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  چکیده

. است یاله مجازات در مکلف تین نقش ق،یعت عهدو  میکرمفسران قرآن یهاپرسش از
 مفسران پرسش است، ناپسند یعقل نظر از خطا و یفراموش بر مؤاخذه نکهیا به توجه با

ربنـا ال  « ۀدر فقـر  ؤمنـان اسـت کـه چـرا م    نیـ بقره ا ۀسور 286 ۀیآ ۀدربار میکر قرآن
 طلبنـد؟ یمخود از خداوند پوزش  یو خطا یفراموش یبرا» او أخطأنا نایتؤاخذنا ان نس

چـرا عـزه     مشـابه دارنـد:   یعـزه پرسشـ   یدر مواجهه با مـاجرا  زین قیعت عهدمفسران 
تـابوت عهـد مجـازات شـد؟      ۀلمـس ناخواسـت   یبرا نداشت، یسوئ تین نکهیا رغم یعل
ـ  یآن است که هر دو گروه سـع  انگریو قرآن ب قیعت عهدمفسران  یآرا ۀسیمقا  ۀدر ارائ
بـا   نی. همچنـ ردیـ مـورد خدشـه قـرار نگ    یتا اصل عدل اله اند، داشته یعقالن یریتفس
گشـته و   تـر موضـوع روشـن   نیا یاتیااله ۀنیشیپعزه،  یبقره و ماجرا 286 ۀیآ ۀسیمقا
  عنوان نمود. فهیشر ۀیآ یریتفس قیمصاد از یانمونه عنوان به را عزه مجازات توان یم
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  مقدمه
 تیـ ن نقـش  یبررسـ  گرفته، قرار یمیابراه انیاد که مورد توجه مفسران یمباحث جمله از

 مجـازات  کـه  انـد متفـق  مفسـران . است یاله مجازات درآن  ریتأث زانیم و گنهکار انسان
را کـه بـدون    یخداونـد عـادل، شخصـ    یعنیدارد.  یفرد خاط تینبا  یارتباط ناگسستن گناه،

 در هـم  و یاسـالم  ونمتـ  در هـم . دهـد ینم قرار مؤاخذه مورد شده، شتباهسوء مرتکب ا تین
ـ  حاًیصـر  قـرآن  اتیآ در. است مشاهده قابل وضوح به مسئله نیا  ،ینیعهد متون شـخص   نیب
مشـهور،   تیـ در روا نی). همچنـ 5: الحـزاب شـده اسـت (ا   گذاردهو شخص عامد فرق  یخاط
یجـا  در). 1/2 ،یبخـار ( »اتیـ بالن االعمـال « اوست تین به وابسته انسان اعمال یگذارارزش

: 22 و 4:19 هیـ تثن( کـرد  مشاهده را یسهو و یعمد گناه تفاوت توانیم زین قیعت عهد یجا
    ).44-  38 ب،یمن. نکـ : نیو اقسام گناه در قرآن و عهد تیاز ماه یآگاه ی، برا26

در  یو وجـود شـواهد کـاف    یمـ یابراه انیـ مفسران اد انیم اجماع نیا وجود رغمیعل
 مجـازات  بـر  تیـ ن ریتـأث  اصـل با  اًظاهر کتب نیادر  موجود اتیآ یبرخ ان،یاد نیکتب ا
ـ  حیصح یریتفس ۀارائ یبرا انتالش مفسر ازمندیو ن داشته یتناف . اسـت  بـوده  یو عقالن

  .استپرداخته  قیعت عهدو  قرآن در ریتفاس نیدو نمونه از ا ینوشتار به بررس نیا
» او اخطانـا  نایسـ ربنا ال تواخذنا ان ن« ۀفقر ۀدربار نیمفسر نظرات  به ،یقرآن بخش در
 یسـه فقـره دعـا از سـو     فه،یشـر  ۀیـ آ نیـ ا درپرداخت.  میبقره خواه ۀسور 286 ۀیدر آ

 خـاطر  بـه  راآنـان  تـا  خواهنـد  یمـ ابتـدا از خداونـد    مؤمنـان . شود یم درخواست ؤمنانم
 یهـا  امـت  ماننـد  خداونـد  تـا  کنند یمسپس درخواست  نکند؛ مؤاخذه  خطا، و یفراموش

کـه   یزیتا چ خواهندیم سپس. نبندد اسالم امت با دشوار یمانیپ و عهد اسالم، از شیپ
 اتیـ بقـره و روا  ۀسور آخر ۀیآ به توجه بانشود.  لیتحم شانیمافوق طاقت آنان است بر ا

 چـرا است کـه   نیا اند،کرده تالش آن به پاسخ یبرا مسلمان عالمان که یسؤال ،یریتفس
 غالـب  نظـر کننـد؟   یپوشچشم درخواست خداوند از لغزش و یفراموش یبرا دیبا مؤمنان

 تیـ ن بـا  کـه  اسـت  یمـوارد  خطا، و انینس از هیآ نیا مقصود که است نیا ریتفس یعلما
خـود دچـار    اریـ شـخص بـا سـوء اخت    یعنی است؛ وستهیپ وقوع به تحفظ ترک ای و سوء
 ۀشانن را هیآ نیا ،ییرواو  یبا توجه به شواهد قرآن زیمفسران  ن یبرخو خطا شود.  انینس

 درو خطـا   انینسـ  یعنـ ی داننـد؛ یامـت اسـالم مـ    ۀخاص خداونـد دربـار   ازیامتنان و امت
 ازیـ امت کیـ در امت اسالم بـه عنـوان امتنـان و     یول بوده، مؤاخذه مورد نیشیپ یها امت

 ییطباطبـا  عالمه چونهم یمفسران گرید یسو از. است گرفته قرار یاله عفو موردخاص 
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بـه   مؤمنـان  و امبریپ یسو از دعا کی تنها را فقره نیا و ندارند یاامتنان اشاره ۀبه مسئل
 286 ۀیـ آ از فقـره  نیـ ا ریتفسـ  یبرا یادیتالش ز مفسران، هرچند. دانند یم یدرگاه اله

 گذشـته  یهـا  امـت  در خطا و انینس یبرا مؤاخذه نیا مصداق به اما  اند،بقره نموده ۀسور
و سرگذشت عـزه در کتـاب دوم    فهیشر ۀیآ ۀسیقام با نوشتار نیا در. است نشده یااشاره
  داشت.   میخواه فهیشر ۀیآ از ترجامع یریتفس ۀدر ارائ یسع ل،یسموئ
دوم را مـورد   لیسـموئ  کتـاب مجازات عزه در  یماجرا ق،یتحق نیا ینیبخش عهد در
 دسـت  مقدس تابوت حفظ یبرا کهآمده  نیچنعزه  یماجراداد. در  میقرار خواه یبررس
مسئله  نیا هیاما خداوند در لحظه او را عذاب نمود. توج کرد، دراز تابوت یسو هب را خود

در  بحثاز مسائل مورد  ،قرار گرفته یمورد مجازات اله سوء، تیبدون ن ،فرد کیکه چرا 
 یول ،نبوده زیعزه جا یهرچند لمس تابوت مقدس برا رایز ؛است قیعت عهدمفسران  نیب

 قیـ عت عهـد  کلمات از کهچنان ای و کرده فراموش ای بلکه ،دادهانجام ن کار را عمداً نیاو ا
مرتکب خطـا شـده    که سهواً یشخص نیاو حفظ تابوت بوده است. چرا چن تین د،یآیبرم
 ،و خطا یمجازات فراموش هیتوج ۀدربار ز،یمجازات شود؟ مفسران کتاب مقدس ن یستیبا

  .  دهند جلوهازگار س یتا مجازات عزه را با عدل اله اندتالش وافر کرده
  
  قیتحق ۀنیشیپ

 علـوم  مختلـف  یهـا  است که در شاخه یاز مباحث یآن در مجازات اله ریتأث و تین نقش
ـ  ۀسـ یو مقا یقـ یتطب قـات یبـوده اسـت. امـا تحق    محققـان  توجـه  مورد یاسالم  یآرا نیب
 تی، ظرف286 ۀیبقره و به خصوص آ ۀاندک است. سور اریبس یمیابراه انیاد شمندانیاند
 ۀیـ آ یقـ یتطب ریتفسـ  در یسع که یآثار ازدارد.  یقیتطب یاتیااله قاتیتحق یبرا یاوانفر

