدرم او را ادیر ن ،چرا
ت الح َق ِو ُّ حاألَم ُ
اس َِأح َ ح َ
اس َِأح ح ُ إِ َّن َخحُ َ َم ِن ح
يا أَبَت ح
ه دهترین سی ه ده این ار میآید «قوی» و «امین» ا ستر داتر شعیب در این گزین
در لیاقت حضـــرت موســـی درای ادیرشـــدن تو ید می ند زیرا دو ویژگی دارد-7 :توانایی
دسمی و  -9امانتداری (ن( :اصفهانی ،7983 ،ر)714-747ر
«عالمات» دمع «عالمت» ده معنى نشــانه اســت ،مثا ی( تادلو ه مران ااصــی را

ٍ
َّج ِم ُه حم يَ حهَِ ُدو َن »ر و نیز
نشــان میدهدر در ســوره نحا آیه  71آمده اســتَ « :و َعالمات َو بِالن ح

عالماتى قرار دارد و آنها دهوســیله ســتارگان هدایت مى شــوندر شــریم رعــی (م 441رق)،
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عملررد هر ســی را درم نای نشــانهها و عالمات و اماراتی ه در زندگی فرد ودود دارند،
میداندر
وی در تفسیر اددی اود دا استعانت از دیت شعر:
ددت شوا ا حب نت تضمر

فىالقلب أن هتفت فىالدار ورقاء

مفهوم «عالمت» را مانند آواز وتر در اانه میداند ه مودب افشای راز عشقی شد،
ه در ســینه پنهان مانده دودر از نظر وی این آیه ،در ســوره أســراء ،اســتعاره اســت(شــریم
رعـــی ،دیتا ،ر)944ر این تفســـیر در هردو معنا دا مفهوم د ر و ااتیار اردرد داردر یعنی
عالمت هم میتواند ی( پدیده ادتماعی ،فرهنگی در حوزه های مختلم تعلیم و تردیت،
اقت صاد و حتی آواز ی( وتر دا شد ه در سااتار ذهنی افراد درونی شده و در موقعیتی
اار اارج از نترل فرد ،عینیت یاددر مانند ســردشــدن گونههای ی( داتر دوان هنگام
مراســم اواســتگاری ،و هم میتواند قوانین تشــریعی و یا قوانین تروینی داشــد ه فرد در
انتخا ِ پذیرش یا عدم پذیرش و عما ردن ده آنها مختار اســـتر گوناگونی عالمت ها
میتواند منشو گوناگونی رفتار داشدر
«عَلى ما قَس ََمَ الله فیسََِرَّه » ،یا همان «مشــیت الهی» دعد از واژهی «نیت» ،تع یر
عارفانهی ددیدی است ه محمددن حسین سُلَمی (م 479رق) ده نقا از ادن عطا (م 943رق)
شــاعر و عارف حن لی مطرح ردر ادن عطا ،شــا له را همان ســرنوشــت الهی دانســته ،یعنی
هر سی عما می ند در اساش آنچه ه ادا در درون

قسمت رده استر وی ده روایتی

از «رسول ا رم» (ر) استناد می ند ،ه فرمودند :اگر انسان عما ند ،ده آنچه ه درای
الق شده ،یاری اداوند و امیادی ،شاما حال

له» (سُلَمی ،7913 ،ر)773ر

ْلق
اعمْلوا فَ ُکلم ُم َّ
ُس  ُّ ما ُخ َ
اواهد شدَ « :

در روایتی آمده :امام مو سی اظم (ل) در پا سخ ده محمددن ادی عمیر در رادطه دا این
حدیث ن وی(ر) فرمودند« :اداوند عزفوداف ،دن و انس را درای آن آفرید تا او را پرست
نند و آنان را نیافرید تا او را نافرمانی نندر و این همان مضــمون آیه شــریفهای اســت ه
دیان میدارد :ما دن و انس را نیافریدیم مگر درای آن ه ع ادت نند»(ذاریات)51 :ر در این
ا ساش ،پروردگار ده هر مخلوق در همان را ستا و دهتی ه القت

