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ــرآن از  ــامر«ق ــات » يس ــورة 85، 95،87در آی ــه« س ــتان  »ط ــه داس ــا ک ، آن ج
 کند، سه بار نام برده است. یرا بازگو م (ع) یحضرت موس

ن اصـحاب و لشـکریان   گمـراه، خودخـواه و فریبکـار در میـا     ي، مـرد يسامر 
ــرت موســ  ــت    (ع) یحض ــا اس ــت ب ــه توانس ــود ک ــل روزه آن  يفاده از دورب چه

 (ع) ی، بیشـتر پیـروان موسـ   يبـاز  و شـعبده  یدر یـک سـحرآفرین   (ص)خدا پیامبر
تشـویق و   یو قبـول شـرك و گوسـاله پرسـت     یرا به بازگشـت از آیـین یکتاپرسـت   

 وادار نماید.

ـ  که بـا پـیش   یموس  ـ  يهـا  جنبـه  یبین و پـس از نصـب جانشـین خـود،      یایمن
روز کـه   یگفتگـو بـا پروردگـارش بـه کـوه طـور شـتافته بـود، پـس از سـ           يبرا

 وعده نخستین بود، ده روز دیگر بر مأموریتش افزوده شد.

پرسـت   قـومش بازگشـت، آنـان را گوسـاله     يبـه سـو   (ع)یکه موسـ  یهنگام 
س رو یافــت، در آغــاز بــه استیضــاح و تــوبیخ بــرادرش هــارون پرداخــت و ســپ 

 کرد و چنین پرسید: يسامر يبه سو

قالَ بصرْت بِما لَم یبصرُوا بِه فَقَبضْت قَبضَۀً منْ أَثَرِ فَما خَطْبک یا سامرِي*  قالَ« 
  )96-95(طه/ »  نَفْسی  الرَّسولِ فَنَبذْتُها و کَذلک سولَت لی

ــ    ــرت موس ــه حض ــن آی ــه در ای ــ  (ع) یاینک ــه م ــد  یچ ــامرپرس ــه  يو س چ
انـد، هـدف از نگـارش ایـن      گوید؛ و مترجمان و مفسران دربـاره آن چـه گفتـه    یم

  مقاله است. 
ــه شــهرت داشــته و در    یمعنــای ــا کنــون در خصــوص ایــن آی کــه از قــدیم ت

 قرآن وارد شده است از این قرار است: يها و ترجمه ی، فارسیتفاسیر عرب

 ین منصـوربن نـوح سـامان   مربـوط بـه زمـا    يا ترجمـه  -يتفسیر طبـر  ترجمۀ 
 چنین آورده است: -) ي(قرن چهارم هجر

: ي؟ گفـت سـامر  يسـامر  يا بودسـت تـو را ایـن گوسـاله     ی: چیگفت موس« 
ـ   -شـما آن را   يبدیدم آنچه ندید ـ    -اسـرائیل   یبـا بن اسـب   یبرگـرفتم خـاك از پ

» جبرئیل، برانداختم آن خاك را در دهـن گوسـاله، و چنـان آراسـته مـرا تـن مـن.       
 )3/995سی، (طبر
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ــر  تفســیر کشــف االســرار  ــرده  يهــم همــان مضــمونِ تفســیر طب ــه ک را ارائ
 )6/156میبدي، ( است.
قهـر و غضـب و انکـار، پـس چیسـت ایـن        يگفـت از رو «منهج الصـادقین:   

و چـه چیـز تـو را بـر      يایـن چیسـت کـه کـرد     ی؟ یعنـ يسـامر  يکار عظیم تو ا
ـ   یایـن داشـت کــه گوسـاله بســاخت    ائیل را از دیـن حــق  اســر یو بـه جهــت آن بن

 ؟يبرگردانید
ـ     يگفت: بینـا شـدم بـه آن چیـز      اسـرائیل... پـس قـبض     یکـه بینـا نبودنـد بن

ــ  ــه ک ــک قبضــه از نشــانۀ کــردم و گــرفتم ب آن رســول  ف دســت خــود مقــدار ی
از خـاك قـدم اسـب جبرئیـل) پـس درافکنـدم او را در درون گوسـاله... و         ی(یعن

 )6/20کاشانی،» (من نفس من. يهمچنین که گفتم بیاراست برا
؟ گفـت: دیـدم   يسـامر  يگفـت: پـس چیسـت کـار تـو ا     «: يسیدکاظم معـز  

ــت     ــرفتم مش ــس برگ ــدنش؛ پ ــه را ندی ــا یآنچ ــا ياز ج ــس   يپ ــتاده را، پ فرس
 »من دلم. يافکندمش، و بدینسان آراست برا

را  يقضــیه تــو چیســت؟ گفــت: چیــز يســامر يابوالقاســم پاینــده: گفــت: ا 
برگــرفتم و آن را  یفرشـته مرسـل کفـ    يپـا  يجــا کـه آنهـا ندیدنـد، بدیـدم، و از    

 گر ساخت. من چنین جلوه يدر قالب گوساله انداختم، که ضمیرم برا

 آورده است. را يهمان ترجمه سیدکاظم معز يمحقق نیشابور 

(بـا خشـم گفـت: ایـن چـه       يبـه سـامر   یآن گاه موس«: يا قمشه یاله يمهد 
از قــدم رســول حــق  يزگفــت مــن چیــ ي؟ ســامريبــود کــه برپــا کــرد يا فتنــه

(جبرئیل امـین) را دیـدم کـه قـوم ندیدنـد؛ آن را برگرفتـه بـه گوسـاله ریخـتم؛ و          
 »را در نظرم جلوه داد. يانگیز نفس من چنین فتنه

ــده     ــم پاینـ ــه ابوالقاسـ ــان ترجمـ ــزان همـ ــه المیـ ــت. را ترجمـ  آورده اسـ
 )27/287(طباطبایی،

ــاجرا يســامر ي] گفــت: ای[موســ«تفســیر راهنمــا:   ــس م ــو چیســت؟  يپ ت
از  یتوجـه کـردم کـه آنـان بـه آن توجـه نکردنـد؛ پـس مشـت          يگفت: من به چیز

ــا ــن [  يرد پ ــه نفــس م ــدین گون ــدم، و ب ] آن راآن رســول برگــرفتم و آن را افکن
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 )11/193(رفسنجانی،» برایم بیاراست.
؟ گفـت: مـن   يسـامر  يا يگفـت: تـو چـرا ایـن کـار را کـرد      «تفسیر نمونـه:   
از آثـار رسـول را گـرفتم، سـپس آن      ینـد؛ مـن قسـمت   دیـدم کـه آنهـا ندید    يچیز

مکــارم ( »را افکنـدم و ایــن چنـین نفــس مـن، ایــن کـار را در نظــرم جلـوه کــرد.     
  )13/282و نمونه، 318قرآن،/ شیرازي، ترجمۀ

  
 مفهوم آیه در تفاسیر

 )ق150يتفسیر مقابل بن سلیمان (متوفا 
ـ » فَما خَطْبک قالَ«  ییقـول: فمـا حملـک علـ     »یـا سـامرِي  «فمـا أمـرك؟    ییعن
یقـول: بمـا لـم یفطنـوا بـه،       »بصرْت بِمـا لَـم یبصـرُوا بِـه    «: يالسامر» قال« يما أر

ـ  »فَنَبــذْتُها« (ع)یقـول: عرفـت مـالم یعرفــوه مـن أمـر جبریـل        أثــر  یالنـار علـ   یف
أن أفعــل  ینفســ ییقــول: هکــذا زینــت لــ »نَفْســی  و کَــذلک ســولَت لــی« یالحلــ
 )2/339قاتل بن سلیمان،(م »ذلک.

