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دیگر،  ادبی  متن  هر  واژه های  مانند  قرآن،  واژه های  چکیده: 
بهتر  غالبا  را  آن  اول  مخاطبان  که  خورده اند  گره  معنایی  با 
واژه ها  )برداشتها(  مفاهیم  یا  بعدی  معانی  می کردند.  درک 
مقاله  این  می آیند.  پدید  گوناگون  دالیل  به  تاریخ  طول  در 
معنای  فهم  اهمیت  بر  »مفهوم«  از  »معنا«  تفکیک  ضمن 
این  بر  و  دارد  کید  تأ معناشناسی  اصول  چارچوب  در  اول 
مجازی،  و  حقیقی  از  اعم  اول،  معنای  غیاب  که  است 
غیرواقعی  گاهی  و  پیچیده،  سخت،  را  قرآن  فهم  می تواند 
کند. از این رو، چهار واژۀ قرآنی حشر، ِسْدَرة المنتهی، اولیاء، و 
المسجد االقصی به عنوان نمونه  در اینجا بررسی شده اند 
تا با اهمیت دادن به معنای اول قابل فهم عرِف مخاطبان، 
آنها  اول  معنای  غیاب  شود  معلوم  پژوهش،  روش  مثابه  به 
چگونه باعث دور شدن از معنای متن و احیانا از مراد مؤلف 

 شده است. 
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Semantics and the Understanding of the 
Qur’an
Saeid Edalatnejad

Abstract: The Quranic words, like the words of 
any other literary text, are tied to the meanings 
that the primary audiences often understood 
better. Later meanings or concepts (percep-
tions) of the words emerge throughout history
for a variety of reasons. This article, while 
distinguishing the “meaning” from “concept”, 
emphasizes the importance of understanding 
the primary meaning within the framework of 
semantic principles, and argues that the absence 
of the primary meaning, both real and virtual, 
can make the understanding of the Qur’an diffi-
cult, complicated, and sometimes unrealistic. 
Hence, the four Qr’anic words of Ḥashr, Sidrat 
al-Muntahā, Awliyā, and al-Masjid al-Aqṣā 
have been studied as examples here, so that by 
giving importance to the primary meaning un-
derstandable for the first audience of the Quran, 
it gets obvious how the absence of their primary 
meaning causes the meaning of the text and 
possibly the author’s intention obscure.
Keywords: Absence of the Primary eaning, 
Semantics, Ḥashr, Sidrat al-Muntahā, Awliyā, 
and al-Masjid al-Aqṣā

علم املعاين وفهم القرآن
سعيد عدالت جناد

اخلالصة: اقترنت املفردات القرآنّية -  كغيرها من مفردات أّي نّصٍ 
 ما يدركها املخاطبون األوائل بصورة 

ً
أديّب آخر  - مبعاٍن خاّصة غالبا

أفضـل مـن فهـم غيرهـم هلـا. أّمـا املعـاين التاليـة أو مفاهـمي املفـردات 
يخ. فهي تظهر ألسباب خمتلفة عبر مسيرة التار

وهذه املقالة ضمن متييزها بن )املعى( و  )املفهوم( تؤّكد عىل أمّهّية 
فهم املعى األّول يف إطار مبادئ علم املعاين، وترى أّن غياب املعى 
  - ميكـن أن يـؤّدي إىل 

ً
ّيـا  أو جماز

ً
األّول -  سـواء كان معـًى حقيقّيـا

.
ً
 عن الواقع أحيانا

ً
، بل بعيدا

ً
 ومعّقدا

ً
 صعبا

ً
أن يصير فهم القرآن أمرا

بعة ناذج من املفردات القرآنّية -  هي  ومن هنا تبحث املقالة يف أر
 
ً
احلشر، وسدرة املنهتى، واألولياء، واملسجد األقىص  - وتّتبع مهنجا
كيـد عـىل املعـى األّول الـذي ميكن فهمه  يف البحـث يعتمـد عـىل التأ
 من خالل ذلك كيف أّن 

ً
 للمتعـارف لـدى املخاطبن، موضحا

ً
طبقـا

غيـاب املعـى األّول هلـذه املفـردات يدفع القـارئ لالبتعاد عن معى 
ف.

ّ
 إىل عدم إدراك مراد املؤل

ً
النّص، بل قد يؤّدي أحيانا

املفردات األساسّية: غياب املعى األّول، علم املعاين، احلشر، ِسدَرة 
املنهتى، األولياء، املسجد األقىص.
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مقدمه
کاربردشان در هر زبانی دچار تحول می شود. دانش سمانتیک1  معنای واژه ها از هنگام پیدایش تا زماِن 
یـا معناشناسـی بـه مطالعـۀ معنـای واژه، تحـوالت آن بـه طـور عـام و مؤلفه هـای تاثیرگـذار در تغییـر معنـا 
کارکـرد و اقسـام خـود ایـن دانـش هـم از تحـول مصـون نبـوده  یـخ معناشناسـی تعریـف،  می پـردازد. در تار
کنـد. توشـیهیکو  اسـت. از ایـن رو بـرای هـر پژوهشـگری ضـرورت دارد مـراد خـود از ایـن اصطـالح را بیـان 
ایزوتسو پیشگام مطالعات معناشناسانه در باب واژه های قرآن این اصطالح را به معنای بررسی تحلیلی 
کل یا بخشـی از جهان   بینی یک قوم یا ملت یا امت می دانسـت و برای رسـیدن به هدف خود به تحلیل 
کفر  واژگاِن به نظر او »کلیدی« در قرآن و ارتباط معنایی آنها پرداخت؛ واژگانی چون خدا، انسان، ایمان، 
و برخـی مفاهیـم اخالقـی. او بـه سـه نـوع ارتبـاط بین این واژگان قائل بود: ترادفـی، تقابلی و ارتباطی که در 
تحلیـل و تجزیـه یـک مفهـوم کلیـدی بـه تعـدادی از عناصـر تشـکیل دهندۀ آن به دسـت می آیـد. او بر این 
کـه بـا فهمیـدن ارتبـاط معنایـی ایـن واژگان می تـوان بـه جهان بینـی اسـالمی از منظـر قرآن دسـت  بـاور بـود 
یافت،2 اما در این پژوهش به تبع فرانک پالمر3 مراد از معناشناسی به عنوان سطحی از زبان شناسی اعم 
 )نشانه، صورت، لفظ( و مدلول 

ّ
از زبان گفتاری یا نوشتاری، دانشی است که زبان را نظامی از رابطۀ دال

)معنـا( می دانـد و بـا اصولـی بـه مطالعـۀ ایـن رابطـه می پـردازد.4 در ایـن تعریـف بـرای پژوهشـگر تفکیـک 
، اعـم از آنکـه حقیقـی باشـد یـا مجـازی، از معانـی بعـدی اهمیـت دارد. بـرای توصیـف 

ّ
معنـای اّوِل دال

معنـای اّول از اصطـالح »معنـا« و بـرای معانـی بعـدی از »مفهوم/برداشـت« اسـتفاده می کنـم. »مفاهیـم/
، اعـم از حقیقـی و مجـازی، بـه علـل و دالیـل مختلـف پدیـد می آینـد و 

ّ
برداشـت ها« یـا معانـی بعـدی دال

یخ پیدایش آنها را بررسی می کند. این تغییرات  یخی یا فیلولوژی5 این دالیل و تار دانش زبان شناسی تار
گاهی هم به خصوص در تفسیر متون  گاهی به دلیل نیاز جدید اهل زبان و  گاهی بر اثر یک اتفاق ساده، 
گروه های مختلف رخ می دهد. در اینجا  یک  کالمی و ایدئولوژ مقدس به دلیل تحمیل آراء و آرمان های 
کرد،  کلی تقریبًا مورد اتفاق در دانش معناشناسـی را به منزلۀ روش تلقی  که بتوان سـه اصل  با این فرض 
یخـی معنـای )در برابـر مفهـوم( اّول بعضـی واژه هـای قـرآن بررسـی و تـا حـدودی تغییـرات  یکـردی تار بـا رو
معنایـی آنهـا در قـرون بعـدی نشـان داده شـده اند. در ایـن روش بـا تفاوت گـذاری میـان »معنـا« و »مفهوم« 
یخـی فرهنگـی آن دانسـته و برجسـته می شـود،  اّواًل اهمیـت معنـای اّول )نـه حصـر معنـای واژه( و بسـتر تار
یخـی معلوم تـر می شـود، ثالثـًا بـه نتایجـی متفـاوت بـا فهم  ثانیـًا معانـی مختلـف واژۀ مفـروض از لحـاظ تار
کـه از معنـای اّول دور شـده اند یـا آن را نادیـده گرفتنـد. در ایـن مقاله پـس از توضیحی  مفسـرانی می رسـیم 
گرفته شده است تا تفاوت  کار  کوتاه در باب سه اصل معناشناسی این اصول در چند واژۀ پرمناقشه به 

1. Semantics
کنید به: ایزوتسو، 1378، ص 295- 296. 2. برای نمونه تحلیل نگاه 

3. Frank Palmer
کنید به: پالمر، ص 21-20. 4. نگاه 

 5.Philology
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نتایج این روش با تفسـیر برخی از مفسـران قدیم و جدید از این واژه ها معلوم  شـود. این واژه ها عبارتند از: 
»َحشر« در »ِاَذا الُوُحوُش ُحِشَرت« )تکویر: 5(؛ »ِسْدَرة الُمنَتهی« در نجم: 14؛ »َاوِلیاء« و »َولّی« در جاهای 
مختلـف ماننـد: »الُمؤِمنـوَن َو الُمؤِمنـات َبعُضُهـم َاوِلیـاُء َبعـض« )توبـه: 71؛ نسـاء: 89، 123، 173؛ بقـره: 

257 و جاهای دیگر( و »َالَمسِجُد ااَلقصی« )ِاسراء: 1(.

سه اصل معناشناسی
سه اصل معناشناسی تقریبًا اجماعی عبارتند از: 

کـه درون یـک نظـام فکری بـا سـاختار صرفی نحوی  1.  کلمـات و جمـالت در هـر متنـی وقتـی معنـا دارنـد 
شناخته شده بیان شوند. 

