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ییالدینمحمدبنعلی(.)1971فصوصالحکم.الزهرا.
ابنعربی،مح 
 بیتا).الفتوحاتالمکیه.بیروت:دارصادر.
-------------------------( دارالفکر.
ابنعساکر،علیبنحسن(1111ق).تاریخ مدینه دمشق.بیروت: 
 اندلسی،عبدالحقبنغالب(1111ق).المحررالوجیز.بیروت:دارالکتبالعلمیه.

ابنعطیۀ
 بیتا).سنن ابنماجه.بیروت:دارالفکر.
ابنماجه،محمدبنیزید( 
 بیتا) .شرح مائه کلمه .قم :جامعۀمدرسینحوزۀ
بحرانی،کمالالدینمیثمبنعلیبنمیثم ( 

ابنمیثم
 علمیه.
قم :مرکزالغدیر
 امینی ،عبدالحسین (1112ق) .الغدیر فى الکتاب و السنه و االدب .چاپ اول . االسالمیه.


للدراسات
یتا).صحیحالبخاری.بیروت:دارالفکر.
بخاری،محمدبناسماعیل(ب بیتا).السننالکبری.بیروت:دارالفکر.
بیهقی،احمدبنحسین( ترمذی،محمدبنعیسى(1119ق).سننالترمذی.بیروت:دارالفکر.حلّی،جمالالدینحسنبنیوسف(1999ش).منتهیالمطالب.تبریز:حاجاحمد.ابنعربی».دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.جلدچهارم.چاپسوم.
خراسانی،شرفالدین(1981ش).« خطیببغدادی،ابواحمدبنعلی(1111ق).الکفایه فی علمالروایه.بیروت:دارالکتبالعربی.

بینا.
بیجا: 
بیتا).روضاتالجنات فی احوال العلما و السادات. 
محمدباقر( 

خوانساری،دارقطنی،علیبنعمر(1117ق).سنن دارقطنی.بیروت:دارالکتبالعلمیه.سجستانی،سلیمانبناشعث(1111ق).سنن ابیداوود.بیروت:دارالفکر.بیتا).نهجالبالغه.قم:دارالهجره.
ابوالحسنمحمدبنحسین( 
سیدرضی، ذویالقربی.
جاللالدینعبدالرحمانبنابیبکر(1113ق).االتقان فی علومالقرآن.قم: 
سیوطی، شانهچی،کاظم(1981ش).درایهالحدیث.چاپچهارم.قم:دفترانتشاراتاسالمی.
 صدوق،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه(1978ش).عیون اخبار الرضا (ع).تهران:نشرجهان. طباطبایی ،سید محمدحسین (1117ق) .المیزان فى تفسیرالقرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعۀمدرسینحوزۀعلمیۀقم.
دارالمعرفه.
طبرى،ابوجعفرمحمدبنجریر(1111ق).جامعالبیان فى تفسیرالقرآن.بیروت: 

دارالثقافه.
-طوسی،محمدبنحسن(1111ق).االمالی.قم: 

نقدتعاملعلمالحدیثیاوباروایات

فتوحاتمکیۀابنعربیو

/111جایگاهاحادیثنبویدر
عجلونی،اسماعیلبنمحمد(1118ق).کشفالخفاء.بیروت:دارالکتبالعلمیه.بیتا).احیاء علوم الدین.بیروت:دارالکتابالعربى.
ابوحامدمحمد( 
غزّالی، بینا.
بیجا: 
بیتا).تذکرهالموضوعات. 
فتنی،محمدطاهربنعلی( مؤسسهالرساله.

فخررازی،محمدبنعمر(1111ق).المحصول فی علم اصول الفقه.بیروت:ناصرخسرو.
قرطبى،محمدبناحمد(1921ش).الجامع الحکامالقرآن.تهران: محمدرضا(1978ش).مجموعه آثار حکیم صهبا.چاپاول.اصفهان:کانونپژوهش.

قمشهای،
 کلینی،محمدبنیعقوب(1921ش).الکافی.تهران:دارالکتباالسالمیه.مجلسی،محمدباقر(1111ق).بحاراالنوار.بیروت:مؤسسهالوفاء.

دارالفکر.
مسلمبنحجّاج(1119ق).صحیح مسلم.بیروت: مطهری،مرتضی(1981ش).کلیات علوم اسالمی.تهران:صدرا.سسهآلالبیت.

نجفی،محمدحسن(1111ق).دالئلالصدق لنهجالحق.قم:مؤ

مظفرمقریزى،تقىالدیناحمدبنعلى(1111ق).امتاعاالسماع.بیروت:دارالکتبالعلمیه.حامدحسین (1922ش) .عبقاتاالنوار فى امامه االئمه االطهار .اصفهان :کتابخانۀ عمومى امام
میر 
 امیرالمؤمنینعلى(ع).
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چکیده

جملهعکسهایهواییوماهوارهایمسجلشده

امروزه،بادالیلفراوان 
از
استکهزمینبهشکلسطحیمعلقدرفضانیست.ازسـویدیگـر،برخـی
پژوهشگرانمدعیاندکهدرقرآنکریم،زمینبهصورتسطحیهمـوارو
پهنمعرفیشدهاست.دراینمقاله،بامعنـاشناسـیدقیـقتـروا ۀ«ارض»و
ارزیابیمدلولآیاتمربوطبدان،دریافتهایمکهآنچهدرقرآنبـهصـورت
سطحیپهنوهموارمعرفیشـده،مجمـو کـرۀزمـیننیسـت؛ بلکـهوا ۀ
«ارض»درمعناینخستینخـود،فقـ بـرخشـکیهـایکـرۀزمـیناطـق 
برنمیگرفتهاست.

واقیانوسها 
رادر

ودریاها

میشده

حانگـاریزمـین،رابطـۀقـرآنوعلـم،
واژههای کلیددی:قـرآن،مسـط 
اتقرآنی،خطاناپذیریقرآن.

شبه
.1دانشآموختهدانشگاهفردوسیمشهد rnf1981@yahoo.com
 .2استادیار دانشگاه فردوسی مشهد a.jalaly@um.ac.ir
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 .بیان مسأله
هیچتردیدی،زمـینشـکلکـروی
نشانمیدهندکهبدون 

هایهواییوماهوارهای


عکس
امروزه،
دارد(معتمد،1973ش:.)14البته،شکلزمیندقیقاًکـرهوارنیسـت؛بلکـهتاحـدینـامن ماسـتو
زمینوار»نـامنهـادهانـد(دامپـییـر،1984ش:.)249-241درایـننوشـتاربـاانـدکی
برخیآنرا« 
تسامح،ازهماناصطقحکرویتزمینبهرهمیگیریم.بههرحال،امـروزهمعلـومشـدهاسـتکـه
زمینبهصورتسطحیکهدرفضایـارویآبمعلـقباشـد،نبـودهونیسـت.درایـنمیـانبرخـی
عیشدهاندکهدرقرآنزمینبهشکلمسطحبهتصـویردرآمـدهوکـرویبـودنآن

نویسندگانمد
ردشدهاست .براینمونه،شجا الدینشفادرتولدیدیگـردرصـب هایخطـابیوشـعاریینـین
مینویسد:«برایپیروانمکتبقرآنباهمۀتقدسیکهاینکتـاببـرایصـدهامیلیـونپیـروانآن


رابهشکلبستریمسـطحآفریـدیم"(نبـا:)2
داشتهودارد،دفا ازبرداشتهایییوناینکه"زمین 
و...پذیرفتنینیست».(ر.ک:حسینیطباطبایی،1981ش:.)141-141
پارهایازروشنفکرانمسلماننیزبهوجودتعارضظاهریدراینبابگرایشیافتـهانـد.بـرای

مثال،احمدقبانچیدرسراالعجازالقرآنی(بیتا:)111پسازردن ریۀاعجازعلمیوموهـون
کهمخالفانقرآنمیتوانندشیوۀموافقانتفسیرعلمی-یعنیاسـتنادبـه

شمردنآنبیانمیکند
آنهاباقرآن-رابرایابطالحقیقتقـرآنبـهکـارگیرنـدو
حقایقعلمیکشفشدهومقایسۀ 
اینامرباپیگیریوبحثدربارۀ آیاتیکـهبـاکشـفیاتعلمـیجدیـدمعـارضاس ـت،ممکـن
جا).اودرادامهپنجنمونهازاینآیاترابرمیشماردکهنخسـتینآنهـاآیـۀ«و
میشود(همان 
إلیاالرضِکیفسطحت»(قرآن،غاشیه:)11اسـت(همـانجـا).بـهعقیـدۀقبـانچی،ایـنآیـه
همانجا).البته،اودرادامۀنوشـتارخـود-
صراحتداردکهزمینمسطحاستوکروینیست( 
بیآنکهواردحلتفصیلیمسألهشود-بهاجمالاینتعارضراقابلحلمیداند(همـان،)111؛

رفن ـراز
کندکهپاسخدادنبهاینگونهایرادهـافقـ بـاسـقحتأویـلوصـ 


تصریحمی
ولی
ظواهرممکناستودرینینشرایطی،شیوۀشایستۀآناستکهازمباحثعلمیجدیدبـرای
اثباتاعجازقرآناستفادهنکنیم؛زیراخصمرابرآنمیداردکهازهمینسـقحعلیـهمـاسـود
بهعقیدۀقبـانچی،ظاهرآیـۀ11غاشـیهبـادادههـایعلمـیجدیـد
ببرد(همان،.)114درمجمو  
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دربــارۀشــکلهندســیزمــینمنافــاتدارد؛ازایــنرومــیتــواناورادرشــمارمــدعیانایــن
بحثدانست.

 .بررسی تفصیلی مسأله
براساساستقراینویسندۀاینمقاله،برایبررسیتحلیلیوتفصیلیمدعایمقاله،ارزیابیمـدلولو
صفتهاییکهدرایندوازدهآیـهدربـارۀ«ارض»

فعلهاو
میرسد. 
مفاددوازدهآیهضروریبهن ر 
بهکاررفتهاندوممکناستمنافیکرویبودنزمینقلمدادشوند،ازهفتریشـهمشـتقشـدهانـد:
بس ،دحو،سطح،طحو،فرش،مددومهد.درادامۀایننوشـتار،ابتـدابـهمعناشناسـیوا ۀ«ارض»
راتبیینوارزیابیمیکنیم.

پردازیموسپسبهترتیباینهفتریشه،مدلولآندوازدهآیه


می

  .معناشناسی «االرض»وا ۀ«ارض»درقرآن411باربهصورتمعرفهباالفوالم،8باربهصـورتمضـافبـهضـمیرو1
باربهصورتنکرهبهکاررفتهاست(درمجمو 421بار).اهلل ت«االرض»رابـاتعبیرهـاییماننـد
«الجرمُالمقابلللسماء»(راغب،: 1412)11(جرمـیکـهمقابـلآسـمانقـراردارد)،«التـیعلیهـا
؛ابنمن ور،بیتا:/7)111(آنچـهکـهمـردمبـرآنقـراردارنـد)و
ابنسکیت،: 1411 14
الناس»( 
ـنفــارس،: 1411/81)1(آنچــهمــابــررویآنهســتیم)معرفــیوتبیــین
«والتــینحــنعلیهــا»(ابـ 
کردهاند.

بهگفتۀتفلیسی،«ارض»درقرآنبههفتوجهاسـت:زمـینبهشـت،زمـینمکـه،زمـینمدینـه،

زمینمصر،زمیناردنوفلسـطین،زمـیناهـلاسـقموجملـهزمـین(یعنـیکـلزمـین)(تفلیسـی،
یاستکهمیتوانزمینمناطقبرشمردهرادریکوجهگنجانـدوبـااصـقح

1978ش:.)12بدیه
اینتقسیمبندی،«ارض»رادرقرآنبرسهوجهپنداشت:.1کلزمین؛.1پهنهوقطعهایمحـدوداز
زمین؛.9زمینبهشت.وجهاخیرنیزجنبهایکامقًاستثناییداردوتنهامصـدا مسـلمآن،آیـۀ74
زمراست:«وأورثنا االرضَ نتبوّءُ من الجنّة حیثُ نشاء»:«وزمین[وخاک]رابهمیراثبهمادادکهدر
هرجایبهشتکهبخواهیممسکنگزینیم».
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دام انیبابرشمردنوجوهیمانندزمینمکه،زمینمدینهو...ونیـزبـاتأویـلهـاییدوروجـوه
«ارض»رابهسیزدهموردرساندهاست(دام انی،1371م:.)91-13برایمثال،اودرآیـۀ«وماا ننعا

آنچهبهمردمنفعمیرساند،درزمـینبـاقیمـیمانـد»،

الناسُ فیمکثُ فی االرض»(قرآن،رعد::)17«
مراداز«االرض»را«القلب»معرفیکردهاست(دام انی،1371م:)91؛یعنیآنچـهمفیـداسـت،در
میتواندهمـان
بیهیچدشواری، 
قلبودلباقیمیماند؛درحالیکهدرآیۀیادشدهوا ۀ«االرض» 

معنایاصلیخودراداشتهباشد.
بههرحال،مراداز«ارض»درقرآن،همانزمینیاستکـهدرزیـرپـایآدمـیقـرارداردوبـا
توجهبهقرائنمیتوانفهمیدکهازاینوا هکلیتزمینارادهشدهاستیافق محدودهوپهنـهای
ازآن.ازسویدیگر،بدیهیاستکهازوا ۀ«ارض»درفضاینـزولقـرآن،کـرۀزمـینبـهنهـن
مخاطبانمتبادرنمیشدهاست؛ولـیبسـیاریازپژوهشـگرانجدیـدبـرایمعنـاشناسـی«ارض»در

ـردهانــد(واع ـ زاده،: 1411/1118؛مصــطفوی،
آیــاتقــرآنازتعبیــر«کــرۀزمــین»اســتفادهکـ 
1921ش:/112؛رضاییاصـفهانی،1981ش:/1.)192همچنـین،تصـورسـیاربـودن(واعـ زاده،
: 1411/1)21ومقح ۀزمیندرکنارسایراجـرامآسـمانی(همـان،)118قیـودجدیـددیگـری
هستندکهبهتعریف«االرض»راهیافتهاندوبیمآنمیرودکهفهمقرآنـیمـاراازیـاریوبفهـم
عرفیمخاطباناولیۀوحیمنحرفکنند.
آنینـانکـهامـروزدر
آشکاراستکهدرفهمعرفیمخاطباناولیۀقرآن،کرویبودنزمین- 
نهنمانقشبستهاست-هرگزمطرحنبودهاست.بنابراین،نهقرآنونهمتکلمیدیگردرآنعهـد
نمیتوانستوا ۀ«ارض»رابهکارگیردوانت ارداشتهباشدکهبهنهنمخاطبانشمفهومکرۀزمین

رسیارهایدرکنارسایرسـیار ههـای

متبادرشود.بههمینترتیب،امکاننداشتازوا ۀ«ارض»تصو
من ومۀشمسیارادهشود.همچنین،یونامروزه«ارض»بـهصـورتکـرهدرن ـرگرفتـهمـیشـود،
درنتیجهطبقاتداخلیاینکرههمجزء«ارض»تلقیمیشوند؛درحالیکهدرفضـاینـزولقـرآن
بهدلیلمسجلومعهودنبودنتصورکنونیازکرهبودنزمینوطبقاتداخلـیآن،ازوا ۀ«ارض»

همانپوستۀبیرونیوسطحظاهریارادهمیشدهاست.درواقع،اهلهرزبانیمتناسببـاتصـوراتی
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کهازعالمخارجدرنهندارند،بهوضعوا گانمیپردازندوزبـانهـرقـومیبازتـابتصـورات،
آنهابهعالمخارجاست.
فرهنگونگاهویژۀ 
ممکناستاینسؤالبهنهنبرسدکهآیاتصوراتیماننـد«مسـطحبـودن»و«سـاکنبـودندر
ترمیشودکه
درعصرنزولنبودهاند.اینسؤالهنگامیجدی 

مرکزعالم»جزءمدلولوا ۀ«ارض»
برخیمفسرانمانندبروسوی(بیتا:/1)471قیـودیماننـد«واقـفعلـیمرکـزالعـالم»(سـاکندر
تبیینارضلحاظکردهاند.پاسخمثبـتبـهسـؤالمطـرحشـدهمسـتلزم

مرکزعالم)رادرتعریفو
پذیرشایناستکهصرفبهکارگیریوا ۀ«ارض»ازسویقرآنتأییدوتصویبتصـورکـانب
وخقفواقعمخاطباناولیهباشد.بهبیاندیگر،دراینفرضْقـرآنبایـدابتـداتعریـفدرسـتیاز
بیانکندوآنگاهبهسخنگفتنازآنبپردازدمگرنهسخنگفـتناز«ارض»برحسـب

وا ۀ«ارض»
شمارمیآید.

همانتعریفوتصوررایج،نوعیصحهگذاشتنبرتصورخطایمخاطبان 
به
درمقامحلایناشکالمیتوانگفتاینمقدمهکهویژگیهایین یرمسطحبـودنزمـینبایـد
جزءمدلولوا ۀ«ارض»درعصرنزولقرآنلحاظشوند،قابلتشکیکوتردیداست؛زیراقیـاس
کرویبودنزمیندرحالحاضر-کـهامـریمسـجلدرانهـانعمـومیاسـت-بـامسـطح

کردن
معالفار است.درعصرحاضر،کـرویبـودنزمـیندر
انگاشتنزمیندرعصرنزولقرآن،قیاسی 
انهانعمومیشناختهشدهومورداتفا است؛امامسألۀمسطحبـودنزمـیندرگذشـتۀعلمـیبشـر

هموارهموافقانومخالفانیداشتهوظاهراًهیچگاهاجماعیدربارۀحاصلنشدهبود(بـرایمقح ـۀ
عقایــدمختلــفملــلقــدیمدرایــنزمینــهر.ک:ســارتون،1942ش:82؛دامپــییــر،1984ش:12؛
رضاییاصفهانی،1981ش:/1.)187-182
بهعقوه،امروزهمسألۀکرویبودنزمینعمومیشدهاست؛بهایـنمعنـاکـههمـۀمـردمازآن

آگاهاندوبدانانعاندارند.ولیمعلومنیستدرگذشتهاساساًبحثازشکلهندسیزمین،بحثـی
عمومیوهمگانیبودهوحالتمسطحزمین-بهفرضاتفا خواصبرآن-درنهنعمـوممـردم
بلکهمحتملاستهمانگونهکـهامـروزهبـرایمثـالبحـثاز

همشناختهشدهومسجلبودهاست؛
طبقاتزمین،بحثیتخصصیومنحصربـهدانشـمندانزمـینشناسـیاسـت،درگذشـتهنیـزتصـور
مسطحبودنزمینمخصوصعالمانآندورانبودهباشد.بهبیاندیگر،هریندامروزه-بـهفـرض-
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درعلمزمینشناسیبرتعدادطبقاتزمیناتفا ن روجودداشتهباشد،آیامـیتـوانتعـدادطبقـات

رابهکاربرد،ازکـقم
زمینرامدلولوا ۀزمینقلمدادکردواگرفردیدرعرفعاموا ۀ«زمین» 
اینگونهبرداشتکردکهمرادشزمینباهمینتعدادطبقاتاست.
میتوان 
او 
بیتردید،پاسخسؤالباالمنفیاست؛زیراالفاظدرعرفعامبرهمۀخصوصیاتشـناختهشـدۀ
یوهمهفهمازاشـیاءوضـعمـیشـوند.