عمـران اقبـال    ۀنگاشت »یانیسر لیاناج و قرآن«به کتاب  توان یم ،بقره داشته ۀسور 286
 286 ۀیـ آ یبـدو  1.کـرد  اشـاره  تگـزاس  هوستون دانشگاه یاستاد مطالعات قرآن ،یالبدو
 بـا  و دانسـته  یانیسـر  لیـ (ع) در اناجیسـ یات حضـرت ع بقره را مـرتبط بـا مناجـ    ۀسور
 یانیمعـادل آن در زبـان سـر    ۀواژ بـا  یمعنـ  هـم  را انینسـ  ۀواژ تشابه، نیا از یریگ بهره

 و یاتیـ االه مباحـث  بـه  و دارد شناسـانه زبـان  کـرد یرو اثـر  نیا در یالبدو. استدانسته 
  .  پرازدینم تین نقش با مرتبط یریتفس

  

                                                                                                                                        
1.El-Badawi, Emran Iqbal, (2014). The Quran and the Aramaic Gospel Traditions, Routledge. 
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  لیسموئ دوم تابک در عزه سرگذشت. 1
مرتبط بـا حکومـت داود    عیوقااست که  قیکتاب در عهد عت نیدهم ل،یسموئ دوم کتاب

 تـابوت  ۀدربار یعیوقا انیب کتاب، نیا در مهم مباحث از. کندیم تیروا را لیاسرائیبنبر 
 یریعـزه در کتـب تفسـ    تیاست. تابوت عهد و شخص لیاسرائیبنآن نزد  تیعهد و اهم

تـابوت و   تیـ اهم انگریـ ب قـت یعـزه در حق  ی. ماجرااندذکر شده گریکدیر در کنا نیعهد
 تـابوت  ).Alter,ixاست ( یاز عهد اله یمجازات تخط ادآوریو  لیاسرائیبنتقدس آن نزد 

 نیـ . اشـد  ساخته طور کوه در یموس دست به و خداوند دستور به که بود یصندوق عهد،
بـود. در کتـاب    لیاسـرائ  یبن انیاوند در معهد خد ینیاز حضور ع یتابوت به مثابه نماد

 در. داشـت  قرار تابوت در هارون یعصا و یموس الواح که آمده) 11:19( وحنایمکاشفات 
در تـابوت قـرار    ،و هارون داشـتند  یآنچه خاندان موس ۀماندیباق که شده اشاره زین قرآن

در  نهیسـک  ۀواژ ی). برخـ 248: البقـره ( بود خداوند یسو از یانهیتابوت سک نیداشت و ا
 انـد کـرده  ریتفسـ  خداونـد  حضـور  یمعنـا  بـه و  1نایشـخ  یعبر ۀرا مرتبط با واژ هیآ نیا
)Jeffery,174ایـ ماننـد جنـگ و    یمـوارد در  نهیقرآن در اکثر موارد لفظ سک اتی). در آ 

 . نکــ  نیهمچنـ  ؛26: التوبـه ، 18 ،4: الفـتح ( اسـت رفتـه  کار به مسلمانان یدشوار مواقع
 انیـ حضـور قـدرت خداونـد در م    یبه معنـا  نهیسک ۀواژ رسد یم). به نظر 15-10مکوند،

 نهیسک قرآن، ریتفاس یبرخ. در رساندیم یاری ها یسخت از عبور در آنانباشد که  ؤمنانم
باورند کـه   نیبر ا انیحیمس ی). برخ2/144 ،یطبرس( است شده ریتفس یقلب نانیاطم به

امـا در   ،کـرد  دایحضور پ لیاسرائیبن انیتابوت در م ۀواسطهب قیعهد عت ۀخداوند در دور
بود که تابوت در  نی. تفاوت در اشدمردم حاضر  انی) در مع( یسیع ۀواسطهب دیعهد جد
 ۀدربـار  یانگـار سهل خاطر به عزه که گونههمان بود، اطیهمراه با ترس و احت قیعهد عت

است، همـراه بـا    یسیوالدت عکه همان  دیجداما حضور خدا در عهد ،تابوت مجازات شد
ـ  ع(یسـ یرا به مثابه تـابوت و ع  میمر گرید یو شعف بود. برخ یشاد الـواح   ۀ) را بـه منزل
  ).Carson,9/243( اندکرده ریتفس انسان با خدا دیجد عهد و یموس
 تتـا نجـا   کردنـد، یرا با خود حمـل مـ   تابوت هاجنگ و سخت مواقع در لیاسرائیبن

 و یضـ یمر بـا  را گـران غارت خداوند اما. رفت غارت به هاجنگ در اباره عهد تابوت. ابندی
 ۀدور دربازگرداندنـد.   لیاسـرائ یبنتابوت را به  شدندیتا که ناچار م کرد، مجازات یسخت

ـ  در سـال  سـت یشـد، بـه مـدت ب    گرفته پس باز انینیفلسط از عهد تابوت که وددا  ۀخان

                                                                                                                                        
1. Shekhina. 
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ــادابیاب ــدار ن ــ ینگه ــادابیاب پســران. شــدیم ــاذر،یال ن ــزه ع ــاخ و ع ــتند  1وی ــام داش ن
)Skolnik,1/258داود که یزمانشده که  تیروا نیچن ،)6-6/9( لی). در کتاب دوم سموئ 

تابوت و عزه در کنار ارابـه   یدر جلو ویاخ دهد، انتقال میاورشل به را تابوت گرفت میتصم
 بـود  کیـ نزد و دیـ لغز گاوها یپا ناگهان و2دندیرس ناکن گاهتا به خرمن کردند یمحرکت 
تا مانع سقوط آن  کرد، دراز تابوت یسو به را خود دست عزه. افتدیب نیزم به عهد تابوت
شد و عزه در دم جان سپرد. بعـد   ورپس از لمس تابوت، خشم خدا بر او شعله یول ،شود

  .)Skolnik,20/450. نکـ ( دندینام 3را مکان مجازات عزه منطقه آن واقعه آناز 
  
  عزه مجازات در تین نقش ۀدربار قیعت هدع مفسران نظر. 2

 در یمتفـاوت  ریتفاسـ  و بوده لیسموئ کتاب شارحان و مفسران توجه وردعزه م سرگذشت
 اختالف مورد اتیآاز  عهد،مجازات عزه در کنار تابوت  یماجرا .اند ارائه کرده موضوع نیا

مقـدس،  کتـاب   پژوهشـگران  یبرخـ  ۀگفتـ بـه   ).Skolnik,18/622( اسـت  قیعت عهد در
ــ کــه خصوصــاً اســت یمطــالب از عــزه مجــازات  ســتین ســازگار تیحیمســ تفکــرات اب

)Schimtt,73را  یشخص دیاست که چرا خداوند با نیا عزه یماجرا ۀ). پرسش مهم دربار
 ریگونـه تفسـ   دو کنـد؟  مجازات درنگ یب نیچن نداشته،به تابوت مقدس  یسوئ تیکه ن

مفسـران   کـرد یدر رو شهیر ریدو گونه تفس نیا عزه وجود دارد. تفاوت یمتفاوت از ماجرا
 ینافرمـان  کیـ معتقدنـد کـه گنـاه     یسـنت  مفسـران دارد.  لیاسرائیبنگناه در  تیبه ماه
اسـتحقاق   ،سـوء باشـد   تیبدون ن یمکلف است و اگر عمل تیوابسته به ن واست  یاخالق

 یها دوره در اهگن که باورند نیا بر ت،یحیمس أخرمت نیندارد. گروه دوم از شارح مجازات
تـابو   ۀمانـد یباق یداشـته و بـه نـوع    یکیزیو ف ینیع تیماه ل،یاسرائیبن نیدر د ییابتدا

 عـزه مجـازات   جـه یو در نت بودند برده ارث به خود از شیپ انیاد از لیاسرائیبناست که 
دو  نیـ ا ۀدربـار  نی. به اختصـار بـه نظـرات مفسـر    رساندینم خداوند عدالت به یاخدشه

  :میکنیشاره ما کردیرو
  

  عزه گناه به یاخالق کردیرو) الف
معتقدنـد اگـر عـزه     انـد،  برده بهره یاخالق کردیرومجازات عزه از  ریکه در تفس یشارحان

                                                                                                                                        
1. Eleazar, Uzzah, Ahio. 
2. Threshing floor of Nacon. 
3. Perez Uzzah. 
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 یمجـازات  نیمسـتحق چنـ   بـود،  کرده لمس راسوء و به خاطر حفظ تابوت آن تیبدون ن
 گرید ینشده و عوامل انیب قیعت عهدعزه به طور کامل در  یماجرا احتماالً نیبنابرانبود. 

