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Abstract
In the interpretive method of “Qur’an to Qur’an”, paying attention to the symmetry of “Siyaq”(the meaning that a word
finds in the middle of a sentence) and the relationship of verses 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 “superiority Verbs” (Afale Tafzili) but it is”determinative Verbs” (Afale
Taayini). Therefore, the present study has descriptively-analytically examined the word “Khair” in the interpretation of
“Tasnim”. The study of “Tafsir Tasnim” showed that in a total 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.
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اعتبارسنجی آراء مفسران در «أفعل تفضیلی» یا «أفعل تعیینی»
بودن واژه َ
«خیر» در قرآن با تکیه بر دیدگاه عالمه جوادیآملی
(تاریخ دریافت - 1400/08/24 :تاریخ پذیرش)1400/09/06 :

زهره اخوان مقدم

1

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 «خَ یر» در اکثر تفاسیر قرآنی،
بهعنوان أفعل تفضیل به معنای «بهتر و بهترین» بهحساب آمده است .عالمه
جوادیآملی معتقداست این واژه در شرایطی با توجه به سیاق ،در معنای أفعل
تفضیل نیســت بلکه أفعل تعیین میباشــد .از اینرو ،پژوهش حاضر به روش
توصیفی -تحلیلی به بررســی واژه «خَ یر» در تفسیر «تسنیم» پرداختهاست.
بررسی «تفسیر تسنیم» نشــان داد که مجموعا در  33آیه ،واژهی «خَ یر» بر
وزن أفعلتعیینی اســت .بنابر دیــدگاه عالمه جوادیآملی ،در برخی مواقع و
باتوجه به ســیاق وقتی دو چیز با هم مقایسه میشوند ،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.

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

ربابه عزیزی

2

کلیدواژهها :قرآنکریم ،تفسیرتسنیم ،أفعلتعیینی ،سیاق آیات ،واژه خَ یر.
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مقدمه
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
تاب ت ْبيان ًا لك ِّل
«و نَ َّزلْنا َع َل ْيك الْك َ
روش تفســیری «قرآن به قرآن» ،با توجه به آیه َ
ــيء» (نحل )89/بهعنوان یکی از روشهای تفسیری مهم ،نیازمند ابزاری همچون
شَ ْ
فهم ســیاق آیات ،ارتباط و پیوستگی آیات و قواعد صحیح عربی است .پژوهش حاضر
قرآنی «خَ یر» را در قــرآن واکاوی نموده و نوع آن را
بر آن اســت تا کاربردهای واژه
ِ
مشخص سازد؛ زیرا اگرچه در برخی از کاربردها میتوان معادل واژهی «خَ یر» از معنای
«بهتر و بهترین» اســتفادهکرد ولی در مــواردی ،چنین معادلی مفهوم صحیحی از آیه
نشــان نمیدهد .نگاهی به تفاسیر فریقین نشان میدهد ،غالبًا مفسران نظری یکسان
«و َت َز َّو ُدوا َفإ َِّن خَ ْي َر ال َّزا ِد ال َّتقْوى» (بقره)197/
دارند .بهطورمثال ،در آیاتی همچون َ
َّ
«و ُأولُوا ْ َ
ِ
ِ
ال ْرحا ِم بَ ْع ُض ُه ْم َأ ْولى بِ َب ْع ٍ
ض في ك ِ
تاب الل» (انفال )75/در تفاســیر سنی
یا َ
و شــیعه ،کلمه «خیر» به معنای بهترین (طبرسی252 /2 :1372،؛ فخر رازی:1412 ،
321 /5؛ ابنعاشــور232 /2 :1372 ،؛ مکارمشیرازی )55 /2 :1374 ،و کلمه «اولی»
به معنای سزاوارتر (طبری41 /10 :1412،؛ طبرسی864 /4 :1372،؛ طباطبائی:1417،
143 /9؛ ابنعاشور176 /9 :1372،؛ مکارم شیرازی )259 /7 :1374،معنا شدهاست.
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 .ازاینرو ،پژوهش
حاضر ،به شــیوه توصیفی-تحلیلی با محوریت دو ســؤال؛  .1چرا واژه «خَ یر» در وزن
أفعل ،براساس نظر عالمه جوادی آملی ،افعلتعیینی است؟  .2دالیل عالمه جوادیآملی
بر أفعل تعیینی بودن آیات «خَ یر» چیست؟ در پی پاسخگویی به آن است.
مقاله پیشرو ،ابتدا تمام «آیات خَ یر» را بررســی نموده ،سپس «آیات خَ یر 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 کردهاست.
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پیشینه پژوهشی
درزمینهی واژهی «خَ یر» در قرآن کریم ،تحقیقاتی صورتگرفتهکه عبارتاند از :مقاله
«خیر از منظر قرآن کریم» بهنگارش علی الهبداشتی که بهبررسی 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 ( )1395در مقاله «معناشناسی خیر در قرآن»،
به کمک دانش معناشناســی و با تکیهبر ســیاق ،روابط بینامتنی و همنشینی ،به کشف
معــارف نهفته در آیات پرداختهاند و ارتباط نظاممند میان واژه خیر با واژههای مترادف
یا متضاد با آن را شــرح دادهاند .ســیر بحث اصلی مقاله شامل .1 :بررسی معنای واژه
«خیر» و مصادیق آن ازنظر لغوی  .2مفاهیم «خیر» در هستی؛ اعم از مادی و معنوی

 -1مبانی تحقیق
در ابتدا به بررسی معنایی واژهی خیر و بسامد آن در قرآن کریم پرداخته خواهد شد.
 -1-1بسامد «خیر» در قرآن کریم

ریشــه «خ ی ر» در  55ســوره قرآن کریم آمده که  163مرتبه در قالب اسم «خَ یر»،
 10مرتبه در قالب اســمجمع «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» آمدهاست.
 -2-1واژهشناسی خیر

