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Abstract 

Among the agents of polytheism (shirk) - which is the imitation of the 

fathers, following of suspicion and caprices, caprices play a pivotal role. 

The most dangerous part mentioned in Holy Quran - in the verses 43 of 

furqān and 23 of jāthiyah- for caprices is divinity. It is explained in the 

words of commentators in two ways: choosing of god or religion by the will 

of the caprices and obedience of the caprices. The present paper with the 

analytical-critical method first evaluates the views of commentators in this 

regard, and then presents the criterion's perspective. This view uses both ilah 

and hawā (caprices) in its original meaning without having to carry them 

metaphorical expressions, or deleting or adding a term. 
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 طرح مسئله

ب  تأثیرگذاری نفرس برر با رهرا،    شده  اشارهآیات 

سر  دسرت  تشسریم     بر   ،هرای انسران   هرا   کرن    من 

 :شوند می

گرری   از آیات با اشاره بر  نشر  تسرویل    یا دست 

زیررا  کنرد؛   انسان معرفی می« مسو ِّ »نفس اماره، آن را 

  انسران را   دهرد  مری با تزیین باطل، آن را حق جلروه  

قررآن کرریم    ،بررای نرونر    ؛سرازد  فریفت    گرراه مری 

بررادران حرررت یوسرف) ( از زبران      لغرزش بارۀ در

برل سروللت لکرم    » کنرد  یحررت یعشوب) ( نشرل مر  

 ؛(83 ،18: )یوسررف «أنفسررکم أمررراب فصررور  جریررل  

تن هرچنین در پاسخ سامری ب  موسی) ( دربارۀ ساخ

: )طر  «   کذلک سوللت لری نفسری  » دیفرما یگوسال  م

 «  هم یحسوون أنِّهم یحسنون صنعا»(   نیز در آی  96

 اشرراره دارد برر  اینکرر  نفررس امرراره بررا( 124: )کهررف

باعر   هرا   هرا در نررر برخری انسران     دادن زشتی زینت

  بر  آن   بدانندآنان اعرا  زشت خود را نیکو  شود می

 .بوالند

« مطا    متورو  شردن  »دیگری از این آیات  ۀدست

سازد؛ ب  این معنرا کر  نفرس،     نفس اماره را مطرح می

 ا خوانرد     انسان را ب  پیر ی   اطاعت از خرود مری  

سروره   کر  خدا نرد     26؛ مانند آیر   کند یاجابت م

 دارد   مری حررت دا د را از پیر ی از نفس برحرذر  

  اکَ خَلِیفَرۀب فِری ال رأَر      یرا دا ددد ِ نارا جَعَل نر   » دیفرما یم

آیر     نیرز  «  َ ال تَتاو ع  ال هَرو    فَاح کُم  بَی نَ النااس  ب ال حَق 

 .(135: )نساء «فَالَ تَتَِّو عدوا  ال هَوَی أَن تَع دِلُوا»

نفس را بیان « الوهیت»نش   ،سوم این آیات ۀدست

شود انسان در مشابل نفس، تلشی    ک  سوب می کند یم

یررک معوررود  اقعرری را داشررت  باشررد.  ۀشایسررت رفتررار

الوهیرت هروای   »ترین آیات قرآن درخصرو    صریح

أَرَأَیتَ مَن  اتَِّخَرذَ ِ لَهَر د هَروَاهد أَفَأَن رتَ     » اند  ید  آ« نفس

أَفَرَأَیتَ مَن  اتَِّخَذَ ِ لَهَ د » ؛(43 )فرقان: «تَکونُ عَلَی ِ  َکیلبا

ل مٍ  َخَرتَمَ عَلَری سَرر عِ ِ  َقَل و ر ِ     هَوَاهد  َأَضَلَِّ د اللَِّ د عَلَی عِ

 َجَعَلَ عَلَی بَصَر هِ غِشَا َۀب فَرَن یه دِی ِ مِن بَع دِ اللَِّ ِ أَفَلَرا  

 .(23 )جاثی : «تَذَکرُ نَ

نشران   ۀ یادشرده ایجاد ارتواط میان آیات س  دسرت 

)تسرویل(   گرری  زینرت  ،نخستین نشر  نفرس   دهد یم

متوو    مطرا  شردن آن را    ،است ک  چون کارگر افتد

حیات فررد را در   ،  اگر این اطاعت آ رد یب  هرراه م

ای ک  ترامی اعرا  خود را با دسرتور   گون   ب ،گیرد بر

نشرر  آن یعنرری  نیتررر خطرنرراک ،نفررس انجررام دهررد

ایرن نشر ، پیامردهای    . ونردد یپ یب   قو  م« الوهیت»

ازجرل  آنک  آدمی  ؛آ رد یناپذیری را ب  هرراه م جوران

کشاند  را ب  تکذیب توحید الوهی   شرک اعتشادی می

ب  اضرال    ا  -یادشده بنا ب  مفاد آیات  -  درنهایت 

  برر قلرب   گروش ا  مهرر      شود یحق تعالی موتال م

سان  ؛ بدینشود یچشم ا  پرده افکنده م   بر خورد می

با ایرن   .شوددرستی تشریر   باین مفهوم  ضر ری است

انررد    صررف مفسررران در تویررین آن اخررتالف کرررده  

الوهیرت  » اصرطالح درنهایت تشرخی  معنرای دقیرق    

 ،اسراس ایرن   ر  شده است. برر   با دشواری ر ب« نفس

پررس از بررسرری سرراختار    حاضررر قصررد دارد ۀمشالرر

دیردگاه مفسرران را    ،مفهوم  اژگان کلیدی این د  آی 

در ن  ۀ  سپس نراظر بر  ادلر    کندبازخوانی   ارزیابی 

 .دیدگاه معیار را ارائ  دهد ،متن   بر ن متن

 

 پژوهش ۀپيشين

کر  در مشالر     - ر ایری  تفسریری   منرابع  ب  جز 

شده در موضو   ی نگاشت ها پژ ه  -اند  بررسی شده

 شوند: بندی می نفس در س  ر یکرد دست 



 
 

 97      یجاث 23فرقان    43 اتینفس در آ یهوا تیالوه یشناس اصطالح

 

 

ر یکرررد اخالقرری کرر  بیشررتر برر  راهکارهررا    .1

 پرردازد؛  مری   «نفرس هروی  »مراحل موارزه   غلور  برر   

طوسررری؛  خواجررر  االشرررراف ا صررراف هرچرررون

مرررولی محردمهررردی نراقررری؛    السرررعادات جرررامع

فری    رراء یالو محج   مولی احرد نراقی؛ السعاده معراج

اهلل جوادی آملی؛  آیت مراحل اخالق در قرآنکاشانی؛ 

نیرا؛   سوحانی «نفس   ابعاد مهار آن در قرآن   حدی »

. 2؛ یسریان ئر «در قررآن مهارت غلو  برر نفرس امراره    »

معناشناسی نفرس در قررآن   ر یکرد معناشناسی مانند »

 «نشررینی   جانشررینی کیررد بررر ر ابرر  هررمأکررریم بررا ت

بررسی تحلیل ی مثل ا رشت  ر یکرد میان. »3؛ زرسازان

مفهوم هوای نفس از دیدگاه قررآن کرریم      یا س یمشا

 .پور مرفری «ر انشناسی نوین

شناسری   اصرطالح  ۀدربرار کنرون   ترا با این  صف 

 اثری تد ین نشده است.« الوهیت نفس»

 

 جاثيه ۲۳فرقان و  ۴۳. ساختار آیات ۱

از افعررا  قلررروب   د  مفعرررولی اسرررت.  « رای»

آن یعنی عوارت  ۀنخستین مفعو  آن را موصو    صل

صرل ،   ۀ. جرلر دهرد  یتشرکیل مر  « من اتخذ اله  هواه»

  د  مفعرو    «اتخرذ »اسرت کر  فعرل     یا  یفعل ۀجرل

، بنرا  «رای»دارد. مفعرو  د م   را در بر« هواه»  « اله »

 ب  قو  نحویان محذ ف است.