درای آن طراحی شده،

عل ی
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یاری اواهد ر ساند و ط یعتاً ده ان سان نیز دهت ع ادت م( اواهد رد( صدوق،7938 ،
ر)951ر
 .2-2تبیین آرای پیشینیان
دســتهای دیگر از نظریاتِ مفســران در این دوره پیرامونِ شــا له ،ااتصــار دارد ده
تفاســیری ه ده شــرلی از اَشــرال ده توعــیح و ت یین نظراتِ تفســیری دورههای پیشــین
پردااتهاندر مفسران این دوره ددین منظور ،دو روش را درای ت یین درگزیدهاند:
 -7ت یین شا له دا تلفیق آرای پیشینیانر
 -9ت یین آرای پیشـــینیان متوثر از مراتب تفســـیری و روش هایی مانند :ت یین روایی،
عرفانی ،المی ،اددی و قرآن ده قرآنر نرته حایز اهمیت این اســت ه درای از مفســرین دا
چند روش ده تفسیر آیه پردااتندر
 .1-2-2تبیین معنای شاکله از طریق تلفیقِ نظریاتِ پیشین
در سـیر مطالعاتی این پژوه

مشـخص شـد ه مفسـران این دوره دا تلفیق گزارههای

پیشینیان ،نظریات تر ی ی دا وعوح دیشتری طرح نمودهاندر گونههای از تلفیق را این( مورد
ارزیادی قرار اواهیم داد:
الف) در تلفیق طریقت و ااالق ،شـــا له راهی اســـت ه دا ااالق فرد مشـــادهت
دارد(ط رانی ،9448 ،ج ،4ر799ر طوسی ،دیتا ،ج ،1ر)579ر
ب) تلفیق طریقت و ااالق دا د لَّت ،شا له راهی می شود ه ااالقِ آدمی در ا ساش
آن پیریزی شده و سرشت

دا آن موافق است(شریم رعی ،دیتا ،ر)944ر

ج) در تلفیق طریقت و عادت و ط یعت ،شــا له راه وســیعی (شــوا ا) میشــود ه
ط یعت و عادات مردم مانند راههای فرعی از آن منشـــعب میگردد(شـــریم رعـــی ،دیتا،
ر944ر زمخشری ،7441 ،ج ،9ر)134ر
د) در تلفیق طریقت و قول د ایی (ما هو أش كل بال واب و أوَل باْلق عند ) ،شا له
راهی ا ست ه فرد درای اود انتخا

رده و ممرن ا ست ا شت اه دا شد (در او م شت ه شده
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داشــد) ،یعنی صــحیح ن وده و ده گمان فرد درحقیقت داشــد و یا دالعرس(ثعل ی ،7499 ،ج،1
ر)793ر
هََََ) ع دالرریمدنهوازن (م 415ق) در دازگفت تع یر ادن عطا (علی ماقســم اهلل فی
ســـره) در تلفیق دا « ما یلیق ده» معتقد اســـت هر س همان چیزی ه در داطن
درون

دارد و در

ده ودیعه گذاشــته شــده اســت ،دروز میدهدر (رنگ راســاره ا ر میدهد از ســر

درون)ر و هر س ه گوهر ودودش را از ور دودن پاک ســـازد ،فقد آوازه اودیهای
را می پرا ند و هر س ه طینت
ارهای ز شت

در اساش دورت و تیرگی سرشته شده داشد ،فقد دوی

را اح ساش می ند و قریحهی او ادازه یرتاپر ستی ده او نمیدهد(ق شیری،

 ،9444ج ،9ر)911ر
 .2-2-2تبیین آرای پیشینیان ،متأثر از نگرشهای تفسیری
در این دوره تفســیری ده نظر میرســد مفســرین درای ت یین آرای پیشــینیان نیز ،متوثر از
مراتب ،نگرشها و روشهای تفســیری اود ،اقدام ده تفســیر آیه شــا له نمودندر ت یینهای
روایی ،المی ،عرفانی ،از این نول موادهه میداشندر
تبیین روایی« :نیت» ،مهمترین واژه اردردی ،در تفاســـیر روایی اســـتر هود دن

محرم ادا عی(م 934-984رق) «نیت» را ایمانِ فرد مؤمن و فر ِ افر دان ست« :قُ حل ُكلم يَ حع َم ُل
عْلى ش اكِْلَِِ ِه :أي عْلى ن احُِ ه و نُِ هي أي :اا ِ
ْمن َعْلى إِ انِ ِه و الك افَ َعْلى ُك ِِ» (هواری،
َ
ّ
ُ
 ،7491ج ،9ر)499ر

در تفا سیر اثری شیعه نیز نیت دا روایاتی از امام صادق(ل) و امام ر عا(ل) ،ت یین شده
استر این روایتها از مشهورترین روایاتی هستند ه در دا نیت و ایمان و فر در تفاسیر
روایی و مَموعههای حدیثی شیعه مطرح شدهاندر در روایتی آمده ا ست :امام صادق(ل)
در پا سخ ده سؤال صالح دن حرم ،ه حُرمِ اواندن نماز در معادد را پر سید ،فرمودند« :در
آنَا نماز دگزارر صـــالح گفت :اگر ایشـــان در آنَا مشـــغول نماز داشـــند هم نماز دخوانم؟