2. همـۀ متـون و از آن جملـه متـون دینـی در خـأل پدیـد نیامده انـد، بلکه متعلق به بافت یا بسـتر و فرهنگ 
که از آن تأثیر می پذیرند و بر آن هم تأثیر می گذارند.  یخی - اجتماعی اند  تار

3. هر مؤلفی با استفاده از ساختار صرفی نحوی معنادار )اصل اّول( و با توجه به اوضاع و احوال واقعی 
)اصل دوم( مقصود خود را بیان می کند.6

»معنـا« یـا داللـت ُمطاَبقـی بـه تعبیـر منطقیـان و عالمـان اصـول فقـه، معنـای اّول هر لفظ در نقطـۀ وضع یا 
پیدایـش اسـت، اعـم از آنکـه وضـع حقیقـی باشـد یـا مجـازی و »مفهوم/برداشـت« سـهمی از ارزش هـا و 
که به مرور زمان بر معنای مطاَبقی لفظ افزوده می شود. بنا بر این هر چه از عمر »معنا«  داوری هایی است 
در فرهنگی گذشـته باشـد، باید انتظار داشـت که ارزش داوری هایی از سـوی اشـخاِص مرجع، گروه ها و 
یک یا صرفًا عاطفی و احساسـی به آن معنا  یکردهـای کالمی و ایدئولوژ گرایش هـای مختلـف به ویـژه بـا رو
افزوده و در قالب تفسـیر به خواننده ارائه شـده باشـد. بعضی از این معانی ثانوی چنان ماندگار و پررنگ 
کـه چه بسـا بعضـی حتـی معنـای نخسـتین را فرامـوش کننـد؛ حالتی که بـرای برخی از مفسـران  می شـوند 
دربارۀ همین واژه های مورد بحث رخ داده است. )← ادامه مقاله( بر اساس دانش معناشناسی محقق 
در مواجهـه بـا متـون دینـی ابتـدا بایـد بکوشـد مـراد از معنـای لفـظ را در همـان زمـان وضـع یـا پیدایـش و در 
میـان عـرف اهـل آن زبـان بفهمـد و سـپس بکوشـد بـا تکیـه بـر سـیاق معنایـی، فرهنگ های لغـت و منابع 
گاهی  کند.  گاهی پیدا  یخ اندیشه از افزوده ها و تحوالت معنایی و به تعبیری مصداق های آن لفظ آ تار
یخ گـذاری کرد، ولی  بـا مراجعـه بـه ایـن منابـع می تـوان به سـادگی معانـی اّولیه و سـپس معانی بعـدی را تار
در مـواردی بایـد بـا کمـک یـک فرضیـه، پیشـنهادی بـرای تعییـن مصداق/معنـای اّول ارائـه کرد و سـپس 
در پـی شـواهدی بـرای تأییـد فرضیـه بـود، نـه اینکـه چـون به هـر دلیلی مطلوب انـد به سـراغ مفاهیم رفت. 
کـه بـه تعبیـر بعضی از معناشناسـان می توان فهمیـد واژه ها و جمـالت چگونه معنادار  بـا ایـن روش اسـت 

کنید به: 6. برای بیان تخصصی تر این سه اصل نگاه 
See: Speaks, Jeff, "Theories of Meaning", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (winter 2019 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/meaning/>.
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یخی قائل اند ممکن است پیشنهاد دانش  یکرد تار که در اندیشۀ خود جایی برای رو کسانی  می شوند.7 
معناشناسـی را امـری بدیهـی تلقـی کننـد، امـا بـا مراجعـه بـه تفسـیرهای قـرآن و فرهنگ هـای لغـت عربـی 
کثـر  کـه گذشـت، در میـان ا کاربـرد دانـش معناشناسـی بـه بیانـی  یخـی و  یکـرد تار کـه رو یافـت  می تـوان در
مؤلفـان و مدّونـان ایـن آثـار ناآشناسـت یـا جایـی نـدارد و در عـوض تکیـه بـر تفاسـیر اشـخاص و گروه هـای 
کالمی مختلف غلبه دارد. هدف این مقاله نشـان دادن اهمیت معنای  یکردهای  مرجع با مذاهب و رو
اّول است و بنا ندارد به بحث های کالمی یا جدلی در اثبات درستی یا نادرستی معانی بعدی )مفاهیم/

برداشت ها( وارد شود.

حشر
کـرده اسـت: اهـل تأویـل »ُحِشـَرت« را بـه معنـای  طبـری8 )متوفـای 310( چنـد معنـا در ذیـل ایـن واژه نقـل 
»ماتـت« دانسـته اند و ُابـی بـن کعـب )کاتب وحی، مقیم مدینه، متوفـای 29( آن را به معنای »ُاخُتِلَطت« 
کسـی  دانسـته  اسـت؛ یعنـی حیوانـات در هـم آمیختـه شـوند. سـپس طبـری می گویـد بهتریـن نظرهـا نظـر 
کـه حشـر را بـه معنـای »جمع شـدن« و سـپس »مـردن« دانسـته اسـت؛ زیـرا میـان عرب هـا حشـر بـه  اسـت 
کار رفته  اسـت، مانند: »َوالّطیُر َمحُشـورٌة«؛9 یعنی  معنای جمع شـدن مشـهور اسـت و در آیات دیگری به 
کـرد و نـدا داد: »َفَحَشـر فنـادی«.10  پرنـدگان بـه دور او )داوود( جمـع شـدند و نیـز فرعـون عـده ای را جمـع 
که تفسـیر قرآن باید بر اسـاس  طبری سـپس برای ترجیح این معنا بر معانی دیگر چنین اسـتدالل می کند 
معنـای ظاهـری و معنـای رایـج و غالـب آن بیـان شـود، نه بر اسـاس معنـای مجهول و ناشـناخته. ابن ابی 
 حاِتم رازی )متوفای 327( فقط معنای »مردن« و »در هم آمیخته شدن« را برای این واژه نقل کرده است11 
کـه  و ابواللیـث سـمرقندی )متوفـای 383( معنـای »جمع شـدن« را ترجیـح داده  اسـت.12 پـس تـا جایـی 
می دانیـم تـا قـرن چهـارم میـان مفسـران و محدثـان »حشـر« ایـن سـه معنـا را داشـته اسـت:13 مـردن، در هـم 

آمیخته شدن و جمع شدن.

رشـدن از مصـداق و رفتـن به سـراغ مفاهیم مطلوب را بـا این مثال تنظیر کرده  7. نـگاه کنیـد بـه: پالمـر، ص 61-62. پالمـر در ص 66 دو
بروی درب گم کرده بود، ولی ده متر آن طرف تر می گشت فقط به این دلیل که آنجا روشن تر بود. است: مرد مستی کلید خانه اش را رو

8. طبری، ج 30، ص 85-84.
9. ص: 19.

10. نازعات: 23.
کنید به: رازی، ج 10، ص 3402- 3403. 11. نگاه 

کنید به: سمرقندی، ج 3، ص 528. 12. نگاه 
13. نیز خلیل بن احمد فراهیدی )متوفای 175( ذیل ماده، »حشر« را به معنای موت دانسته است و احمد بن فارس )متوفای 395( 
در معجـم مقائیـس اللغـه، ج 2، ص 66 حشـر را بـه معنـای جمع شـدن. قـس: ابـن منظـور )متوفـای 711( ذیـل مـادۀ »حشـر« از قـول 
که حشر به معنای زنده شدن در قیامت است و همۀ حیوانات محشور می شوند تا قصاص شوند. به این نکته  مفسران نقل می کند 
ین کننـدگان کتاب هـای لغت بر این بوده اسـت که معنای عرفی واژه ها را بیـان  کنند و غالب آنها  الزم اسـت اشـاره کنـم کـه بنـای تدو
در سـده های اّول چنیـن کرده انـد، امـا بـا گذشـت زمـان معانی اهل اصطالح بر کار آنها تأثیر گذاشـته اسـت، ماننـد همین معنایی که 
گاهی  که همه جا معانی لغات را مطابق عرف اهل زبان بیان نمی کند، بلکه  کرد. مثال دیگر راغب اصفهانی اسـت  ابن منظور نقل 

تمایالت اعتزالی اش در بیان معانی تأثیر دارد.
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کالمی قرن دوم در بحث از تکلیف، »حشـر« را به معنای  اما اّولین بار معتزلیان در مناقشـه ها و مباحث 
کردنـد. شـاید ایـن اضافـۀ معنایـی، یعنـی »در روز قیامـت« بـه دلیـل  »جمع شـدن در روز قیامـت« معنـا 
کاربردهـای دیگـر آن در مثـل »َوَنحُشـُره یوم  القیمـة َاعمـی«14  مقارنـت ایـن واژه بـا تعبیـر »یـوم  القیمـة« در 
که این جمع شدن یا دوباره زنده شدن در روز قیامت  باشد. سپس معتزلیان با این پرسش مواجه شدند 
برای حیوانات به چه منظور و به چه معنا می تواند باشد. حشر برای کسی است که سزاوار ثواب و عقاب 
باشـد و حیوانـات تکلیـف ندارنـد. پـس چـرا بایـد محشـور شـوند. منابعـی از معتزلیـان قـرن دوم در اختیار 
کـه درصدد  کـرد، امـا از منابـع نزدیک بـه دورۀ آنان  مـا نیسـت تـا بتـوان بـه طـور مسـتقیم ایـن نظـر را مسـتند 
کنـش بـه رأی معتزلیـان برآمده انـد می توان شـواهد قـوی برای این نظر یافت. بـرای نمونه در آثار  توجیـه یـا وا
شـیخ محمـد بـن حسـن طوسـی )متوفـای 460( حشـر بـه معنـای »جمع شـدن در روز قیامـت«، نـه صرفـًا 
»جمع شـدن« تفسـیر شـده و سـپس سـؤال از چگونگی تکلیف آنها و پاسـخ به آن ذهن شـیخ طوسـی را به 
که هر چند حیوان تکلیف ندارد و مستحق ثواب و عقاب  کرده است. پاسخ او این است  خود مشغول 
کـه حیـوان در ایـن دنیـا  نیسـت، در قیامـت محشـور می شـود و بـر خـدا الزم اسـت عـوض درد و رنجـی را 
دیـده بـه او در آخـرت بدهـد.15 از توضیـح و دغدغـۀ فخرالدیـن رازی )متوفـای 606( دربـارۀ محشور شـدن 

حیوانات شاهد بهتری می توان برای نظر معتزلیان به دست داد. او می گوید: 

یافت عوض محشور  در مسئله دو نظر هست. یکی اینکه خدا حیوانات و پرندگان را برای در
می کنـد تـا بـه آنـان عطـا کند و این نظر معتزله اسـت؛ چراکه به نظر آنـان عوض دادن به حیوان 
بـر خـدا واجـب اسـت و خـدا آنـان را محشـور می کنـد تـا آنهـا را بـه ایـن عـوض برسـاند. نظر دوم 
نظـر اصحـاب مـا )اشـاعره( اسـت کـه فـرض لـزوم یـا ایجـاب بر خـدا محال اسـت، بلکـه خدا 

یش محشور می کند.16  حیوانات را صرفًا به اراده و مشّیت خو

گویـا در نظـر فخرالدیـن رازی اصـل محشورشـدن مسـلم اسـت و او در اینکـه عـوض دادن بـر خـدا می توانـد 
واجب باشد یا نه با معتزلیان اختالف دارد. حشر به معنای »جمع شدن در روز قیامت« در آثار مفسران 
قـرن پنجـم بـه بعـد به وفـور یافـت می شـود، هـر چنـد همـۀ آنهـا بـه مسـئله تکلیـف و ثـواب و عقـاب یـا در 

نظرگرفتن عوض اشاره ای نکرده اند.