ساختار این د  آی  تشردیم   ۀمسئل  دربار نیتر مهم

 .است« هواه»بر « اله »یا عدم تشدیم 

. رنرد یپذ یالف. برخی از مفسران این تشدیم را مر 

حسین بن فرل نخستین کسری اسرت    رسد ینرر م  ب

خیر در آیر  قائرل شرده      أ  بر   جرود تشردیم   تر    ک

« أ فرأیت مرن أتخرذ هرواه ِلهر     »صورت اصلی آن را 

طرور    ب .(362 ،  8، جق1422، )ثعلوی دانست  است

: شروند  مری بندی  این گر ه در د  قسم طوش  یکلی آرا

بردین   ؛رنرد یگ ینرر مر  گر هی آن را از باب حصر در

معنا ک  مشرکان هری  معورودی جرز هروای نفسشران      

، 19ترا، ج  آلوسی، بی ؛منیر ندارند )آلوسی ب  نشل از ابن

دیگرر آن را بررای اعتنرای بیشرتر      یا (   دست 23  

 را دانند   معتشدند این تشدیم، شگفتی کار مشرکان می

  سررازد تررر مرری  در گررزین  الوهیلررت نفررس نرایرران  

 ؛216 ،  6   ج 448 ،  8 تا، ج حشی بر سوی، بی)

 .(1) (93،  3، جق1407 زمخشری،

ب. برخی نیز منکرر تشردیم   ترأخیر در ایرن د      

یرا معتشدنرد حصرر از ترتیرب فعلری آیر        زیرا  ؛اند  یآ

بد ن آنک  ب  تشدیم هوی بر ال  نیراز   ،شود یاستنتاج م

رازی،  )فخرر « أی لم یتخذ لنفس  ِلهرا ِال هرواه  »باشد 

خیر را از أیررا تشرردیم   ترر  ( 462   ،24 ، جق1420

ک  کالم الهی از آن منزه  دانند یشعری م یها ضر رت

 ،  9   ج 110،  8، جق1420اسرررت )ابوحیررران، 

( یا محتروای آیر  را متناسرب برا هررین ترتیرب       422

عرین حرا     : مشرک درکنند ی  چنین تفسیر م نندیب یم

پرست  برگزیرد، هروای    ۀباید الهی شایست داند یک  م

  ب  عورادت آن   نشانند مینفس خوی  را ب  جای ا  

 .(223   ،15، جق1417 )طواطوایی، آ رد یر ی م

 پرذیر  خیر در آیر  دفرا   أتشدیم   ت رسد ینرر م  ب

جرز   ؛تشدیم   تأخیر اسرت  نوودچون اصل بر  ؛نیست

مرذکور   ۀاما در آی کند؛خالف آن را اثوات  ،آنک  دلیلی

 نیرز    شرود  دیده نریا حتی شاهدی بر این امر قرین  ی

دالیل مخالفان نسوت ب  دالیرل موافشران از صرحت      

دقت بیشتری برخوردار است. افز ن بر آن با توج  ب  

این مشال ، محتوای آیر  برا    شدۀ پذیرفت دیدگاه معیار   

ترتیب فعلی تناسب بیشرتری دارد   حصرر نیرز از آن    
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« رب، الر    معورود  »ا کر   )بدین معنر شود  میاستنواط 

 هوای نفسشان است(. فش  ،مشرکان

 

 ۲۳فرقاان و   ۴۳ ۀدر دو آی شناسی واژگان . مفهوم۲

 جاثيه

پرری  از معناشناسرری الوهیررت نفررس، الزم اسررت 

کر  نشر     شروند تویرین  « الر  »  « هوی نفس»مفاهیم 

 کلیدی در فهم معنای این د  آی  دارند.

 

 . هوی۲-۱

 خلرو   سرشوط اسررت  هروی در اصرل بر  معنرای     

 ۀفعررل آن بررا کسررر  .(1006   ،1366 فررارس، )ابررن

ب  معنای أَحَرب      «هَو یلاب  بالکسر یَه و    هَو  َ»الفعل  عین

بر  معنرای    «هدو یلاب   هَو یلاب  یَه وَ   بالفتح  هَوَ »آن  ۀبا فتح

؛ 251 ،  1 ، ج1988دریرد،   )ابنسش َ ِلى أسفل است 

؛ 260 ،  6 ، جق1421ازهررررررررری، ؛ 998 ،  2 ج

، ق1412راغررب، ؛ 2538 ،  6 ، جق1404 جرروهری،

الوت  برخی از  ؛(279   ،ق1386 زمخشری،؛ 849  

را ب  صعود یا بررعکس   هدو یلاب را ب  هووط   هَو یلابلغویان 

هروای   .(284   ،5 ج، 1367 اثیرر،  انرد )ابرن   معنا کرده

شرود   هایی اطرالق مری   نفس ب  گرای  نفس ب  خواست 

پسندد   برای ا  خوشایند است   نیرز بر  منورع     میک  

)غیرمعشرو ( گررای     ۀاین میل یا نیر یی ک  ب  خواست

 (.849  ، ق1412راغب، دارد )
 

 . اله۲-۲

لغویان ال  را ب  معنرای معورود در نررر     بیشتر: اله

 ؛98،   1، ج ق1409انررررد )فراهیرررردی،  گرفترررر 

 ، جق1412راغرب،   ؛42،   1، ج 1366فرارس،   ابن

مفسران نیز ب  توع ایشران هررین    (.2) (17-16،   1

،   1، ج ترا  بیوسی، طاند ) معنا را برای ال  ذکر کرده

، 1386؛ زمخشری، 54 ،  1، ج ق1412؛ طوری، 27

الوت  (؛ 3) (159،   1، ج ق1420رازی،  ؛ فخر9  

 توجر  مفسرران قررار گرفتر      شایانمعانی دیگری نیز 

مرجرع  شروند.   مری دی بنر  ک  در پنج دست  طوشر   است

« اهلل»مفرد مذکر غایرب در تررامی مروارد زیرر      ضریر

 ت.اس

  بر   « ال  الیر  »صورت   ِل  از مصدر أالل ، ب یک.

الخلق یألهون الیر .  »زیرا  ؛بردن( است )پناه معنای التجا

،   1، ج تا بی)طوسی،  «ای: یفزعون الی  فی امورهم

، ق1420؛ ابوحیران،  91،   1، ج 1372؛ طورسی، 27

 .(167،   1، ج ق1420رازی،  ؛ فخر124،   1ج 

از هران مصدر   ب  هران شکل، اما ب  معنای  .د 

ای  ان الخلرق یسرکنون الیر ،    »چون  ؛سکنت الی  است

طورسی،  ؛124،   1، ج ق1420)ابوحیان،  «الی ذکره

،   1، ج ق1420رازی،  ؛ فخررر91،   1، ج 1372

165). 