فرمود :آرى مگر در قرآن نمیاوانى "قُ حل ُكلم يَ حع َم ُل َعْلى ش اكِْلَِِ ِه فَ َبُّ ُك حم أ حَعْلَ ُم ِةَ حن ُه َو أ حَهدى
َس بُِال" ،تو در ق له اود نماز ن و ایشــان را ده حال اود گذار»(قمی ،7448 ،ج ،9ر)91ر
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م ضمون این روایت ،میتواند م یینِ اردحیت الور نیت در درپایی نماز در موقعیت مرانی
و تعص ات دینی و فرقهای داشدر
تبیین عرفانی :در تف سیر شم اال سرار می دی (م594رق) ،ت یینِ د سیار متفاوتی از
آن چه ه عرفای پیشــین از شــا له داشــتهاند ده نقا از اواده ع داهلل انصــاری (م 487رق)
تو سد می دی گزارش شده ا ستر در ت یین واژ "مایلیق ده" وی این آیه را مانند ش لی(7م
994رق) ،امیدوارترین آیه قرآن دانستر زیرا ده زعم وی از انسان دز دفا ردن در نمیآید،
و از آ و گِا گیاهی دز اطا نمیروید و َرَمِ اداوند ا ست ه تنها وفا میزایدر ده همین
دلیا هر س آن اری را انَام میدهد ه میتواند و هر س آن چیزی از او ســـر میزند
ه سزاوار و شایسته آن استر دنده دهسوی گناه مىرود و اداوند دهسوی آمرزشر
وی در ادامه دا اشــاره ده گفتمانِ اداوند و ادلیس اشــاره رده و میگوید :اداوند ده
ادلیس د ستور سَده ده آدم داد و او گفت سَده نمی نم ه آدم از ااک ا ست و من از
آت ر اداوند فرمود :اى دددخت ناچار هر س آن ند ه سزاى او ا ست و از هر س آن
آید ه در اوستر اواده در ادامه ،در وصم ویژگیهای آ و آت
ردن میگوید :آت

و ارت اط آنها دا توده

چون فرو مى رود اا ســـتر شـــود و هرگز نو نگردد و ااک اگرچه

هنه شــود چون آ در آن ریزند تازه شــودر اى ادلیس تو ه از آتشــى ده ی( فرمان ه
دگذاشـــتى ،مُردى ه هرگز زنده نشـــوى ،و اى آدم تو ه از اا ى هرچند گناه ردى ده
ی( قطره آ ح سرت و ندامت ه از دیده فرودارى ،گناهانت دیامرزم و دنوازمر اى ادلیس
از آت

آن آ ید ه ردى و اى آدم از ااک آن زا ید ه د یدى هُ « :ك لم يَ حع َم ُل َعْلى

شاكِْلَِِ ِه»(می دی ،7993 ،ج ،5ر)179ر

تبیین کالمی :ادتدا داید منشـــو پیدای
دستَو ردر دخ

م احث المی در تفاســـیر را در آیات قرآن

مهمی از این آیات اعتقادی هستند ه توده ویژه ده آنها منَر ده شرا

گیری تفاسیر المی شدر ی( دسته از این آیات دیانگر اصول اعتقادی اسالم مانند :توحید،
ن وت ،معاد و همچنین م احثی نظیر د ر و ااتیار ،قضـــا و قدر ،صـــفات الهی ،علم الهی،