14. طه: 124. نیز ر.ک به: اسراء: 97.
کنید به: ابن  ابی  الحدید، ج  کنید به: طوسی) 1409ق(، ج 10، ص 281. همچنین برای انتساب این رأی به معتزلیان نگاه  15. نگاه 
6، ص 251-252. بعد از شـیخ طوسـی این نظر در آراء بسـیاری از مفسـران شـیعه دیده می شـود. برای نمونه نگاه کنید به: طبرسـی، 
ز  جوامع الجامع، ج 3، ص 734؛ مجلسـی، ج 7، ص 92. طباطبائی )ج 20، ص 213- 214( اصل محشورشـدن حیوانات در رو
گـذار می کند و همۀ روایات  قیامـت را مسـلم می پنـدارد، ولـی تفصیـل چگونگـی حـال حیوانـات بعد از محشورشـدن را به علم الهی وا
در این بـاره را غیرقابـل اعتمـاد می دانـد، امـا مـکارم شـیرازی )ج 19، ص 447- 448( وحـوش را حیوانـات وحشـی معنـا کرده اسـت و 

سپس با قائل شدن به مراتب برای فهم، آیات مذکور را مربوط به انتهای همین دنیا می داند، نه آخرت.
کید افزودۀ من است. کلمات برای تأ 16. فخرالدین رازی، ج 12، ص 218. عالئم سجاوندی و ایرانیک شدن بعضی از 
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معنای اّول پیشـنهادی این واژه همان اسـت که طبری ترجیح داد، یعنی »جمع شـدن«؛ زیرا از میان سـه 
معنـای متعلـق بـه قبـل از قـرن چهـارم »جمع شـدن« در جاهـای دیگر قـرآن ماننـد ص:19، النازعات:23، 
کـه آیـات اّول سـورۀ تکویـر آیاتی انـد دربـارۀ  کار رفتـه اسـت. شـاهد دیگـر ایـن اسـت  و الشـعراء:36 نیـز بـه 
عالمت هـای بـروز قیامـت، نـه عالمت هـای خود قیامـت.17 در این صورت بنا به توصیـف قرآن حیوانات 
از تـرس و َدهَشـت آن هنـگام از ِاصطبل هـا، غارهـا و دیگـر مکان هـای خـود بیـرون می آینـد و از تـرس دور 
یکدیگـر در همیـن دنیـا جمـع می شـوند. ایـن حالـِت حیوانـات در هنـگام زلزلـه یـا انفجارهـای َمهیـب 
امـروزه هـم دیـده  می شـود و قـرآن در پـی توصیـف چنیـن حالتـی اسـت. ایـن معنـای اّول با مسـائل کالمی 
مانند فلسـفۀ تکلیِف حیوان، ِعوض رنج، ثواب و عقاب و چرائی حشـر حیوان هم نسـبتی ندارد و به آن 

فانه مفسران نیازی نیست.
ّ
توجیهات متکل

ِسْدَرة الُمنتهی
کرم)ص( با خـدا مطابق  مسـئلۀ اصلـی آیـات ابتدایـی سـورۀ نجـم )53( کیفیـت و کمیـت دیدار پیامبـر ا
کثـر مفسـران اسـت.18 بنا بـر آیۀ 7  یـک نظـر یـا فرشـتۀ وحـی )بعدهـا در دورۀ مدینـه، جبرئیـل( مطابـق نظـر ا
یک بار پیامبر او )خدا یا فرشته( را در ُاُفق َاعلی )که می تواند یکی از واژه های محل بحث باشد( دیده و 
ی هسـت و همه جا را درخت ِسـدر  یـک بـار هـم نزدیـک ِسـْدَرة الُمنتهـی )آیۀ 14(، همان جا که جّنة الَمأو

کرده  اند. پوشانده است.19 حال باید دید لغت دانان و مفسران در ترجمه و تفسیر این واژه چه 

کتـاب لغـت عربـی، العیـن، خلیـل بـن احمـد فراهیـدی )متوفـای 175( ِسـْدَرة الُمنتهـی را  در قدیم تریـن 
درخت سدری در آسمان هفتم می داند که بر آسمان ها و بهشت سایه انداخته و هیچ فرشته یا پیامبری 
کـه معنـای ایـن واژه در نظـر خلیـل معنای لغـوی و عرفی ظاهری  از آن عبـور نکـرده اسـت.20 واضـح اسـت 
که از اعتقاد به درخت اسـطوره ای در بعضی  کالمی/اعتقادی اسـت  در قرن اّول نیسـت، بلکه مفهومی 

17. چنین نظری دربارۀ این سوره بی   سابقه نیست. )ر.ک به: طباطبائی، ج 20، ص 214(
کثر مفسـران آن را به  18. این تردید ناشـی از معنای »شـدید القوی« و تعیین مرجع ضمیر سـوم شـخص فاعلی در آیات 5 تا 10 اسـت. ا
ید: »فاوحی الی عبده ما اوحی« سازگاری ندارد؛ چون حضرت  فرشتۀ وحی ترجمه و تفسیر کرده اند، ولی این تفسیر با آیۀ 10 که می گو
محمد)ص( بندۀ فرشـته نبود، بلکه بندۀ خدا بود. به این ترتیب »شـدید القوی« و »ذومّرة فاسـتوی« از جمله صفات خدا هسـتند و 
مرجـع ضمیـر فاعلـی در همـۀ مـوارد خداسـت و بـا ایـن نظر انسـجام آیات محفوظ می مانـد. پیامبر مطابق این آیات خـود خدا را دیده و 
یچارد بل )Richard Bell, d. 1952( در آثار مختلفش )برای  یخ گذاری این آیه چنین چیزی و معنایی ممکن اسـت. ر با توجه به تار
نمونـه،Watt, p. 19 ( از جملـه تفسـیرش بـر قـرآن )A Commentary on the Quran( در جلـد دوم ذیـل آیـات سـوره نجـم ایـن نظـر را 
یت خدا تفسیرهای استعاری پیدا  کرده است. اینکه دیدن خدا با چشم سر به لحاظ کالمی و عقلی غیرممکن می  شود یا رؤ تبیین 

ل به موضوع مقاله مربوط نمی شود. می کند، دیدگاهی متأخر از دهه های قرن اّول است. تفصیل این استدال
19. ایـن عبـارت ترجمـۀ »ِاذ َیغَشـی الِسـدَرَة مـا َیغشـی« اسـت. )آیـۀ 16( ترجمـه پیشـنهادی »َجّنـة الَمـأوی« هـم در ادامـۀ مقالـه معلـوم 
می شـود. ِسـدر هم درخت سـدر ترجمه شـده، نه مانند ترجمه های انگلیسـی قرآن به »the Lote Tree« که بیانگر درخت اسـطوره ای 

کنید به ادامۀ مقاله( گاهی نماد حیات است. )نگاه  در سنت یهودی - مسیحی است و نماد قیامت و 
کنید به: خلیل بن احمد فراهیدی، ذیل واژه. 20. نگاه 
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ادیان منطقه21 و فرهنگ ها22 )با تفسیرهای مختلف( ناشی شده و بر ذهن و اندیشۀ خلیل تأثیر گذاشته 
کرده اند. کم وبیش تکرار  است. لغویان دیگر هم سخنان او را 

کرده  است. قبل از نقل معانی می گوید:  طبری ذیل آیه چند معنا برای این واژه نقل 
مطابق روایتی از پیامبر اکرم)ص( »جبرئیل همیشه در صورت یک مرد بر من ظاهر می شد، 

که ششصد بال داشت«.  ولی آن بار به شکل خودش آمد؛ یعنی فرشته ای 

کـه ایـن اتفـاق در خـواب برای  مضمـون همیـن روایـت از عایشـه نیـز نقـل شـده اسـت، ولـی بـا ایـن تفـاوت 
پیامبـر رخ داد.23 طبـری مطابـق روایتـی می گویـد به این درخت از آن رو ِسـْدَرة الُمنتهی گفته اند که دانش 
هـر عالـم، هـر فرشـتۀ مقربـی و هـر پیامبـری بـه آن منتهـی می شـود و ورای آن غیب اسـت که جـز خدا کس 
نداند. نیز در نقل دیگر این درخت در آسمان ششم )و نه هفتم( 24 قرار دارد و عالمت انتهای راه هر کسی 

گذاشته باشد.25 به نظر طبری: که به سّنت و شیوۀ پیامبر قدم  است 
گفته شده نزد آن سدر آخری بود؛  یا  گو که »منتهی« یعنی »آخرین« و  بهترین معنا این است 
که علم همۀ مخلوقات به آن ختم می شود و می توان آن را منتهای همه چیز دانست.26  چرا

گفتـه می شـود  کـه معنـای منقـول طبـری بـه آنچـه در َعهَدیـن در بـاب درخـت حیـات  قابـل توجـه اسـت 

21. درخت حیات )The Lote Tree( در سنت یهودی – مسیحی در وسط بهشت َعدن رشد می کرد )پیدایش، 2: 9( و نماد قیامت 
یخت، در زمسـتان خشـک می شـد و دوباره در بهار حیات تازه می گرفت و سـبز می شـد. چند بار  بود؛ چراکه برگ هایش در پاییز می ر
نـام درخـت سـدر در کتـاب مکاشـفه انجیـل بـرده شـده  اسـت. )نـگاه کنیـد بـه: مکاشـفه، 22: 2، 14( در یهودیت و ادیان شـرقی مثل 
که با بزرگ شـدن او در این عالم درخت  رای این عالم درخت سـدری دارد  بودیزم نیز درخت سـدر نماد حیات اسـت و هر کسـی در و
او هـم بـزرگ می شـود. در اسـطوره های عربـی پیـش از اسـالم هـم درخـت مرکـز عالـم و در زمیـن اسـت و شـاخه هایش بـه آسـمان وصـل 
می شـود. ایـن معنـا بـا کمـی تغییـر در سـورۀ ابراهیـم، آیـات 24-25 بـه عنـوان َمَثـل آمـده اسـت: »کشـجرة طّیبـة اصلهـا ثابـت و فرعهـا 
یشـه های یهودی - مسـیحی بسـط پیدا کرده اسـت: درخت  فی السـماء«. چهار درخت در سـنت اسـالمی اعم از قرآن و حدیث، با ر
یتـون. بـه نظـر نگارنـده ارتبـاط دادن معنـای درخـت سـدر بـه اسـطورۀ  زّقـوم، درخـت سـدر، درخـت دانـش در جّنـات عـدن و درخـت ز
یشـه ای کتـاب مقدسـی و تلمـودی جـزء معنـای اّول نیسـت و می توانـد صرفـًا یک برداشـت یا مفهوم باشـد. )برای  درخـت حیـات بـا ر

