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تاریخ دریافت1399/11/25 :
تـاریخ تـایید1400/06/31 :

چكيده:
خوانش ابتدایی آیۀ شانزدهم سورۀ إسراء ،خواننده را با سه چالش مواجه میسازد .اولـی چـالش ،تقـدم ارادۀ
هالکت از سوی خداوند (أردنا) ،پیش از عمل فسق اهل قریه (ففسقوا) است؛ از ایـ چـالش در ادبیـا کهـ
تفسیری به «تقدم جزاء بر عمل» و در ادبیا امروزی نیز به «قصاص قبل از جنایت» تعبیـر میشـود .مسـئلۀ
چالش مزبور چرایی ارادۀ هالکت اهل قریه ،پیش از ارتکاب فسق است .چالش دیگر ،تعلق امر الهی بر فسق و
قبح عقلی آن ،طبق ظهور عبار «ففسقوا» است .چالش سوم جبر و عدم ارادۀ عبد است زیرا بـه سـبب ارادۀ
محتوم الهی بر اهالک ،امر تکوینی بر بندگان نیز محقق شده است؛ اعم از اینکه «مأمورٌ بـه» طاعـت باشـد یـا
فسق ،آنچه مهم است به دلیل تخلف ناپذیری امر الهی و هالکت تکوینی بندگان اوست .ای جستار که بـا روش
توصیفی -تحلیلی سامان یافته است ،با استحصال راهحل مفسران ،توانسته از ترکیب تفسیر دو عبار «اراده» و
«أمر» با ساختارهای ادبی محتمل عبارا «إذا أردنا أن نهلـ

قریـۀ» و «أمرنـا مترفیهـا» چهـلودو احتمـال

استخراج کند .از میان ای چهلودو احتمال تفسیری ،تنها پانزده احتمال ،عاری از چالشهای سه گانـۀ مـذکور
است و میتواند موجه به حساب آید اما آنچه قابل مداقه است اینکه گریز از چـالشهـای پیشـی  ،نـاگزیر از
مالحظا ادبی مجاز ،حذف و یا تقدم و تأخر شرط و جزا نیست .ارجحیت مجاز بر سایر فنون ادبـی ،تأویـل
آیه را تنها بر سه وجه متمرکز میسازد.
کليدواژهها :چالش معرفتی ،آیه اهالک ،تقدم جزا بر عمل ،عقاب بال بیان ،جبر ،ارادهالهی ،امرالهی.

* دانش آموخته قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ؛(نویسنده مسئول) abulfathiamir@gmail.com
** استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران ؛najarzadegan@ut.ac.ir
***

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم؛ mohammadmirkhani@gmail.com
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 -1مقدمه و بيان مسئله

حتمیت ناشی از تکوینی بودن اراده پر رنگتر میشـود .بـا ایـ

قرآن مجید مشتمل بر اطـال و تقییـد ،عـام و خـاص ،ناسـخ و
منسوخ و نیز محکم و متشابه است .متشابه را میتوان لبۀ پرتگـاه
انحراف در معارف قرآنـی خوانـد .متشـابها قرآنـی خشـتی از
معارف است که باید به درستی و با دقـت در ظرایـف علمـی بـر
روی محکما بنا نهاده شود ورنه تا ثریـای حیـا  ،انگارههـای
کالمی فرد یـا مکتـب را در مظـان کـقی قـرار میدهـد و بنـای
اعتقادی شخص را سست پایه میسازد .آیۀ  16سوره اسـراء نیـز
یکی از متشـابها قرآنـی اسـت (زمخشـری)338 /1 :1407 ،؛
آیهای که خوانش ابتدایی آن با برخی مسلما قرآنـی ،روایـی و
نیز مبانی کالمی ناسازگار مینمایـد .نیـ

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400

مـیدانیم کـه یکـی از

حساب ،اهالک حتمی ،مقدم از عمل اهل قریـه اسـت .بـه دیگـر
سخ  ،اگر پرسیده شود که چرا قریه نابود (تدمیر) شد؟ پاسـخ آن
است که مترفان فسق کردند و اگر پرسیده شود چرا مترفان قریـه
فسق کردند؟ پاسخ آن است که خداوند اراده اهالک کرده بود .در
ای صور پیش از فسق اهل قریه ،ارادۀ اهالک از سوی خداوند
محقق شده است؛ بدی سبب ای مسئله مطرح میشـود کـه اهـل
قریه که هنوز فسقی مرتکب نشدهاند که ارادۀ تکوینی خداوند بـه
اهالک آنان تعلق گرفته است .آیا ای با همـان قاعـدۀ عقلـی کـه
پیشتر بیان شد ،سازگار است؟ بنابرای نخسـتی چـالش ،تقـدم
جزاء بر عمل است.

مسائل اساسی نفی جبر و پذیرش اختیار برای انسان است؛ مسئله

عبار بعدی با محوریت واۀه «أمرنا» دو مسئله را ایجاد میکند؛

جبر و اختیار قدمتی به درازای تاریخ کـالم دارد؛ ایـ مسـئله از

اول آنکه با توجه به حذف «مأمورٌ به» امر و «فـاء» در عبـار

جمله مسائل مهم کـالم از ابتـدا تـاکنون بـوده کـه معرکـۀ آراء و

«ففسقوا» که داللت بر ترتیب و تعقیـب دارد ،ایـ ذهنیـت را بـه

نظریا مختلف بـا هـر نگـرش و رویکـرد فکـری بـوده اسـت

وجود میآورد که خداوند به فسق و جور امر فرموده اسـت .ایـ

(روحانی ،بیتا)11 :؛ همچنی در میان مبانی کالمی ،ایـ قاعـده

ظاهر با مبنای حس و قبح عقلی ناسازگار اسـت زیـرا اقتیـای

عقلی وجود دارد که خداوند هیچگاه شخص یا قومی را پـیش از

حس و قبح عقلی به عنوان یکی از مبانی کالمی امامیه ،مبرا بودن

ارتکاب عمل مجازا نمیکند چرا که اجـرای مجـازا شـخص

خداوند از هرگونه دستوری بر فسق و گناه است.

قبل از عمل ،عقال قبیح است .ای قاعدۀ عقلی نـه تنهـا در نظـام
پاداش و جزای دینی مورد پذیرش است بلکه در سـایر نظامـا
نیز مورد احترام و تأیید است که گاه از آن بـه «قصـاص قبـل از
جنایت» تعبیر میشود.
خوانش ابتدایی آیـۀ «وَإِذَا أَرَدْنَـا أَنْ نههْلِـ

مسئلۀ مهم دیگر و فارغ از اینکه متعلق امر فسق باشـد ،تکـوینی
بودن امر در آیه است .امر تکوینی ارادۀ منحصر الهی است و اراده
مکلف هیچ نقشی در آن نـدارد .ویقگـی بـارز ایـ امـر تخلـف
ناپذیری آن است که در اینجا یعنی ارادۀ تکوینی همانـا و تحقـق

قَرْیـۀَ أَمَرْنَـا مهتْرَفِیهَـا

متعلق اراده یا «مأمورٌ به» همان و ای چیزی جز «جبر» و عـدم

فَفَسَقهوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْله فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرَا» (اسراء  )16 /ذه

دخالت ارادۀ مکلفان نیست .سستی ای امر وقتی نمایانتر میشود

آدمی را با دو چالش درگیر میسازد؛ اولی چالش پیرامـون واۀۀ

که فسق به عنوان «مأمورٌ به» ،به ای امر حتمی ضمیمه شود.