 .1ابوبکر دلفبن جحدر شبلی ،صوفی معروف قرن سوم هجری (ر.ک :ابن جوزی1299 ،م ،ص.)1929
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رؤیت ،ع صمت و ایمان ،ا ستر درای از این م احث در آرای مف سران این دوره در تف سیر
شا له ،آمده استر
الف) «علم خداو ند» را ماتر یدی (م 999رق ) ه از نظر یه پردازان المی قرن
چهارم و صـــاحب دریانی مســـتقا در درادر اشـــاعره و معتزله دوده اســـت (ایازی،7939 ،
ر )974مطرح ردر وی ،الیقت را از علم اداوند دان سته و معتقد دود شا له یعنی الیقه
ای ه مردم درآن الق شدهاند و این یعنی مردم دا علم اداوند ه ویژگی اا صی درای هر
دام در نظر گرفته ،آفریده شدهاند(ماتریدی ،دیتا ،ج ،1ر)744ر از نظر وی ،علمِ اداوند
م سئول اتقان و احرام مردوط ده مخلوقات و هماهنگی میان ادزای ط یعت ا ست ،ده شرلی
ه هری( از اشـــیای مودود در ط یعت ،در ادمت و درای دقای عضـــو دیگر قرار دارند
(ماتریدی ،7491 ،ر)49ر
ب) «جبر و اختیار» :از مسایا مهم در علم الم درداره افعال انسان ،موعول د ر و
ااتیار اســـتر ماتریدی ،شـــا له را عالوه در الیقت ،دین و روش مخصـــور ده هر فرد
دانسـت(ماتریدی ،7491 ،ر)49ر از نظر وی ادیان آسـمانی حاوی دسـتورات ارزشـمندی
ا ست ه عما ده آنها عامن نَات د شر و مانع ااتالف و تفرقه و ف ساد ان سانها ست و فعا
ان سان ،هم معلولِ قدرت اداوند (در مقام آفریدگاری) ا ست و هم معلولِ قدرتِ ان سان ه
فاعا فعا است و هم امرى وددانى و فطرى است(ماتریدی ،7491 ،ر)49ر
دردانی (م 417رق) ه در الم اشــعری دود ،شــا له را آن اصــلتهای ادادادی
میداند ه مناسب و سزاوار فرد است و درای

فراهم شده استر وی این آیه را ردی درای

معتقدین ده قدر (ااتیار) میداند(دردانی ،دیتا ،ج ،9ر)995ر اما ســید رعــی(م 441رق)
شا له را ،راه وسیعی دانسته ه عادات و ط یعتی ه مردم در اساش آن عما می نند ،مانند
راههای فرعی (شوا ا) از آن منشعب شده است(شریم رعی ،دیتا ،ر)944ر و ثعل ی (م
491رق) نیز شــا له را راهی ه افراد درای نفســشــان ااتیار نمودند ،آورده اســت (ثعل ی،
 ،7499ج ،1ر)793ر
تبیین با روش قرآن به قرآن :این روش ه ده معنای فهم محتوای متن قرآنی ،دا
ا ستناد ده همان متن ا ست ،در تف سیرِ شا له نیز ده ار رفته ا ستر مف سران دا ا ستناد ده درای

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی815 04

آیات ،درصــدد ت یین دهتر مقصــود اود دودندر ماتریدی(م 999رق) ،در تفســیر شــا له ،از

پیشگامان این روش دوده استر وی این آیه را در پیوند آیه ق لی دانسته ه میگویدَ « :و إِ َذا
أَنحعمنَا عْلى حاَل ِ
الشُّ كاَ َن يَوسا»(اسراء)89 :ر
ض َو نَا جبَانِبِ ِه َو إِذَا َم َّسهُ َّ
نسان أ حَعَ َ
َح َ َ َ
وی در همین اساش نتیَه میگیرد ه هر سی در اساش طریقه و دین

عما می ندر

مانند افران ه مویوش می شوند و هر اندازه ه آیات قرآن درای شان تالوت شود و دلیا و
حَت درایشـــان آورده شـــود ،دازهم رویگردان از حقیقت هســـتندر وی در تویید مفهوم
كم ِدينُ ُك حم َو َِل ِدي ِن»
ااتیاری دودن دین نیز ده آیات دیگری از قرآن اســتناد می ند مانند« :لَ ُ
َل َع َم ِ
ْلى َو لَ ُك حم َع َمْلُ ُك حم أَنُِم بَِيُو َن ِِمَّا أ حَع َم ُل َو أَنَا بَِى ء ِِّمَّا
( افرونَ « ،) 1 :و إِن َك َِّذبُ َ
وك فَ ُقل ّ

تَ حع َمْلُو َن»(یونس( )47:ماتریدی ،7491 ،ر)49ر

احمددن نحاش (م 998رق) نیز درای رســـاندن پیام آیه ،دا تلفیق قول دُ ایی دا صـــدر و
ذیا آیه ،معتقد اسـت ه درای از مفسـرین دا درداشـت دلد اود از آیه  94سـوره سـ و ه

ض َال ٍ ُّ ُّمبِی» دا این آیه ا صمانه دراورد رده
میفرماید « :رر َو إِنَّا أ حَو إِيَّا ُك حم لَ َعْلى ُهدى أ حَو ِىف َ