واژه «خَ ير» بهفتح ،بهمعنای دلپســند ،مرغوب ،ضد شر و جمع آن «خُ یور» و «اخيار»
يه ُ
است .راغب اصفهانی ميگويد« :الْخَ ْي ُر َما َي ْر َغ ُب ِف ِ
الك ُّل َكالْ َعقْلِ َو ال َع ْد ِل َم َث ًل؛ خير
آن اســت كه همه بدان رغبت كنند مثل عقل ،عدل و( »....ابن منظور ،بیتا264 /4 :؛
زبیدی377 /6 :1414،؛ قرشی )317 /2 :1371 ،و «خِیر» به کسر ،بهمعنای بخشش و
شــرف است .اگر از «خَ یر» معنای تفضیل مراد شود ،گفته میشود «فالنة خَ یرُ الناس»
همچنیــن در معنای تفضیل و بهتر و بهترین مثنی و جمع بســته نمیشــود و کاربرد
«فالنة َأخْ َي ُر الناس» غلط است (ابن منظور ،بیتا264 /4 :؛ زبیدی.)377 /6 :1414،
ازنظر راغب« ،خَ يْر» دو گونه اســت :خير مطلق و خیر و شــر مقیّد .خیر مطلق ،یعنی
چیزی که درهرحال و بهنظر هركس پســنديده و مورد رغبت اســت و خير و شر مقیّد
یعنى چيزى براى يكى خير اســت و براى ديگرى شر ،مثل مالى كه ممكن است براى
زيد خير و براى عمرو شــر باشد .همچنین «خير» ازنظر (قواعد ادبى) دو صورت دارد:
 .1پایان نامه «مولفه ها ،کاربردها و پیامدهای اســتدالل به «خیر و ابقی» در قرآن کریم» ،معصومه سالخورده.
استاد راهنما :عباس پسندیده.1396 .

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

 .3روابط همنشینی «خیر» با مفاهیم مثبتی نظیر ایمان ،تقوا ،توبه ،صبر  .4ارتباط واژه
خیر با اضداد خود مانند شر ،سوء ،فتنه و ضرر است.
در مقاله «تحلیل و تبیین ماهیت
اســتدالل «خیر و ابقی» در قرآن کریم »1به نگارش
ِ
ســالخورده و پســندیده ()1396؛ «خیر و أبقی» به عنوان یکی از استداللهای عقلی
و منطقی معرفی شدهاســت .این اســتدالل از چهار مؤلفه :مواجهشــدن با پدیدههای
متعارض ،ارزیابی موقعیت ،تشــخیص خیر پایدار و شر ناپایدار و ترجیح و انتخاب خیر
پایدار تشــکیل شده که بر سه مبنای خداشناسی ،جهانشناسی و انسانشناختی تنظیم
شدهاست؛ اما رویکرد مقاله حاضر ،با تحقیقات انجام شده متفاوت است ،بدینجهت که
ل تفضیلی بودن با توجه به تفسیر «تسنیم»
واژهی «خیر» را براساس أفعلتعیینی و أفع 
مشخص و سپس با دیدگاه دیگر مفسران فریقین بررسی مینماید.
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ون ِإلَى الْخَ ْي ِر» (آلعمران )104/و
«و لْ َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم ُأ َّمةٌ َي ْد ُع َ
اول؛ اســم باشد مانند آيه َ
ِن خَ ْي َر ال َّزا ِد
«و َت َز َّو ُدوا َفإ َ
دوم؛ بهصورت صفت و در معنى أفعل (صفت تفضيلى) مثلَ :
ال َّتقْوى» (بقره( )197/راغب اصفهانی.)300 :1412 ،
 -3-1تفسیر تسنیم

ی آملی ،ازجمله تفاسیر معاصر فارسی
تفسیر ترتیبی «تسنیم» اثر آیتاهلل عبداهلل جواد 
شــیعی است .نام این اثر از آیهي  27ســورهی «مطففین» گرفتهشده و مجلد  54این
تفسیر تا آیه  69سوره طه در تیر  1399به چاپ رسیده است .مفسر تفسیر در کنار قرآن،
سنت و عقل در موارد زیادی از ادبیات عرب ،کالم فالسفه و عرفا نیز بهره بردهاست.
 -2واکاوی آیات خیر تعیینی در قرآن کریم
مقاله حاضر ،با بررســی تمام مجموعه تسنیم ،به 14مورد «خَ یر» بر وزن افعلتعیینی
دستیافته که در ادامه به هریک اشاره میشود:
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 -1-2بررســی واژه «خیر» در آیه  221بقره «...خَ ْي ٌر ِم ْن ُمشْ ِر َك ٍة »...و «...خَ ْي ٌر ِم ْن
ُمشْ ِر ٍك»
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
«و ال َت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ ِر ِ
كات َح َّتى يُؤْ ِم َّن َو َ َل َمةٌ ُمؤْ ِم َنةٌ خَ ْي ٌر
شــروط است ،آیه میفرمایدَ :
كين َح َّتى يُؤْ ِم ُنوا َو لَ َع ْب ٌد ُمؤْ ِم ٌن خَ ْي ٌر ِم ْن
ِم ْن ُمشْ ِر َك ٍة َو لَ ْو َأ ْع َج َب ْت ُك ْم َو ال ُت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ ِر َ
ی آملی در معنای آیه میفرمایند« :با زنان بتپرست
ُمشْ ِر ٍك( »...بقره )221/عالمه جواد 
ازدواج نکنید ،مگر ایمان بیاورند و کنیز با ایمان برای ازدواج خوب اســت نه زن آزاد بت
پرســت ،هر چند ویژگیهای ظاهری او شما را شگفتزده 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» (جوادیآملی .)129-130 /11 :1387،همانطور که در معنا آمد؛ واژه
«خَ یر» در هر دو بار ،بهصورت «خوب» ترجمه شد ،درحالیکه در تفاسیر المیزان و التحریر
چنین معنا شدهاســت« :کنیز با ایمان برای ازدواج بهتر از زن آزاد بتپرســت است»....
(طباطبائی307 /2 :1417 ،؛ ابنعاشور ،بیتا.)343 /2 :
علت تفاوت معنای واژه «خَ یر» در اینآیه براســاس تفسیر «تسنیم» آن است که واژه
«خَ یر» برای تعیین است نه تفضیل؛ یعنی خیر به معنای خوب است نه خوبتر و وجود
قرینههای داخلی و خارجی گواه این مدعاست:
(و ال َت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ ِر ِ
كين) در قبل و پس
(و ال ُت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ ِر َ
كات) و َ
 .1وجود دو نهی َ
از «خیر» در حرمت ظهور دارند .چنانچه «خیر» برای تفضیل باشد ،از آیه حرمت نکاح
با زن یا مرد مشرک استفاده نمیشود ،بلکه از طرفی رجحان ازدواج با کنیز یا عبد مؤمن