اشیاءداللتنمیکنند؛بلکهفق برایتصویریاجمالی،کل

همچنین،برفرضاینکهبگوییممسطحبودنزمیندرعصرنـزولامـریاجمـاعیبـودهودرنهـن
همانگونهکـهامـروزدربـارۀکـرویبـودنینـین
عموممردمهممسجلوشناختهشدهبودهاست( 
است)؛حتیاگرینینهمباشد،بازهمبهن رمیرسدویژگیهـاوخصوصـیات«ارض»،حتـیآن
ویژگیهایمسجل،قطعیوشناختهشدهدرانهانعموممردمهممدلولوا ۀ«ارض»نیستند؛ بلکـه

فهمازاینپدیدهداللتمیکند.اینتصـویر


اجمالیوهمگان
وا ۀ«ارض»فق برآنتصویرکلی،
نویژگیهـاوخصوصـیاتزمـینبرحسـبعلـمدوران

کامقًعرفیوعمومیاستوهرگزمتضم
کهکرویبودندردلوا ۀ«ارض»نهفتـهاسـتوبایـدآنرا«مـا

بدینسان،دراینادعانیز
نیست. 
میتوانتردیدوتأملکرد.
وضعله»ومدلولقطعیاینوا هدانست، 
درمعناشناسیوا ۀ«ارض»،تبییناینمسألهاستکهآیا«ارض»درفضای

بحثضروریدیگر
نزولقرآنمانندامروزهمبرمناطقخشکیوهمبـرمنـاطقدریـاییصـاد بـودهیـافقـ دربـارۀ
مناطقخشکیبهکارمیرفتهاست.اینبحثرابهایندلیلمطرحمیکنـیمکـهدرشـواهدزیـادی
وا ۀ«االرض»درمقابلآبهاودریاهابهکاررفتهاست.ایـنشـواهدنشـانمـیدهنـد«ارض»-در
معنایاولیه-فق برقسمتخشکیزمیناطق میشدهاستودریاهادرشمار«ارض»نبـودهانـد.
ولیبهظاهر،بعدهابهدلیلتوسعۀمعنـایی،وا ۀ«ارض»شـاملهـردوعرصـۀخشـکیودریـاشـده
است.نمونۀروشنکاربرد«ارض»درمعناینخسـترامـیتـواندرخطبـۀ31نهـجالبقغـه(خطبـۀ
اشباح)مقح هکرد:
کَبَسَ االرضَ علی مَور امواجٍ مُستعحلهٍ و لُجَجِ بحارٍ زاخا َهٍ تلاتم ُ اواذیّ ُامواجِهاا و تَصامَعقُ
متقاذفاتُ اثباجِها ... .فَخَضَ َ جماحُ الماءِ المُتالط ِ لثقلِ حملِها ...و سکنَت االرضُ ماُُحوّه فای
لجّه تیّاره ...فلمّا سکنَ هیجُ الماءِ من تحاتِ اکنافِهاا...(سیدرضـی،1981ش::)49زمـینرابـر
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امواجاوجگرفتۀآندریاهادر

آبهایدریاهایمملوفرونهاد.
تقطمامواجخروشانوبرپهنۀ 
تقطموخروشبودندوارتفاعاتامواجآندریاها-برخوردکنانبایکـدیگر-بـهحرکـتو
سرکشیآبخروشانبهخاطرسنگینیوثقالتحملزمینفرونشستو

جنبشدرآمدهبودند.
پسآنگاهکـهغلیـانآبدر

آبهایمواجآرامگرفت...
زمینپهنشدهوبس یافتهدرپهنۀ 
زیرجوانبوگوشههایزمینآرامشد....


درسخنانبـاالازنهـجالبقغـهوا ۀ«االرض»-درمجمـو وبـهمنزلـۀپدیـدهایواحـددرعـالم
تکوین-درمقابل«امواجمستفحله»،«بحارزاخره»و«الماء»قرارگرفتهاسـت.بـدینسـان،«االرض»
شاملآندریاهانمیشود؛بلکهدریاهـایمـتقطمامـریبیرونـیوخـارجازقلمـرو«ارض»فـرض

رافرومــینشــاند.

خروشــانآنهــا

مــیشــوندکــهســرانجامســنگینی«ارض»امــواجپــرتقطمو

ابیالحدیدمیگویـد:«انّ هیجانَ الماء و غلیانَه و موجه سکن بوض ِ االرضِ علیاه»(بـیتـا:/2)441
ن 
اب 
(هیجــان،غلیــانوآمدوشــدآببــاقــرارگــرفتنزمــینبــرآنســاکنشــد).درایــنگفتـۀشــارح
بهنحویمتمایزدرکناریکدیگربـهکـاررفتـهانـد؛یعنـی«االرض»
نهجالبقغهنیز«الماء»و«االرض» 
شامل«الماء»نیست.بهاینترتیب،شارحبیانمیکندکه«ظاه ُ کالم امی المؤمنین علیهالسّالم انّ المااءَ

خلق قبل االرضِ»(همانجا)(ظاهرسخنامیرالمؤمنین( )آناستکهآبقبلاززمینخلـقشـده
نهجالبقغهنیز
است).دراینتوضیحهم،تمایزمیان«االرض»و«الماء»آشکاراست.درخطبۀ121 
میتوانهمینتمایز«االرض»و«الماء»رادیـد:«و کیف مُدتَ علی ماور المااءِ ارضَا »(سیدرضـی،

زمینخودراپهننمودهای).

1981ش:)84(ویگونهبرآمدوشدآب،
درمتوندیگرینیزهنوزردپایاینمعنایاولیـۀوا ۀ«االرض»برجـایمانـدهاسـت.حتـیدر
ایمتونفارسیهممیتوانکاربردوا ۀزمـینرادرمقابـلآبهـاودریاهـامشـاهدهکـ رد.در


پاره
آنهاوا ههای«ارض»یا«زمـین»فقـ بـراینشـان
نمونهبسندهمیکنیمکهدر 
اینجابهنکردوازده 
دادنپهنۀخشکیبهکاررفتهاند:
.1طبرینوشتهاست:«سُئل وهب عن االرضین کیفَ هِیَ؟ قال :هی سب ُ أرضین ممهُةٌ جزائ ُ ،بین
کلّ أرضین بح ٌ ،و البح ُ محیطٌ بذل

کلّاه»...(طبـری،بـیتـا:/1:)41«ازوهـبدربـارۀزمـینهـا

جزیرهواروجـوددارد.میـانهـردو

پرسیدندکهآنهایگونهاند؟گفت:هفتزمینگستردهو
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زمیندریاییاستودریاتماماینمجموعهراهمدربرگرفتهاست».آشکاراستکهدرپاسـخ
برقسمتهایخشکیاطق شـدهودریـاپدیـدهایخـارجاز«ارض»

وهب،وا ۀ«ارض»فق 
تصورشدهاست.
ابنعبـاس(بـهنقـلازقرطبـی،1322-1321م:/11)11«و االرضَ ماُدناها»راایـنگونـه
.1 
تفسیرکردهاست:«بسمناها علی وجه الماء»(آنرابررویآبپهنکرده،بس دادیم).درایـن
عبارتنیزتمایز«ارض»ازآبدریاهاکامقًمشهوداست.
ترجمهایعربیازتورات،خداوندعرصۀخشکیرا«ارض»نامیدهاست:«وقاال

.9براساس
اللّه لِتجتم المیاه تحت السّماء الی مکان واحُ و لِتظه الیابسه و کان کذل

ودعا اهلل الیابساه أرضااو و

آبهایزیرآسمان
مجتم المیاه دعاه بحاراو»...(کتابمقدس،تکوین:/1:)11-3«وخداگفت: 

دریکجاجمعگرددوخشکیظاهرشودوینینشدوخداخشکیرا"زمین"نامیدواجتمـا 
آبهارادریانامید».

پدیدهایمعرفـیشـدهاسـتکـهبنیـانآنبـر

.4درجایدیگریازکتابمقدس،«ارض»
دریاهاست:«لل ّب االرضُ ومِلؤُها المسکونه وکلُ الساکنین فیها النّه علی البحاار أسّساها»...(مزامیـر:
،14:)1-1«زمینومحتویاتشازآنپروردگاراست.قسمتمسکونشوتمامساکنانآن؛زیـر
او[ستآنکه]آنرابردریاهابنانمود».بنابراین،دریاهاخارجاز«ارض»قـراردارنـدو«ارض»
یعنیپهنهوعرصۀخشکی.
.1درجایدیگریازکتابمقدس،عنوان«الباسطُ االرض علی المیاه»(بس دهندۀزمـینبـر
آبها)برخداونداطق شدهاست(همان،.)2/192

.2قرطبی(1322-1321م:/1)111نوشتهاسـت:«قال مجاهُ وغی ه من المعسّا نن انّاه تلاالی

أنبس الماء الذی کان ع شه علیه فجلله أرضاو»(مجاهدومفسرانیدیگرگفتهاندکهخـدایتعـالی
آبیراکهعرششبرآنبود،خشکنمودوآنرا«ارض»قـرارداد).بنـابراین،وا ۀ«ارض»بـر
عرصهایاطق میشودکهخشکشدهاست.

ازمعتقدانبهکرویبودنزمیناست،ینینمـینویسـد:

.7ابوریحانبیرونی(بیتا:)18که
گرداوازهمهسویها».مفهوماینجملهبـه

«...وجملهزمینوآبیکیکرهشدوهواگردبر
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وتمامخشکیهاوآبهاتشکیلیـککـرهدادنـد؛یعنـیبیرونـی

فارسیامروزینینمیشود:

درمعنایخشکیبهکاربردهاست.

زمینرا
.8براساسگفتۀبیرونی(1977ش:،)183ارسطودررسالۀخودبهاسکندربیانکردهاست:
«االرض محصوره بالماء»(یعنیزمیندرحصاریازآباست).
نعجیبه(: 1412/8)147درتفسیرخودگفتاریکـیازعالمـانرابیـانمـیکنـدکـه
.3اب 
برپایۀآنزمیندردریاقراردارد:«...انّها مستق ه فیه أی فی البح ».(ضمیر«ها»براساسسیا بـه
بازمیگردد).
«االرض» 
.11دریکیازروایاتبحاراالنوارینینآمدهاست:«...البحار الزاخ ات التّای های بااالرض

محیمات»(مجلسی،: 1419/31:)113دریاهایلبریزومملوکه«ارض»رادربرگرفتـهانـد.در
هانمیشود.

اینعبارتنیزدریاهاخارجاز«ارض»قراردارندو«ارض»شاملآن
.11درتفسیرسورآبادینیلآیۀ«واالرض ف شناها»(قرآن،ناریات:)48ینینآمدهاسـت:
«زمینرابـدینبزرگـیبـررویآببـازکشـیدیمکـهنـهفروشـودونـهبرآیـدونـهبگـردد».
(ســورآبادی،1981ش:/4.)1491همــینتلقــیمفســررادرجاهــایدیگــریازتفســیراونیــز
حقتعالییونزمینراآفریدزمینبـرسـرآبگـردانبـود»
میتوانمشاهدهکرد؛برایمثال« 

ینکهیگونهبازکشیدهانـدآنرابـرسـر

(همان،)1714(برسرآبیعنیرویآب)؛«وبهزم
آب»(همان،)1818؛«زمینرابازکشیدیمبررویآب»(همان،.)1411
.11فخررازی(بـیتـا:/18)191درپاسـخگـوی یبـهایـنسـؤالکـهحکمـتنکـرمکـرر
بهعقیدۀاو،آسمانتاقیـام
هاوزمینپرداختهاست. 


آسمان
آسمانهادرقرآنییست،بهمقایسۀ

کندومعدومنمیشود؛ولـیزمـینپیوسـتهدر


قیامتباقیاستوهیچجزئیازآنسقوطنمی
میگوید:«امّا االراضی فک منها ما صار بح او
معرضتبدیلوت ییرقراردارد.فخررازیدرادامه 

هایهبسیارازآنهاکهبهدریاتبدیلشـدهانـدودوبـارهزمـین


ازمین
و عاد ارضاً»(همانجا)(ام
گشتهاند).روشناستکهدرایـنعبـارت،«ارض»درمقابـل«بحـر»بـهکـاررفتـهوازآنفقـ 
خشکیهاارادهشدهاست.
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باتوجهبهاینشواهد،میتوانگفتوا ۀ«ارض»درقـرآنکـریمفقـ نـاظربـهپهنـۀخشـکی
بیرونیخشکیهانهطبقاتداخلـیکـرۀزمـین.ازسـویدیگـر،

استآنهمپوستۀخارجیورویۀ
وا ۀ«االرض»-برخقف«السماء»-درهیچجایقـرآنکـریمبـهشـکلجمـعبـهکـارنرفتـهاسـت.
رامیتوانردیابیکـرد (سـید
هرینددرمتوندیگرن یرنهجالبقغهتعبیرهای«ارضون»و«ارضین» 
رضی،1981ش:.)117-112بااینهمـهبـهن ـرمـیآیـدوا ۀ«ارض»بـههمـانصـورتمفـردنیـز
میتواند«اسمجنس»تلقیشودوبرهمۀافرادخودداللتکند.برمبنایایندیدگاه،هـرمحـدوده

میتواندیکفردازافراد«ارض»شمردهشود.
وپهنهایاززمین 

اخفش(: 1411/1)711نیلآیۀ«ومن االرض ماثلهن»(قـرآن،طـق :)11مـیگویـد:«جلال
االرضَ جماعه کما تقول هل

الشاهُ والبلی ُ وانت تلنی جمی َ الشااه وجمیا ُ االبال»(ارضرادرمعنـای

همانگونهکهمیگوییگوسفندوشترنابودشدوتمامگوسفندانوشترانراقصد

جمعقرارداد.
میکنی).

بهن رمیرسددرآیاتیمانند«رب السّاموات و االرض»(قـرآن،رعـد:،)12«الحماُهلل
بااینهمه، 

الذّی خلق السّموات و االرض»(قرآن،انعام:،)1«بُن السّموات و االرض»(قرآن،بقره:،)117«نلل ما
قرآن،آلعمران:)13و«لاه ملا

فی السّموات و ما فی االرض»(

السّاموات و االرض»(قـرآن،بقـره:

پدیدهایواحددرکنـارسـایرپدیـدههـایعـالمخلقـتاراده
)117قرآنکریممجمو «ارض»را 
درکنارآسمانهاودرسـاختارکلـی،کاینـات

کردهاست.بهبیاندیگر،اینگونهآیاتبه«ارض»
اشارهدارند؛بنابراینمفهومکل«ارض»رابـهنهـنمـیرسـانند.درنتیجـه،معنـای«ارض»درینـین
آیاتی،همانزمینیاستکهزیـرپـایمخاطبـانقـرارداردتـاهرجـاکـهامتـدادمـییابـد(هرینـد
مخاطباندقیقاًندانندتاکجاویگونهادامهمییابد).
بهمنزلـۀپدیـدهای
کهدراینتحقیقبررسیمیشوند،همگیبه«ارض» 

آیاتدوازدهگانهایهم
اینرو،آیاتنامبـردهمفهـومکـل«ارض»
از 
درکنارسایرپدیدههایعالمهستیاشارهدارند. 

واحد
رابهنهنمخاطبمتبادرمیکنند. باتوجهبـهایـناصـلوبـاتوجـهبـهآنچـهد ربـارۀعـدمشـمول
میتـوانمعنـایوا ۀ«ارض»رادرایـندوازدهآیـهینـینتبیـینکـرد:
«ارض»بردریاهاگفتهشد، 
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زمینیکهدرزیرپایمخاطبانقرارداردتاهرکجاکهادامهوامتدادمییابد،مگرآنکهبـهدریاهـا
نمیکند.

اقیانوسهاوا ۀارضصد

واقیانوسهابرسدکهبردریاهاو

  .تبیین مدلول آیات مربوط  . -بسط«واهلل جلل لک االرض بساطاو لِتسلکوا منها سبالو فجاجاو»(قـرآن،نـوح:.)11-13راغـب(: 1412)12
دادهشده)بهرهمیگیـرد.

درمعناشناسی«البساط»ازتعبیر«اس ٌ لکّل مبسوط»(نامیبرایهرییزبس
دیگرل ویاننیزباتعبیرهاییمشابهن یر«ما بُسِطَ»(فیروزآبادی،1971ش:/1911؛ابنمن ور،بـیتـا:
/7،)113«مااا نُبسَ اطُ»(جــوهری،: 1417/91112؛ابــنفــارس،: 1411/1)147و«مااا بساامتَه»
ابندرید،: 1411/1)197«البِساط»رابرهرشیءبس دادهشدهصاد دانسـتهانـد.امـامن ـوراز
( 
بهطوردقیقییست؟
«شیءبس دادهشده» 
راغب(: 1412)12«بسطُ الشیء»رابه«نش ُه و توسّالُه»(بـازشـدنوگسـترشیـافتنآن)معنـا
بیتا:/7 ،)113فیروزآبادی(1971ش:/1 )911وجوهری(: 1417/9)1112
نمن ور( 
میکند.اب 

ابنفـارس(: 1411/1)147«امتُاد الشایء فای عا ض او غیا
نیز«نَشَرَ»رامعادل«بَسَ َ»دانستهاند. 

