
  

  

  

  

  اعجاز توانش زباني و كاربرد واژگاني قرآن
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  چكيده

هـاي انسـان    يكي از ويژگـي  ،هاي زندگي اجتماعي اي اجتماعي و يكي از ضرورت پديدهبه عنوان زبان به كارگيري 

واژه بخشي از زبان . م پديدار شددر دنياي عرب تنها با نزول قرآن كرينيز مطالعات زباني  .آيد اجتماعي به شمار مي

و مطالعه و بررسي چگونگي پيدايش، رشد و دگرگوني، معنا و نيز كاركردهاي گوناگون واژه هم بخشـي از دانـش   

را از نظـر زبـاني در ميـان ديگـر      همتـا  اين پديده بي ،قرآن كريمجايگاه تا آنيم در اين پژوهش بر .زبانشناسي است

اي اعجاز سـبكي و   كاربرد اين واژه نشان از ديدگاه فراگير قرآن كريم داشته و گونه .مشخص كنيم زبانيپديده هاي 

انـدازيم و   مـي   بر اين پايه، از ديد زبانشناسي نگاهي به تـوانش زبـاني قـرآن كـريم    . رود شمار مي همتني ويژه قرآن ب

و سـرانجام  ، رش از سـوي مـردم  از لحـاظ وظيفـه و تكليـف، و پـذي    را بر فرد  و مظاهر برتري آنكاربرد واژه امت 

   .دكر خواهيمررسي ب بزرگترين مفسران

  

  .، شمول گراييتفسير، امت، معناشناسي توانش، قرآن كريم، زبانشناسي،: ها كليدواژه

                                                   5/10/1390: تاريخ دريافت              ).دانشيار(سبزوار.ايران- معلم سبزوار دانشگاه تربيتعضو هيئت علمي  
   دانشيار(جيرفت .ايران-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت(Dr.momtahen@Gmail.com     1391/ 4/ 6: خ پذيرشتاري  



  مقدمه

هاي زنـدگي اجتمـاعي اسـت و بـه كـارگيري آن يكـي از        واقع يكي از ضرورت و در اي است اجتماعي زبان پديده

، اهداف و شيوه هـاي آن  ها ها، گونه مينه زبان و سودمنديپژوهش در ز .آيد اجتماعي به شمار ميهاي انسان  ويژگي

مطالعـات زبـاني در   . گسترش يافته است و زبانشناسان فعاليت خود را در دو زمينه تئوري و كاربرد دنبال مي كننـد 

. شـد آغاز با دين اسالم در پيوند زمينه  ها در همين و نخستين تالش دنياي عرب تنها با نزول قرآن كريم پديدار شد

واژه بخشي از زبان و مطالعه و بررسي چگونگي پيدايش، رشد و دگرگوني، معنا و نيز كاركردهـاي گونـاگون واژه   

شـكل  از  تـر زودانـدكي  در مرحلـه   گـان بحث درباره معني واژدر زبان عربي . هم بخشي از دانش زبانشناسي است

ـ و الگوي زبان نمونه كريم  زبان قرآن .مون قرآن كريم آغاز شدجنبش علمي فعال پيرا گيري پيونـد   كـه  اسـت  يعرب

كتاب قانون مسلمانان بود و امور مربوط بـه ديـن و دنيـا را    از آنجا كه قرآن كريم . ه استمحكمي با آن برقرار كرد

  .دشخواندن، حفظ و درك آن بر آنان واجب  ، بدين روي داد برايشان شرح مي

 دشـواري ي را بـا  رخـ آن، بهـاي   و عبارت واژگانن به اين كار پرداختند، پيچيدگي برخي از مسلماناي كه هنگام    

و نياز به  د ضروري شدكناي كه پيچيدگي و ابهام آن را برطرف  و از آن پس تفسير لغوي قرآن به گونه كردرو  هروب

تـر   و عميقبيشتر آن قربه نگاه دانشمندان ، هابراي پاسخگويي به آن نياز .و معاني آنها شدت يافت واژگانشناخت 

بـه پـژوهش و   آوري كرده و  جمع را بودآثار ادبي كه در هاي تعبيري  ها و روش عربي، تركيب گاندر نتيجه واژ. شد

     . نـد نرا از آنهـا اسـتنباط ك  قرآن كـريم  فهم درك و مسائل مورد نياز تا اينكه سرانجام توانستند  ندپرداختآنها بررسي 

اي كه معاني واژگان  گونه به .دشزبانشناسي هاي  و پژوهشمطالعات پايه گذار بدين گونه مجالس علمي برپا شد كه 

يكي پـس از ديگـري ايـن پـژوهش را ادامـه       زبانشناسان .داد هاي آوايي و صرفي و نحوي آنها را شرح مي و نشانه

و هدفي را كه بـه خـاطر آن بـه     دكنو ساده  آسانش آن را دادند، تا زبان را بر پايه علمي دقيقي قرار دهند كه آموز

، نادرسـت خـواني   هاي اعرابي از قرآن در برابر غلطحفاظت يعني همان د، كنمطالعه و تحقيق پرداخته بودند محقق 

بود  يمحورترين  اصليبه همين دليل قرآن  .اعجازانگيز آن يها پي بردن به جنبهسرانجام آن و  يدنفهمنادرست ، ها



  .گرفت ها پيرامون آن صورت مي كه اين پژوهش

گسترش يافـت   يكريم شكل گرفت، براي اولين بار به دست علماي ي كه پيرامون قرآنساين جنبش علمي زبانشنا    

و براي فهم اهـداف آن و ابـالغ ايـن اهـداف بـه       خواندن و بررسي قرآن مشغول بودندبي وقفه به   كه شب و روز،

روايت به دست قاريـان و   كه اين امر باعث شد برخي بگويند اي ود را مبذول داشتند، به گونهمردم، نهايت تالش خ

كساني كه اعتقاد داشتند تعمق در بررسي زبان امري ضروري است  .)57 :م1917شلقاني،(.مفسران شكل گرفته است

  : ن را بيان كرده استبه صراحت آ دي بورو اين همان چيزي است كه  كند و آنها را قادر به درك قرآن مي

ن به آموزش، خواندن و تفسير قرآن بزرگترين چيزي كه نگرش عميق به بررسي زبان را امري ضروري ساخته است، اشتغال مسلما«

  )37: 1938دي بور، (».است

  :گويد است كه مي عبدالمجيد عابدينو اين همان منظور  

تا شواهد  و اين همان دليلي بود كه زبانشناسان را بر آن داشت برقرار كرده استن ارتباطي محكم هاي اسالمي دين با زبا در همه دوره«

اي كه عبارت بود از اعراب گذاري متون قرآن كريم و  اي ديني براي زبان به كار گيرند، انگيزه و انگيزه آوري كنند لغوي را جمع

تركيبي از علوم ديني و زبانشناسي پايه هاي اسالمي بر  دورهترين  از كهننيز  يهاي آموزش شيوه .به دانش پژوهان نآموزش زبان قرآ

متكلم يا فقيه بوده يا ن همگي قاري يا مفسر يا محدث و زبانشناسان پيشي زبانشناس غالباً عالمي ديني بود به همين دليل .شد انجام مي

  )102 :م1951عابدين، (.»اند

كنيم، درمي يابيم كساني كـه   مينگاه به دقت در زبان عربي اني ديني و زب ها و آثار تالشكه به راستي هنگامي ه ب    

علماي واژگان غريب و اشباه و نظـاير در   سپسمفسران و قاريان،  نخستبه تفسير واژگان قرآن اهتمام ورزيده اند 