)9, 13, 17. -Reat, p. 6:کنید به یس نگاه  مستند اطالعات این پانو
که او  22. مصریان قدیم معتقد بودند خداوند باالی درخت سـدر فراتر از آب های آلودۀ جهان نشسـته  اسـت. این تعبیر به این معنا بود 
سـمبل یـا نمـاد عقـل الهـی و فراتـر از مـاده و مادیـات اسـت. بعضـی دیگر معتقـد بودند این درخـت در مرز حیات و ممات یـا این دنیا و 
آن دنیا واقع شـده اسـت. اعراب قدیم نیز بر این عادت بودند که در انتهای هر جاده درخت سـدری به عنوان عالمت پایان بکارند تا 
  A Hand Book of Egyptian Religion,:کنید به مسـافران از آنجا به بعد یا به چپ روند یا به راسـت و مسـیر را ادامه ندهند. )نگاه 

)p.93; A Hand Book of Egyptian Mythology, p.112.
کنید به: طبری، ج 27، ص 61-60. 23. نگاه 

24. همو، ج 27، ص 73. این درخت در آسمان هفتم است.
25. همـو، ج 27، ص 67- 68. همچنیـن در مسـلم نیشـابوری، الجامـع الصحیـح، ج 1، ص 109 و ابـن حنبـل، المسـند، ج 1، ص 
387 در حدیثـی منسـوب بـه پیامبـر)ص( آمـده اسـت کـه ِسـدَرة الُمنتهـی در آسـمان ششـم قـرار دارد. با اینکه در همـان منبع، ج 3، 

که ِسدَرة الُمنتهی در آسمان هفتم است. ص 164 و جاهای دیگر ذکر شده 
26. طبری، ج 27، ص 70- 71. اصل عبارت چنین است: »والصواب من القول فی ذلک ان یقال اّن معنی المنتهی االنتهاء، فکاّنه 
قیل عند سدرة االنتهاء و جائز ان یکون قیل لها سدرة المنتهی االنتها علم کل عالم من الخلق الیها؛ و جائز این یکون قیل لها ذلک 
لجمیـع ذلـک و الخبـر یقطـع العـذر باّنـه قیـل ذلـک لهـا لبعض ذلـک دون بعض فال قول فیـه اصح من اقول الذی قـال ربنا جّل جالله 

و هو اّنها ِسدَرة الُمنتهی«.
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نزدیـک اسـت. بـه  عـالوه علـی الظاهـر روایـت منقـول طبـری یـا جعلـی اسـت یـا سـازندگان آن بـدون نـگاه 
یتی را به پیامبر نسبت داده اند؛ زیرا جبرئیل در قرآن فقط سه بار با شکل جبریل )بقره:  یخی چنین رؤ تار
کار رفته اسـت و تعمیم این نام به فرشـتۀ دیده شـده در دورۀ مکه،  97-98؛ تحریم: 4( در دورۀ مدینه به 
یخ یا خط زمان شـکل گیری مفاهیم و موضوعات  آن هـم روزهـای اّول بعثـت، چیـزی جـز نادیده گرفتن تار

نیست. این بی توجهی در تفسیرهای بعدی تکرار شده است.

مفسـران بعد از طبری، اعم از شـیعه و سـنی، همگی مطابق آیات سـورۀ نجم تعداد دیدار پیامبر و فرشـته 
را دو بـار دانسـته اند، ولـی هنـگام توضیـح کیفیـت آن، ماننـد صاحـب العیـن، مطالبی افزوده انـد که فراتر 
از »معنـا«ی عرفـی و فهـم بشـری اسـت و بـه تعبیـر معناشناسـان، در حقیقـت، »مفهوم/برداشـت« ِسـْدَرة 
الُمنتهـی را بـا تکیـه بـر کالم مراجـع حدیثـی بیـان کرده انـد. برای نمونـه در اینجا فقط بـه مواجهۀ فضل بن 
حسـن طبرسـی )متوفای 548( با این آیات در تفسـیر مجمع البیان اشـاره می شـود. طبرسـی این دیدارها 
یا؛ قلمداد  را به آیۀ اّول سورۀ اسراء و داستان معراج مربوط می داند و آن سیر آسمانی را جسمانی نه در رؤ
کـه پیامبر چنین سـفری داشـت، بلکه گفتـه خداوند  می کنـد.27 بـا اینکـه در آیـه به صراحـت گفتـه نشـده 

ْخرى« را این گونه تفسیر می کند:
ُ
ًة أ

َ
َقْد َرآُه َنْزل

َ
بنده اش را به چنین سفری برد. طبرسی سپس آیۀ »َو ل

پیامبـر بـار دیگـر جبرئیـل را دیـد بـا همـان چهره ای که خـدا او را خلق کرده  بود و از آسـمان یک  
کـه پیامبـر جبرئیـل را در چهـرۀ اصلـی اش دیـد.  بـار دیگـر پاییـن آمـده  بـود. ایـن دومیـن بـار بـود 
ُمْنَتهـی بـود و ایـن مطابـق نظـر ُمقاتـل و کلبـی درختـی اسـت بر فراز 

ْ
ایـن دیـدار در کنـار ِسـْدَرة ال

آسـمان هفتـم در سـمت راسـت عـرش کـه دانـش هـر فرشـته اى بـه آن منتهـی می شـود، امـا بـه 
ُمْنَتهی جایـگاه چیزهایی 

ْ
ک منظور از ِسـْدَرة ال ر برخـی دیگـر از جملـه ابـن مسـعود و َضّحـا بـاو

است که از زمین به آسمان صعود می کنند و جایگاه اوامر الهی است که از باالی این درخت 
ُمْنَتهی« را جای ارواح شهیدان و بعضی دیگر محل فرود 

ْ
فرود می آیند. پاره اى دیگر »ِسْدَرة ال

تر فرود می آیند و ... »منتهی« به معنای نقطه پایان  که از آسـمان هاى باال چیزهایی می دانند 
که مالئکه به این درخت منتهی می شـوند، به آن نسـبت »منتهی« داده اند.  اسـت و از آنجا 

برخی »ِسْدَرة« را درخت »طوبی« و دیگرانی »درخت نبوت« دانسته اند.28 

کـه در آنهـا ایـن بـاغ بـه بهشـت جـاودان،  ى« نقـل می کنـد  و
ْ
َمـأ

ْ
ـُة ال طبرسـی اقوالـی هـم دربـارۀ »ِعْنَدهـا َجّنَ

کن اند  ئکۀ دیگر سـا که در آن جبرئیل و مال بهشـت محل سـکونت آدم، محل اهل بهشـت و نیز به باغی 

کـه بـه  کیـد بـر جانشـینی امـام علـی  بن ابـی  طالـب)ع( اسـت  27. طبرسـی، ج 9، ص 291. درونمایـۀ اصلـی معـراج در فرهنـگ شـیعه تأ
گاهـی 120 مـورد  روایت هـای مختلـف در منابـع آمـده اسـت. تعـداد سـفرهای شـبانه پیامبـر در ایـن منابـع یکـی دو تـا نیسـت و حتـی 
یه، الخصال، قـم، 1403، صص 207، 293، 601؛ برای کسـب اطالعات  هـم روایـت شـده  اسـت. بـرای نمونـه نـگاه کنید به: ابـن بابو
یشـه ها و باورهای  کنید به: محمدعلی امیرمعزی؛ تشـیع: ر تفصیلی جامع دربارۀ ارتباط معراج و والیت علی بن ابی طالب)ع( نگاه 

عرفانی؛ ترجمۀ نورالدین اهّلل  دینی؛ تهران، نامک، فصل پنجم، ص 209- 235، 1394.
28. طبرسی، ج 9، ص 292.
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ـْدَرَة ما َیْغشـی« طبرسـی فقط اقوال دیگران را نقل می کند. مطابق  تفسـیر شـده  اسـت. ذیل »ِإْذ َیْغَشـی الّسِ
رأی مقاتل منظور این اسـت که آن گاه که فرشـتگان بسـان پرندگان بر شـاخ و برگ درخت »سـدر« نشسـته 
ى  که دیدم رو و آن را پوشانده بودند. آن گاه برای ارتباط این دیدار با داستان معراج از پیامبر نقل می کند 
هر برگ از برگ هاى درخت »سدر« فرشته اى به ستایش خدا مشغول بود.29 پس از نقل این اقوال طبرسی 

به عنوان نتیجۀ بحث می گوید: 
کمـال قـدرت خـدا رهنمـون می کنـد ایـن اسـت  کـه انسـان را بـه  از شـگفتی های ایـن آیـات 
کـه دانسـته نیسـت ایـن درخـت سـدر چـه چیـز را پوشـانده  اسـت. ایـن ابهام بـرای نشـان دادن 

کار است.30  عظمت و بزرگداشت این 

در ادامۀ آیه آمده است: 
ردگارش را دید.  ُکْبری: پیامبر برخی از نشانه هاى بزرگ پرو

ْ
ّبِِه ال َقْد َرأى ِمْن آیاِت َر

َ
ل

که این دیدار مربوط به شب معراج است می گوید:  طبرسی با مسلم دانستن این فرض 
ُمْنَتهـی را دیـد، یـا 

ْ
کـه آن حضـرت چـه دیـد، دیدگاه هـا متفـاوت اسـت: ِسـْدَرة ال در این بـاره 

کـه ششـصد بـال داشـت و پرهـاى او افـق را  صـورت جبرئیـل را بـا چهـره اصلـی اش در حالـی 
پوشـانده بـود، یـا آن گونـه کـه از عبـداهّلل بـن مسـعود نقـل کرده انـد، یکـی از فرش هاى سـبزرنگ 
بهشـت را دیـد کـه تمـام افـق را پوشـانده  بـود، یـا بـه نقـل از ابـن عبـاس آن حضـرت بـا دیـدۀ دل 

ردگارش را دید.31 پرو

کـه ذیـل واژۀ »حشـر« نقـل شـد و در  بـرای ارائـۀ معنـای اّول پیشـنهادی بایـد اسـتدالل یـا مبنـای طبـری را 
کرد. طبری برای ترجیح یک معنا بر معانی دیگر  بسیاری از جاهای دیگر تفسیرش هم آمده است تکرار 
کرد، نه بر اسـاس  که تفسـیر قرآن را باید بر اسـاس معنای عرفی ظاهری و غالب آن بیان  اسـتدالل می کرد 
معنـای مجهـول و ناشـناختۀ مخاطبـان. ایـن مبنـا در نظـر معناشناسـان بـه »معنـا«ی واژه تعبیـر شـد و بـر 
اسـاس آن بایـد دیـد مخاطـب عرفـی هـر واژه چـه درکی از آن دارد. طبری بهترین معنـای عرفی و ظاهری و 

گفت:  به تعبیر معناشناسان »معنا«ی این واژه را چنین 
یا گفته شـده دیدار پیامبر با خدا یا فرشـته ]بعدها جبرئیل[ نزد  گو »منتهی« یعنی »آخرین« و 
کـه علـم همـۀ مخلوقات به آن ختم می شـود و می تـوان آن را منتهای  آن سـدر آخـری بـود؛ چرا

همه چیز دانست. 

29. همان، ص 292- 293.
30. همو، ج 9، ص 293.