ع ض»(کشیدهشدنشیءازجهتعـرضآنیـاازجهتـیدیگـر)رامعنـایاصـلیریشـۀ«بسـ »
ابندرید(: 1411/1)197نیزمیگویـد:«بسمتُ الشیء ابسُمُه سبماو اذا مَُدتَه علای االرض»
میداند. 

میگوییبسمتُ الشیء ابسُمُه سبماوهنگامیکهییزیرابرزمینپهنکنیوامتداددهی).«مَـد»را
( 
میتوانمعادل«کشیدن،گستردنوامتداددادن»معناکـرد.بـهایـنترتیـب،بـهکـاربـردن«بِسـاط»

خشکیهاودریاهابدانیم-فق بربس یـافتن

درموردزمین-حتیبرفرضاینکهزمینرامجموعۀ
وگستردهشدنآنداللتمیکندواینامرباکرویبودنآنمنافاتیندارد.مصطفوی،ازل ویـان

میداند.
رابهمعنای«اتساعه»یعنی«وسعتیافتنآن» 
معاصر،(1921ش:/1)114نیز«بسطُ المکان» 
کاربردوا ۀ«بساط»درقرآنکریمفق درهمینموردمشـاهدهمـیشـودوسـایرکاربردهـای
قرآنیریشۀ«بس »بهموضوعاتیمانندبس رز وروزی(قرآن،بقره:،141رعد:،12اسـرا ء:،91
قصص:81وعنکبوت:،)21بس ابرهـادرآسـمان(روم:)48وگشـادنیـادرازکـردندسـتهـا
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دکهنمیتواننددرمعناشناسـی«بِسـاط»

(مائده:،18ممتحنه:،1رعد:14وانعام:)39مربوطمیشون
تعیینکنندهایایفاکنند.
نقش 
یکبارکاربردداشتهاسـت:«نانوف طوبی للزّاهُنن فی الاُنیا
درنهجالبقغهنیزوا ه«بِساط»فق  
ال اغبین فی االخ ة اولئ

قومٌ اتخذوا االرض بساطاو»...(سیدرضی،1981ش::)137«اینوفخوشـا

بهحالزاهداندردنیا،مشتاقانبهآخرت،ایشانمردمیهستندکهزمینرافـرشوزیرانـدازخـود
رمیآیدبهترینترجمهبرایوا ۀ«بِساط»دراینجاهمانفرشیازیراندازاسـت.

بهن
قراردادند.»... 
برخیمترجمانمعاصرقرآنوا ۀ«بِساط»درآیۀموردبحثرابهفرش(آیتی،1927ش:نیلآیـه؛
کردهاند.
فوالوند،1972ش:نیلآیه)یازیرانداز(خرمشاهی،1971ش:نیلآیه)ترجمه 
ابنعاشور(: 1411/13)131نیز«البساط»رابه«جامهیافرشیکـهبـراینشسـتنیـاخوابیـدن

پهنمیشود»معناکردهاست.اماباتوجهبهتصریحل ویانمتقدممبنیبرعمومیتداشتن«بِساط»بر

رابهفرشیاپاریۀپهنشدهمحـدودکـرد.

نمیتوان«بِساط»
رمیرسد 

بهن
هرشیءبس دادهشده، 
گفتهمیشودکهیکمصدا آنفـرش

ییزگستردهای

درتفسیرنمونهنیزآمدهاست:«بساطبههر
است».(مکارم،1974ش:/11.)78اگر«بِساط»رافق پاریهیافرشپهـنشـدهقلمـدادکنـیم،در
آیۀموردبحثزمینبه«بِساط»تشبیهشدهاست؛یعنـی«واهلل جلال لکا االرضَ کالبِسااط»؛امـااگـر
«بِساط»رابرهرشیءبس دادهشدهصاد بدانیم،درآنصورتزمینواقعاً«بِساط»استونیـازی
بهمقدردانستنکافتشبیهنیست.
آیۀبیستمسورۀنوح:«لتسلکوا منها سبالو فجاجاو»نیزدرمعناشناسـیبِسـاطاهمیـتفراوانـیدارد.
بهمعنای«ط قااو واساله»(راههـایگشـاده)اسـت(ر.ک:ابـنعطیـه،: 1419/1971؛
«سبالو فجاجاو» 
بهمعنـای«ط قااو مختلعاه»
بیتا:/91141؛شوکانی،بیتا:/1)138یا 
بیتا:/11111؛رازی، 
طبرسی، 
(راههایمتعددومختلف)وطبـری(: 1411/13)111درروایتـیازابـنعبـاسایـنمعنـارانقـل
بایدزمینهسازیاسـبب

کردهاست(نیزر.ک:ثعلبی،: 1411/2.)187بنابراین،«بِساط»بودنِزمین
سیروسلوکانسانهادرراههایپهناوروگشادۀآنشودوبهن رمیآیـدبسـ وگسـترشزمـین

سیروحرکتانسانهادرزمینپنداشـتهشـود؛زیـرابسـ وگسـتردگیزمـینایـن

میتواندمقدمۀ

فراهممیآوردکهانسانهادرپهنۀآنپیوستهبهحرکتورفـتوآمـددرآینـد.ازایـنرو،

امکانرا
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برایندمعنایایندوآیهینینمیشود:«خداوندزمینرابرایشماگستردتادرراههـایگشـادۀآن

بهسیروحرکتبپردازید».
بهمعنایشیءگستردهشدهوبس یافتهاستوبهکاربـردنایـنوا هدربـارۀ
باری،وا ۀ«بساط» 
«ارض»-حتیبهفرضاینکهارضراشاملخشـکیهـاودریاهـاهـمبـدانیم-بـاکـرویبـودنآن
بااینهمه،ممکناستادعاشودکهنمیتواندرمفهوم«بساط»صرفاًگسترش،بس 
منافاتیندارد. 
عربزبانانفعل«بس »و«بساط»یا«مبسـوط»رادرتوصـیفاجسـام
وتوسعهرامقح هکرد؛زیرا 
کارنمیبرند؛ینانکهبرخـیمفسـرانماننـدابـوعلیجبـایی(طبرسـی،1973ش:/1،)21

کروی 
به
ابنعطیه(: 1419/1 ،)971ثعالبی(بیتا:/4)944وابوحیاناندلسی(: 1419/8)994ظاهرایـن

آندانستهاند.جباییکهآیۀمـوردبحـثرا

مسطحبودنزمینومنافیباکرویبودن

آیهرادالبر
منافیکرویبودنخوانده،معتقداست:«الک ه التکون مبساوطه»(طوسـی،1988ش:/1.)119سـید

میگوید:«الک ه قاُ
میکندون 
میپردازد،اینگفتاراورانقضن 
مرتضیهمکهبهردسخنجبایی 

تکون مبسوطه»؛بلکهاوهمانعانداردمجمو ارضْمبسوطنیستواگردراینآیـهوا ۀ«بسـاط»
دربارۀ«ارض»بهکاررفته،فق بهایندلیلاستکـهدر«ارض»مواضـعوقطعـاتبسـ دادهشـده
وجوددارد(طبرسی،1973ش:/1.)21بنابراین،اگراینسخنجباییراتصـدیقکنـیمکـه«الکا ه

کهبهکـاربـردنتعبیـر
التکون مبسوطه»وارضراهمشاملخشکیهاودریاهابدانیم،بایدبپذیریم 
«بساط»دربارۀمجمو زمینمنـافیکـرویبـودنآناسـت.درپاسـخبـهایـناشـکالبایـدگفـت
اولاینکهباتوجهبهشواهدیادشده،ن رگاهراجحایناستکهوا ۀ«ارض»تنهـابـرپهنـهوعرصـۀ
خشکیصاد استوآشکاراستکهدراینفرض،قرآنوا ۀ«بساط»رابـرمجمـو کـرۀزمـین
کرویبودن،نقضِکرویبـودنکـرۀزمـینبرداشـت

اطق نکردهاستتاازتنافیوا ۀ«بساط»با
راپاریهوفرشپهنشدهمعناکنیم،تقـدیرآیـهایـنگونـهمـیشـود:

شود.دیگراینکهاگر«بساط»
«االرض کالبساط»:«ارضمانندبساطاست»وآشکاراستکهدرایـنتعبیـرالزمنیسـتوجـهشـبه
لزوماًشکلپاریهیافرشپهنشدهباشـد؛بلکـهصـرفاینکـهسـطحزمـینمثـلپاریـهیـافرشـی
شدهبرایحرکتوزندگیانسانهامساعدومتناسبباشد،اینتشبیهصاد خواهـدبـود.امـا


پهن
اگر«بساط»رابرهرشیءپهنشدهوبس یافتهصاد بدانیموبگوییم«االرض بساطٌ»،دراینفرض
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نیزادعایناسازگاریحلمیشود؛زیراخداوندمیفرمایـد:«واهلل جلال لکا االرض بسااطاو»؛یعنـی
شیءپهنشدهوگستردهاست.بهدیگرسخن،اینآیـه

زندگیآنها

زمینبرایانسانهاواززاویۀ

مییابید؛بلکهمـیفرمایـدخـدا
ازباالیآسمانهابهزمینبنگرید،آنرا«بساط» 

نمیفرمایدکهاگر

زمینسطحیپهنشدهوگسترده

برایشمازمینرااینگونهقراردادهاستوواقعاًبرایماآدمیان،

گونهمییابیم.


متعارفخودآنرااین
استودرزندگی
برمسطحانگـاری


دعویجباییمبنی
بدینسان،انگشتنهادنبرتعبیر«لک »دراینآیهبرایرد
زمین،استوارترازپاسخسیدمرتضیمینماید؛زیرادرمقامنقدسـخنسـیدمرتضـیممکـناسـت
اینآیهبهزمینبهصورتیککلمنسجموواحـداشـارهمـیکنـدنـهبـهقطعـاتو

گفتهشودکه
نمیتوانمسطحانگاشـتنزمـیندرقـرآن
پهنههاییمحدودازآن.بههرحال،ازآیۀ13نوحهرگز 

رانتیجهگرفت.

  . -دحو«و االرض بلاُ ذلا

ـلبـناحمـدفراهیــدی(: 1414/1)117
دحاهااا»(قــرآن،نازعـات::)91خلیـ 

«الدحو»رامترادف«البس » معرفیکردهاست.بنابهروایـتطبـری(: 1411/91،)21-13قتـاده،
سدیوسفیاننیز«دحاها»رابه«بسطها»معناکردهاند.طبریخودنیز«الُحو»رابـه«البساط و الماُّ»
همان،.)13ابوالفتوح(1922ش:/11)14«الدحو»،«البسـ »و«المـد»راازن ـر

ترجمهکردهاست(
ابنمن ور(بیتا،/14،)111جـوهری(: 1417
ابنقتیبه(1978ش:،)119 
معنایکسانشمردهاست. 

/2 ،)1994فیروزآبادی(1971ش:/4 ،)917طریحی(: 1418/1)14وشوکانی(بـیتـا:/1)978
بهصورتهمـوار
ابنعاشور(: 1491/91)77قید«بتسونه»( 
نیز«دحاها»رابه«بسطها»معناکردهاند. 
وصاف)رابهاینتعریفاضافهکردهوینینگفتهاست:«الُحو :البسط و المُّ بتسونه».
براساسمعنایمنتخبماازوا ۀ«ارض»،بیانهمواروصافبودنخشکیزیرپایآدمیان-تـا
هرجاکهادامهمییابد-مفهومیموجهدارد.البته،مراد،همـواروصـافبـودناجمـالیآناسـت؛
میشودنهآنکههرگونهپسـتیوبلنـدیازعرصـۀزمـین
بهگونهایکهزندگیبشررویآنممکن 

نفیشود.امااگرزمینرامجموعۀخشکیهاودریاهابدانیم،دراینفـرضممکـناسـتمخالفـان
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بهمعنای«بس »یا«بس بتسویه»رابرجسمکرویاطق نکننـدومـدعیمعارضـۀایـنآیـۀ
«دحو» 
شریفهباکرویبودنزمینشوند.روشناستکهدراینجادیگرتعبیـر«لکـم»-کـهدرآیـۀپیشـین
اآیامیتوانبدونوجوداینتعبیربازهمبرایـنبـاوربـودکـهمـراد

گرهگشابود-وجودندارد.ام

آیه،زمینازدیدگاهانساناست.
نمیتواند
بهباورنگارنده،آیۀ91نازعاتدرسیا بیانخلقتکایناتقرارداردونهنمخاطبا 

متوجهمشاهدۀزمینازماورایآنشود.درنتیجه،تحدیدآنبهمن رۀعرفیزمینازدیدانسـانهـا،
مبناییاستکهیندانراجحجلوهنمیکند.بنابراین،بهترآناستکهبـرمعنـایمنتخـبخـوداز

دپیشگفتهاست-پهـنشـدنزمـینو

وا ۀ«ارض»تأکیدکنیموبرپایۀاینمعنا-کهمؤیدبهشواه
همواروصافبودناجمالیآنرافق ناظربهعرصهوپهنۀخشکیبدانیم.
مبنیبرآمادهوهمواروصافشدن
پارهایازصاحبن رانمعاصرمانندزغلولنجاربیانقرآن 

زمینرامنطبقبریافتههایعلمیجدیددانستهاند؛زیرابراساسن رگاهعلم،زمیندرآغـازشـکلی

گونهایکـهزنـدگیبـرآنامکـانپـذیرنبـودهاسـت
به 
ناصاف،ناهموارودندانهدندانهداشتهاست؛ 
(نجار،1112م:.)178
ازسویدیگر،راغب(: 1412)171درمعناشناسی«دحو»گفتاریمتفاوتدارد.اومیگویـد:
«واالرض بلُ ذل

دحاها أی ازالّها عن مق ّها کقوله نوم ت جف االرض و الجبال و هاو مان قاوله دحاا

المم الحصی من وجه االرض أی ج فها».درتوضیحسخنراغببایدگفت«ازالّها عن مق ّها»بـهایـن
معناستکهخداوندزمینراازمحلخویشراندیـابـهبیـاندیگـر،حرکـتدادوجابـهجـاکـرد.
«ت جف االرض»نیزبهمعنایراندهشدن،حرکتکردن،تکانخوردنولرزیدنزمیناست.مراداز
«ج ف»رُفتن،روبیدن،وجابهجاکردناستوجملـۀ«دحا المم الحصای مان وجاه االرض»بـهایـن
ریگهاراازسطحزمینروبیدوبهجایدیگریبرد».
معناستکه«باران 
میکنـد:«المحو کالُّحو و هی بساط الشایء و الاذهاب
راغب(همان،)911درجایدیگریبیان 

به»؛یعنی«طحو»مانند«دحو»استوآنبهمعنایبس یافتنیکشیءوبُردهشدن[=حرکـتداده
شدنوجابهجاشدن]آناست.ازمجمو ایندوگفتاردرمییابیمکهبهعقیـدۀراغـب،در«دحاو»
عقوهبرمفهومبس یافتنوپهنشدن،مفهومتکانخوردنوجابهجاشدنهـموجـوددارد.شـاید
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ترجمۀ«باغلتاندنگستراند»ازمحمدمهدیفوالدوند(:1972نیلآیه)بتواندمرادراغباز«دحـو»
رادرزبانفارسیبازتابدهد.درتفسیرنمونههمآمـدهاسـت:«دحـا...بـهمعنـایگسـتردناسـت.
بعضینیزآنرابهمعنایتکاندادنییزیازمحلاصلیاشتفسیرکـردهانـدویـونایـندومعنـا

بهیکریشهبازمیگردند».(مکارم،1974ش:/12.)111

الزموملزومیکدیگرند،
درقرآنکریمازریشۀ«دحو»فق درهمینآیهاستفادهشدهاست؛اماکاربردهایریشـۀدحـو
درنهجالبقغهسهموردوهمگیدربارۀپهنشدن،بس یافتنوگستردهشدنزمیناند:
.1الله داحی المُحوات و داع المسموکات(سـیدرضـی،1981ش:)13(خداونـداایگسـترانندهو
برافراشتهشده).

آسمانهای]

زمینهای]گستردهشدهوبرافرازنده[
پهنکننده[ 

دهشده).
هایپهنشدهوگستر 

زمین
.1واالرضین المُحوه(همان،)112(و 
آبهـای
وزمینپهنشدهوبس یافتـهدرپهنـۀ 

.9و سکنت االرضُ مُحوه فی لجه تیّاره(همان،)49(
مواجآرامگرفت).

 . - -3سطح
«و الی االرض کیف سُمِحَت»(قرآن،غاشیه::)11«سُمِحَت»دراینآیـۀشـریفهبـهوجـوه«سُامححَت»و
«سَمَحتُ»نیزقرائتشدهاست(خطیب،: 1411/11.)412شایدبتوانگفتمعنای«سُامححَت»-در
بابتفعیل-ازمعنای«سُامِحَت»-کـهثقثـیمجـرداسـت-موکـدترومحکـمتـراسـت.امـاوجـه
«سَمَحتُ»-کهثقثیمجرد،صی ۀمتکلموحدهواززبانخداونداست-بـرخقفدووجـهپیشـین،
فعلیمعلوماستومفعولآنمحذوف،یعنی«سمحتُها».
بسیاریازاهلفـنماننـدقتـاده(ر.ک:طبـری،: 1411/91،)117ابـنقتیبـه(1978ش:،)111
ـنجــوزی(: 1411/8،)192ســیوطی(1921ش:/2،)949شــوکانی
ثعلبــی(: 1411/2،)441ابـ 
کردهاند.راغـب(: 1412
بیتا:/1)491وطریحی(: 1418/1)971«سُمِحَت»رابه«بُسِمَت»معنا 
( 
)197گفتهاست:«السمحُ اعلی البیت .سمحتُ المکان جللته فی التسونه کسمحٍ قال و إلای االرض کیاف

پشتبامخانهاستومعنای«سمحت المکان»-براساسگفتـارراغـب-
سمحت».مراداز«اعلی البیت» 
ینینخواهدشد:آنمکانرامانندبامخانههمواروصافکردم.
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بیتا:/1)484نیز«السامح»رابـه«ظها البیات اذا کاان
وابنمن ور( 
فراهیدی(: 1414/1)818 

کردهاند.اگـرمعنـای«سامحتُ االرض»بـروفـق
پشتبامخانههرگاهکهصافباشد)معنا 
مستونا»( 
ً
«سمحت المکان»اینگونهباشد:«جللتُ االرض فی التسونه کسمحٍ»،دراینصورتفعل«سُطِحَت»بـر
بامخانهداللتمیکند.ممکـناسـتگفتـه

همواروصافبودنزمینبسانهمواریوصافیپ 
شت
شودکهپایبندیبهتعبیر«کسطح»اقتضاءداردکهنتوانیمزمینراکرویتصـورکنـیم؛زیـراسـطح
نمیتواندکرویفرضشـود.امـابرمبنـایمعنـایمنتخـبمـاازوا ۀ«ارض»،نفـی
(یعنیبامخانه) 
کرویتاز«ارض»تعارضیباعلمندارد؛زیرااساساًاز«ارض»مجمو کرۀزمینارادهنشدهاسـت.
بیتا:/91)118-117نیلآیـۀ11غاشـیهمـیگویـد:«برخـیمـردمبراسـاسایـنآیـه
فخررازی( 
استداللنمودهاندکهزمینکروینیستواین[استدالل]ضعیفاست؛یونکرههرگاهدرنهایـت

هرقطعهایازآنهمانندسطحخواهدبود».دراینکقممفسر،داللـت«سُامِحَت»بـر

بزرگیباشد،
مسطحوهمواربودننفینشدهاست؛بلکهمسطحبودنزمینبهمسطحبودنپهنـههـاوقطعـاتآن
برگرداندهشدهاست.
وبهمخاطبخودمیگویید:«ببـین

درنقداینن رمیتوانگفتکهمستطیلبزرگیکشیدهاید
بیدرنـگخواهـدگفـت:«ایـنیـکمسـتطیل
یهمربعیکشیدهام!».بدیهیاستکهمخاطبشما 

استنهمربع».اگرشمادرپاسخبگویید:«اینمستطیلیکمستطیلبزرگاسـتوهـرقطعـهایاز
میتوانبهشکلمربعدرن ـرگرفـت»،درایـنصـورتشـماازاسـتداللفخـررازیپیـروی
آنرا 
کردهاید؛استداللیکهضعفآنآشکاراست.