َ

و ده اشـــت اه پیام آیهی شـــا له را تودیخ میدانند(نحاش ،دی تا ،ج ،9ر)989ر ع دالرحمن
ادن دوزى (م 531رق) هم در قولی از ادن ع اش ،این آیه را ناســـخ قول اداوند در آیهی 5

ِ
وه حم»(ادندوزی ،دیتا ،ج،9
ی َححُ ُ
ســـوره توده آورده ه میگوید« :فَاقح ُِْلُوا الح ُم حش ِك َ
ث َو َ حدُُ ُ
ر)54ر
ده نظر نگارنده ،ادن ع اش پس از م شاهده دراورد م سالمتآمیز ر سول ا رم(ر) در
فتح مره ( سال ه شتم هَری) ،دا م شر ین قری

ه سالها دا او د شمنی رده دودند ،و دا

گفتن دملهی« :الَُوم يَوم اا ٌة» ،هرگونه اشـــونت و تندی را انثی نموده و نگرانی و ترش

َ

آنها را درطرف سااته و فرمان آزادی دادندر و آداز نزول سوره توده در سال نهم و سوره
أسراء در سال یازدهم هَری(زر شی ،7937 ،ج ،7ر )739این مطلب را دیان نمودر
تبیین ادبی :در این روش مفســـر ده موعـــوعات زدانشـــنااتی و اددی مانند لغت،
صرف و نحو ،معانی وررر میپردازدر آیه شا له نیز از این نول روش تف سیری م ستثنی ن وده
استر عنوان شد ه شریم رعی درای ت یین عالمت از شعر عر دهره دست و این آیه را
اســتعاره نامید(شــریم رعــی ،دیتا ،ر)944ر ثعل ی(مر491رق) نیز شــا له را از ریشــهی
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نالشَرا» ده معنای مثا و مانند گرفته و واژه «مایش هه» را معادل آن اواند و در دازگفت قول

د ایی و مای ش هه ،دا ا ستناد ده عر المثا «ِما قُل ف ااثل الس ائ ِ :ل ام ئ يش به فعْله ما

فعل اا وأ فهو اهْله» افعال انسانها را ش یه عما دیگران و دهنوعی تقلید اواندر ولی حسین دن
مسعود (م 574رق) ،این قول را استعاره و مَاز دانست(دغوی ،دیتا ،ج ،9ر)758ر
 .3-2تحلیل آرای مفسران دوران کالسیک
مهمترین ویژگی تفاسیرِ پیرامون شا له در این دوره ،ت یین متمایزتری است ه نس ت
ده دوره پیدای

در آنها دیده میشـــودر در حقیقت ادمال و دســـید دودنِ نظرات در دوران

پیدای  ،م سئلهای درای مف سرانِ دور ال سی( دهح سا میآمد ه سعی دا شتند ده طُرُق
مختلم ده ت یین آنها دپردازندر همانطور ه در ددولِ انتهای مقاله نیز قادا م شاهده ا ست،
سه رویرردِ اساسی را در این دوره میتوان رصد رد:
 -1دوره اول :قرن سوم ه در آن رویرردِ دالب درای ت یین معنای شا له ،استفاده
از روایاتِ تفسیری دهشرا اار ،روایاتی است ه شا له را دا نیت مرت د مینمایندر
 -2دورۀ دوم :قرن چهارم تا اوا سد قرن پنَم ا ست ه سه رویررد مختلم درای
ت یین نظرات پیرامون شا له در آنها قادا مشاهده است:
الف) الق تعادیر ددید در ت یین معنای شـــا له آنهم دا اســـتفاده از گرای

های

المی ،عرفانی و اددیر این رویررد ،رویررد دال ی در این دوران دهحسا میآیدر
ب) ت یین معنای شـــا له و پرده درداشـــتن از ادهامِ مودود در آن دا اســـتفاده از تلفیقِ
نظریاتِ پیشین ،دهاصور نظریانی ه در دورانِ اولیه مطرح گشته دودر ده نظر میر سد ه
تلفیق نظریات دا آرای دوران ادتدایی ،توســد مفســران دورانِ الســی( از مهمترین نتایجِ
ادهاماتِ اساسی ایست ه در نظریاتِ مفسرانِ دوران ادتدایی ودود داشته است
ج) ت یین نظریات دا گرای های المی و ورود م احث د ر و ااتیار ،علم اداوند و
ظهور رویررد قرآن ده قرآن در اوایا قرن چهارم در تفســـیر آیه شـــا له ،و ادامه این ق یا
گرای های عرفانی ،المی و اددی ،تا قرن ششم ر
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نتیجهگیری
دا توده ده آنچه در این پژوه