ک و مقاتـل و تغییرات معنایی  31. همان جـا. نیـز بـرای اطـالع از آراء منسـوب بـه عالمـان تفسـیر در قـرن اّول و دوم ماننـد مجاهـد، ضحـا
کنید به: مجلسی، ج 55، ص 48- 55. پس از آن به خصوص در فرهنگ شیعه نگاه 
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که در اینجا به صورت کج نوشـت )ایرانیک( نقل شـد، به  در جملۀ طبری بخش دوم آن، یعنی بخشـی 
ُمْنَتهی، یعنی 

ْ
معنای واژه مربوط نیست، بلکه تحلیل و تعلیل طبری است. بنابر این باید گفت ِسْدَرة ال

ی  ُمْنَتهـی بـه معنـای ِسـدر آخـری در همین دنیـا و رو
ْ
کـه ِسـْدَرة ال »ِسـدر آخـری«، امـا پیشـنهاد ایـن اسـت 

همین زمین اسـت، نه در آسـمان ششـم یا هفتم. در این صورت، این واژه به تعبیر طبری معنایی عرفی، 
ظاهری و قابل فهم مخاطبان دارد.

ایـن پیشـنهاد نیازمنـد کمـی توضیح اسـت. می دانیم کوهـی که امروزه جبل النور )جبـل الحراء در منابع 
گرفته نزدیک مکه و در شـمال شـرقی المسـجدالحرام اسـت  قدیم( خوانده می شـود و غار ِحرا در آن قرار 
کنـون بـا وجـود ساخت وسـازها از غـار ِحـرا به راحتـی می تـوان بـا چشـم غیرمسـلح فضـای اطـراف  و حتـی ا
گـر فـرض کنیـم در منطقۀ بین  کـه بعـدًا نـام المسـجدالحرام پیـدا می کنـد( 32 را دیـد. حـال ا کعبـه )جایـی 
ُکنار یا سـدر )سـازگار با شـرایط اقلیمی  المسـجدالحرام و جبـل النـور باغ هـا و درختانـی از جملـه درخـت 
عربستان( 33 وجود داشته است، معنای عرفی و قابل فهمی از آیات به دست می آید. توضیح این معنا 
چنیـن اسـت: بـرای شـنوندگان و مخاطبـان قـرآن، اعـم از مؤمنـان، این سـؤال مطـرح بوده که چـرا پیامبر او 
کـوه )بخوانیـد ُاَفـق َاعلـی( در غـار ِحـرا می بینـد؛ جایـی دور از چشـم مـا  )فرشـته یـا خـدا( را فقـط در بـاالی 
و قـرآن بـه ایـن تردیـد پاسـخ می دهـد کـه حضـرت محمـد)ص( او را یـک بـار دیگـر هـم دیده  اسـت، نزد آن 
گزید  که می توان منزل  که باغی هسـت  کوه و در انتهای آن دشـت،34 همان جا  ِسـدر آخری؛ یعنی پایین 
دَرة ما َیغشی(.  ی(، همان جا که درخت سدر همه جا را پوشانده  است )ِاذ َیغشی الّسِ )عندها جّنة المأو
البتـه نیـک می دانـم کـه چنیـن فرضـی )وجـود درختـان سـدر بیـن جبل النـور و المسـجد الحـرام( نیازمند 
یخـی اسـت، ولـی وقتـی از منابـع ناظـر بـه هـزار و چهارصد سـال قبل نمی تـوان این  شـواهد جغرافیایـی تار
کـرد، می تـوان آن را فـرض گرفـت؛ فرضـی که با شـواهدی قابل تأیید اسـت و به فهم معنای  شـاهد را پیـدا 
کمک می کند. این معنا با وجود فرضی بودن درخت های سـدر منطقه بر معانی و به تعبیر دقیق تر  عرفی 

قصی بـوده  یـخ بنـای المسـجدالحرام چهـل سـال زودتـر از المسـجداال کـرم)ص( تار 32. بنـا بـر روایتـی ظاهـرًا مجعـول از ابـوذر از پیامبـر ا
کـه  قصی، البیت المقـدس فـرض شـده اسـت. می دانیـم  کعبـه و مـراد از المسـجداال  اسـت. در ایـن روایـت مـراد از المسـجدالحرام، 
ر آن  رۀ عمر و عثمان دیوار دو گذاری و بعدها در دو کرم بنا المسجدالحرام به معنای مسجد در سال هشتم هجری به دست پیامبر ا
رۀ عبدالملک کار بازسـازی  قصی نیز ابتدا در فتح سـپاهیان عمر در جنوب مسـجد قبة الصخره بنا و در دو سـاخته شـد. المسـجداال
کهی، ج 2، ص 158-165؛ نیز ادامۀ مقاله( همچنین نگاه  رۀ ولید بن عبدالملک پایان یافت. )ر.ک به: فا کلی آن آغاز شد و در دو
کنیـد بـه: محمـد بـن اسـماعیل بخـاری، صحیـح البخـاری، کتاب الصلوة، بـاب دهم، حدیـث 40؛ ابن ابی شـیبه )متوفای 235(؛ 

المصّنف؛ بیروت، دار الفکر، ج 8، ص 348، 1988/1409.
33. وجود درخت سـدر و اسـتفاده از آن در حجاز مسـلم اسـت. از شـواهدش آیۀ 28 سـورۀ واقعه اسـت: »فی ِسـدر َمخُضود )بهشـتیان 
یید تا هّم و غّم شـما  یبـا قـرار می گیرنـد(« و نیـز احادیثـی کـه سـفارش می کنند سـر خود را با سـدر بشـو در سـایۀ سـدر بی خـار و خـس و ز
از بیـن بـرود. بـرای نمونـه بـه ایـن حدیـث )محمد بن یعقوب کلینی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهـران، 1383، ج 6، ص 505( نگاه 
گر سدر در آن جامعه آشنا و رایج نبود، چنین توصیف ها  کنید که در آن جبرئیل به پیامبر سفارش می کند سر خود را با سدر بشوی. ا

و توصیه هایی معنا نداشت.
یـر: 22-23 بـا تعبیـر »افـق مبیـن« یـاد شـده اسـت: »و مـا صاحبکـم بمجنـون و لقـد راه باالفـق  34. از انتهـای ایـن دشـت در سـورۀ تکو

المبین«: و رفیق شما از طایفۀ جن زدگان نیست و قطعًا او را در افق رخشان دیده است.



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
164معناشناسی و فهم نرآن

کردنـد و ِسـدر مذکـور را درختـی اسـطوره ای،  کـه مفسـران در ذیـل ایـن آیـات بـر مـا عرضـه  مفاهیـم کالمـی 
که بـرای عرف زمان  برگرفتـه از منابـع کتـاب مقدسـی در آسـمان ششـم یا هفتم نشـاندند ترجیح دارد؛ چرا
خطاب این معنا قابل فهم تر اسـت. شـاید کاوش های زمین شناسـانه و باستان شناسانه روزگاری بتوانند 
کنند، ولی تا آن هنگام چاره ای جز  کاماًل مطمئن  از وجود درخت های سدر این منطقه در آن زمان ما را 

یم.35 باقی بودن بر فرض خویش ندار

اولیاء
در فرهنـگ عـرب قبـل از اسـالم »ِحلـف« و »َوالء« بـه معنـای پیمـان یـا قـرارداد میـان دو قبیلـه یـا دو فـرد 
گاهـی یـک نفـر از جهتـی »حلیـف« دیگـری محسـوب می شـد و از جهتـی دیگـر  خـاص از دو قبیلـه بـود. 
دارای »پیمـان َوالء« بـا فـرد یـا قبیلـۀ دیگـری بـود.36 همچنیـن قبایـل متعـدد گاهـی بـه یـک پیمـان ملحق 
می شـدند. هـدف چنیـن پیمان هایـی برقـراری صلـح نسـبتًا پایـدار در میـان قبایـل، متحدشـدن آنـان در 
گاه ها و  کت گذاشـتن چرا برابـر دشـمن های مشـترک، تقویـت ثـروت قبایـل بـرای پرداخـت دیـه و نیز بـه شرا
چیزهای دیگر قبایل هم پیمان بود. از آنجا که این قبیل پیمان ها ساختارهای قبیله ای را تقویت می کرد؛ 
که پیدایش دین جدید را برنمی تافت و پیامبر با جملۀ مشهور »الِحلف فی االسالم«37 آن  ساختارهایی 
کاربرد بیشتر این پیمان ها در عمل آسان کردن راهزنی و به دست آوردن غنائم بود. که  کرد؛ چرا را محکوم 

کلماتـی بیـان  کار نرفتـه  اسـت، امـا معنـا و مفـاد پیمـان َوالء در قـرآن به طورخـاص بـا  »ِحلـف« در قـرآن بـه 
کار  کـه در قـرآن بیـش از 85 بـار بـه   یشـۀ »و - ل - ی« مشـتق شـده اند؛ باالخـص بـا اسـم ولـّی  کـه از ر شـده 
رفتـه اسـت. در دورۀ عـرب قبـل از اسـالم، َوالء و ِوالء بـر نوعـی رابطـۀ حمایـت دوجانبـه میـان دو قبیلـه یـا 
میـان دو شـخص خـاص متعلـق بـه دو قبیلـه داللـت داشـت. َوالء همچنیـن بـر پذیـرش افـراد در یک قوم 
یـا قبیلـه از طریـق توافـق بـا یکـی از اعضـای آن یـا از طریـق توافـق بـا کل قبیلـه داللت می کرد. قـّوت چنین 
که َوالء شکل می گرفت، الزمۀ حقوقی اش برخورداری  که همین  رابطه ای در این واقعیت آشکار می شد 
طرفین از حقوق برابر بود؛ یعنی طرفین از یکدیگر ارث می بردند و به تعهداتی ملتزم می شدند و »َوالء« از 
ایـن منظـر رابطـه ای ایجـاد می کـرد که قـّوت آن به همان اندازۀ قّوت روابط خونی بـود.38 از این رو اصطالح 
که شامل شکل اساسی تری از وفاداری و حمایت باشد؛  کند  »َوالء« ممکن است بر انواع روابطی داللت 

35. گفتنـی اسـت ایـن معنـای پیشـنهادی دربـارۀ ِسـْدَرة المنتهـی اّولین بار از مرحوم آقـای علی اکبر غفاری )مصحـح و چاپگر الکافی 
که در سـال 1371 ش  فی علم الدین و دیگر منابع نخسـتین شـیعی( نقل شـده،  ولی توضیح آن از من اسـت. نکتۀ دیگر این اسـت 
که ممکن اسـت  که برای اّولین بار به مکه رفته بودم، از باالی جبل النور چند درخت سـدر در این منطقه دیدم و همان جا این فرض 

درختان بیشتری در اینجا بوده  باشد به نظرم معقول آمد.
36؛ مثـاًل ُخبـاب بـن ارت )بعـدًا صحابـی( را چنیـن توصیـف کرده انـد: فهـو تمیمی النسـب، ُخزاعی الـَوالء و ُزهری الِحلـف. )ابن اثیر، 