حدیدهشدنزمینازنگاهمعمولیانسانهـااشـارهشـدهاسـتو

دراستداللفخررازیبهمسط
توانگفتخداوندبهاعتبارآنچهماانسانهـادرنگـاه

یانگیزدکهآیامی
ایناشارهاینسؤالرابرم 
خودادراکمیکنیموآنچهدرظاهرموردمشاهدۀماقرارمیگیرد،زمینرامسطح،همـوار

عرفی
وصافمعرفیکردهاست.
آیامیتوانگفتدعوت«افال ننظ ون»بهنگاهکردنوتأملکـردن،دعـوتمخاطبـانبـهنگـاه

آنهابراسـاسعکـسهـای
کردنازهمانجاییاستکهدرآنقراردارندواساساًنگاهومشاهدۀ 
هواییوماهوارهایموردن رنیست.اگرمخاطبیدرصددبر آیـدکـهبـهنگـاهوتأمـلخـودعمـق
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هایهواییوماهوارهایبهمشاهدۀزمینبپـردازد،ایـننـو مشـاهدهرا


بخشدوبااستفادهازعکس
بایدخقفدعوت«افالننظ ون»دانستیاجدیگرفتنوعمقبخشیدنبهآن؟
بهطورقطـعتصـوری
بهن رمیرسدهریندآدمیدرنگاهمعمولیخودزمینرامسطحمییابد، 

ازکلزمینهمدرنهندارد؛یعنیزمینیکهدرزیرپـایاوسـتتـاهرجـاکـهامتـدادمـییابـدو
وصف«سمحت»دربارۀزمین-باهمینبارمعنایی-گفتهشدهاست.
ابنعاشور(: 1411/91)171که«سمحت»رابـه«ساونّت»(همـواروصـافشـدهاسـت)معنـا

کرده،مراداز«ارض»رادراینآیه،ارضکلقـومیعنـیسـرزمینهـرقـومیدانسـتهومرادبـودن
مجمو کرۀزمینرادراینموضـعنفـیکـردهاسـت(همـانجـا).درتقویـتدیـدگاهابـنعاشـور
میتواند«اسمجنس»تلقیشود.بهاینترتیبیونگفتهمـیشـودخداونـد
میتوانگفت«االرض» 

رابهمعنایکلزمیننپنداشتوبراینباورشدکـه
،میتوان«ارض» 
«ارض»راهمواروصافکرد 
پهنهایازکرۀزمین»؛بنابرایناینجملهبهاینمعناست:هرپهنـهایاززمـینیـاهمـۀ
«ارض»یعنی« 
اینرو،وصفپهنشدنوهمـواروصـافبـودنِ
پهنههایزمینراخداوندهمواروصافکرد.از 

مصادیقآنجلوهمیکند(یعنـیوصـفهـرزمـینوسـرزمینی)نـهوصـف

«ارض»وصفافرادو
مجموعۀزمین.بهطوردقیق،همانگونهکهدرزبـانفارسـیگفتـهمـیشـود«خداونـدکـوه،دریـا،
جنگلهاوهمۀدشـتهـا

کوهها،همۀدریاها،همۀ
جنگلودشتراآفرید»ومقصودازآنهاهمۀ 
هستند.
بهعنوانپدیدهایواحدن رکردهومفهـوم
بااینهمه،بهن رنگارنده،آیۀموردبحثبه«ارض» 

کل«ارض»رابهنهنمخاطبمتبـادرمـیکنـد؛یعنـیوا ۀ«ارض»دراینجـابـرجمیـعپهنـۀزمـین
زمینرابهشکلسطحیهمـوارو

(خشکی)اطق شدهاست.بنابراین،هریندظاهرتعبیر«سُطحت»
صافترسیممیکند،همانگونهکهازسخناناهلل ـتبرمـیآیـدودرپـارهایازتفسـیرهاماننـد

تفسیرالجقلینفهمیدهشدهاست(محلیوسیوطی،1921ش:)281؛امابروفـقمعناشناسـیمختـار
؛ازاینرومیـانمفـادایـنآیـهو

ازوا ۀ«ارض»،اینوصفمختصقسمتخشکیکرۀزمیناست
پدیدنمیآید.گفتنیاستکهتنهاکاربردقرآنیریشۀ«سطح»رادر

کرویبودنکرۀزمینمنافاتی
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یشممیخـورد:«سااطحُ

همینآیهمیتواندیدوازاینریشهدرنهجالبقغهنیزفق یککاربردبه

المهاد»(سیدرضی،1981ش:)87؛یعنیهموارکنندۀزمینمهیاشده.
 . - -4طحو
خلیلبناحمـدفراهیـدی(: 1414/1)117«المحاو»رابـا
«واالرض و ما طحها»(قرآن،شمس:.)2 
تعبیر«شبه الُّحو و هو البسط»معرفیکردهاسـت.مقاتـلبـنسـلیمان(: 1414/9)488وابـنقتیبـه
میگوید:«و ملنای طحاهاا
(:1978)113«طحاها»رابه«بسمها»معناکردهاند.طبری(: 1411)129 

بسمها نمیناو و شماالو و من کل جانب»(طحاهایعنـیآنراازیـووراسـتوازهـرسـوبسـ داد).
راغباصـفهانی(1981ش:،)911ثعـالبی(بـیتـا:/4،)418ابـنجـوزی(: 1411،)411شـوکانی
دانستهاند.بنابراین،بهن ـر

نعاشور(: 1411/91)9113«طحا»رامترادف«دحا»
بیتا:/1)443واب 
( 
میرسدتعبیر«طحاها»دراینموضع،داللتیبیشازبسطهاودحاهاندارد.البته،برخیمفسرانن یر

ابنعاشور(همانجـا)وابوحیـان(: 1419/8)471بـهمفهـومآمـادهسـازیهـمدر«طحاو»اشـاره

کردهاندکهاینمفهومدرمحوربحثماتأثیرگذارنخواهدبود.

 . - -5فرش
«هو الذّی جلل لک االرض فِ اشاو»(قرآن،بقره:.)11«واالرضَ ف شناها فنل الماهُون»(قرآن،ناریات:.)48درآیۀ11بقره«فِ اشاو»بهوجوه«بساطاو»،«مِهاداو»و«مَهُاو»نیزقرائتشدهاست(خطیب،: 1411
/3.)141محتملاستکهاینوجوهقرائتدراصلوجوهتفسیریومعناییبودهوبعدهابـاوجـوه
شدهاند.فراهیدی(: 1414/9)1984«ف شاتُ العا ا »رابـه«بسـطته»معنـامـیکنـد.
قرائتمشتبه 
میکندوسخنیکیازل ویانبهنام
ابنمن ور(بیتا:/2)912نیز«فَرشَالشیء»رابه«بسطه»ترجمه 

میشودکه«العَ
لیثرایادآور 

«بسطُ العِ ا »دانستهاست.

ُ»رامصدریبرای«فَ َ َ نَع ِ ُ و نَع ُ ُ»شمردهوآنرابـهمعنـای
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راغب(: 1412)977نیز«الفَرش»رابه«بسطُ الثیااب»(پهـنکـردنجامـههـا)معنـامـیکنـدو
بهگفتـۀابوالفتـوح(1922ش:/1،)119«فـراشفعـالاسـت
میشمارد. 
«الع ا »رامعادل«المع و » 
،قتادهوربیعبنانس«فِ اشاو»را

بهمعنایمفعولیعنیمفروش».بنابهروایتطبری(: 1411/1)194

خواندهاند.مقاتـل(: 1414/1)92«ف اشااو»رابـه«بسااطاو»معنـامـیکنـد.طبرسـی

مترادف«مهاداو»
(1973ش:/1)21وابوحیان(: 1419/1)197نیـزگفتـهانـد:«العا ا

و البسااط و المهااد نظاائ ».

درفقراتدیگربررسیشدهومیشود).

(معنای«بس »و«مهد»
برخیدانشمندانازجمله ابوعلیجبایی(طوسی،1988ش:/1119؛ طبرسـی،1988ش:/1)21
رامنافیکرویبـودنزمـیندانسـتهانـد.

وصاحبحدائق(نجفی،1927ش:/7)949تعبیر«فِراش»
بهعقیدۀجبایی:«الع ا


البساط بسط اللّه تلالی انّاها و الک ه التکون مبساوطه».(طوسـی،1988ش:/1

بهمعنایبسـاطیعنـیشـیءپهـنشـدهوبسـ یافتـهاسـتو
.)119مرادجباییایناستکه«فِ ا » 
خداوندزمینراپهنکردهوبس دادهاست؛درحالیکـهکـرهنمـیتوانـدبـهحـالتیپهـنشـدهو
بس یافتهباشد.
بهباورزمخشری(: 1411/1)34آیۀ11بقرهفق بـرایـننکتـهداللـتداردکـهمـردماز
اما 
همدرفرضکرویبـودنوهـمدر

شاستفادهمیکنندوبهرهمیبرندواینامر

زمینمانندیکفر
فرضمسطحبودنزمینصاد است.ازاینرودرنگاهزمخشری،وصف«فـراش»کـهدربـارۀکـل

ابنعاشـور(: 1411/17)97نیـلآیـۀ48
میشود. 
زمیناست،بهپهنههاوقطعاتآننسبتداده 
ناریات«الع

»رابه«بسط الثوب و نحوه للجلوس و االضمجاع»،یعنیپهنکـردنجامـهوماننـدآن

براینشستنیادرازکشیدنمعناکردهاست.اوبراینباوراستکهدراینآیه،دروصف«ارض»،
رؤیتظاهریمردمازسطحزمینمقح هومراعاتشدهاست؛یعنیبرمبنایآنچهبـرایمـردماز
همانجا).
سطحزمینآشکاروظاهراست،آفرینشزمینبهپهنشدنفرشتشبیهشدهاست( 
درمقامنقدبایدگفتدراینن ریههمبهجایدرن رگرفتنمجمو زمین،بـهپهنـهوقطعـهای
ازآن-کهبرایمردممحسوسوملموساست-تکیهشدهاست؛درحـالیکـهدرتعبیـر«و االرض

عنوانپدیدهایواحدمورداشارهاستونمیتوانمخاطبانراملزمدانست

مُدناها»مجمو زمینبه
بلکهممکناستمخاطبانبخواهندباعکسهـایمـاهوارهای

کههمیشهازرویزمینبدانبنگرند؛
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بهن رمیرسدمبنایراجحدراینزمینههمانمعنـا
وهواییوازعالمباالبهمشاهدۀزمینبپردازند. 
افزونبراین،درآیۀ11بقرهتعبیر«لکم»وجـودداردو
شدن«ارض»بهگسترهوپهنۀخشکیاست. 
اینامکانهستکهبتوانوصف«فراش»راوصفیازمن رزندگیعرفیانسـانهـابـهشـمارآورد؛
یعنیبرایشما-وازمن رۀزندگیوحیاتعرفیشما-زمینراپهـنشـدهوبسـ دادهشـدهقـرار
دادیم.

 . - -6مهد
«الذی جلل لک االرض مهُاو»(قرآن،زخرف:،11طه:.)19«ال نجلل االرض مهاداو»(قرآن،نبا:.)2همبهصورت«مهُاو»وهمبـهشـکل«مِهااداو»قرائـت
وا ۀ«مهُاو»دراینآیات-درهرسهموضع- 
شدهاست(خطیب،: 1411/11،121،111 /8/9.)441خلیـلبـناحمـدفراهیـدی(: 1414/9
)1799میگوید:«المهُ الموض نُهَیِاُ لینام فیه صبّی».(مهدجایگاهیاستکـهبـرایخوابیـدننـوزاد
کندومیگوید:«المهاداسماجمـعمن


معرفیمی
رااسمیجامعتراز«المهُ»

مهیامیشود).او«المهاد»

ینانکهزمـینرا
المهُ کاالرض جللها اهلل مهاداولللباد».(همانجا).(مهادعنوانیجامعترازمهداست؛ 
خداوندبرایخلقمهادقراردادهاست).بنابراین،اگردرقرآنآمدهاست:«االرض مهادٌ»-براسـاس
اینگواهیخلیل-نبایدآنراتشبیهبپنداریم؛بلکهارضواقعاً«مِهاد»استونیازیبهمقدردانسـتن
کافتشبیهنیست.
عقوهبرمعناکردن«المهُ»به«ما تهیایءُ للصابیّ»،یعنـیجـاییکـهبـرای
راغب(: 1412)473 
بهتصویرمیکشـدومـیگویـد:
نوزادمهیاشدهاست،معناییعامترهمبرایآنمترادفبا«المهاد» 

«المهُ و المهاد المکان الممهُّ الموطّا قال الّذی جلل لکا االرض مهاُاو و مهاادا»ً.(همـانجـا).(«مهـد»و
سازیشدهاست.خداوندمـیفرمایـد:آنکـسکـهزمـینرا

شدهوآماده

بهمعنایمکانمهیا
«مهاد» 
برایشمامهدومهادقرارداد).برپایۀاینگـواهیراغـب،«المهاُ»و«المهااد»رامـیتـوانمتـرادف
دانستوهـردورابـهمعنـایمکـانآمـادهومهیاشـدهپنداشـت.ابـندریـد(: 1411/9)974نیـز
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میگوید:«کلّ شیء وطّئته فقُ مهُّته».(هرییزیراکهآمادهومهیاسـازی،دربـارۀآنبـهتـوگفتـه
میشود:مهُّته).

میگوید:«محلیاستکهبراینـوزادآمـادهو
ابنعاشور(: 1411/12)191درمعنای«المهُ» 
نینوزاددرآنگذاردهمیشودوحملمیگردد».او«المهاد»رابـه«العا ا

مهیامیشود؛یع

الممهّاُ

برآنجایزمیداندکه«مِهـاد»


کندوافزون
الموطاو»(همان،/91)19(بسترمهیاوآمادهشده)معنامی
جمع«مهد»باشد؛مانند«کِلاب»کهجمع«کلب»است(همان،/12.)191
باتوجهبهمعانیگفتهشده،روشناستکهدردووا ۀ«مهُ»و«مهاد»باکرویبودنزمینهـیچ
خشکیهاودریاهـابـدانیم؛یـونمفهـوماصـلی

دیدهنمیشود؛حتیاگرزمینرامجموعۀ

منافاتی
وآمادهشدناست.

نهفتهدرایندووا همهیا

 . - -7مدد
«و االرض مُدناها»(قرآن، :،7حجر:.)13«هو الذی مُّ االرض»(قرآن،رعد:.)9راغب(1981ش:)427معنایاصلی«المُّ»را«الج ّ»(کشیدن)معرفیمیکنـد.طبـری(: 1411
/12)131«مُدناها»رابه«بسمناها»ترجمهمیکند.تفاسیرجقلین(محلیوسیوطی،: 1419)174
وابنعاشور(: 1411/12)193نیز«المُّ»رابه«البسط»معنـامـیکننـد.قرطبـی(1322-1321م:/3
مرعدمیگویـد:«مُدناها أی بسمها طوالو و ع ضااو».اوایـنآیـهراردبـرکسـانی

)181نیلآیۀسو
مانندکرهپنداشتهاند(همانجا).مفسرماهمینباوررانیـلآیـۀنـوزدهمحجـر

میداندکهزمینرا

نیزتکرارمیکند(همان،/11.)11
پارهایازصـاحبن ـرانمعاصـربـاعبـورازفضـاینـزولقـرآنوفهـمعرفـی
ازسویدیگر، 
بردادههایعلمـیجدیـدبرآمـدهانـد.بـرای

مخاطبانمستقیمآن،درصددحملآیات«مُّ االرض»
مثال،شریفعدنان(1111م:ج)18-12نیلآیات«مُّ االرض»ازشـکافبرداشـتنپوسـتۀزمـین،
انفصالودورشدنقارههاازیکدیگروگسترشیـافتنآبهـاواقیـانوسهـایمیـانآنهـاسـخن
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میگوید.بههرحال،باارجا وبازگشتنمعنای«مُّ»به«بسط»،آنچهدرمواردپیشینگفتهشـد،در

اینجانیزصد میکند.

