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Abstract
In the interpretive method of “Qur’an to Qur’an”, paying at-
tention to the symmetry of “Siyaq”(the meaning that a word 
finds in the middle of a sentence) and the relationship of vers-
es with each other is of great importance, and has a special 
place in achieving the correct interpretation of the Qur’an. An 
analysis of Sunni and Shiite interpretations showed that the 
word “Khair” in most Qur’anic interpretations is considered 
as “superiority Verbs” (Afale Tafzili) that mean “better and the 
best”. Allameh Javadi Amoli believes that this word in some 
contexts, according to the “Siyaq”, does not mean “superiori-
ty Verbs” (Afale Tafzili) but it is”determinative Verbs” (Afale 
Taayini). Therefore, the present study has descriptively-ana-
lytically examined the word “Khair” in the interpretation of 
“Tasnim”. The study of “Tafsir Tasnim” showed that in a to-
tal of 33 verses, the word “Khair” is based on the weight of 
“determinative Verbs”. According to Allameh Javadi Amoli, 
in some cases and according to the context, when two things 
are compared with each other, if both are from the same source 
and root, it is comparable, but if the roots and essence of two 
objects are not the same, this comparison and preference and 
The superiority of one over the other is fundamentally wrong.
Keywords: Holy Quran, Tafsir Tasnim, Afale Taayini, Siyaq 
of verses, Word of Khair.
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اعتبارسنجی آراء مفسران در »أفعل تفضیلی« یا »أفعل تعیینی« 
بودن واژه »َخیر« در قرآن با تکیه بر دیدگاه عالمه جوادی آملی
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چکیده
درروش تفســیری »قرآن به قرآن« توجه به سیاق و ارتباط آیات با یکدیگر از 
اهمیت باالیی برخوردار است و در احراز تفسیر صحیح قرآن جایگاه ویژه دارد. 
واکاوی در تفاسیر سنی و شیعه نشان داد که واژه »َخیر« در اکثر تفاسیر قرآنی، 
به عنوان أفعل تفضیل به معنای »بهتر و بهترین« به حساب آمده  است. عالمه 
جوادی  آملی معتقداست این واژه در شرایطی با توجه به سیاق، در معنای أفعل 
تفضیل نیســت بلکه أفعل تعیین می باشــد. از این رو، پژوهش حاضر به روش 
توصیفی- تحلیلی به بررســی واژه »َخیر« در تفسیر »تسنیم« پرداخته  است. 
بررسی »تفسیر تسنیم« نشــان داد که مجموعا در 33 آیه، واژه ی »َخیر« بر 
وزن أفعل  تعیینی اســت. بنابر دیــدگاه عالمه جوادی  آملی، در برخی مواقع و 
باتوجه به ســیاق وقتی دو چیز با هم مقایسه می شوند، اگر هر دو از یک منبع 
و ریشه باشند، قابل مقایسه است ولی اگر ریشه و ذات دو شیء با هم یکسان 

نباشند، این مقایسه و ترجیح و برتری یکی بر دیگری، اساسًا اشتباه است. 

کلیدواژه ها: قرآن کریم، تفسیر تسنیم، أفعل تعیینی، سیاق آیات، واژه َخیر.
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مقدمه
لْنا َعَلْیَک الِْكتاَب ِتْبیانًا لُِكّل  روش تفســیری »قرآن به قرآن«، با توجه به آیه »َو نَزَّ
َشــيْ ء« )نحل/89( به عنوان یکی از روش های تفسیری مهم، نیازمند ابزاری همچون
فهم ســیاق آیات، ارتباط و پیوستگی آیات و قواعد صحیح عربی است. پژوهش حاضر 
بر آن اســت تا کاربردهای واژه قرآنِی »َخیر« را در قــرآن واکاوی نموده و نوع آن را 
مشخص سازد؛ زیرا اگرچه در برخی از کاربردها می توان معادل واژه ی »َخیر« از معنای 
»بهتر و بهترین« اســتفاده کرد ولی در مــواردی، چنین معادلی مفهوم صحیحی از آیه 
نشــان نمی دهد. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان می دهد، غالبًا مفسران نظری یکسان 
اِد التَّْقوى« )بقره/197(  ُدوا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ دارند. به  طور  مثال، در آیاتی همچون »َو َتَزوَّ
« )انفال/75( در تفاســیر سنی یا »َو ُأولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم َأْولى  بَِبْعٍض ِفي ِکتاِب اللَّ

و شــیعه، کلمه »خیر« به معنای بهترین )طبرسی،1372: 2/ 252؛ فخر رازی، 1412: 
5/ 321؛ ابن  عاشــور، 1372: 2/ 232؛ مکارم  شیرازی، 1374: 2/ 55( و کلمه »اولی« 
به معنای سزاوارتر )طبری،1412: 10/ 41؛ طبرسی،1372: 4/ 864؛ طباطبائی،1417: 
9/ 143؛ ابن  عاشور،1372: 9/ 176؛ مکارم  شیرازی،1374: 7/ 259( معنا شده است. 

عالمه جوادی آملی، مفسر معاصر شیعی در تفسیر خود به نام »تسنیم« نظری متفاوت 
با تفاســیر فریقین دارد و معتقد اســت؛ در مواردی با توجه به سیاق آیات و علوم عقلی 
و برهانــی، واژگانی همچون »خیر« و »اولی« معنایی متفاوت دارند. ازاین رو، پژوهش 
حاضر، به شــیوه توصیفی-تحلیلی با محوریت دو ســؤال؛ 1. چرا واژه »َخیر« در وزن 
أفعل، براساس نظر عالمه جوادی  آملی، افعل تعیینی است؟ 2. دالیل عالمه جوادی آملی 

بر أفعل تعیینی بودن آیات »َخیر« چیست؟ در پی پاسخ گویی به آن است. 
مقاله پیش رو، ابتدا تمام »آیات َخیر« را بررســی نموده، سپس »آیات َخیر تعیینی« را با 
توجه به تفســیر عالمه جوادی  آملی استخراج نموده و درنهایت، نظر ایشان را با دیگر 

تفاسیر شیعه و سنی به روش توصیفی- تطبیقی بررسی کرده است.

پیشینه پژوهشی
درزمینه ی واژه ی »َخیر« در قرآن  کریم، تحقیقاتی صورت گرفته  که عبارت اند از: مقاله 
»خیر از منظر قرآن  کریم« به  نگارش علی اله بداشتی که به بررسی واقعیت خیر از حیث 
معناشناسی و هستی و سپس به مصادیق خیر، اخیار و نیکان در قرآن و امور تهی از خیر 
پرداخته است؛ پرچم محمدزاده و قاسمی )1395( در مقاله »معناشناسی خیر در قرآن«، 
به کمک دانش معناشناســی و با تکیه بر ســیاق، روابط بینامتنی و هم نشینی، به کشف 
معــارف نهفته در آیات پرداخته اند و ارتباط نظام مند میان واژه خیر با واژه های مترادف 
یا متضاد با آن را شــرح داده اند. ســیر بحث اصلی مقاله شامل: 1. بررسی معنای واژه  
»خیر« و مصادیق آن ازنظر لغوی 2. مفاهیم »خیر« در هستی؛ اعم از مادی و معنوی 
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3. روابط همنشینی »خیر« با مفاهیم مثبتی نظیر ایمان، تقوا، توبه، صبر 4. ارتباط واژه 
خیر با اضداد خود مانند شر، سوء، فتنه و ضرر است. 

در مقاله »تحلیل و تبیین ماهیت اســتدالِل »خیر و ابقی« در قرآن کریم1« به نگارش 
ســالخورده و پســندیده )1396(؛ »خیر و أبقی« به عنوان یکی از استدالل های عقلی 
و منطقی معرفی شده اســت. این اســتدالل از چهار مؤلفه: مواجه  شــدن با پدیده های 
متعارض، ارزیابی موقعیت، تشــخیص خیر پایدار و شر ناپایدار و ترجیح و انتخاب خیر 
پایدار تشــکیل شده که بر سه مبنای خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناختی تنظیم 
شده است؛ اما رویکرد مقاله  حاضر، با تحقیقات انجام شده متفاوت است، بدین جهت که 
واژه ی »خیر« را براساس أفعل  تعیینی و أفعل  تفضیلی بودن با توجه به تفسیر »تسنیم« 

مشخص و سپس با دیدگاه دیگر مفسران فریقین بررسی می نماید. 