)اشتیاق(   ترر   از مصدر  َلَ  ب  معنای  لع .س 

 )فخرر  «العواد مولعون بذکره  الترِّر  الیر  »زیرا  ؛است

، ج ق1418؛ بیرررا ی، 167،   1، ج ق1420رازی، 

 .(56،   1تا، ج  ؛ آلوسی، بی7،   1

 ؛از هران مصدر   بر  مفهروم تحیرر اسرت    . چهار

)طورسی، « ِنِّ  الذی تَحی ر العشو  فی کُن  عررتِ »یعنی 

،   1، ج ق1420؛ ابوحیررررران، 91،   1، ج 1372

؛ بیرررا ی، 166،   1، ج ق1420رازی،  ؛ فخررر124

،   1، ج 1364؛ قرطوررررررری، 8،   1، ج ق1418

طرور   برخی هرین معنای دهشت   تحیلر را بر   .(102

، ق1420 رازی، )فخرر  انرد  مستشیم از ألَ  استنواط کرده

در این صورت برخالف سر  معنرای    ؛(164،   1ج 

 .ر د یکار م  ب« فی»گذشت ، با حرف اضاف  



 
 

 99      یجاث 23فرقان    43 اتینفس در آ یهوا تیالوه یشناس اصطالح

 

 

پنج. از مصدر لی  یرا لروه   بر  معنرای ارتفرا         

احتجب بالکیفی  عرن اال هرام     »زیرا  ؛احتجاب است

،   1، ج ترا  بری )طوسری،   «الراهر بالدالیل   االعالم

رازی،  ؛ فخررررر91 ،  1، ج 1372؛ طورسرررری، 27

 56،   1ترا، ج   ؛ آلوسی، بی159   ،1 ، جق1420

 .(102،   1، ج 1364قرطوی، 

زیررا معورود کسری     ؛نرد پذیر الوت  این معانی جرع

 ا پنراه بررده شرود   برا یراد       ا است ک  با اشتیاق ب  

الر   اقعری چنران     ،عرین حرا    آرام  پدیرد آیرد. در  

 ا بلندمرتو  اسرت کر  عشرو  در برابرر ا ج عرررت      

نیابرد. نیرز    هرا ا  را در    هرگرز چشرم   ماند میمتحیر 

بسا این معانی متعدد بر  سروب تفرا ت در معرانی      چ 

التجرا،  »یعنری پرنج معنرای     اسرت؛ لغوی   اصطالحی 

  « الر  »معانی لغروی  « اشتیاق، آرام ، تحیر   رفعت

معنررای اصررطالحی آن اسررت کرر  لغویرران   « معوررود»

 اند. مفسران از آیات برداشت کرده

« ال » ،پژ هان   مفسران لغت بیشترب  سوب اینک  

« عورد »از مفهوم  توان یاند، م دانست « معوود»را ب  معنی 

بهرره بررد. بردین منررور     « الر  »برای شناخت معنرای  

 .شود یطور فشرده بدان پرداخت  م  ب

 

معنرای   ۀ: دیدگاه لغویان   مفسران دربارعبد .۲-۲-۱

 شود: میبندی  س  قسم دست  ب عود 

الررف. خرررو : جرروهری، راغررب اصررفهانی      

؛ 135،   3ج تررا،  برری)فیر زآبررادی، فیر زآبررادی 

(   ب  توع ایشران، بعرری از   330  ق، 1412راغب، 

 انرد  خرو    تذلل دانسرت  را ب  معنای  «عود»مفسران 

، ج ق1420رازی،  ؛ فخرر 53،   1ج هران، )طوری، 

، 1، ج تررا برری؛ طوسرری، 80،   23  ج  17،   22

 (4()13 14،   1ج  ،1386زمخشری،  ؛28  

اهلل  سرعدی   شریخ فررل   عاشور،  ابنب. اطاعت: 

، عاشور اند )ابن را ب  معنی اطاعت در نرر گرفت « عود»

،   1ج ق، 1408سررعدی، ؛ 180،   1، ج ق1420

 .(57،   1ج  ،ق1419اهلل،  ؛ فرل36

منرررور، جرروهری    ج. خرررو    اطاعررت: ابررن

؛ 273 ،  3ج ق، 1414منررررور،  ابرررنشررررتوتی )

ق، 1403شررتوتی،   ؛503،   2ج ق، 1404جوهری، 

سرریوطی، ) (   نیررز گر هرری از مفسررران736 ،  2ج

( 36 ،  1، جق1419کثیر،  ؛ ابن4 ،  1، ج ق1404

 اند. هر د  معنا را برای این لغت ذکر کرده( 5)

اساس این در معنای عوادت د  مفهوم خررو    بر

  زمانی بر این د  مفهوم، الوت شود؛ می  اطاعت لحاظ 

 - بر  معنرای اصرطالحی   کراربرد قرآنری      - عورادت 

)مالررک مرردبر(  کرر  در پیشررگاه رب شررود یاطررالق مرر

« ِل    معوود»تواند  می« ربل»پس فش   صورت پذیرد.

برده نیز در برابر مولی خود مطیع گرن  حشیشی باشد.  

یعنی  -ب  معنای اصطالحی « عود»اما  ،  خاضع است

گفتر    ا بر    -   ن  معنرای عرفری  عود در برابر معوود 

 .شود ینر

درک فرآینرد  ، توجر   شرایان کلیدی  ۀبنابراین نکت

سان چرون   است. بدین« عوادت»  « ال » ،«رب»ارتواط 

آدمی کسی یا چیزی را رب یعنی مالک مدبر تررام یرا   

بایرد   کنرد  یحرس مر   ،بخشی از شرئون زنردگی بوینرد   

مشتاقان  ب  ا  پناه بورد   در پنراه ا  آرامر  یابرد. در    

  آنگاه ک   ردیگ یال  ب  خود م ۀاین صورت رب چهر

برر  ا  گرررای  یابررد   در      ایررن الرر  را برگزینررد  

 ،این گرای    کرن  خاضعان  ،پیشگاه  کرن  کند

. دهرد  یا  را شکل مر « معوود» ،  ال  برگزیده« عوادت»

نان کر  نفرس را مالرک مردبر زنردگی      آ ،بر اساس این

  بر    برنرد  ی  با اشرتیاق بر  ا  پنراه مر     نندیب یخود م
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ترا بر  عطر  کراذب      نهنرد  یگرردن مر    یها خواست 

ربروبی     ۀنفسشران چهرر   ،تسکین نفس دسرت یابرد  

  برا اطاعرت   کررن      ردیگ یسپس الوهی ب  خود م

 .ابدی یعوادت نفس تحشق م ا درپیشگاه 

 

 الوهيت نفسمعناشناسی . ۳

 . دیدگاه مفسران۳-۱

را براسراس اخورار   « الوهیت نفس»مفسران معنای 

انرد: از ایرن    ن نز   این د  آی  تفسیر کررده أش دا  بر

 کر  آیر  نراظر بر  مشررکی      دیآ یدست م  ها ب گزارش

)نرر یا ابوجهل یا حارث بن قریس( نراز  شرده کر      

نشره را معورود   یاطال ، طوق هوای نفس خوی ، سنگ

، معورود  افرت ی ی  چون چیزی بهتر از آن م دانست می

. آ رد ی  ب  آن ر ی مر  کرد میپیشین خوی  را ترک 

این گزارش برا اسرناد مختلرف در کترب تفسریری از      

( 6) عوراس   سرعید برن جویرر نشرل شرده اسرت        ابن

  ج ق،1419کثیر،  ؛ ابن72 ،  5  جق، 1404سیوطی، )

 (.139 ،  7 ق، ج1422 ،؛ ثعلوی2699 ،  8

« الوهیرت نفرس  »با این حا  آنان در تویین معنای 

. این ناهرگونی ب  دلیل اخرتالف در  اند داشت اختالف 

برخری از   نکرردن    نیرز توجر   « ِل »معنای اصطالحی 

آنان ب  سیاق آیات است. گرچ  این اختالف، متنو    

را در  هرا  دگاهیرسد بتوان د چندبعدی است، ب  نرر می

 بندی کرد: س  گر ه عرده دست 

 

« دین»یا « معبود». الوهيت به معنای انتخاب ۳-۱-۱

 به خواست نفس

ن نرز   آیر      أگر هی از مفسران با استناد ب  ش

در معنرای   (7) ...عوراس، حسرن، قتراده      گزارش ابن

مرا   - «ما تهواه نفسر  »تصرف کرده   آن را ب  « هواه»

 - «بهوی نفسر  »یا  - بطلودموصو : آنچ  هوای نفس 

معنرا   - نفسرانی  یهرا  باء سوویت: بر  سروب خواسرت    

الوهیرت را نراظر بر  پنردار      ،اسراس ایرن   اند. برر  کرده

ب غَی رر     ذاک الکافر اتخذ دین  -مشرکان در انتخاب دین 

  ال برهان: منرور کافری است ک  دیرن    هدد ً مِنَ اللا ِ

 برگزیده اسرت  خوی  را بد ن هدایت الهی یا برهان

  قا  آخر ن: بل معنى ذلرک: أ فرأیرت    -یا معوود  -

 - ء من اتخذ معووده ما هویت عوادت  نفسر  مرن شری   

، 25   ج 12 ،  19  ق، ج1412)طورری،   انرد  دانست 

 ،  8 ، جق1422؛ ثعلوی بر  نشرل از مشاترل،    91  

ها را برای پرست   ک  بر طوق میل خود بت (8) (362

 گزیدند. بر می

 