 )ي(قرن سوم هجر یتفسیر القم
بصـرْت بِمـا لَـم یبصـرُوا     «: يقـال السـامر   »فَمـا خَطْبـک   قالَ« یفقال له موس« 

ــولِ  ــرِ الرَّس ــنْ أَثَ ــۀً م ــت قَبضَ ــه فَقَبضْ ــذْتُها بِ ــ »فَنَب مــن تحــت حــافر رمکــۀ   ییعن
ــ ــل ف ــذتها: ا یجبرئی ــر، فنب ــکتها  يالبح ــ«أمس ــیو کَ ــولَت ل س کــی  ذل  يا »نَفْس

 )2/36زینت. (قمی،
)، تفســـیر 7/44(طبرســی،  )ي(قـــرن ششــم هجــر  تفســیر مجمــع البیــان     

ــی، )ي(قــرن نهــم و دهــم هجــر الجاللــین ــ2/108(ســیوطی و محلّ  ی)، تفســیر اب
ــی الســعود، ( )ي(قــرن دهــم هجــرالســعود  (قــرن  تفســیر روح البیــان)، 4/304اب

تفســیر الفتوحــات االلهیــه، (قــرن  ،)5/501وي،حقــی البروســ( )يدوازدهــم هجــر
دیگــر،  یاز تفاســیر شــیعه و ســن يو بســیار، )3/109جمــل،( )يدوازدهــم هجــر

 اند. کرده يکه از همان مفهوم تفسیر متقدمان پیرو

  یتفسیر ابومسلم اصفهان 
 يا بـه انـدازه   يواقعیت این است که مفهـوم مشـهور از آیـه استیضـاح سـامر      
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ـ   رائیلیات و اشـکاالت، آمیختـه اسـت کـه عقـل از پـذیرش       ، اسـ یبا مسـائل خراف
 آن امتناع دارد.

ــاد   ینخســتین کســ  ــه اشــکاالت و ســؤاالت زی ــه ب ــن آی ــه در تفســیر ای  يک
ــول  ــیر معق ــده و تفس ــر متوجــه ش ــفهان  يت ــت، ابومســلم اص ــ یآورده اس  یمعتزل

 )266-6/264(رك: دایره المعارف بزرگ اسالمی، . باشد یم
ق)  254-322ر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم (کــه د یابومســلم اصــفهان 

بـه نـام    ياز مفسـران مشـهور زمـان خـود بـوده و تفسـیر       یزیسته اسـت، یکـ   یم
جلـد داشـته اسـت کـه هـیچ یـک از آنهـا         14در » جامع التأویل لمحکم التنزیـل «

 باشد. یاکنون در دسترس نم

م افزایــد، ایــن اســت کــه پــس از ابومســل یآنچــه بــر اهمیــت ایــن تفســیر مــ 
ــ ــران اعــم از معتزل ــرده یو شــیع یمفس ــن تفســیر بهــره بســیار ب ــد. از آن  ، از ای ان

ــ ــه م ــوان از قاضــ یجمل ــ یت ــدالجبار معتزل ، یمرتضــ ، ســیدی، حــاکم جشــمیعب
 نام برد. يو ابوالفتوح راز یطبرس

ــ  ــیخ طوس ــ   یش ــتوده، ول ــان، او را س ــیر تبی ــه تفس ــز در مقدم ــل  ینی از تطوی
، از ایــن ياســت. همچنــین فخرالــدین رازدر کــالم خــرده گرفتــه  يجهــت و یبــ

، ایـن منقـوالت   يمعاصـر هنـد   ياز علمـا  یتفسیر بسیار نقل کـرده اسـت؛ و یکـ   
ــع ــوان    يآور را جم ــا عن ــه ب ــرده و جداگان ــم   «ک ــل لمحک ــامع التأوی ــتقط ج مل

 )226/به چاپ رسانده است. (همان،» التنزیل
خــود آورده  تفســیر ابومسـلم از آیــه یــاد شـده را در تفســیر   يامـام فخــر راز  

 خوانید: یرا بر آن افزون است که در زیر م یو سپس توضیحات

جبرئیـل و مـراد از   » رسـول «همه مفسـران بـر ایـن باورنـد کـه منظـور از       « 
ــا» اثــر« ــ يخــاك پ ــد کــه   یجبرئیــل اســت. ول ــران، اخــتالف نظــر دارن مفس

 دیده است؟ ی، جبرئیل را چه زمانيسامر

ــد و  ــان معتقدن ــان يبیشــتر آن ــرا جب یزم ــا ب ــده اســت کــه دری ــل را دی  يرئی
ــ ــ یموس ــکافت ول ــ یش ــامر  (ع) یاز عل ــه س ــده اســت ک ــل ش ــاه ينق ، آن گ

ـ  يجبرئیل را دیده است که جبرئیل برا بـه کـوه طـور آمـده بـود.       یبردن موس
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توانسـته اسـت    يانـد کـه چگونـه سـامر     اما مفسران بر این قول اشـکال کـرده  
 کند! یاز بین مردم، جبرئیل را شناسای

ـ       یگوید: زمـان  یعباس مابن   اسـرائیل   یکـه فرعـون دسـتور کشـتن پسـران بن
را صــادر کــرده بــود، زنــان پــس از زایمــان، نــوزادان پســر خــود را از تــرس 

ــای ــان در ج ــ  یفرعونی ــا م ــرورش    یره ــه و پ ــا را گرفت ــه آنه ــد. مالئک کردن
ـ  یم بـود کـه    یاز جملـه آنـان   يکردنـد. سـامر   یدادند؛ و سپس بین مردم رها م

او را بــه عهــده گرفتــه بــود؛ و بــا شــیر و عســل [کــه از  يگهــدارجبرئیــل، ن
ــ ــح م ــامر  یانگشــتانش ترش ــن رو، س ــود. از ای ــرورش داده ب ــرد] او را پ ، يک

ـ  ـ      یبـدیه  -شـناخت!   یجبرئیل را م توانـد مسـتند و    یاسـت کـه ایـن نقلهـا نم
ــ  ــه  یقابــل اعتنــا باشــد و مــا صــرفاً بــه خــاطر یــن کــه تلقّ مفســرّان را از آی

ــانیم، آ ــم  ن را آوردهبنمای ــ  -ای ــریح م ــن ج ــد: یاب ــه   گوی ــت ک ــن جاس از ای
کـه   یپـس تفسـیر کسـ    »ن ندیدنـد. دیدم کـه دیگـرا   يچیز«گوید:  یم يسامر

ــاه  ــه گ ــدن را ب ــ یدی ــ  یعلم ــت، درســت م ــرده اس ــیر ک ــ یتفس ــد؛ یعن  یباش
 اسب جبرئیل، خاصیت زنده کردن دارد! يگوید: دریافتم که خاك پا یم

ـ    [در نقـد  » یابومسلم اصفهان«  گویـد: آنچـه کـه     یایـن دیـدگاه و روایـت] م
انـد، در قـرآن بـدان صـراحت نـدارد، بلکـه اینجـا         مفسران در ایـن بـاره گفتـه   

 مطرح است که چنین است: يدیدگاه و تفسیر دیگر

ــراد از   ــ» رســول«م ــه، موس ــر«و  (ع) یدر آی آن، ســنت و روش اوســت » اث
ـ     ـ   یکه بدان امر شده بـود، چنانچـه گفتـه م ـ  یشـود: فالن تور را پـذیرفت و  دس

ـ   ياز او پیرو بـا   یکـه موسـ   یشـود کـه زمـان    یکرد. پس فرایند ماجرا ایـن م
ــان ســرزنش، از کــار ــامر يزب ــرا يکــه س ــ يب ــود،  یگمراه ــومش کــرده ب ق

ــس ایگفــت: متوجــه شــدم کــه تــو در راه حــق نیســت  يپرســید؛ ســامر  ي؛ پ
تــو را کــه پذیرفتــه بــودم رهــا کــردم [آن  هاز ســنت و شــیو یرســول! انــدک

مـنْ  « یت آنچه دلـم خواسـت انجـام دادم]. امـا ایـن کـه در مـذاکره موسـ        وق
را بـا عبـارت غایـب آورده، از بـاب سـخن گفـتن زیردسـت بـا          »أَثَرِ الرَّسـولِ 