1- مبانی تحقیق
در ابتدا به بررسی معنایی واژه ی خیر و بسامد آن در قرآن کریم پرداخته خواهد شد.

1-1- بسامد »خیر« در قرآن کریم
ریشــه »خ ی ر« در 55 ســوره قرآن  کریم آمده که 163 مرتبه در قالب اسم »َخیر«، 
10 مرتبه در قالب اســم  جمع »خِیرات«، دو مرتبه در قالب اسم »خِیَرَه«، یک مرتبه در 
قالب اســم مصدر »أخیار«، یک مرتبه در قالــب فعل »أخترناهم«، یک مرتبه در قالب 

فعل »یتخیّرون« و یک مرتبه در قالب فعل »تتخیّرون« آمده است.  

1-2- واژه شناسی خیر
واژه »َخیر« به فتح، به معنای دلپســند، مرغوب، ضد شر و جمع آن »ُخیور« و »اخیار« 
است. راغب اصفهانی مي گوید: »الَْخْیُر َما َیْرَغُب ِفیِه الُكلُّ َکالَْعْقِل َو الَعْدِل َمَثاًل؛ خیر
آن  اســت كه همه بدان رغبت كنند مثل عقل، عدل و....« )ابن  منظور، بی تا: 4/ 264؛ 
زبیدی،1414: 6/ 377؛ قرشی، 1371: 2/ 317( و »خِیر« به کسر، به معنای بخشش و 
شــرف است. اگر از »َخیر« معنای تفضیل مراد شود، گفته می شود »فالنة َخیرُ الناس« 
همچنیــن در معنای تفضیل و بهتر و بهترین مثنی و جمع بســته نمی شــود و کاربرد 
»فالنة َأْخَیُر الناس« غلط است )ابن  منظور، بی تا: 4/ 264؛ زبیدی،1414: 6/ 377(.  
ازنظر راغب، »َخیْر« دو گونه اســت: خیر مطلق و خیر و شــر مقیّد. خیر مطلق، یعنی  
چیزی که درهرحال و به  نظر هركس پســندیده و مورد رغبت اســت و خیر و شر مقیّد 
یعنى چیزى براى یكى خیر اســت و براى دیگرى شر، مثل مالى كه ممكن است براى 
زید خیر و براى عمرو شــر باشد. هم چنین »خیر« ازنظر )قواعد ادبى( دو صورت دارد: 

1. پایان نامه »مولفه ها، کاربردها و پیامدهای اســتدالل به »خیر و ابقی« در قرآن کریم«، معصومه سالخورده. 
استاد راهنما: عباس پسندیده. 1396.
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ٌة َیْدُعوَن ِإلَى الَْخْیِر« )آل عمران/104( و اول؛ اســم باشد مانند آیه  »َو لَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
اِد  ُدوا َفِإنَ  َخْیَر الزَّ دوم؛ به صورت صفت و در معنى أفعل )صفت تفضیلى( مثل:  »َو َتَزوَّ

التَّْقوى « )بقره/197( )راغب اصفهانی، 1412: 300(.

1-3- تفسیر تسنیم
تفسیر ترتیبی »تسنیم« اثر آیت  اهلل عبداهلل جوادی  آملی، ازجمله تفاسیر معاصر فارسی 
شــیعی است. نام این اثر از آیه ي 27 ســوره ی »مطففین« گرفته شده   و مجلد 54 این 
تفسیر تا آیه 69 سوره طه در تیر 1399 به چاپ رسیده  است. مفسر تفسیر در کنار قرآن، 
سنت و عقل در موارد زیادی از ادبیات عرب، کالم فالسفه و عرفا نیز بهره برده  است. 

2-  واکاوی آیات خیر تعیینی در قرآن  کریم
مقاله حاضر، با بررســی تمام مجموعه تسنیم، به 14مورد »َخیر« بر وزن افعل  تعیینی 

دست یافته که در ادامه به هریک اشاره می شود: 

2-1- بررســی واژه »خیر« در آیه 221 بقره »...َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَکٍة...« و »...َخْیٌر ِمْن

ُمْشِرٍك«
بنابر آیات و روایات آمده، موضوع ازدواج و تشکیل خانواده نقشی مهم در سالمت فردی- 
اجتماعی انســان دارد و ازدواج سالم دارای شروطی اســت که داشتن ایمان یکی از آن 
شــروط است، آیه می فرماید: »َو ل َتْنِكُحوا الُْمْشِرکاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َو أَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر 
ِمْن ُمْشِرَکٍة َو لَْو َأْعَجَبْتُكْم َو ل ُتْنِكُحوا الُْمْشِرکیَن َحتَّى یُْؤِمُنوا َو لََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن 
ُمْشِرٍك...« )بقره/221( عالمه جوادی  آملی در معنای آیه می فرمایند: »با زنان بت پرست

ازدواج نکنید، مگر ایمان بیاورند و کنیز با ایمان برای ازدواج خوب اســت نه زن آزاد بت 
 پرســت، هر چند ویژگی های ظاهری او شما را شگفت زده کند. زنان و دختران خود را به 
مردان مشرک تزویج نکنید، مگر ایمان بیاورند و برده با ایمان برای ازدواج خوب است نه 
مرد آزاد مشــرک« )جوادی  آملی،1387: 11/ 130-129(. همان طور که در معنا آمد؛ واژه 
»َخیر« در هر دو بار، به صورت »خوب« ترجمه شد، درحالی که در تفاسیر المیزان و التحریر 
چنین معنا شده اســت: »کنیز با ایمان برای ازدواج بهتر از زن آزاد بت پرســت است....« 

)طباطبائی، 1417: 2/ 307؛ ابن  عاشور، بی تا: 2/ 343(.
علت تفاوت معنای واژه »َخیر« در این  آیه براســاس تفسیر »تسنیم« آن است که واژه 
»َخیر« برای تعیین است نه تفضیل؛ یعنی خیر به معنای خوب است نه خوب تر و وجود 

قرینه های داخلی و خارجی گواه این مدعاست: 
1. وجود دو نهی )َو ل َتْنِكُحوا الُْمْشِرکاِت( و )َو ل ُتْنِكُحوا الُْمْشِرکیَن( در قبل و پس
از »خیر« در حرمت ظهور دارند. چنان چه »خیر« برای تفضیل باشد، از آیه حرمت نکاح 
با زن یا مرد مشرک استفاده نمی شود، بلکه از طرفی رجحان ازدواج با کنیز یا عبد مؤمن 
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و از ســوی  دیگر، جواز نکاح با زن یا مرد مشــرک ثابت می شود. همچنین اگر »َخیر« 
برای تفضیل باشــد، معنای )اولئک یدعون الی النار( این است: زن  مشرک که به  آتش 
دعوت می کند خوب است؛ ولی کنیز مؤمن از او بهتر است، با آن که هر دعوت کننده ای 
 به ســوی آتش شر اســت؛ بنابراین واژه »خیر« در آیه مورد بحث، برای تعیین است نه 

تفضیل )جوادی  آملی، 1387: 11/ 134-135(.
2. گرچه غالبًا واژه »خیر« به  معنای أفضل اســت، برابر قرینه لُبّی یا لفظی، متصل یا 
منفصــل، »خیر« به  معنای تعیین خواهد بود و باید حرف »من« یا غیر آن را حســب 
مورد تفســیر کرد، چنان که حرف »با« در »َو ُأولُوا اأْلَْرحــاِم بَْعُضُهْم َأْولى  بَِبْعٍض«

)انفــال/75( را برابر تعیین باید تبیین کرد نه تفضیل )جوادی  آملی، 1387: 11/ 136(. 
بدین صورت، هر دو واژه »خیر« باتوجه به ســیاق آیات، معارف  عقالنی، اصول  فقهی و 

موردی نه به معنای أفعل  تفضیلی بلکه أفعل  تعیینی خواهندبود.