 -2-2بررسی واژه «خیر» در آیه  197بقره « ...خَ ْي َر ال َّزا ِد ال َّتقْوى»
آیات  196تا  203بقره ،به حج ،ایام حج ،اعمال و مسائل شرعی و فقهی آن میپردازد.
آیه  197ضمن برشــمردن ماههای حج براســاس روایات و سنت (شوال ،ذیالقعده و
ذیالحجــه) (طباطبائی78 /2 :1417 ،؛ جوادیآملی ،)87 /10 :1389 ،به نهی مطلق
از رفث و روابط زناشــویی ،فسق و سوگند به خدا و جدال و کشمکش میپردازد و بیان
میکند که؛ هر کار خیری انجام دهید خداوند نســبت به آن آگاه اســت (جوادیآملی،
«و َت َز َّو ُدوا َفإ َِّن خَ ْي َر ال َّزا ِد ال َّتقْوى َو ا َّتق ِ
ُون
 .)87 /10 :1389سپس در ادامه میفرمایدَ :
يا ُأولِــي ْ َ
اللْ ِ
باب» (بقره )197/عالمه جوادیآملی میفرماید« :باید توشــه مادی و
معنوی ســفر حج و نیز زاد و توشه سفر آخرت را فراهم آورد .بهترین و بلکه تنها زاد و
توشه سودمند در سیر انسان بهسوی خدا در دنیا و آخرت تقواست و برترین مصداق تقوا
نیز نیل به خداست» (جوادیآملی.)88 /10 :1389 ،
خداوند ســبحان در آیه  27حج ،همه مردم را بهســوی حج فراخوانده و چون سفر حج
توشــه میخواهد ،به تحصیل آن فرمان داده و توشه را بنا بر آیه  197بقره تقوا دانسته
اســت .برخی مفسران« ،تزودوا» را همان زاد و توشــه مادی دانسته و استناد به شأن
نزول روایتشده کردهاند« :روزی مردمی از یمن برای حج ،به خانه خدا سفر میکنند و
تمام توشــه و بار خود را به کناری مینهند و میگویند :نحن متوکلون الی اهلل» (فخر
رازی321 /5 :1420؛ ابن عاشور ،بیتا232 /2 :؛ جوادیآملی.)100 /10 :1389 ،
در اینکه توشه ،توشه مادی باشــد ،بعید نیست و میتواند از مصادیق آیه باشد؛ لیکن
به قرینه داخلی « َفإ َِّن خَ ْي َر ال َّزا ِد ال َّتقْوى» هدف ،تشویق به تقوا ،اصول ارزشی و انجام
کارهای نیک یعنی زاد و توشــه ســفرآخرت اســت (جوادیآملی.)100 /10 :1389 ،
فخر رازی نیز در توضیح «زاد» میگوید :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

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

و از ســوی دیگر ،جواز نکاح با زن یا مرد مشــرک ثابت میشود .همچنین اگر «خَ یر»
برای تفضیل باشــد ،معنای (اولئک یدعون الی النار) این است :زن مشرک که ب ه آتش
دعوت میکند خوب است؛ ولی کنیز مؤمن از او بهتر است ،با آنکه هر دعوتکنندهای
بهســوی آتش شر اســت؛ بنابراین واژه «خیر» در آیه مورد بحث ،برای تعیین است نه
تفضیل (جوادی آملی.)134-135 /11 :1387 ،
 .2گرچه غالبًا واژه «خیر» به معنای أفضل اســت ،برابر قرینه لُبّی یا لفظی ،متصل یا
منفصــل« ،خیر» بهمعنای تعیین خواهد بود و باید حرف «من» یا غیر آن را حســب
«و ُأولُوا ْ َ
ال ْرحــا ِم بَ ْع ُض ُه ْم َأ ْولى بِ َب ْع ٍ
ض»
مورد تفســیر کرد ،چنانکه حرف «با» در َ
(انفــال )75/را برابر تعیین باید تبیین کرد نه تفضیل (جوادی آملی.)136 /11 :1387 ،
بدینصورت ،هر دو واژه «خیر» باتوجه به ســیاق آیات ،معارفعقالنی ،اصولفقهی و
موردی نه بهمعنای أفعلتفضیلی بلکه أفعلتعیینی خواهندبود.
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خدا و دوری از هر آنچه که الهی نیســت و این توشــه ،بهتر از توشه اولی است (فخر
رازی.)321 /5 :1420،
اما در اینکه 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 آنها است (طبری:1412 ،
ن عاشور/2 :1372 ،
163/2؛ فخر رازی321 /5 :1412،؛ طبرســی525 /2 :1372 ،؛ اب 
232؛ مکارمشیرازی )56 /2 :1374 ،و براساس دیدگاه دوم (نظر عالمه جوادیآملی)،
کلمه «خیر» در اینجا تعیینی و خیر مطلق اســت .همانطور که ظاهر آیه میفهماند
معنا چنین میشود :تنها زاد و توشه سودمند تقواست و انسان غیر پرهیزگار ،در حقیقت
بیتوشه است (جوادی آملی.)101 /10 :1389 ،
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 -3-2بررسی واژه «خیر» در آیه  263بقره « ...خَ ْي ٌر ِم ْن َص َدق ٍَة»...
آيات  262تا  264بقره ،درزمینهی ترکمنت و آزار به هنگام انفاقکردن و صدقهدادن
َــو ٌل َم ْع ُر ٌ
وف َو َم ْغ ِف َر ٌة خَ ْي ٌر
اســت ،خداوند متعال نیز در بین این دو آیه میفرماید« :ق ْ
َّ
ليم» (بقره .)263/براســاس نظر عالمه جوادی
ــن َص َدق ٍَة َي ْت َب ُعها َأ ً
ِم ْ
ذى َو اللُ َغ ِن ٌّي َح ٌ
آملی« ،خیر» اگر به صورت اضافه یا همراه «مِن» بیاید و ســیاق کالم مســاعد باشد،
معنای ارجح و خوبتر را میرســاند همچون آیه« :ما نَ ْن َســخْ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو نُ ْن ِسها ن َْأ ِت
بِخَ ْي ٍر ِم ْنهــا َأ ْو ِم ْث ِلها» (بقره)106/؛ ولی با وجود قرینه ،در معنای راجح و خوب نیز به
کار میرود .در آیه مورد بحث هم «خیر» همراه «مِن» آمده اســت؛ لیکن به دلیل آیه
«ال ُت ْب ِط ُلــوا َص َدقا ِت ُك ْم بِالْ َم ِّن َو ْ َ
الذى» (بقــره )264 /صدقه همراه «مَنّ و أذی» را
باطل شمردهاســت ،پس «خیر» به معنای خوب است نه خوبتر (جوادیآملی:1388 ،
.)354-355 /12
عالمهطباطبائی میفرماید :در آيه شــريفه ،خداونــد ،قولمعروف ،آمرزيدن و مغفرت
(يعنى چشمپوشــى از بدىها كه مردم به یکدیگر مىكنند) را بر صدقهاى كه گوشه و
كنايه داشته باشد ترجيح داده و اين مقابله داللت دارد بر اينكه مراد از «قول معروف»
اين اســت كه وقتى مىخواهى ســائل را رد كنى با زبانى خوش رد كنى ،مثال دعايش
ل معروف
كنــى كه خدا حاجتت را برآورد (طباطبائی )597 /2 :1417 ،و این ترجیح قو 
نســبت به صدقه با منت ،در اکثر تفاسیر مفسران ســنی و شیعه بیان شدهاست (فخر
رازی43 /7 :1420،؛ طبرسی648 /2 :1372 ،؛ ابن عاشور ،بیتا519 /2 :؛ سیدقطب،
.)318 /1 :1412
 -4-2بررسی واژه «خیر» در آیه  15آل عمران « ...بِخَ ْي ٍر ِم ْن ذلِ ُك ْم»...
انتخابکــردن واژه «خیــر» در وزن أفعلتعیینی ،از نظر عالمــه جوادیآملی دارای