است. اما چـون خداونـد او    نکرده یابه آن اشاره قیعت عهدبوده که  لیدر عذاب عزه دخ
مرتکـب   بدون شک عزه اخالقـاً  زند، ینم سرعدل  جزعادل  خداوند ازکرده و  مجازاترا 
  داشته است. یسوئ تین ایشده و  ینافرمان کی

 ارائـه  یمتفاوت یها سوء عزه، پاسخ تین ۀباراحتماالت در انیدر ب قیعت عهدمفسران  
بود  نیا یقانون اله و نبود انیالو از او که بود نیاعلت مرگ عزه  اند گفته یبرخ. اند کرده
تـابوت را حمـل    ،اجازه داشـتند  انیکاهنان اطراف تابوت حرکت کنند و فقط الو دیکه با

 یحتـ  پـس بوت را نداشـتند.  نگاه کـردن بـه تـا    ایحق لمس و  زین انیالو یحت اماکنند. 
، 4: 5(اعـداد:   شد عزه هالکت سبب امر نیهم و نبود زیجا انیرالویغ توسط تابوت حمل

در  ایـ بود و  انیعزه از الو رایز ست،ین رشیسخن مورد پذ نی). البته ا20- 4: 19، 4: 15
د. آن آشنا بو نیتابوت حضور داشته و با قوان یرا در محل نگهدار یادیهر صورت مدت ز

 ینگهـدار  نـاداب یام یپـدر و  ۀاندر خ ،سال ستینبود، تابوت به مدت ب انیاگر عزه از الو
  ). Ellicott, 2 Samuel, 6:7( شدینم

 ،بـوده  انیـ اگـر از الو  یو حت ستین یقطعباشد  انیعزه از الو نکهیاست ا معتقد لیگ
ـ بود ها کوهن نیا ان،یالو ۀلیاز چهار قب راینبود. ز ها اما از کوهن  حفـظ  تیمسـئول  کـه  دن

ـ  کـه  بود نیا عزه گناه. بود آنان دوش بر تابوت  کـه یتـابوت را لمـس کـرد در حـال     ۀبدن
 بنسـون ). Gill,2 Samuel, 6:7( کـرد یم استفاده حمل یبرا یچوب یها دسته از یستیبا

 یلمس تابوت برا یبود که خطا نیلمس تابوت توسط عزه ا تیمعتقد است علت حساس
ـ  عنـوان  بـه  عـزه  مجازات و گرفت یم صورت عام ءمال در بارنیاول  در شـکن، قـانون  نیاول

 ).Benson, 2 Samuel, 6:7( باشد مؤثر توانستیم گرانید به هشدار
بـود، علـت مجـازات او را     انیـ عـزه از الو  نکهیبا اذعان به ا قیعت عهدشارحان  یبرخ

 یرو بر را تابوت تا اشتد تیمسئول عزه رایز اند؛ در حمل تابوت عهد دانسته یانگار سهل 
 یانگـار  سـهل  و  یطلبـ  راحـت  نیارابه قرار داد. ا یبر رو راآن یول کند، حمل شیها شانه

 ردیـ و مورد خشم خداوند قـرار گ  کردهموجب شد تا او هرچند ناخواسته، تابوت را لمس 
)Poole, 2 Samuel, 6:7 .(  

 را خـود  کـه  ستعزه دان ابناصو تیمجازات را به خاطر ن نیا توانیم اندگفته یبرخ
 نیـ بر حفظ تابوت عهد نـدارد. ا  ییخود توانا وندخدا ییگو دانست،یم یاله تابوت یمنج
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 ردیپـذ ینمـ  را ییخطـا  چیه و دارد احاطه سمجازات نشان داد که خداوند بر تابوت مقد
)Skolnik,7/656( .مربوط بـا مجـازات    طیشرا احتماالً دیگویم هیآ نیا حیدر توض یکیبل

 بـه  تنهـا  را اتفـاق  نیا توانینم جهینت در و نشده ذکر مقدس ابعزه به طور کامل در کت
ـ  یواقعه به همراه حاالت شخصـ  نیبلکه ا دانست، ینییآ یتخط کی خاطر عـزه   یو درون

  ).Blaikie,88( ختیخشم خداوند را بر او برانگ نیبوده که چن
 بـه  یاحترام یبکه به خاطر  یاشخاص ۀسیمقا با مقدس، کتاب مفسران از گرید یبرخ
 نینخسـت  نیـ ا رایـ . زاند عزه داشته یخطا یایدر شناخت زوا یسع شدند، مجازات تابوت

 کیـ چیاما هـ  شدند،یمجازات م عهد، تابوت به یاحترام یببه خاطر  یبار نبود که اشخاص
 یضـ یبه تابوت عهد بـا مر  یبه خاطر تعد زین انینی. فلسطنشدند دچار عزه سرگذشت به
 یمجـازات بـرا   فیـ . علـت تخف افتنـد ینجـات   یامـا بعـد از دادن قربـان    ،ازات شـدند مج

). امـا عـزه   13-8: 5 اول، لیسموئ( بود نشده نازل هابود که تورات بر آن نیا انینیفلسط
 ،مجـازات شـدند   زیـ ن تیشم بث ساکنان .بر او نازل شده بود یبود که عهد اله یاز کسان
). امـا عـزه از   6:19 اول لیبه خاطر جهل بود (سـموئ  انشیخطا رایز عزه، شدت بهاما نه 

  ).Jamieson, 2 Samuel, 6:7تابوت آشنا بود ( نیبا قوان یو به خوب انیالو
 بـه  آنان از کیهر که دیرس جهینت نیبد توانیم ق،یعت عهدشارحان  یمالحظه آرا با
 خواسـته  خـود  ییخطـا  را عزه گناه و دارند یاله عدالت اصل از انتیص در تالش یاگونه
امـا خـود بـا     نداشـت،  یسـوئ  تیـ ن تـابوت  لمـس  در عـزه  اگرچـه  رایـ ز. کنندیم ریتفس

  لمس تابوت شد.   یبرا طیشراآمدن  فراهمسبب  یانگار سهل 
  
  عزه گناه به ینیع کردیرو) ب
 داسـتان زد و از ظـاهر   هیدست به توج دیمعتقدند نبا ق،یعت عهداز شارحان  گرید یبرخ
 ینیع ریبا تفس کردیرو نیگناه عزه شناخته شود. در ا تیماه دیبلکه با ،داعراض نمو عزه

تـابو را در   یایـ آثـار و بقا  تـوان یم معتقدند یبرخ. میهست مواجه زهاز گناه ع یکیو مکان
 شـناخت  لیاسـرائ یبنـ  نیـ در ابتـدا د  یعنـ یمشاهده کـرد.   لیاسرائیبنگناه در  تیماه

. نداشـت  نیفـرام  نیا یاجرادر  ینقش تیبود و ن هاآن میحر تیرعا و ها نییآ ومقدسات 
. شـد  شـمرده  رگذاریأثشخص در افعالش ت تیگرفت و ن یاخالق تیگناه ماه مرور، به اما

 نداشـت  یسـوئ  تیـ ناز قـانون و لمـس تـابوت بـود، هرچنـد او       یگناهش تخط زیعزه ن
)Oesterley,69 .(و عـزه  یبرا گناه نیا  :سدینویم لیدر شرح خود بر کتاب سموئ یکند 

 گونهتابوت است که هر یبلکه صحبت از تقدس مسر نبود، یاخالق گناه کی عصرانشهم
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 خواهـد  یو مـرگ  بـه  یحتـ  ایـ  افتـادن  خطر به موجب ناپاک شخص یبرا آن با تماس
 یالهـ  قـدرت  بـا  عهد تابوت  :دیگویم بیعج یهی). آلتر در تشبKennedy,220( دیانجام
 نهفتـه  یروین  افتاد،یم اتفاق تابوت حفظ تین به اگر یتح آن لمس با و بود شده نیعج
بـرق فشـار    بـا  شخص نکهیمانند ا شود، هالکتسبب  توانست،یم تابوت درون ییماورا و
 عـزه  تین ندارد، یریتأث او یگرفتگشخص در برق تیتماس داشته باشد. همانگونه ن یقو
  .)Alter,226( نداشت ینقش او مجازات در زین

و  اسـت  ریـ اخ عصـر  در یحیمس پژوهاننید مطالعات محصول گناه، به ینیع کردیرو
 ییجا گرید  از گناه عزه، ینیع ریدر تفس رای. زستین قیعت عهد یسنت ریتفاس دییأمورد ت

 یریسـ  نیـ د ر،یتفسـ  نیـ ا طبـق  نکـه یا بر مضاف. ماندینم یباق یاله عدل هیتوج یبرا
 ن،یـ د به یسنت کردیدر رو وسازگار نبوده  یمیابراه انیاد یاله منشأ با که داشته یتکامل