«أردنا» و قرار گرفت آن در نقش ادبی «شرط» و دومی چالش،
پیرامون واۀۀ «أمرنا» و قرار گـرفت آن در نقـش ادبـی «جـزاء»

-2پيشينه پژوهش

است.چالش نخست آن است که ارادۀ اهالک در نقش شرط واقـ

در عصر حاضر و در قالـب مقالـه و پایاننامـه هیچگونـه اثـری

شده و شأن شرط مقدمیت آن بر جـزاء اسـت .ایـ تقـدمیت بـا

پیرامون عنوان مورد بحـث یافـت نشـد؛ امـا از پیشـینیان ،سـید

امیرابوالفتحی همکاران :ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالشهای کالمی آیۀ اهالک (اسراء106/)16 /

مرتیی یکی از مجالس خود را به ای بحث اختصاص داده است

اراده مطرح میشود ،ای اسـت کـه ارادۀ مـذکور از چـه سـنخی

(الشریف المرتیی)32 – 29 /1 :1435 ،؛ همچنـی بسـیاری از

است؟ در مبانی اسـالمی ،اراده بـر دو قسـم تکـوینی و تشـریعی

مفسران در ای باره ،دیدگاه خود را عرضه داشـتهاند کـه تـالش

است؛ ارادۀ تکوینی علم حق تعالی به ایجاد فعل اصـلح در امـور

بیشتر ایشان کافی نبوده و نیازمند تبیی بیشتری است که در ایـ

تکوینی است؛ یعنی افعالی از قبیل خلق و رز و اماتـه و احیـاء

جستار به تحلیل و نقد آنها پرداخته میشود.

و ...که مخصوص خداوند است همچنی ارادۀ تشریعی عبـار از

 -3تجزیه و تحليل دادهها و بحث و بررسی

علم خدا به تکالیف بندگان از اوامر ،نواهی ،ارسال پیامبران ،انزال

بنابر پیش گفتهها ،مسئله ای پقوهش ،سه چالش عمـدۀ مـذکور

کتب و جعل احکام است؛ بنابرای در ارادۀ تکوینی ،مصـلحت در

قریـۀ» و «أمرنـا

ایجاد خود فعل است درحالیکه فعـل از افعـال الهـی اسـت و از

مترفیهــا» در دو محــور مفهــوم شناســی «اراده» و «امــر» مــورد

اختیار عبد بیرون است و در ارادۀ تشریعی مصلحت در امر ،نهی و

بررسی قرار میگیرد و نقش هر عبار با توجـه بـه آرای قـرآن

جعل حکم است و فعل از افعال اختیاری عبد و صالح در صدور

پقوهان تحلیل میشود.

آن از عبد است (طیب .)60 -59 :1362 ،طبق آنچـه در تعریـف

 3-1بررسی احتمالهای تفسيری اراده

ارادۀ تکوینی و تشریعی بیان شد ،اراده در آیۀ مزبور عبار است

دربارۀ آیۀ  16سورۀ اسراء احتمالهایی وجـود دارد کـه در پـی

از ارادۀ تکوینی زیرا طبق آنچه بیان شد ،اصل ارادۀ تشریعی انشاء

بدانها اشاره میشود:

خداوند متعال است ولی تحقق عینـی آن توسـا انسـان صـور

 3-1-1دیدگاه معنای ظاهری

میگیرد ،حال آنکه اهالک توسا خداونـد صـور میگیـرد نـه

اراده اجوف واوی از ریشه «رَوْد» به معنای طلب است (حسـینی

توسا اهل قریه همچنانی که اضافۀ فعل به ضمیر فاعلی «نا» بـر

زَبیدی ،)466/4 :1414 ،ابتدا و آغاز کـار (صـاحب بـ عبـاد،

ای مطلب صراحت دارد؛ از ای رو تحقق اهـالک از سـوی اهـل

 )366/6 :1414و یا رفتوآمد با مـدارا در طلـب و درخواسـت

قریه را نفی میکند که به دنبال آن اراده تشریعی نیز نفی میشود.

چیزی است« .اراده» دربارۀ خداوند به معنای حکم ،نتیجه و پایان

 3-1-2دیدگاه معنای تأویلی

آن امر است؛ برخالف ارادۀ آدمیان که به معنای خواست نفسـانی

پیشتر بیان شد که یکی از وجوه در معنای «أردنا» همان معنـای

به مبدأ و آغاز چیزی است (راغـب .)371 :1412 ،ظهـور کلمـه

لغوی آن (طلبنا) است؛ چنانچه ظهـور کـالم بـر آن داللـت دارد.

«أردنا» بر معنای «طلب» داللت دارد .ایـ ظهـور طبـق اصـول

برخی از مفسران به عنوان قول انتخابی خود و برخـی دیگـر بـه

لفظی در مباحث زبانی اصولیان طرح شده اسـت (مظفـر:1375 ،

عنوان ی

وجه تفسیری از معنای ظاهری اراده در ای آیه عدول

28؛ رشتی ،بیتا .)89 :تفسیر نویسانی که در ایـ بـاره سـکو

کرده و معنای «أردنا» را بر معنایی غیر از معنای ظاهری تأویـل

برگزیده و نکتهای خالف ظهور ننگاشتهاند را میتـوان در شـمار

بردهاند؛ ایشان قائل به مجاز در ای واۀه شدهاند .قائلی به معنای

است .در همی راستا عبار «أردنـا أن نهلـ

معنـا را بـا تعـابیر مختلـف بیـان

قائالن ای وجه دانست زیرا شیوۀ متداول تفسـیر نویسـان چنـی

مجازی در ذیل ای واۀه یـ

است که تنها در جایی اظهارنظر میکنند که خالف معنای ظاهری

داشتهاند .معنای مجازی در ای قسمت نزدی

آن مدنظر باشد یا آنکه معنای ظاهری دارای دقتهای لفظی و یا

مترفان است؛ بنابرای اینجا اراده به معنای «طلب» نیسـت بلکـه

دربردارندۀ مباحثی افزون بر لفظ باشد .باای حال برخی بر معنای

منظور نزدی

شدن موعد نـزول عـذاب آنهاسـت (زمخشـری،

ظاهری تصریح کردهاند (طبرسی .)627/6 :1372 ،سؤالی کـه در

654 /2 :1407؛ فــــیش کاشــــانی182 /3 :1415 ،؛ ابــــ

شدن زمان عـذاب

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400

 /107دوفصلنامه علمی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

عجیبه .)189 /3 :1419،ابوعلی جبایی (د ) 303 .معتقد اسـت

 3-2-1دیدگاه معنای ظاهری

که مراد ای نیست که خدا پیش از معصـیت و اسـتحقا عـذاب،

«امر» ضد نهی است (فراهیدی .)297/8 : 1409 ،عموم لغویـان

ایشان را هالک گرداند چراکه صدور ظلم از خدا محال است بلکه

«کــار» و «عمــل» را در معنــای امــر لحــا کردهانــد (همــان؛

مراد نزدیکی ای حالت است ،مانند اینکه گفته شود «وقتی مریش

راغب .)88 :1412،فعل ای ریشه زمانی کاربسـت دارد کـه فـرد

بخواهد بمیرد ،امراض او شد مییابد»؛ واضح است که شـخص

مکلف به انجام چیزی باشد (راغب .)88 :1412،ابداع ،از معـانی

مریش خود قصد مـردن نـدارد (نبهـا.)354 - 353 /3 :2009 ،

دیگر ای ریشه است (همان .)88 :ابـ فـارپ پـنج وجـه کـار،

ای قول را به جملۀ معتزلیان نسبت دادهاند (ابوحیـان/7 :1420 ،

مخالف نهی ،فزونی و زیادی ،نشانه و کار عجیب را برای امر ذکر

 .)24گروهی از مفسران شیعه نیز از وجـوه معتبـر «أردنـا» ایـ

کرده است (اب فارپ .)137/1 :1399 ،وی برای هری

معنای مجازی را بیان و به توضـیح آن پرداختهانـد .بـرای نمونـه

پیشگفته شواهدی ذکر میکند؛ بهطور مثال برای معنای فزونی از

طبرسی گفته است« :کلمۀ اراده ،در معنای حقیقی خود بکار نرفته

مَثَلهای عرب مثال میآورد که گوینـد «أمـر اهلل مالـه؛ خداونـد

بلکه منظور معنای مجازی یعنی نزدی

بودن هالک است نه ارادۀ

از معانی

ثروتش را فزونی دهد».