 .3نتیجهگیری
عویخودرابرآنبنانهادهاندکهمراداز«االرض»در

مدعیانمسطحانگاشتهشدنزمیندرقرآند
قرآن،مجمو کرۀزمیناست؛درحالیکهبرپایـۀپـارهایازشـواهد،«االرض»درمعنـاینخسـتین
خودتنهابرپهنۀخشکیصاد بودهاستودریاهـاپدیـدهایبیـروناز«ارض»تلقـیمـیشـدهانـد.
بنابراین،تعبیرهای«بساط»،«دحاها»،«سمحت»«طحاها»،«ف اشاو»«ف شناها»،«مُّ»و«ماُدناها»فقـ بـر
داللتمیکنندونمیتواننـد

پهنشدنوبس یافتنخشکیزیرپایما-تاهرجاکهادامهمییابد-
معارضکرویبودنکرۀزمینقلمدادشوند.همچنین،درتعبیرهای«مهُ»و«مهاد»بیشترمفهوممهیـا
وآمادهشدنزمیننهفتهاستتامفهـومپهـنشـدنوبسـ یـافتنآن.ازسـویدیگـر،حتـیاگـر
هاودریاهابینگاریم،بازهمنمیتوانمسـطحانگـاریزمـینرابـهقـرآن


خشکی
«ارض»رامجموعۀ
بهصورتاسمجنستلقیشود.دراینفرض،هر
نسبتداد؛زیرااینامکانهستکهوا ۀ«ارض» 
بهشمارمیرودوهویداستکهاینافراد
نهایاززمینیکیازمصادیقوافراد«ارض» 
محدودهوپه 
،نگارندهدربارۀدوازدهآیهمطرحشدهدراینمقاله«اسـم

ومصادیقسطحمانندنهکرویشکل.البته

جنس»شمردن«ارض»رامرجوحتلقیکردهومعنـاکـردنآنرابـهجمیـعپهنـۀزمـین(خشـکی)
راجحدانستهاست؛زیرادراینآیاتبهتمامزمینبهصورتپدیدهایواحدونوعـاًدرسـیا بیـان
بهعقوه،بانـاظرشـدن«ارض»بـهپهنـهوعرصـۀخشـکی،اشـکال
خلقتکایناتاشارهشدهاست. 
،ازبنیانناواردجلوهمیکردوبهمـددگـرفتناز

برمسطحانگاریکرۀزمیندرقرآن

مخالفانمبنی
راهکارهایدیگرنیازینبود.امااگربهفـرضفـردیبـامعنـایمختـارمقالـۀحاضـردربـارۀ«ارض»
خشکیهایزمینهمبهشکلسطحیپهنشدهوبس یافتهنیستند،

موافقتنکندویابگویدمجمو
بهصورتاسمجـنستکیـهکـردوبـرآنشـد
درایندوفرضمیتوانبرامکانمعناکردن«ارض» 

کهاساساًاز«ارض»،جمیعپهنۀزمین(تاهرکجـاکـهادامـهمـییابـد)ارادهنشـدهاسـت؛بلکـههـر
ایاززمینکهزیرپایآدمیقرارمیگیرد،یکـیازافـرادومصـادیق«ارض»تلقـی


محدودهوپهنه
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میشود.همچنین،درآیات11بقرهو13نوح،تعبیر«لک »وجـودداردکـهمـیتـوانبراسـاسآن،

وصفپهنشدنوبس یافتنزمیندرایـندوآیـهراتوصـیفیازمن ـرزنـدگیعرفـیانسـانهـا

دانست.
منابع
آیتی،عبدالمحمد(1927ش).ترجمة قرآن مجید.تهران:سروش.بیجا:داراحیاءالکتبالعربیه.
بیتا).شرح نهجالبالغه. 
ابیالحدید( 
ابن 
 انبنعلی(.) 1411تذکرةاالریب فی تفسیرالغریب.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
ابنجوزی،عبدالرحم 
 ----------(.) 1417زادالمسیر.بیروت:دارالفکر.ابندرید ،محمد ( .) 1411الجمهرهاللغه .ترتیب و تصحیح عادل عبدالرحمن البدری .بیروت :عالم
 الکتب.
بنیادپژوهشهایاسقمی.

ابنسکیت،یعقوب(.) 1411ترتیب اصالح المنطق.مشهد:
 ابنعاشور،محمدالطاهر(.) 1411التحریر و التنویر.بیروت:مؤسسهالتاریخالعربی.
 ابنعجیبهالحسنی،احمدبنمحمد(.) 1412البحر المدید.بیروت:دارالکتبالعلمیه.
 عطیه،عبدالحقبنغالب( .) 1419المحرّرالوجیز.بیروت:دارالکتبالعلمیه.

 ابن
ابنفارس،احمد(.) 1411معجم المقاییس اللغه.تحقیقعبدالسقمهارون.بیروت:دارالجیل.
 ابنقتیبه،عبداهللبنمسلم(1978ش).تفسیر غریب القرآن.داراحیاءالکتبالعربیه.
 بیتا).لسانالعرب.بیروت:دارصادر.
ابنمن ور،محمدبنمکرم( 
 ابوالفتوحرازی،حسینبنعلی(1922ش) .روض الجنان و روح الجنان.مشهد :بنیادپژوهشهای

اسقمی.
ابوحیاناندلسی،محمدبنیوسف(.) 1419البحر المحیط.بیروت:دارالکتبالعلمیه. اخفش ،سعیدبن مسعده ( .) 1411معانی القرآن .تحقیق عبداالمیر محمد امین الورد .بیروت :عالمالکتب.
بیتا).تفسیر روحالبیان.دارالفکر.
-بروسوی،اسماعیلحقی( 
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بیتا).التفهیم الوائل صناعة التنجیم.تهران:انتشاراتانجمنآثار
بیرونی،ابوریحانمحمدبناحمد( ملی.
  ----------(1977ش) .تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو مرذولة .حیدرآباددکن:مطبعهمجلسدائرهالمعارفالعثمانیه.
تفلیسی،حبیشبنابراهیم(1978ش).وجوه قرآن.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.بیتا).جواهر الحسان.بیروت:مؤسسۀاالعلمی.
ثعالبی،عبدالرحمنبنمحمد( 

ثعلبی،احمدبنمحمد(.) 1411الکشف و البیان.بیروت:دارالکتبالعلمیه.جوهری،اسماعیل(.) 1417الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة.بیروت:دارالعلمللمقیین. حسینی طباطبایی ،مصطفی (1981ش) .دینستیزی نافرجام (در نقد کتاب تولدی دیگر) .تهران:روزنه.
خرمشاهی،بهاءالدین(1971ش).ترجمة قرآن کریم.تهران:سروش.خطیب،عبدالطیف(.) 1411معجم القراءات.دمشق:دارسعدالدین.دامپییر،ویلیامسسیل(1984ش).تاریخ علم.ترجمۀعبدالحسینآنرنگ.تهران:سمت.
  دام انی،حسینبنمحمد (1371م) .اصالح الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم.بیروت :دارالعلمللمقیین.
بیتا).التفسیر الکبیر.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.
رازی،فخر( راغباصفهانی،حسینبنمحمد(1981ش).المفردات فی غریب القرآن.بیروت:دارالمعرفه.رضاییاصفهانی،محمدعلی(1981ش).پژوهشی در اعجاز علمی قرآن.رشت:کتابمبین.زمخشری،محمودبنعمر(.) 1411الکشاف.قم:نشرالبقغه.سارتون،جورج(1942ش).تاریخ علم.ترجمۀاحمدآرام.تهران:امیرکبیر.سورآبادی،عتیقبنمحمد(1981ش).تفسیر سورآبادی.تهران:فرهنگنشرنو.سیدرضی(1981ش).نهجالبالغه.ترجمۀمحمددشتی.قم:انتشاراتمشهور.بنابیبکر(1921ش).الدّرّ المنثور.دارالمعرفه.


سیوطی،عبدالرحمن
بیتا).فتحالقدیر.بیروت:دارالمعرفه.
شوکانی،محمدبنعلی( -طبرسی،فضلبنحسن(1973ش).مجمعالبیان فی تفسیر القرآن.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.
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بیتا).تاریخ طبری.بیروت:روائعالتراثالعربی.
طبری،محمدبنجریر( ---------(.) 1411جامعالبیان.بیروت:دارالفکر.طریحی،فخرالدین(.) 1418مجمعالبحرین.مکتبنشرالثقافهاالسقمیه.طوسی،محمدبنحسین(1988ش).تفسیرالتبیان.نجف:مکتبهاالمین.عدنان،شریف(1111م)،من علوم االرض القرآنیه.بیروت:دارالعلمللمقیین. فراهیدی ،خلیلبن احمد ( .) 1414کتاب العین .تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی .قم:انتشاراتاسوه.
فوالدوند،محمدمهدی(1972ش).ترجمة قرآن مجید.تهران-قم:دارالقرآنالکریم،«دفترمطالعاتتاریخومعارفاسقمی».
بیجا]:مطبعهدارالمامون.
فیروزآبادی،مجدالدینمحمد(1971ش).القاموس المحیط.[ بینا].
بیجا]:[ 
بیتا).سراالعجاز القرآنی.[ 
قبانچی،احمد( قرطبی،محمدبناحمد(1322-1321م).الجامع االحکام القرآن.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.بینا].
الکتاب المقدس أی کتب العهد القدیم و العهد الجدید(1887م).بیروت:[ مجلسی،محمدباقر(.) 1419بحاراالنوار.بیروت:مؤسسهالوفاء. محلی ،محمدبن احمد و عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی ( .) 1419تفسیر الجاللین .بیروت :دارالکتاباللبنانی.
مصطفوی،حسن(1921ش).التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب.معتمد،احمد(1973ش).زمینشناسی عمومی.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.زاده،محمد (زیر ن ر) ( .) 1411المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بالغته .مشهد :بنیاد
 واع  پژوهشهایاسقمی.
مقاتلبنسلیمان(.) 1414تفسیر مقاتل.بیروت:دارالکتبالعلمیه.مکارمشیرازی،ناصروهمکاران(1974ش).تفسیر نمونه.تهران:دارالکتباالسقمیه.نجار،زغلول(1112م) .قضیة االعجاز العلمی للقرآن الکریم و ضوابط التعامل معها.قاهره :نهضۀمصر.

-نجفی،محمدحسن(1927ش).جواهرالکالم.تهران:دارالکتباالسقمیه.
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زهره بابااحمدی میالنی
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چکیده

ارزشمندترین کتاب هدایت و انسانسازی

نهجالبالغه پساز قرآن کریم ،
استکهدرجایجایآن،انعکاسآیاتآسمانیقرآن،مشهوداست.یکى
ازشاخصههاىکالم امامعلی(ع)کهازانسآنحضرت باآیاتقرآنو
تسلطاوبرمعارفبلنداینکتابآسمانینشأتمىگیرد،استشهادبهآیات
کاربردن تعبیرهای قرآنى است .بررسی مباحث توحیدی در
قرآن و به 
نشانمیدهدکهبرخیخطبهها(مانندخطبههای،1،93،55155

نهجالبالغه

و  )173به طور کامل ،به توحید اختصاص دارند؛ اما در برخی دیگر از
مطرحشده،توحیداست .بهطورکلی ،در
یکیازموضوعهای  

آنها،تنها

نامههای  19و )91ودو حکمت (حکمتهای  159و
 99خطبه،دونامه ( 
 )979ازاینکتابارزشمند ،دربارۀ توحید سخنگفتهشده است .در این

.1استادیاردانشگاهتربیتمدرسnilsaz@modares.ac.ir
.1دانشجویکارشناسیارشددانشگاهتربیتمدرس z.milani21@yahoo.com
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پذیریمباحثتوحیدینهجالبالغه را ازقرآنکریم بررسیو

پژوهش ، 
اثر
تحلیل کرده و هماهنگی و ارتباط نزدیک بین قرآن و نهجالبالغه ،و
بهرهگیریکاملحضرتعلی(ع)راازقرآنکریمنشاندادهایم.



واژههای کلیدی :آیات قرآن ،نهجالبالغه ،استشهاد تلویحی و
تصریحی،توحید.
 .بیان مسئله
نهجالبالغه است .مروری کوتاه بر خطبهها،
توحید و خداشناسی ،از موضوعهای بسیار مهم در  
نامهها و حکمتهای ژرف حضرت علی (ع) آشکارا نشان میدهد که آن حضرت به این
موضوع -که اولین رکن از مجموعۀ مبانی اعتقادی اسالم است -دقت و توجهی خاص کرده
است .بررسیمباحثتوحیدینهجالبالغه نشانمیدهد کهبرخی خطبههابهطورکامل ،بهتوحید
وضعیتهایی

اختصاصدارند1؛ امادر بعضی خطبهها،نامههاوحکمتها ،در متنسخنان امام ،در
گوناگون،بهاصلتوحیدوخداشناسی،بهاجمالاشارهشدهاست.
معانی قرآنکریم باروح حضرت علی(ع) آمیخته بود و آن حضرت ،پیوسته همراه پیامبر
نهجالبالغه،خطبۀ قاصعه) وهر آیهای
(ص) بود،نوررسالترامیدید ،بوینبوترامیشنید ( 
میشد ،پیامبر (ص) آنرابر حضرت علی(ع)قرائتمیکردوتأویل ،تفسیر ،ومحکمیا
نازل 
بنابراین ،سخنان حضرت علی (ع)
متشابهبودن آن را به ایشان آموخت (ابنسعد ،بیتا : /1)1؛ 
بهشدتتحتتأثیرآیاتقرآنقرارگرفتهاست.گاهامام(ع)بهصراحت،بهآیهایازقرآناستناد

شبهکاربردهاست.

رابهصورت تلویحی ،درکالم
بیرهای قرآنى  
کردهو گاهنیزعبارتها وتع 
اثرپذیریتصریحی ،بهاینصورتاستکهامام(ع)دراحتجاجهاودرتأییدسخنانخویش ،به

اثرپذیریمحتوایینیزبهاینصورتاستکه مضمون
تمامیابخشیازآیهاستشهاد کردهاست . 

.1مانندخطبههای،1،93،55155و173ازترجمۀشهیدی.
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آیاتقرآن ،درکالم آنحضرتآمده است؛ بدوناینکهدربارۀ بهرهگیریازآیاتقرآن سخنی
نوعاثرپذیریبهچهارگونهبدینشرحتقسیممیشود:

گفتهشود. 
این
وامگیریودیگری تلخیص آیهو
اثرپذیری واژگانی که خود بر دو نوعاست :یکی 
الف)  
ترکیبهایمتناظر؛
ثرپذیریگزارهایکهبردوگونهاست:یکیاقتباسودیگریحلیاتحلیل؛
ب)ا 
اثرپذیریگزارشیبردونوعاست:یکیبیانبا استفادهاز الفاظمترادفودیگریتفسیر
ج) 
تقسیم؛
اثرپذیریالهامی.
د) 
نهجالبالغهازمعارفتوحیدی
دراینپژوهش،برایتبیینمیزاناثرپذیریمباحثتوحیدیدر 
رابررسیوتحلیلمیکنیم.

یها
هرکدامازانواعاثرپذیر 
قرآن، 

 .مقدمه
هرکهبخواهدبه تعالیمحکیمانۀ اسالم
قرآنکریم ،یگانهمنبعسرشارمعارفعالیاسالماست و  
دستیابد،بایدریشۀ آنرادر اینکتابآسمانیبیابد.هرگاهمسلماناندربیاناتقرآنی،ابهامی
درزمانحیاتپیامبر(ص)،ازایشانوپسازرحلتآنحضرت،ازافرادخبرهدراین
رامییافتند، 

وبعداز
تالهی،علیبنابیطالب(ع) 

پسازپیامبراکرم(ص)،اماموحج
حوزهسؤالمیکردند. 
ایشان،فرزندانشان،ائمۀ اطهار(ع) -کهباب علمرسولاهلل،راسخاندرعلم وآگاهانبهتأویل
قرآن بودند (کلینی ،1959ش: /1،119احادیث،1 1و -)9اینوظیفهرابرعهدهگرفتند.ازآنجا
کهائمهبرمعارفقرآنتسلطکاملداشتندوتنزیلوتأویلآنرامیدانستند(کلینی،1959ش:
بهاقتضاىکالم ،بهآیاتقرآن استشهادمیکردند.1
 /1،119احادیث،1 1و،)9درسخنانشان ، 
جوامع حدیثی شیعه ،آکنده از پرسشهای اصحاب ائمه و مردم از ایشان دربارۀ آیات قرآن و

.1برایاطالعاتبیشترنگاهکنیدبهاهوارکی(1933ش).
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اهلبیت(ع)بهآیاتقرآنبرایاثباتدیدگاهشان1ویارد
همچنیناستشهادهای 

پاسخهایائمه1و

باوریاپنداریغلط(صفار،1999ق:)99است.دراینمیان،توحید-کهاساسدینومحورتعالیم

تمامانبیادرطولتاریخبودهاست-دربیاناتائمه(ع)،جایگاهیویژهدارد.دربسیاریازکتاب-


بابهاییبهتوحیداختصاصدادهشدهواحادیثائمهذیلعنوانهاییمختلفآمده
هایروایی9، 
درمیانبیاناتائمه،سخنانحضرتعلی(ع)اهمیتیخاصدارد.
است. 


 .3استشهاد صریح به آیات قرآن
یآنکه
حکمتهایامامآمده است؛ ب 

دراینگونه استشهاد،عیننصّ قرآنی درخطبهها ،نامهها و 

ادخلوتصرفی درآنصورتگیرد .استشهادصریحدارایاقسامی بدین شرح

چگونه تغییر ی
هی 
است:



 .3-استشهاد به یک یا چند آیۀ کامل

پسازحمد وسپاسپروردگار،ازجهتناتوانی
نهجالبالغه،حضرت علی (ع)  
درخطبۀ نخست 
بشرازدرککنهذاتالهیو،...ازآفرینشجهان،اصنافگوناگونفرشتگان،چگونگیآفرینش
انسانازخاک،سجدۀ فرشتگانبر انسان،و نیز این مسئلهسخنگفتهاستکهتمامفرشتگان ،جز
نشاندادن
مهلتدادن به ابلیس را  
شیطان بر آدم سجده کردند؛ سپس هدف خداوند متعال از  
استحقاقشیطانبرایخشمالهی،تکمیلآزمایشوتحقّقوعدۀخدادانستهاست؛زیراخداوندبه
درتأیید اینمطلب اخیر ،امام به
هبودکهازمهلتیافتگانتاوقتمعلومباشد . 