ج 2، ص 98(
کنید به: بیهقی، السنن، ج 6، ص 262؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 93، ص 81-80. 37. برای نمونه نگاه 

ُتوَهـب.  ُتبـاع و ال َسـب ال حَمـِة الّنَ
َ
حَمـٌة َکل

َ
کـرم)ص( می تـوان چنیـن برداشـتی داشـت: الـَوالء ل 38. از بافـت حدیـث منسـوب بـه پیامبـر ا

کنید به: طوسی، التهذیب، ج 8، ص 255( )برای نمونه نگاه 
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گـر بگوییـم معنـای رابطـۀ َوالیـی تقریبـًا  کامـاًل روشـن نیسـت، امـا ا کـه ماهیـت دقیـق آن در منابـع  روابطـی 
گفته ایم. شـاهد  که از برخورداری از حمایِت مسـتمر فهمیده می شـود، درسـت  نزدیک به معنایی اسـت 
این برداشت از واژۀ ولّی و اولیاء این است که در آیات متعددی اصطالح »َولّی« به معنایی که گفته شد 
کار رفته و برای رعایت آهنِگ جمله  کنار »نصیر«، یعنی حامی و مددرسان در رسیدن به پیروزی، به  در 

گرفته است؛ مانند:  در آخر آیه )سجع یا فاصله( به شکل منصوب39 یا مجرور قرار 

تتخذوا منهم َولّیًا و الَنصیرًا.40  فالتتخذوا منهم اولیاء ... وال
واجعل لنا من لدنک َولّیًا واجعل لنا من لدنک نصیرًا.41 

و ما لکم من دون اهّلل من َولّیٍ والَنصیٍر.42

در قدیم تریـن تفسـیرها مثـل تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان و طبـری معنـای »ولـّی« و »اولیـاء« در غالـب مـوارد 
حامـی، حافـظ و ناصـر اسـت.43 در ایـن مـوارد »ولّیـًا« بـه »ناصـرا« )در کنـار نصیـرًا( ترجمـه شـده و بـا بافـت 
خذُوا من دونه َاولیاء فاهّلل هـو الولّی و هو ُیحیی الموتی 

َ
آیـات کامـاًل سـازگار اسـت. بـرای نمونـه در آیـۀ: »َاِم اّت

که »ولّی« به معنای حامی اسـت و مؤمنان نباید جز  و ُهَو علی کل شـیٍئ قدیٌر«44 بافت آیه نشـان می دهد 
خدا در پی حامی دیگری باشند. در همین تفسیرها در موارد اندکی معانی دیگری به ترتیب بسامد، برای 
»ولـّی« چـون رّب،45 قریـب،46 صاحـب یـا همـراه،47 متولی امور48 نیز آمده اسـت،  ولی همـان طور که گفته 
شـد، در غالـب مـوارد »ولـّی« بـه معنـای حامـی اسـت. در یک مورد کـه طبری49  ذیل »والیجـد من دون اهّلل 
 به ِمن 

ُ
ل َیحمی عنه ما ُینـّزَ ولّیـًا و النصیـرًا« »ولّیـا« را بـه »َیلـی َامـَره« ترجمـه کـرده در ادامـۀ آن گفته  اسـت: »و

ُعقوَبِة اهّلل« تا برای خواننده هیچ تردیدی باقی نماند که »ولی یلی« در شکل فعلی به معنای حمایت کردن 
کعون«  ه والذین امنوا الذین یقیمون الّصلوة و یؤتون الزکوة و هم را

ُ
است. در ذیل آیۀ »اّنما ولّیکم اهّلل و رسول

داستان عبادة بن صامت در تبّری جستن او از والیت )حمایت( یهودیان بنی قینقاع و پیمانش )ِحلف( 
که به صراحت در آیۀ 51 مائده آمده است:  کرم)ص( را نقل می کند  با پیامبر ا

39. مانند نساء: 123، 173؛ احزاب: 17، 65.
40. نساء: 89.

41. نساء: 45، 75.
42. بقره: 107.

کنید به  43. برای نمونه: مقاتل، ج 1، ص 241، 247؛ طبری، ج 5، ص 267، 400؛ ج 6، ص 388- 389؛ ج 8، ص 47؛ نیز نگاه 
تنویر المقباس، تفسیر منسوب به ابن عباس، ص 71، 74.

44. شوری: 9.
45. برای نمونه: مقاتل، ج 1، ص 258.

46. ذیـل »والیجـدون لهـم مـن دون اهّلل ولیـا« مقاتـل )ج 1، ص 274( »ولیـا« را بـه »قریبـا بنفعهـم« ترجمـه کـرده اسـت. نیـز نـگاه کنید به: 
کرده است. مقاتل، ج 2، ص 314؛ ج 3، ص 40 ذیل »فتکون للشیطان ولّیًا« )مریم: 45( »ولیا« را به »قریبًا فی االخرة« ترجمه 

47. مقاتل، ج 2، ص 283.
رده  است. کلمه به معنای حافظ آو که »َولّیًا« را در همان سوره و ذیل همان  48. جاللین، ص 116، قس ص 124 

49. طبری، ج 5، ص 400.
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هم منکم 
ّ
تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتول یا اّیها الذین امنوا ال

فاّنه منهم.
یعنـی ای مؤمنـان از یهودیـان و مسـیحیان حامـی نگیریـد، آنهـا حامـی یکدیگرنـد و هر کس از 

آنها یاری بخواهد از جملۀ آنان محسوب می شود. 

کی از معنای اّول »ولّی« است. او می گوید:  تعبیر طبری در نقل جملۀ عبادة در خطاب به پیامبر حا
ه و المؤمنین و َابرأ من ِحلف الکفار و والیتهم.50 

َ
ی اهّللَ و رسول

ّ
َاتول

»ولـّی« در ایـن کاربردهـا بـه هیـچ وجـه نمی توانـد معنای دوسـت، سرپرسـت و قریب و رّب داشـته باشـد، 
کـه بـا پیمـان نظامـی امنیتـی بیـن دو قبیلـه محقـق  کـی از همـان معنـای حمایت کـردن اسـت  بلکـه حا

می شد.

کـه در فقـه اسـالمی ازدواج نوعـی قـرارداد اسـت و شـامل ایـن  شـاهد دیگـر معنـای اّول »ولـّی« ایـن اسـت 
مؤلفه هاسـت: ایجـاب و قبـول و پرداخـت َمهریـه. دامـاد قـرارداد ازدواج را بـا مولی/ولـّی عـروس در حضور 
دو شـاهد مـرد یـا یـک مـرد و دو زن منعقـد می کنـد. مـراد از مولی/ولـّی عـروس نزدیک ترین خویشـاوند مرد 
که در مواقع الزم یاور و حامی )نه لزومًا سرپرسـت و نه به  که معمواًل پدر یا برادر بزرگ تر اوسـت  به اوسـت 
معنـای مالـک( او هـم هسـت. ثمـن ایـن قـرارداد همـان َمهر اسـت که داماد بـه خود عـروس می دهد، نه به 
گر پدری  گونه ای مالکیت برای پدر بر دختر می سازند و به َتَبع آن ا که  َولّی او. این تفاسیر فقهی متأخرند 

کشت حق قصاص را ثابت نمی دانند. دختر خود را 

در تفاسـیر شـیعی قدیم مانند التبیان شـیخ طوسـی و مجمع البیان طبرسـی نیز معنای اّول »ولّی«، یعنی 
کثـر مـوارد تعابیـر طبـری تکـرار شـده اند،51 امـا در منابـع حدیثـی قدیـم،  حامـی و ناصـر پررنـگ اسـت و در ا
یعنـی از احمـد بـن محمـد برقـی )متوفای 274؟( تا شـیخ صدوق )متوفـای 381( والیت معنای محبت 
یخـی و امـام عرفانـی( دارد. در بعضـی از تفاسـیر شـیعی   و اظهـار دوسـتی بـه امـام معصـوم )اعـم از امـام تار
که از آنها اسـتفادۀ والیت )سرپرسـتی معنوی و محبت( اهل البیت)علیهم السـالم(  ذیل بعضی از آیاتی 
مدنظـر مفسـر بـوده، ایـن معانـی پررنـگ شـده اسـت،52 امـا در تفاسـیر شـیعی معاصـر معنـای اّول »ولـّی«، 
کالمی/الهیاتـی یـا حقوقـی بـرای ایـن واژه  کم رنـگ شـده  اسـت و معانـی  یعنـی ناصـر و حامـی فرامـوش یـا 

50. طبری، ج 6، ص 390-388.
51. بـرای نمونـه نـگاه کنیـد بـه: علـی بـن ابراهیـم قمی، ج 1، ص 143، 146؛ طوسـی، 1409، ج 3، ص 211 و 284؛ طبرسـی، ج 3، ص 

96 و 151؛ ج 7، ص 21؛ ج 8، ص 141.
 زنده در قـرن یازدهم( در نور الثقلیـن نپرداخته ام. برای نمونه 

ً
یـزی )احتماال یـک مفسـرانی چـون حو 52. در اینجـا بـه تفسـیرهای ایدئولوژ

که »یا لیتنی اتخذت مع الرسول   امام دهم مراد باشد( نقل می کند 
ً
او ذیل »یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیال از ابوجعفر« )احتماال

کر بعد اذ جائنی یعنی الوالیه و کان الشـیطان 
ّ

نی عن الذ
ّ
یلتـی لیتنـی لـم اتخذ فالنا خلیال یعنی الثانی لقد اضل سـبیال علیـا ولیـا، یـا و

یزی، ج 4، ص 11- 12( و هو الثانی لالنسان خذوال«. )حو
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کم« پررنگ و به گفتمانی تبدیل می شوند. ذیل ارائۀ چنین  مانند »دوست، متولی امور یا سرپرست و حا
معنایی در تفسـیرها و ترجمه های قرآن سـخن از والیت و تقسـیم آن به تکوینی و تشـریعی یا اعتباری به 
کشـیده  گونه ای معنای دوم یا سـوم »ولّی« به مسـائل فقه سیاسـی و قلمروهای دیگر هم  میان می آید و به 
گفتمانی در تفاسیر شیعی معاصر   پیشگام ارائه چنین 