غنـاي   هاي تفسير و قرائت، از جمله مـواردي بـود كـه سرشـار از     به همين دليل كتاب. اند قرآن، و زبانشناسان بوده

  . گنجانده شدندهاي زباني در كتب زبانشناسي  پس از آنكه زبان از علوم ديني جدا شد، اين پديده .بودند زباني

اين پديده  ،قرآن كريمآنيم كه در خالل چارچوبي كه براي خود مشخص كرده ايم، جايگاه  ما در اين پژوهش بر    

بر ايـن پايـه، از ديـد زبانشناسـي نگـاهي بـه        .مشخص كنيم زباني هاي را از نظر زباني در ميان ديگر پديده همتا بي

 از لحـاظ وظيفـه و تكليـف،   را بـر فـرد    مظـاهر برتـري آن  اندازيم و كاربرد واژه امت،  يم ميتوانش زباني قرآن كر

اگيـر  كاربرد اين واژه نشان از ديـدگاه فر . كنيم بررسي ميهاي مفسران  و معاني آن از ديدگاه، پذيرش از سوي مردم



توان در  چنين ساختارهايي را اندك مي. رود شمار ميه اي اعجاز سبكي و متني ويژه قرآن ب قرآن كريم داشته و گونه

تـوان آن را در سـاختار    زبان ادبي عربي جستجو كرد زيرا در دايره اعجاز واژگاني و معنايي است و به فراوانـي مـي  

  . قرآن كريم يافت

 پيـدايش حـديث شـريف نبـوي سـبب     پـس از آن  قرآن و توان گفت كه  به يقين مي همانگونه كه پيشتر گذشت    

زباني آن زمان،  عرف پايه در آنها وجود داشت كه بر واژگانيبوده اند، زيرا ويژه واژه شناسي  هدانش زبانشناسي و ب

وهش آغـاز شـد،   هـاي زبـاني، تحقيـق و پـژ     ر ايـن جنبـه از زمينـه   همين خاطر ده ب. نياز به تفسير و توضيح داشت

عـاني،  پژوهشي كه مبتني بود بر جستجوي معاني واژگان مبهم و پيچيده در قرآن و حديث شريف نبوي، توضـيح م 

  .ييد آن شرح و تفسير با شواهدي از شعر عربأهاي آنها و ت اهداف و شيوه

تب تراجم و طبقات بسياري طوري كه ك دانشمندان به اين جنبه از پژوهش زبانشناختي اهتمام بسيار ورزيدند، به    

  .)78: 1391ابن نديم، (.نوشته شددر اين زمينه 

شـمار   و بـي شك تغييراتي كه قرآن كريم در زندگي و فكر مردم به وجـود آورده وصـف ناپـذير     بيبه هر روي،     

يـان امتـي نـازل    در م )195:شعراء(»بلسان عربي مبين«قرآن  .يدداين تغييرات را به آساني توان  مياست، هر چند كه 

ه ين آن را ارارآكه قاست و اين همان چيزي  داشتند فن بيان و بالغت زبان بودترين فني كه در آن تبحر  شد كه مهم

  :دهد، بنابراين مي

  .)3:فصلت( ».قرآن كتابي است كه آياتش به طور مشروح بيان شده است، و به زبان عربي و براي مردمي است كه اهل دانشند«

كـه   كردو سرگشته جود اين، قرآن در زمان نزول خود، كساني را كه در ميان آنان نزول يافت، چنان پريشان با و    

شناختند، متحيـر ماندنـد، ايـن     هاي مختلفي كه مي بسياري از آنان در توصيف اين كتاب و منسوب كردن آن به زبان

يـك بـار در   . نيز به وجـود آمـد   –بود ) ص(دا كه رسول خ – كننده اين قرآن كننده و تبليغ تحير در توصيف دعوت

و بار ديگر او را شاعر يا كاهن مـي دانسـتند،    ادوگر است يا اينكه جادو شده استگفتند كه او ج توصيف ايشان مي

سرگشتگي و اختالف نظري است كه مردم به آن و اين اوصاف بيانگر شدت تحير . ناميدند گاهي نيز او را ديوانه مي

  .دچار شدند



، در تاريخ تفكر اسالمي، نگرش به قرآن به اعتبار اينكه سخني غير از سـخن مخلوقـات اسـت، نگرشـي     بنابراين    

  .توان براي آن متصور شد ، چرا كه از پروردگار نشأت گرفته و چيزي جز كمال را نميدشراسخ 

در ه آنان را بر آن داشـت تـا   هاي عظيم شمردن قرآن توسط ناقدان و اصحاب بالغت اين است ك از جمله نمونه    

شـدند قـرآن آيـاتي بـر      و تصحيح كنند، به گونه اي كه وقتي متوجه مي بازنگريقواعد بالغيي كه وضع كرده بودند 

 ابـن أثيـر  به عنـوان مثـال   . كردند خالف آن قواعد دارد، آن قواعد را به اعتبار آنچه كه در قرآن ذكر شده، حذف مي

  :گفت لذارا دارد،  ع كرد متوجه شد كه قرآن چيزي خالف آناي را وض پس از آنكه قاعده

آنچه در اين آيه بيان اما شايسته تر اين است كه از قرآن پيروي شود و بر اساس آن الگوبرداري شود، نه بر اساس چيزي غير از آن، و «

  .)35/ 2: 1999ابن اثير،(.»است نقض كننده قواعدي است كه قبالً ذكر شده) قواعدي كه در اين آيه بيان مي شود(شود  مي

  : گويد سخن وي در بررسي مثالي ديگر است كه ميو از اين قبيل، 

شيوه من اينگونه بود تا اينكه دريافتم كتاب خداوند متعال چيزي خالف آن ذكر كرده است، در اين هنگام نظر و سخن خود را تغيير «

  .)21/36 :همان(.»دادم

ر آن نيست، اين است كه قرآن عظيم به طور آشكار بيان كرده است كه مردم از يـك  از جمله مواردي كه شكي د    

كند در برابر بنيادهاي دروغين و تفكـر قبيلـه اي و    گونه كه هنگام نزول خود تالش مي اند، همان اصل نشأت گرفته

در نتيجه به طور . م غير عربيمنطقه اي نژادگرايانه بايستد، حال چه اين تفكر در بين اعراب باشد و چه در ميان اقوا

برايش ناممكن بود كـه   ابا كرد و نيز فته شودي از اركان جامعه پذيريككلي از اينكه چيزي مانند اين موارد به عنوان 

اين كار به اين دليل انجام شد كه هدف قرآن از  .داشجاهلي بقوانين بنيان امت جديد را بر پايه اصولي بنا نهد كه از 

تشكيل امتي با ديدي  ،چارچوبي بستهدر جاهلي بر خالف قوانين انتسابي مول خود نسبت به مردم، نگرش جهان ش

  .باز است

ل نيستند، ياساس، قا يابيم كه بسياري از آيات هيچ ارزشي براي مباني پوچ و بي يم، درميكربر اساس متون قرآن     

و يا هر آنچـه كـه بـا     هايي كه بر اساس مصالح و منافعآن خواهكه بر اساس رابطه نژادي شكل گرفته و  ناييمب خواه

عالوه بر اين حقيقتاً قرآن را بايـد اولـين   . شود، در ارتباط است و آنچه كه در فضايي محدود گنجانده مي )من(واژه 



معنايي جديد كـه داراي افقـي گسـترده، يكسـان و بـر پايـه        .گذار اصلي مفهوم امت به معناي جديد آن دانست پايه