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

شروطی است .از جمله؛ هرگاه محور بحث ارزیابی نعمتهای خدا باشد ،گفته میشود:
متاع دنیا خوب و کاالی آخرت خوبتر اســت ،چنانکه میان نعمتهای آخرت رضوان
وان ِم َن َّ ِ
الل َأ ْك َبر» (توبه)72 /؛ ولی اگر محور بحث،
«و ِر ْض ٌ
الهی بهتر و اکبر اســتَ :
معرفی راهبرد و رهزن باشــد ،گفته میشــود که رهزن هر چند لذید است ،درون لذت
او گزیدن اســت و راهبرد خوب اســت (جوادی آملی .)337 /13 :1389 ،در آیه« :ق ُْل
َّــات َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها ْ َ
َأ ُأن َِّبئ ُُك ْم بِخَ ْي ٍ
النْها ُر
ذين ا َّتق َْوا ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َجن ٌ
ــر ِم ْن ذلِ ُك ْم لِ َّل َ
وان ِم َن َّ ِ َّ ُ
صير بِالْ ِعبا ِد» (آلعمران)15 /
واج ُم َط َّه َر ٌة َو ِر ْض ٌ
خالِ َ
دين فيها َو َأزْ ٌ
الل َو الل بَ ٌ
خداوند متعال برای متقیان ،بهشتی همیشــگی درنظر گرفته که دارای زوجهایی پاک
است و رضوانالهی را دربردارد ،همچنین در پایان یادآوری مینماید 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 شهوتهاست که
ن جهت ،فاعل تزیین خداوند نبود (جوادی آملی/13 :1389 ،
همگــی رهزن بودند؛ از ای 
 .)338پس در برابر آن ،این آیه را آورد و در شــروع شــمارش نعمتهای بهشتی تعبیر
«خیر» آورد ،پس نمیتوان «خیر» را افعلتفضیل دانست و گفت که حبشهوات 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 خوبتر
(جوادیآملی.)337 :1389 ،
در تفســیر طبری آمده که« :آیا شما را به چیزی باخبر کنم که برتر و بهتر است نسبت
به آنچه که برای شما زینت است و آن را دوست میدارید؟» (طبری)137 /3 :1412،؛
طبرسی مینویسد« :در آیه قبلی ،دنیا کوچک شمرده شده و در این آیه آخرت بزرگ و
باارزش اســت» ()713 /2 :1372؛ فخر رازی نیز در تفسیر کبیر مینویسد« :آیه «ق ُْل
َ ُ
«و َّ
اللُ ِع ْن َد ُه ُح ْس ُــن الْ َمآب»اســت؛ یعنی او ًال،
أ أن َِّبئ ُُك ْم بِخَ ْي ٍر ِم ْن ذلِ ُك ْم» تبیین آیه َ
آخرت فی نفســه و ذاتا بهتر و باالتر از دنیا است .دومًا ،منافع آخرت بهتر از منافع دنیا
اســت .سومًا ،همانطور که دنیا دلپذیرتر ،وســیعتر و فراختر از رحم مادر است ،ولی
آخرت دلپذیرتر ،وسیعتر و فراختر از همین دنیاست و چهارم اینکه نعمتهای دنیوی
آمیخته با ضرر اســت ولی نعمتهای اخروی چنین نیســت» (فخــررازی/7 :1412 ،
 )164و همچنین براســاس نظر عالمهطباطبائی ،آیه قبلی لذات و نعمتهای دنیوی
را شــمرده است و در این آیه خداوند به چیزی بهتر هدایت میکند .ایشان معتقد است:
«نعمتهاى آخرتى همه خوبىها را دارد؛  .1باقى است  .2زيبايى و لذتش حقيقى است
 .3بطالن در آن راه ندارد  .4امورى اســت همجنس شهوات دنيا .خالصه خواص آنچه
در دنيا هســت در آخرت هم هســت ،با اينتفاوت كه نعمتهاى آخرت خالى از قبح و
فساد اســت و آدمى را از آنچه برايش بهتر و واجبتر است ،باز نمىدارد» (طباطبایی،
 .)95 /3 :1417همانطور که بیان شــد؛ دو دیدگاه کام ً
ال 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.
ون »
 -5-2بررسی واژه «خیر» در آیه  157آل عمران « ...خَ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
ک دنیا و
قرآنکریــم ،در پاســخ به کافرانی (مســلمانان ظاهری) که در پی متــاع اند 
جمعآوری غنایم جنگی (جنگ احد) ،ترکپســت کردند تا جنگ شکســت خورد و نیز
«و لَ ِئ ْن ُق ِت ْل ُت ْم في
مســلمانان را از رفتن به جنگ و ســفر برحذر میکردند ،میفرمایدَ :