ً
کردم، احتماال که من تحقیق  می شود.53 تا آنجا 

مرحـوم عالمـه محمدحسـین طباطبایـی در المیـزان فـی تفسـیر القـرآن باشـد. طباطبایـی ذیـل آیـۀ »اّنمـا 
کم  ولّیکـم اهّلل و رسـوله« و نیـز جاهـای دیگـر »ولـّی« و مشـتقات آن را بـه معنـای تصرف کننـده در امـور و حا
علـی االطـالق دانسـته و والیـت تکوینـی و تشـریعی بـرای خـدا و رسـول درسـت می کنـد و آن را بـه معنـای 
کـه بخواهـد« می دانـد و ذیل آن اطاعـت از پیامبـر را به دلیل  »تصـرف در همـۀ امـور و تدبیـر خلـق هـر گونـه 
اطاعـت از خـدا واجـب می شـمارد.54 مـن در اینجـا بـه دلیل »من ُیطع الرسـول فقد اطـاع اهّلل«55 در وجوب 
اطاعـت از رسـول اهّلل تردیـد نمی کنـم، امـا تردیـدم در خلـط معنـای اّول با معانـی بعدی پیشـنهادی »ولّی« 
که طباطبایی و سـایرین برای این واژه برشـمرده اند. در نگاه و تفسـیر این دسـته به ندرت  و لوازمی اسـت 

کرد. می توان ردپایی از معنای اّول »ولی« پیدا 

حـال بـا توجـه بـه معنـای اّول »ولـّی« و »اولیـاء« در قـرآن بـه معنـای چند آیه نگاهـی می انـدازم و از خواننده 
یافت  می خواهـم ایـن ترجمـه را بـا بعضـی ترجمه هـای معاصـران مقایسـه کنـد. از ایـن مقایسـه می تـوان در
کـه معنـای اّول »ولـّی«، یعنـی حامـی و ناصـر با سـیاق آیات سـازگارتر اسـت تـا معانی یا مفاهیـم ثانوی آن. 
کـه از راه ایمان  کـه یـاور یـا حامـی )ولـّی( حقیقـی و نهایی مؤمنان اسـت؛ آنها  در قـرآن ایـن فقـط اهّلل اسـت 

منحرف شدند، به خصوص مرتدان، بدون چنین یاوری )ولّی( رها می شوند.56 

یشـان کنـد و هر که را خدا بیـراه گذارد هیچ  ری )اولیـاء( نیسـت که یار و جـز اهّلل بـرای آنـان یـاو
راهی برای او نخواهد بود.57 

ری )ولّی( و حامی نیست.58  و جز اهّلل شما را یاو

بنـا بـر توصیـۀ قـرآن واردشـدن بـه پیمانـی بـا اهـل کتـاب یـا با مشـرکان عـرب به طور خاص سـزاوار سـرزنش 
گر مطلقًا ممنوع نباشد:  است، ا

زی انقـالب اسـالمی 1357، ایـن معنـای »ولـّی« و تقسـیم آن بـه  رۀ بعـد از پیـرو کتاب هـای درسـی دانشـگاهی و دبیرسـتانی دو 53. در 
یی سابقۀ هزارساله دارد. گو ینی و تشریعی بسیار برجسته شده است،  تکو

54. برای نمونه نگاه کنید به: طباطبایی، ج 2، ص 446؛ ج 5، ص 150، 372؛ ج 6، ص 12- 15؛ ج 12، ص 344؛ ج 18، ص 22، 
25؛ نیز مکارم شیرازی، ج 4، ص 231، 563؛ ج 13، ص 358.

55. نساء: 80.
کنید به: بقره: 107؛ توبه: 74؛ فّصلت: 31. 56. نگاه 

57. شوری: 46.
58. بقره: 107؛ شوری: 31.
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کنند.59  ری اختیار مکنید تا آنکه به راه خدا هجرت  پس زنهار! از میان ایشان برای خود یاو
ری خود مگیرید.60  کافران را، به جای مؤمنان، به یاو رده اید،  که ایمان آو کسانی  ای 

ر یکدیگرند.  ر خود مگیرید، آنان یاو رده اید، یهودیان و مسیحیان را یاو ای کسانی که ایمان آو
گیرد، از آنان خواهد بود.61 ری  کس از شما آنها را به یاو هر 

المسجد االقصی
کـه بنـا بـر اتفاق نظـر مفسـران در سـال آخر  ایـن صفـت و موصـوف فقـط در آیـۀ اّول سـورۀ اسـراء بـه کار رفتـه 
که مراد  اقامت پیامبر در مکه )یک سال قبل از هجرت( نازل شده  است. در اینجا بحث را با این فرض 
که این سـیر شـبانه همان سـفر معراجی  کرم اسـت و نیز با این فرض  از عبارت »ِبَعبده« در این آیه پیامبر ا
که در منابع حدیثی و تفسیری به پیامبر نسبت داده اند، معنای المسجد االقصی دنبال می شود.  است 
یخ نزول آیه، یعنی سال دوازدهم بعثت، قول مشهور مفسران، تردید نمی کنم و ادعای  به  عالوه دربارۀ تار
گوسـتاو وایـل62 مبنـی بـر الحاقی بـودن ایـن آیه را کنار می گـذارم. او آیه را به چند دلیـل الحاقی می داند.63 
از جملـه اینکـه مفـادش بـا آیـات دیگـر قرآن که پیامبر را از صفات و کارهای فوق بشـری مبرا می داند64 در 

تعارض است.

کثر مفسران تعبیر وصفی المسجداالقصی اشاره است به شهر بیت المقدس یا به طور  به نظر مورخان و ا
خاص اشاره است به الحرم الشریف، یعنی محل قبر سلیمان و معبد یهودیان و قبله اّول مسلمانان.65 
کرده اند و اشاره به »المسجد االقصی« نزدیک به مسجد  در بعضی از تفسیرهای معاصر آن را اسم فرض 
ُقّبة الصخره در بیت المقدس یا اورشـلیم دانسـته اند.66 برخی از نویسـندگان جدید غیرحرفه ای هم آن را 
یخی بـه مجموعۀ این  یکـرد تار کـه آشـکارا نادرسـت اسـت،67 امـا وقتی بـا رو جـای مسـجد قبـا دانسـته اند 
کـه اواًل المسـجدالحرام نباید به معنای مسـجدی  تفاسـیر نـگاه کنیـم، بـا ایـن پرسـش ها مواجـه می شـویم 
کـه در اطـراف کعبـه در سـال هشـتم یـا نهـم هجـری سـاخته شـد، بلکه به معنـای مکه یـا کعبه باید  باشـد 
باشـد؛ زیـرا المسـجدالحرام در سـال هشـتم هجـری بنـا شـد و سـپس در دورۀ عمـر و عثمـان توسـعه پیـدا 

59. نساء: 89.
60. نساء: 144.
61. مائده: 51.

62. Gustav Weil (1808-1889)
Watt, p. 52 :کنید به 63. برای اطالع از دالیل او و نقد آنها نگاه 

64. فرقان: 16-7.
کنید به: ابن هشام، ج 2، ص 268؛ طبری، ج 6، صص 217- 218، 223. 65. برای نمونه نگاه 

66. مکارم شیرازی، ج 8، ص 387، 389.
ردسـت نزدیک(  قصی« را جایی )در دو 67. آرش سـلیم و نیمـا حق پـور بـا اتـکا بـر معنایـی از َاسـری )سـفر مخفیانه شـبانه( »المسـجداال
کیلومتری شـمال مکه، در آنجا سـاخته شـد )آرای هر دو در فضای اینترنت در دسـترس  که بعدها مسـجد قبا، حدود 400  می دانند 

است(.
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ِ َوجَهک َشـطَر 
ّ

کرده و آیۀ »فول کثیر69 المسـجدالحرام را به کعبه تفسـیر  که ابن  کرد.68 شـاید از این روسـت 
ِ َوجَهـک الـی الکعبـه او نـاودان« تفسـیر کرده  اسـت. ثانیًا 

ّ
الَمسـِجِد الَحـرام« در سـورۀ بقـره: 144 را بـه »َفـول

می دانیـم سـاخت المسـجداالقصی در حملـۀ سـپاهیان اسـالم بـه بیت المقـدس در دورۀ عمـر و بـا نظـر او 
آغـاز شـد، در دورۀ عبدالملـک بـن مـروان )حـک:73-86( پیگیـری شـد و در دورۀ ولیـد بـن عبدالملـک 
کـه به گفتۀ مفسـران در سـال  )حـک:86-96( پایـان یافـت.70 پـس مشـاٌرالیه »المسـجد االقصی« در قـرآن 
که مسـلمًا بعد از وفات پیامبر سـاخت  دوازدهم بعثت نازل شـده  اسـت، نمی تواند نام مسـجدی باشـد 
کـه مخاطبان قرآن در قـرن اّول هجری چه شـناختی از  آن شـروع شـد. بـه  عـالوه ایـن سـؤال مطرح می شـود 

»المسجد االقصی« به معنای شهر بیت المقدس داشتند.

از تفاسیر موجود، چه قدیم و چه معاصر، نمی توان پاسخی برای این تردید ها پیدا کرد. در این تفاسیر پس 
از تعیین مسـیر سـفر شـبانه - شـروع از المسـجد الحرام )مکه( به طرف المسـجد االقصی )بیت المقدس( 
کعبـه در آسـمان هفتـم( و بعـد ِسـْدَرة المنتهـی و آنـگاه  و سـپس از آنجـا بـه بیت المعمـور )بدیـل و نظیـر 
که این سـفر روحانی بوده یا جسـمانی، در خواب بوده یا در بیداری، به طور  قرب خداوند - به این سـؤال 
گزارش هایی مربوط به چگونگی احوال و دیده های پیامبر در این  مفصل پرداخته  شـده اسـت.71 سـپس 
سـفر از قـول صحابـه یـا تابعیـن یـا در فرهنـگ شـیعه از قـول امـام معصـوم نقل می شـود. درونمایـۀ بعضی از 
ایـن گزارش هـا اواًل از فهـم عـادی بشـر خارج انـد و ثانیـًا هر گروهی مطابق اعتقاد خویـش حادثه یا گفته ای 
کرم  کرده  است. از جمله در تفاسیر شیعی72 از قول پیامبر ا گفته ای را جعل  کرده  یا  برایش اهمیت پیدا 
که در شـب اسـراء مرا به بهشـت بردند و غذاها و میوه هایی دادند و آنها در ُصلب من به منی  نقل شـده 
یخ وفات  تبدیل شد و پس از بازگشت با خدیجه مجامعت کردم و او بر فاطمه حامله شد. این نقل با تار
که این آیه و این سـفر  که قباًل قول مشـهور مفسـران را پذیرفتیم  خدیجه )دهم بعثت( سـازگار نیسـت؛ چرا

کهی، ج 2، صص 161-158، 165،  رۀ مهدی، خلیفۀ عباسی، نگاه کنید به: فا 68. برای مراحل تکمیل المسجدالحرام از ابتدا تا دو
.171

کثیر، 1412، ج 1، ص 198. 69. ابن 
قصـی« در قرآن اسـم خاص اسـت  یخـی از قـرن سـوم بـه بعـد روایاتـی سـاخته شـده مبنـی بـر اینکـه »المسـجد اال 70. در منابـع روایـی و تار
کـه عمـر پـا بـه آن منطقـه گذاشـت، به درسـتی توانسـت جـای مسـجد را تشـخیص دهـد و بـه سـاخت آن فرمـان داد. بـرای  و هنگامـی 
کنید: بهاءالدین االمیر، المسـجد االقصی القرآنی، قاهره، دار الحرم  اطالع از خالصه ای از این روایات و اظهارنظرها به این اثر نگاه 