 از نفس «تبعيت»الوهيت به معنای . ۳-۱-۲

عوراس،   این دست  از مفسران ب  نشل دیگری از ابن

اسرتناد  ( 9) حسن بصرری، سرعید برن جویرر   قتراده     

کلرا هرو  شریئا رکو بتوعر    کلررا اشرتهى      » اند کرده

زمران   شیئاأتاه ال یحجزه عن ذلک  ر    ال تشو : هر

ب  دنوا  آن ر د   از آن  ،هوای  را چیزی خوش آید

، «الر  »با تصرف در معنای  ،بر اساس این «.توعیت کند

را در « هرواه » لری   انرد،  دانست « متوو »آن را ب  مفهوم 

 اند. معنای خود ب  کار برده

بد ن اشاره ب  معنای عوودیرت   - برخی از ایشان

 انرد  معنای اتوا  را برای آن برشرررده  صرفاب - برای ال 

؛ 282 ،  3   ج 291 ،  4  ج ،1386 )زمخشررری،

، ج ق1417؛ طواطوررایی، 269 ،  ق1401 قتیورر ، ابررن

امررا گر هرری   (؛10) (223 ،  15   ج 265،   18

الوهیت ب  معنای عوودیت   اتوا   یدیگر، هر د  معنا

انرد:   ؛ هرچند معنای اتوا  را ترجیح دادهاند را ذکر کرده

   259 ،  9   ج 492 ،  7  ج ،تررا برری )طوسرری،
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؛ 422 ،  9    ج 110 ،  8 ج ق،1420ابوحیررران، 

 .(213 ،  16  ج ق،1421مکارم شیرازی، 

قررائالن برر  ایررن دیرردگاه، اطاعررت را برررای  ۀهررر

اند    اند ک  منشاد نفس نرر گرفت  مشرکان   منکران در

الوتر    ؛شان متابعت از هواست مشی   آیین زندگی خ 

زمانی کر    -منان ؤاندکی از ایشان اطاعت نفس را ب  م

انررد  نیررز اطررالق کرررده - شرروند یمرتکرب معاصرری مرر 

رازی،  ؛ فخررر88،  1جتررا،  برریشهرآشرروب،  )ابررن

 کنرار این د  این احترا  را در  ؛175،  4، جق1420

 .اند( دیگر ذکر کرده یها احترا 

 

 . الوهيت به هر دو معنای مذكور۳-۱-۳

دیگرری از   ۀ، دسرت شرده  افز ن بر تفاسیر بررسری 

تفاسیر نیز  جود دارند ک  مفهوم عوادت   اتِّوا  را برا  

یک از این معانی را برر دیگرری      هی   هم لحاظ کرده

   ج 117،   9  ، جق1412طورری،  ) اند ترجیح نداده

   462 ،  24  ، جق1420فخررر رازی، ؛ 269 ،  7

 (.11) (677 ،  27 ج

 

 ها تحليل و ارزیابی دیدگاه. ۳-۲

نرر گر ه سروم مفسرران مجررو      اینک ب  سوب 

طرور مجرزا ارزیرابی      دیدگاه گر ه ا     د م است، ب

  تنها ر یکررد د  گرر ه نخسرت بررسری      دنشو ینر

 :شود یم

 

 نقاط قوت .۳-۲-۱

هر د  گر ه سیاق این آیات را مدنرر قررار   الف.

مشرکانی است ک  ب  توحید  ۀزیرا سیاق دربار ؛اند داده

رسرالت   معراد را تکرذیب     ، رزنرد  الوهی کفرر مری  

نفس یا پیر  محر    ۀکنند   در قلرر  با رها، بند می

 طرور مجرزا    این مطلب، بر  تر قیاند. برای بررسی دق آن

 .شود یب  سیاق هر یک از د  آی  مذکور پرداخت  م

ذَ ِ لهَر د  افَرَأَی تَ مَرن  اتاخَر  »سوره جاثی   23آی   سیاق

سَر عِ ِ  َ قَل و ر ِ  َ    عِل مٍ  َ خَتَمَ عَلى  هَواهد  َ أَضَلا د اللا د عَلى

بَصَر هِ غِشا َۀب فَرَن  یَه دِی ِ مِن  بَع ردِ اللار ِ أَ فَرال      جَعَلَ عَلى

 َ قالُوا ما هِیَ ِ الا حَیاتُنَرا الردْن یا نَردروتد  َ     (23تَذَکارُ نَ )

یده لِکُنا ِ الا الد ه رُ  َ ما لَهدم  ب رذلِکَ مِرن  عِل رمٍ ِ ن     نَح یا  َ ما 

عَلَی ه م  آیاتُنا بَیِّناتٍ ما کانَ   (  َ ِ ذا تُت لى24هدم  ِ الا یَرُنُّونَ )

( 25حدج تَهدم  ِ الا أَن  قالُوا ائ تُوا ب آبائِنرا ِ ن  کُن رتُم  صرادِقِینَ )   

یَو م  ال شِیامَرۀ     یدرِیتُکُم  ثُم  یَج رَعدکُم  ِ لىقُل  اللا د یدح ی یکُم  ثُم  

 (.12) «(26ال رَی بَ فِی ِ  َ لکِنا أَک ثَرَ النااس  ال یَع لَردونَ )

ایرن آیرات در مشرام بیران آیرین       رسرد  ینرر م  ب

مشرکانی است ک  با انکار نووت   آیات الهی، حیرات  

ایرن   تروان  یالوت  نر ؛دندید یرا منحصر در این جهان م

  معراد   أچون دهریان مود ؛گر ه را از دهریان دانست

 أحالی ک  مشرکان ب  اصرل مورد   در ،کردند یرا انکار م

گرچر  معراد را    نیرز   خالشیت خدا ند معتشد بودند   

برر   دانسررتند، ی جررود جهررانی پررس از مررر  نررر   

 دیگررری چررون تناسررخ اعتشرراد داشررتند یهررا صررورت

خدا ند نیز بر    .(223 ، 18، ج ق1417طواطوایی، )

مهرر زد ترا از    شران  یکیفر این اعرا  بر حواس معنرو 

مل در آیرات عراجز شروند   ایشران را برا      أشنیدن   ت

 عذاب سخت اخر ی تهدید کرد.

 َ ِ ذا رَأَ  کَ ِ ن  »سرروره فرقرران   43سرریاق آیرر   

( 41یَتاخِذُ نَکَ ِ الا هدزُ اب أَ هذَا الاذِی بَعَ َ اللار د رَسدروالب )  

ِ ن  کادَ لَیدرِلُّنا عَن  آلِهَتِنا لَو  ال أَن  صَوَر نا عَلَی ها  َ سَرو فَ  

( أَ 42یَع لَردونَ حِینَ یَرَ  نَ ال عَرذابَ مَرن  أَضَرلُّ سَرو یالب )    

رَأَی تَ مَن  اتاخَذَ ِ لهَ د هَواهد أَ فَأَن رتَ تَکُرونُ عَلَی ر ِ  َکِریالب     

هدم  یَس رَعدونَ أَ   یَع شِلُونَ ِ ن  هدم  ( أَم  تَح سَبد أَنا أَک ثَر43َ)

 (.13) «(44ِ الا کَال أَن عام  بَل  هدم  أَضَلُّ سَو یالب )
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 - هرچون آیات سروره جاثیر    - در این آیات نیز

 اکن  مشرکان نسوت ب  رسالت   انرذار خدا نرد از   

با این تفا ت ک  ایرن آیرات از    ؛عذاب بیان شده است

شران خورر    معوودهرای سراختگی   پافشاری مشرکان بر

تررر از  دهررد   در مشررام ترروبیخ، ایشرران را گرررراه  مرری

منردی از   با  جرود بهرره   ؛ زیراکند یحیوانات معرفی م

انویرا هرچنران برر مسریر      ۀنعرت عشل   تالش گسترد

  آن را حررق  نررد رزید مرریباطررل خرروی  اصرررار  

 .پنداشتند یم

برر مشررکانی داللرت     یادشدهدرمجرو  د  سیاق 

دارد ک  عالران    عامدان  بر  ضراللت خروی  ادامر      

  رسررالت   حسابرسرری اخررر ی را انکررار  دهنررد مرری

؛ حق تعالی نیز امکان هدایت را بررای هریشر    کنند یم

  بر  ،دیر افزا یمر  شان ی  بر گرراه کند یاز آنان سلب م

تر خواهند  تر   گرراه هم پستحدی ک  از چهارپایان 

 شد.