الل َأ ْو ُم ُّت ْم لَ َم ْغ ِف َر ٌة ِم َن َّ ِ
َســبيلِ َّ ِ
ون» (آلعمران .)157 /به
الل َو َر ْح َمةٌ خَ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
فرمــوده عالمه جــوادیآملی ،آمدن «مغفره» و «رحمه» به صــورت نکره (که برای
بزرگداشت آن دو اســت) به صورت «خیر» تعیینی اســت (جوادیآملی/16 :1388 ،
 .)125در بیان قرآن حب به شــهوات ،حب به دنیا ،حب به مال و اوالد و جان همگی
الدنْيا لَ ِع ٌب َو لَ ْه ٌو َو ِزي َنةٌ َو َتفاخُ ٌر بَ ْي َن ُك ْم َو َتكاث ٌُر
«اع َل ُموا َأن ََّما الْ َحيا ُة ُّ
ناپســند استْ :
َ
وال َو ْ َ
ِفــي ْ َ
ال ْم ِ
تاع
...و َما الْ َحيــا ُة ُّ
الدنْيا ِإ َّال َم ُ
ار َ
ال ْوال ِد َك َم َثــلِ َغ ْي ٍث أ ْع َج َب الْ ُك َّف َ
الْغ ُُرور» (حدید )20/و نشان میدهد 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(خوبتر) (جوادی آملی.)128 /16 :1388 ،
از ســوی دیگر فخر رازی ،طبری و عالمه طباطبائــی اعتقاد به تفضیلی بودن «خیر»
دارنــد (طبری99 /4 :1412 ،؛ فخر رازی403 /9 :1412 ،؛ طباطبائی56 /4 :1417 ،؛
مکارمشــیرازی .)138 /3 :1374 ،همچنین آقای مکارم شــیرازی اذعان میکنند که؛
اصو ًال نبايد اين دو را با هم مقايســه كرد ولى در برابر افكار پستى كه چند روز زندگى
و ثروتاندوزى را بر افتخار جهاد و شــهادت مقدم مىداشتند راهى جز اين نیست که
بگويد :آنچه را شما از طريق شهادت يا مردن در راه خدا بدست مىآوريد بهتر است از
آنچه كافران از راه زندگى نكبتبار و آميخته با شهوات و دنياپرستى خويش جمعآورى
مىكنند (مکارمشیرازی.)138 /3 :1374 ،
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 -6-2بررسی واژه «خیر» در آیه  25نساء «َ ...أ ْن َت ْص ِب ُروا خَ ْي ٌر لَ ُك ْم»
تواناییمالی ،در امر ازدواج مسألهای مهم است ،در صدراسالم برخی شرایطمالی خوبی
«و َم ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع ِم ْن ُك ْم َط ْو ًال َأ ْن َي ْن ِك َح
نداشــتند؛ از اینرو خداوند متعال میفرمایدَ :
نات...ذلِ َ
ــت َأ ْيمان ُُك ْم ِم ْن َف َتيا ِت ُك ُم الْ ُمؤْ ِم ِ
نات الْ ُمؤْ ِم ِ
الْ ُم ْح َص ِ
ك لِ َم ْن
نات َف ِم ْن ما َم َل َك ْ
خَ ِش َي الْ َع َن َت ِم ْن ُك ْم َو َأ ْن َت ْص ِب ُروا خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» (نساء)25 /
به فرموده عالمه جوادی آملی ،از نظر شــرعی و فقهی ،جــواز و حلیت ازدواج با کنیز
نیازمند دو شرط است :اول؛ عدم تواناییمالی 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

كان خَ ْيراً لَ ُه ْم»...
 -7-2بررسی واژه «خیر» در آیه  46نساء « ...لَ َ
در قرآن ،یهودیان مصداق تحریفکنندگان کالمالهی هستند و این کار را نه تنها خود
انجام میدادند بلکه آرزوی آن داشــتند که به پیروان دیناسالم آموزش دهند .خداوند
ون الْ َك ِل َم َع ْن َم ِ
ون َســ ِم ْعنا
واض ِع ِه َو َيقُولُ َ
ذين ها ُدوا يُ َح ِّر ُف َ
متعــال میفرمایدِ « :م َن الَّ َ
ــم ْع َغ ْي َر ُم ْس َمعٍ َو ِ
راعنا لَ ًّيا بِ َألْ ِســ َن ِت ِه ْم َو َط ْعن ًا ِفي الدِّينِ َو لَ ْو َأنَّ ُه ْم
َو َع َص ْينا َو ْاس َ
َ
َ
كان خَ ْيراً لَ ُه ْم َو أق َْو َم» (نساء )46/در شأن
قالُوا َســ ِم ْعنا َو أ َط ْعنا َو ْاس َم ْع َو ان ُْظ ْرنا لَ َ
نزول این آیه دو روایت آمدهاســت .اول اینکه از ابنعباس نقلشده« :رفاعهبن یزید
ن التابوت که از بزرگان یهودی بود ،وقتــی پیامبر خدا صحبت میکرد ،زبانش را به
بــ 