گوید: امیر هر چـه گویـد و هـر چـه فرمایـد و امـا ایـن کـه          یامیر است که م
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ـ  يچرا سـامر  خطـاب کـرده اسـت، از بـاب کفـر و انکـار       » رسـول «را  یموس
 (ص)سالت او بوده اسـت. همـان گونـه کـه در قـرآن در خطـاب بـه پیـامبر        ر

 )6(حجــر/ »یـا أَیهـا الَّـذي نُــزِّلَ علَیـه الـذِّکْرُ إِنَّـک لَمجنُـونٌ       «اسـالم هسـت:   
هرچنـد کـه بـه نـزول     » يا که ذکـر بـر او نـازل شـده، تـو دیوانـه       یکس يا«

  )111و22/110(فخررازي،» قرآن باور نداشتند.
 نویسد: یدر ادامه م» يرازفخر « 

ـ       «   یسخن ابومسلم، هر چند ناهمسان بـا دیـدگاه مفسـران اسـت؛ امـا بـه دالیل
 باشد: یمحققانه م

تعریـف بـه آن   » ال«شـناخته شـده نیسـت، تـا     » رسـول «جبرئیل بـا نـام    -1 
 اشاره داشته باشد...

اسـب رسـول اشـاره     يخـاك از رد پـا   یالزم دارد کـه بـه مشـت    يضمیر -2 
 که ضمیر خالف اصل است. ی؛ در حالنماید

ـ  يسامر -3  در میـان آن همـه مـردم توانسـت جبرئیـل را       یهـای  یبا چه ویژگ
 ببیند و بشناسد؟

ـ   ياز کجا به آن خاصیت اسـب پـا   يهمچنین سامر  بـرده بـود؟ و    یجبرئیـل پ
اسـت. زیـرا    يگویند، او را جبرئیـل پـرورش داده بـود؛ سـخن بعیـد      یآن که م

کــه بــه کمــال عقــل او بــر  -ناخت جبرئیــل را داشــت تــوان شــ ياگــر ســامر
هـم   (ع) یرسـالت حضـرت موسـ    یتوانسـت بـه راسـت    یآن وقت م -گردد  یم

مبـادرت بـورزد.    یشناخت پیدا بکند، نه این که بـه گمـراه کـردن قـوم موسـ     
ـ     يا او چـه فایـده   یجبرئیـل در کـودک   يگـر  یحال که چنین نشـده اسـت، مرب

 داشته است.

ـ  اگر ممکن باشـد  -4  از خاصـیت خـاك، چنـین     یاز کـافران بـا آگـاه    یبرخ
خواهنـد گفـت کـه او     (ع)یانجام دهند آن وقـت دربـاره حضـرت موسـ     يکار

ــز ــه چی ــ یشــبیه آن آگــاه يهــم ب ــاورد؛ و  یداشــت کــه توانســت معجزات بی
ــ  ــامفهوم م ــدوش و ن ــزه مخ ــاالخره معج ــته   یب ــزات بس ــاب معج ــد؛ و ب گردی

  (همان) »شد. یم
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کـدام را بـه   سیر، اقـوال دوگانـه گذشـته را در شـرح آیـه آورده و هـر       این تف 
ـ  یآن گـاه احتمـال قـول سـوم     مـردود شـمرده،   یدالیلـ  دهـد کـه بـه شــرح     یرا م
 باشد: یذیل م

کـه دیگـران هـم احتمـال      -ارائـه کـرد    یسـوم  يآیه معنا يممکن است برا« 
ـ  -اند  داده از تـرس  بـه قـومش دسـتور داده بـود کـه       (ع)یو آن این که موس

 يقبطیان، طال و جواهرات خـود را همـراه داشـته باشـند. چـون در بـین طالهـا       
ــع آور ــامر   يجم ــط س ــده توس ــايش ــه     ي، طاله ــوب ب ــا منس ــق و ی متعل

ــولِ«هــم وجــود داشــت، شــاید مــراد از   (ع)یموســ ــرِ الرَّس ــوده » أَثَ همانهــا ب
ـ   »لِفَقَبضْـت قَبضَـۀً مـنْ أَثَـرِ الرَّسـو     «در جملـه   يباشد. پس سـامر  خواهـد   یم

از امـوال   يمـاهرم؛ مقـدار   يسـاز  و مجسـمه  يگـر  بگوید؛ من در کـار ریختـه  
ــد؛  یکــردم و اطالعــات يگــر رســول را گرفتــه، ریختــه دارم کــه مــردم ندارن

 يا رســول مجســمه يپـس وسوســه مـرا گرفــت، کــه خـوب اســت بــا طالهـا    
گـرفتم و در   -کـه همـان زیورهـا باشـد      -از اثـر رسـول    یبسازم؛ پس مشـت 

ــرا آ ــداختم؛ و ب ــش ان ــاله يت ــردم گوس ــ  يا م ــدا م ــه ص ــرد؛  یدر آوردم ک ک
ــ   يطـور  شـد و بــا فشــار از   یســاختم کـه هــر وقــت هـوا در درون آن وارد م

 )7/303(طباطبایی،» کرد. یگوساله م يآمد صدا یدهانش بیرون م
ـ   ی، هر چند این تفسـیر را بیشـتر مـ   یعالمه طباطبای  در پایـان بـا    یپسـندد، ول

ــردن پر ــای ســشمطــرح ک ــ  یه ــرار م ــد ق ــد، آن را هــم مــورد تردی دهــد. آن  یچن
 ها چنین است: پرسش

ـ   یبـا خـود موسـ    يبا این که سامر -1«  ـ    یسـخن م گویـد از   یگفـت چـرا نم
 »اثر رسول«گوید از  یرا بر گرفتم و م يچیز» اثر تو«
 مردم را اثر رسول خوانده است! يچرا طالها -2 

ورزیــد ســاختن آن را  یادت مــچــرا بــا ایــن کــه خــودش بــه گوســاله ار -3 
  (همان)» نامید! یوسوسه نفسان
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 »منشور جاوید« یتفسیر موضوع
ــران دو احتمــال داده«  ــ  مفس ــه نظــر نم رســد:  یانــد کــه هــیچ کــدام اســتوار ب

ـ  ياحتمال اول این است که سـامر  گویـد: بـه هنگـام آمـدن لشـکر فرعـون        یم
ـ   فرعـون را بـه ورود    دیـدم کـه لشـکر    یبه کنار دریا، من جبرئیل را بـر مرکب

ــه جــاده ــ يهــا ب ــا تشــویق م ــان حرکــت  یخشــکیده دری کــرد و پیشــاپیش آن
مرکـب او را برگـرفتم و آن را در درون    ياز خـاك پـا   یکـرد، مـن قسـمت    یم

 مجسمه گوساله افکندم. این گوساله از برکت آن است.

ـ   بیشتر مفسران ایـن احتمـال را پذیرفتـه      يآیـا ایـن یـک فـرد عـاد      یانـد؛ ول
ـ   ت یم ـ    یواند فرشته مجسم را ببینـد؟ فـرض م توانـد ببینـد؛ لکـن     یکنـیم کـه م

ـ  ـ   يآیـد کـه سـامر    یاین پرسش پیش م  یاسـرائیل نبـود؟ در حـال    یمگـر از بن
ـ   اسـرائیل از دریـا گذشـته بودنـد کـه آل       یکه آیات گذشته شهادت داد کـه بن

فرعون رسیدند؛ و به گمان ایـن کـه راه خشـک اسـت بـه مسـیر خـود ادامـه         
ــد و ــامر  دادن ــن صــورت س ــدند. در ای ــرق ش ــع توانســت از  يغ در چــه موق

از اثــر آن بــردارد؟ گذشــته از ایــن، از  یپشــت مرکــب جبریــل بیایــد و خــاک
اسـت کـه اگـر     یچنـین خاصـیت   ياسـب جبرئیـل دارا   يکجا فهمید که اثـر پـا  

ـ  يبر جماد آیـد؟... احتمـال دیگـر ایـن کـه مـن بـه         یریخته شود به صدا در م
ـ آثار (تعالیم) رسـو  ـ  یل، یعن ـ   یموس آن گـاه کـه بـه فکـر      ی، مـؤمن بـودم؛ ول

ـ  يساختن گوسـاله بـرا   اسـرائیل افتـادم؛ ایـن تعـالیم را بـه دور ریخـتم و        یبن
پیـامبر   ياین کار در نظرم زیبا جلوه کـرد. در ایـن صـورت، رسـول بـه معنـا      

 خواهد بود؛ و مقصود از اثر، تعالیم اوست.