اِد التَّْقوى « 2-2- بررسی واژه »خیر« در آیه 197 بقره »... َخْیَر الزَّ
آیات 196 تا 203 بقره، به حج، ایام حج، اعمال و مسائل شرعی و فقهی آن می پردازد. 
آیه 197 ضمن برشــمردن ماه های حج براســاس روایات و سنت )شوال، ذی القعده و 
ذی الحجــه( )طباطبائی، 1417: 2/ 78؛ جوادی  آملی، 1389: 10/ 87(، به نهی مطلق 
از رفث و روابط زناشــویی، فسق و سوگند به خدا و جدال و کشمکش می پردازد و بیان 
می کند که؛ هر کار خیری انجام دهید خداوند نســبت به آن آگاه اســت )جوادی  آملی، 
اِد التَّْقوى  َو اتَُّقوِن  ُدوا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ 1389: 10/ 87(. سپس در ادامه می فرماید: »َو َتَزوَّ
لْباِب « )بقره/197( عالمه جوادی  آملی می فرماید: »باید توشــه مادی و یا ُأولِــي اأْلَ
معنوی ســفر حج و نیز زاد و توشه سفر آخرت را فراهم آورد. بهترین و بلکه تنها زاد و 
توشه سودمند در سیر انسان به سوی خدا در دنیا و آخرت تقواست و برترین مصداق تقوا 

نیز نیل به خداست« )جوادی  آملی، 1389: 10/ 88(.
خداوند ســبحان در آیه 27 حج، همه مردم را به ســوی حج فراخوانده و چون سفر حج 
توشــه می خواهد، به تحصیل آن فرمان داده و توشه را بنا بر آیه 197 بقره تقوا دانسته  
اســت. برخی مفسران، »تزودوا« را همان زاد و توشــه مادی دانسته و استناد به شأن 
نزول روایت  شده کرده اند: »روزی مردمی از یمن برای حج، به خانه خدا سفر می کنند و 
تمام توشــه و بار خود را به کناری می نهند و می گویند: نحن متوکلون الى الل« )فخر

رازی1420: 5/ 321؛ ابن  عاشور، بی تا: 2/ 232؛ جوادی  آملی، 1389: 10/ 100(.
در این که توشه، توشه مادی باشــد، بعید نیست و می تواند از مصادیق آیه باشد؛ لیکن 
اِد التَّْقوى« هدف، تشویق به تقوا، اصول ارزشی و انجام به قرینه داخلی »َفِإنَّ َخْیَر الزَّ
کارهای نیک یعنی زاد و توشــه ســفرآخرت اســت )جوادی  آملی، 1389: 10/ 100(. 
فخر رازی نیز در توضیح »زاد« می گوید: این دنیا و ســرای آخرت هر دو نیاز به توشه 
دارند. توشــه دنیا، خوراک، پوشاک، مرکب و مال و توشه آخرت معرفت خدا، محبت به 
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خدا و دوری از هر آنچه که الهی نیســت و این توشــه، بهتر از توشه اولی است )فخر 
رازی،1420: 5/ 321(.

اما در این که واژه »خیر« أفعل تعیینی اســت یا تفضیلی دو دیدگاه وجود دارد. براساس 
دیدگاه اول )نظر اکثر مفســران(، اگر »خیر« در آیه مورد بحث تفضیلی باشــد، برتری 
تقوا نسبت به سایر ملکات نفســانی )مانند توکل، عدل، احسان و ...( مراد است؛ یعنی 
همه ملکات نفســانی زاد و توشه مســافرند و تقوا بهترین آن ها است )طبری، 1412: 
163/2؛ فخر رازی،1412: 5/ 321؛ طبرســی، 1372: 2/ 525؛ ابن  عاشور، 1372: 2/ 
232؛ مکارم  شیرازی، 1374: 2/ 56( و براساس دیدگاه دوم )نظر عالمه جوادی  آملی(، 
کلمه »خیر« در این جا تعیینی و خیر مطلق اســت. همان طور که ظاهر آیه می فهماند 
معنا چنین می شود: تنها زاد و توشه سودمند تقواست و انسان غیر پرهیزگار، در حقیقت 

بی توشه است )جوادی  آملی، 1389: 10/ 101(.

2-3- بررسی واژه »خیر« در آیه 263 بقره »... َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة...«
آیات 262 تا 264 بقره، درزمینه ی ترک  منت و آزار به هنگام انفاق کردن و صدقه  دادن 
اســت، خداوند متعال نیز در بین این دو آیه می فرماید: »َقــْوٌل َمْعُروٌف َو َمْغِفَرٌة َخْیٌر 
ُ َغِنيٌّ َحلیمٌ « )بقره/263(. براســاس نظر عالمه جوادی ِمــْن َصَدَقٍة َیْتَبُعها َأذًى َو اللَّ
 آملی، »خیر« اگر به صورت اضافه یا همراه »مِن« بیاید و ســیاق کالم مســاعد باشد، 
معنای ارجح و خوب تر را می رســاند همچون آیه: »ما نَْنَســْخ ِمْن آَیٍة َأْو نُْنِسها نَْأِت 
بَِخْیٍر ِمْنهــا َأْو ِمْثِلها« )بقره/106(؛ ولی با وجود قرینه، در معنای راجح و خوب نیز به
کار می رود. در آیه مورد بحث هم »خیر« همراه »مِن« آمده اســت؛ لیکن به دلیل آیه 
»ل ُتْبِطُلــوا َصَدقاِتُكْم بِالَْمّن َو اأْلَذى « )بقــره/ 264( صدقه همراه »مَنّ و أذی« را
باطل شمرده اســت، پس »خیر« به معنای خوب است نه خوب تر )جوادی  آملی، 1388: 

.)354-355 /12
عالمه  طباطبائی می فرماید: در آیه شــریفه، خداونــد، قول  معروف، آمرزیدن و مغفرت 
)یعنى چشم پوشــى از بدى ها كه مردم به یک دیگر مى كنند( را بر صدقه اى كه گوشه و 
كنایه داشته باشد ترجیح داده و این مقابله داللت دارد بر این كه مراد از »قول معروف« 
این اســت كه وقتى مى خواهى ســائل را رد كنى با زبانى خوش رد كنى، مثال دعایش 
كنــى كه خدا حاجتت را برآورد )طباطبائی، 1417: 2/ 597( و این ترجیح قول  معروف 
نســبت به صدقه با منت، در اکثر تفاسیر مفسران ســنی و شیعه بیان شده است )فخر 
رازی،1420: 7/ 43؛ طبرسی، 1372: 2/ 648؛ ابن  عاشور، بی تا: 2/ 519؛ سید  قطب، 

.)318 /1 :1412

2-4- بررسی واژه »خیر« در آیه 15 آل عمران »... بَِخْیٍر ِمْن ذلُِكْم...«
انتخاب کــردن واژه »خیــر« در وزن أفعل  تعیینی، از نظر عالمــه جوادی  آملی دارای 
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شروطی است. از جمله؛ هرگاه محور بحث ارزیابی نعمت های خدا باشد، گفته می شود: 
متاع دنیا خوب و کاالی آخرت خوب تر اســت، چنان که میان نعمت های آخرت رضوان  
ِ َأْکَبر« )توبه/ 72(؛ ولی اگر محور بحث، الهی بهتر و اکبر اســت: »َو ِرْضواٌن ِمَن اللَّ
معرفی راهبرد و رهزن باشــد، گفته می شــود که رهزن هر چند لذید است، درون لذت 
او گزیدن اســت و راهبرد خوب اســت )جوادی  آملی، 1389: 13/ 337(. در آیه: »ُقْل 
ْنهاُر  َأ ُأنَّبُئُكْم بَِخْیــٍر ِمْن ذلُِكْم لِلَّذیَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِّهْم َجنَّــاٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اأْلَ
ُ بَصیٌر بِالِْعباِد« )آل عمران/ 15(  ِ َو اللَّ َرٌة َو ِرْضواٌن ِمَن اللَّ خالِدیَن فیها َو َأْزواٌج ُمَطهَّ
خداوند متعال برای متقیان، بهشتی همیشــگی درنظر گرفته  که دارای زوج هایی پاک 
است و رضوان  الهی را دربردارد، هم چنین در پایان یادآوری می نماید که خداوند نسبت 
به بندگان خود بصیر اســت. به فرموده عالمه جــوادی  آملی، واژه »خیر« در آیه مورد 
اشــاره، خیر تعیینی است، چون عنصر محوری آیه قبلی، تزیین حب شهوت هاست که 
همگــی رهزن بودند؛ از این  جهت، فاعل تزیین خداوند نبود )جوادی آملی، 1389: 13/ 
338(. پس در برابر آن، این آیه را آورد و در شــروع شــمارش نعمت های بهشتی تعبیر 
»خیر« آورد، پس نمی توان »خیر« را افعل  تفضیل دانست و گفت که حب  شهوات خیر 
اســت، ولی بهشت برای اهل تقوا بهتر و از فضیلت بیشتری برخوردار است. این تقابل 
شاهد اســت که یکی مذموم و دیگری ممدوح است، نه یکی خوب و دیگری خوب تر 