هالک» (طبرسی )624-627/6 :1372 ،وی در ادامه بـا کمـ

بیان شد کـه بهتـری دلیـل در توجیـه دیـدگاه معنـای ظـاهری،

ادبیا عرب ،مثالهایی را به عنوان شاهد ذکر کرده که به پارهای

سازگاری آن با شواهد زبانی در عرف است .پس از پذیرش حمل

از آنها نیز در المیزان آمده است (طباطبایی)59/13 :1390 ،؛ با

واۀه أمرنا بر معنای ظاهری ،دو پرسش پدید میآید:

ای استدالل که ای سنخ مجاز گویی در کالم عرب متداول است.

یکم .متعلق امر یا همان «مأمورٌ به» چیست؟

ازجمله عبارا مورد استشهاد «إذا أراد المریش ان یمو خلـا

دوم .امر تکوینی مراد است یا تشریعی؟

فی مأکله و یسرع إلی مـا تتـو نفسـه» و یـا عبـار «إذا أراد

 3-2-1-1مأمورٌ به و نوع امر

التاجر أن یفتقر أتاه الخسران» است (طبرسـی،)627 /6 :1372 ،

در آیۀ مورد بحث ،تعیی «مـأمورٌ بـه» بسـیار راهگشـا و حـائز

مشابه ای تحلیل در بیان قاضی عبدالجبار قابل پیجـویی اسـت

اهمیت است .در ای باره دو احتمال مطرح است؛ نخسـت اینکـه

(قاضی عبدالجبار .)227 :1426 ،در ای گونه هیچگاه متعلق اراده

متعلق امـر ،خداونـد فسـق اسـت (زمخشـری654 /2 :1407 ،؛

که در جمله ذکر شده است مثل مرگ و فقر ،مقصود گوینده نیست

طباطبــایی)62 /13 :1390 ،؛ عالمــه طباطبــایی در تبیــی ای ـ

شدن زمان آنها است که به خـاطر آثـار

دیدگاه دو دلیل بیان داشته است :یکم .ظاهر عباراتی از ای قبیـل

بلکه اینجا مراد نزدی

بالغی ،از عبار «أردنا» استفاده شده است .ای نـوع مجـاز در

که «دستورش دادم پس او چنی و چنـان کـرد» ایـ اسـت کـه

عبارا دیگر قرآنی نیز کاربست داشته است .در سوره کهف آیـه

دستور به عی همان عملی که او کرده صـادر شـده اسـت؛ یعنـی

 77آمده است« :فَوَجَدا فِیها جِداراَ یرِیـده أَنْ یـنْقَشَّ فَأَقامَـه» کـه

عینیت فعلی بی متعلق دستور آمر (مأمورٌ به) و متعلق فعل فاعـل

اراده را به نزدیکی (یکاد) تفسیر کـردهانـد (سـیوطی/2 :1429 ،

(عملکرد فاعل) .حد وسا ای ظهور تفریعی است که در عبـار

610؛ همان.)247 /3 : 1428 ،

موجود است؛ از همی رو در آیه ظاهر ای است که امر بـه خـود

 3-2بررسی احتماالت تفسير امر

فسق تعلق گرفته باشد نه به طاعت .دلیل دوم اینکـه اطاعـت بـه

در رابطه با احتماال تفسیری امر دو دیدگاه ظـاهری و تـأویلی

عنوان «مأمورٌ به» به مترفی اختصاص نـدارد و امـری همگـانی

وجود دارد:

است (طباطبایی .)62 /13 :1412 ،به رغم اینکه زمخشری متعلق

امیرابوالفتحی همکاران :ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالشهای کالمی آیۀ اهالک (اسراء108/)16 /

«مأمورٌ به» را فسق در نظر گرفته اما از معنای حقیقی امر عـدول

عذاب بدون ارسال رسوالن و فرستادن شریعت نفی شده است؛ از

کرده است و معنای مجازی آن را لحا میکنـد کـه ایـ معنـای

ای رو در ادامه قاعدۀ قبح عقاب بالبیان ،باید ای گونه تفسیر کرد

مجازی ،فزونی نعمت است (زمخشری.)654 /2 :1407 ،

که اهالک صور نمیگیرد مگر اینکه اوامر الهـی بـه اهـل قریـه

ای احتمال (امر به فسق) تعارض جدی با انگارۀ خیریت محش

رسیده و حجت بر آنان تمام شده باشد.

و مطلق ذا خداوند دارد .ارتکاز ذهنی و تبادر اولی افـراد ایـ

اشکال ای احتمال ای است که وجه و دلیل معتبری بر اختصاص

است که همۀ افعال خداوند بدون شر و نقص است و تنها بر خیـر

امر به حق برای مترفان نداریم بلکه امر به حق و اطاعـت امـری

فرمان میدهد؛ همچنانی که آموزههای دینی بر همی مسئله تأکید

همگانی است؛ همچنان که آیۀ پیشی به عنوان شاهد ای احتمال،

دارند .افزون بر ای  ،مبانی کالمی بیشتر مذاهب اسـالمی ،مسـئله

تصریح بر آن دارد و از ای همی رو بنیان سیا میتوانـد مـورد

مزبور را تأیید میکند.

خدشه واق شود چرا که متعلق آیۀ پیشی عمـوم مـردم و متعلـق

احتمال دیگر ای است که متعلق امر ،حق و اطاعت باشد .با ایـ

ای آیه مترفاناند.

احتمال ،معنای آیه چنی میشود که خداوند امر به حق و اطاعت

طبرسی برای پاسخ به ای اشکال ،امر به مترفان را امری افزون بر

کرد ولی آنان فسـق ورزیدنـد .از قـائلی ایـ احتمـال در میـان

تکلیف عمومی و اتمام حجت همگانی به حساب آورده اسـت .او

مفسران اهل سنت میتـوان بـه اب ابیحـاتم اشـاره کـرد؛ وی از

در جوام الجام آورده است که بعد از فرستادن پیامبران و تمـام

اب عباپ دربارۀ متعلق امر نقـل میکنـد« :وَ إِذا أَرَدْنـا أَنْ نههْلِـ

کردن حجت بر ایشان ،اگر قصد بر هالکت باشد ،به منظـور اتمـام

قَرْیۀَ قال :أَمرنا مترفیها بحق فخالفوه فحق علیهم بـذل

التـدمیر»

حجّت بیشتر ،ثروتمندان و رفاهطلبان آن قوم مـأمور بـه ایمـان و

(اب ابیحاتم )2322/7 :1419 ،طبری نیز روایا گوناگونی ذکر

اطاعت میشوند (طبرسی.)321/2 :1412 ،

میکند که از جملۀ آنها روایتی است که در آن آمده ایشان را بـه

عالمه طباطبایی در خصوص «مـامورٌ بـه» آیـه ،ضـم محتمـل

اطاعت خدا امر میکنیم ولـی عصـیان میکننـد (طبـری:1412 ،

دانست هر دو وجه ،با انحصار آیه بـر احتمـال نخسـت (امـر بـه

 .)42-41/15قاضی عبدالجبار ( ،)227 :1426فراء (1980؛ /2

فسق) ،مخالفت ورزیـده ولـی آن را قـری ظهـور دانسـته اسـت

 ،)119اب عجیبه ( ،)189 /3 :1419حقـی بروسـوی (بیتـا/5 :

(طباطبایی.)62 /13 :1412 ،

 )243و شیخ علـوان ( )448 /1 :1999از جملـه کسـانیاند کـه

خالصه آنکه دو گزینه بیشتر پیشرو نیسـت« :امـر تشـریعی بـه

همگی در توضیح و تبیی آیه متعلق امر را اطاعت ذکر کردهاند.