ـ  «همچنان کـه مقصـود از     از تعـالیم رسـول    یایمـان بـه برخـ    »ۀًفَقَبضْـت قَبضَ
  ترك تعالیم اوست.»نبذتُها« باشد؛ و مقصود  یم
حق این است که کـه ایـن احتمـال بسـیار دور از ظـاهر آیـه و تأویـل اسـت.          

باید صـبر کـرد تـا بـه مـرور زمـان و دقـت در آیـات، مفهـوم آیـه برایمـان            
 ) 12/175روشن شود. (سبحانی،
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 تفسیر نمونه 

 نویسد: یس از این که دو دیدگاه فوق را یاد کرده است، ماین تفسیر پ 

نقــاط  يدارد و دارا یبــه هــر حــال هــر یــک از ایــن دو تفســیر، طرفــداران « 
ـ    هـم رفتـه، تفسـیر دوم (تفسـیر ابومسـلم       يرو یروشن و یا مـبهم اسـت؛ ول

ـ   ی) از جهاتیاصفهان  یرسـد؛ بـه خصـوص ایـن کـه در حـدیث       یبهتر به نظـر م
ـ » یطبرسـ احتجاج «در کتاب  ـ    یخـوانیم: هنگـام   یم  (ع)یکـه امیرمؤمنـان عل

ــا     ــان آنه ــد و در می ــراف او را گرفتن ــردم اط ــرد، م ــتح ک ــره را ف ــن «بص حس
را امیرمؤمنــان  یبــا خــود آورده بــود کــه هــر ســخن یبــود و الــواح» يبصــر

ـ     یم (ع) یعل بلنـد او را در   يکـرد؛ امـام بـا صـدا     یفرمـود، فـوراً یادداشـت م
ـ    میان جمعیت مخاطب قرار ـ  یداد و فرمـود: چـه م ؟ عـرض کـرد: آثـار و    یکن

  آیندگان بازگو کنم.امیرمؤمنان فرمود:  ينویسم تا برا یسخنان شما را م
هـذه األمـۀ! إنّـه الیقـول المسـاس و       يأما إنّ لکل قوم سامریاً و هـذا سـامر  «

ـ  یبدانیـد! هـر قـوم   »: لکنّه یقول القتـال  دارد؛ و ایـن مـرد    يسـامر  یو جمعیت
زمــان  يایــن امــت اســت! تنهــا تفــاوتش بــا ســامر يســامر) ي(حســن بصــر

ـ   ياین اسـت کـه هـر کـس بـه سـامر       (ع)یموس ـ   ینزدیـک م گفـت   یشـد، م
ـ    » المساس« ـ   ی(هیچ کس با مـن تمـاس نگیـرد) ول » ال قتـال «گویـد:   یایـن م

اسـت کـه حسـن     یبا منحرفان. اشـاره بـه تبلیغـات    ینباید جنگ کرد حت ی(یعن
  بر ضد جنگ جمل داشت.) يبصر

بـوده اسـت کـه     ینیـز مـرد منـافق    يشود کـه سـامر   یاین حدیث استفاده ماز  
منحـرف سـاختن    يمطالـب حـق بـه جانـب، کوشـش بـرا       يا با استفاده از پاره

ـ   مردم داشته است و ایـن معنـا بـا تفسـیر دوم مناسـب      (مکـارم  » باشـد.  یتـر م
  )13/286شیرازي، تفسیر نمونه، 

  
 گذرا به چهار دیدگاه ینگاه 

ــه   ــدگاهبــا توجــه ب ــ يتفســیر يهــا دی ــه مطــرح شــد، در  ارةکــه درب ایــن آی
 توان یاد کرد: یمجموع چهار دیدگاه را م
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جبرئیـل   ياز خـاك زیـر پـا    ي(برگـرفتن سـامر   يبرداشت ابوجعفر طبـر  -1 
 ).و زدن آن به مجسمه گوساله و صدا کردن آن

توســط  ياز آیــین موســو ی(پــذیرش قسـمت  یبرداشـت ابومســلم اصــفهان  -2 
ــامر ــ يس ــاجرا و س ــردن آن در م ــا ک ــ يپس ره ــت موس ــوا  یغیب ــل ه ــه دلی  يب
 ).نفسش

و  یصـــاحب المیـــزان (گـــرفتن زیـــور آالت موســـ یتفســـیر احتمـــال -3 
 ).يو يو گوساله ساز يپیروانش توسط سامر

 ).(نامفهوم بودن آیه در عصر حاضر یبیان جعفر سبحان -4 
  

 هر یک از دیدگاهها ینقد و بررس 

 دیدگاه اول یبررس

تعلّـق داشـت، در معـرض ایـن نقـدها      » يابـوجعفر طبـر  «کـه بـه   دیدگاه این  
 قرار دارد:

اسـت کـه از او    یاصل روایـت مرسـل، بـدون سـند، و بـدون نـام امـام        .الف 
 )27/311نقل شده است و قابل اعتماد نیست. (طباطبایی،

ــان  .ب  ــتگان، زم ــم       یفرش ــردم مجس ــان م ــان در می ــورت انس ــه ص ــه ب ک
ـ  یم ـ  يبـرا  یشوند، حت نیسـتند؛ مگـر ایـن کـه علـم       یامبران هـم قابـل شناسـای   پی

 نمایند. یکند؛ یا این که فرشتگان خود را معرف يغیب آنان را یار

آن گــاه کــه بــه داســتان حضــرت » اریــاتذ«و » حجــر« يهــا قـرآن در ســوره  
ــراهیم ــان (ع) اب ــ یاشــاره دارد، از وارد شــدن میهمان ــاد م ــه او ی ــه  یب ــان ب ــد. آن کن
کــه آنــان  یکننــد؛ ابــراهیم پــس از جــواب ســالم، در حــال یمــســالم  (ع) ابــراهیم

ـ » قـوم منکَـرون  «نمودنـد   یبرایش کـامالً ناآشـنا مـ    و وحشـت خـود را از    ینگران
ــراز مــ ــان اب ــد  یآن ــنکم و«نمای ــا م ــ » جِلــونإنّ ــان کــه فرشــتگان اله ــد]  ی[آن بودن

 51-53/(رك: حجـر  دهـیم...  یرا بـه تـو مـژده مـ     يگویند: نترس که مـا فرزنـد   یم
 )80-70و هود/ 24-25و ذاریات/

ــوره   ــین در س ــا همچن ــوط    يه ــه ل ــوط ب ــات مرب ــر، از آی ــود و حج  (ع)  ه
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در آغـاز، فرشـتگان را نشـناخت، و از مهاجمــان     شـود کـه آن پیــامبر   یاسـتفاده مـ  
ــ ــد   یم ــیب نزنن ــان او را آس ــا میهمان ــت ت ــؤُالء« خواس ــیفی ه ــال  ضَ ــحون فَ    تَفْضَ
 78( رك: هـود/ »ا در پـیش آنـان رسـوا مکنیـد...    اینان میهمانـان مـن هسـتند؛ مـر    «

 )68و حجر/
ــرا  (ع) از امــام محمــد بــاقر یدر روایــات   يآمــده اســت کــه ملــک المــوت، ب