)جوادی  آملی، 1389: 337(. 
در تفســیر طبری آمده که: »آیا شما را به چیزی باخبر کنم که برتر و بهتر است نسبت 
به آ نچه که برای شما زینت است و آن را دوست می دارید؟« )طبری،1412: 3/ 137(؛ 
طبرسی می نویسد: »در آیه قبلی، دنیا کوچک شمرده شده و در این آیه آخرت بزرگ و 
باارزش اســت« )1372: 2/ 713(؛ فخر رازی نیز در تفسیر کبیر می نویسد: »آیه »ُقْل 
ُ ِعْنَدُه ُحْســنُ الَْمآب«  اســت؛ یعنی اواًل، َأ ُأنَّبُئُكْم بَِخْیٍر ِمْن ذلُِكْم« تبیین آیه »َو اللَّ
آخرت فی نفســه و ذاتا بهتر و باالتر از دنیا است. دومًا، منافع آخرت بهتر از منافع دنیا 
اســت. سومًا، همان طور که دنیا دل پذیرتر، وســیع تر و فراخ تر از رحم مادر است، ولی 
آخرت دل پذیرتر، وسیع تر و فراخ تر از همین دنیاست و چهارم این که نعمت های دنیوی 
آمیخته با ضرر اســت ولی نعمت های اخروی چنین نیســت« )فخــررازی، 1412: 7/ 
164( و هم چنین براســاس نظر عالمه  طباطبائی، آیه قبلی لذات و نعمت های دنیوی 
را شــمرده است و در این آیه خداوند به چیزی بهتر هدایت می کند. ایشان معتقد است: 
»نعمت هاى آخرتى همه خوبى ها را دارد؛ 1. باقى است 2. زیبایى و لذتش حقیقى است 
3. بطالن در آن راه ندارد 4. امورى اســت هم جنس شهوات دنیا. خالصه خواص آنچه 
در دنیا هســت در آخرت هم هســت، با این تفاوت كه نعمت هاى آخرت خالى از قبح و 
فساد اســت و آدمى را از آنچه برایش بهتر و واجب تر است، باز نمى دارد« )طباطبایی، 
1417: 3/ 95(. همان طور که بیان شــد؛ دو دیدگاه کاماًل متفاوت در رابطه با این آیه 
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وجــود دارد، در دیدگاه عالمه جوادی آملی واژه »خیر« در این آیه أفعل تعیینی و بنابر 
دیدگاه دوم واژه »خیر« به معنای أفعل تفضیلی است.

ا َیْجَمُعوَن«  2-5- بررسی واژه »خیر« در آیه 157 آل عمران »... َخْیٌر ِممَّ
قرآن کریــم، در پاســخ به کافرانی )مســلمانان ظاهری( که در پی  متــاع اندک  دنیا و 
جمع آوری غنایم جنگی )جنگ احد(، ترک  پســت کردند تا جنگ شکســت خورد و نیز 
مســلمانان را از رفتن به جنگ و ســفر برحذر می کردند، می فرماید: »َو لَِئْن ُقِتْلُتْم في  
ا َیْجَمُعوَن« )آل عمران/ 157(. به ِ َو َرْحَمٌة َخْیٌر ِممَّ ِ َأْو ُمتُّْم لََمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ َســبیِل اللَّ
فرمــوده عالمه جــوادی  آملی، آمدن »مغفره« و »رحمه« به صــورت نکره )که برای 
بزرگداشت آن دو اســت( به صورت »خیر« تعیینی اســت )جوادی آملی، 1388: 16/ 
125(. در بیان قرآن حب به شــهوات، حب به دنیا، حب به مال و اوالد و جان همگی 
ْنیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو ِزیَنٌة َو َتفاُخٌر بَْیَنُكْم َو َتكاُثٌر  ناپســند است: »اْعَلُموا َأنََّما الَْحیاُة الدُّ
ْنیا ِإلَّ َمتاُع  ِفــي اأْلَْمواِل َو اأْلَْولِد َکَمَثــِل َغْیٍث َأْعَجَب الُْكفَّاَر ...َو َما الَْحیــاُة الدُّ
الُْغُرور« )حدید/20( و نشان می دهد که از دیدگاه وحی حب دنیا و زیورهای آن خوب

نیست تا شهادت و مردن در راه خدا از آن بهتر باشد، بنابراین کلمه »خیر« در آیه مورد 
بحث افعل تعیینی است )خوب( نه تفضیلی)خوب تر( )جوادی  آملی، 1388: 16/ 128(.
از ســوی دیگر فخر رازی، طبری و عالمه طباطبائــی اعتقاد به تفضیلی بودن »خیر« 
دارنــد )طبری، 1412: 4/ 99؛ فخر رازی، 1412: 9/ 403؛ طباطبائی، 1417: 4/ 56؛ 
مکارم  شــیرازی، 1374: 3/ 138(. همچنین آقای مکارم  شــیرازی اذعان می کنند که؛ 
اصواًل نباید این دو را با هم مقایســه كرد ولى در برابر افكار پستى كه چند روز زندگى 
و ثروت اندوزى را بر افتخار جهاد و شــهادت مقدم مى داشتند راهى جز این نیست که 
بگوید: آن چه را شما از طریق شهادت یا مردن در راه خدا بدست مى آورید بهتر است از 
آن چه كافران از راه زندگى نكبت بار و آمیخته با شهوات و دنیاپرستى خویش جمع آورى 

مى كنند )مکارم  شیرازی، 1374: 3/ 138(. 

2-6- بررسی واژه »خیر« در آیه 25 نساء »... َأْن َتْصِبُروا َخْیٌر لَُكْم«
توانایی  مالی، در امر ازدواج مسأله ای مهم است، در صدر اسالم برخی شرایط  مالی خوبی 
نداشــتند؛ از این رو خداوند متعال می فرماید: »َو َمْن لَْم َیْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًل َأْن َیْنِكَح 
الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكــْت َأْیمانُُكْم ِمْن َفَتیاِتُكُم الُْمْؤِمناِت...ذلَِک لَِمْن 

َخِشَي الَْعَنَت ِمْنُكْم َو َأْن َتْصِبُروا َخْیٌر لَُكْم« )نساء/ 25(
به فرموده عالمه جوادی  آملی، از نظر شــرعی و فقهی، جــواز و حلیت ازدواج با کنیز 
نیازمند دو شرط است: اول؛ عدم توانایی  مالی در ازدواج با زن آزاد و دوم؛ نیاز به همسر 
و ترس از به زحمت افتادن اســت. بدون حصول این دو شــرط، عقد حرّ با کنیز باطل 
اســت. مشقت و اضطرار در آیه، منحصر به امور جنسی و غریزی نیست تا »عنت« به 
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معنای فروافتادن در دام زنا باشد، بلکه مرد مضطر به همسرداری با هرگونه اضطرار که 
توان  مالی ازدواج با زن آزاد را ندارد، می تواند با کنیز به شکل دائم یا موقت ازدواج کند 