  .ستین هیقابل توج
  
  بقره ۀسور 286 ۀیآ در تین نقش. 3

ـ  یریتفس افتنی ،یدر مجازات اله تینقش ن ۀدربار میمفسران قرآن کر ۀدغدغ از  یعقالن
 نیا آنان پرسشبقره است.  ۀسور 286 ۀیدر آ »أخطأنا او ناینس إن تواخذنا ال ربنا« عبارت

 مؤاخذه عدم درخواست خود یخطا و یفراموش یبرا خداوند از ؤمنانم دیچرا با است که
 یگونـاگون  نظرات است؟ ناپسند انینس و خطا بر ؤاخذهم ،یعقل نظر از کهیحال در کنند،

 نکتـه  نیـ ا حل یبرا یمتفاوت یکردهایرو مفسران و شده مطرح سؤال نیا به پاسخ یبرا
  .میپردازیم کردهایرو نیا یرسبه نقل و بر اختصار به. اند داشته

  
  اول کردیرو
. اند کرده ریتفس آن عیشا و جیرا یمعنا همان به راخطا  و انیمفسران نس کرد،یرو نیا در
است که بدون قصد و عمد به  یلغزشو  یفراموش یو خطا به معنا انینس دگاه،ید نیا در

. ستیناپسند ن یعقل نظر از خطاو  انینسبر  ؤاخذهم ر،یتفس نیا بنابراست.  وستهیوقوع پ
  .میپردازیم مورد دو نقل به اما نبوده، مفسران اکثر اقبال مورد کردیرو نیا چندهر 

  
  )ص( اسالم امبریپ به دعا اختصاص) الف
دعـا   نیـ ا یعنـ ی. داننـد یم شانیا زبان از و امبریپ اختصاصات از را دعا از فقره نیا یبرخ
 بـه  را یعـاد  یهـا  انسان خداوند رایز ،یعاد ؤمنانم است نه از زبان امبریاز جانب پ فقط
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 پـس . اسـت  مؤمنـان فراتـر از   یتـوقع  اءیـ انب ازاما  کند،ینم ؤاخذهو خطا م انینس خاطر
 ؤاخذهمستحق م خطا و انینساسالم است و چون در صورت  یگرام یدعا، نب نیا ۀندیگو

 قـرار  ؤاخـذه مـورد م  لغـزش،  و یفراموش صورت در تا کندیم درخواست خداوند ازاست، 
 انیمجازات بـر نسـ   ،یبه عدل اله نیاشاره شده است که اکثر قائل انیتب ری. در تفسردینگ
 سـر یم بـن  جعفـر  اسـت،  جیرا نظر مخالف که یکسان معدود از. دانندینم زیجا راخطا  و

إال مـا یحکـى عـن    «. شـمارد یمـ  مجازخطا  و انینس یرا برا یاله اءیانب مؤاخذه که است
ه تعالى یؤاخذ األنبیاء بما یفعلونه من الصغائر على وجه السهو و جعفر ب ن میسر من أن اللّ

  ). 2/385،یطوس( »النسیان لعظم أقدارهم
 زیـ ن فهیشـر  ۀیـ آ در تخاطب تیعموم با و نگرفته قرار انمفسر رشیپذنظر مورد  نیا
 نیـ خطـاب در ا  تیعموم به ن،یشیپ ۀیآ به توجه با زین ییطباطبا عالمه. ندارد یخوانهم
 از هیسـو  دو یابقـره، مکالمـه   ۀسـور  286و  285 ۀیآ یو اعتقاد به. است کرده اشاره هیآ

امـا   امبر،یـ پ زبـان  از اگرچـه  دعـا  نیا قتیحق دراست.  ؤمنانرسول و م و متعال خداوند
). 2/145ان،یـ الب ریتفس ،ییطباطبا( باشدیاو و امتش م خود یبرا ترحم درخواست ینوع

عـام   زیـ ن ،)بـه  لنـا  طاقة ال ما تحملنا ال و... اصرا نایعل تحمل(ال  یبعد ۀقردو ف نیهمچن
 یاول بـرا  ۀفقـر  تیـ عموم که است یشاهد امر نیهم و است ؤمنانم ۀبوده و شامل هم

  .  کندیم ترریپذهیتوجرا  ؤمنانرسول و م
  
  خطا و انینس مجازات تیعموم هیتوج) ب
 ؤمنـان م ۀبوده و شامل همـ  جیرا یطا همان معناو خ انیاز نس هیمقصود آ ه،ینظر نیا در
 یکس اگر مثال عنوان به. است ممکن یعقل نظر ازو خطا  انیبر نس مؤاخذه رایز شود؛یم

کـه   کنـد یخـود را مـ   یتمام سـع  ،است یعقاب قطع ت،یمعصانجام فالن  یبداند که برا
  ).7/120 ،یراز( نکند فراموشرا  یاله اوامر
 امـا  کنـد، یم ریپذ هیو خطا را توج انینس ۀؤاخذم ،یعقل نظر از ریتفس نیا رسد یمنظر  به
 یگـاه  یحتـ  انسان اً،یثان. ندارد یخوانهم ،را معذور دانسته یکه انسان ناس یفراوان ۀبا ادل اوالً

 داشـت،  انتظـار  او از تـوان یمـ  چگونـه  کنـد، یم فراموش را خود یزندگ مهم و یاتیح مسائل
 ر،یتفسـ  نیپس از نقل ا زین یراز فخرباشد.  داشته ادی به شهیهم و کیبهکیرا  یاعمال عباد

  ).7/121 ،یراز( است دیشد مشقت موجب مکلف، از یتوقع نیچناشاره کرده که 
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  یتضرع یدعا) ج
نـه   ،در مقابل پروردگار اسـت  یتضرع و فروتن ی، برا286 ۀیآ از فقره نیا  ر،یتفس نیبنابرا

 دانـد  یمـ  کنندهخود دعا  رایز باشد؛ داشته ؤاخذهمعدم  یبرا یقیشخص طلب حق نکهیا
 قـرآن  در لیـ قب نیا از یگرید اتیآ. کندینم ؤاخذهو خطا م انینس یرا برا او خداوند که
 نیفاغفر للذ« ،)87: الشعراء( »بعثونی ومی یتخزن ال و« اتیآمانند  شود،یم مشاهده میکر

 ۀیدر آ مثال عنوان به). 112: اءیالنب(ا »قبالح احکم رب« ،)7(غافر:  »لکیتابوا و اتبعوا سب
 کنـد ینمـ  حکـم  حـق  بـه  جز خداوند رایز ست،ین مراد یقیحق طلب ،»بالحق احکم رب«
  ).2/132 ،یمرتض فیشر(

 محبـوب  بـا  کـالم  بسط ای و تضرع عنوان به نیمفسر یبرخ توسط فوق اتیآ هرچند
 نظـر  بـه  دیبع و است طاقت فوق یها یسخت ۀدربار ،بقره 286 ۀیآ اقیاما س شده، عنوان

 اتیـ آدر  یحت عالوه، بهقرار گرفته باشد.  هیآ نیتضرع در ا یبرا صرفاً ییدعا که رسدیم
اتفـاق نظـر وجـود     زیـ ن اند کرده ذکرعنوان شاهد  به یمرتض فیشرو  یکه فخر راز فوق

و  یحیرا توضـ  دیـ ق ،»رب احکم بالحق«در عبارت  ییندارد. به عنوان مثال عالمه طباطبا
 با ایخدا یعنی. است حق کردن ظاهر ،»بالحق احکم« یمعنا نیبنابرا داند؛یم ینه احتراز

  ).14/333 زان،یالم ،ییطباطباکن ( یما داور انیم در خود، حق حکم
  
  یریتقد یدعا) د
 ۀیـ آ در مـذکور  یدعـا  کـه  است نیا شده ذکر یراز فخر توسط که ییها حل راه از یکی

دعـا از   نیـ ا یو ۀگفتـ  بـه . است ؤاخذهمشروط به استحقاق م بلکه ست،یمطلق ن فه،یشر
یمـ  زیـ ن خـود  و. کنندینم را عمداً خدا ینافرمان مؤمنان شک بدون و است ؤمنانزبان م
یوجود از خداونـد مـ   نیاما با ا کند، ینم مؤاخذه را یخاط و یناس شخص خدا که دانند

 فخر). 7/120 ،یراز( دارد معاف راآنان است، مؤاخذه مورد خطا، و انینس اگر که خواهند
 ارائـه  آن اثبـات  در یشـاهد  و کـرده  مطـرح  احتمال کی عنوان به تنها را نظر نیا یراز