آن  ب خانــۀیــک فـرد عــرب بـه در   يدر سـیما  ،(ص)  گـرفتن جــان رسـول اللَّــه  
در را بــاز کــرد؛ و از حاجــت آن مــرد پرســید.  (ع)  یزد. علــ بحضــرت آمــد. در

داشـته باشـم. بـا اصــرار     (ص) بـا پیــامبر خـدا   يحتمـاً دیـدار  گفـت: الزم اسـت   
 یمعرفـــ نشســت و خــود را   (ص)تمــام وارد شــد. بــر بــالین رســـول اللَّــه     

 )1/25کرد...(اربلی،
ـ      یاکنون در جـای   و روایـات وارده، شـناخت    یکـه طبـق مضـمون آیـات قرآن

چگونـه   يپیـامبران ممکـن نبـوده اسـت، سـامر      يفرشتگان در شـکل انسـان، بـرا   
اسـب او بـردارد؟    يکـرده و خـاك از زیـر پـا     یانسته است جبرئیل را شناسـای تو

 نمایاند. ینم ی، آن را پذیرفتنیفرهنگ قرآن

بـود کـه قـوم     یعلیـه فرعـون، زمـان    یانجـام مـأموریت   ينزول جبرئیل، برا .ج 
چطــور و از کجــا متوجــه حرکــت  ياز دریــا گذشــته بودنــد؛ پــس ســامر یموســ

 او برداشته است؟ يو خاك از زیر پافرعون شده  يجبرئیل به سو

درسـت باشـد، آن وقـت ایـن سـؤال متبـادر        یبر فرض کـه چنـین داسـتان    .د 
جبرئیـل را چگونـه تشـخیص     يخاصـیت زیـر پـا    يشـود کـه سـامر    یبه ذهن مـ 
 داده است!

ــ  ــر راز  ـ.ه ــول فخ ــه ق ــاك دارايب ــر آن خ ــیت ي، اگ ــین خاص ــوده، و  یچن ب
ــامر ــزه   يس ــمه، معج ــه مجس ــا زدن آن ب ــا    يا ب ــت آی ــد، آن وق ــان داده باش نش

ــه       ــت ک ــد گف ــردم نخواهن ــت و م ــد رف ــؤال نخواه ــر س ــامبران زی ــزات پی معج
ــ  ــامبران جــز کشــف و اســتفاده از بعض ــده یمعجــزات پی ــا  از خصوصــیات پدی ه

 نیست؟ يچیز دیگر

ــه   .و  ــر گفت ــواب در ه ــؤال    يا ج ــواره از س ــد هم ــتبای ــد، و اال  تبعی نمای
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فَمـا  «ایـن اسـت کـه:     ياز سـامر  (ع) یوسـ سـؤال حضـرت م   نامفهوم خواهـدبود. 
 کا سـامر یخَطب؟ بنـابراین،  يسـامر  يهـدف و انگیـزه کـار تـو چـه بـود، ا       -» ي

و مــواد و  یطراحــ ینیســت تــا چگــونگ يکــار ســامر سـؤال از صــنعت و شــیوة 
آوردن بـه   يرو يبـرا  يعنصر آن را توضـیح دهـد؛ بلکـه سـخن از انگیـزه سـامر      

 است. يساز گوساله

ـ » خطب«واژه   را  يدیگـر  ي، جـز انگیـزه و هـدف کـار، معنـا     یدر آیات قرآن
 رساند: ینم

  )57(حجر/ »  قالَ فَما خَطْبکُم أَیها الْمرْسلُون« 
کـه بـه عنـوان میهمـان وارد خانـه او شـده بودنـد]         يا از مالئکه (ع)  [ابراهیم «

 »مأموران، منظور و هدف شما چیست؟ يپرسد: ا یم
  )23(قصص / »فَما خَطْبکُما« 
ــ « ــتاده     (ع)  ی[موس ــل ایس ــدین معط ــاه م ــار چ ــه در کن ــعیب ک ــران ش از دخت

  »پرسد: کار شما چیست؟ یا، خواسته شما چیست؟ یبودند] م
 دیدگاه دوم یبررس 

در اواخـر قـرن سـوم مطـرح شـده و       یاین دیـدگاه توسـط ابومسـلم اصـفهان     
 به نام او شهرت یافته است، و در صفحات پیشین مطرح شد.

ایـن دیــدگاه را یـا بـه هـیچ انگاشـته و مطــرح       یبیشـتر تفاسـیر شـیعه و سـن     
پـردازیم، رد   یکـه در زیـر بـدان مـ     یاند بنـا بـه دالیلـ    اند، یا اگر مطرح کرده نکرده
تفســیر فخــر «کــه در پــیش آوردیــم،  یقرآنــ يهــا انــد. از تفاســیر و ترجمــه کــرده

ــه «، »يراز ــیر نمون ــر «، »تفس ــحف المیس ــۀ«و » مص ــرآن  ترجم ــارم  ق ــر مک ناص
 اند. ، این دیدگاه را محققانه یافته و آن را پذیرفته»يشیراز

 اند که چنین است: وارد دانسته یبر این تفسیر اشکاالت یعالمه طباطبای 

ــ«   يپــس از دیگــر یدهــد کــه ســه موضــوع یکــ یاوالً ســیاق آیــه نشــان م
 مطرح شده و هر یک متوقف و متنوع بر موضوع قبل از خود بوده است:

 اند. دیدن آنچه دیگران ندیده -1 

 برداشتن و برگرفتن آن چیز. -2 
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 فروافکندن آن. -3 

است که آن چـه ابومسـلم گفتـه میـان ایـن سـه قسـمت نظـم و          یاین در حال 
 طلبد که چنین است: یرا م يترتیب دیگر

 نداشتند. ییافتم که دیگران آگاه یآگاه يبه چیز -1 

کـه پذیرفتـه بـودم مـورد انکـار قـرار        تـو را  یاز مطالب دین یپس بخش -2 
 دادم وبه دور ریختم.

ـ     یگوید: اگر براست یعالمه م  بایسـت آن را بـا بیـان     یمنظور آیـه ایـن بـود م
ــرا در ایــن معنــا  يدیگــر ــراز دارد زی ــاء«اب درســت » فقبضــت«تفــریح در » ف

ــ ــا نم ــای   یمعن ــد معن ــور خداون ــر منظ ــه اگ ــر عالّم ــه نظ ــود. ب ــه  یش ــود ک ب
ـ       گفتـه » ابومسلم« لصـرت بمـا لـم    «بـود:   یاسـت، بایـد عبـارت آیـه چنـین م

بــود:  ی، یــا بایــد چنــین مــ»یبصــروا بــه فنبــذت مــا قبضــۀ مــن اثــر الرســول
 .»فَقَبضْت قَبضَۀً منْ أَثَرِ الرَّسولِ فَنَبذْتُها«
ـ   «ثانیاً، الزمه توجیه آن، ایـن اسـت کـه جملـه       » ینفسـ  یو کـذلک سـولت ل

کـه   (ع) یوسـاله، و جـواب از پرسـش موسـ    اشاره باشـد بـه علـت سـاختن گ    
و حاصـل آن، ایـن باشـد کـه اگـر گوسـاله را سـاخته         »فمـا خطبـک  «پرسید: 

تنهـا از ایــن جهـت بــوده کــه نفسـش او را تســویل کــرد تـا مــردم را گمــراه     
کند؛ پس مـدلول آیـه ایـن اسـت کـه او موحـد نبـوده و مـدلول بعـدش ایـن           

پرسـت؛ بـا آن    بـوده و نـه بـت   پرست هـم نبـوده؛ نـه موحـد      شود که او بت یم
ـ     (ع)  یکه کالم موس إِلهِـک    و انْظُـرْ إِلـى  «فرمایـد:   یبه حکایـت قـرآن کـه م