)جوادی  آملی، 1389: 18/ 373(.
بدین جهت جمله »َو َأْن َتْصِبُروا َخْیٌر لَُكْم« را دوگونه تفسیر کرده اند:

1. برخی »عنت« را زنا دانسته اند. بر این  اساس، »َخْیٌر لَُكْم« یعنی واجب است بر شما
که از زنا صبر کنید، پس مراد از این کلمه، خیر لزومی است نه مستحبی، زیرا پرهیز از 
زنا واجب و الزم اســت؛ نه راجح و مستحب. در این صورت خیر تعیینی است.2. بعضی 
»عنت« را به معنای مشــقت و دشــواری دانســته اند. بر این  پایه »َخْیٌر لَُكْم« حکمی

اخالقی اســت؛ یعنی در موردی که ازدواج با کنیز جایز است، اگر دشواری ها را تحمل 
کنید و با کنیز ازدواج نکنید، برای شــما بهتر است، چون کنیز تحت امرو نهی موالی 
خود اســت و نمی تواند آزادانه زندگی خانوادگی شــما را رســیدگی کند و نیز جدایی و 
طالقش به دســت شوهرش نیست، زیرا کنیز با فروش، هبه، تحلیل، مرگ موال و... از 

همسرش جدا می شود )جوادی آملی، 1389: 18/ 401(.
ابن عاشــور در معنای آیه »َو َأْن َتْصِبُروا َخْیٌر لَُكْم« گفته اســت: اگر استطاعت دارید

صبر کنید تا با یک انســان آزاد ازدواج کنید این بهتر اســت؛ چون فرزندان شما، عبد 
خواهند شــد و همچنین شما توانایی مراقبت از همسر خود را ندارید )ابن عاشور، 1372: 
4/ 95(. عالمــه طباطبائی نیز »َو َأْن َتْصِبــُروا َخْیٌر لَُكْم« را به دو صورت معنا کرده
اســت: اول؛ اگر از ازدواج با كنیزان صبر كنید و یا از زنا خویشــتن دارى نمایید برایتان 
بهتر اســت. دوم؛ صبر از ارتكاب زنا، براى این كه این صبر باعث تهذیب نفس و تهیه 
ملكه تقوا در نفس است، وقتى انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج 
كرده باشــد و چه نكرده باشد به تدریج نفســش داراى ملكه تقوا مى شود )طباطبائی، 

.)280/4 :1417
بنابراین واژه »خیر« در آیه باال، با توجه به سیاق به هر دو معنای أفعل تعیینی و أفعل 
تفضیلی می تواند باشــد، عالمه جوادی آملی نیز به صراحت تعیین نکرده و فقط به بیان 

دو دیدگاه پرداخته است.

2-7- بررسی واژه »خیر« در آیه 46 نساء »... لَكاَن َخْیراً لَُهْم...«
در قرآن، یهودیان مصداق تحریف کنندگان کالم  الهی هستند و این کار را نه  تنها خود 
انجام می دادند بلکه آرزوی آن داشــتند که به پیروان دین  اسالم آموزش دهند. خداوند 
متعــال می فرماید: »ِمَن الَّذیَن هاُدوا یَُحّرُفوَن الَْكِلَم َعْن َمواِضِعِه َو َیُقولُوَن َســِمْعنا 
َو َعَصْینا َو اْســَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع َو راِعنا لَیًّا بَِألِْســَنِتِهْم َو َطْعنًا ِفي الّدیِن َو لَْو َأنَُّهْم 
قالُوا َســِمْعنا َو َأَطْعنا َو اْسَمْع َو اْنُظْرنا لَكاَن َخْیراً لَُهْم َو َأْقَوَم« )نساء/46( در شأن
 نزول این آیه دو روایت آمده اســت. اول این که از ابن عباس نقل شده: »رفاعه  بن  یزید  
بــن  التابوت که از بزرگان یهودی بود، وقتــی پیامبر خدا صحبت می کرد، زبانش را به 
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حالت مســخره آمیزی تاب می داد و می گفت: »ارعنا سمعک یا محمد! حتی نفهمک« و 
با این کار اسالم را مورد تمسخر قرارمی داد« )سیوطی،1404: 2/ 168( و در روایت دوم 
آمده که: »مسلمانان به جهت این که آیات الهی را به  خوبی فرا  بگیرند از عبارت »راعنا« 
اســتفاده می کردند. این واژه در زبان عبری به معنای »تحمیق کردن« است و یهودیان 
از این فرصت استفاده کرده و این واژه را به تمسخر به کار می بردند«. در پی این وقایع، 

آیه 46 سوره نساء نازل شده است )مکارم  شیرازی،1374: 3/ 404(.  
براساس نظر عالمه جوادی آملی، خداوند در این آیه به مسلمانان می فرماید که؛ به جای 
»راعنا« از کلمه »انظرنا« اســتفاده کنند یعنی »ای  پیامبر خدا! منتظر ما باش و با تأنی 
و آهســته سخن بگو تا همه کالم شما را بفهمیم یا بنویسیم«. در این صورت، »لَكاَن 
َخْیراً لَُهْم« یعنی برای آنان خوب اســت؛ بنابراین کلمه »خیرا« و »اقوم« در این جمله

به معنای تعیین است نه تفضیل، زیرا در کفر، نفاق و طعن در دین  خدا فضیلتی نیست 
تا ایمان و اخالص أفضل از آن باشــد؛ مگر آن که برابر گمان کاسد و فاسد آنان گفته 
شده باشد؛ یعنی بر فرض که روش مشئوم شما خوب و مایه قوام باشد، ایمان مخلصانه 

خوب تر و قوام بخش تر خواهدبود )جوادی  آملی،1389: 19/ 81-82(.
در تفاسیر اهل سنت، واژه »خیر« یا به صورت »خیر« تنها آمده یا اصال معنا نشده است، 
ولی واژه »اقوم« به صورت تفضیلی معنا شده است )طبری، 1412: 5/ 77؛ فخر رازی، 
1412: 10/ 94؛ ابن  عاشــور، 1372: 4/ 147(. عالمه طباطبایی سخنی متفاوت دارند 
و می فرمایند: »سمعنا و عصینا...« نه سخن خیری است نه با قوام تا »َو لَْو َأنَُّهْم قالُوا 
َسِمْعنا َو َأَطْعنا َو اْسَمْع َو اْنُظْرنا لَكاَن َخْیراً لَُهْم َو َأْقَوَم« از آن بهتر و با قوام تر باشد،
بلکه مقایســه بین اثر حق و اثرى است كه یهود حقش مى پنداشت و معناى جمله این 
است: اگر یهود مى گفتند: »سَمِعْنا وَ أََطعْنا« خیر و قوام در آن بیشتر بود از خیر و قوامى 

كه در دل خود براى طعن فرض كرده اند )طباطبایی، 1417: 4/ 365(. 

2-8- بررسی واژه »خیر« در آیه 59 نساء »ذلَِک َخْیٌر َو َأْحَسُن َتْأویاًل«
آیــه ذیل، مــردم را به اطاعت از خدا، پیامبــر و والیان امر الهی فرمــان می دهد و از 
جامع ترین آیات درباره مســائل اصولی، بیانگر منابع فقه و دلیل نقلی حجیت ســخن 
خدای ســبحان و پیامبر اکرم و اولواالمر اســت. آیه می فرماید: »یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا 
وُه ِإلَى  ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتناَزْعُتْم في  َشيْ ٍء َفُردُّ ُسوَل َو ُأولِي اأْلَ َ َو َأطیُعوا الرَّ َأطیُعوا اللَّ
ِ َو الَْیْوِم اْلِخِر ذلَِک َخْیٌر َو َأْحَســنُ َتْأویاًل«  ُســوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاللَّ ِ َو الرَّ اللَّ