طاعت» و «امر تکوینی به فسق» .امر تشریعی بـه طاعـت دارای

بیشتر مفسران شیعه نیز اطاعت و ایمان آوردن را به عنوان متعلـق

دو اشکال تخالف با ظاهر کالم و اختصاص امر طاعت به مترفـان

امر ذکر کردهاند (طوسی ،بیتا458 /6 :؛ ابوالفتوح رازی:1408 ،

مواجه است و امر تکوینی به فسق با اشکال جبـر و عـدم نقـش

203 /12؛ طبرسی.)624 /6 :1372 ،

اراده انسان روبرو است.

سید مرتیی در تأیید ای قول به ظهور ای آیه اسـتناد مـیکنـد،

آنچه بیان شد مطابق قرائت مشهور «أمرنا» بود؛ اما طبـق قرائـت

دقیقاَ برخالف آنچه عالمه طباطبایی و زمخشری در مورد ظـاهر

شاذ «أَمَّرنا» معنای حقیقی آن بـا معنـای مـذکور متفـاو اسـت

آیه ذکر میکنند (الشریف المرتیی .)29 /1 :1435 ،دلیل دیگری

چراکه «أَمَّرنا» از باب تفعیل است که در ای صـور معنـای آن

که برخی از پیروان ای دیدگاه بدان استناد کردهاند سـیا اسـت؛

اعطای مقام ریاست و زعامت قوم خواهد بود (جـوهری:1404 ،

آنان بر ای باورند که بنابر آیـۀ پیشـی  ،در سـنت الهـی هرگونـه

582 /2؛ اب منظور31 /4 :1407 ،؛ زبیدی)38 /6 :1414 ،؛ از

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400

 /109دوفصلنامه علمی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

ای رو برخی دانشوران ای معنا را در آثار خود باز گفتهاند (زیـد

251 /3؛ قمــــی17/2 :1363 ،؛ طبرســــی624/6 :1372 ،؛

ب علـی185 /1 :1412 ،؛ طبـری42 /15 :1412 ،؛ بییـاوی،

طنطاوی .)316 /8 :1997 ،بر ای اساپ معنای آیه چنی اسـت

251 /3 :1418؛ طنطاوی117 /8 :1997 ،؛ مالحویش:1382 ،

که خداوند اهل فسق و فجور را در جامعه زیـاد میگردانـد .ایـ

.)461 /2

معنا صرفا ناظر به بعد اجتماعی است؛ یعنـی اجتمـاعی کـه اراده

 3-2-2دیدگاه معنای تأویلی

هالکت به آنها تعلـق گرفتـه اسـت ،هنگامیکـه عمیقـاَ بـدانها

به طور اجمالی بیان شد که برخی مفسران در آیۀ مـورد بحـث از

نگریسته شود ،در مییابیم که اهل ترف و خوشگذارنیاند.

معنای ظاهری أمرنا مبنی بر دستور و فرمان ،عدول کرده و آن را

قشیری (د )465.به ای تأویل اشاره و سپس به سـازوکار وقـوع

به معانی دیگر تأویل کردهاند؛ به عبار دیگـر أمرنـا در معنـای

چنی سنتی پرداخته است .وی معتقد است زمانی که اهـل فسـاد

حقیقی خود به کار نرفته است بلکه در اینجا دارای معنای مجازی

زیاد شوند و ابـرار کاسـتی گیرنـد ،عـذاب خداونـد خلـق را در

است .در مجاز امر اگرچه میتوان احتماال متعـددی را در نظـر

برمیگیرد ،در پسِ ای اتفاقا  ،دیگر کسانی نیستند که نزد خـدا

گرفت لک تنها دو مجاز و تأویل بیش از سایر احتماال در بی

دعا و زاری خود کنند و تنها ارباب فسادند که بـر زمـی سـیطره

مفسران مطرح است:

دارند ،وانگهی شد بال و عذاب باال میگیـرد (قشـیری:2000 ،

 3-2-2-1امر کردن به معنای تسلط ساختن

 .)341 /2شاید بتوان سخ روزبهان را هم بر همی معنـا حمـل

برخی مفسران تجوز در معنای امر را به تسـلا و متـولی جامعـه

کرد ،هرچند احتمال معنای اول (تسلا ساخت ) نیز بعید بـه نظـر

ساخت حمل کردهاند .ای مجاز هم بنا بر قرائت «أمَرنا» (قرائـت

نمیرسد ،وی نوشته است که هرگـاه خـدا قصـد ویرانـی دنیـا را

مشهور) و هم بنابر قرائت «أمَّرنا» و مطابق با قرائت زید ب علـی

داشته باشد ،نیکان را از زمی میگیرد و دشمنان ایشـان را بـاقی

و سایران است (زید ب علی185 /1 :1412 ،؛ ابـ ابـی حـاتم،

میگذارد ،در ای هنگام که راستکرداران در هستی نیستند تا بـا

2323 /7 :1419؛ طبــری41 -42 /15 :1412 ،؛ ابــ ملقــ

دعایشان دف عذاب کنند ،عذاب نازل میشود و هنگامیکـه خـدا

شافعی216 :1408 ،؛ قرطبی .)232 /11 :1364 ،به هـر جهـت

قصد ویرانی قلب منحرف را داشته باشد ،لشکر هواهای نفسانی و

ای معنای مجازی ناظر به بعد اجتماعی  -سیاسی اسـت؛ از ایـ

شیطان را فرو میفرستند و در پی آن نیز بالیـای طبیعـی خواهـد

رو مفهوم آیه چنی خواهد بود که خداوند مترفان و خوشگذرانان

آمد (روزبهان بقلی.)354 /2 :2008 ،

را بر امور اجتماعی جامعه مسلا میسازد و زمام امور به دسـت

 3-2-2-3فزونی نعمت به مثابه اسباب تحقق هالکت

آنها میسپارد .قطعا چنی کسانی وضـعیت جامعـه را بـه سـوی

دستهای دیگر از تفسیر پقوهان در معنـای مجـازی امـر ،فزونـی

فسق و فجور و به دنبال آن هـالک و نـابودی رهنمـون خواهنـد

نعمت را ذکر کردهاند؛ ایشان گفتهاند که متعلق امر فساد است امـا

ساخت.

امر در معنای حقیقی خود به کار نرفته بلکه مراد سرشاری نعمـت

 3-2-2-2امر کردن به معنای زیاد ساختن

برای اهل قریه است که ای سرشاری ،مقدمهای بـرای گناهـان و

دومی معنای مجازی که تفسیر نویسان ذکر کردهاند «اکثـار» بـه

شهو رانی ایشان اسـت (زمخشـری654 /2 :1407 ،؛ عکبـری،

معنای زیاد ساخت است .ایـ تجـوز هـم بنـابر قرائـت مشـهور

236 /1 :1419؛ نظــام ارعــرج .)333 /4 :1416 ،ایــ معنــا

«أمَرنا» و هم بنابر قرائت نادر «أمَّرنا» و «آمرنا» اسـت (طبـری،

نزدی

به معنای پیشی است ،با ای تفاو کـه متعلـق اکثـار در

42/15 :1412؛ فخر رازی314/20 :1420 ،؛ بییـاوی:1418 ،

معنی پیشی خود مترفان و خوشگذرانان و اهـل فسـق و فجـور

امیرابوالفتحی همکاران :ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالشهای کالمی آیۀ اهالک (اسراء110/)16 /

است ولی در ای معنا متعلق اکثار دارایی و فرزندان اهـل تـرف و

ای تفاو که عالمه ،آن قطعیت موجود در سخ زمخشـری کـه

خوشگذرانی است .زمخشری ای تفسیر را ذیل «أمرنـا» آورده و

وجوه دیگر را برنمیتابید ،نقد و همچنی ای فرآیند را ذیل سنت

عکبری و عالمه طباطبایی آن را ذیل قرائـت «آمرنـا» آوردهانـد.