گذشت ،نتایج زیر از رهآورد دررسی نظریات مفسران

در دوران ادتدایی و السی( ده دست میآید:
 -7مف سرا ِن دوران اولیه (قرن اول تا سوم) دا ادهام و ادمالی ا سا سی ده تف سیر انگار
«شا له» پردااتهاندر تفسیرها در این دوره عموماً دسید و مَما استر
 -9تعادیرِ مفســـران در دوران اولیه منعرس نند هر ســـه نظریه پیرامون منشـــو اعمال
انسانی است :درای نظریات دا منشو درونی درای ُن های انسانی سازگارند و درای دیگر
منشـــو دیرونی (اعم از اینره این منشـــو ادا داشـــد و یا دامعه) درای افعال انســـانی در نظر
میگیرندر گرچه ر ساندن این معانی د سیار م هم و ا شارهوار ه ستند ه دی شتر از نوعی نگاه
د رگرایانه نشوت میگیرندر
 -9ادهام و ادمالِ نظرات مفســران در دور ادتدایی ســ ب شــد ه مهمترین رویرردِ
مفســران در دوران الســی( ،ت یین هر چه دیشــتر مفهوم شــا له داشــدر این ت یین در دوره
الســـی( را میتوان در دو دوره متفاوت در نظر گرفت :اواار قرن ســـوم ،قرن چهارم تا
قرن ششمر
 -4روش روایی مهم ترین رویرردِ مفســـران در اواار قرن ســـوم درای ت یین مع نای
شــا له محســو میشــودر درقراری ارت اط میان انگار شــا له و مفهوم «نیت» در این دوره
قادا مشاهده استر
 -5در فا صلۀ زمانی قرن چهارم تا قرن ش شم ،رویرر ِد دالب در تف سیر انگار شا له،
م تنی در دیدگاههای المی ،اددی و عرفانی صــورت میپذیرفتر ســه رویررد متفاوت در
این دوره دردسته است:
الم) الق تعادیر ددید در ت یین معنای شا له آنهم دا استفاده از گرای های المی،
عرفانی و اددیر این رویررد ،رویررد دال ی در این دوران دهحسا میآیدر
ق
) ت یین معنای شـــا له و پرده درداشـــتن از ادها ِم مودود در آن دا اســـتفاده از تلفی ِ
نظریاتی پیشین ،دهاصور نظریانی ه در دورانِ اولیه مطرح گشته دودر
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 -1ت یین نظر یات دا گرای

های المی و ورود م احثی چون د ر و اات یار و علم

اداوند و استناد ده آیات قرآن و ت یینهای عرفانی و اددی دا استعانت از شعر و عر المثا
عر ر
 -1در مَمول داید گفت ه رویآورد ده انگار شــا له در فاصــلۀ زمانی ش ـِ

قرن

اول اسالمی دا توسعۀ مفهومی نس ت ده این انگاره رودرو استر مفسران دا ورود گفتمانهای
المی ،عرفانی و اددی ده دهان اســـالم و دا اســـتفاده از این رویآوردهای ددید ،تعادیر
دقیقتر و متفاوتتری را درای این انگاره ده ار دردهاندر
 -8دا ودود ت یینهای صــورت پذیرفته پیرامون انگار شــا له ،امرانِ طرح دیدگاهی
ه دتواند دا ا ستدالل و دالیا قوی ده انتخا یری یا چند رویرردِ محتما در انگار شا له
دپردازد میسر نشدر ده نظر میرسد ه چنین چیزی در دورههای دعدی رد داده استر
مَموعه یافتههای تحقیق در ددول ذیا دیان شده است:
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ویژگیهای اصلی

دوران پیدایش

دوره

اهم آرای تفسیری

 -7ناحیه
نظریات عمدتاً

 -9الحاعره

مودز ،دسید و

-9ط یعت و ددیلت

دارای ادهام هستند

 -4ماینوی
 -5طریقت ،دین ،نیت

ویژگیهای اصلی
دوره

تقسیمبندی این دوره

اهم نمونهها

ویژگی دوره

«نیت» ایمان فرد مؤمن
استفاده از روایات
قرن سوم

در ت یین نیت درای
معنای شا له

و فر افراست و در
تفاسیر اثری شیعه ،دا
روایاتی از امام صادق
(ل) و امام رعا(ل)،
ت یین شده است

(اواار قرن سوم تا قرن ششم)