  رِّقَنَّـهفـاً لَنُحعاک هلَیع بـه معبـودت نگـاه کـن کـه او      « )97(طـه / » الَّذي ظَلْت
ــ يپرســتید یرا مــ ــه آتشــش م ــیم یکــه چگون ــر ایــن کــه » زن داللــت دارد ب
 است. پرست بوده بت يسامر

او غایـب   یکـه گـوی   یبه عنوان رسـول و بـه شـکل    (ع) یثالثاً، تعبیر از موس 
ــرف مـــ     ــود او حـ ــا خـ ــه بـ ــن کـ ــا ایـ ــت بـ ــت.  یاسـ ــد اسـ » زده، بعیـ

  )27/302(طباطبایی،
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 بررسی دیدگاه سوم 

ــ  ــای  یدر بررس ــه طباطب ــدگاه عالم ــ  یدی ــین بعض ــاگزیر از تبی ــاز ن  ی، در آغ
  کار رفته است: هستیم که در آیه مورد بحث به يها واژه
 بصرت .الف 

ــه مفهــوم    ــرآن ب ــا ایــن واژه در ق ــا » دیــدن«آی ــا چشــم اســت ی و  یآگــاه«ب
 ؟ییا موضوع ينسبت به چیز» بصیرت

  گویند: یاهل لغت م 
ــه   یهــای از جملــه واژه» بصــر«  ــواب شــش گان ــاب از اب اســت کــه در ســه ب

 مجرد کاربرد دارد: یثالث

 ینصرُ) -اب نَصرَ بصراً (از ب -یبصرُ  -بصرَ « 

 یشرُف) -بصراً (از باب شَرُف  -یبصرُ  -بصرَ  

 یعلَم) -یبصرُ (از باب علم  -بصرَ  

ـ    یبینـای  يکـه دارا  یبصر، بـه عضـو بـدن     شـود؛ و نیـز بـه     یاسـت، اطـالق م
 »و علـــم اســـت و جمـــع آن، ابصـــار یو چشـــم و دانـــای یبینـــای يمعنـــا

 )3/215(محقق،
اژه هر گـاه در بـاب شَـرُف یشـرُف (بصـرَ یبصـرُ) وارد شـده، همـواره         این و 

 .يداده است نه دیدن با چشم ظاهر یمفهوم بصیرت و آگاه
     ب ـراً وصـرُ ببصـرَ یصةً: صـار بصـیراً. صـار ذابصـیره     المعجم الوسـیط: بصـار. «

 )1/59انیس،(
بمـا لـم    بصـرت «جـلّ:  ء: علمتـه؛ قـال عـزّ و     یبصـرت بالشـ  «لسـان العـرب:    

 .»یبصروا

ـ    «: مفردات راغب  الحاسـۀ اذا تُضـامه رؤیـۀُ القلـبِ:      یو قلّمـا یقـال بصـرت ف
 )46(راغب اصفهانی،/» بصرت بما لم یبصروا به.: «یو قال تعال

ـ  یکـه بـه آگـاه    یدیدن بـا چشـم، زمـان    يبرا» بصرت«استعمال   داللـت   یقلب
یـافتم بـه آنچـه دیگـران آگـاه       یآمـده اسـت: آگـاه   نکند بسیار نادر است؛ چنانکه 

 نشدند.
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مطـرح نیسـت تـا بـه صـغرا       يبنابراین در آیه یاد شده، دیدن با چشـم ظـاهر   
  داشته باشد. يو کبرا کردن قضیه نیاز

 أثر (اثرالرسول): .ب 

آمـده اسـت کـه اغلـب مفسـران      » پـا  يجـا «در لغت تنها بـه مفهـوم   » اثر«آیا  
 اند؟ اسب جبرئیل برداشت نموده يپا يز آن به جاو مترجمان این آیه، ا

 نویسند: یاین واژه م ياهل لغت در معنا 

ــابق«  ــر: م ــ یأث ــم الش ــن رس ــ  یء. بقیۀالشــ یم ــنن النب ــر. س ــل. الخب . یء. األج
ـ      ـ   يا اثـره  یالحدیث. العالمـۀ. لمعـان السـیف. خـرج ف  ياألثـر ا  یبعـده. و عل

 »)اثر« هرك: ابن منظور، انیس، ذیل واژ»(الحال. یف

ــ «  ـ  یبــاق يآنچــه از شـکل چیــز  یاثـر یعن ؛ يمانـده هــر چیــز  یمانــد؛ بــاق یم
مــرگ؛ خبــر؛ ســنت پیــامبر؛ حــدیث؛ نشــانه؛ درخشــش شمشــیر؛ دنبــال کــردن؛   

 »درنگ. یو ب يفور
آن  یاصــل یاز معــان» پــا يجــا«یــابیم کــه  یواژه در مــ یبــا توجــه بــه معــان 

از مصـادیق آن   ییکـ  يا توانـد در صـورت وجـود قرینـه     یباشد؛ هـر چنـد مـ    ینم
ـ  خـارج از   یپـا، جـز داسـتان جعلـ     يویـژه کـردن آن در آیـه بـه جـا      یباشد؛ ول

  فشاریم. يوجود ندارد تا بدان پا يا قرآن، قرینه
 یدر دیگر آیات قرآن» اثر« 
  )29(فتح/ » وجوههِم منْ أَثَرِ السجود  سیماهم فی«
 »شان سجده استایشان (یاران راستین پیامبر) ن يها در چهره« 
»ما أَع وسـى   ویـا م ـکمنْ قَوع لَکلـى   *  جع أُوالء ـمقـالَ ه     جِلْـتع أَثَـري و

  )84-83(طه/ »  إِلَیک رب لتَرْضى
ـ  یآمـدن بـه طـور) پیشـ     ي! چـرا از قومـت (بـرا   یموس يا«  ؟ گفـت: آنـان بـه دنبـال     یگرفت

 .»يشو تو شتاب کردم تا از من خشنود يمنند؛ و من به سو

  )50(روم/ » آثارِ رحمت اللَّه کَیف یحیِ الْأَرض بعد موتها  فَانْظُرْ إِلى«
نگـاه کـن کـه چگونـه زمـین را پـس از مـرگ،         يرحمت خداونـد  يها و پیامدها به نشانه« 
 »بخشند! یو نشاط م یزندگ
آثارِهم   و إِنَّا على... آثارِهم مهتَدونَ   على أُمۀٍ و إِنَّا  بلْ قالُوا إِنَّا وجدنا آباءنا على«
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  )23- 22(زخرف/ »  مقْتَدون
اقتـدا   -یـا   -ایـم   ایـم، و بـر آیـین آنهـا هـدایت شـده       یافتـه  یگفتند: ما پدرانمان را در آیین« 
 »ایم. کرده
ء أَحصـیناه   کُـلَّ شَـی   و نَکْتُـب مـا قَـدموا و آثـارهم و      إِنَّا نَحنُ نُحـیِ الْمـوتى  «

  )12(یس/»  إِمامٍ مبین  فی
انــد،  از پــیش فرســتاده» اعمــال نیــک و بــد«کنــیم؛ و آنچــه را از  یمــا مردگــان را زنــده مــ« 

  »ایم. برشمرده يا نویسیم؛ و همه چیز را در کتاب آشکارکننده یهمه را م
  

 در روایات» اثر«

 فرماید:  یم (ع)  امام زین العابدین 

ـ   یهر وقت به مصیبت (ع)  یعل«  آمـد، آن روز هـزار رکعـت نمـاز      یگرفتـار م
ــ  یمــ ــد؛ شصــت مســکین را غــذا م ــ یخوان ــت.  یداد؛ و ســه روز، روزه م گرف

شـما  » فَـاتَبعوا أثـر نبـیکم و ال تخـالفوه    «کـرد؛ پـس:    یهم چنین م (ص)پیامبر
» کـــرده و بـــا آن مخالفـــت نورزیـــد. يپیامبرتـــان را پیـــرو» روش«هـــم 

 )2/481(نوري،
 کند که گفت:  یاز اسماء بنت عمیس نقل م (ع)  امام حسن 

ـ  (ص) نظـر رسـول اللَّـه   «کـه خبـر مـرگ جعفـر را آوردنـد       یزمان«  مـا   یال
ـ      یبعین پیـامبر بـه   ) «15/361همـان، ...»( يبصـر  یمـن أثـر البکـاء فخـاف عل

آنچه در چشـمم در نتیجـه اشـک ریخـتن بـه وجـود آمـده بـود نگـاه کـرد و           
 ...»ران شد چشمم نگ يبرا

ــه: «  ــ«... قــال رســول اللَّ ــلوة عل ــر مــن خمــس و   یإن الص ــواك خی ــر الس أث
 )1/366همان،»( سبعین صلوة بغیر سواك

ــدون مســواك زدن  «  ــنج نمــاز ب ــاد و پ نمــاز، پــس از مســواك کــردن از هفت
 »بهتر است.