امالء و استدراج ذکر کرده است (طباطبایی.)60 /13 :1412 ،

قول عالمه طباطبایی را میتوان مؤید سخ زمخشری دانست ،بـا
جدول شماره()1معنانی محتمل بنابر اختالف قرائت
معانی محتمل بنابر اختالف قرائت
معانی محتمل

قرائت شاذ
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طلب
تولیت و إمار

 3-3بررسی ساختار ادبی عبارت «إذا أردنا أن نهلک قریۀ أمرنا

که فیلسوفان نیـز آن را ذکـر کردهانـد (طباطبـایی112 :1414 ،؛

مترفيها»

جهامی .)178 :1998 ،ای ساختار دربردارندۀ تقدم ارادۀ اهـالک

یکی دیگر از مباحث که در معنا و فهـم آیـه مـؤثر اسـت ،نقـش
عبار «إذا أردنا أن نهل

قریۀ» است .برای ای عبار دو نقش

ذکر کردهاند:
 3-3-1شرط و جزای مرتب
در غالب ترکیبهای جملـههای شـرطی ،عبـار پـس از ادا
شرطی ،در مقام شرط به حسـاب میآیـد .در اینجـا لفـظ «إذا»
جمله «أردنا أن نهل

قریـۀ» را شـرط سـاخته اسـت و «أمرنـا

مترفیها» به دنبال آن به عنوان جزاء میآید و عملکرد اهـل قریـه

قوم ،بر فسق ایشان است .بر همی اساپ ای نقش ادبی مسـتلزم
چالش تقدم جزاء بر عمل است ،گرچه ای چالش منحصر در ای
ساختار نیست.
 3-3-2شرط مؤخر و جزای مقدم
برخی مفسران برای گریز از مشکل مذکور ،قائل به تقدیم و تأخیر
کالم شدهاند؛ چنانچه کالم و شعر عرب خالی از ای نوع اسـلوب
نیست .طبق ای دیدگاه ساختار آیه چنی است« :إذا أمرنا مترفی
قریۀ بالطاعۀ فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهالکهم» از همـی رو

در پی امر الهی« ،ففسقوا» است .با توجه به اینکه شـرط بهمثابـه

«أردنا أن نهل

علت است همچنانی که اصولیان نیز به ای خصیصه شرط اشـاره

شرط به حساب میآید و معنای آیـه چنـی اسـت« :هنگامیکـه

کردهاند (فاضل لنکرانی432 /2 :1430 ،؛ مکارم شیرازی:1428 ،

متنعمان قریهای را به طاعت امر کنیم و نافرمـانی کننـد ،نـابودی

 )188 /2و از سویی دیگر شأن شرط ،تقدمیت اسـت؛ آن چنـان

قریۀ» جزا و عبـار «أمرنـا مترفیهـا ففسـقوا»

آنها را اراده میکنیم».

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400
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دانشورانِ قائل به ای نظر ،در تأیید ادعای خود شواهدی از قرآن

با توجه به آنچه بیان شد ،مفسران سه ساختار کلی و نقـش ادبـی

ارائه کردهاند؛ یکی از شاهدها عبار اسـت از آیـه «وَ إِذا کنْـتَ

برای آیۀ مزبور ذکر کردهاند:

فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَههمه الصَّالۀَ فَلْتَقهمْ طائِفَۀٌ مِنْههمْ مَعَ » (النساء )102 :که

 -1عبار «اذا أردنا أن نهل

تقدم مفهـومی جملـه «فلـتقم »...بـر جملـه «فاقمـت »...بـدیهی

مترفیها» در مقام جزا و جواب شرط؛

قریـۀ» در مقـام شـرط و «أمرنـا

ْسـلهوا وهجهـوهَکمْ»
الصـالۀِ فَاغ ِ
مینماید .نمونۀ دیگر «إِذا قهمْتهمْ إِلَی َّ

 -2عبار «اذا أردنا أن نهل

(المائده )6 :است که در اینجا هم وضو پیش از نماز واضح اسـت

مترفیها» در مقام وصف قریـۀ و جـزای جملـه شـرط بـه قرینـه

(الشـــریف المرتیـــی32 -29 /1 :1998 ،؛ طبرســـی:1372 ،

عبارا بعدی محذوف است؛

 )627-624/6بر اساپ ای ساختار ادبی چالش تقدم اهالک بر

 -3عبار «اذا أردنا أن نهلـ

امر به طور کلی منتفی میشود اما با دو چالش دیگر؛ امر به فسق

مترفیها» در مقام شرطی است که مؤخر واق شده است.

و جبر برآمده از امر الهی مواجه است.

همچنی برای «أردنا» دو معنا و برای «أمرنا» شش معنا ذکر شد.

 3-3-3شرط مقدم و جزای محذوف

که متعلق امر دو احتمال داده شـد ،مجمـوع ایـ احتمـاال 14

برخـی مفســران از همــان ابتــدا بـا در نظــر داشــت چالشهــای

احتمالی است که با ضـرب در  3سـاختار بـاال ،در مجمـوع 42

قریۀ» را شرط ولی جزای آن را

از ای احتماال نسـبت

پیشگفته ،جملۀ «أردنا أن نهل

قریـۀ» در مقـام شـرط و «أمرنـا

قریـۀ» در مقـام جـزا و «أمرنـا

احتمال را برای آیه رقم میزند .هر ی

محذوف و جملۀ «أَمَرْنا مهتْرَفِیها» را وصف قریه به شمار آوردهاند.

خاصی را با چالشهای کالمی داراست که در ذیل سـه سـاختار

بر اساپ ای ساختار ترجمه چنی اسـت« :هنگامیکـه مـا اراده

مزبور بررسی میشود .افزون بر چالشهـای کالمـی پـیش روی

نابودیِ اجتماعی را داشتیم که به آنها امر کرده بودیم »...طبرسی

احتماال تفسیری ،هر احتمال با مالحیـا ادبـی خاصـی نیـز

ای احتمـال را یـاد میکنـد .وی قائـل اسـت کـه جـواب «إذا»

روبرو است .ای مالحظا مشتمل بر حذف ،مجاز و تقدم و تأخر

محذوف است و نیازی هم به آن نیست زیرا ظهـور جملـه کـافی

است.

است و آیه را مشابه «حَتَّی إِذا جاءهوها وَ فهتِحَـتْ أَبْوابههـا ...فَـنِعْمَ

 14احتمال ذیل ساختار اول به همراه اشـکاال هـر احتمـال در

أَجْره الْعامِلِی َ» (الزمر )73-74 :دانسته است (طبرسی/6 :1372 ،

جدول ( )2ارائه شده است:

.)624- 627
جدول شماره( )2چهارده احتمال ذیل ساختار اول به همراه اشكاالت هر احتمال
آیه
إِذا أَرَدْنا أَنْ
نههْلِ

قَرْیۀ

چالش کالمی

مالحظه ادبی

أَمَرْنا مهتْرَفیها فَفَسَقهوا فیها

ساختارهای
ادبی


احتمال ↓
احتمال اول

شرط مقدم

جزای مؤخر

خواست

فرمان تکوینی به طاعت

ناساز نما (تخلف پذیری)  +جبر+

ـــــ

امیرابوالفتحی همکاران :ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالشهای کالمی آیۀ اهالک (اسراء112/)16 /

آیه
إِذا أَرَدْنا أَنْ
نههْلِ

قَرْیۀ

چالش کالمی

مالحظه ادبی

أَمَرْنا مهتْرَفیها فَفَسَقهوا فیها
تقدم جزاء بر عمل

احتمال دوم

فرمان تکوینی به فسق

احتمال سوم

فرمان تشریعی به طاعت

احتمال چهارم

فرمان تشریعی به فسق

جبر  +تقدم جزاء بر عمل

ـــــ

ناسازگاری با مبانی (اختصاص تکلیف
بعد از اراده هالکت و اختصاص
تکلیف تنها به مترفان)  +تقدم جزاء بر