دوران کالسیک

مفسران در این دوره
درای اروج از ادهام
ده الق تعادیری

الم -الق تعادیر

علی ما هو أشرا

ددید در ت یین

دالصوا و أولى دالحق

شا له دا

عنده -عادت و

نگرشهای

ااالق -مایلیق ده-

تفسیری المی،

عالمت-علی ما قسم

عرفانی ،اددی

اهلل فی سرَّه-
در تلفیق

انضمامی و ت یین

طریقت+ااالق+د لت

نظرات پیشینیان
پردااتند

 ،شا له راهی میشود
قرن چهارم و پنَم

ه ااالق ،آدمی در
 در مواردمتعددی استفاده از

اساش آن پیریزی
شده و سرشت

دا آن

تلفیق نظریات

موافق است -طریقت +

پیشین در ت یین

علی ما هو أشرا

شا له

دالصوا و أولى دالحق
عنده ،شا له ،راهی
است ه فرد درای اود
انتخا

رده و ممرن

است ،اشت اه داشدر
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طرح م احث
د روااتیار و علم
اداوند-
ج -ت یین نظریات

استعانت از شعر و

متوثر از روشهای

عر المثا در ت یین

تفسیری،

اددی -دهرهگیری از

المی،اددی قرآن

آیات (أسراء89:ر

ده قرآن ،عرفانی

افرون1:ر یونس47:ر
س ا-) 94 :
آیه شا له امیدوارترین
آیه وررر
تلفیق مایلیق ده  +علی

ادامه تلفیق آرا،
اواار قرن پنَم و قرن

ادامه ت یین دا

ششم

آیات قرآن و
ت یین اددی

ما قسماهلل فی سرَّهر
آیه شا له استعاره و
مَاز استر
آیه شا له ناسخ قول
اداوند در آیهی 5
سوره توده استر

منابع:
7ر قرآن کریمر
9ر

ادن دوزی ،ع دالرحمن دن علی( ،دیتا) ،زاد الم سیر فی علم تف سیر ،دیروت :دارالرتا
العردیر

9ر

ادن منظور ،محمد دن مررم7474( ،ق) ،لسان العرب ،دیروت :دارالفررللط اعهر

4ر

ازدی ،ع داهللدنمحمد7981 ( ،ش) ،الماء ،تهران :دانشگاه علوم پزشری ایرانر

5ر

اصفهانى ،ادومسلم محمد دن دحر( ،دیتا) ،موسوعة تفاسیر المعتزلة ،دی دا :دی نار

1ر

اصفهانی ،مهدی نصر7983( ،ش) ،شایسته ساالری در مدیریت دامعه دا تو ید در اندیشههای
سیاسی امام علی (ل) ،سامانه نشریات ،سال دوم ،شماره دومر

1ر

ایازی ،محمدعلی7939( ،ش) ،شناخت نامه تفسیر ،تهران :نشر علمر

8ر

دخاری ،محمد اسماعیا7499( ،ق) ،صحیح بخاری ،دمشق :دار طوق النَاهر

3ر

درقی ،ادودعفراحمددنمحمددناالـد7917( ،ق) ،المحاسَن ،قم :دارالرتب االسـالمـیۀ.
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74ر دغوى ،حسین دن مسعود( ،دیتا) ،تفسیر البغوى ،دیروت :دار إحیاء التراه العردیر
77ر پا تچی ،احمد7935( ،ش) ،تاریخ تفسیر قرآن ،تحقیق و تنظیم :محمد دانی پور ،تهران:
دانشگاه امام صادق(ل)ر
79ر تقدیسی ،محمد مهدی7939( ،ش) ،معناشناسی واژه دین در قرآن ،تهران :دانشگاه امام
صادق(ل)ر
79ر ثعل ی ،احمد دن محمد 7499( ،ق) ،الکشف و البیان ،دیروت :دار احیاءالتراهر
74ر دردانی ،ع دالقاهر( ،دیتا) ،درج الدرر فی تفسیرالقرآن العظیم ،دیروت :دارالفررر
75ر دصار ،احمددن علی( ،دیتا) ،احکام القرآن ،دیروت :دارالحیات التراه العردیر
71ر ذه ی ،محمدحسین( ،دیتا) ،التفسیر و المفسرون ،دیروت :دارالحیات التراه العردیر
71ر رادب اصفهانی ،حسین دن محمد7479( ،ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،دیروت :دارالشامیهر
78ر ریپین ،اندرو7989( ،ش) ،مروری در تاریخچه تف سیر و تف سیر نگاری ،متردم مهرداد ع ا سی،
فصلنامه پژوهشهای قرآنی ،دوره 3ر
73ر زدیدی ،محمد مرتضى ،)7474( ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دیروت :دارالفررر
94ر زر شی ،ددرالدین7937( ،ق) ،البرهان فی علوم القرآن ،دیروت :دارالمعرفۀر
97ر زمخشرى ،محمود دن عمر7441(،ق) ،الکشاف ،دیروت :دار الرتا العردیر