بنابراين قرآن نخستين چيزي است كه با فراخوان انساني فراگيـر و بازدارنـده از تفكـر    . دت آينده و عقيده استوح

بـا  بدون توجه به زمان و مكـان   د حركت كرد، در نتيجه روي سخن آناي، به سوي هستي و وجو اي و عشيره قبيله

  .انسان است

اي تشكيل امت ، اين فكر جديد را برمجيد، اين است كه قرآن اما موضوعي كه بيش از همه براي ما اهميت دارد    

 از اين رويكرد به طور عـام،  .كه غير از آن بود، رد كرد اهاي اعجازانگيز خود آنچه ر و با شيوه در مركزيت قرار داد

 جهـاتي ز رو شدند كـه ا  ههاي بسياري روب يابيم كه آنها با سختي و مخصوصاً نزد مفسرين در فرهنگ اسالمي، درمي

ـ با مانند مشكالتي است كه پژوهشگران ه هـايي كـه    از جملـه دشـواري  . رو بـوده و هسـتند   ههمين مفهوم با آن روب

ي يـا  زبـان شدند، خالي بودن خود قرآن از هـر نـوع تعريـف     مواجهمفسران، هنگام شرح مفهوم امت در قرآن با آن 

  .است با ساختاري صحيح و آشكار» امت«اصطالحي براي مفهوم واژه 

 راهاند، چرا كه مي بينيم در بسياري از تفاسير خود از  اين امر بي تفاوت نبوده برابراما از طرف ديگر، مفسران در     

اصـطالح   ها افزود اين بـود كـه   ها و سختي نكته ديگري كه بر اين دشواري. تأويل به آن پرداخته اند و شرح، تفسير

  .در قرآن به كار رفته استبار  64 و گوناگون هاي ساختبا » امت«

له اشاره كنيم كه قصد نداريم در اين مقالـه بـه همـه    ئاز آنكه به شرح اين موضوع بپردازيم، بايد به اين مسپيش     

مفسـران از  نخستين  درا نز بلكه ترجيح داده ايم مفهوم امت يم آمده بپردازيم،كركه در آيات قرآن  هاي امت ساخت

ترجيح داده ايم به تفاسـير مختلـف از    از سوي ديگر .استشهاد شده شرح دهيمبه آن ها  ونهنمتواتر شاهدها و طريق 

و همچنين از تفاسير مبتنـي   ايم هايي را برگزيده مأثور نمونهدر نتيجه از تفسيرهاي مبتني بر  ؛لحاظ نوع آنها بپردازيم

بپردازيم تا بـه مفهـوم واژه    نيم كه به تفسير عرفانيو در پايان برآ ايم ديگر را برگرفتههايي  مثالنيز  رأي و اجتهاد بر

  .ببريم نزد صوفيان و عرفا نيز پي ،امت

ـ اكه تفسـير   يمياب ، درمياهي بيندازيمبا تعمق به تفاسير مختلف مبتني بر مأثور نگاگر      أس ردر  ن جريـر طبـري  ب

شـته  چنـين پندا  دارد، زيرا معموالًً را در برها و مشخصات اين نوع تفسير  ويژگي گيرد كه غالباً كتب تفسيري قرار مي



يم، شامل سخنان منقول از خداوند بلندمرتبه در قرآن كـر  ،چه متواتر باشد و چه غير متواتركه تفسير مأثور،  شود مي

ين چهـار نـوع روايـت    هم بر پايهاست، و تفسير مأثور ) ع(و صحابه و تابعين ) ص(و سخنان روايت شده از پيامبر

ن جرير طبري بـه وفـور يافـت مـي     ها در تفسير اب كه اين ويژگي رسد به نظر مي .)44ـ   43 :ه1408شهبه،ابو( .است

بـه  . گيرد و اهميت كتاب تفسير وي از كتاب پيشين كمتـر نيسـت   در مرتبه دوم قرار مي ابن كثيرپس از وي  و شود

  .تفسير مبتني بر مأثور برگزينيماي براي  ايم كه آن دو كتاب را به عنوان نمونه همين دليل ترجيح داده

حـالي   هسـتند، ايـن در  دين در اين آيه به معني گروهي از مردم است كه داراي يك  طبري اعتقاد دارد واژه امت    

دم باشند و چـه دسـته   را در آيات ديگر مطلقاً به معني يك گروه مي داند، چه همه مر است كه وي تفسير واژه امت

اصل واژه امت گروهي است كه داراي يـك ديـن هسـتند، بنـابراين بـه      «: گويد ن موضوع ميپيرامون اي اي از مردم،

   .)276:  4ج ،1374طبري، (».شود كند، بسنده مي نيز داللت ميجاي آوردن واژه دين به بيان واژه امت كه بر دين 

است كه معاني بسياري تركي واژه امت اسم مشبر اين باور است كه  و التنوير تفسير التحريردر همين زمينه صاحب 

ان آنهـا را  و مقصود از امت در اين آيه شريفه گروه بزرگي است كه عاملي چون نسب يا دين و يا زمـ  در خود دارد

بـر ايـن   . ي هستند و باور دارنـد أر هم مت محمد زيرا آنها بر ايمان محمدشود ا و گفته مي گرد يكديگر آورده است

ابـن  (.باشـد  ه همزه مشتق شده است و معناي آن قصد كردن مـي حكه از واژه أم با فتمعني مأمومه است ه پايه امت ب

  .)721 :1ج ،1984عاشور،

بيانگر اين است كه منظـور از ايـن سـخن خداونـد      وآورد  م كه طبري سخني مأثور مييبين اما از طرفي ديگر، مي    

 .كنـد  كيد ميأت موسي بن هاروناز سخن خود را با روايتي  يو .استقوم عرب » كمه لَسلَه ممأُنا تَيرن ذُم و«متعال 

دهـد و   اين در حالي است كه در آخر تفسير خود پيرامون اين آيه سخن خود را تغيير مي .)74: 3ج ،1374طبري، (

خود  نظراين اظهاررسد طبري  به نظر مي .)74: همان(».آيه، به معني گروهي از مردم استاين اما امت در «: گويد مي

  :كند زير بيان مي ي آيه شريفهمعنابر پايه را 

»و ۀمَّ ◌ُ أموسي  ومِن قَم ٌبِ هدونَيقِّالح بِ وه ي159:اعراف(»لونعد(  

منظور از واژه امـت را در سـخن    سديسخن طبري كه معتقد است  در پاسخ بن كثيرابينيم كه  از طرف ديگر مي    



سـياق  «: گويـد  و در اين بـاره مـي   كند اين معنا غير عرب را نفي نميافزايد كه  داند، مي خداوند متعال قوم عرب مي

  : كالم تنها درباره قوم عرب است، به همين دليل پس از آن فرموده است

»ربنا و ث فيهِابعسوالًم ر مم نهتلُييهِلَو عم آياتك و يلِّعمهم تابِالك و الحكمه و يهمكّزَي«  

همانگونه كه خداونـد متعـال   . است كه در بين آنان برانگيخته شده است) ص(محمد حضرت  »رسوالً«ور از و منظ 

  : فرمايد مي

  »ميعام جيكُلَاهللا ا سولُي رنّاس اا النّهيل يا اَقُ«

  .از اين دست بسيار است ديگر داليل محكم و

  : فرمايد عال كه ميطبق تفسير ابن جرير طبري پيرامون اين سخن خداوند مت    

»تها ما كَت لَلَد خَقٌَ ۀمَّ أُ  لكسبم ما كَكُلَ ت وبتُسال تَ م وسألون عا كانُموا ي134:بقره(»لونَعم(  