شیطانوعدهداد
نبابویه،1999ق:93؛کلینی ،1959ش : /1،59،51115
.1مانند برقی ،1999ش: /1 95و  ،73 /1995؛اشعری،1993ق:51؛اب 
و....
.1مانندبرقی،1999ش:/1137؛کلینی،1959ش:/1،113/1،5/99و،199/75و....
،بیتا؛حرّعاملی،1913ق :باب«ان اهلل سبحانه اله واحد»،باب«الیدرک له کنه ذات و ال کنه صفة،
.9کلینی ،1959ش؛صدوق 
الیوصف بکیفیة»،باب«إن اهلل سبحانه التراه عین و الیدرکه بصر فی الدنیا و ال فی اآلخرة و ال فی النوم و ال فی الیقظة» وباب
«أنه الینبغی الکالم فی ذات اهلل و ال الفکر فی ذلك و ال الخوض فی مسائل التوحید بل ینبغی الکالم فی عجائب آثار قدرة اهلل
سبحانه»و....
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آیات  97و  93سورۀ حجر بدین شرح استشهاد کرده است :«إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ* إِلى یوْمِ الْوَقْتِ

الْمَعْلُومِ*».
آنحضرت درادامۀهمینخطبه ،ازحج سخنگفته و فرمودهاست:خداوند حجرابرمردم
هادربرابربزرگیاش واعترافشانبهعزتوجبروتشقرار
واجبکرد وآنرانشانۀفروتنی آن 
آلعمران استشهادکردهاست :«وَ لِلَهِ عَلَى
داد؛سپسبرای اثباتوجوبحج ،بهآیۀ  37ازسورۀ 

النَاس حِّجُ الْبَیتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَ اللَهَ غَنِی عَنْ الْعَالَمِینَ»؛یعنی:براىخدا،حجآن
خانهبرکسانىکهقدرترفتنبهآنراداشتهباشند ،واجباستوهرکهراهکفرپیشگیرد،
انبىنیازاست.
بداندکهخداازجهانی 
گونهای توصیف
شانخواستخدارابه 

کنندهای کهازای
درپاسخبهپرسش 

امامدرخطبۀ  31
،پرسشکننده رااز

سازتحمیدیهای مشتملبر وصفکبریای الهی
کند کهگویی اورامیبیند،پ 
ییابد ،نهی کردهاست؛ آنگاهشهادتدادهاست کسانیکه
غوردرآنچهبداناحاطۀ علمی نم 
بهکنهمعرفتذاتالهیدستنیافتهاند ،یقین بهاین مسئله که

خدارابهمخلوقاتتشبیهمیکنند ،
برایخدامانندینیست ،درعمقوجودشان راهنیافتهاست وگویی بیزاری تابعینازمتبوعینرا
یکهمیگویند :«تَاللَهِ إِنْ کُنَا لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ* إِذْ نُسَوِیکُمْ بِرَّبِ الْعالَمِین»؛یعنی :بهخدا
دهاند؛ هنگام 
نشنی 
مادرگمراهىای آشکاربودیمکهشماراباخداىعالمین ،مساوىقراردادیم.امیرمؤمنان در

آنهاآفریدنچیزیراکه
هنگامسخنگفتن از ویژگیهایفرشتگانفرمودهاست:« 

همینخطبه ،

خداوندبهتنهایی خلق کرده ،ادعانمیکنند»؛ «بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ* الیسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ»؛

یعنی :بلکهبندگانگرامىهستندکهبهگفتار ،ازخداپیشىنمیگیرندوبهفرمانشعملمیکنند
بعداز بیان شگفتی آفرینش پدیدههای
(قرآن ،انبیا : 15و )17؛ به همین ترتیب ،در خطبۀ  ،111 
جهان،بهآیۀ 15سورۀنازعاتاستشهادکردهاست :«إِنَ فِی ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْیخْشی»؛یعنی:دراین،
عبرتىاستبراىکسىکهمىترسد.
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 .3-استشهاد به بخشی از آیه

پساز بیان چگونگی آفرینش انسان فرموده است:
در خطبۀ نخست از نهجالبالغه ،امیر مؤمنان  
رفتهاند ،عملکنند؛ پسبه
خداوندازفرشتگانخواستبهآنچهبرعهدهدارندوعهدی کهپذی 

آنهافرمود :«اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَ إِبْلِیس» .دراینجا ،بخشی ازآیۀ  99سورۀ بقره ،بهزیبایی وبا

دربیانچراییاستنکافشیطاناز
انسجامیتماموکمال،بخشنخستکالماماموبخشبعدیرا 
نهجالبالغه،خطبۀ )1؛
سجده،بایکدیگرمرتبطکردهاست :«اعْتَرَتْهُ الْحَمِیةُ وَ غَلَبَتْ عَلَیهِ الّشِقْوَةُ »...( 
یعنی:«دیدۀمعرفتشازرشک،تیرهشدوبدبختیبراوچیره»(شهیدی،1953ش:.)5
نشآسمانهاوزمین ،و

سخنگفتناز آفری
پسازحمد خداوندمتعال و  
درخطبۀ ،159امام  
فراخواندنانسانبهتوحیدباتأمل
بیاناینمسئلهکهخداجهانرابهنیکوصورتیخلقکرد،برای 
درفقرونیستیذاتیخود،بااستفادهازتعبیر«أَیهَا الْمَخْلُوقُالسَوِی»اورامخاطبقراردادهوفرموده
است :«بُدِئْتَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِینٍ» .آن حضرت در اشاره به آغاز آفرینش انسان از عصارۀ گِل ،به
بخشی ازآیۀ دوازدهم سورهمؤمنوناستشهادکردهاست؛سپس برایبیاناین مسئله کهتازمانی
معیّن ،درجایگاهی آرامبوده ،قسمتیازآیۀ  11و تمامآیۀ 19ازسورۀمرسالت رابدینشرح
آوردهاست:«فجعلناه قَرارٍ مَکِینٍ* إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ*».

 .4استشهاد تلویحی به آیات قرآن (اثرپذیری)
آیهای
برپایۀ  
یشود ویاسخن 
درایننوعاستشهاد ،مضمونیاتصویریقرآنیدرسخنآوردهم 

بیآنکهبهرهگیریازقرآنذکرشود.دراینشیوه،گاهنشانهوقرینهایحالی
بنیاننهادهمیشود؛ 
غیرمستقیمازآیهیاآیاتی بهرهگرفتهاست؛ اما
یامقالی ،حاکی ازآناستکهگویندهمستقیمیا 
گاهبااینکهمیانکالمباآیه،گونهایهمسانیوهمسوییوجوددارد؛ چنانکهکالم،آیهرابهیاد
نهجالبالغهآکندهاز
خوانندۀآشناباآنمیآورد،قرینهایآشکاربرایداللتبرآنوجودندارد. 
کهخودگونههاییمختلفبدینشرحدارد:

ننوعاستشهادهاست
ای 

برگرفتهشدهاست.
مدراستگو 

تقسیمبندی،ازکتابتجلیقرآنوحدیثدرشعرفارسی،اثرسیدمح

ایننوع
.1 
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 .4-اثرپذیری واژگانی

اثرپذیری،شامل مواردیازاستشهاد بهقرآن است کهدرآن ،گویندهدر بهکارگیری
اینگونه  

وامدار قرآن است؛ یعنی واژهها و ترکیبهایی را در سخن خویش
واژهها و ترکیبها ، 
برخی  
اثرپذیریواژگانیبهدوگونهرویمیدهد:
میآوردکهریشۀقرآنیدارند. 


 .4- -وامگیری

دراینشیوه،واژهیاترکیبقرآنی ،بدونهیچدگرگونی یابااندکدگرگونیلفظییامعنوی
پربسامدتریننوعرادرنهجالبالغه،بهخوداختصاص
درکالمواردمیشود .نمونههایوامگیری ، 
میدهند؛ به طوری که کمتر فرازی از این کتاب ارزشمند ،خالی از آن است .در اینجا ،برای

نهجالبالغهرابیانمیکنیم:
رعایتاختصار،چندنمونهازوامگیریدر 
کاربرد واژۀ «المنتهی» درخطبۀ  193است :«وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلَا مَحِیصَ
از نمونههایبدونتغییر ، 

عَنْكَ»؛ یعنی :«توپایانهر چیزیهستی؛ پسگریزیازتونباشد» (شهیدی ،1953ش :.)199اینواژه
بدونهیچگونهتغییری ،ازآیۀ  91سورۀ نجمگرفتهشدهاست :«وَ أَنَ إِلى رَبِكَ الْمُنْتَهى».درخطبۀ
چهراهیبهسویشناختکنهذاتوصفات


تصریحکردهاستکهاگر
155نیزحضرتعلی(ع)
وجودپروردگاردرهمهجا،ازطریقآثارشدرعالمتکوین،آشکاراست؛

خدایمتعالنیست ،
بدینترتیب،آنحضرت ،ترکیب «الْحَّقُ الْمُبِینُ» رادرعبارت «هُوَ اللَهُ الْحَّقُ الْمُبِینُ» ،بدونهیچگونه
تغییریازآیۀ15سورۀنوربرگرفتهاست:«وَیعْلَمُونَ أَنَ اللَهَ هُوَ الْحَّقُ الْمُبِینُ»
کارگیریواژگانقرآنیبااندکتغییر،واژۀ«اناّب»درخطبۀ131است.دراین
به 
ازنمونههای 
امامپسازستایشخداوندمتعالویاریطلبیدنازاوفرمودهاست:«وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِیمَانَ مَنْ رَجَاهُ

خطبه،
وبدومیگرویم،گرویدنآنکسکهبایقین،بدوایمانداردوباایمان،

مُوقِناً وَ أَنَاّبَ إِلَیهِ مُؤْمِناً»؛یعنی:«

رویبهاوآرد» (شهیدی ،133ش: .)1953واژۀ «اناّب»ازریشۀ «نوّب» استو اگربا«الى» همراه
رجوعبعدازرجوع» است .«ناّب الیه»یعنی «رجع الیه مرّة بعد اخرى» و «انابهبهخدا»

باشد ،بهمعنى «
بهمعنای برگشتنبهسوىخداستباتوبهواخالصعمل (قرشی ،1971ش: /7 .)113اینواژهبا

اندکیتغییر ،ازآیۀ چهارمسورۀ ممتحنهگرفتهشدهاست :«رَبَنا عَلَیكَ تَوَکَلْنا وَ إِلَیكَ أَنَبْنا وَ إِلَیكَ
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الْمَصِیرُ»یعنی :«پروردگارا! برتواتکالکردیموبهتوبرگشتیموبازگشتبهسوىتواست» .درتعبیر
فروافتاده وخوار
سرهابرابربزرگیاو (خداوند) 
«تعنوا الوجوه لعظمته» (نهجالبالغه،خطبۀ )173؛ یعنی :« 

است»(شهیدی،1953ش:،)137واژۀ«تعنوا»ازریشۀ«عنا»است،تنهایکباردرقرآنمجیدآمده
بهمعنای خضوع و خشوع است (طریحی ،1975ش : /1993؛ قرشی،
و بهگفتۀ بیشتر لغویان ، 
1971ش: /553؛ راغب اصفهانی،1911ق: .)531ترکیب «تَعْنُو الْوُجُوهُ» بااندکیتغییر ،برگرفته از
چهرهها درمقابل خداى حىّ و قیوم،
آیۀ «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَی الْقَیوم» (قرآن ،طه : )11است؛ یعنی : 

خاضعشوند.
درتحمیدیۀ آغاز خطبۀ،131امیر مؤمنانفرمودهاست:«وَ الْمُتَعَالِی جَدُهُ»؛ یعنی:«بزرگیاوبس

بهمعنای مقامی
دراصل ، 
بیکران» (شهیدی ،1953ش: .)193دراینجمله ،واژۀ«جدّ» 
بلنداستو 
ابنمنظور،1919ق:/1)51وجملۀ«وَ الْمُتَعَالِی جَدُهُ»با
استکهازجاللوعظمتحاصلمیشود( 
اندکیتغییر،برگرفتهازآیۀسومسورۀجناست:«وَ أَنَهُ تَعالى جَدُ رَبِنا مَا اتَخَذَصاحِبَةً وَ ال وَلَداً».
تهای قرآنی
برخی ترکیبات ملهم از قرآن در کالم امام (ع) ،با تغییرهایی نحوی در عبار 
ساختهشدهاند؛بدینشرحکهگاهترکیبوصفیبهترکیباضافیتبدیلشدهیاجایموصوفو
یاترکیبوصفیبهصورتجملۀاسمیهدرآمدهاست؛مثالًترکیب«السن


استو
صفتعوضشده

المختلفات» (نهجبالغه،خطبۀ )135باتغییردرترکیباضافی«اخْتِالفُ أَلْسِنَتِکُم» (قرآن،روم:)11
بهعنوان نشانهای
ساختهشدهو حضرتعلی(ع)ازنظاماختالفزبانها درحوزۀ خلقتانسانها ، 
استفاده کرده است که به طور قاطع و روشن ،بر وجود خداوند متعال داللت میکند؛ همچنین
نهجالبالغه،
جملۀ اسمیۀ «لکل اجلٍ کتاباً» در«جَعَلَ لِکُلِ شَیءٍ قَدْراً وَ لِکُلِ قَدْرٍ أَجَلًا وَ لِکُلِ أَجَلٍ کِتَاباً» ( 
خطبۀ ،)139برگرفتهازترکیبوصفی«کتاباً مؤجالً» (قرآن،بقره : )195است.حضرت علی(ع)
ازنظرآنحضرت ،خداوند
یکیازراههایاثباتوجودخداراتأملدرآثارخلقتدانستهاست. 

آفریدههایش،اندازهایقراردادهوهراندازهرامدتیمعیّنوهرمدتیرادر

هریکاز
متعالبرای 
نهجالبالغه،خطبۀ)31در«لَمْیدَعْ جُرُزَ الْأَرْضِ الَتِی تَقْصُرُ
کتابینگاشتهاست.ترکیب «جرز األرض» ( 
مِیاهُ الْعُیونِ عَنْ رَوَابِیهَا وَ لَاتَجِدُ جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِیعَةً إِلَى بُلُوغِهَا حَتَى أَنّْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ سَحَاّبٍ تُحْیی مَوَاتَهَا وَ
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تَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا »...شکل مقلوب ترکیب «االرض الجرز» در آیۀ «أَوَلَمْ یرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ

الْجُرُزِ»...است.دراینفرازنیزحضرتعلی(ع)برایاثباتوجودصانع،توجهانسانرابهزمینو
پدیدههایزمینیجلبکردهاست.

 .4- -واژهها و ترکیبهایی در کالم امام علی (ع) که عیناً در قرآن وجود ندارد

ترکیبها در کالم آن حضرت ،عیناً از قرآن گرفته نشدهاند؛ اما از این کتاب

واژهها و
برخی  
ننوعتأثیرپذیریخودبردوگونهاست:
آسمانیمتأثرند.ای 
الف)تلخیصآیه:
برپایۀ
دراینشیوه،واژه یاترکیبیبدون آنکهخود بههمانصورت ،درقرآن آمدهباشد ، 
مضمون آیه یا داستانی قرآنی ساخته میشود؛ به دیگر سخن ،چنین واژهها یا ترکیبهایی،
برآیندیازآیۀقرآنویاتلخیصیازآیۀکاملاند.
فرمودهاند:«أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ کَرَمِهِ وَ سَوَابِغِ نِعَمِهِ»؛ یعنی :«اوراسپاسمیگویم

درخطبۀ ،39امام 

که بخششهای او ازروی مهربانی است و نعمتهای او فراگیر و همگانی» (شهیدی ،1953ش :.)59
بهمعنی«نعمتهایفراگیر»(راغباصفهانی،1911ق:935؛ابنمنظور،1919ق:
ترکیب«سوابغ نعم» 
991 /3؛قرشی،1971ش : /9 )119درقرآن وجودندارد؛ ولیبرگرفتهازآیۀبیستمسورۀ لقمان
بدینشرحاست:«ألَمْ تَرَوْا أَنَ اللَهَ سَخَرَ لَکُمْ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً

وَ باطِنَةً»...؛یعنی:آیاندانستهایدکهخداآنچهرادرآسمانهاوآنچهرادرزمیناست،مسخّرشما
هونعمتهاىظاهروباطنخودرابرشماتمامکردهاست؟

کرد
درخطبۀ131نیزجملۀ«الْحَمْدُ لِلَهِ ...الْغَالِبِ جُنْدُهُ»؛یعنی:«سپاسخداییرا...کهسپاهشچیرهاست

و پرتوان» (شهیدی ،1953ش : )193تلخیص آیۀ «وَ إِنَ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ» (قرآن ،صافات :)179
ابهخودنسبتدادهوآنانرابهعنوانلشکریانخود

است.دراینآیه ،خداوند متعال مؤمنانر
ستوده است تا آنان را بزرگ و یادشان را بلند بدارد؛ زیرا آنان به یارى دین خدا برخاستهاند
(طبرسی،1971ش:/3.)711
بهایمتناظر:
ب)ترکی 
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تیقرآنیرادرنظرگرفتهو

گاهگویندهازسرعنایتفراوانبهساختواژههایمعادل،عبار
سپستعبیریمتناظرباآن راآفریدهاست تاباسبکخاصاوهماهنگشود .ایناصطالحات
بهمنظور ایجاد تأثیری مشابه
بدیع وکوتاهکه ساختاریشبیهاصطالحاتمعروفقرآنی دارند ، 
باتغییردربرخیواژهها یاترکیباتقرآنی،ترکیبینو

درواقع ،
دهاند و  
اصطالحاتقرآنیپدید آم 
واژهای ،تجزیۀ
انتخابیکاصطالحمرکبدو 

سادهترینراهکاردراینحوزه ،
ساختهشده است. 
هریک از دو واژه با یک حرف ربط به
آن ،یافتن مترادفی برای هر جزء و سپس اضافهکردن 
سرانجام ،اصطالحی مرکب از دو جفت واژه بهدست آید (قاضی ،1933ش:
یکدیگر است تا  
.)991
باهمین روش،از اصطالحقرآنی«اجل معدود» درآیۀ  199سورۀ هود« :وَ مانُؤَخِرُهُ إِالَ لِأَجَلٍ
رنمىافکنیم» ،دواصطالح«اجل ممدود» و «وقت

مَعْدُودٍ»؛یعنی« :وماآنراجز تازمانمعیّنىبهتأخی
بنابراین،آنحضرت باگرفتنترکیب «اجل
معدود» درکالم حضرت علی (ع)پدید آمدهاست؛  

معدود» ،دو ترکیب زیبای «اجل ممدود» و «وقت معدود» را در خطبۀ اول (شهیدی ،1953ش :)1
بهوجود آورده است .گاه نیز امام (ع) مترادف یک جزء از اصطالح مرکب قرآنی را درکالم

رابهکار
خویشآوردهاست؛مثالً درخطبۀ اول ،ترکیب «سراجاً مستطیراً»،یعنی «چراغیفروزان»  
بردهاستکه دقیقاًدرقرآن وجودندارد؛ اماترکیبقرآنی«سراجاً منیراً»(قرآن،احزاب :)95را
یادمیآوردوواژۀ«مستطیراً»جانشینواژۀ«منیراً»شدهاست.