شرده  بیشتر توضیح داده  ،ن امر در دیدگاه معیارای

 است.

این است کر    یادشدهامتیاز دیگر د  ر یکرد  ب.

را در معنرای  « هرواه »  دیردگاه د م  « ال »دیدگاه ا   

ای در  برد ن آنکر  کلرر     ،انرد  اصلی خود ب  کار بررده 

 تشدیر گیرند.

 

 نقاط ضعف .۳-۲-۲

ر یکردهرای   نرواق   ترر  قیر منرور بررسری دق  ب 

 :دشون یطور مجزا بررسی م ب  یک مذکور، هر

 رویکرد اول:

ک  ال  را ب  معنای معوود  از مفسران ی. گر هالف

 ۀتشردیر گررفتن حرر ف اضراف     با در ،دانند یمیا دین 

ایرن د  آیر  را در اصرل چنرین در نررر       ،«ما»یا « ب»

مَن اتاخرذ الهر  مرا    »یا « مَن اتِّخذ اله  بهواه» :رندیگ یم

گویی تصرف فوق در معنای آی  بررای آن برود   « یهواه

اند الوهیت نفس را تویرین کننرد      ک  مفسران نتوانست 

 اند. ناچار این تشدیر خالف ظاهر را پذیرفت 

از الوهیتِ خودِ نفس سرخن   شده . آیات بح ب

 .ا گوید ن  از انتخاب دین   معوود ب  خواست  می

 رویکرد دوم:

کر    -این دست  از مفسران اشکا   نیتر . مهمالف

کلیدی  ۀدر این نکت ،- دانند یم« مطا »ِل  را ب  معنای 

بودن آن را تویرین   الوهیت نفس با مطا  ۀاست ک  رابط

را بر   « انشیراد »هرچند بعری از ایشان تعویر  .اند نکرده

، اند ک  یکی از ارکران معنرای الوهیرت اسرت     کار برده

ک  سررت ربروبی بررای     اند رکن دیگر را فر  گذاشت 

اند ایرن رابطر  را    نفس است. برخی دیگر ک  نتوانست 

« هراننرد »تصریح دارند پیرر ی از نفرس    ،کشف کنند

ادت باشرد. برر   عور « عرین »عوادت نفس است ن  آنک  

ب  استغراق یا  جود تشروی    اسرتعاره در    ،اساس این

؛ 291 ،  4، جق1407اند )زمخشرری،   آی  قائل شده

، تفاسیر با توج  ب . (14) (269 ،  ق1401قتیو ،  ابن

تنها معد د افرادی هرانند عالم  طواطورایی   بر  تورع    

شررح   رااطاعرت   ِلر     ۀاهلل مکرارم رابطر   ایشان آیت

را ب  معنای معوود « ال ». عالم  در این د  آی ، ندا کرده

  شاهد  است   معوود را ب  معنای مطا  در نرر گرفت 

عورادت بر  معنرای     دانرد کر  در آنهرا    آن را آیاتی مری 

  اطاعرت بر     - سروره یرس   61مانند آیر    -اطاعت 

سروره آ    64توب     31هرچون آی   -معنای عوادت 

چنین نتیج   ،بر اساس اینب  کار رفت  است.  - عرران

ا  را بر    ،را اطاعرت کنرد   هرر کرس چیرزی    ردیر گ یم

، 8، جق1417الوهیررت برگزیررده اسررت )طواطوررایی،   

تا گرای    کرن  ب   نخست،حالی ک   در؛ (173 
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چنران کر     ؛یابرد  عوادت تحشرق نرری   ،ابراز نشود« ال »

عالم  نیز عوادت را اظهرار خررو  عابرد در پیشرگاه     

« معورود »ی را «ال »هر  توان یبنابراین نر .داند یمعوود م

، 1، جق1417، )طواطوایی ب  معنای اصطالحی دانست

هر نو  اطاعتی عوادت نیست؛ زیرا باید  د م، .(25 

با اعتشاد ب  ربوبیت مطا  هرراه باشرد. ایرن مسرئل  از    

 دیآ یدست م  بررسی معنای لغوی   اصطالحی عود ب

 .(ذکر شد)پی  از این 

چرون     مطاعی هرچند اطاعت از ا  بی. هر نوب

 شرود؛  ه نرری ِل  نامیرد  ،صورت مطلق باشد   چرا   ب 

مانند اطاعت از پیامور اکرم ک  در آیات فررا ان قررآن   

برد ن آنکر  حرررت،    (، 15)ه اسرت  الزم شررده شد

 سرت الوهی داشت  باشد.

اندکی از این مفسران، از سریاق آیرات غافرل    . ج

نررر   مشررو  ایرن خطراب در   شده   افراد مرؤمن را  

هرای   حالی ک  پیر ی مؤمنان از خواسرت   در ؛اند گرفت 

   گراهی یعنری آنران    ؛نفسانی، موردی   موقت است

کنند   چرون از   موقت از نفس خود پیر ی می طور ب 

. پیرر ی  نندک می اصالح را توب    خود ،غفلت درآیند

 شرود  یاز نفس در این سطح شرک در اطاعت نامیده م

در آی  شریف  } َمَا یدرؤ مِنُ أَک ثَررُهدم  ب اللار ِ ِ لارا  َهدرم       ک  

 ( ذکرررر شرررده اسرررت 106مدش رررر کُونَي )یوسرررفب 

 ،؛ کلینرری2208   ،7 ج ،ق1414 ،حرراتم ابرری )ابررن

پررس ایررن نررو  پیررر ی را   .(397   ،2 ج ،ق1407

منران  ؤتوان با الوهیت نفس یکسان دید   گفرت م  نری

  دچرار شررک    اند داده خطاکار نفس خود را ِل  قرار

چرون الوهیلررت پرس از ربوبیلرت اسررت       ؛انرد  الروهی 

مؤمنان نفس خود را ربل یا هران مالک مردبر حیرات   

منران،  ؤداننرد. در اقرع اصرل ا لیر  در زنردگی م      نرری 

گرای    کرن  ب  ربل العالرین   ابراز آن در پیشگاه 

شروند.   هرچند گراهی از ایرن مسریر منحررف      ؛ا ست

اسرت کر    « اضل  اهلل علی علرم »خن تعویر ید این سؤم

طرور    منان بؤزیرا م ؛سوره جاثی  آمده است 23در آی  

 کننرد  یپیوست    از سر عناد از نفس خوی  توعیت نر

توضیح آن در دیدگاه  تا مشرو  ضاللت ثانوی  شوند.