و فرزنـدان آنـان    )ع(معتقد است كه منظور از امت گذشته، نبي خدا ابراهيم و پسرانش اسماعيل، اسحاق و يعقـوب 

  : فرمايد خداوند متعال به يهوديان و مسيحيان مي: دهد ن را اينگونه شرح ميپس آس .)100 :3ج ،1374طبري،(.است

هله، و ال تنحلوهم أيا معشر اليهود و النصاري، دعوا ذكر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و المسلمين من اوالدهم بغير ما هم «

  »مهأكفر اليهوديه و النصرانيه، فتضيفونها اليهم 

و پيرامون اين سخن خداوند متعال كه  .)100:همان(.ت در اين سخن، جماعت و گروهي از مردم استمنظور از ام 

  :  فرمايد مي

»كَ وذلك جأُ ملناكُعةم وسوا شُكونُتَطاً لهداء اسِي النّلَع و سولُالرَّ كونَي 142:بقره(»م شهيداًيكُلَع(  

و شرح داديم كه  ....داعادل قرار دميانه و را امتي  شما زيرا برتري داداديان  ريگدزيد و بر شما را برگخداوند همين دليل است كه ه ب«

  ».ردم و گروهي از آنها و غيره استامت شماري از م

بلكـه ايـن بـار بـه واژه وسـط      پـردازد،   مانند گذشته زياد به واژه امـت نمـي   كه طبري در تفسير اين آيه بينيم اما مي

در ديـن،    روي ميانـه و گويد كه خداوند متعال آنها را به دليل اعتدال  و مي كند مي ون آن اظهار نظرپردازد و پيرام مي

هستند، بنابراين آنها نه اهل غلـو و افـراط در ديـن هسـتند،     ) رو، متعادل ميانه(» وسط«اينگونه وصف كرده است كه 

نه اينكه اهل كوتـاهي و غفلـت در    ،عيسي گفتند مانند نصاري كه با رهبانيت افراط ورزيدند و آن سخنان را درباره



آنند مانند يهوديان كه كتاب خدا را تحريف كردند و پيامبران خود را كشتند و پروردگار خود را تكـذيب كردنـد و   

روي در دين هستند، در نتيجه خداوند متعال آنان را اينگونه وصف  به او كفر ورزيدند؛ بلكه آنها اهل اعتدال و ميانه

او قبـل از ايـن، بـه     .)142: 3ج ،1374طبـري،  (.ترين امور نزد خدا با اعتدال ترين آنهاست ه است، زيرا محبوبكرد

: كنـيم  مـي اشـاره  اين سـخن  براي نمونه به . استاش را ذكر كرده  مفهوم لغوي اين واژه پرداخته و بسياري از معاني

 م خـود وسـط الحسـب   وفالني در بين ق: گفته مي شوداما وسط در كالم عرب به معني برگزيده است، در اين باره «

: همـان (.»و اين هنگامي گفته مي شود كه بخواهند كسي را بزرگ نشـان دهنـد   است، يعني داراي نژادي عالي است

   .كند كه وسط همان عدل است يد مييأو در آخر تفسير خود پيرامون اين آيه، اين سخن را اينگونه ت .)141

سـند  مرا در  كند كه آن پيرامون اين بحث حديثي را از امام احمد بيان مي ابن كثيرمي بينيم كه ته نكن كيد ايأدر ت    

در روز قيامت نوح فرا خوانـده  : وكيع از ابوصالح از ابوسعيد نقل كرده است كه پيامبر فرمود«: خود نقل كرده است

شـوند   ا خوانده ميرآنگاه قوم او ف. بله: گويد يآيا رسالت خود را ابالغ كردي؟ او م: شود مي شود و به وي گفته مي

اي بـه سـوي مـا     هشدار دهنـده  هيچ: گويند آيا او رسالت خود را به شما ابالغ كرد؟ آنها مي: شود و به آنها گفته مي

: گويـد  دهـد؟ او مـي   چه كسي براي تو گواهي مـي : شود و هيچ كسي به سوي ما نيامد، سپس به نوح گفته مي نيامد

عدل، پس وسط يعني : فرمود »طاسه ومأ لناكعج كذلكَ و«: فرمايد آنگاه خداوند اينچنين مي. و امت او) ص(محمد

  . دهم ، سپس من بر عدالت شما گواهي مييدده شويد و به ابالغ رسالت او گواهي مي فراخوانده مي

  : فرمايد اين سخن خداوند متعال كه مي درباره    

فوا لَا اختَفيم اسِالنّ بينَ محكُيل قِّالحبِ تابالك مهعم لَنزَأ و رينَنذم و رينَشِّبم بيينَالنَّ اهللاُ ثَعبفَ َ◌ۀً دواح ۀً مَّ أُ  اسالنّ كانَ«

  )213:بقره(»فيه

ـ  تماطبري و ابن كثير هر دو معتقدند كه مفسران در معناي واژه   د، كه در اين آيه ذكر شده است، اختالف داشته ان

طبري با استناد به گفته برخـي از مفسـران ايـن موضـوع را      .دچار اختالف شده اند »الناس«كه در معناي  همانگونه

كردنـد و همگـي داراي    آنها كساني بودند كه ده نسـل بـين دوره آدم و نـوح زنـدگي مـي     «: گويد كند و مي ييد ميأت

سپس اين نظريه را بـا ايـن گفتـه     .)275: 4ج ،1374طبري، (.»شريعت حق بودند، و پس از آن دچار اختالف شدند



بين دوره آدم و نوح ده نسل زندگي مي كردند كـه همگـي داراي ديـن حـق     : محمدبن بشار نقل كرد«: كند ييد ميأت

ايـن   :دسـپس افـزو   .بودند، سپس دچار اختالف شدند و خداوند پيامبراني بشـارتگر و انـذار دهنـده را برانگيخـت    

 دسـته يجه بر اساس معناي سخن اين تدر ن.»لفوااختَفَ ةًدواح ةًاس امالنّ كانَ« :داهللا نيز آمده استموضوع در قرائت عب

مردم امتي بودند كه همگي داراي يك دين و آيـين بودنـد، سـپس دچـار اخـتالف      «: اينگونه استامت  واژهتفسير 

  .)276: همان(.»دهنده را برانگيخت شدند و خداوند پيامبران بشارتگر و هشدار

بينيم كه با اين سخن براي نظر خـود دليـل    اين موضوع همانند نظر طبري است، بنابراين مي دربارهنظر ابن كثير     

   :به همين دليل خداوند متعال فرمود«: آورد مي

»لَنزَاَ و معهم الكتاب بقِّالح لحكُيين النّم بفوا فيهلَا اختَاس فيم«  

   .برهان آورده شدنتيجه ظلم گروهي نسبت به گروه ديگر در راي آنان، يعني پس از آنكه ب 

و  بـرايش نقـل كـرده اسـت     محمـدبن عمـرو  كند كه  آورد و در آن به روايتي استناد مي تفسير ديگري مي طبري    

ه بـراي آن  گون كند و اين يد مييأاين سخن را ت طبري ».يعني آدم؛ مردم يك امت بودند... «:محتواي آن اينچنين است

دليلي است براي اينكه گروه هاي  )عآدم  (نامگذاري كرد، زيرا او  ،نامآورد كه خداوند متعال وي را با اين  دليل مي

 )ع(خوانـد بپذيرنـد، بنـابراين وقتـي آدم      اي از مردم، خير و خوبي بسياري را كه آنها را به سوي آن فرا مـي  پراكنده