)نساء/ 59(
براســاس نظر عالمه جوادی آملی، کلمه »خیر« و »احســن« در این آیه، أفعل تعیینی 
هســتند نه تفضیلی، زیرا أفعل  تفضیل بودن در این مورد بدین معناست که شما اختیار 
داریــد اطاعت یا مخالفــت کنید؛ ولی اطاعت برایتان بهتر اســت. درحالی که به حکم 
عقــل، اطاعت خدا، پیامبر و امامان معصوم و نیز در صورت تنازع، رجوع به آنان واجب 
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تعیینی است، چون رجوع به مرجع عالم و پیروی از او پیروانش را از هرگونه خطایی در 
امان نگه می دارد )جوادی  آملی، 1389: 19/ 271(. به عالوه سیاق آیه شریفه، شهادت 
می دهد که بر مومنان واجب تعیینی اســت از خدا، پیامبر و اولی االمر اطاعت کنند و در 
تنازعات به کتاب خدا و سنت پیامبر مراجعه کنند، در غیر این صورت با مومن بودن آنان 
ســازگار نیست. هم چنین تهدید شدید در برخی از آیات مانند »َیْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي 
ُســول * َو قالُوا َربَّنا ِإنَّا َأَطْعنا ساَدَتنا َو  َ َو َأَطْعَنا الرَّ النَّاِر َیُقولُوَن یا لَْیَتنا َأَطْعَنا اللَّ
یال« )احزاب/ 67-66( نشان  می دهد که آیه مورد بحث افعل ــبِ ُکَبراَءنا َفَأَضلُّونَا السَّ
تعیینی  اســت؛ بنابراین اطاعت خدا و رســول وی به دلخواه و میل افراد نیست، بلکه 
ضرورت و واجب است )مقصود ضرورت تشریعی است نه تکوینی، زیرا از لحاظ تکوین 

انسان آزاد خلق شده است( )جوادی آملی، 1389: 19/ 271-272(.
در تفاسیر سنی و شیعه آمده که؛ واژه »خیر« به معنای خیر ولی »أحسن« بر وزن أفعل 
به معنای أصلح است )طبری، 1412: 5/ 96(؛ فخر رازی واژه »خیر« را همان »خیر« 
و »احســن« را همان احسن معنا کرده و به نقش نحوی هیچ یک اشاره ای نکرده است 
)فخر رازی، 1412: 10/ 119(؛ در التحریر واژه »خیر« به معنای ســود و منفعت، ضد 
شــر و بر وزن أفعل تفضیل است )ابن  عاشــور، 1372: 4/ 169(؛ عالمه طباطبائی در 
معنای آیه »ذلَِک َخْیٌر َو َأْحَســُن َتْأِویاًل« فرموده است: برگرداندن حكمى كه در آن
تنازع دارید، به خدا و رســول او بهتر است و یا )اطاعت خدا و رسول و اولى االمر بهتر 

است( )طباطبائی، 1417: 402/4(.

2-9- بررسی واژه »خیر« در آیه 19 انفال »... َفُهَو َخْیٌر لَُكْم...«
قبل از شــروع جنگ بدر، کافران پیش از آن که از مکه به سوی میدان بدر خارج شوند، 
کنــار خانه کعبــه آمدند و با حالتی حق به جانب، دســت در پرده های خانه کعبه زدند و 
گفتند: خدایا از میان این دو لشــکر، آن گروه که برتر و گرامی تر اســت پیروزگردان. 
روایت شــده که ابوجهل می گوید: )اللهم ربنا دیننا القدیــم و دین محمد الحدیث فأى 
دینین كان أحب إلیك و ارضى عندك فانصر اهله الیوم( )طبرســی، 1372: 4/ 816(. 
خداوند متعال نیز، پس از پیروزی مســلمانان در جنگ بدر می فرماید: »ِإْن َتْسَتْفِتُحوا 
َفَقْد جاَءُکُم الَْفْتُح َو ِإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْیٌر لَُكْم َو ِإْن َتُعوُدوا نَُعدْ « )انفال/ 19( سه  قول
در بین اصحاب تفســیر درباره مخاطب »ِإْن َتْســَتْفِتُحوا« آمده اســت؛ قول اول )قول

بســیاری از مفسران(: خطاب به کفار اســت، قول دوم )نظر برخی(: خطاب به مومنین 
و قول ســوم: گروهی از مفســران، فقط به نقل قول پرداخته و مطلبی ارائه نکرده اند و 
نظر عالمه جوادی  آملی بر قول اول است یعنی عبارت »إِنْ تَسَْتْفتِحُوا« خطاب تحکم 

 آمیزی به کفار است. 
بر اســاس نظر ایشان »َو ِإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْیٌر لَُكْم« یعنی ما شما را از شرک، مشاقه با
اســالم و مسلمین و تمرد از خدا و پیامبر خدا نهی کردیم و اگر نهی  پذیر بشوید برای 
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شــما خیر اســت. به عقیده ایشــان، تعبیر »َفُهَو َخْیٌر لَُكْم«؛ یا خیر أفعل  تعیین است؛
بنابراین آن چه داشــتید شــر و ضرر بود و تنها این خیر است )نظر تسنیم( یا اگر أفعل 
 تفضیل باشــد براســاس تحکم و استهزاء اســت؛ یعنی بر فرض، آن مبنای شما و آن 
مکتب شــما خوب باشد، این اسالم بهتر از آنست. اگر آن خوب باشد، وحی  الهی بهتر 
از آن اســت و اطاعت از وحی  الهی بهتر از آن است )سایت جوادی آملی، تفسیر سوره 

انفال، جلسه 24(.
واژه »خیر« در تفاسیر المیزان و نمونه به معنای »سود و خیر« آمده )طباطبائی، 1417: 
40/9؛ مکارم  شــیرازی، 1374: 7/ 118( و توضیحی درباره آن داده نشده است ولی در 
ترجمه قرآن مکارم  شیرازی، از لفظ »بهتر« استفاده شده است )مکارم  شیرازی،1373: 
1/ 179(. هم چنین در تفســیر طبری آمده که: »ای بزرگان قریش و جماعت کفار اگر 
از کفر به خدا و رســول، جنگ با رسول خدا و مومنین دست بردارید برای شما در دنیا 
و آخرتتان خیر اســت« )طبری، 1412: 9/ 139( و با چنین مضمونی در تفسیرکبیر نیز 

آمده است )فخر رازی، 1412: 15/ 468(.

2-10- بررسی واژه »خیر« در آیه 70 انفال »... في  ُقُلوبُِكْم َخْیراً...«
آیات 67 تا 70 ســوره انفال شامل احکام اسیران جنگی اســت، خداوند متعال در آیه 
چهارم به  پیامبر دســتور می دهد که اســیران را با بیان دلگرم کننده ای به سوی ایمان و 
اصالح روش خود دعوت و تشویق کند )مکارم  شیرازی، 1374: 7 /251( و می فرماید:
ُ في  ُقُلوبُِكْم َخْیراً یُْؤِتُكْم  »یا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقْل لَِمْن في  َأْیدیُكْم ِمَن اأْلَْسرى  ِإْن َیْعَلِم اللَّ
ُ َغُفوٌر َرحیمٌ « )انفال/ 70( خیر اول، تعیین است. ا ُأِخَذ ِمْنُكْم َو َیْغِفْر لَُكْم َو اللَّ َخْیراً ِممَّ
در تفسیر تسنیم آمده که »خیر اول« عبارت است از: ایمان، توبه، پرهیز از تهاجم علیه 
نظام  اســالمی و مانند آن و این »خیر« خیر نسبی نیست بلکه خیر تعیینی است؛ چون 
آن چه را که اسیران جنگی قبال در دل داشتند، شر، شرک، ظلم، تهاجم علیه اسالم و... 
بود و اگر انسان با توبه کردن از آن مسیر برگشت خیر نفسی می شود نه خیر نسبی، پس 
أفعل تعیین اســت نه تفضیل. ولی »خیر دوم« خیر مطلق و خیر تفضیلی است )سایت 

جوادی آملی، تفسیر سوره انفال، جلسه 81(. 
بنا بر نظر مفسران اهل سنت، »خیر اول« به معنای عالقه ظاهری و باطنی به ایمان، 
اســالم، اطاعت از خدا و رسول در تمام  تکالیف، توبه، یاری رسول  خدا و عدم  جنگ با 
رسول  خدا است و »خیردوم« صفت  تفضیلی به معنای بهتر است )طبری، 1412: 15/ 
514؛ فخر رازی، 1412: 10/ 35؛ ابن  عاشور، 1372: 9/ 166(. عالمه طباطبایی نیز، 
»خیر اول« را ایمان به خدا و »خیر دوم« را به صورت تفضیلی معنا کرده  اســت: »اى 
پیامبر! بگو به آن كســانى كه در دست شمایند و آن اسیرانى كه بر آنان تسلط یافته اید 
و از ایشــان فدیه گرفته اید، اگر چنان چه در دلهایتان ایمان به خدا وجود مى داشــت و 
خداوند آن را می فهمید، به  شــما چیزهایى مي داد كه از آن فدیه كه مســلمانان از شما 
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گرفته انــد بهتر بود« )طباطبائی، 1417: 9/ 137( بدیــن صورت، کلمه »خیر« اول از 
دیدگاه مفسران به معنای ایمان به خدا، توجه و بازگشت از شرک و کفر و کلمه »خیر« 

دوم به معنای بهتر و خوب تر است.