99ر زید دن على دن الحسین(ل)( ،دیتا) ،تفسیر الشهید زید بن على المسمى تفسیر غریب
القرآن ،دیروت :الدار العالمیۀر
99ر سُلَمی ،محمددن حسین7913( ،ش) ،حقائق التفسیر ،تهران :مر ز دانشگاهی ایرانر
94ر سمرقندى ،نصر دن محمد( ،دیتا) ،تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم ،دیروت :دار
الفررر
95ر شریم ر عی ،محمد ح سین( ،دیتا) ،تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،دیروت :دار
االعواءر
91ر صدوق ،محمد دن علی7938( ،ق) ،التوحید ،قم :انتشارات دامعه مدرسینر
91ر صعیدی ،ع دالفتاح( ،دیتا) ،االفصاح فی فقه اللغه ،قم :النشر التادع االعالمر
98ر ط رانی ،سلیمان دن احمد9448( ،م) ،التفسیر کبیر ،اردن :دارالرتا الثقافیر
93ر ط رسی ،فضا دن حسن7919( ،ش) ،مجمع البیان ،تهران :ناصر اسرور
94ر ط ری ،محمددن دریر7479( ،ق) ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،دیروت :دارالمعرفهر
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97ر طوســـی ،محمد دن حســـن(،دیتا) ،التبیان فی تفسََیر القرآن ،دیروت :دار احیاءالتراه
العردیر
99ر عقیق دخشایشی7917( ،ش) ،طبقات مفسران شیعه ،قم :نوید اسالمر
99ر فراهیدى ،الیا دن أحمد7443( ،ق) ،العین ،قم :نشر هَرتر
94ر فردری( ماتیوش ،دنی7934( ،ش) ،امت و جامعه ،تردمه فرهنگ مهروش ،درعـــمن:
دایرهالمعارف قرآن ،تهران :انتشارات حرمتر
95ر قرط ی ،محمددن احمد7914( ،ش) ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :ناصر اسرور
91ر قشــیری ،ع دالرریم دن هوازن7934( ،ق) ،لطائف اال شارات ،قاهره :الهیئۀ المصــریۀ العامۀ
للرتا ر
91ر قمی ،علی دن ادراهیم7919( ،ش) ،تفسیر قمی ،قم :دارالرتا ر
98ر

لینى ،محمد دن یعقو 7441( ،ق) ،اصول کافی ،قم :دار الرتب اإلسالمیۀر

93ر گاتنشال ،داناتان7935( ،ش) ،حیوان قصه گو ،تردمه ع اش مخ ر ،تهران :نشر مر زر
44ر گرنفا ،مایرا7983( ،ش) ،مفاهیم کلیدی بردیو ،متردم :مهدی لی ی ،تهران :افرارر
47ر ماتریدی ،محمددن محمد( ،دیتا) ،تأویالت أهل السنة ،دیروت :دارالرتب العلمیۀر
49ر ماتریدی ،محمددن محمد( ،ق ،)7491التوحید ،دیروت :دارالرتب العلمیهر
49ر ماوردی ،علیدنمحمد( ،دیتا) ،النکت و العیون ،دیروت :دارالرتب العلمیهر
44ر معلوف ،لوییس7981( ،ش) ،المنجد ،تردمه دندرریگی ،تهران :انتشارات اسالمیر
45ر می دی ،احمددن محمد7993( ،ش) ،ک شف اال سرار و عدۀ االبرار( ،تف سیر اواده ع داهلل
انصاری)،تهران :نشر تهرانر
41ر نحاش ،احمددن محمد( ،دیتا) ،اعراب القرآن ،دیروت :دار الرتب العلمیۀر
41ر هوارى ،هود دن محرم7491( ،ق) ،تفسیر کتاب اهلل العزیز ،تهران :دار ال صایرر
48ر وزیر مغردی ،ح سین دن علی7497( ،ق) ،الم صابیح ،محقق :ع دالرریم دن صالح دن ع داهلل،
رساله د تریر
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