كه با هم فرق داشتند، او را بـه ايـن دليـل امـت     ه دين او را پذيرفتند، در حاليك دليلي براي گردهم آمدن كساني شد

  .ناميد

معتقد است منظور از اين سـخن خداونـد    و رخالف همه اينها ذكر مي كندبنظري سخن  ندر پايان اياما طبري     

. اوند پيامبران را برانگيختاين است كه آنها داراي يك دين بودند، سپس خد »كان امه واحده«: متعال كه مي فرمايد

كـان النـاس   « :آرايد كه از محمدبن سعيد شنيده است طبري نظر آخر را قبول دارد، زيرا او نظر خود را با حديثي مي

 طبـري، ( »بودند، آنگاه خداوند پيامبراني بشارتگر و هشدار دهنده را برانگيخـت  ييعني مردم دين واحد :مه واحدهأ

ن همان چيزي است كه طبري در پايان تفسير خود پيرامون اين آيه، بـا آوردن داليلـي از   اي .)278-277: 4ج ،1374

امت دين واحـدي  : شوند كه يكند و تمامي آنها در اين مفهوم امت گنجانده م اقوال و احاديث از آن يقين حاصل مي



  .)ع(است بر آيين آدم 

ـ  يا تفسيزبانشناسي مأثور از نظر  اما آيه اي كه اهل تفسير رو شـده انـد،    هري در آن با اختالف بسـياري روب

   :شايد اين سخن خداوند متعال باشد

  )110:آل عمران( »اهللابِ نونَمؤتُ و رِنكَالم نِع ونَنهتَ و فعروالمبِ نَرومأتَ اسِلنّت لجخرِأَ ةٍمأُ يرَم خَنتُكُ«

كه در بردارنده واژه امت باشد و بيشتر از اين آيه توجه آنها را بـه خـود جلـب كـرده     يابيم  زيرا آيه ديگري نمي    

و شايد هم دليل انجـام   آيه همه نظرات را مطرح كرده است شايد طبري از جمله كساني باشد كه پيرامون اين. باشد

باشد، بدون اينكه يكي از آنها را گزارش و نقل احاديث و اقوال يا اين كار توسط وي، اعتماد بسيار زياد او به اخبار 

آوريم كه از نگـرش اجتهـادي ويـژه     شمار هب ترجيح و برترييرا  وسيله بتوانيم آن ينه ابر ديگري ترجيح دهد، تا ب

  .مقايسه كنيم بالرأياصحاب تفسير  ينشأت گرفته است و آن را با آرا ،هرچند اندكخود او 

و بـه ناچـار    انـد  شدهويل پيرامون آن دچار اختالف أند كه اهل تفسير و تك خود طبري درباره اين آيه اعتراف مي    

. كند، تا در پايان بحث يكي از آنها را برگزينـد  در اين آيه بيان مي تن را درباره معناي واژه امانظرات مفسريكي از 

با پيامبر خـدا از مكـه بـه     آنها كساني هستند«: اين است تواژه ام دربارهاز جمله اين نظرات، نقل قول يكي از آنها 

پس طبري با انتخـاب ايـن    .)100: 7ج ،1374طبري، ) (ص(مدينه مهاجرت كردند، مخصوصاً اصحاب رسول خدا 

نتيجـه   –ترجيح مي دهد  ابن عباساز  سعيدبن خبيراز  اسباطاز  عمروبن حمادكه آن را بر رواياتي ديگر از  –نظر 

ن گروه مهاجرين است، بدون اينكه كساني را در بر گيرد كه در آن زمان به هما متكند كه منظور از واژه ا گيري مي

  .دعوت اسالم ايمان آوردند

لـي  است، بـه دلي ) ص(ن آيه امت محمد يدر هم تنظري خالف اين نظر دارد، چرا كه منظور از واژه ام رابن كثي    

ه مير اُم خَنتُكُ و«روايت كرده است كه  هريرهابواز  محمدبن يوسف: ويدگمي  بخاري .ها هستند كه آنها بهترين امت

يد تـا  دآور كه آنها را كه زنجير در گردن دارند مين مردم براي مردم بوديد، در حالييعني شما بهتري »است للنّجخرَاَ

م تُنـ كُ« :نيز چنـين گفتنـد كـه    ربيع بن انسو  ،عطاء ،عكرمه ،عطيه العوفي ،مجاهد ،ابن عباس .شوندباينكه مسلمان 

هـا و   آنهـا بهتـرين امـت   : و معنايش اينچنين اسـت  معني بهترين مردم براي مردم است به »ناسلّت له اخرجمأُير خَ



  ).100: 7ج ،1374طبري،.(سودمندترين مردم براي مردمان هستند

ر ديگـر بـه   و وقتي كـه بـا  در همه مردمان است گويد واژه امت در اين آيه عام  است كه مي درستنظر ابن كثير     

يابيم آنچه كه طبري از بين اقوال مختلف برگزيده است، با نظر ابـن كثيـر فرقـي     كنيم، درمي تفسير طبري رجوع مي

: گزينـد كـه چنـين اسـت     ي را بـر مـي  ا طبري از ميان آنچه كه ذكر كرده است، حديث مأثور و روايـت شـده  . ندارد

تشـكيل  شـما هفتـاد امـت را    ! هان: فرمود شنيدم كه مي) ص(از رسول خدا : عقوب بن ابراهيم روايت كرده استي«

  .)120: همان(.ترين آنها نزد خدا هستيد كه شما آخرين و گرامي دهيد مي

در اينجـا داراي   تبرگزيده اسـت، واژه امـ  ترجيح داده و كثير و نيز سخني كه طبري  نظر ابن پايه بر به هر روي،    

گذشته طبري است كه اين واژه را تنها به معناي گروهي از مـردم بـر مـي    بر خالف نظر  ظراين ن. مفهوم ديني است

برمي گيرد، چه كساني كه دعوت شده اند و چه كساني كه بـه ايـن    اين واژه همه پيروان پيامبر را در بنابراين .شمرد

   .ي استأر ظر همنيز با اين ن التنويرو  تفسير التحريررسد صاحب  به نظر مي .)120: همان(.اند دعوت پاسخ داده

و  ر اين دو مفسـر، پيرامـون ايـن واژه   هايي از تفاسي و پس از بررسي نمونه ذكر شد آنچه كه قبالً پايه بربنابراين     

كه در بيشتر آيات ذكر شده، بـه معنـاي گروهـي     تواژه امكيد بر اين بود كه أتخصوصاً آراء طبري، درمي يابيم كه 

رفي بـر  ، از طتتند، به عبارت ديگر، بر اساس نظر اين دو مفسر، مفهوم واژه اماست كه داراي يك دين و آيين هس

  .و از طرفي ديگر بر طبق رابطه بين يك گروه مطلق شكل گرفته است طبق رابطه آيين و دين است

بـد   ي و اجتهاد، بـه تفاسـير آنـان بپـردازيم،    أاهل ر دو مفهوم آن نز متاز آنكه براي شناخت معناي واژه ا پيش    

اي از تفسير بزرگ فخر رازي را برمـي گـزينيم،    از بحث نمونه بخشنيست به اين موضوع اشاره كنيم كه براي اين 

در اينجـا بايـد    .پـردازيم  نيـز مـي   تفسير قرطبيهاي اين نوع تفسير را در بر دارد، عالوه بر اين گاهي به  زيرا ويژگي

ن معنا نيست كه بين دو تفسير حد و مرزي تعيين كرده ايم، چرا ن به دو گروه، بدياتقسيم مفسرخاطر نشان كنم كه 