  . است نکرده
  
  دوم کردیرو
بـا   مفسـران  یبرخـ شده اسـت.   ریگناه عمد تفس یمعنا بهو خطا  انینس کرد،یرو نیا در

 جیـ را یو خطا در معنـا  انیکه نس اند قرآن، احتمال داده گرید اتیاز آ یتوجه به شواهد



   173   قیعت عهد در عزه سرگذشت و بقره ۀسور 286 یۀآ در یتأمل: یاله مجازات در تین نقش یقیتطب یبررس

 خاورشناسـان،  هـم  و یاسـالم  مفسـران  انیـ م در هم نظر نیاخود استعمال نشده است. 
  :دارد یطرفداران

  
  یاسالم مفسران دگاهید) الف

تصـرف در   انـد،  گرفتـه  شیپ هیآ نیا ریتفس یبراقرآن  انمفسر یبرخکه  ییها راهاز  یکی
در قـرآن تنهـا    انینس  ر،یتفس طبقاست.  یقرآن شواهدو خطا با استناد به  انینس یمعنا
 یاتیـ آ جملـه  ازاستعمال شده است.  زیترک ن یبلکه به معنا ست،ین یفراموش یمعنابه 
 طاعـت  نـان آ یعنی ؛»همینسوا هللا فنس« استتوبه  ۀسور 67 ۀیآ شودیم استناد آن به که
 دیگویم دوستش به که یکس ندمان ای. کرد ترک راآنان زین خداوند و کردند ترک را خدا

 ،یفخـر راز  ریـ تعب بـه . فرومگـذار  خـود  یمن را در عطـا  یعنی ؛»تکیعط من یتنسن ال«
 خـاطر  بـه  فعـل  انجـام  یمعنا بهفاسد و خطا  لیأوترک فعل به خاطر ت یمعنا به انینس
 انینسـ  به عمل یمعنا به راو خطا  انینس گرید ی). برخ7/120 ،یرازاست ( فاسد لیتأو
 کـه  کنـد یمـ  نقـل  یاز کلب یطبران). 1/190 ،یسمرقند( اند کرده ریتفس خطا به لعم و

: اسـت  خطـا  انجام ای و فعل ترک یبرا ؤاخذهعدم م درخواست بحث، مورد عبارت یمعنا
  ).1/514 ،یطبران( »إن ترکنا أمرا أو اکتسبنا خطیئة«

اشـاره کـرد. بـا     )115(طـه:  » و لم نجد له عزمـا  یفنس« ۀیآ به توانیم گرید اتیآ از
را بـه   هیـ آ نیـ در ا انیرا فراموش نکرده بود، مفسـران نسـ   یعهد اله ،آدم نکهیتوجه به ا

 کـه  کـرده  نقـل  ریالمسـتن  بن قطرب یعل ابو از زین یمرتض فیشر. اند ترک گفته یمعنا
را ترک کنـد.   یو امر اله فیتکل یشخص عمداً یعنی بوده، ترک یمعنا به نجایا در انینس
 ،یمرتضـ  فیشـر قـرآن ذکـر کـرده اسـت (      گـر ید اتیـ از آ یمعنا شواهد نیا یبرا یو
 ریتـرک تفسـ   یبـه معنـا   را انینسـ  ،بقره 286 ۀیآ در ییطباطبا عالمه هرچند). 2/131

 ریتعب انینس به ترکاز  یکه گاه ردیپذ یمطه  115 ۀیدر آ انینس  ۀواژ ۀاما دربار  نکرده،
  ). 14/219 زان،یالم ،ییاطباطبترک است ( انینس ۀالزم رایز کنند؛یم

  بـوده  مفسران از یاریبس دییأمورد ت شد، ذکر که یقرآن شواهد به توجه با هینظر نیا
 خطـا  بر ؤاخذهاست که م یاتیباشد آ هینظر نیا دیمؤ تواند یمکه  یشواهد گریاست. از د

). پـس  5: الحـزاب (ا »اخطـاتم بـه   مـا یجناح ف کمیعل سیل«است.   کرده ینف مؤمنان از را
 ۀیـ فقـره از آ  نیـ ا جـه ینت درآسوده داشتند.  یالیخ انیخطا و نس ۀؤاخذم ۀدربار ؤمنانم

 قـت یداشـته باشـد و در حق   رهیـ گناهـان کب  یاشاره به گناهان عمد و حت تواند یم 286
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داشـته باشـند    یاله مغفرت به دیام توانند یمکه با توبه  استمرتکبان کبائر  یبرا یدینو
  ).7/121 ،یراز(
  
  خاورشناسان دگاهید) ب
 عـالوه  آنـان . اندآن دانسته یاصل یمعنا از منصرف را انینس ۀواژ زیخاورشناسان ن یبرخ
داشته  یانیدر لغت سر شهیر ه،یآ نیا در انینس معتقدند مدعا، نیا یبرا یقرآن شواهد بر

 ربنـا ال «عبـارت   ۀسیبا مقا ،یبدو عمران. استخوردن و وسوسه شدن  بیفر یو به معنا
 کتـاب  و دیـ جد عهـد  در موجـود  یهـا  از مناجـات  یکـ یبا  ،»نااو أخطأ نایتواخذنا إن نس

  :نکــ  ( باشـد  شـدن  اغـوا  و خـوردن  بیـ فر یمعنا به انینس که دانسته محتمل  داخه،ید
 یهـا  مناجـات در ترجمـه   نیمعتقد است ا ی). بدو12: 2 لوقا، لیانج و 6: 9 ،یمت لیانج
 اتیـ آ یبرخ در انینس که است یمدع یو. دارد یقرآن تعبارا به یادیز شباهت ،یانیسر

و  »انوینس« یانیبا توجه به شباهت لفظ سر است و خصوصاً یانیدر سر ینس ۀشیر از قرآن
 مؤاخـذه  عـدم  درخواسـت  زیـ ن هیـ آ یمعنـا  کـه  دهـد  یماحتمال  فه،یشر ۀیدر آ »ناینس«

کرده  اشارهن منظور اب سخن بهخود  یمدعا دییتأ در یشدن باشد. بدو فتهیدرصورت فر
  1).6/4403 منظور، ابناست ( کرده یمعرف یناس یمعاناز  یکیرا از  فاسقکه 

 یمعنـا  همـان  به انینس قرآن، از یمتعدد اتیآ در که دارد اذعان خود یبدو هرچند
 یمعنـا  بـه  انینس گر،ید اتیآ یبرخ در است معتقد اما رفته، کار به یفراموش یعنی جیرا

» و لم نجد لـه عزمـا   یفنس« ۀیآبقره، به  286 ۀیآ بر عالوه یو. است هرفت کار به وسوسه
سـازگارتر   هیبا مضمون آ ،وسوسه یمعنا به انینس است معتقد و کرده اشاره) 115(طه: 
را فرامـوش   ونـد عهـد خدا  نکـه یا نـه  ،شد طانیوسوسه ش ۀفتیفر واقع در آدم رایز ؛است
  ).El-Badawi, 142( باشد کرده

  
  سوم کردیرو
اسـت کـه    نیـ ا» ربنـا ال تواخـذنا...  « ۀفقـر  در بحث مورد سؤال به پاسخ در گرید کردیرو
  یعنـ ی ؛اسـت  یشـروط و  ودیـ ق یدارااما  ،استعمال شده جشیرا یو خطا در معنا انینس
نظر غالـب   دو کرد،یرو نیا درمورد نظر است.  فهیشر ۀیو خطا در آ انیاز نس یخاص ۀگون
  .شود یممشاهده  مفسران انیدر م

                                                                                                                                        
 نکـه ینـه ا  ،اشاره کرده ءیناس ۀ. ابن منظور تنها به وزن کلمافتین العربلسانمطلب را در  نیامقاله  ۀنگارند 1.