للتراث، 2004.
71. بـرای نمونـه نـگاه کنیـد بـه: مقاتـل بـن سـلیمان، ج 2، ص 246-247؛ طبـری، ج 6، ص 217- 218، 223؛ ابـن حنبل، المسـند، 
ج 5، ص 160؛ طباطبایی، ج 13، صص 19-20، 23، 28؛ ج 19، ص 36 در این موارد سـفر جسـمانی و روحانی دانسـته شـده و در 
گرفته  است. در میان مفسران فخرالدین رازی )ج 20، ص 147-151( امکان ذاتی چنین سفری را از امکان وقوعی  بیداری صورت 
ل دارد. محمدباقر مجلسـی )ج 18، ص 285-286( چنیـن تفکیکی را بدون  آن تفکیـک می کنـد و بـر هـر دو بـه نظـر خـودش اسـتدال

لش با فخرالدین رازی تفاوت دارد. کسی نقل می کند و البته نوع استدال انتساب به 
72. فـرات کوفـی، ص 75- 76، 211؛ علـی بـن ابراهیـم قمـی، تفسـیر، ج 1، ص 22، 365. طباطبایی در المیزان فی تفسـیر القرآن )ج 
13، ص 24( همیـن مطلـب را بـدون نقـد نقـل کـرده اسـت. بـرای نمونه دیگری از نقل دیده های پیامبر اکرم در آن شـب نگاه کنید به: 
طبرسـی )متوفـای حـدود قـرن ششـم(، احمـد بـن علـی، االحتجـاج، ج 1، ص 55-56 کـه در آن فضایـل انبیـا و تعییـن برتریـن پیامبر 

گزارش شده  است.
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یداده  اسـت. به گزارش ابن سـعد  شـبانه در سـال دوازدهـم بعثـت دو سـال پـس از وفـات خدیجـه)س( رو
خدیجـه در 65سـالگی در رمضـان سـال دهـم بعثت73 سـه روز بعـد از وفات ابوطالب درگذشـت. پیامبر 
که هنوز نماز میت تشـریع  ک سـپرد؛ چرا او را در قبرسـتان َحجون )بعدًا ابوطالب( بدون ادای نماز به خا
کـرم معراج هـای متعـدد در سـال های قبـل از دوازدهـم بعثـت قائـل  نشـده  بـود.74 مگـر اینکـه بـرای پیامبـر ا

باشیم.

کـه در  معنـای اّول پیشـنهادی غیراسـمی بـرای المسـجد االقصی بـا توجـه بـه ایـن نکتـه بـه دسـت می آیـد 
کعبـه وجـود نداشـته و در مناطـق مختلـف قبایـل مختلـف  حجـاز دورۀ قبـل از ظهـور اسـالم فقـط یـک 
چهارگوشـه هایی برای عبادت مقرر می کردند.75 این کعبه ها در سـرزمین های عربی تقلیدی بوده اسـت 
گرفتـه و پـس  کعبـه واقـع در مکـه و تمـام آنهـا بـر اسـاس عقایـد مشـرکانه اعـراب پیـش از اسـالم شـکل  از 
از ظهـور اسـالم تمـام آنهـا از بیـن رفتنـد و فقـط نـام یـا گاهـی اثـری مخروبـه ماننـد آنچـه در البتـراء یـا پتـرا در 
کـه مثـاًل فـالن شـخص در فالن زمان و مـکان کعبـه ای را بنا کرد.  اردن کنونـی هسـت، از آنهـا باقـی مانـده 
یخ مکه،  محمـد بـن عبـداهّلل َازرقـی )متوفای حدود نیمۀ اّول قرن سـوم( مؤلـف قدیم ترین کتاب دربارۀ تار
کعبه در صنعا و دیگری در َتباله، شهری در حدود 52 فرسخی جنوب شرقی مکه، در  مشخصات یک 
کرده است.76 همچنین نام ِسنداد )ذوالشراع(،  گزارش  صه، 

َ
صه/بیت ذی الَخل

َ
محل عبادتی به نام َخل

کعبه ها، یکجا در شعر َاسود بن َیعفر آمده است:  از جملۀ این 

بــــــــارٍق  و  ــــــــدیر  الّسَ و  الَخَورنــــــــِق  ِســــــــنداد.77 اهــــــــل  ِمن  ــــــــُرفات  الّشُ ِذی  والَقصِر   

که به  مسجد در معنای اّول خود هر جایی بود که شخص می توانست عبادت کند و نه یک ساختمانی 
شـکل نهاِد عبادت درآمده باشـد. گاهی به همین چهارگوشـه ها )کعبه ها( مسـجد هم گفته شده  است. 

73. ابن سعد، ج 8، ص 18.
کـه خدیجـه همـراه پیامبـر)ص( و علـی)ع( در  گـزارش ابـن سـعد ایـن مطلـب هـم آمـده اسـت  74. ابـن سـعد، ج 8، ص 17-19. در 

گرفته بود. یخ، نه نماز تشریع شده  بود، و نه مسجدالحرام شکل  المسجدالحرام نماز می گزارد و حال  آنکه می دانیم هنوز در آن تار
75. ر.ک به: انصاری، ص 18.

صـه. حمـوی )ج 2، ص 9( گفته اسـت 
َ
76. ازرقـی، ج 1، ص 138-139 در بـاب کعبـه صنعـا؛ ج 1، ص 374-375 در بـاب ذوالَخل

ز و جای دیگر )همان، ص 383-384( گفته هفت شب پیاده از مکه تا تباله راه است و بعضی آن را کعبۀ یمانیه  حدود هشت رو
کید بر سیر شبانه و اندازه گیری مسافت ها با  نامیده اند و این نام از آن روست که طائفین و عبادت کنندگانی از یمن داشت. دربارۀ تأ
که اینجا مجالش نیست. برای مشخصات کلی عبادتگاه ها و نام دیگر کعبه ها  شب در فرهنگ عربی جای تأمل فراوان وجود دارد 
ماننـد کعبـۀ نجـران، شـداد و رثام/رئـام نـگاه کنید به: ازرقـی، ج 1، ص 378-379؛ ابن کثیر، 1408، ج 2، ص 243، 278. خلیل 
کعبه ها قبل از  یخیه للشریعة االسالمیه، قاهره، سینا للنشر، 1990، ص 15( محقق مصری معاصر تعداد  عبدالکریم )الجذور التار
کعبۀ مکه قبل از اسالم هم در نظر همۀ قبایل دارای  گفتۀ او  رده است. به  ظهور اسالم را 21 عدد می داند، ولی برای آنها منبعی نیاو
  The Encyclopaedia of Islam, second:صـه نـگاه کنیـد به مدخل های ایـن دو در

َ
تقدیسـی بیشـتر از بقیـه بـود. دربـارۀ َتبالـه و ذوالَخل

edition, Leiden: Brill.
گفتـه ابـن  بیـدی )تـاج العـروس، ج 2، ص 376(  77. ایـن شـعر در ذیـل واژۀ »بـارق« در لسـان العـرب )ج 10، ص 18( آمـده اسـت. ز
کعبه ها متحرک  بیدی  کرده اسـت: »والبیت ذی الکعبات من سـنداد« و به نقل از ز اسـحاق در المغازی مصرع دوم را این گونه نقل 

ر آن طواف می کردند. بودند و دو
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کعبه هـای دیگـری یـا محل هـای عبـادت )مسـجد(  کعبـه اصلـی  کنـار  گـر در مکـه و اطـراف آن در  حـال ا
یا، معنای آیه چنین اسـت  دیگری وجود داشـته اسـت و این سـیر را سـیر جسـمانی بدانیم و نه سـیر در رؤ
گـر  کـه بنـده اش را شـبانه بـه آن محـل عبـادت دور)تـر( بـرد. در اینجـا ا کـه تسـبیح بـرای خداونـدی اسـت 
االقصـی )مؤنـث آن قصـوی( را صفـت مذکـر بـرای مسـجد به معنـای دور بدانیم، آن گاه معنـای آیه چنین 
اسـت کـه خداونـد شـبی بنـده اش را بـه مسـجد دور خـود )نسـبت بـه مسـجدی کـه در مکـه داشـت( برد و 
گـر االقصـی را افعـل التفضیـل بـه معنـای دورتـر بدانیـم، معنـای آیـه چنیـن می شـود کـه خداونـد بنـده اش  ا
را شـبی بـه مسـجدی دورتـر78 )کـه فراتـر از آن مسـجد یـا محـل عبـادت دیگـری وجود نداشـت( بـرد، یعنی 
کـرم دو مسـجد )محـل عبـادت( داشـت: یکـی نزدیک تـر و دیگـری دورتـر. در ادامـۀ آیـه آن  بنـدۀ او پیامبـر ا
محل دورتر به »بارکنا حوله« توصیف شده است و همین توصیف برای شهرها و قریه های مسیر تجاری 
کنان یمـن، بـه سـوی مکـه در قـرآن )سـبأ: 18، بارکنـا فیهـا قـرًی ظاهـرًة( آمـده  سـبائیان )اهـل سـبأ(، سـا
گر در بین  اسـت. شـواهد تعییـن آن محـل عبـادِت دورتـر به قدری نیسـت که بتـوان حرف آخر را زد، ولـی ا
که از برکت )سرسـبزی و آبادی و  کعبه های اطراف مکه َتباله را نزدیک ترین بدانیم  محل های عبادت و 
تجارت( برخوردار بوده است و به طور عرفی هم سیر شبانه به آنجا قابل فهم است، شاید بتوان مشاٌرالیه 

»المسجد االقصی« )به عنوان وصف نه اسم( را در نظر مخاطبان اولیۀ قرآن َتباله دانست.

کـه غیـاب معنای اّول و بی توجهـی به فهم عرفی شـنوندگان و مخاطبان اولیۀ  نتیجـه پژوهـش ایـن اسـت 
کنـد. ایـن پژوهـش درصـدد  آیـات قـرآن می توانـد مسـیر فهـم قـرآن را پیچیـده، سـخت و احیانـًا منحـرف 
اهمیت دادن به معنای اّول واژگان قرآن، اعم از حقیقی و مجازی، در سـایۀ دانش معناشناسـی بود و در 
یخـی معنـا یـا برداشـت های بعـدی واژگان را تا حـدودی نشـان داد، ولی درصدد  ایـن جهـت تغییـرات تار
داوری در باب درستی یا نادرستی این برداشت ها نبود. خواننده می تواند میزان فاصله گرفتن مفاهیم از 
که  گفتنی اسـت بر این باور نیسـتم  کند.  یخی تأمل  معانی را خود ببیند و در مفاهیم و برداشـت های تار
معنـای قابـل فهـم عرفـی متـن یا واژه لزومًا همان معنای مراد مؤلف هم هسـت، امـا به نزدیکی معنای اّول 

به فهم عرفی باور دارم.
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