و با انجام اين كـار سـعي    مت به كتاب عظيم خداوند بوده استاز نگاشتن آثار ارزشمند خود، خد گيكه هدف هم

  . اند در فهماندن و نزديك كردن كتاب خدا به همه مسلمانان و تمامي مردم داشته

بـر اسـاس پايـه هـاي     اين تفسـير  كه  كند گزينش ذكر ميبراي اين  يداليل ديگر بهمحمد بن محمد ابوشهدكتر     



ـ فسيري است كه تمعرفت و مبتني بر علوم مختلف بنا شده است، همچنين شناخت و  ا هـيچ روايـت صـحيحي و    ب

لغه را در گيرد تا بحث و اجتهاد و مبا كار مي و نهايت تالش خود را به كند نمي عقل سليمي و علمي يقيني مخالفت

هاي نفساني و استنباط حكم بدون دليـل، گسـترش دهـد،     دن نفس از خواهشكرجستجوي حقيقت و راستي، پاك 

  .)82: 1408ابوشهبه،(.گيرد هاي خود، خدا را كامالً در نظر مي همچنين در تمامي گفته

گيرد و تا حد امكـان از بيـان    ر مياست، عقل را به كا تگيرنده واژه ام ياتي كه در بررازي در تفسير بسياري از آ    

آورد،  كند، دليل و برهان مـي  كند، به همين دليل پس از هر نظري كه بيان مي احاديث منقول و روايات خودداري مي

البته همه اينها در حدي انجام مي شود كـه شـرع اجـازه    . دهد و منطق و عقل را دو ويژگي تفسيرهاي خود قرار مي

  : يه كريمهآ، او پيرامون نمونهبه عنوان  .دهد به وي ميداوري و دخالت عقل را 

»ربنا و اجعلنا ملَ مينَسلك و ن ذُمريلَ ۀً مَ سلِ مُ  ۀً مَّ أُ نا ت127:بقره(»ك(  

  : هستند، به دليل اين سخن خداوند) ص(گفته شده كه آنها امت محمد : تام«: كند اين نظر را بيان مي

»وابعث فيهم روالًس 61 :4ج فخررازي، بي تا،(»همنُم(  

تنـا  يرن ذَم و«گويد كه مقصود  مي )127:بقره(باالآيه باره عقيده است و در ر خود با رازي همقرطبي نيز در تفسي     

وي همچنـين نظـر   . خوانـد  باشد و به همين دليل است كه پروردگار پيامبر را براي خود و امتش فرا مـي  مي »لاجعفَ

. طور خاص است، زيرا آنان فرزنـدان اسـماعيل هسـتند   ه عرب ب »ناتيرن ذُم و«كند كه مقصود از  ذكر ميديگري را 

گويد كه اين نظر ضعيف است زيرا دعوت او در ميان عرب و كساني جز عرب كـه بـه او    ابن عطيه در اين باره مي

  .)136: 2ج ،1357قرطبي،(.ايمان آوردند آشكار شد

  :اين سخن خداوند متعالاما پيرامون     

»كَ وذلك جۀَ مَّ أُ م لناكُع وستَطاً لكوا شُونهداء اسِي النّلَع و سولُالرَّ كونَي 143:بقره(»هيداًم شَيكُلَع(  

مسـائل  در ايـن بـاره   رازي  .ت پرداخته اندامدر كنار واژه وسطاً تر به واژه  هر يك از اين دو مفسر با نگاهي ژرف 

مفسران در تفسير واژه وسط دچـار اخـتالف   : ويدگ كه مياز جمله اين .كند را به شيوه مثال، نه حصر بيان ميبسياري 

، هـاي قرآنـي   نمونـه اولين آنها اين است كه وسط همان عـادل اسـت و دليـل آن،     .اند اند و اموري را بيان كرده شده



درباره دليـل پـنجم كـه معنـي      ،كند ول را بيان مياو پس از آنكه چهار دليل ا. استو معنايي  يرواي ،يشعرخبري، 

و بـي   از دو طرف اسـت  در دوريوسط حقيقتي  ،نخست آنكه ؛اما معنا داراي وجوه مختلفي است«: گويد است مي

رو است از اين دو طـرف دور اسـت،    تفريط ناپسند است، پس كسي كه از لحاظ اخالقي ميانههم افراط و  همشك 

يچ دوم آنكه عادل وسط ناميده شده است، زيرا شخص عادل بـه سـمت هـ   . و فاضل است رو در نتيجه شخص ميانه

روي است كه از هيچ يـك از طـرفين طرفـداري نمـي      و عادل همان شخص ميانه يك از طرفين دعوا گرايش ندارد

سـت، زيـرا فقـط    مدح آنان ا »وسطاً ۀً مَّ ◌ُ أم لناكُعج كذلكَ و«: بي شك هدف اين سخن خداوند ،نكهآو سوم . كند

نان بـراي خـود   آن را به عنوان دليل شاهد گرفتن آدر جايگاه مدح جايز است كه خداي متعال وصفي را ذكر كند و 

بنابراين ثابـت شـد   . معرفي كند، سپس گواهي پيامبر را متوجه آن كند، اين وصف جايز نيست مگراينكه مدح باشد

و فقـط در صـورت عـادل     مربوط به مدح در باب دين استكه كه مقصود از سخن خداوند وسطاً هر چيزي است 

 ،چهـارم اينكـه   .د كه منظور از وسط عـدالت باشـد  شپس واجب  .بودن جايز است كه خداوند شاهدان را مدح كند

هـاي آن چيـز يكسـان و     و حكم آن نسبت به ساير بخش توارترين قسمت يك چيز وسط آن استاسو ترين  محكم

شوند، حال آنكه وسط تحت حمايـت و احاطـه شـده     يلي زود دچار خرابي و تباهي ميها خ كناره .يكنواخت است

  .)97: 4ج ،فخررازي، بي تا(.است

از افـراط و تفـريط پرهيـز كنـد،     ) شـخص عـادل  (هنگامي كه وسـط  «: افزايد موضوع وسط مي دربارهاما قرطبي     

كننـد و نـه ماننـد يهوديـان نسـبت بـه        د غلـو مـي  پسنديده است، يعني اين امت نه مانند مسيحيان درباره پيامبر خو

  .)154: 2ج، 1358قرطبي، (.ورزند پيامبرشان كوتاهي مي

  : در اين سخن خداوند متعال تامواژه معناي  دربارهاما     

 »فوا فيهلا اختَفيم اسِالنّ ينَب محكُيل قِّالحبِ تابالك مهعم لَنزَاَ و رينَنذم و رينَشِّبم بيينَالنَّ اهللاُ ثَعبفَ َ◌ۀً دواح ۀً مَّ اُ  اسالنّ كانَ«

  )213:بقره(

چنـدين نكتـه را   كنـد   بيـان مـي  را به تفصيل  پافشاري مردم در كفر ورزيدنرازي در اين آيه پس از اينكه سبب     

  : گويد جمله ميآن و از  كند مطرح مي



و  پيروي كردنبه معناي  ائتمامه از ژمي كنند، و اين وا پيروي يديگر ازي هستند كه يك يك امر را مي پذيرند، و برخي مامت قو«

  .)11: 6ج ،فخررازي، بي تا.(تقليد كردن گرفته شده است

و درباره آن، پنج قـول   گيرد در همين آيه از سر مي ترا پيرامون معني امخود پس از نقد و بررسي، سخن  رازي    

در و پردازد  به تفسير معناي واژه الناس مي تسپس به جاي تفسير واژه ام كند كه هر قول چند وجه دارد، ذكر ميرا 