به


 .4-اثرپذیری گزارهای

اثرپذیریگزارهای
گزارهبهمعنایعبارتوجمله(خواهجملۀ کاملوخواهجملۀناقص)است و 
ایننوع
بدان معناست که عبارت یا جمله بدون تغییر یا با اندک تغییری ،متأثر از قرآن باشد . 

اثرپذیریبهدوگونۀاقتباسوحلتقسیممیشود:
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 .4- -اقتباس

بهمعنی اخذ شعله و
واژۀ «اقتباس» مصدر از ریشۀ «قبس» است (دهخدا ،1977ش :«اقتباس»)  
درمعنایاستعاری،عبارتازطلبعلماست(راغباصفهانی،1911ق:551؛قرشی،1971ش:/5

هیچگونهدگرگونییابااندکی تغییر درسخن
 .)111دراینشیوه ،گویندهعباراتقرآنی را بی  
کارگیریآیه ،اثباتو
راستگو ،1939ش :.)99دراقتباس ،علتاصلیبه 

خویشجایمیدهد (
تأییدموضوعاصلیسخنوسیاقآننیست؛ بلکهتکملهوتأییدیاستکهدربخشیازسخن
پوررستمی،1937ش:.)157
بهکارمیرود( 

پساز شهادت به
ازجمله نمونههای بدون تغییر ،آن است که در خطبۀ  ،173امیر مؤمنان  

یگانگی خدا،اینشهادتراچنینوصفکردهاست:«شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِیتُهُ وَ صَفَتْ دِخْلَتُهُ وَ خَلَصَ

یقِینُهُ وَ ثَقُلَتْ مَوَازِینُه».دراینجمله،عبارتقرآنی«من ...ثقلتموازینه»بدونهیچگونهتغییریازآیۀ
191سورۀمومنون،یعنی«فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»اقتباسشدهاست.
ازجملهنمونههایباتغییراندک،آناستکهدربرخیموارد،امام(ع)برایحفظهماهنگیو

گونهای دیگر بازنویسی کرده است .از نمونههای
انسجام ساختار نحوی کالم ،آیات قرآن را به 
بازنویسی ،تغییرضمیردرخطبۀ 155است :«التَأخُذُکَ سِنَةٌ و ال نَومٌ»؛ یعنی:«وخوابسبک
اینگونه  


یاگرانفرانگیردتورا!» (شهیدی ،1953ش : .)159اینفرازازسخنامام (ع) ،اقتباس ازآیۀ 155
سورۀبقرهبدینشرحاست :«لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ».درایننمونه ،حضرتباتوجهبهساختارکالم
خود،ضمیرغایبرابهمخاطبتغییردادهاست.درخطبۀنود،امامعلی(ع)فرمودهاست:
،پیشازآنکهازآسمان،شب،دریا،زمینو...اثری

بهذاتبوده
سپاسخداییراکهپیوستهقائم 

باشد و او آفرینندۀ همۀ اینهاست .«الّشَمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ فِی مَرْضَاتِهِ»؛ «خورشید و ماه

گرداناند»(شهیدی،1953ش:.)79

دراینفراز،جملۀعربیازآیۀ 99سورۀابراهیمبدینشرحاقتباسشدهاست:«وَ سَخَرَ لَکُمُ الّشَمْسَ

بهاقتضای ساختار نحوی
حرکتاند»؛ با این تفاوت که  

وَ الْقَمَر دائِبَین»؛ یعنی :«و خورشید و ماه در
بهجای «دائبین» آمده است؛ زیرا در آیۀ قرآن ،واژۀ «دائبین» ،حال است
کالم ،واژۀ «دائبان»  
(درویش،1915ق :/5)139ودرکالمامام (ع) ،«فی مرضاته»خبر ومتعلقبهآن است (مدرس،
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1953ش:/5 .)39درادامۀ همینخطبه نیزجملۀ «وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَةَ أَعْینِهِمْ وَ مَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ

بازنویسی آیۀ «یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْینِ وَ ما تُخْفِی الصُدُورُ»
مِنَ الّضَمِیرِ» (شهیدی ،1953ش : )79نوعی  
متناسبکردنآنباسیاقواقتضایکالماست.

(قرآن،غافر:)13برای
واژهایدیگر حذف
نکردن 
یگزی 
درمواردیدیگر،امام(ع)برخیواژههایآیهرابدونجا 
بهلحاظنحوی،باسیاقکالمهمخوانباشد(قاضی،1933ش:)917؛
کردهاست؛بهطوریکهآیه 
مثالًفرازیاز خطبۀّ  139راکهدرآنفرمودهاست:«وَ جَعَلَ لِکُلِ شَیءٍ قَدْراً» ،از آیۀ سوم سورۀ
طالق بدین شرح اقتباس کرده است :«قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِکُلِ شَیءٍ قَدْراً»؛ یعنی :«خدا براى هر چیزى،
اندازهاىقراردادهاست».دراینفراز ،برایهماهنگیباسیاق«جَعَلَ لِکُلِ شَیءٍ قَدْراً وَ لِکُلِ قَدْرٍ أَجَلًا وَ


کهواژگانیجایگزین

لِکُلِ أَجَلٍ کِتَاباً» ،واژههای «اهلل» و«قد» درخطبهحذفشده است؛ بدوناین
آنهاشود.

درنهایت،
ازبازنویسی،چندواژۀمناسبدروسط جملۀقرآنی میآید و  
درمرتبهایپیچیدهتر  
مییابد وپروردهمیشودک 
جملهایبسط 
هدرواقع،معنایاصلیآیۀقرآن راثابتنگهمیدارد
(قاضی ،1933ش:)993؛مثالً امام (ع)درخطبۀ 93فرمودهاست :«تَعَالَى اللَهُ عَمَا یقُولُهُ الْمُّشَبِهُونَ بِهِ وَ

الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً کَبِیراً»؛ یعنی :«از آنچه مشبّهان و منکران دربارۀ او گویند ،مبرّاست» (شهیدی،
درواقع ،اقتباساز آیۀ  99سورۀاسراءبدینشرحاست :«سُبْحانَهُ وَ تَعالى
1953ش:.)99اینکالم 

عَمَا یقُولُونَ عُلُوًاکَبِیراً».امام(ع)برایحفظساختارکالم،«سبحانه و تعالی»رابه«تعالی اهلل»تغییرداده
وعبارت«الْمُّشَبِهُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ»راوسطآیهآوردهاست.

 .4- -حل یا تحلیل

شودبیآنکهساختاراصلی

همانطورکهدربخشاقتباسوتضمینگفتیم،گاهگویندهمجبورمی
آیهرابرهمزند،درآناندکتغییریایحادکند؛ اماگاه گویندهمجبورمیشودبرای آراستن
اثرپذیری ،حلیاتحلیل
آنهارادگرگون کند .اینشیوهاز  
بیشازپیش ، 
سخنشبهآیاتقرآن ، 
نامدارد و درآن ،گوینده باگرفتن الفاظآیه،آنرادرقالبسخنخویش میریزد .اینشیوه
سببتغییرقالبآیهمیشود.
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در خطبۀ اول ،امام (ع) درستایش خداوند متعال فرموده است :«اَلحَمدهلل ...وَ لَایحْصِی نَعْمَاءَهُ

تهایاوندانند»(شهیدی،1953ش:.)1
الْعَادُونَ»؛یعنی:«سپاسخداییرا...کهشمارگران،شمردننعم 
دگرگونشدۀآیۀ  99سورۀابراهیم بدینشرحاست :«...وَ إِنْ تَعُدُوا

سخنامامدرواقع،شکل 

این 
نِعْمَتَ اللَهِ التُحْصُوها»...(قرآن،ابراهیم : 99؛ نحل :13)؛ یعنی:«...و اگرنعمتهایخداراشمارهکنید،

بهمعناى تحصیل با عدد و
نمیتوانید آن را بهشماره درآورید .»...در این آیه ،کلمۀ «احصاء»  
دستآوردنباشمارهاست(راغباصفهانی،1911ق:/1.)199منظورحضرتازاینجمله،آن
به 
است که انسان بر جزئیات نعمتهاى خدا و شمارش آنها بهدلیل کثرتشان قادر نیست و
شمارندگان و حسابگران ،از شمارش نعمتها و بخششهاى او درماندهاند؛ زیرا نعمتها و
تواننعمتهاى

چگونهمى

بنمیثم،1913ق : /1 .)159
بخششهای حق -تعالى -نامحدود است (ا 
وستهاندوهریکدر
خداراشمرد؛حالآنکهتمامهستیباهمۀاجزاواوصافواحوالشبههمپی 
دیگرىاثردارند.شایدهمینمعناباعثشده است «نعمت» رابا لفظمفردبیاورد؛ چونهرچهدر
بهجمعبستن

ادبودن نعمت ،
براىنشاندادنزی 

عالموجوددارد ،نعمتاوست ودرچنینحالتى ،
ازنظرمعنایی،
نیازی نیست؛زیرا همهچیز نعمتاوست؛ البتهمراداز «نعمة»،جنسآناستکه 
مفردوجمعآنیکساناست(طباطبایی،1999ق:/1159و.)51
عبارت «بِیدِکَ نَاصِیةُ کُلِ دَابَةٍ» (نهجالبالغه ،خطبۀ )193؛ یعنی :«در دست قدرت تو ،زمام هر

دگرگونشدۀآیۀ55سورۀهوداستکهامام(ع)

جنبندهایاست»(شهیدی،1953ش:)199شکل
آنرادرقالبکالمخود بدینشرح بیانکردهاست :« ...ما مِنْ دَابَةٍ إِالَ هُوَ آخِذٌ بِناصِیتِها«...؛یعنی:

کهاومهارهستیاشرادردستدارد....دراینآیۀشریفه ،گرفتن

اینیستمگراین

هیچجنبنده
«ناصیة»(موىسریاموىجلوىآن)،کنایهازهمینمعناىقهروقدرتاست؛زیراکسىکهموى
سرکسىرادردست گیرد ،اورا مقهور و ذلیل خودکردهاست (طبرسی ،1971ش : /5153؛
طباطبایی،1999ق:/19.)999
یکیازموارد بیانگر تأکیدبراحاطۀ علمىخداوند متعال ،آن استکههیچبرگیازدرخت
مگراینکهخداازآنخبردارد (مکارم شیرازی،1979ش: /5 .)179درخطبۀ ،173امام
یافتد؛  
نم 
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فرمودهاست:«یعْلَمُ مَسَاقِطَ الْأَوْرَاقِ»؛ یعنی :«جای افتادن برگدرختان رامیداند» (شهیدی،1953ش:
.)135درخطبۀ131نیزهمینمطلببهگونۀدیگرآمدهاست:«فسُبْحَانَ مَنْ لَایخْفَى عَلَیهِ ...وَ مَاتَسْقُطُ
مِنْ وَرَقَةٍ تُزِیلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا ...وَ یعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَهَا وَ مَسْحَبَ الذَرَةِ وَ مَجَرَهَا»؛ یعنی :«سپاس
وافتادنگاههرقطرهرامیداند که

ونهبرگیکهفروریزد ...

خداییراکههیچچیزبراوپوشیدهنیست ...

کجاستو کجابودومورچۀ خُردکهازکجا[دانه] کشدوچسان [بهالنه] برد» (شهیدی ،1953ش:
ونشدۀاینآیهاست:
درواقع،شکلدگرگ 
.)139ایندوسخن 
وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیبِ الیعْلَمُها إِالَ هُوَ وَ یعْلَمُ ما فِی الْبَرِ وَ الْبَحْرِ وَ ماتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِالَ یعْلَمُها وَ

ال حَبَةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَ فِی کِتاّبٍ مُبِینٍ(قرآن،انعام:)53؛
یعنی:
آنرانمىداندوآنچهدرخشکىودریاست،

سى]
وکلیدهاىغیب،تنهانزداوست.جزاو[ک 
یهاى
نکه] آن را مىداند و هیچ دانهاى در تاریک 
مگر[ای 
نمىافتد؛  
مىداند و هیچ برگى فرو 

ثبت]است.1
مگراینکهدرکتابىروشن[ 
زمین،وهیچتروخشکىنیست؛ 


 .4-3اثرپذیری گزارشی

اثرپذیری ،مضمونآیهبهدوشیوۀ بیانباالفاظمترادف و تفسیرگزارشمیشود .در
درایننوع  


شرحمیدهیم:

اینجا،هریکازایندونوعرا


.1برایموارددیگربنگریدبه تحلیل «و نّشر الریاح برحمته» (خطبۀ)1ازآیه 93فرقان :«وَ هُوَ الَذِی أَرْسَلَ الرِیاحَ بُّشْراً بَیْنَ یَدَیْ
رَحْمَتِهِ»؛«الحمدهلل غیر مقنوط من رحمته»(خطبۀ)95از آیۀ  59زمر :«...التَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ »...؛«و قوة کل ضعیف» (خطبۀ
 )193ازآیۀ  59روم:«...ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَةً»؛«فسبحان من الیخفی علیه ...و ما تحمل االنثی فی بطنها»(خطبۀ)131از
آیۀهشتمسورۀرعد :«اللَهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُ أُنْثى»...؛«...و اراه من آیاته عظیماً» بااندکیتغییراز آیۀ 19سورۀطه :«لِنُرِیَكَ مِنْ
دادننشانههایبزرگبهحضرتموسی(ع)؛«فَانظر ...تفجّر هذه البحار» (خطبۀ )135از آیۀسوم


بارۀنشان
آیاتِنَا الْکُبْرى»؛ در
آلعمران :«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
سورۀ انفطار :«وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِرَت»و«نحمده ...و بحبله اعتصاماً»(خطبۀ )139از آیۀ  199سورۀ 
اللَهِ»...؛«و لیّضربوا لهم امثالها»(خطبۀ)139ازآیۀ99سورۀعنکبوت:« ...وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَّضْرِبُها لِلنَاسِ».
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 .4-3-بیان با الفاظ مترادف

گاهامام(ع)آیاتقرآنراباالفاظیدیگرنقلکردهکهمترادفالفاظآیاتاند؛مثالًدرخطبۀ35
فرمودهاست:«وَ لَاتُحِیطُ بِهِ الْأَبْصَار»؛ یعنی :«دیدههابراواحاطهنیابند» .اینجمله ،ترجمۀ آیۀ «التُدْرِکُهُ
الْأَبْصار»استودرآن ،بهجایواژۀ«تدرکه» ،«تحیط به»آمدهاست .در خطبۀ 135نیز «صدق فی

میعاده» همانآیۀ بیستماز سورۀ زمربدینشرحاست :«الیخْلِفُ اللَهُ الْمِیعادَ» است ودر آن ،واژۀ

«صدق»مترادف«الیخلف»است.

 .4-3-تفسیر

درسخنخویشمیآورد و

دراینشیوه ،گویندهمضمونآیهرابازمیگشاید وباشرحوبسط ،
رادرنظردارد؛ مانندعبارت«لَمْیولَدْ سُبْحَانَهُ فَیکُونَ فِی الْعِزِ مُّشَارَکاً وَ
کارکردی تفسیری وتوضیحی  

یستاییم،زادهنشده
یاشم 
بهبزرگ 
لَمْ یلِدْ فَیکُونَ مَوْرُوثاً هَالِکاً» (نهجالبالغه،خطبۀ)131؛ یعنی:«اوکه  

راثخواراو بُوَند» (شهیدی،
استتادرعزت ،وی راشریکشوندوکسی رانزادهاستتاچونمُرد،می 
1953ش : .)139در خطبۀ  135نیز امیر مؤمنان فرموده است :«لَمْیلِدْ فَیکُونَ مَوْلُوداً وَ لَمْیولَدْ فَیصِیرَ

مَحْدُوداً»؛یعنی:«نزایدتاخودزادۀچیزیبُوَدونزادهاستتا[وجوداو]بهزمانمحدودگردد»(شهیدی،
1953ش : )199که بخشهایی از آن ،اقتباس از آیۀ سوم سورۀ اخالص بدین شرح و درواقع،
تفسیروتوضیحآناست:«لَمْیلِدْ وَ لَمْیولَدْ»؛یعنی:«اوکسىرانزادهوزاییدۀکسىنیست».
درخطبۀ،55امامفرمودهاست:«فَیکُونَ أَوَلًا قَبْلَ أَنْیکُونَ آخِر اًوَ یکُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أَنْیکُونَ بَاطِناً»
هیچیکازصفاتخدابردیگریپیشینگرفته
همراهبابخشیازعبارت قبلازاینفرازیعنی : 
که  
دپیشازبودندرنهان»(شهیدی،1953ش:.)93در

تادرآغازباشدپیشازبودندرپایانوآشکارباش

«
خطبۀ  31نیزآنحضرتفرمودهاست:«الْحَمْدُ لِلَهِ ...الْأَوَلُ الَذِی لَمْیکُنْ لَهُ قَبْلٌ فَیکُونَ شَیءٌ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ
ینداردتاپیشازاوچیزیبُوَد وآخری

الَذِی لَیسَ لهُ بَعْدٌ فَیکُونَ شَیءٌ بَعْدَهُ»؛ یعنی :«اولیاست،کهآغاز

است که پایانش نیست تا تصور چیزی پساز او رود» (شهیدی ،1953ش : .)79در این دو کالم،
عالوهبراینکهواژگان «اول» ،«آخر» ،«ظاهر» و«باطن» ازآیۀ «هُوَ الْأَوَلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ


هُوَ بِکُلِ شَیءٍ عَلِیمٌ»(قرآن،حدید:)9اقتباسشدهاست،تفسیروتوضیحآننیزهست.
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 .4-4اثرپذیری الهامی -بنیادی

در این شیوه ،گوینده ،مایۀ سخن خود را از آیهای الهام میگیرد و سخنش را برآن نکتۀ
بهیاد
الهامگرفته بنیاد مینهد؛ به گونهای که آشنایان با آن آیه ،با خواندن کالم او ،آن آیه را 
میآورند.پیوندمیانسخنوآیه،گاهچنانآشکاراستکهگوییآنسخن،مفهومیرساازآیه