  فرماید: یم (ع)  یعل 
 »عبــده. یأثــر نعمتــه علــ   يال و أن یــرإنّ اللَّــه جمیــل یحــب الجمــ   « 
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 )3/235(همان،
ــای«  ــ یخداونــد زیباســت؛ زیب دارد  یرا هــم دوســت دارد؛ همچنــین دوســت م

ــه  ــه «ک ــانه و نتیج ــت» نش ــای نعم ــده  یه ــت در بن ــه داده اس ــاهده  ک اش مش
 »نماید.

  فرماید: یمختلف، م يها گروه يراجع به اشتباهکار (ع)  یعل 
ــ « ــرَ نَبِ ــونَ أَثَ قتَصــالم، خط ...»یو ال ی ــیض االس ــ( ف ــالح،  87هب ــبحی ص و ص

 »کنند. ینم يپیرو ياز سنّت پیامبر) «88ه خطب
در هـر نـوع نشـانه و نتیجـه     » اثـر «از این رو، با توجـه بـه آیـات و روایـات،      
و بـدون قرینـه    یکـاربرد داشـته و بـه تنهـای     يو معنـو  ی، اخالقـ ی، فرهنگـ یعلم
؛ و اگــر مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت» رد پــا«، در مفهــوم يو معنــو یلفظــ

ـ «(اثرالرســول)، یـا بـه   » رسـول «ایـن واژه بـه    )(اثـر نبـیکم)، یـا بــه    یاثــر النب»(ینب
ــل« ــل) »(جبرئی ــر جبرئی ــی،رك: ( اث ــافه    1)2/250کلین ــات اض ــرآن و روای ، در ق

شده، در هیچ کـدام بـه مفهـوم نقـش پـا نیامـده اسـت؛ بلکـه در مفهـوم سـنت و           
(اثـر سـجود) وارد   » جودسـ «آنان بـه کـار رفتـه اسـت؛ و اگـر بـه        يسخن و پیرو

پـا و   يشده، کنایه از چهـره و رفتـار مؤمنانـه یـاران راسـتین پیـامبر دارد، نـه جـا        
آنـان؛ زیـرا سـخن از تعریـف سـیما و اعمـال خداپسـندانه         یمهـر در پیشـان   يجا

 آنان. یپیشان يآنان است نه تعریف تنها

 نَبذتها .ج 

داسـتان مجعـول و یـا     آیـه، تحـت تـأثیر    يکـه در معنـا   یمفسران و مترجمان 
» زدن«یـا  » ریخـتن «آن را در مفهـوم  » نبـذتها «انـد، نـاگزیر در    نوشته دیگران بـوده 

کـه   یانـد؛ در حـال   گرفتـه  يسـامر  یاسب جبرئیل بـه گوسـاله مصـنوع    يخاك پا
ــ  ــات عــرب و در اصــطالح قرآن ــا یدر ادبی ــه معن ــن کلمــه و مشــتقات آن ب  ي، ای

ـ    آمـده   یشـکن  و عهـد و پیمـان   یاعتنـای  یرها کردن، ترك کردن، دور افکنـدن بـا ب
 است، نه زدن و ریختن.

 نویسند: یآن م ياهل لغت در معنا 

  )502(راغب اصفهانی،/» ء و طرحه لقلۀ اإلعتداد به یالنبذ: إلقاء الش« 
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  . یارزش یبه دلیل ب يانداختن چیز« 
  ) 3/511(ابن منظور،» رمیته و ابعدته«
 »انداخت و دور کرد.«
ــذاألمر: أ«  ــه  نب ــل ب ــم یعم ــه و ل ــه » «همل ــد: نَقَضَ ــیس،» نبذالعه ) 2/896(ان
  »کرد. یپیمان شکن» «دستور سرباز زد. يکرد و از اجرا یسست«
  ) 784(معلوف،» نابذَ: خالفه و فارقه عن عداوة«  
 »جدا شد. یدشمن يمخالفت کرد و از رو«
ــذ«  ــوذ: الـ ــ  يالمنبـ ــه فـ ــذه والدتـ ــده.  یتنبـ ــین تلـ ــق حـ ــن » الطریـ (ابـ

  ) 3/511منظور،
  »پس از تولد. ینوزاد رها شده بر سر راه«

  
  یدر آیات قرآن» نَبذَ« 

  )100(بقره/  » أَ و کُلَّما عاهدوا عهداً نَبذَه فَریقٌ منْهم بلْ أَکْثَرُهم ال یؤْمنُون«
 »آن را دور افکندند. یهر بار (یهودیان) پیمان بستند، گروه« 
منْ عنْد اللَّه مصدقٌ لما معهم نَبذَ فَریقٌ منَ الَّذینَ أُوتُوا  و لَما جاءهم رسولٌ«

  )101بقره/ » ( الْکتاب کتاب اللَّه وراء ظُهورِهم کَأَنَّهم ال یعلَمون
کــه نــزد آنــان بــود  یهـای  خــدا آمــد و بــا نشــانه ياز سـو  يکــه بــه آنــان پیــامبر یهنگـام « 

 یکتـاب بودنـد، کتـاب را پشـت سـر افکندنـد؛ گـوی        ياز آنـان کـه دارا   یوهمطابقت داشت؛ گر
 »دانند. یکه هیچ نم

»نُودج و فَأَخَذْناهمی الْیف مذْناهفَنَب 40قصص/ » (ه(  
 »او (فرعون) و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم.« 
  )4(همزه/ » کَالَّ لَینْبذَنَّ فی الْحطَمۀ« 
 »شود. یخردکننده پرتاب م یدر آتش يپندارد؛ به زود ینیست که م چنین« 
  )16(مریم/  »و اذْکُرْ فی الْکتابِ مرْیم إِذ انْتَبذَت منْ أَهلها مکاناً شَرْقیا«
ــن؛ هنگــام  «  ــاد ک ــریم را ی ــاب، م ــن کت ــه از خــانواده یدر ای ــه   ک اش جــدا شــد و در ناحی
 »قرار گرفت. یشرق

  )49(قلم/  » أَنْ تَدارکَه نعمۀٌ منْ ربه لَنُبِذَ بِالْعراء و هو مذْموم لَو ال« 
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 »که نکوهید بود. یشد؛ در حال یکرند، بیرون افکنده م یاگر رحمت خدا یاریش نم« 
ــوم واژه     ــه مفه ــه ب ــا توج ــذ«ب ــت» نب ــه در لغ ــ  نام ــاهیم قرآن ــا و مف ، در یه

د بحـث، آن را در مفهـوم زدن و یـا ریخـتن در     کـه در آیـه مـور    ییابیم، کسـان  یم
انـد؛ بلکـه    درسـت آیـه دسـت نیافتـه     ياند؛ به معنـا  خمیر مایه گوساله به کار برده

در تفاسـیر وارد نمـوده    یکـه داسـتان سـاختگ    یناخودآگاه، از یـک مفهـوم انتزاعـ   
 اند. کرده ياست پیرو