اهـل  » النـاس «اينجا منظور از « :كند ميبيان  را آمده» الناس«كه پس از » امه واحده«معناي  ،بررسي مفهوم واژه الناس

ن آيه به اين سخن خداوند و دليلمان نيز اين است كه ما بيان كرديم كه اي ايمان آوردند)ع(ه موسي كتاب است كه ب

و همچنين ذكـر كـرديم كـه بسـياري از      كه قبل از آن آمده، مربوط است »م كافهليا ايها الذين آمنوا ادخلوا في الس«

كـان  «: مفسرين اينگونه مي پنداشتند كه اين آيه درباره قوم يهود نازل شده است، در نتيجه اين سخن خداوند متعال

ساني كه به موسي ايمان آوردند يك امت بودند و داراي يك دين و يك مذهب، آنگاه بـه  ، يعني ك»الناس امه واحده

و با آنهـا   آمدند) ع(رانگيخت كه پس از موسي سبب ظلم و حسد دچار اختالف شدند، سپس خداوند پيامبراني را ب

ـ  رونـد كتاب نـازل كـرد، ايـن نظريـه بـا       ق و همـاهنگي  و بـا آنچـه كـه قبـل و بعـد از آن آمـده اسـت، تطـاب         هآي

  .)14: 6ج ،فخررازي، بي تا(.»دارد

  : قرطبي پيرامون اين سخن خداوند متعال    

»كُلتَوۀً مَّ أُ م نكُن م ونَيدع يرخَلي الَا و يبِ رونَأمالمعروف و يونَنه نِع نكَالمر و اولئك هم الم104:بقره(»حونفل(   

آن  منظور ازاين نظر عبارت است از اينكه،  .كه در آن با رازي اتفاق نظر دارد كند بيان مي تنظري را درباره واژه ام

 .شمارد را يكي از اسباب و علل مي عقيده خوداين در حالي است كه رازي عالوه بر آن،  و است گروهي از علما

باورمندان اين است كه  أي است،رهم » قرطبي«ر اين آيه كريمه، با د تمعناي واژه ام دربارهمفهومي كه در آن  زيرا

اين است كه در اين » منكم«در » نم« واژهنخست آنكه فايده : دارندنبا هم اتفاق نظر  ريهظبر سر دو ن به اين تفسير

، كه قادر به انجام دعوت و امر به معروف و نهي از منكر نيستند هستندقوم كساني مانند زنان، بيماران و افراد ناتوان 

اين آيه شامل امر به سه چيز  كهموضوع  دو دليل بيانگر اين به همين خاطر .است فه ويژه علمادوم اينكه اين وظي

و نهي از منكر، اين موضوع آشكار است كه دعوت به نيكي مستلزم آگاهي  ،دعوت به نيكي، امر به معروف: است



ص نادان به باطل بازگردد و د شخربنابراين امكان دا. است) منكر(و نادرستي ) معروف(نسبت به نيكي و درستي 

نظر دوست خود بيابد، در و شايد درستي را در نظر خود و نادرستي را در  ي از معروف كندامر به انجام منكر و نه

و در جايگاه خشم با نرمش  ورزد در جايگاه نرمخويي، خشم مي و گاهي كند جه او را از غير منكر نهي مينتي

 ».شك آنها گروهي از امت هستند و بي د كه اين وظيفه متوجه علما استثابت شبنابراين  .كند برخورد مي

  .)165:  4ج،1357قرطبي، ؛167:  8ج ،فخررازي، بي تا(

و شـيوه   دشـو آشـكار  همگـان  آن را آورديم تا ميزان اجتهاد رازي و قرطبي براي طوالني بود اما اين متن گرچه     

ن مفهوم از طريق استدالل عقلي و دليل منطقي، هنگامي كـه ضـرورت   تفسير آن دو براي رسيدن به ريشه و بنياد اي

  .روشن شودايجاب مي كند، 

تـر باشـد، بـا ايـن همـه امكـان دارد بـه         درستاز كابرد واژه امت استنباط و هرچند به نظر مي رسد اين تفسير     

) ص(از آن، اصحاب رسول خـدا  چرا كه ممكن است منظور  .در اين آيه معتقد باشيم تمفهومي ديگر براي واژه ام

ـ  ته اند تا آن را به مردم برسانندباشد، به اعتبار اينكه آنها علم را از ايشان آموخ ينجـا مـي   ه او بر اين اساس، تفسير ب

  .انجامد كه اصحاب رسول خدا امتي بودند كه به آموختن دين و تبليغ رسالت او روي آوردند

ي گفته شد، به طور كلي آنها أنزد اهل تفسير مبتني بر رو كاركرد آن  تامژه وابر اساس آنچه كه پيرامون مفهوم     

در  تدر نتيجـه معـاني آنهـا دربـاره واژه امـ      ؛مبتني بر مأثور بيان كردنـد  ه دادند كه اهل تفسيريهمان تفسيري را ارا

خـاص تعلـق دارنـد، حـال      معني گروهي است كه به دين يا آييني دربارهخالل آياتي از قرآن كه ذكر كرديم، بيشتر 

  .باشد مكند كه مطلقاً دين، آيين يا شريعتي باشد، يا اينكه مخصوص دين اسال فرقي نمي

نزد آنها يا ويژه گروهي است كه به دعوت اسالم پاسخ مثبت دادنـد و يـا    تهمچنين دريافتيم كه مفهوم واژه ام    

  .مخصوص گروهي است كه به طور عمومي دعوت شدند

بي شـك كسـاني   . هاي اين دسته نيز جويا شويم آوريم تا از ديدگاه يان به تفسير صوفي يا عرفاني روي ميدر پا    

كه به تفسير عرفاني روي آوردند، در درجه اول صوفيان بودند كه تفسيرهاي خود را بر اساس كرامات، رياضت هـا  

را به گونه اي تفسير كردند كه با تفسـيرهاي   ساس برخي از آيات قرآن كريمابر اين  .و الهامات خويش انجام دادند



افزون بر اين، گروهي از علمـاي  . و اين كار در بسياري از تفسيرهايشان انجام شد فرق داشت ثور و مبتني بر رأيأم

 لطـائف كـه بـه   را  تفسـير قشـيري  ايـن پـژوهش   در نمونه  رايب. ديني با ذكر شرايطي اين نوع تفسير را پذيرفته اند

  .خاب كرديمنتا شهور استم االشارات

  : گويد زير مي آيه شريفه دربارهامام قشيري     

»كَ وذلك جۀَ مَّ أُ م لناكُع وستَطاً لكوا شُونهداء اسِي النّلَع و سولُالرَّ كونَي 143:بقره(»هيداًم شَيكُلَع(  

امـت قـرار داد، بنـابراين آنهـا برگزيـدگان       ها قرار داد، و اين گروه را برگزيـده ايـن   پس اين امت را برگزيده امت«

حـور  هاست، اين گروه نيز در درجه اول قرار دارند و م هستند، پس همانگونه كه در روز قيامت، اين امت گواه امت

كنـد، هرآنچـه قلـوب آنـان      خداوند به سبب وجود آنها همه امـت را حفـظ مـي    .ندقطب هستو آنان  باشند آنان مي

حكم درست و معتبر به دليـل   .شود هاي آنان نپذيرفت، مردود شمرده مي و هر آنچه را كه دل شود ميپذيرفت قبول 

و  ن امت از خطا و اشـتباه در اماننـد  نيروي ادراك باطني آنهاست، حكمشان صحيح است و نظرشان درست، همه اي