ـــــ

عمل
ناسازگاری با حس و قبح عقلی+
تقدم جزاء بر عمل

ـــــ

احتمال پنجم

تحقق اسباب فسق

تقدم جزاء بر عمل

مجاز گویی در امر

احتمال ششم

مسلا کردن

تقدم جزاء بر عمل

مجاز گویی در امر

احتمال هفتم

زیاد ساخت

تقدم جزاء بر عمل

مجاز گویی در امر

احتمال هشتم

فرمان تکوینی به طاعت

ناساز نما (تخلف پذیری)  +جبر

مجاز گویی در اراده

احتمال نهم

فرمان تکوینی به فسق

جبر

مجاز گویی در اراده

احتمال دهم

فرمان تشریعی به طاعت

ناسازگاری با مبانی (اختصاص تکلیف
بعد از اراده هالکت و اختصاص

مجاز گویی در اراده

تکلیف تنها به مترفان)
احتمال یازدهم
احتمال دوازدهم
احتمال سیزدهم
احتمال
چهاردهم

نزدیکی زمان
هالکت

فرمان تشریعی به فسق

ناسازگاری با حس و قبح عقلی

تحقق اسباب فسق

ـــــ

مسلا کردن

ـــــ

زیاد ساخت

ـــــ

مجاز گویی در اراده
مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر
مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر
مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر
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همانگونه که در جدول آمـده اسـت ،هـر یـ

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400

از احتمـاال بـا

است نه اینکه هنگام تحقق اهالک یا نزدیکـی آن نوبـت بـه امـر

اشکاالتی از جهت محتوا و ادبیا آویخته است .تنها سه احتمـال

تشریعی برسد .ای نقص را مفهوم شرط آیه پررنـگتر میسـازد

نهایی خالی از چالشهای کالمی است .ای پیمـایش ،بیـانگر آن

چرا که مفهوم شرط یعنی نفی حکم و جزاء در صور نفی شرط.

است که اگر با ساختار شرطیت «أردنا أن نهلـ » و جـزا بـودن

بر همی اساپ مفهوم شرط ای مـورد چنـی میشـود کـه اگـر

«أمرنا مترفیها» لحا کنیم ،نمیتـوان اراده و امـر را بـه صـور

اهالک نباشد ،امر تشریعی نیست؛ حـال آنکـه امـر تشـریعی ،در

حقیقی معنا کرد؛ در ای صور اراده بـه معنـای نزدیکـی زمـان

صور نبود اهالک نیز محقق است .باید گفـت کـه ایـ چـالش

هالکت و امر به یکی از معانی تحقق اسباب فسق ،مسـلا کـردن

محتوایی تنها در صورتی است که «أمرنا» در مقـام جـزا تحلیـل

اشرار و زیاد ساخت اهل ترف در نظر گرفـت .هـر یـ

از ایـ

احتماال سهگانه ناگزیر از مجاز است.

شود.
 14احتمالی که ذیل ساختار دوم (أردنا؛ شـرط و أمرنـا مترفیهـا؛

نکتۀ دیگر اینکه اگر امر در مقام جزا بر امر تشریعی حمل شود ،با

وصف) مطرح است ،ای چنی است (جدول )3

مبانی کالمی ناسازگار است زیرا طبق مبانی کالمی به ویقه قاعدۀ
لطف و آیه  15سوره اسراء ،امر تشریعی مقدم بـر سـنت اهـالک
جدول شماره( )3چهارده احتمالی که ذیل ساختار دوم (أردنا؛ شرط و أمرنا مترفيها؛وصف)
مفاد آیه 

إِذا أَرَدْنا أَنْ هنهْلِ
قَرْیۀ

أَمَرْنا مهتْرَفیها فَفَسَقهوا فیها

چالش کالمی

مالحظه ادبی

ساختارهای ادبی


احتمال

شرط

وصف

↓

احتمال پانزدهم

فرمان تکوینی به طاعت

احتمال شانزدهم

فرمان تکوینی به فسق

احتمال هفدهم

فرمان تشریعی به طاعت

احتمال هجدهم

خواست

فرمان تشریعی به فسق

ناسازنما (تخلف پذیری) +
جبر
جبر
ناسازگاری با مبانی
(اختصاص تکلیف به مترفان)
ناسازگاری با حس و قبح
عقلی

احتمال نوزدهم

تحقق اسباب فسق

ـــــ

احتمال بیستم

مسلا کردن

ـــــ

جزای محذوف
جزای محذوف
جزای محذوف
جزای محذوف
مجاز گویی در امر  +جزای
محذوف
مجاز گویی در امر  +جزای
محذوف
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مفاد آیه 

إِذا أَرَدْنا أَنْ هنهْلِ
قَرْیۀ

احتمال بیستوی

أَمَرْنا مهتْرَفیها فَفَسَقهوا فیها

چالش کالمی

زیاد ساخت

ـــــ

احتمال بیستودوم

فرمان تکوینی به طاعت

احتمال بیستوسوم

فرمان تکوینی به فسق

احتمال

فرمان تشریعی به طاعت

بیستوچهارم
احتمال
بیستوپنجم

نزدیكی زمان هالکت

احتمال
بیستوششم
احتمال بیستوهفتم
احتمال
بیستوهشتم

فرمان تشریعی به فسق

مجاز گویی در امر  +جزای
محذوف

ناسازنما (تخلف پذیری)+

مجاز گویی در اراده  +جزای

جبر

محذوف

جبر

مجاز گویی در اراده  +جزای
محذوف

ناسازگاری با مبانی

مجاز گویی در اراده  +جزای

(اختصاص تکلیف به مترفان)

محذوف

ناسازگاری با حس و قبح

مجاز گویی در اراده  +جزای

عقلی

محذوف

تحقق اسباب فسق

ـــــ

مسلا کردن

ـــــ

زیاد ساخت

ـــــ

در ای احتماال  14گانه (جدول  )3تنها شش صور خـالی از

مالحظه ادبی

مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر +جزای محذوف
مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر +جزای محذوف
مجاز گویی در اراده  +مجاز
گویی در امر  +جزای محذوف

شرط مؤخر و جزای مقدم در آیه عبار است از (جدول .)4

اشکاال کالمی است .همچنی  14احتمال پایانی با ساختار
جدول شماره( )4احتمال پایانی با ساختار شرط مؤخر و جزای مقدم
مفاد آیه 

إِذا أَرَدْنا أَنْ نُ ْهلِک

أَمَرْنا مُتْرَفيها

قَرْیۀ

فَفَسَقُوا فيها

چالش کالمی

مالحظه ادبی

ساختارهای ادبی

احتمال ↓

احتمال بیستونهم
احتمال سیام

جزای مؤخر

شرط مقدم
فرمان تکوینی به

خواست

طاعت
فرمان تکوینی به

ناسازنما (تخلف پذیری)  +جبر

تأخر و تقدم در عبار

جبر

تأخر و تقدم در عبار
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مفاد آیه 

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400

إِذا أَرَدْنا أَنْ نُ ْهلِک

أَمَرْنا مُتْرَفيها

قَرْیۀ

فَفَسَقُوا فيها

چالش کالمی

مالحظه ادبی

فسق
احتمال سیویکم

طاعت

تکلیف به مترفان)

فرمان تشریعی به

احتمال سیودوم

ناسازگاری با حس و قبح عقلی

تأخر و تقدم در عبار

تحقق اسباب فسق

ـــــ

تأخر و تقدم در عبار

مسلا کردن

ـــــ

زیاد ساخت

ـــــ

فسق

احتمال سی وسوم
احتمال سی
وچهارم
احتمال سی وپنجم

فرمان تکوینی به

احتمال سیوششم

طاعت
فرمان تکوینی به

احتمال سیوهفتم

فسق

احتمال سیوهشتم
احتمال سیونهم

فرمان تشریعی به

ناسازگاری با مبانی (اختصاص

ناسازنما (تخلف پذیری)  +جبر
جبر

فرمان تشریعی به

ناسازگاری با مبانی (اختصاص

طاعت

تکلیف به مترفان)

نزدیکی زمان

فرمان تشریعی به

هالکت

فسق

ناسازگاری با حس و قبح عقلی

احتمال چهلم

تحقق اسباب فسق

ـــــ

احتمال چهلویکم

مسلا کردن

ـــــ

احتمال چهلودوم

زیاد ساخت

ـــــ

در ای  14احتمال (جدول  )4نیز شش صـور بـدون چـالش
کالمی است.