2-11- بررسی واژه »خیر« در آیه 95 نحل »... ُهَو َخْیٌر لَُكْم...«
پیمان شکنی و سوگند دروغ  گفتن در آیه 94 سوره نحل نهی  و تقابل و تضاد بین عهد 
ِ َثَمنًا  و ثمن در آیه بعد به تصویر کشــیده شده. آیه می فرماید: »َو ل َتْشَتُروا بَِعْهِد اللَّ
ِ ُهَو َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن« )نحل/95( )و )هرگز( پیمان الهى َقلیــاًل ِإنَّما ِعْنَد اللَّ
را با بهاى كمى مبادله نكنید. آنچه نزد خداســت، براى شما بهتر است اگر مى دانستید( 
ِ ُهَو َخْیٌر لَُكْم« أفعل تعیینی اســت. عالمه جوادی آملی واژه  »خیر« در »ِإنَّما ِعْنَد اللَّ
می فرماید: »ثمن قلیلی که انســان با عهد فروشی می گیرد، خوب نیست تا گفته شود، 
بهشــت خوب تر و بهتر از این اســت. نمی توان گفت: مال حرام خوب است ولی مال 

حالل خوب تر.
ِ باق « نیز تأییدی بر این است که بهای ناچیز آیه بعدی: »ما ِعْنَدُکْم َیْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَّ
دنیا قابل قیاس با آنچه نزد خدا اســت، نیست و چیزی که نابود شدنی است، نمی تواند 
با چیز ماندگار و همیشگی برابری کند. )سایت جوادی آملی، سوره نحل/ جلسه 106(.
ِ ُهَو َخْیٌر لَُكْم« این طور بیان شده که؛ آنچه در تفاســیر اهل سنت، جمله »ِإنَّما ِعْنَد اللَّ
که نزد خداســت برای شما از هر چیزی بهتر و افضل است )طبری، 1412: 14/ 114؛ 

فخر رازی، 1412: 20/ 266(. 
در التحریر آمده که: این نهی، به خاطر پیمان شــکنی تازه مسلمانانی است که ثروتشان 
را از دســت داده و از منافعشان در دست مشرکان جامانده است؛ به خاطر همین این آیه 
را بــه آیه »َو ل َتْنُقُضوا اأْلَْیماَن بَْعَد َتْوِکیِدها« )نحل/ 91( و »َو ل َتتَِّخُذوا َأْیمانَُكْم 
ِ ُهَو َخْیٌر لَُكم « نیز َدَخاًل بَْیَنُكمْ « )نحل/94( معطوف کرده اســت. جمله »ِإنَّما ِعْنَد اللَّ
علت این نهی است؛ چون آن چه نزد خداست از هر ثمن و قیمتی بهتر است )ابن  عاشور، 

.)218 /13 :1372
 به گفته مکارم شیرازی: »هر بهایى که در برابر عهد الهی قرار بگیرید كم و ناچیز است، 
حتى اگر تمام دنیا را به شما بدهند ارزش یك لحظه وفاى به عهد الهى را ندارد. چون 
آنچه نزد خداســت برای شما بهتر است« )مکارم شــیرازی، 1374: 11/ 388(. ایشان 
ِ باٍق« را نیــز همچون عالمه جوادی آملی، آیه بعدی »ما ِعْنَدُکــْم َیْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَّ
دلیل برتری »آن چه که نزد خداســت« می دانند. بــا این تفاوت که عالمه جوادی آملی، 
می فرماید: خوب اســت؛ چون آن چه نزد شماست فانی و آن چه نزد خداست باقی است 
ولی آقای مکارم  شیرازی می فرماید: بهتر است؛ چون آن چه نزد شماست فانی و آن چه 

نزد خداست باقی است.
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2-12- بررسی واژه »خیر« در آیه 62 صافات »َأ ذلَِک َخْیٌر نُُزًل...«
آیات ســوره مبارکه صافات صف آرایی خیر و شر و تقابل عقاید منکران و موحدان است. 
خداونــد متعال پس از بیان عقاید منکران و ابطال آن هــا و اثبات عقاید موحدان، پایان 
قُّوِم« کار دوزخیان و بهشــتیان را چنیــن می فرماید: »َأ ذلَِک َخْیٌر نُُزًل َأْم َشــَجَرُة الزَّ

)صافات/62( بنا بر نظر عالمه جوادی  آملی؛ در این جا، »خیر« به معنای أفعل  تعیینی است 
یعنی »کدام یک از این ها خوب و خیر است؟« )سایت جوادی آملی، سوره صافات، جلسه(.

در تفسیر کبیر در معنای این آیه، آمده که؛ نعمت های یاد شده در باال برای اهل جنت، 
خیر باقی و ماندنی اســت. محصول نعمت های بهشتی لذت و سرور برای اهل جنت و 
محصول درخت زقوم درد و غم می باشد و روشن است که هیچ نسبت و ارتباط خیری 
بین این دو نیست مگر به جهت استهزاء و تمسخر به خاطر انتخاب بدی که اهل جنهم 
می کنند )فخررازی، 1412: 26/ 336(. آقای مکارم  شــیرازی نیز، تقابل بین »ذلک« و 
»درخت زقوم« را بیان کرده و می فرماید: »قرآن مى گوید: آیا این )نعمت های بهشــتی( 
بهتر اســت یا درخت زقوم؟ تعبیر به »بهتر« دلیل بر این نیســت كه درخت زقوم چیز 
خوبى اســت و نعمت بهشتیان از آن بهتر است. علت آن  است که این تعبیرات در لغت 
عرب گاه در مواردى به كار مى رود كه در یك ســو، هیچ گونه خوبى اصال وجود ندارد، 
ولى این احتمال وجود دارد كه این یك نوع كنایه است « )مکارم  شیرازی، 1374: 19/ 
69(. هم چنیــن عالمه طباطبایی نیز می فرماید: كلمه »خیر« در آیه شــریفه به معناى 
وصف است نه به معناى لغوى اش )كه در فارسى به معنى بهتر است(، چون معنا ندارد 
بگوییم درخت زقوم بهتر نیســت، زیرا درخت »زقوم« اصال خوب نیســت )طباطبایی، 

.)140 /17 :1417
بنابراین، واژه »خیر« در آیه باال، به صراحت بیان عالمه جوادی آملی، به خاطر تضادی 
که بین نعمت های بهشــتی و عذاب های جهنمی وجود دارد آملی، أفعل تعیینی است. 
دیگر مفســران نیز ایــن تقابل را بیان کرده اند اما با ذکــر دالیلی أفعل تفضیلی بودن 

»خیر« را برگزیده اند.