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

معنای فروافتادن در دام زنا باشد ،بلکه مرد مضطر به همسرداری با هرگونه اضطرار که
توان مالی ازدواج با زن آزاد را ندارد ،میتواند با کنیز به شکل دائم یا موقت ازدواج کند
(جوادیآملی.)373 /18 :1389 ،
«و َأ ْن َت ْص ِب ُروا خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» را دوگونه تفسیر کردهاند:
بدین جهت جمله َ
 .1برخی «عنت» را زنا دانستهاند .بر ایناساس« ،خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» 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 دانســتهاند .بر اینپایه «خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» حکمی
اخالقی اســت؛ یعنی در موردی که ازدواج با کنیز جایز است ،اگر دشواریها را تحمل
کنید و با کنیز ازدواج نکنید ،برای شــما بهتر است ،چون کنیز تحت امرو نهی موالی
خود اســت و نمیتواند 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 میشود (جوادیآملی.)401 /18 :1389 ،
«و َأ ْن َت ْص ِب ُروا خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» گفته اســت :اگر استطاعت دارید
ابن عاشــور در معنای آیه َ
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 (ابنعاشور:1372 ،
 .)95 /4عالمــه طباطبائی نیز َ
ــروا خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» را به دو صورت معنا کرده
َ
«و أ ْن َت ْص ِب ُ
اســت :اول؛ اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشــتندارى نمایيد برایتان
بهتر اســت .دوم؛ صبر از ارتكاب زنا ،براى اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه
ملكه تقوا در نفس است ،وقتى انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج
كرده باشــد و چه نكرده باشد بهتدريج نفســش داراى ملكه تقوا مىشود (طباطبائی،
.)280/4 :1417
بنابراین واژه «خیر» در آیه باال ،با توجه به سیاق به هر دو معنای أفعل تعیینی و أفعل
تفضیلی میتواند باشــد ،عالمه جوادی آملی نیز بهصراحت تعیین نکرده و فقط به بیان
دو دیدگاه پرداخته است.
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حالت مســخرهآمیزی تاب میداد و میگفت« :ارعنا سمعک یا محمد! حتی نفهمک» و
با اینکار اسالم را مورد تمسخر قرارمیداد» (سیوطی )168 /2 :1404،و در روایت دوم
آمدهکه« :مسلمانان بهجهت اینکه آیات الهی را بهخوبی فرابگیرند از عبارت «راعنا»
اســتفاده میکردند .این واژه در زبان عبری به معنای «تحمیقکردن» است و یهودیان
از این فرصت استفاده کرده و این واژه را به تمسخر به کار میبردند» .در پی این وقایع،
آیه  46سوره نساء نازل شدهاست (مکارمشیرازی.)404 /3 :1374،
براساس نظر عالمه جوادیآملی ،خداوند در این آیه به مسلمانان میفرماید که؛ به جای
«راعنا» از کلمه «انظرنا» اســتفاده کنند یعنی «ای پیامبر خدا! منتظر ما باش و با تأنی
كان
و آهســته سخن بگو تا همه کالم شما را بفهمیم یا بنویسیم» .در این صورت« ،لَ َ
خَ ْيراً لَ ُه ْم» 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 آنکه برابر گمان کاسد و فاسد آنان گفته
شده باشد؛ یعنی بر فرض که روش مشئوم شما خوب و مایه قوام باشد ،ایمان مخلصانه
خوبتر و قوام بخشتر خواهدبود (جوادی آملی.)81-82 /19 :1389،
در تفاسیر اهل سنت ،واژه «خیر» یا به صورت «خیر» تنها آمده یا اصال معنا نشدهاست،
ولی واژه «اقوم» به صورت تفضیلی معنا شدهاست (طبری77 /5 :1412 ،؛ فخر رازی،
ن عاشــور .)147 /4 :1372 ،عالمه طباطبایی سخنی متفاوت دارند
94 /10 :1412؛ اب 
َ
«و لَ ْو أنَّ ُه ْم قالُوا
و میفرمایند« :سمعنا و عصینا »...نه سخن خیری است نه با قوام تا َ
كان خَ ْيراً لَ ُه ْم َو َأق َْو َم» از آن بهتر و با قوامتر باشد،
َس ِم ْعنا َو َأ َط ْعنا َو ْاس َم ْع َو ان ُْظ ْرنا لَ َ
بلکه مقايســه بين اثر حق و اثرى است كه يهود حقش مىپنداشت و معناى جمله اين
است :اگر يهود مىگفتند« :سَمِعْنا وَ أَ َطعْنا» خير و قوام در آن بيشتر بود از خير و قوامى
كه در دل خود براى طعن فرض كردهاند (طباطبایی.)365 /4 :1417 ،
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 -8-2بررسی واژه «خیر» در آیه  59نساء «ذلِ َ
ك خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْأوي ً
ال»
آیــه ذیل ،مــردم را به اطاعت از خدا ،پیامبــر و والیان امر الهی فرمــان میدهد و از
جامعترین آیات درباره مســائل اصولی ،بیانگر منابع فقه و دلیل نقلی حجیت ســخن
ذين آ َم ُنوا
خدای ســبحان و پیامبر اکرم و اولواالمر اســت .آیه میفرماید« :يا َأيُّ َها الَّ َ
َأطي ُعوا َّ َ َ
ول َو ُأولِي ْ َ
الر ُس َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإ ِْن تَنازَ ْع ُت ْم في شَ ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى
الل َو أطي ُعوا َّ
الل َو الْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر ذلِ َ
ون بِ َّ ِ
َّ ِ
ك خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُــن َت ْأوي ً
الر ُس ِ
ال»
ــول إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
الل َو َّ
(نساء)59 /
براســاس نظر عالمه جوادیآملی ،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 .درحالیکه به حکم
عقــل ،اطاعت خدا ،پیامبر و امامان معصوم و نیز در صورت تنازع ،رجوع به آنان واجب