تأخر و تقدم در عبار

مجاز گویی در امر  +تأخر و تقدم در
عبار
مجاز گویی در امر +تأخر و تقدم در
عبار
مجاز گویی در اراده  +تأخر و تقدم
در عبار
مجاز گویی در اراده+تأخر و تقدم در
عبار
مجاز گویی در اراده  +تأخر و تقدم
در عبار
مجاز گویی در اراده  +تأخر و تقدم
در عبار
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در
امر+تأخر و تقدم در عبار
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در
امر  +تأخر و تقدم در عبار
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در
امر +تأخر و تقدم در عبار
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بی  46احتمال ،تنها  15احتمال زیر (جدول شـماره  )5در آیـه

3-4ارزیابی
با طرد احتماالتی که آیه با چالشهای کالمی مواجه است ،از

مورد بحث قابل اتکاست.

جدول شماره( )5پانزده احتمال نامبرده در آیه
اذا أردنا ان نهل
ردیف

معنای اراده

أمرنا مترفیها ففسقوا
نقش
عبار

معنای امر

نقش

مالحظا ادبی

عبار

1

نزدیکی زمان هالکت

شرط

تحقق اسباب فسق

جزا

مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر

2

نزدیکی زمان هالکت

شرط

مسلا کردن

جزا

مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر

3

نزدیکی زمان هالکت

شرط

زیاد ساخت

جزا

مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر

4

خواست

شرط

تحقق اسباب فسق

وصف

مجاز گویی در امر  +جزای محذوف

5

خواست

شرط

مسلا کردن

وصف

مجاز گویی در امر  +جزای محذوف

6

خواست

شرط

زیاد ساخت

وصف

مجاز گویی در امر  +جزای محذوف

7

نزدیکی زمان هالکت

شرط

تحقق اسباب فسق

وصف

8

نزدیکی زمان هالکت

شرط

مسلا کردن

وصف

9

نزدیکی زمان هالکت

شرط

زیاد ساخت

وصف

10

خواست

جزای مقدم

تحقق اسباب فسق

شرط مؤخر

تأخر و تقدم در عبار

11

خواست

جزای مقدم

مسلا کردن

شرط مؤخر

مجاز گویی در امر  +تأخر و تقدم در عبار

12

خواست

جزای مقدم

زیاد ساخت

شرط مؤخر

مجاز گویی در امر  +تأخر و تقدم در عبار

13

نزدیکی زمان هالکت

جزای مقدم

تحقق اسباب فسق

شرط مؤخر

14

نزدیکی زمان هالکت

جزای مقدم

مسلا کردن

شرط مؤخر

15

نزدیکی زمان هالکت

جزای مقدم

زیاد ساخت

شرط مؤخر

مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر +
جزای محذوف
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر +
جزای محذوف
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر +
جزای محذوف

مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر +
تأخر و تقدم در عبار
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر+
تأخر و تقدم در عبار
مجاز گویی در اراده  +مجاز گویی در امر+
تأخر و تقدم در عبار

سال نهم ،شماره دوم ،بهاروتابستان1400
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اگر بخواهیم در میان  15حالـت (جـدول  ،)5برخـی را تـرجیح

نظر به پیش گفتهها ،سه احتمال نخست که منجر به مجـاز گـویی

بپردازیم زیرا حذف ،مجاز و

عاری از تقدیر ،تقدیم و تأخیر است ،وجوه تأویلی برتـر آیـه بـه

درجه و میزان اعتبار نیسـتند .حـذف و

شمار میآید .ای مجاز گویی در دو عبار «أردنـا» و «أمرنـا»

تقدیم هر دو خالف اصل ادبی است .قاعـدۀ مـادر ،ترتیـب کـالم

است .مراد از «أردنا» معنای مجـازی نزدیکـی زمـان هالکـت و

طبق ساختار متعارف است؛ ای اصل آن قدر مسلم و قطعی است

معنای مجازی «أمرنا» به سه نحو است.

دهیم ،باید به مالحظا ادبی هر ی
تأخر و تقدم همه در ی

که در نزد ادیبان ،امری مفروض به شمار آمـده اسـت و تنهـا در
فیای نقد ادبی بدان اشاره کردهاند.
از جمله نتایج قاعدۀ مزبور عدم تقدیم و تأخیر در کالم اسـت؛ از
همی رو تصریح شده است که اگر بتوان معنـای صـحیحی بـرای
کالم ،بدون تقدیم و تأخیر در نظر گرفـت ،نمیتـوان کـالم را بـر
تقدیم و تأخیر حمل کرد .بر ای اسـاپ ،ایـ احتمـال کـه سـید
مرتیی در امالی به عنوان یکی از وجوه تأویلی آیه برای رهـایی
از چالشهای محتوایی پیشنهاد میدهد ،ترجیحی ندارد.
همچنی احتماالتی که منجر به جزای محذوف اسـت ،بـا چـالش
مخالفت با اصل مواجهاند؛ «ارصل فی الکالم أن ال حذف» (ناظر
الجیش .)79 /9 :1428 ،بر ای اساپ سـه احتمـال نخسـت بـر
سایر احتماال تـرجیح و برتـری دارد .مجـاز امـری معمـول و
متعارف و سبب شیوایی کالم است .ای مجاز به نحـوی در کـالم

 -4نتيجهگيری
در اراده ،امر و سـاختارهای متفـاو ادبـی آیـۀ  16اسـراء،
میتوان تأویلها و صور های مختلفی را فـرض کـرد کـه البتـه
بیشتر آنها با دو چالش جبر و تقدم جزا بر عمل مواجهاند و تنها
 15صور آن فارغ از چالشهای محتوایی است و از ای میـان
شش صور به صواب نزدی تر اسـت کـه در بـی ایـ شـش
صور  ،آن احتمالی که منجر به مجاز در کـالم اسـت ،بـر سـه
احتمال دیگر که منجر بر تقدیم و تأخیر در کالم و حـذف اسـت،
ترجیح دارد .ای سه تأویل نهایی عبار است از:
 .1مراد از «أردنا» یعنی نزدیکی زمان هالکت با نقش ادبی شـرط
و مراد از «أمرنا» یعنی تحقق اسباب فسق به مثابۀ جزا در کالم.
 .2مراد از «أردنا» یعنی نزدیکی زمان هالکت به مثابـه شـرط در

عرب شای است که برخی گفتهاند که مجاز بر استعمال حقیقت نیز

کالم و مراد از «أمرنا» یعنی مسلا کردن به مثابه جزا در کالم.

ترجیح و برتری دارد؛ بـه گونـهای کـه خلـق طبیعـی شـنونده را

 .3مراد از «أردنا» یعنی نزدیکی زمان هالکت با نقش ادبی شـرط

دگرگون میسازد (صغیر .)61 :1420 ،ای اصل حتـی در اصـول

و مراد از «أمرنا» یعنی زیاد ساخت .

فقه نیز جریان دارد؛ برخی اصولیان حذف و تقدیر را خالف اصل
دانستهاند ،در حالی که مجاز نسبت به حقیقت در جایی کـه کـالم

کتابنامه:

منجر به تقدیر فراوان است ،ترجیح دارد (کرباسـی ،بیتـا.)532 :

قرآن مجيد

ایشان مجاز را نسبت به اشتراک ،برتر میدانند .ادلۀ مذکور آنهـا

اب منظور ،محمد بـ مکـرم ( .) 1414لساان العارب .محقـق:

اعم از ترجیح بر اشتراک به تنهایی است .ایـ ادلـه عبار انـد از

جمالالدی میردامـادی .بیـرو  :دار الفکـر للطباعـۀ و النشـر و

کثر و غلبه استعمال ،عدم اجمال در کالم و اوسعیت در عبار .

التوزی  -دار صادر.