اِن  هدررم  ِ الا »تعویررر  ،شرراهد دیگررر آمررده اسررت.معیررار 

سروره فرقران    44در آیر   « کَال أَن عام  بَل  هدم  أَضَلُّ سَو یالب

این گر ه چنان  دهد یاست ک  نشان م درخور بررسی

انررد کرر  از حیوانررات هررم    در ضرراللت پرری  رفترر  

تنها برخی از مشررکان را   ،این تعویر ترند. مسلراب گرراه

 .کند ین صدق نرمناؤم ۀ  هرگز دربار شود یشامل م

 

 دیدگاه معيار. ۳-۳

ک   - برای دستیابی ب  دیدگاه معیار دیآ ینرر م  ب

یا نشصران   ترامیرت    نادرستی   درستیبر اساس آن 

باید ب  س  نکتر    - شود یدیگر سنجیده م یدگاههاید

عام یا خا   -آی   شدۀ مشرکان خطاب .1 :توج  کرد

 دیگرری آیرات   .2 کررد. را مشرخ    - بودن خطراب 

در آنها « رب»  « ال »، «عود»ک  اصطالح  بررسی شوند

طور  یژه خطاب ب  مشرکان یرا اهرل     کار رفت    ب  ب

با توج  ب  تعیین مخاطب آیر  در گرام    -کتاب معاند 

بر    - شده بررسیمیان آن آیات   آی   .3است.  – ا  

ترا بر     کررد ارتواط ایجاد  - ر ش تفسیر قرآن ب  قرآن

 .شودنای دقیق این اصطالح ر شن مع ،کرک آن

 

 .تعيين مخاطب آیات۳-۳-۱

ک   -جاثی   23فرقان    43براساس سیاق د  آی  

 اند؛ شده خطاب، مشرکان - پی  از این بدان اشاره شد

توج  اینک  آیا خطراب عرام اسرت       درخور ۀاما نکت

یا تنها ب  گرر ه خاصری از    ردیگ یآنان را در بر م ۀهر
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د   بر  برای تعیین این امر مشررکان   .داردایشان اشاره 

انرد   مشرکانی ،گر ه نخست شوند؛ میبندی  گر ه طوش 

تشلیرد از   ،مین منرافع مرادی خرود   أک  برای حفظ   تر 

نیاکان یا ب  هر دلیل دیگری از هوای نفسشان توعیرت  

ایشران را بر     ،نفرس  داننرد  یحالی کر  مر   در ؛کنند یم

  مرانع پرذیرش دعروت انویرا      خوانرد  یضاللت فرا مر 

توحید الروهی     ،. این افراد از سر علم   عردشود یم

  بر  ؛ رزنرد    ب  رسالت کفر مری  کنند میمعاد را انکار 

های هدایت را بر اثر عناد ب  ر ی  راه ۀگون  ای ک  هر

 .بندند یخود م

 ،اند ک  بر  علرت استررعاف    مشرکانی ،گر ه د م

... ناآگاهان    بد ن عرد از  نکردن پیام الهی یا دریافت

نحوی ک  اگر برا    ب ؛کنند ینفس پیر ی م یها خواست 

آن را  یا برری هرری  بهانرر  ،دعرروت انویررا آشررنا شرروند 

یا آنک  با  جود شنیدن دعروت انویرا هنروز     رندیپذ یم

امرا  اسرت،  صحت دعوت ایشان برایشان محرز نشرده  

 عنادی در پذیرش دعوت انویا ندارند.

ایرن آیرات خطراب بر  گرر ه ا         دیآ یب  نرر م

زیررا گرر ه د م    ؛شود یاست   گر ه د م را شامل نر

جاهل قاصرند ک  از گر یردن بر  دیرن حرق محرر م      

 الوت  اگر پیام الهی ب  گوش این گرر ه برسرد   ؛اند مانده

دیگرر قاصرر    ،برودن آن برایشران اثورات شرود     الهری   

 .نخواهند بود

« لری علرم  اضرل  اهلل ع »عورارت   ،ید این سرخن ؤم

 سروره جاثیر  آمرده اسرت.     23است ک  در ادام  آیر   

)فاعل( « اهلل»را حا  از « علی علم»گر هی از مفسران 

أضل  على علرم  »اند  دانست    آی  را چنین تفسیر کرده

من  ب ، أی أضل  عالرا بأن  من أهل الرال  فری سرابق   

بدین معنا ک  حق تعالی با علم خوی  ب  حا   ؛«علر 

اللار د  »است   آی  را هراننرد   ه ا  را گرراه کردهاین بند

، ق1412، اند )طوری انگاشت  « أَع لَمد حَی  ُ یَج عَلُ ر سالَتَ د

؛ 502 ،  5 ، جم2008؛ طورانرررررری، 91 ،  25 ج

، فخرررررر رازی؛ 991 ،  2 ، جق1415 احررررردی، 

  گر هی دیگر آن را حا   (678 ،  27 ، جق1420

گرفترر    در تفسرریر آیرر  نرررر  فعررو  برر ( درم) «ه»از 

أضل  فی حا  علم الکافر بأنر  ضرا ؛ أضرل     »اند  گفت 

را بسزا  کفرر     ا یعنی خدا ند « عالرا بطریق الهد 

در این  ،مستحق این گرراهى دانست  است اش یسرکش

 َ جَحَرردد ا ب هررا  َ اس ررتَی شَنَت ها »صررورت آیرر  بررا آیررات 

تَلَفُوا ِ لارا مِرن  بَع ردِ مرا     فَرَا اخ »   (14)النرل: «  أَن فُسدهدم 

طوسری،  ) ابرد ی یارتوراط مر   (17)جاثی : «  جاءَهدمد ال عِل مد

 ،  22 ، ج1372، طورسرری؛ 259 ،  9 ، جتررا برری

؛ قطرررب، 291 ،  4 ، جق1407، زمخشرررری؛ 360

، 18 ، جق1417، طواطوررررایی؛ 57 ،  7 ، جق1425

سرخن مفسرران گرر ه د م     رسد ی(. ب  نرر م264  

 برخالف گرر ه ا    -زیرا  ؛تر است ب  صواب نزدیک

انرد کر     نرر گرفت  این گرراهی را ضاللت ثانوی  در -

 .ردیگ یپی عناد   ب  کیفر آن، گناهکار را در بر م در

بنابراین خطاب آیر  بر  مشررکان گرر ه نخسرت      

 خرواه  خرواه بداننرد   -است. این افراد در هر صورت 

ربوبیرت   الوهیرت    ،ندانند ک  این نو  توعیت از نفس

نفرس را الر  خروی      -پی خواهرد داشرت    آن را در

آن  یها چون عالران    ب  عرد از خواست  ؛اند دهیبرگز

 .کنند یپیر ی م

 

 . كشف آیات مشابه۳-۳-۲

در میران انوروهی از آیرات کر  در      رسد ینرر م  ب

  عورد بکرار   آنها اصطالحات مشاب  هرچون رب، ال  

توبر  برا آیر      31رفت  است، بیشترین ارتواط بین آیر   

 الوهیرت احورار   ۀایرن آیر  دربرار    یادشده  جود دارد.
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)عابدان نصاری( است ک  حق  )علرای یهود(   رهوان

اتاخَرذُ ا  » دهرد  یتعالی آن را ب  اهل کتراب نسروت مر   

 َ ال رَسِریحَ اب رنَ    أَح وارَهدم   َ رده وانَهدم  أَر باباب مِن  دد ن  اللا ِ

مَر یَمَ  َ ما أُمِرُ ا ِ الا لِیَع وددد ا ِ لهراب  احِرداب ال ِ لر َ ِ الا هدروَ     

  قررآن در ادامر  بر    .(31  :)توب« سدو حانَ د عَر ا یدش ر کُونَ

 َ مررا أُمِرررُ ا ِ الا لِیَتخررذ ا ربرراب »جررای آن کرر  بفرمایررد 

 کنرد  یاسرتفاده مر   «لیعود ا الها  احدا»از تعویر ، « احِداب

قررآن   .1: دهرد  یدسرت مر    س  نکت  را ب کم دستک  

. دانرد  یکریم احوار   رهوان را رب   ال  اهل کتاب مر 

پیونررد  .3. ردیررگ یت مررأنشررالوهیررت از ربوبیررت  .2

است )کر  پری    « عوادت»  « ال »، «رب»محکری بین 

 از این نیز ب  آن اشاره شد(

اطالعرات بیشرتری بر  دسرت      ،ر ایات ذیل آیر  

 :دهد یم

رسو  اکرم) ( در پاسخ ب  فردی مسیحی ک  با 

منکر عورادت احورار   رهوران    « ِنِّا لسنا نعودهم»جرل  

ألیس یحرِّمون ما أحلِّ اللا ، فتحرِّمونر .    »فرمود:  ،شد

یحلِّون ما حرِّم اللار ، فتسرتحلِّون آ آیرا آنران حرال  را      

حالی ک  شررا آن   در ؛کنند یحرام   حرام را حال  نر

فتلررک « »آدیررکن ی  طوررق آن عرررل مرر دیررریپذ یرا مرر

)ثعلوررى،  «عوررادتهم: ایررن عرررل هررران عوررادت اسررت

 ،  17 ، جم2008(؛ )طورانی، 34   ،5  ، جق1422

92).   