استوگاهچناندورکهجزباتأملنمیتوانبدانپیبرد.
دراینشیوه،بهسببآمیختگیقرآنباروححضرتعلی(ع)،سخنانآنحضرتتحتتأثیر
نهجالبالغه نگاهیبیفکند،به
شدیدقرآن قرارگرفتهاستواگرکسیبر سخنانحضرت(ع)در 
وبالغت،بلکهازنظر معارف وحقایق

بردکهاینسخناننهتنهاازلحاظفصاحت

اینمسئلهپیمی
نهجالبالغه،زیاددیدهمیشودو
همازقرآنالهامگرفتهشدهاست.اینمسئلهدرمباحثتوحیدی 
موردازآنراذکرمیکنیم:

دراینجا،برایرعایتاختصار،چند
پسازسپاسخدایمتعال،دربارۀاینمسئلهکهاندیشههاخدارادرک
درخطبۀاول،امام(ع) 
صفاتاوتعریفناشدنیاستواوستکهبهقدرتش ،خالیقراآفرید،

میکنند،فرمودهاست:
ن 
سنگها ،لرزۀ زمین را در مهار
بادها را پراکنده کرد ،و «وَتَدَ بِالصُخُورِ مَیدَانَ أَرْضِهِ»؛ یعنی :«و با خر 

کشید»(شهیدی،1953ش:.)1اینجمله ،ازآیۀپانزدهمسورۀنحلبدینشرحمتأثراست:«وَ أَلْقى

حرکتکردناست(طریحی،1975ش:/9)193

بهمعنای
فِی الْأَرْضِ رَواسِی أَنْتَمِیدَ بِکُمْ».کلمۀ«مید» 
کوههایىاستوارافکندتاشمارانجنباند
وبرایناساس،آیهبدینصورتترجمهمیشود:«ودرزمین، 

الهامگرفته از آیۀ «وَ الْجِبالَ أَوْتاداً» (قرآن ،نبأ :)7
و حرکت ندهد»؛ همچنین میتوان این کالم را  
دانست.
درراهاجرای
نهجالبالغه،خطبۀ،)31یعنی :« 
عبارت «لَمْیعْتَرِضْ دُونَهُ رَیثُ الْمُبْطِئِ وَ لَا أَنَاةُ الْمُتَلَکِئِ» ( 

بهانهجومانعاجرایفرماناونشد» بیانگر
فرمانخدا،توقفموجودیسستکنندهویامخالفتمخلوقی 

ناپذیربودنفرمان خداست؛ بدانمعنا کهاشیا دراطاعت از فرمانخداوندمتعال ،هیچگونه
تخلف 

درنگاطاعتمىکنند.تماماشیا مغلوب

سستى،کندىودرنگىندارند واز فرمان خدا ،بدون
ارادۀحقتعالىهستندودراجابتفرماناو،نهایتسرعترابهکارمىگیرند.اینمعناالهامگرفته
ازآیۀ «إِنَما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ» (قرآن،یس :)31است.دراینآیه،واژۀ «کن»
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بهمعنایافاضۀهرچیزیاستکهدرمأمور،الزماستوآمادگیکاملرادراجابتوجوددارد؛

عنىقادربروجودنیافتننیست؛چهرسدبهاینکه

وجوبوجودمىیابد؛ی

زیرابافرمان«باش»،شیء
همزدن ،کار بهسرعت انجام
بر 
هلانگارى کند؛ بلکه همچون چشم 
در فرمانبردارى ،سستى و س 
مىشود؛ چنانکه خداوندمتعالدر آیۀپنجاه سورۀ قمرفرمودهاست :«وَ ما أَمْرُنا إِلَا واحِدَةٌ کَلَمْحٍ


ابنمیثم،1913ق:/1.)999
بِالْبَصَر»( 
نهجالبالغه ،خطبۀ  )39بیانگر صفات فرشتگان
جملۀ «وَ لَمْتَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِیهِمْ عَلَى طُولِ دُئوبِهِمْ» ( 
،سستىایدر عزمشانراهنمییابد.این

است که باوجودکوششفراوان درعبادتواعمالنیک
جمله ،الهامگرفتهازآیۀ «یُسَبِحُونَ اللَیلَ وَ النَهارَ الیفْتُرُونَ»(قرآن،انبیا : )19است؛ یعنی:«شبوروز،
خستهنمیشوند» .در ادامۀهمینخطبه ،جملۀ«وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَا

خداراتقدیسمیکنند ،

إِلَیكَ»؛ یعنی:«گریزیازتونباشد» ،الهامگرفته از آیۀ «وَ ظَنُوا أَنْ ال مَلْجَأَ مِنَ اللَهِ إِالَ إِلَیهِ» (قرآن،توبه:
بهمعنای «یقین» است و آیه یعنی :«یقین کردند که جز خدا جایگاهى
 )113است .در اینجا ،«ظن»  

نیستکهبتواندآنهاراازخداحفظکندوبدانپناهبرند»(طبرسی،1971ش:/5113و.)111
درخطبۀ 151نیزامام (ع) فرمودهاست :«الْحَمْدُ لِلَهِ ...لَاتَسْتَلِمُهُ الْمَّشَاعِرُ»؛ یعنی :«سپاس خداییرا

بهصورت صریح ،درقرآن
حسهااورانتوانندشناخت» (شهیدی ،1953ش :.)193اینجمله  
که... 
براساسآن ،وقتیحضرتموسی
وجود ندارد؛ اماالهامگرفتهازآیۀ 199سورۀاعراف استکه  
(ع) به پروردگار عرض کرد که خود را نشان بده تا تو را ببینم ،خداوند متعال فرمود :« ...لَنْ

تَرانِی»...؛ یعنی :«هرگزمرانخواهیدید» .آیۀ «التُدْرِکُهُ الْأَبْصار» (قرآن،انعام : )199نیز بیانگر همین
مطلباست.
فراز «فَمَنْ فَرَغَ قَلْبَهُ وَ أَعْمَلَ فِکْرَهُ لِیعْلَمَ کَیفَ أَقَمْتَ عَرْشَکَوَ کَیفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ ...رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِیراً»
(نهجالبالغه ،خطبۀ )159؛ یعنی :«پس کسی که دل خود را تهی سازد ،برای اینکه اندیشۀ خلقت را
خیرهبازگردد» (شهیدی ،1953ش : )159نیز الهامگرفتهازآیۀ «ثُمَ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَتَینِ

بداند...نگاهش 

قبلازاینآیه،خداوندمتعالاز
ینْقَلِبْ إِلَیكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِیرٌ»(قرآن،ملک:)9است.درآیۀ 
استواری آفرینش سخن گفته و فرموده است :«نگاه کن! آیا هیچ خلل و بینظمی در آفرینش
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میبینی؟»؛سپسدراینآیهفرمودهاست:«باردیگرنیزچشمبازکنوبنگرکهنگاهتوخستهودرمانده


بهنزدتوبازخواهدگشت».
سرگشتگانبرشمردهو
نشستارگانراراهیافتن 

تهایآفری
درخطبۀ،173امام(ع)یکیازعل 
فرموده است :«جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً یسْتَدِلُ بِهَا الْحَیرَانُ فِی مُخْتَلِفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ» (شهیدی ،1953ش:
 .)139این فراز قطعاً از آیۀ «وَ هُوَ الَذِی جَعَلَ لَکُمُ النُجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِی ظُلُماتِ الْبَرِ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا
الْآیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ«(قرآن،انعام : )37الهامگرفتهشدهاست؛یعنی:«اوستخدایىکه ستارگانرا
اترابراىآنانکهمىدانند،

یهاىخشکىودریا،راهخویشرابیابید.آی
پدیدآوردتابهآنها،درتاریک 

بهتفصیلبیانکردهایم».
ها،رعدوبرقودقتدر حکمت

شحقتعالىاستبهاعتبارایجادابر

موضوعخطبۀ 31ستای
جادابرها،رعدوبرقوباران ،این

آمدنآنهاو نیز حیاتزمین .حکمتای

وجود
هریک ،اساسبه 
سرسبز شود و گیاه برویاند؛ زیرا بقاى حیوان و قوام وجودى و غذاى
است که زمین خشک 
حیوانات،بهنباتاتبستگىدارد؛چنانکهامام(ع)دربیاناینحقیقتفرمودهاست:«ثُمَ لَمْیدَعْ جُرُزَ
الْأَرْضِ الَتِی تَقْصُرُ مِیاهُ الْعُیونِ عَنْ رَوَابِیهَا وَ لَاتَجِدُ جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِیعَةً إِلَى بُلُوغِهَاحَتَى أَنّْشَأَ لَهَا نَاشِئَةَ

سَحَاّبٍ تُحْیی مَوَاتَهَا وَ تَسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا ...وَ جَعَلَ ذَلِكَ بَلَاغاً لِلْأَنَامِ وَ رِزْقاً لِلْأَنْعَامِ».همۀ اینموجودات را
شبرسدوروزىچهارپایانباشند.

خداوندمتعالبدینمنظورآفریدهاستکهانسانبهخواستههای
سخنامام(ع) الهامگرفتهازاینکالمخداست :«أَوَلَمْ یرَوْا أَنَا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ

فیضاالسالم اصفهانی،
ابنمیثم ،1913ش : /1735؛  
زَرْعاً تَأْکُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَفَال یبْصِرُونَ» ( 
1973ش : /1 .)151در ادامۀ همین خطبه ،ستایش پروردگار بهسبب گشودن راهها در مجراى
برپاداشتنعالئمى بیانشدهاست برایآنکهسالکان بااستفادهازآنها،
کوهها واطرافآنونیز  

مقصدحرکتشان راگمنکنند :«وَ خَرَقَ الْفِجَاجَ فِی آفَاقِهَا وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَالِکِینَ عَلَى جَوَادِ طُرُقِهَا».در
این فراز ،مقصود از «فجاج» ،راههایی گسترده است که در اطراف کوهها پدید آمدهاند؛ مانند
درههاوشکافهاىوسیع .خداوندمتعالدربارۀاینمسئلهفرمودهاست :«وَ جَعَلْنا فِیها فِجاجاً سُبُلًا


چنانکه خداوند متعال فرموده
ستارگاناند؛  

لَعَلَهُمْ یهْتَدُونَ» (قرآن ،انبیا : .)91منظور از «منار» ،یا 
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چنانکه از عبارت امام (ع)
است :«وَ عَالماتٍ وَ بِالنَجْمِ هُمْ یهْتَدُونَ» (قرآن ،نحل : )15ویا کوهها؛  
ابنمیثم،1913ش:/1.)735
یشود( 
استفادهم 
برحکومتتنمیافزاید»

عبارت«وَ لَایزِیدُ فِی مُلْکِكَ مَنْ أَطَاعَكَ»؛ یعنی :«آنکهتورااطاعتکند ،
(نهجالبالغه،خطبۀ)193رامیتوانالهامگرفتهازآیۀ«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُم»(قرآن،اسراء:)7
یاآیۀ«مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیها»(قرآن،فصلت:)95دانست.
تهاهم دقیقاًازسبکقرآنبهرهبرده
امام(ع)دررعایتترتیبونیز گزینشواژگانوعبار 
است؛چهدرمواردیکهعیناً از قرآن استفادهکردهوچهآنجاکهآیاترابازنویسی کردهاست.
آن حضرت در مواردی از اینگونه الهامگیری ،ترتیب واژگان را تغییر داده است (قاضی،
بعدازستایشخدا فرمودهاست :«وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ
1933ش:)997؛مثالً درخطبۀ  135 
دوروبهکنار بودهوباآفریدگانشبهداد

بِالْقِسْطِ فِی خَلْقِهِ»؛ یعنی:«پروردگاریکهازستمبربندگان ، 
به
الهامگرفتهاز آیۀ «وَ نَّضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیامَةِ
کارکند» (شهیدی ،1953ش:.)137اینفراز ، 

تهاست.
بازنویسیآنباتغییردرتقدموتأخرعبار 
درواقع، 
فَالتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیئاً»(قرآن،انبیا:)97و 
فراز «وَ عَدَلَ فِی کُلِ مَا قَّضَى» (نهجالبالغه ،خطبۀ )131؛ یعنی :«و داد کرد در آنچه حکم کرد»
(شهیدی ،1953ش : )193نیز الهامگرفته از آیۀ «وَ قُّضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْط» (قرآن ،یونس : )59است؛
یعنی:«بهعدالت،میانآنهاحکموقضاوتشود»؛بااینتفاوتکهدرآیۀقرآن،نخستبخشدومو
سپسبخشاولبااندکیتغییرآمدهاست.
مبندیهایقبلینمیگنجد:
درپایان،ذکردونکتهبدینشرح،الزماستکهدرتقسی 
قهایآنرا
الف) در برخیفرازهای کالم حضرت علی (ع)اشاراتی دیدهمیشود کهمصدا 
درواقع ،تلخیصوعصارۀتعدادیازآیاتقرآناست؛مثالًدر
درقرآنمیتوانیافت.اینموارد 
خطبۀ 31نهجالبالغه میخوانیم :«وَ هُوَ الْمَنَانُ بِفَوَائِدِ النِعَمِ»؛ یعنی:«[اوراسزد]کهمنتنهدبربندگانبا

قهای نعمت کهدرآیاتی
ازجمله مصدا 
بسیاریبخششونصیبکهدهد» (شهیدی ،1953ش : .)79 
فرستادنپیامبربهسویمردمدرآیۀ

اسخنگفتهشده،میتوانمواردزیررابرشمرد:

متعددازآنه
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آلعمران :)159؛ ارشادبه ایمان درآیۀ
شریفۀ«لَقَدْ مَنَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً»(قرآن ، 
شریفۀ«بَلِ اللَهُ یمُنُ عَلَیکُمْ أَنْ هَداکُمْلِلْإِیمان»(قرآن،حجرات:.1)17
درخطبۀصدم ،امام (ع)فرمودهاست:«نَحْمَدُهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ»؛ یعنی:«اورادرهمۀ آنچهکند،

قهای امورشایستۀ حمد،بدین
سپاسمیگوییم» (شهیدی ،1953ش : .)31درقرآن،برخی مصدا 
شرحذکرشدهاست :فرستادنکتاببرپیامبر (ص):«الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِی أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْکِتاّب»(قرآن،
کهف :)1؛ عطای فرزند :«الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاق» (قرآن ،ابراهیم:
.1)93
در خطبۀ  193نیز امیر مؤمنان فرموده است :«کُلُ شَیءٍ خَاشِعٌ لَهُ»؛ یعنی :«هر چیز دربرابر او،

اقهایآندربسیاریازآیاتقرآنآمده
فروافتادهوخواراست»(شهیدی،1953ش:)191کهمصد 

است؛ ازجمله :دربارۀ چهرهها :«وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ خاشِعَه» (قرآن ،غاشیه :)1؛ دربارۀ چشمها :«خاشِعَةً

أَبْصارُهُم» (قرآن ،قلم :)99؛ دربارۀ زمین:«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَه» (قرآن،فصلت :)93؛
دربارۀصداها:«وَ خَّشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَحْمن»(قرآن،طه:.)193
بهمعنای
نهجالبالغه ،باتحمیدیهآغازمیشود.9«تحمید»  
ب)  11خطبهاز مجموع 191خطبۀ  
دراصطالح،عبارتازآنبخشیاستکهدرآغاز
حمدوسپاسخداوندمتعالاستو«تحمیدیه» 
درستایش خدا و و برشمردن نعمتها و صفاتش آورده می شود .در
خطبهها یا کتابها ، 

نهجالبالغه،آیات قرآن بهتمامگونههای مختلفی کهبرشمردیم ،تجلی یافتهاست
تحمیدیههای  
(دهخدا ،1935ش :«تحمیدیه»)؛ مانند :«الْحَمْدُ لِلَهِ غَیرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لَا مَخْلُوٍ مِنْ نِعْمَتِهِ»
نهجالبالغه ،خطبۀ )95؛ «الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِی لَایبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ ...فَطَرَ الْخَلَائِّقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَّشَرَ الرِیاحَ
( 

نهجالبالغه،خطبۀ.9)1
بِرَحْمَتِهِ»( 
قرآن،آلعمران:،199مائده:11و،19نمل:،13نحل:.31

.1برایآگاهیازمواردیدیگرنگاهکنیدبه:
.1برایآگاهیازبرخیموارددیگرنگاهکنیدبه:قرآن،انعام:،1اسراء:،111سباء:،1فاطر:،1اعراف:.99
.9خطبههای،19595،،93،،55،39،39،31،35،199،195،193،119،151،155،157،159،171،131،131135و119
ازترجمۀشهیدی.
.9برایمشاهدۀموارددیگرنگاهکنیدبهخطبههای،55،155،131135و....
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 .5نتیجهگیری
براساسآنچهگفتیم:

نهجالبالغه از جهاتی بسیار ،بهویژه در
مشهودترین نتیجۀ این پژوهش ،آن است که  

الف) 
مباحثتوحیدی،ازقرآنکریمتأثیرپذیرفتهاست.
بهعنوان برترین شاگرد مکتب وحی ،قرآن را از زوایایی گوناگون
ب) حضرت علی (ع)  
بهصورت تلویحی ،برای روشنکردن
بررسی کرده و در مواردی مختلف ،چه بهتصریح وچه  
احتجاجهایش،بهآیاتقرآناستشهادکردهاست.اینمسئلهعالوهبر

منظورخودونیزهنگامبیان 
آشناکردنمردمباعلمحضرت(ع) ،درفهمآیاتقرآن نیزنقشیمهمدارد؛زیرا امیرمؤمنان،

مبیّنومفسرآیاتقرآناست.
ویژگیهایفکریومباحثعلمیدرهرزمان،دربیاننوعکالمحضرتواشتشهادایشان

ج)
بهآیات،بسیارمؤثراست.
شناسیهایاستشهادامام(ع)بهآیاتقرآندرمباحثتوحیدینشانمیدهد

د)تأملدرگونه
رادربرمیگیرد واستشهادهای
کهاستشهادهایتصریحیآنحضرت،بخشیازآیهیا تمامآن  
گزارهای مشتمل بر دو صورت

اثرپذیری واژگانی؛ اثرپذیری
تلویحیاش بر چهار نوع است : 
پذیریگزارشی؛اثرپذیریالهامی-بنیادی.

اقتباسیاتضمینوحلیاتحلیل 
؛اثر
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