 -9-2بررسی واژه «خیر» در آیه  19انفال «َ ...ف ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم»...
قبل از شــروع جنگ بدر ،کافران پیش از آنکه از مکه به سوی میدان بدر خارج شوند،
کنــار خانهکعبــه آمدند و با حالتی حق به جانب ،دســت در پردههای خانهکعبه زدند و
گفتند :خدایا از میان این دو لشــکر ،آن گروه که برتر و گرامیتر اســت پیروزگردان.
روایتشــده که ابوجهل میگوید( :اللهم ربنا ديننا القديــم و دين محمد الحديث فأى
دينين كان أحب إليك و ارضى عندك فانصر اهله اليوم) (طبرســی.)816 /4 :1372 ،
خداوند متعال نیز ،پس از پیروزی مســلمانان در جنگ بدر میفرماید« :إ ِْن َت ْس َت ْف ِت ُحوا
َفق َْد جا َء ُك ُم الْ َف ْت ُح َو إ ِْن َت ْن َت ُهوا َف ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم َو إ ِْن َت ُعو ُدوا نَ ُع ْد» (انفال )19 /سهقول
در بین اصحاب تفســیر درباره مخاطب «إ ِْن َت ْســ َت ْف ِت ُحوا» آمدهاســت؛ 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 نکردهاند و
نظر عالمه جوادی آملی بر قول اول است یعنی عبارت «إِنْ تَسْ َت ْفتِحُوا» خطاب تحکم
آمیزی به کفار است.
«و إ ِْن َت ْن َت ُهوا َف ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» یعنی ما شما را از شرک ،مشاقه با
بر اســاس نظر ایشان َ
اســام و مسلمین و تمرد از خدا و پیامبر خدا نهی کردیم و اگر نهیپذیر بشوید برای
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تعیینی است ،چون رجوع به مرجع عالم و پیروی از او پیروانش را از هرگونه خطایی در
امان نگه میدارد (جوادی آملی .)271 /19 :1389 ،به عالوه سیاقآیه شریفه ،شهادت
میدهد که بر مومنان واجب تعیینی اســت از خدا ،پیامبر و اولیاالمر اطاعت کنند و در
تنازعات به کتاب خدا و سنت پیامبر مراجعه کنند ،در غیر اینصورت با مومن بودن آنان
ســازگار نیست .همچنین تهدید شدید در برخی از آیات مانند « َي ْو َم ُت َق َّل ُب ُو ُجو ُه ُه ْم ِفي
ون يا لَي َتنا َأ َط ْع َنا َّ َ َ
الن ِ
الر ُســوال * َو قالُوا َربَّنا ِإنَّا َأ َط ْعنا سا َد َتنا َو
الل َو أ َط ْع َنا َّ
َّار َيقُولُ َ ْ
َ
الس ِ
ــبيال» (احزاب )66-67 /نشانمیدهد که آیه مورد بحث افعل
ُك َبرا َءنا َفأ َض ُّلونَا َّ
تعیینیاســت؛ 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 شدهاست) (جوادیآملی.)271-272 /19 :1389 ،
در تفاسیر سنی و شیعه آمده که؛ واژه «خیر» به معنای خیر ولی «أحسن» بر وزن أفعل
به معنای أصلح است (طبری)96 /5 :1412 ،؛ فخر رازی واژه «خیر» را همان «خیر»
و «احســن» را همان احسن معنا کرده و به نقش نحوی هیچ یک اشارهای نکردهاست
(فخر رازی)119 /10 :1412 ،؛ در التحریر واژه «خیر» به معنای ســود و منفعت ،ضد
شــر و بر وزن أفعل تفضیل است (ابن عاشــور)169 /4 :1372 ،؛ عالمه طباطبائی در
معنای آیه «ذلِ َ
ــن َت ْأ ِو ًيل» فرموده است :برگرداندن حكمى كه در آن
ك خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُ
تنازع داريد ،به خدا و رســول او بهتر است و يا (اطاعت خدا و رسول و اولى االمر بهتر
است) (طباطبائی.)402/4 :1417 ،
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شــما خیر اســت .به عقیده ایشــان ،تعبیر « َف ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم»؛ یا خیر أفعل تعیین است؛
بنابراین آنچه 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 ،وحیالهی بهتر
از آن اســت و اطاعت از وحیالهی 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؛ مکارمشــیرازی )118 /7 :1374 ،و توضیحی درباره آن داده نشدهاست ولی در
ترجمه قرآن مکار م شیرازی ،از لفظ «بهتر» استفاده شده است (مکارمشیرازی:1373،
 .)179 /1همچنین در تفســیر طبری آمدهکه« :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 )139 /9 :1412 ،و با چنین مضمونی در تفسیرکبیر نیز
آمدهاست (فخر رازی.)468 /15 :1412 ،
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 -10-2بررسی واژه «خیر» در آیه  70انفال « ...في ُق ُلوبِ ُك ْم خَ ْيراً»...
آیات  67تا  70ســوره انفال شامل احکام اسیران جنگی اســت ،خداوند متعال در آیه
چهارم ب ه پیامبر دســتور میدهد که اســیران را با بیان دلگرمکنندهای بهسوی ایمان و
اصالح روش خود دعوت و تشویق کند (مکارمشیرازی )251/ 7 :1374 ،و میفرماید:
السرى إ ِْن َي ْع َل ِم َّ
ي َأ ْي ُ
ي ُق ُلوبِ ُك ْم خَ ْيراً يُؤْ ِت ُك ْم
اللُ ف 
«يا َأيُّ َها ال َّن ِب ُّي ق ُْل لِ َم ْن ف 
ديك ْم ِم َن ْ َ ْ
خَ يراً ِم َّما ُأ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم َو َي ْغ ِفر لَ ُك ْم َو َّ ُ
حيم» (انفال )70 /خیر اول ،تعیین است.
الل َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
ْ
ْ
در تفسیر تسنیم آمده که «خیر اول» عبارت است از :ایمان ،توبه ،پرهیز از تهاجم علیه
نظام اســامی و مانند آن و این «خیر» خیر نسبی نیست بلکه خیر تعیینی است؛ چون
آنچه 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 میشود نه خیر نسبی ،پس
أفعلتعیین 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،
اســام ،اطاعت از خدا و رسول در تمامتکالیف ،توبه ،یاری رسولخدا و عدم جنگ با
رسول خدا است و «خیردوم» صفتتفضیلی به معنای بهتر است (طبری/15 :1412 ،
514؛ فخر رازی35 /10 :1412 ،؛ ابن عاشور .)166 /9 :1372 ،عالمه طباطبایی نیز،
«خیر اول» را ایمان به خدا و «خیر دوم» را بهصورت تفضیلی معنا کرد ه اســت« :اى
پیامبر! بگو به آن كســانى كه در دست شمايند و آن اسيرانى كه بر آنان تسلط يافتهايد
و از ايشــان فديه گرفتهايد ،اگر چنانچه در دلهايتان ايمان به خدا وجود مىداشــت و
خداوند آن را میفهمید ،بهشــما چيزهايى ميداد كه از آن فديه كه مســلمانان از شما

گرفتهانــد بهتر بود» (طباطبائی )137 /9 :1417 ،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 خوبتر است.