امام صادق) ( مشاب  رسرو  اکررم) ( عورادت    

احوار   رهوان را بر  تحرریم حرال    تحلیرل حررام      

اللا ِ مَا دَعَو هدم  ِ لَى عِوَادَۀ  أَن فُسِه م   َ أَمَا  َ » کردندتفسیر 

لَو  دَعَو هدم  ِ لَى عِوَادَۀ  أَن فُسِه م  لَرَا أَجَرابدوهدم ،   اللِّر  مرا    

صاموا لهرم،   ال صرلوا  َ لَکِرن  أَحَلُّروا لَهدرم  حَرَامراب  َ       

عدرُ نَ: ب  حَرامدوا عَلَی ه م  حَلَالبا، فَعَوَدد هدم  مِن  حَی  ُ لَا یَش 

احوار   رهوان، اهل کتاب را بر  عورادت    ،خدا سوگند

نخواندند   اگر ب  چنین امرری دعوتشران    خوی  فرا

اهرل   ،. ب  خردا سروگند  رفتندیپذ یهرگز نر ،کردند یم

کتاب بررای ایشران ر زه نگرفتنرد   نرراز نخواندنرد،      

بلک  ب  سوب ایشان حرام را حال    حرال  را حررام   

ای کر    گونر    ب ؛کردند. بدین علت ایشان را پرستیدند

)ایرن عورارت، مرررون    « دنرد یفهر یخودشان هم نرر 

مشترک احادیثی است ک  از ایشان نشرل شرده اسرت.    

، 2  ترا، ج  ، عیاشى، بی53 ،  1 تا، ج ر.ک: کلینی، بی

 .(23 ،  2 ، ج1372، طورسی، 87  

بنابراین اطاعت اهل کتاب از دسرتورات احورار     

حرال  را حررام      دانسرتند  یحالی کر  مر   در -رهوان 

ب  ربوبیرت   الوهیرت آنران     - کنند یحرام را حال  م

است؛ گرچ  هرگرز اهرل کتراب چنرین      شده یمنجر م

ایرن ربوبیرت      رچنرین ه. کردنرد  یامری را تصور نر

ب  معنای انتخاب معوود ب  خواست آنان  الوهیت صرفاب

ب  معنای پذیرش  بلک  دقیشاب ؛یا اطاعت محرشان نوود

ربوبیت   الوهیت خود احوار   رهوان   سرسرپردگی  

   عوودیت ایشان بود.

 

 ۳۱باا آیاه    شده بحث ۀ. كشف ارتباط دو آی۳-۳-۳

 سوره توبه

سروره   31آنچ  در تفسریر آیر    ایجاد ارتواط میان 

سروره   23سروره فرقران      43توب  گذشرت   آیرات   

گر ه نخست مشرکان ک  برا علرم    دهد یجاثی  نشان م

تردبیر زنردگی    ،گر نفس   از سر عنراد  ب  نش  گرراه

را  ا   گرای    کررن  بر     اند خوی  را بدان سپرده

چون   چرا از آن )مانند تحرریم حرال       با پیر ی بی

ربوبیرت  » ،کردند ( ابراز میا یل حرام ب  خواست تحل

را پذیرفتر   « عوودیرت نفرس  »  ب  تورع آن  «   الوهیت

بودنررد )توضرریح ایررن ارتورراط در بخرر  معناشناسرری  
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هرچند شراید آنران قصرد برگزیردن هروای       ؛گذشت(

عنوان ال  را نداشتند یا حتری چنرین    نفسانی خوی  ب 

 .کردند یاتخاذی را انکار م

هر د  ب  معنای اصلی خوی  « هوی»  « ال »پس 

اند؛ بد ن آنک  بر  تصررف در معنرا یرا در      کار رفت   ب

گرفتن عوارتی نیاز باشرد یرا ایرن د  لغرت برر       تشدیر

رب، الر     »بنرابراین   شروند؛ تشوی    اسرتعاره حررل   

ایشران اسرت     « هوای نفس»حشیشی مشرکان، « معوود

بر    - هانر  هرچنرد ناآگا  -آنان با عناد در پیشگاه حق 

 .دهند یالوهیت هوای نفس خوی  تن م

 

 پيشين یها دگاهی. تفاوت دیدگاه معيار با د۳-۳-۴

ر یکرد گر ه نخست مفسران برا دیردگاه معیرار    

چون مصادیشی از الوهیرت نفرس را    ؛است پذیر جرع

  آن را ب  معنای برگزیدن دین یا معوود  اند برشررده

هرچند این ر یکرد  ؛دندان یب  خواست هوای نفس م

 ؛مفهوم   معنای الوهیت نفس را ر شن نکرده اسرت 

زیرا مشرکان افعا  دیگرشان را نیز ب  خواست هوای 

 -. دیدگاه گر ه د م مفسران نیز دادند ینفس انجام م

 - کررد  یک  الوهیت نفس را ب  اطاعت از آن تفسیر م

کر  از  -آن  أناق  است   باید نو  اطاعرت   منشر  

زیررا   ؛مشرخ  شرود   - ردیر گ یرچشر  مربوبیت س

ب  مفهوم اتوا  نیست؛ بلک  زمرانی بر     الوهیت صرفاب

کر  از ربوبیرت    شرود  یاطرالق مر  « الوهیرت »اطاعت 

سرخن   یادشرده، ت گیررد. درضررن برا توضریح     أنش

عنروان الر  را    مفسرانی ک  برگزیدن هروی نفرس بر    

شریخ  )هرچرون:  شرود   یابطا  مر  ،دانند یغیرمرکن م

؛ 259 ،  9   ج 492 ،  7  ج ،تررا برری طوسرری،

 ،  7   ج 117،   9  ، جش1372طورسررررررری، 

269). 

 گيری نتيجه

 43آیات  - «الوهیت نفس» ۀدربار مفسران فریشین

سر  دیردگاه الوهیرت بر  مفهروم       - جاثی  23فرقان   

توعیرت از  »، «انتخاب معوود یا دین ب  خواست نفرس »

نررر    بر انرد کر     یا ب  هر د  معنا را بیان کررده « نفس

بر  سروب نشراط     هرا  دگاهیر یرک از ایرن د   هی  رسد یم

نیست. دیدگاه معیار   مشوو  ایرن   رفتنیضعفشان پذی

 ؛اسرت « هروی »  « ال »در معنای  نکردن مشال ، تصرف

  هر د  ب  معنای اصلی خوی  بر « هوی»  « ال »یعنی 

بد ن آنک  بر  در تشردیر گررفتن عورارتی      ،اند کار رفت 

بنرابراین   شرود؛ نیاز باشد یا بر تشوی    استعاره حررل  

شرئون   ۀمشررکان اسرت کر  هرر    « الر  »، «هوی نفس»

 شردۀ  فتر    ا امررش پذیر  کررده را تردبیر   شان یزندگ

چون   چرای آنها در اعتشاد   عرل است. هرچنرد   بی

ر نررر   چر  د   ۀچر  در جنور   -مشرکان مرکن است 

کرن    انجام مناسک عوادی برای نفس اماره  - عرل

ک  آگاهان  از دسرتورات   -عرلکردشان ، را انکار کنند

گونر  ای اسرت کر       بر  – کنند یهوی نفس پیر ی م

پرری آن معوررود خرروی    نفررس را مالررک مرردبر   در 

. کننرد بد ن آنکر  بر  چنرین امرری اذعران       ،اند گرفت 

احوار   رهوان  هرچون اهل کتاب ک  در ظاهر فش  از

اما چون این اتوا ، مخالفرت   ،کردند یخوی  توعیت م

آگاهان  با فررامین الهری را هررراه داشرت، الوهیرت        

 .آ رد یپی م عوادت را در

 