 ).6/4403(ابن منظور، » رجل ناسئ و قوم نسأه مثل فاسق و فسقه. «کند ذکر ءیناس یفاسق را از معان
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  یامتنان-یاسهیمقا ریتفس) الف
عـدم   ت،یـ هودی خصوصاً نیشیپ یها امتاسالم و  امت ۀسیمقامفسران با  کرد،یرو نیا در
 آخـر  ۀیـ آ سـه . دانند یمآخرالزمان  امبریامت پ اتیرا از خصوص انیبر خطا و نس ؤاخذهم

 درت. بـوده اسـ   نیاز اسالم مـورد توجـه مفسـر    شیپ عیشرا یسخت ۀنیبقره در زم ۀسور
 دل در را آنچـه  خداونـد «نازل شـد   284 ۀیآ یوقت که است آمده یریتفس اتیروا یبرخ

مسلمانان آشفته شدند و گفتند ما  ،»کرد خواهد تان مؤاخذه دیساز آشکار ای دیکن پنهان
 یبـرا  ناپسـند  یها تین و افکار یگاه رایز م،یکن تحمل را یسخت نیچن میتوان یمچگونه 

ـ  و شـد بقره نازل  ۀسور 286 ۀیآ. شودیم حاصل ما  یعنـ ی. شـد  رفـع  مسـلمانان  ینگران
سبب شـده   یاتیروا نیچنخواهد کرد.  تانمؤاخذه دیدار راآن تحمل آنچه به تنها خداوند

کنـد   دایـ از اسالم پ شیپ انیبا اد یقیتطب یکردیرو ،بقره ۀآخر سور اتیآ یریتا جو تفس
  .)194 ،یطبر :ـ کن(

 کـه  اسـت  یاتیـ روا  کنـد،  یم تیرا تقو ؤاخذهبودن رفع م ینکه امتنا یگریاز قرائن د
 مضـمون  بـا  یاتیروا در. اند کرده یامت اسالم معرف ازاتیبقره را از امت ۀسور ییانتها اتیآ

 چیهـ  و فرمـود  عطـا  اسـالم  امت به را هبقر ۀسور میخوات خداوند که است آمده مشترک،
  .)217-198 ،یطبر : نکـ( نداشت را ازیامت نیااز اسالم  شیپ یامت

 بـه خداونـد و رسـول او    انیـ م ییگفتگـو  رابقره  ۀسور آخر اتیآ گر،ید اتیروا یبرخ
 مـورد  را فهیشـر  ۀیـ مذکور در آ ۀیادع متعال، خداوند گفتگو نیدر ا که اند دهیکش ریتصو

منـابع   یاما برخ ست،ین روشن گفتگو نیاست. هرچند مکان و زمان ا دادهاستجابت قرار 
 مقاتـل  ریتفس). 210صفار،( اند کرده انیاسالم (ص) ب امبریمعراج پ احواالت ۀرزمدر  راآن
 عزوجـل  خداونـد  و امبریـ پ نیب یادعا را مکالمه رهسه فق نیاست که ا یریتفاس نیاول از
ثم علم جبریل النبي صلى هللا علیه وسلم أن یقول: ربنا ال تؤاخـذنا إن  «: است کرده انیب

در حق او و  امبر،یپ یدعا نی: ادیگو یم هیآ نیا ریقاتل در تفسم سپس ؛»نسینا أو أخطأنا
 اسـالم از امـت   اند، و آنچه بدان مجبور شده انیامتش مستجاب شد و مجازات خطا و نس

 گـر یدنداشـتند. از   یازیـ امت نیچن نیشیپ یها امت از کیچیه کهیدر حال شد، برداشته
بقـره را   ۀآخر سور ۀیآ لیجبرئ کند یماست که نقل  بهیشیابابن مصنف سنت،اهل منابع
فـأقرأه آخـر   «. شـد  واقـع اجابت  مورد او یدعاتا حفظ شد و سپس  ،تکرار کرد امبریبر پ
  ).7/443 به،یش یاب ابن( »حتى إذا حفظها... ۀالبقر

 هیـ آ نیـ ا ریدر هنگـام تفسـ   نیمفسـر  یاریاست که بس یمهم ۀادل از زین رفع ثیحد
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 ال عبـارت  دارد، امتنـان  در ظهور که »یامت عن« دیأکتوجه به تو با  اند بدان استناد کرده
  ).1/702 دره،( اند کرده فیتوص اسالم امت یبرا یازیمستجاب و امت ییدعا را تواخذنا
 نیـی تع هسـتند،  هیـ آ نیـ ا بـودن  یامتنـان  بـه  قائل که یکسان یبرا یاصل مشکل اما
 نیـ است. ا ناپسند یعقل نظر زا انیبر خطا و نس مؤاخذه رایز. است خطا و انینس مصداق

ـ  بوده، ؤاخذهم مورد ن،یشیپ یها تاست که در ام یانیچگونه خطا و نس امـت   یبـرا  یول
 انینسـ است که مقصـود از   نیا انغالب مفسر ۀینظر است؟ شده یپوشچشماسالم از آن 

نسـبت بـه    ،و عـدم تحفـظ   طیتفـر  ،یانگـار  سهل که با  است یموارد ه،یآ نیا درو خطا 
و خطا  انینس قیاز مصاد کیچیه به مفسران وجود نیا بااتفاق افتاده است.  یاله نیفرام
 رشیتفسـ  در یطبر.  اند نکرده یااشاره باشد گرفته قرار مؤاخذه ردکه مو لیاسرائیبندر 
 و انینسـ  اگـر  دیـ گویم. است کرده اشاره هیآ نیا در خطا و انینس تیماه به لیتفص به

بـه   کـرد،  مغفرت درخواست آن یبرا توان یم باشد، بنده یکارکم و طیتفر خاطر به خطا
عـذاب   ۀشـرک وعـد   یخداوند برا رایو خطا در حد شرک نباشد. ز انینس نیکه ا یشرط
اگـر شـرک از    یحتـ  ،شرک باشد یبرا ؤاخذه،رفع م ۀیآ نیکه ا ستیپس معقول ن ،داده
  ).  3/211،یطبرخطا باشد ( ای انینس یرو

 ۀیـ مقصـود از آ  اسـت،  معتقد و داند یمو امتنان را در آخرت  ازیامت نیتحقق ا مقاتل
 خـود  یخطا و انینس خاطر به آخرت در ؤمنانم یعنیاست.  یاخرو ۀؤاخذرفع م فهیشر

وأعطاه هللا عز وجل هذه الخصال کلها في اآلخرة، ولم یعطها أحدا «. شد نخواهند مجازات
رفـع و   ثیاشاره کرده که آنچه که در حد زین ی). طبران1/131 مقاتل،( »من األمم الخالیة

 ایـ در دن انیخطـا و نسـ   رایاست، ز یاخرو ۀؤاخذبقره از امت اسالم رفع شده، م 286 ۀیآ
با توجه به شواهد موجود  ،). به باور نگارنده1/515 ،یطبران( شود یمو کفاره  هیمشمول د
 مؤاخـذه  از مقصـود  رسـد  یمبه نظر  ل،یاسرائیبنبر  یاله یها عذاب ۀدربار ،بقره ۀدر سور

به شـواهد   نیمفسر نظرات یبندجمع در. است ایدر دن یناگهان یها عذاب فه،یشر ۀیآ در
  کرد.   میادعا اشاره خواه نیا

ـ   کـه  کرد اذعان توان یمآنچه گذشت،  ۀمالحظ با  یامتنـان  یبـرا  یـی و روا یقـرائن قرآن
 بـه اعـراف   157 ۀیدر آ امبریپ نکهیبا توجه به ا نیقابل توجه است. همچن ه،یآ نیدانستن ا

 از نشـان ، »عنهم اصـرهم  ضعی«شده  یمعرف نیشیپ یها از امت ها یسخت ۀکنند رفع عنوان
اسالم محقق  امبریتوسط پ ،بقره 286 ۀیدر آ» اصرا نایربنا و ال تحمل عل« یدارد که دعا آن

نـان و رحمـت   از امت یارا جلوه هیآ نینزول ا یاگر فضا ستیشده است. پس دور از ذهن ن
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 عنـوان  بـه  توانـد  یممجازات عزه،  یماجرا نیهمچن. میاسالم بدان امبریدر حق امت پ یاله
  .  شد واقع مؤاخذه مورد ط،یو تفر یانگار سهل خاطر  بهباشد که  ییروشن از خطا یانمونه

  
 )ییطباطبا عالمه نظر( یامتنان ریغ-یاسهیمقا ریتفس) ب
یبنـ  یهـا  یبا سـخت  سهیرا با مقا 286 ۀیآ اگرچه ییطباطبا عالمه مانند نیمفسر یبرخ
 عالمـه . اند نداشته اسالم امت حق در ارفاق و امتنان به اشاره اما  اند، کرده ریتفس لیاسرائ

یبنـ  یهـا  یبقره به سـخت  ۀسور در که یفراوان اشارات به توجه با است معتقد ییطباطبا
عبارت از طلـب رحـم    واقعدر  زیه نسور نیا 286 ۀیآ در بحث موردشده، فقرات  لیاسرائ

 در را هیـ آ نیا او. استرخ داده  لیاسرائیبن یاست که برا ییها و درخواست عدم مجازات
 لیـ حمـل اصـر و تحم   قیکـرده و مصـاد   ریبقره تفس ۀسور یلیاسرائیبن یفضا چارچوب