  .)145: 1ج ،، بي تاقشيري(».اين گروه در نظر دادن و پذيرفتن يا نپذيرفتن چيزي، از خطا در امان هستند

بنابراين طبق نظر قشيري در واقع مفهوم امت، تنها گروهي است كه اهل حقيقت هستند، آنهـا دوسـتداران خـدا،        

  : همانگونه كه امت نزد او در اين سخن پروردگار متعال .پا دارندگان آن هستند دعوت كنندگان به حق و بر

»أُن كُتَلوةًم نكُمم يونَدع 104:بقره(»يرالخَ يلَا(  

به خـاطر  «كند كه  اخالص از امت اسالمي هستند، بنابراين امت در اينجا در ميان گروهي جلوه ميگروهي پاك و با 

كننده اي در آن كارساز نشد، هيچ دليلي آنها را از خدا جدا  خدا را بر پا داشتند، سرزنش هيچ سرزنش) احكام(خدا 

و خود را محدود به كسب خشنودي پروردگار كردنـد و عمـر    مر او مشغول شدندبه نشانه هاي ا همگي آنان. كردن

و خلق خدا را به سوي خدا فراخواندند، پـس   خدا در دين اخالص ورزيدند به خاطر گذراندند، خود را در اين راه

  ).270: 1ج ،قشيري، بي تا(» .و در معامله زيان نكردند ندتجارت سود كرددر 

   :دهد زير مي در آيه تامواژه قشيري به  منه كه امااز كرامات صوفيا    

  )110:آل عمران(»اهللابِ نونَؤمتُ و رِنكَالم نِع ونَنهتَ و عروفالمبِ رونَأمتَ اسِلنّت لجخرِاُ ۀٍ مَّ ◌ُ أير م خَنتُكُ«



بهترين  –خدا بر او باد كه سالم  –برترين انبياء باشد، امت او) كه درود خدا بر او باد(وقتي كه مصطفي «: ستااين 

تياق هـا باشـند، بـا اشـ     وقتي برترين امـت  ها نيز هستند، ها باشند برترين امت و وقتي كه بهترين امت ها هستند امت

خـرين  ترين عمرهاست، و آ ، عمرشان كوتاهها باشند ترين امت ها نيز هستند، بنابراين هنگامي كه با اشتياق ترين امت

هاي بسيار حاصل  شان به وسيله نمازها و عبادتطول نينجامد، برتري ماندنشان در زمين بهمخلوقات آفريده شدند تا 

و كساني  گار حاصل شده استو مخصوص شدنشان در پيشگاه پرورد ست، بلكه به سبب زيادي عالقه شاننشده ا

ي كه آخـر آمـده بودنـد    كه زودتر بر درگاهش روي آوردند بسيار بودند، اما هنگامي كه اجازه ورود داده شده، كسان

  .)282: همان(. »وارد شدند و چه بسيار كساني كه به وصل ما روي آوردند و بهره اي نبردند

   :گويد زير مي آيهدر  تاو پيرامون مفهوم واژه امنگرش اما     

»و مأُقنا لَن خَمةٌم بِ هدونَيقِّالح بِ وه ي181:اعراف(»لونعد(  

 ،كـه پـاك و منـزه اسـت     ،كنندگان مردمان هستند، و خداوند اي خدا و پيشوايان تصوف و ياريآنها گروهي از اولي«

قشـيري،  (».سنت خود را بر اين قرار داده است كه صحنه گيتي از كساني كه ياري كننده خلق هستند، خـالي نباشـد  

  .)287: 2ج ،بي تا

گـروه يـا جمعـي از     ،نـزد قشـيري   تز واژه امـ ايمان روشن شد كه مقصود ا ، برآنچه گذشتبنابراين بر اساس     

 اونـد پندارند كـه آنهـا گروهـي از اوليـاي خد     برگزيدگان اين امت اسالمي هستند، در نتيجه درباره امت اينگونه مي

كنندگان خلق هستند، كساني  شوند، بنابراين آنها جمعي از پيشوايان و ياري متعال هستند كه به واليت او منسوب مي

آنـان  است و آنان را در پيوند و محبت و يكتاپرستي ثابت قدم كرده اسـت،   داشتهآنان عنايت خاص ه بكه خداوند 

  .و در انتظار ورود به درگاه خداوند متعال هستند اهل نور و يقين و وصل هستند

  

  نتيجه

مي گفته انـد، آورده  ن پيرامون واژه امت در ميراث اسالاكنيم كه همه آنچه را كه مفسر در پايان اين بحث، گمان نمي

تفسيرشان از ايـن واژه   دربارهباشيم، اين موضوع هم به اين دليل است كه در نظر گرفتن همه آنچه كه در ذهن آنان 



انـد،   كنيم كه همه آياتي را كه در بر دارنده واژه مورد نظر ما براي تحقيق بوده همچنين گمان نمي .بوده، دشوار است

شود كه در آن سعي بر آن بـوده اسـت كـه     م داده ايم چيزي جز تالشي ناچيز شمرده نميآنچه كه انجا .آورده باشيم

آن را اگر بخواهيم در پايان به يـك جمـع بنـدي برسـيم      .آوري كنيم را جمعها و نظرات آنان  ديدگاهدر حد امكان 

  :خالصه مي كنيماينگونه 

هـاي زبـان شناسـي،     رهنگ اسالمي، در تمـامي زمينـه  اهميتي كه داراست، در طول ف هبا توجه ب تمفهوم واژه ام    

و اين همه با وجود ابهاماتي صورت گرفته كه ايـن اصـطالح    عاني مختلفي را به خود گرفته استم ،ديني و تاريخي

  .در طي تاريخ تفكر فرهنگي اسالم با آن مواجه شده است

ن اواژه قوم نيز بوده است، ولي توجـه مفسـر  در خالل اين بحث، روشن شد كه متن قرآن در بر دارنده همچنين     

» القـوم «تـوان گفـت، واژه    البته براي اين موضوع داليلي هم وجود دارد، بي ترديد مي .را به خود جلب نكرده است

ايـن در حـالي   . كند، هرچند كه قوم زياد بـوده باشـند   كه در متن قرآن آمده است از محدوديت و كم بودن تعبير مي

بيـانگر پيونـد    تكه واژه امـ  يعنيبيانگر وسعت و فراواني است،  كريمدر بسياري از آيات قرآن  تاست كه واژه ام

حتـي پـس از    نيسـت، ي است كه محدود به هـيچ زمـان و مكـاني    گروحي است و داراي ويژگي استمرار و جاودان

ر زمان و از بين رفتن مكان بيانگر محدوديتي است كه با گذ كه واژه قوم پيوندش مادي است ودر حالي. نابودي دنيا

  .شود قطع مي

كنيم، درمي يابيم كه آنان در تعيين  ن فرهنگ اسالمي توجه ميانزد مفسر متقتي كه به مفهوم واژه ابه هر روي و    

ايـن موضـوع هـم آن    دليـل   رسد نظر ميو به  رو شده اند ههايي روب ح، با دشوارييك مفهوم كامل براي اين اصطال

امـا برخـي از   . باشـند  را بيان كـرده  تروشني است كه معني واژه ام ر وهاي آشكا رآن خالي از نوشتهكه متن ق اشدب

و سعي كردند كه با شيوه هاي مختلفي به بررسي آن بپردازند، گـاهي بـا تكيـه بـر      ن متوجه اين اشكال شدندامفسر

ن كه مفسران صوفي به آن عمل كردنـد،  و گاهي ديگر نيز بر اساس عرفا منقول، گاهي ديگر با تكيه بر عقلروايات 

   .كرده اندآن را بررسي 
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