ای ادله در مورد ترجیح مجاز بر حـذف و تقـدیم و تـأخیر نیـز
صاد است.

اب ابیحاتم ،عبـدالرحم بـ محمـد ( .) 1419تفساير القارآن
العظيم .ریاض :مکتبۀ نزار مصطفی الباز.
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اب عجیبـه ،احمـد ( .) 1419البحار المدیاد فای تفساير القارآن
المجيد .محقق :حس عباپ زکی .قاهر :بینا.
اب فارپ ،ابوالحسـی أحمـد ( .) 1399معجام مقاایيا الل اۀ.
تحقیق :عبد السالم محمد هارون .بیجا :دارالفکر.

روحانی ،سید صاد (بیتا) .الجبر و االختيار .قم :بینا.

روزبهان بقلی ،روزبهان ب ابینصر (2008م) .عرائا البياان فای
حقائق القرآن .بیرو  :دار الکتب العلمیۀ.

زمخشــری ،محمــود بـ عمــر ( .) 1407الكشاااف عاان حقااائق

اب ملق  ،عمر ب علی ( .) 1408تفسير غریب القارآن .بیـرو :

غوامض التنزیل و عيون األقاویل فای وجاوه التأویال .لبنـان :دار

عالم الکتب.

الکتاب العربی.

ابوحیان ،محمد ب یوسف ( .) 1420البحر المحيط فای التفساير.

زید ب علـی ( .) 1412تفساير غریاب القارآن .بیـرو  :الـدار

بیرو  :دار الفکر.

العالمیۀ.

بحرانی ،هاشم ب سلیمان ( .) 1415البرهان فی تفساير القارآن.

سیوطی ،عبد الرحم ب ابی بکـر ( .) 1429تحفاۀ األدیاب فای

قم :موسسۀ البعثۀ.

نحاة م نی اللبيب .اردن :عالم الکتب الحدیث.

بییـاوی ،عبـداهلل بـ عمــر ( .) 1418أناوار التنزیال و أساارار

سیوطی ،عبد الرحم ب ابی بکر ( .) 1428األشباه و النظائر فی

التأویل .بیرو  :دار إحیاء التراث العربی.

النحو .بیرو  :دار الکتب العلمیۀ.

جهــامی ،جیــرار (1998م) .موسااوعۀ ملااتلحات الفلساافۀ عنااد

شریف المرتیی ،علی ب حسی ( .) 1435أمالی المرتضی .قـم:

العرب .بیرو  :مکتبۀ لبنان ناشرون.

ذوی القربی.

جوهری ،اسماعیل ب حمـاد ( .) 1404اللاحا ::تااا الل اۀ و

شنقیطی ،محمدامی ( .) 1427أضواء البيان فای إیضاا :القارآن

صحا :العربيۀ .محقق :احمد عبدالغفور عطـار .بیـرو  :دار العلـم

بالقرآن .بیرو  :دار الکتب العلمیۀ.

للمالیی .

شیخ علـوان ،نعمـهاهلل بـ محمـود (1999م) .الفاوات اللهياۀ و

حقی برسوی ،اسماعیل ب مصـطفی (بیتـا) .تفساير رو :البياان.

المفات ال يبيۀ :الموضحۀ للكلم القرآنيۀ و الحكم الفرقانيۀ .قاهره:

بیرو  :دار الفکر.

دار رکابی للنشر.

درویش ،محیالدی ( .) 1415اعراب القارآن و بياناه .سـوریه:

صاحب ،اسماعیل ب عباد ( .) 1414المحيط فی الل اۀ .محقـق:

داراالرشاد.

شیخ محمد آلیاسی  .بیرو  :عالم الکتب.

راغب اصفهانی ،حسـی بـ محمـد ( .) 1412مفاردات ألفاا

صغیر ،محمد حسی ( .) 1420مجاز القارآن خلائلاه الفنياۀ و

القرآن .محقـق :صـفوان عـدنان داوودی ،بیـرو  -دمشـق :دار

بالغته العربيۀ .بیرو  :دارالمورخ العربی.

القلم -الدار الشامیۀ.
رشتی ،حبیب اهلل ب محمد علی (بیتا) .بدائع االفكار .قم :موسسۀ
آل البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث.

طباطبــایی ،محمدحســی ( .) 1414بدایۀالحكمااۀ .قــم :جامعــۀ
مدرسی .
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ــــــــــــ ( .) 1390الميازان فای تفساير القارآن .بیـرو :
مؤسسۀ ارعلمی للمطبوعا .
طبرسی ،فیل ب حس ( .) 1412تفساير جواماع الجاامع .قـم:
حوزه علمیه قم.
ــــــــــــ (1372ش) .مجمع البيان فی تفسير القرآن .تهـران:
ناصر خسرو.
طبری ،محمد ب جریر ( .) 1412جامع البيان فی تفسير القارآن،
بیرو  :دار المعرفۀ.
طنطاوی ،محمد سید (1997م) .التفسير الوسيط للقارآن الكاریم.
قاهره :نهیۀ مصر.

طیب ،سید عبدالحسی (1362ش) .کلم التياب در تقریار عقایاد
اسالم .تهران :کتابفروشی اسالم.
عبدالجبار ،عماد الدی ( .) 1426تنزیاه القارآن عان المتااعن.
بیرو  :دارالنهیۀ الحدیثۀ.
عکبری ،عبداهلل ب حسی ( .) 1424اعاراب القاراءات الشاواذ.
قاهره :المکتبۀ ارزهریۀ للتراث.
عیاشی ،محمد ب مسعود ( .) 1380التفسير .تهران :مکتبۀ العلمیۀ
االسالمیۀ.
فاضل موحدی لنکرانی ( .) 1430محمد ،دراسات فی األصاول.
قم :مرکز فقه االئمۀاالطهار.
فخر رازی ،محمد ب عمر ( .) 1420التفسير الكبير .بیـرو  :دار
إحیاء التراث العربی.
فراء ،یحیـی بـ زیـاد (1980م) .معاانی القارآن .قـاهره :الهیئـۀ
المصریۀ العامۀ للکتاب.
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فراهیدی ،خلیل ب احمد ( .) 1409العين .قم :هجر .
فیش کاشانی ،محمد ب شاه مرتیی ( .) 1415تفساير اللاافی.
تهران :مکتبۀ الصدر.
قرطبی ،محمد ب احمد (1364ش) .الجامع ألحكام القرآن .تهران:
ناصر خسرو.
قشیری ،عبدالکریم ب هوازن (2000م) .لتائف االشارات .قاهره:
الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب.
قمی ،علی ب ابراهیم (1363ش) .تفسير .قم :دار الکتاب.
کرباسی ،محمد ابراهیم (بیتا) .اشارات االصول .قم :بینا.

مرتیی زبیدی ،محمد بـ محمـد ( .) 1414تااا العاروم مان
جواهر القاموم .بیرو  :دار الفکر.
مطهری ،مرتیی (1376ش) .مجموعه آثار .تهران :صدرا.
مظفر ،محمد رضا (1375ش) .أصول الفقه .قم :اسماعیلیان.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .) 1428انوار األصول .قم :مدرسه امـام
علی ب ابی طالب.

ناظر الجیش ،محمّد ب یوسف ( .) 1428شر :التّسهيل المسامّی
تمهيد القواعد بشر :تسهيل الفوائاد .محقق :علـی محمّـد فـاخر.
قاهره :دار السالم.
نبها ،خیر محمد (2009م) .موسوعۀ تفاساير المعتزلاۀ .بیـرو :
منشورا محمد علی بییون.
نحاپ ،ابوجعفر ( ) 1423القتع واالئتناف أو الوقف و االبتاداء.
تحقیق :احمد فرید المزیدی ،بیرو  :دارالکتب العلمیۀ.

نظام ارعرج ،حس ب محمد ( .) 1416تفسير غرائب القارآن و
رغائااب الفرقااان .بیــرو  :منشــورا محمــد علــی بییــون.