 لیاسـرائ یبناحکام سخت  یعنیحمل اصر  یو ۀاست. به گفت نموده انیب را طاقت فوقما
. عالمه با برقـرار کـردن   شد نازل قوم نیا بر که ییها عذاب یعنی طاقت، فوقما لیو تحم

 و سـمعنا « ۀجملـ  بـا  مؤمنـان  آنکـه ، معتقد است که بعـد از  286و  285 ۀیآ نیارتباط ب
اما همچنان نگران ضـعف   رند،یپذیم را خداوند از شرط و دیق بدون یفرمانبردار ،»اطعنا

 آنـان  با که خواهندیاز خداوند م قتیدر حق فقرات، نیا تالوتا و لغزش خود هستند و ب
 مؤاخـذه،  از و کنـد  برخـورد  داشته قبل یهاامت با که یریگسخت با نه و مدارا و رفق با

  ).2/445 زان،یالم ،ییطباطبا( کند یپوش چشم ل،یحمل و تحم
امـت   یبـرا  یخاصـ  ازیـ بـه امتنـان و امت   زین صالیعذاب است ۀدربار ییطباطبا عالمه

 کـه  هستند یطیشرامشروط به  صالیعذاب است اتیاست که آ تقداسالم قائل نبوده و مع
). 33،یبهابـاد  یرضـ ( اسـت  ممکن صالیاست عذاب وقوع شود، محقق اسالم امت در اگر

 کرده، اشاره 286 ۀیمربوط به آ اتیروا یبه برخ ،انیالب ریتفسمرحوم عالمه در  نیهمچن
 و اتیـ روا از تـوان  یمـ معتقـد اسـت    ی. وکنـد  یمـ امتنان را ذکـر ن  به مربوط اتیاما روا
مشـافهه و   هیـ دو آ نیـ کـه ا  میبقـره برداشـت کنـ    ۀآخر سور ۀیآ دو ساختار از نیهمچن
 هم دعا نیا که کند یمبه اختصار اشاره  نیهمچن یخدا و رسول اوست. و نیب یامکالمه

معصـوم بـود و دچـار     امبریاگرچه پ اریز است؛ نیمؤمن زبان از هم و اسالم امبریپ زبان از
  یبـرا  قـت یحق در یو یدعـا  پس بود، خدا جانب از عصمتش اما شد، یمن انیخطا و نس

  ).2/145 ان،یرالبیتفس ،ییطباطبا( است شده عطا او به خدا جانب از که است یعصمت
 یعنـ یاول،  ۀفقر ۀدربار ییعالمه طباطبا شان،یا ریتفس در مثبت نقاط وجود رغمیعل
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 کـه یدر حال ،اشاره نکرده است لیاسرائیبن یها یسخت از یانمونه چیو خطا، به ه انینس
بـه معنـا و مفهـوم     ی. واسـت  کـرده  ذکـر  را »طاقیال ما لیتحم« و »اصر حمل« قیمصاد

 ایـ  است؟ کفاره مانند یشرع فیتکال مؤاخذه، از مقصود ایآ. است نکرده اشاره زین ؤاخذهم
 و خطابه خاطر  واقعاً گذشته یها امت ایآ و ؟یویدن عذاب ای است؟ یاخرو عذاب مقصود

  شدند؟ مؤاخذه انینس
  
  قرآن مفسران دگاهید یبررس و یبندعجم

 مـورد  مفسـران  از غالب و مهم ریتفس سه  »أخطانا او ناینس إن تؤاخذناربنا ال « ۀفقر ۀدربار
 ؛اسـت  یدستورات الهـ  ترک ای و عمد گناه یمعنا به خطا و انینس. 1: گرفت قرار یبررس

و تـرک   یانگـار  سـهل  است که بـه خـاطر    یو لغزش یفراموش یو خطا به معنا انی. نس2
امت اسالم مورد ارفاق قرار  یبرا یول داشته، مجازات نیشیپ یها تحفظ باشد که در امت

 یانگار سهل و لغزش است که به خاطر  یفراموش یو خطا به معنا انی. نس3 ؛گرفته است
 امتنـان  بـه  یااشـاره  و اسـت  ؤمنانم یاز سو ییفقره تنها دعا نیفظ باشد و او ترک تح

 اشـاره  نیشـ یپ یهـا  امـت  در خطـا  و انینسـ  بـر  ؤاخذهقرآن به مصداق م مفسران. ندارد
  .  اند داده نظر مؤاخذه نیا بودن یاخرو به فقط یو برخ اند نکرده
 انینسـ  یمعنـا  به ای میبدان گناه عمد یرا به معنا خطا و انینس چه نگارنده اعتقاد به
ال «عبـارت   ریکـه از تفسـ   یاصـل  ۀنکتـ  ،است یانگار سهل و  طیاز تفر یناشکه  ییو خطا

ماننـد   لیاسـرائ یبنخداوند در زمان  یها ؤاخذهموارد م ۀمطالع دارد، یبرم پرده...» اخذناتؤ
 ییها مجازات و ها یسخت ۀکه دربار یاتیو روا اتیبه آ یاجمال یمجازات عزه است. با نگاه

قابـل مشـاهده اسـت کـه      آنان اتفاق افتاد، کـامالً  یبرا لیاسرائیبن یکه به خاطر نافرمان
 66 تـا  54 اتیـ آ. اسـت بوده  یویذکر کرده، دن لیاسرائیبن یکه خداوند برا ییها یسخت
متنوع  یدرخواست غذاها  خداوند، تیدرخواست رو ،یپرستگوساله مجازات به بقره ۀسور

در  هـا  مجـازات  نیـ ا ۀ) و شکستن حرمت روز شنبه اشاره کرده است که همع( یاز موس
 مؤمنـان  که مییبگو اگر ستین ذهن از دور نیبنابرا. است افتاده اتفاق لیاسرائیبنبر  ایدن
و گذشـت   یپوشـ چشـم  درخواسـت  یویدن سخت یها بقره از مجازات ۀسور 286 ۀیآ در
 ییدعـا  واقـع  در »خطانـا او أ نایإن نسـ  تواخـذنا  ال«عبارت  نکته، نی. با توجه به اکنند یم

 یروکـه از   یگناهـان  خاطر بهتا  کنند یماز خداوند درخواست  که مؤمنان یسو از است
و  نشـوند  دچار یمرگ و هالکت ناگهان ،یویبه عذاب دن زند، یمآنان سر  از انیو نس خطا
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ت در مـوارد اسـتعمال   دق نیهمچن. نگردد غیدر آنان ازمانند سرنوشت عزه، فرصت توبه 
 یبـه معنـا   یدر موارد متعـدد  شهیر نیقرآن، نشان از آن دارد که ا اتیدر آ» أخذ« شهیر

 کنـد  یم تیتقو را 286 ۀیآ در مؤاخذه بودن یویدنآمده و احتمال  یویدن یعذاب ناگهان
 اسـت یدعا مربـوط بـه دن   نیا گری). به عالوه، فقرات د61: النحل، 45: فاطر، 58: الکهف(
یبنـ بـر   ایـ دن نیاست که در همـ  ییها یاز سخت »طاقیما ال  لیتحم«و » حمل اصر« رایز

 یمعنـا  بـه  هیـ آ نیا در ؤاخذهکه م باشد یشاهد تواند یم زین نیاگذشته است.  لیاسرائ
  .است یویدن عذاب
 واسـالم   امبریـ پ بـه است که چرا خداونـد   نیا کند یمذهن خطور  بهکه  یانکته اما
ـ  ضیتبعـ  یبه نـوع  نیا ایآ است؟ کرده عطا یزایامت نیچن امتش امـت اسـالم و    نیدر ب
 لیاسـرائ یبنـ کـه بـر    ییهـا  مجـازات  یسـخت  نگارنده، اعتقاد به ست؟ین نیشیپ یها امت

 عطـا  لیاسـرائ یبنبود که خداوند به  یاژهیو یازهایامت خاطر بهدر موارد متعدد  ،گذشت
 یهـا  معجزات و نعمت ید نداشت. فزونوجو یازاتیامت نیمسلمانان چن یبود که برا کرده
بقره ذکر شـده   ۀدر سور خداوند، توسط آنان یها و اجابت خواسته لیاسرائیبن یبرا یاله

 یها نعمت که کند یمگوشزد  لیاسرائیبنبه  هیآ نیعلت خداوند در چند نیاست. به هم
 ،47: البقـره ( دادم یبرتـر  انیـ جهان بـر  را شـما  که دینکن فراموشو  دیآور ادیرا به  خدا