2-13- بررسی واژه »خیر« در آیه 9 جمعه »...ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ... «
بخش پایانی ســوره مبارکه »جمعه« که در مدینه نازل شــده، ناظر به لزوم حضور در 
نماز جمعه اســت؛ وقتی که معصوم یا منصوب از جانب معصوم نماز را اقامه کرد. آیه 
ْوا ِإلى  ِذْکِر  الِة ِمْن َیْوِم الُْجُمَعِة َفاْســعَ می فرماید: »یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ِإذا نُوِدَي لِلصَّ
ْوا  ِ َو َذُروا الَْبْیَع ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُمونَ « )جمعه/9( وجود جمله »َفاْســعَ اللَّ
ِ َو َذُروا الَْبْیَع« )پس به ســوی نماز بشتابید و خرید و فروش را رها کنید( ِإلى  ِذْکِر اللَّ
موجب می شــود تا »ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن«، بنابر دالیلی همچون هم کفو
نبودن و عدم تســاوی در ذات خرید و فروش با ذکر خدا، واژه »خیر« تعیینی باشــد نه 

تفضیلی )سایت جوادی آملی، سوره  جمعه/ جلسه 10(.
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در برخی تفاســیر سنی و شیعه عبارت »ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن« یعنی آنچه
از حضــور در نماز جمعه، گوش دادن به خطبه، انجــام واجبات و ترک خرید و فروش 
گفته شده خیر است یعنی برای عاقبت شما بهتر و سودمندتر است )طبری، 1412: 28/ 
66؛ طبرسی، 1412: 10/ 434؛ فخر رازی، 1412: 30/ 542؛ ابن  عاشور، 1372: 28/ 
203( در واقع، جمله  »ذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن« تشویق و تحریك مسلمان ها

به نماز و ترك بیعى است كه بدان مامور شده اند )طباطبائی، 1417: 19/ 274(. 

2-14- بررسی واژه »خیر« در آیات آل عمران/54 و 150، انعام/57 و...
در آیات قرآن کریم، موارد فراوانی یافت می شود که واژه »خیر« به معنای بهترین است:

ُ َخْیُر الْماِکرینَ « )آل عمران/54(،  »َو ُهَو َخْیُر النَّاِصرینَ « )آل عمــران/ 150(، »َو اللَّ
»َو ُهــَو َخْیُر الْفاِصلینَ « )انعــام/57(، »َو ُهَو َخْیُر الْحاِکمیــَن« )اعراف/87(، »َأْنَت 
ُ َخْیُر  َخْیُر الْفاِتحینَ « )اعراف/89(، »َو َأْنــَت َخْیُر الْغاِفریَن« )اعراف /155( و »َو اللَّ

الْماِکرینَ « )انفال/30(.
بنابر نظر عالمه جوادی آملی، اوصافی که درباره خدای سبحان است و در قالب بهترین  
می آید، همچــون: خیرالحاکمین، خیر الغافرین، خیرالرازقیــن، خیر الفاصلین و...، واژه 
»خیر« أفعل تعیینی است. ایشان برای اثبات مدعای خود می فرمایند که: »این  معنا که 
هم خدا خالق اســت و هم دیگران، ولی او بهتر است، اشتباه است. اگر قرآن می فرماید 
ُ خالُِق ُکّل َشــيْ « خدا )احســن الخالقین( اســت، در بخش های دیگر می فرماید: »اللَّ

)زمر/62( این موجبه کلیه تخصیص پذیر نیســت )یعنی درباره دیگران توهم شــود که 
آن ها هم خالق اند؛ نظیر مســیح علیه السالم یا سایر موارد اعجازی(، بلکه آن ها مظهر 
خالقیت خدا هستند نه این که واقعا آن ها هم خالق اند، خدا هم خالق است؛ منتها خالقیت 

 خدا بهتر از خالقیت این هاست« )سایت إسرا، درس اخالق جوادی آملی(.
جست وجو در تفاسیر اهل سنت نیز نشان می دهد؛ آیاتی همچون »َو ُهَو َخْیُر النَّاِصرینَ «

)آل عمــران/ 150( به  معنــای بهترین یاری کنندگان )طبــری، 1412: 4 / 81؛ فخر 
رازی، 1412: 9/ 384؛ عالمه طباطبایی، 1417: 4/ 65؛ ابن  عاشور، 1372: 3/ 248؛ 
ُ َخْیُر الْماِکرینَ « )آل عمران/54( به  معنای مکارم  شــیرازی، 1374: 3/ 124(، »َو اللَّ
بهترین مکرکنندگان )طبرســی، 1372: 4/ 90؛ ابن  عاشــور، 1372: 3/ 106؛ مکارم 
شیرازی، 1374: 4/ 564( و »َو َأْنَت َخْیُر الْغاِفریَن« )اعراف /155( به  معنای بهترین
آمرزنده )طبری،1412: 9/ 53؛ فخر رازی،1412: 15/ 378؛ طبرسی، 1372: 4/ 764؛ 
طباطبایی، 1417: 8/ 273؛ ابن  عاشــور، 1372: 8/ 309؛ مکارم  شــیرازی،1374: 5/ 

264 ( آمده است.
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نتیجه 
در روش شناســی تفسیر »قرآن به قرآن« توجه به سیاق، نظم و پیوستگی آیات و زبان  
عربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنا بر نظر عالمه جوادی  آملی، واژه »َخیر« در 
قرآن کریم، بر وزن »أفعل« در مواردی با توجه به سیاق و ارتباط بین آیات، أفعل  تعیینی 
اســت. درصورتی که دیگر مفسران شیعه و سنی معتقد به أفعل  تفضیلی بودن آن دارند. 
پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی-تطبیقی به بررسی أفعل  تعیینی یا أفعل  تفضیلی بودن 
واژه »خیر« در تفســیر »تسنیم« و دیگر تفاسیر سنی و شیعه پرداخته  است. بررسی ها 
نشــان داد: در آیاتی همچون بقره/221، بقره/ 197، بقره/263، آل عمران/157، نساء/ 
25، نساء/ 46، نساء/ 59، انفال/19، انفال/70، نحل/ 95، صافات/62 و جمعه/9، واژه 
»خیر« أفعل  تعیینی اســت نه أفعل  تفضیلی. بنا بر اســتدالل عالمه جوادی  آملی، در 
هنگام مقایسه بین دو چیز )خوب و خوب تر، به و بهتر( باید همتا بودن و هم  عیار بودن 
لحاظ شــود. درصورتی که سنخیت اشیاء متفاوت باشد، مقایسه درست نیست. در دیگر 
تفاســیر شیعه و ســنی، به صراحت به تفضیلی  بودن واژه »خیر« اشاره  شده و در موارد 
کمی »خیر« بدون هیچ بیانی و اشــاره به وزن آن، فقط »خیر« معنا شده  است. مسئله 
دوم این  اســت  که؛ در آیاتی همچون »َو ُهــَو َخْیُر النَّاِصرینَ « )آل عمران/ 150(، »َو 
ُ َخْیُر الْماِکرینَ « )آل عمران/54(، »َو ُهَو َخْیُر الْفاِصلینَ « )انعام/57(، »َو ُهَو َخْیُر  اللَّ
الْحاِکمیَن« )اعراف/87(، »َأْنَت َخْیُر الْفاِتحینَ « )اعراف/89(، »َو َأْنَت َخْیُر الْغاِفریَن«
ُ َخْیُر الْماِکرینَ « )انفال/30(، عالمه جوادی آملی به تعیینی بودن )اعراف/155( و »َو اللَّ
آیات اشــاره می کنند و می فرمایند: »نمی توان گفت دیگران ناصر، ماکر، غافر و خالق 
هستند و خداوند بهترین ناصر، بهترین ماکر، بهترین غافر، بهترین خالق و... است؛ بلکه 
آن ها مظهر خالقیت خداوند هســتند و اگر یاری گر، حاکم، خالق و... هستند، همگی به 
اذن  الهی و به  خواست خداوند متعال است. دیگر مفسران، به تفضیلی  بودن »خیر« در 
چنین آیاتی اشــاره می کنند، هر چند معتقد به  دلیل مطرح شده در باال هستند؛ بنابراین 
می توان گفت: نگارش تفاســیر جدید، رهیافتی به سوی کشــف معارف  دینی جدید و 
روزآمد اســت که انسان را نسبت به قرآن کریم فروتن می کند و شبنمی از الطاف  الهی 

شامل انسان می شود.
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