ــاحب   ــزان«ص ــاختگ  » المی ــتان س ــد داس ــر چن ــم ه ــ  یه ــدت نف ــه ش  یرا ب
ـ  - يتـا حـدود   -را  يدیگـر  یکند؛ امـا داسـتان احتمـال    یم پسـندد کـه در آن    یم

) و یموسـ  ي(طالهـا  يبـه معنـا  » أثـر الرسـول  «(دیـدن)،   يبـه معنـا  » بصرت«هم 
 ها) مصداق یافته است. (ریختن و زدن طالها به گوساله یبه معن» نَبذتُها«

  
 نتیجه

ـ   نـد؛ و بایـد بـا توجـه     ا وضـع شـده   یذات معـان  يبـرا  یالفاظ و کلمات قرآن
متناسـب بـا خـود بـه کـار بـرده شـوند. اسـتعمال لفـظ           یدر معان» یقرینه مقال«به 

 است.» قرینه معینه«، نیازمند يیا مجاز یحقیق يدر بیش از یک معنا

الفـاظ بـه کـار رفتـه دیـدیم، نـه        ی، آنچـه در معـان  »يآیه استیضاح سـامر «در  
» یآگــاه«بلکـه  » یزدن و ریختنــ« و نـه » یپـای  يجــا«مطـرح بــود و نـه   » یدیـدن «

 ».رها کردن آن سنّت«و » سنت پیامبر«بود و 
ــه بــه ایــن کــه آیــا ســامر   ــا اشــکال دوم عالّم ــد بــوده اســت یــا  يو ام موح

در آغـاز امـر    ياسـت کـه سـامر    یپرست این گونه قابـل پاسـخگوی   مشرك و بت
ـ  قـرار داشـته و موحـد بـوده ا     یموسـ  یهـای  از آمـوزه  یتحت تأثیر برخ  یسـت ول

هـا، پایـه شـرك را بنـا نهـاده اسـت        در نتیجه تسویل نفس و رها کـردن آن آمـوزه  
و اکنون که مورد عتـاب و مؤاخـذه قـرار گرفتـه، بـه اشـتباه خـود اعتـراف کـرده          

ــ  را بــا یــک اعتـراف ســاده قابــل   يسـامر  یکـه عمــل شــیطان  یموســ یاسـت. ول
ـ  يداند، به منظور تحقیـر سـامر   یجبران نم گویـد:   یت کـرده مـ  کـه او درسـ   یو بت

 ».ظَلَّت علیه عاکفاً لنحرّقنه يالهک الذ یو انظر ال«
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  به  یاست که در همه وجوه معنای یاشکال سوم عالّمه نیز، اشکال 
بـدانیم ارجـاع الـف     یرا فرشـته وحـ  » الرّسـول «وجود دارد، زیـرا اگـر    یشکل

 یریحو الم عهــد بــه قبــل، نیــاز بــه توجیــه دارد؛ زیــرا در آیــات قبــل مرجــع صــ
ــرا ــذیریم،  » الرســول« يب ــه را بپ نیســت و اگــر احتمــال مــورد پســند خــود عالّم

دقیقاً همان اشـکال عالّمـه بـر آن وارد اسـت زیـرا در آن صـورت نیـز منظـور از         
آیـه مطـابق بـا سـؤال حضـرت       يدر نتیجـه معنـا   اسـت.  یخـود موسـ  » الرّسول«

ــ ــامر (ع) یموس ــه   ياز س ــت ک ــان اس ــفهان«هم ــلم اص ــر» یابومس ــرح ک ده و مط
ــ  بـدین  و تــدبر و تفکّـر عمیــق خــود را در تفسـیر آیــات، بلــه    یطریــق تـوان علم

  روزگاران به یادگار سپرده است و این معنا کمترین اشکال را داراست.
  

  پی نوشت
ــو «چنــین فرمــود:  يعلیــه الســالم در مســیر کــربال بــه مــرد  امــام حســین. 1 ل

ـ   دیـدم   یاگـر در مدینـه تـو را مـ    ..» «دارِنـا.  یلَقَیتُک بالمدینۀ الریتُک اثر جبرئیـل ف
  دادم. یآمدن جبرئیل را درخانه خود نشان م يها نشانه

  
 منابع و مآخذ

 ، ترجمه مهدي الهی قمشه ايقرآن کریم .١

 نهج البالغه . .٢

 .ش1363، ادب الحوزه، قم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛ .٣
 هـ. 1419لعلمیۀ، بیروت،  ، دارالکتب اتفسیر ابى السعودابى السعود،  .٤

، ترجمه على بن حسین زوارئى، کتابچى حقیقت، هکشف الغماالربلى، على بن عیسى؛  .٥
 هـ. 1381 تبریز، 

 .االسالمیۀ، استانبول ، مکتبۀالمعجم الوسیطانیس، ابراهیم و دیگران؛  .٦
 .ش1366،ترجمه قرآن کریمپاینده، ابوالقاسم؛ .٧
، تصـحیح حبیـب یغمـایى، انتشـارات     جمـه تفسـیر طبـرى   تر؛ طبري، محمد بن جریر .٨

 .ش1367طوس،
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 .، دار احیاء التراث العربى، بیروتالفتوحات االلهیۀجمل، سلیمان؛  .٩
 ، دار احیـاء التـراث العربـى، بیـروت،    تفسیر روح البیانحقى البروسوى، اسماعیل؛  .١٠

 هـ.1421

مرکز دائرة المعارف بزرگ ، دائرة المعارف بزرگ اسالمى؛ موسوي بجنوردي، کاظم .١١
 .ش1373اسالمی، تهران، 

 .، دارالکتب العلمیۀ، قممفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانى،  .١٢
 .ش1374، دارالقرآن الکریم، قم، منشور جاویدسبحانى، جعفر؛  .١٣
، (در حاشـیه تفسـیر   تفسـیراالجاللین سیوطى، جالل الدین؛ و محلّى، جالل الـدین؛   .١٤

 ).فتوحات الهیۀ

، ترجمه سید محمد باقر موسـوى  المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى، محمدحسین؛  .١٥
 .ش1363همدانى، انتشارات محمدى، تهران،  

 هـ. 1408بیروت،   ، دارالمعرفۀ،مجمع البیانطبرسى، فضل بن الحسن؛  .١٦

  .، چاپ سومالتفسیر الکبیرفخر رازى،  .١٧
 هـ. 1382ه محقق نیشابورى، مؤسسه مطبوعاتى على اکبر علمى، ، ترجمقرآن مجید با کشف اآلیات .١٨

 .هـ1421، مؤسسۀ االعلمى للمطبوعات، بیروت،  تفسیر القمىالقمى، على بن ابراهیم؛  .١٩
 .ش1346، کتابفروشى اسالمیۀ، تهران، منهج الصادقینکاشانى، مالفتح اللَّه؛  .٢٠
 .بعثت، تهران، انتشارات دائرة الفرائدمحقق، محمدباقر؛  .٢١
، (به ضمیمه فهرست نامه قرآنـى دکتـر رامیـار)،    ترجمه قرآن کریممعزى، سیدکاظم؛ .٢٢

 .ش1363مؤسسه انتشارات صابرین، 
 .م1373چاپ بیست و یکم، دارالمشرق، بیروت، المنجد، معلوف، لویس؛  .٢٣
 هـ. 1424 ، دارالکتب العلمیه، بیروت، تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان،  .٢٤

 .ش1361الکتب االسالمیه، تهران، ، دارتفسیر نمونه؛  مکارم شیرازى، ناصر .٢٥
  .ش1381، شرکت چاپ و انتشارات اسوه، ترجمه قرآن کریم؛ --------- .٢٦
 .ش1376، امیرکبیر، تهران، کشف االسرار و عدة االبرارمیبدى، ابوالفضل؛  .٢٧
  .هـ1407مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث، قم،  ، مستدرك الوسائلنورى، میرزا حسین؛  .٢٨
  ش.1380، دفتر تبلیغات اسالمى، قم،  تفسیر راهنماهاشمى رفسنجانى، اکبر؛  .٢٩