 در انـد،  دهید نهیرا بع یاله اتیو آ اند کرده افتیدر یشتریکه نعمت ب یکسان ). طبعا122ً
 مؤمنـان  فیتوصـ  در خداونـد،  امـا . داشـت  خواهنـد  تـر سـخت  یمجازات ینافرمان صورت

 یبـرا  یواقعـ  مؤمنـان  یعنی ؛)2: البقره( کند یم یمعرف بیبه غ مؤمنان را آنان مسلمان،
بـه   زیـ . خداوند نندارندانتظار معجزه و خرق عادت  ن،یشیپ یها مانند امت دن،آور مانیا
 نداشته گوناگون یها از رسول خود خواسته لیاسرائیبنکه مانند  دهد یمهشدار  ؤمنانم

 اسـالم  امبریـ پمشرکان از  هرگاهموارد،  یاریجهت در بس نیهم به). 108: البقره( باشند
 گوشـزد و  آورده ادیـ  بـه  را نیشـ یپ یهـا  امـت  سرنوشت خداوند خواستند، یم یامعجزه

). پـس  50: العنکبوت، 8: االنعام( است انذارکننده و آورامیاسالم فقط پ امبریکه پ کند یم
بلکـه بـه خـاطر تفـاوت      ض،یاسالم، نه به خاطر تبع نیامتنان و سهولت در د قتیدر حق

 یااشاره ،بقره ۀسور 286 ۀیآگفت بتوان  دیاختصار شا بهاست.  اسالم امبریپ با یاله هدع
 یتقاضـا  ،اسـت کـه در آن   ؤمنـان اسـالم و م  یاز زبان رسـول گرامـ   ،یاله دیجد عهد به

 متعال خداوند از فرساطاقت احکام و سخت یها مانیپ ،یناگهان یها عذاب از یپوشچشم
  .است آمده
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 یریگجهینت
دفـاع از   م،یقـرآن کـر   و قیـ عت عهد نیمشترک شارح ۀمسئلکه مالحظه شد  گونههمان

  برخورد با گنهکاران است. ۀنیدر زم یعدل اله
خـود سـبب    یعزه به خود یخطا ق،یعت عهد مفسران انیم در جیرا دگاهید طبق. 1

خشـم   شـدن  ختـه یبرانگسـبب   ،حمـل تـابوت   در یو یانگار سهل بلکه  ،هالکت او نشد
  .بود یو برخداوند 

 »اخطانـا  او ناینسـ  ان تواخذنا ال«عبارت  ۀرمهم دربا ریدو تفس می. مفسران قرآن کر2
معنـا   یالهـ  نیو تـرک فـرام   یگناه عمـد  یو خطا را به معنا سانین یبرخ اند؛ردهک انیب

و  یانگـار  سهل که به خاطر  اند دانسته یو لغزش یفراموش یبه معنا گرید یو برخ اند کرده
  صورت گرفته است.  یو خاط یترک تحفظ شخص ناس

 یبرخـ  انـد،  کرده ریو لغزش تفس یفراموش یو خطا را به معنا انینسکه  ی. مفسران3
 گـر ید یبرخـ  و است اسالمو خطا مختص به امت  انینس نیاز ا مؤاخذه رفع که معتقدند

و  یخیتـار  ۀنمون چیه به نیهمچن آنان. اند برداشت نکرده فهیشر ۀیآ از را یازیامت نیچن
  . اندنکرده و خطا اشاره انیمجازات نس ۀدربار یقرآن ای

ـ 4  نیهمچنـ   ،لیاسـرائ یبنـ  یهـا  یسـخت  ۀدربـار  یـی و روا ی. با توجه به شواهد قرآن
مجـازات   یخـود بـه سـخت    یمانند مجازات عزه که به خاطر خطا قیعت عهداز  یشواهد
دانسـت کـه در    لیاسـرائ یبنـ  یبرا یویدن یها را اشاره به عذاب فهیشر ۀیآ توان یمشد، 

 قرار گرفته است.  یپوشاسالم مورد چشم امبریبا پ یاله دیعهد جد



   181   قیعت عهد در عزه سرگذشت و بقره ۀسور 286 یۀآ در یتأمل: یاله مجازات در تین نقش یقیتطب یبررس

  منابع
  .میکر قرآن. 1
  ق.1401 مقدس، کتاب یها انجمن ،مقدس کتاب. 2
  .ق1401 دارالمعارف،  ،العرب لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن. 3
  ق.1409دارالفکر،  روت،یب ،المصنفعبدهللا بن محمد،  به،یش یاب ابن. 4
  ق. 1401دارالفکر،  روت،یب ،یالبخار حیصح ل،یمحمد بن اسماع ،یبخار. 5
 ق. 1430 ر،یکث ابن دار روت،یب ،اعرابه و میالکر القرآن ریتفسطه،  یعل. دره، محمد6
  ق.1420 ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،بیالغ حیمفات ریتفس ن،یفخرالد ،یراز. 7
معـارف   ۀپژوهشنام ،»زانیالم ریتفس بر هیتک با قرآن در صالیاست عذاب«سادات،  یب یب ،یبهاباد یرض. 8

  ش.1395 ،27 ۀ، شمار7سال   ،یقرآن
  ق.1416دارالفکر،  روت،یب ،یالسمرقند ریتفس محمد، بن نصر ،یسمرقند. 9

  ق.1325 ،ینجف یهللا مرعش تیآ ۀکتابخان قم، ،یاالمال ن،یبن حس یعل ،یمرتض فیشر. 10
  ق.1404 ،یاعلم منشورات تهران، ،الدرجات بصائر الحسن، بن محمد صفار،. 11
 ق. 1402 ،یاالعلم مؤسسه روت،یب ،القرآن ریتفس یف زانیالم ن،یحسمحمد ،ییطباطبا. 12
  ق.1427 دارالتعارف، روت،یب ،القرآن و ثیالحد نیب الموافقه یف انیالب ریتفس ، ----------. 13
  م.2008 ،یالثقاف دارالکتب اردن، ،ریالکب ریالتفسبن احمد،  مانیسل ،یطبران. 14
  ق.1415 ،یاالعلم مؤسسه روت،یب ،انیالب مجمع ریتفسفضل بن حسن،  ،یطبرس. 15
 ق.1415 روت،یب دارالفکر، ،القرآن یآ لیتأو عن انیالب جامع ر،یجر بن محمد ،یطبر. 16
  ق.1409 ،قم ،یاالسالم االعالم مکتب ،القرآن ریتفس یف انیالتب حسن، بن محمد ،یطوس. 17
  ق.1424 روت،یب ه،یالعلم دارالکتب ،مقاتل ریتفس مان،یسل بن مقاتل. 18
 ان،یـ معرفـت اد  ۀمجلـ  ،»یهـود یدر قرآن و متون مقدس  نهیسک ۀواژ یمعناشناس«  . مکوند، محمود،19

  ش. 1397 ،، بهار9سال
 ،یمطالعـات اسـالم   ۀمؤسسـ ارشد، قـم،   ۀنامانیپا ،»نیعهد و قرآن در یاله مغفرت«محمد،  ب،یمن. 20

  ش. 1393
21. Alter, Robert, The David Story: A Translation with Commentary of 1&2 Samuel, NY, 

1999. 
22.  El-Badawi, Emran Iqbal, The Quran and the Aramaic Gospel Traditions, Routledge, 

2014. 
23. Benson, Joseph, Commentary of the Old and New Testament, NY, 1857. 
24.  Blaikie, W. G. The Second Book of Samuel, The Expositor’s Bible, NY, 1888. 
25.  Carson, Thomas & Joann, New Catholic Encyclopedia, 2nd edition, Gale, 2003. 
26.  Ellicot, Charles John, Bible Commentary for English Readers, London, 1897. 
27.  Gill, John, Exposition of the Old and New Testament, Kindle Edition, 2012. 
28.  Jamieson, Robert, Jamieson Bible commentary, Zondervan, USA, 1999. 
29.  Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Quran, Brill, Lieden, 2007. 
30. Kennedy, A. R. S., The Book of Samuel, The New Century Bible, NY, 1905. 
31. Oesterley, William, Hebrew Religions, MacMillan, NY, 1937. 
32. Poole, Mathew, Commentary on the Holy Bible, Hendrickson, 1990. 
33. Skolnik, Fred, Encyclopedia of Judaica, 2ed edition, Keter Publishing, Jerusalem, 2007. 
34. Schmitt, Elmer, Sin and Forgiveness in the Old Testament, Drew University, 1943. 





 