 نوشت یپ

؛ 195،  3 ترا، ج  جامع، بری  ابی ابن. هرچنین ر.ک. 1

شرراه،  ؛ سررلطان علرری 315 ق،  1410شررور، 

 .142 ،  3 ، جق1408
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؛ 2224،   6، ج ق1404جررروهری، . نیرررز ر.ک. 2

 .468،   13، ج ق1414منرور،  ابن

 6،   1، ج ق1418بیررررا ی، . هرچنرررین ر.ک. 3

عطیر ،   ؛ ابرن 91،   1، ج 1372طورسی،  ؛94 

 .63 ، 1، ج 1422

؛ طورسری،  17،   1ترا، ج   میوردی، بری   . نیز ر.ک.4

،   1؛ عاملی، هرران، ج  102،   1هران، ج 

آلوسرری، ؛ 29،   1، ج ق1417؛ بیرررا ی، 18

،   1ترا، ج   ؛ بر سوی، بی89،   1هران، ج 

18. 

؛ 5،   ش1382،   غررررازی. هرچنررررین ر.ک. آ5

؛ قرطوررری، 72،   1ج ، ق1422عطیررر ،  ابرررن

،   1، ج 1420؛ بغرروی،145،   1ج ، 1364

75. 

الرنرذر     حاتم   ابرن  ابی جریر   ابن . النسائی   ابن6

دیگرر،  عوراس   در سرندی    مرد ی  عن ابرن  ابن

حدثنا أبی ثنا یحیی بن عود الحرید الحرانی ثنرا  

یعشوب بن عود اهلل عن جعفرر عرن سرعید برن     

 عواس. جویر عن ابن

حاتم   الراللکرائى   أبى الرنذر   ابن جریر   ابن ابن. 7

فی السنۀ   الویهشی فی األسراء   الصفات   بر   

سندی دیگر، حدثنا أبی، ثنا أبرو صرالح حردثنی    

عن علی بن أبرى طلحرۀ عرن     لح،معا یۀ بن صا

کثیرر،   (؛ )ابرن 72،   5  ج)سیوطی،  ابن عواس

 (.2669،   8  ج

؛ 502،   5  م، ج2008ورانرری، . هرچنررین ر.ک. ط8

 ،  2    ج 303،   2  ق، ج1424دینررروری، 

86. 

عواس   در سندی  حاتم عن ابن أبی الرنذر   ابن . ابن9

جریرر   حاتم   ابن أبى دیگر، عود بن حرید   ابن

شریوۀ     أبى عواس   در سندی دیگر، ابن عن ابن

  در   الحسرن حراتم عرن    أبرى  الرنرذر   ابرن   ابن

سندی دیگر، حدثنا محرد بن یحیی أنوأ العواس 

بن الولید ثنا یزید بن زریع ثنا سعید عرن قترادۀ   

،   8  جکثیررر،  ؛ ابررن72،   5  ج)سرریوطی، 

2699.) 

؛ فری   156 ،  12  ری مشرهدی، ج نیز ر.ک. ق. 10

 ،  2    ج 16 ،  4  ق، ج1415کاشرررررانی، 

 ق،  1410؛ شرور،  210،  4 ؛ ثعالوى، ج869

ق، 1416، نسفی؛ 431 ،  8  ، جق1418 ؛315

 ،  20  ج ق،1419اهلل،  ؛ فررررل246 ،  3  ج

   448 ،  8  ؛ حشی بر سروی، هرران، ج  326

 625،   9ج ق، 1369؛ طیررب، 216 ،  6  ج

 .122،   12  ج 

ثعرالوى،   ؛149 ،  13 تا، ج لوسی، بیر.ک. آ. نیز 11

، 8  جق، 1418؛ قاسررری، 210 ،  4  هررران، ج

 448 ،  8  ؛ حشی بر سوی، هران، ج431  

 .216 ،  6    ج

آیا دید  کسى ک  معورود خرود را   » آیات ترجرۀ. 12

هوا  نفس خروی  قررار داده   خدا نرد ا  را    

با آگاهى )برر اینکر  شایسرت  هردایت نیسرت(      

گرراه ساخت    بر گوش   قلو  مدهر زده   برر  

ا  افکنده استآ! با این حا  چر    چشر  پرده

تواند غیر از خدا ا  را هردایت کنردآ!    کسى مى

( آنها گفتنرد: چیرز    23شویدآ! ) آیا متذکِّر نرى

 ،جز هررین زنردگى دنیرا  مرا در کرار نیسرت      

میرند   گر هى جرا  آنهرا را    گر هى از ما مى

جز طویعت   ر زگار مرا را هرالک   گیرند    مى

گوینرد علررى    کند! آنان ب  این سخن ک  مى نرى

زننرد )  گررانى    ندارند، بلک  تنهرا حردس مرى   
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(   هنگامى ک  آیات ر شرن  24پای  دارند( ) بى

شرود، دلیلرى در برابرر آن     ما بر آنها خوانده مرى 

گویید  گویند: اگر راست مى ندارند جز اینک  مى

ه کنید(   بیا ریرد )ترا گرواهى    پدران ما را )زند

کنرد،   ( بگو: خدا ند شرا را زنده مى25دهند( )

، بار دیگر در ر ز قیامت کر  در  راندیم یسپس م

کنرد؛  لرى    گرردآ ر  مرى   ،آن تردید  نیسرت 

 .(«26) دانند بیشتر مردم نرى

بیننرد، تنهرا      هنگامى ک  تو را مى». ترجرۀ آیات 13

گویند: آیرا ایرن      می رندیگ یب  باد استهزایت م

عنروان پیرامور     هران کسى است ک  خدا ا  را ب

( اگررر مررا بررر پرسررت  41برانگیخترر  اسررتآ! )

رفت  کردیم، بیم آن مى خدایانران استشامت نرى

ک  ما را گرراه سازد! اما هنگامى ک  عذاب الهى 

ترر   فهرند چ  کسرى گررراه   را بوینند، بز د  مى

کر  هروا    ( آیا دید  کسرى را  42بوده است! )

نفس  را معوود خود برگزیده اسرتآ! آیرا ترو    

توانى ا  را هدایت کنرى )یرا بر  دفرا  از ا       مى

بر  بیشرتر آنران    ( آیا گران مى43( )آ!برخیز 

فهرنردآ! آنران فشر  هرچرون      شنوند یرا مرى   مى

 «(44ترند! ) ند، بلک  گرراها چهارپایان

،   19ج ق، 1420، عاشرور  برن هرچنین ر.ک. ا .14

 ،  7   ج 117،   9  رسی، هران، ج؛ طو59

، 4  ج  139،   3ج  ق،1412طورسرری، ؛ 269

؛ ج 36،   13ج  ش،1364، ؛ قرطوررری97  

16  ، 167. 

فرمایرد }یَرا أَیْهَرا     سوره نساء ک  می 59. مانند آی  15

الاذِینَ آمَنُوا أَطِیعدوا اللا َ  َأَطِیعدوا الراسدرو َ  َأُ لِری   

ي یررا در ایررن آیرر  شررریف  کرر    ...ال ررأَم ر  مِررن کُم 

ترین اعتررا  قلوری نسروت بر  حکرم       کوچک

دانرد     پیامور خدا را خر ج از دایرۀ ایرران مری  

فرماید }فَلَا  َرَبِّکَ لَا یدؤ مِنُونَ حَتاى یدحَکِّردوکَ  می

فِیرَا شَجَرَ بَی نَهدم  ثُم  لَا یَج دد ا فِی أَن فُسِه م  حَرَجًرا  

 (.65یدسَلِّردوا تَس لِیرًاي )النساءبمِر ا قَرَی تَ  َ
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