 نآرق رد »ریَخ« هژاو ندوب »ینییعت لعفأ« ای »یلیضفت لعفأ« رد نارسفم ءارآ یجنسرابتعا

 -11-2بررسی واژه «خیر» در آیه  95نحل «ُ ...ه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم»...
ی و تقابل و تضاد بین عهد
پیمانشکنی و سوگند دروغ گفتن در آیه  94سوره نحل نه 
َّ
«و ال تَشْ َت ُروا بِ َع ْه ِد ِ
الل ث ََمن ًا
و ثمن در آیه بعد به تصویر کشــیده شده .آیه میفرمایدَ :
ا ِإنَّما ِع ْن َد َّ ِ
قَليــ ً
ون» (نحل( )95/و (هرگز) پيمان الهى
الل ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
را با بهاى كمى مبادله نكنيد .آنچه نزد خداســت ،براى شما بهتر است اگر مىدانستيد)
واژه«خیر» در « ِإنَّما ِع ْن َد َّ ِ
الل ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» أفعل تعیینی اســت .عالمه جوادی آملی
میفرماید« :ثمن قلیلی که انســان با عهد فروشی میگیرد ،خوب نیست تا گفتهشود،
بهشــت خوبتر و بهتر از این اســت .نمیتوان گفت :مال حرام خوب است ولی مال
حالل خوبتر.
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
آیه بعدی« :ما ع ْن َدك ْم َي ْن َف ُد َو ما ع ْن َد الل باق» نیز تأییدی بر این است که بهای ناچیز
دنیا قابل قیاس با آنچه نزد خدا اســت ،نیست و چیزی که نابود شدنی است ،نمیتواند
با چیز ماندگار و همیشگی برابری کند( .سایت جوادی آملی ،سوره نحل /جلسه .)106
در تفاســیر اهل سنت ،جمله « ِإنَّما ِع ْن َد َّ ِ
الل ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم» اینطور بیانشده که؛ آنچه
که نزد خداســت برای شما از هر چیزی بهتر و افضل است (طبری114 /14 :1412 ،؛
فخر رازی.)266 /20 :1412 ،
در التحریر آمده که :این نهی ،به خاطر پیمانشــکنی تازه مسلمانانی است که ثروتشان
را از دســت داده و از منافعشان در دست مشرکان جامانده است؛ بهخاطر همین این آیه
«و ال َت ْنق ُُضوا ْ َ
مان بَ ْع َد َت ْو ِك ِ
«و ال َت َّت ِخ ُذوا َأ ْيمان َُك ْم
ال ْي َ
يدها» (نحل )91 /و َ
را بــه آیه َ
َّ
َدخَ ًل بَ ْي َن ُك ْم» (نحل )94/معطوف کرده اســت .جمله « ِإنَّما ِع ْن َد ِ
الل ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُكم» نیز
علت این نهی است؛ چون آنچه نزد خداست از هر ثمن و قیمتی بهتر است (ابنعاشور،
.)218 /13 :1372
بهگفته مکارمشیرازی« :هر بهايى که در برابر عهد الهی قرار بگيريد كم و ناچيز است،
حتى اگر تمام دنيا را به شما بدهند ارزش يك لحظه وفاى به عهد الهى را ندارد .چون
آنچه نزد خداســت برای شما بهتر است» (مکارم شــیرازی .)388 /11 :1374 ،ایشان
ــم َي ْن َف ُد َو ما ِع ْن َد َّ ِ
الل ٍ
باق» را
نیــز همچون عالمه جوادیآملی ،آیه بعدی «ما ِع ْن َد ُك ْ
دلیل برتری «آنچه که نزد خداســت» میدانند .بــا اینتفاوتکه عالمه جوادیآملی،
میفرماید :خوب اســت؛ چون آنچه نزد شماست فانی و آنچه نزد خداست باقی است
ولی آقای مکارمشیرازی میفرماید :بهتر است؛ چون آنچه نزد شماست فانی و آنچه
نزد خداست باقی است.

سال پنجم
شمارة دوم
پیاپی10 :
پاییز و زمستان
1399

73

 -12-2بررسی واژه «خیر» در آیه  62صافات َ
«أ ذلِ َ
ك خَ ْي ٌر ن ُُز ًال»...
آیات ســوره مبارکه صافات صفآرایی خیر و شر و تقابل عقاید منکران و موحدان است.
خداونــد متعال پس از بیان عقاید منکران و ابطال آنهــا و اثبات عقاید موحدان ،پایان
کار دوزخیان و بهشــتیان را چنیــن میفرمایدَ :
«أ ذلِ َ
ــج َر ُة ال َّز ُّقو ِم»
ك خَ ْي ٌر ن ُُز ًال َأ ْم شَ َ
ل تعیینی است
ی آملی؛ در اینجا« ،خیر» به معنای أفع 
(صافات )62/بنا بر نظر عالمه جواد 
یعنی «کدامیک از اینها خوب و خیر است؟» (سایت جوادی آملی ،سوره صافات ،جلسه).
در تفسیر کبیر در معنای این آیه ،آمده که؛ نعمتهای یاد شده در باال برای اهل جنت،
خیر باقی و ماندنی اســت .محصول نعمتهای بهشتی لذت و سرور برای اهل جنت و
محصول درخت زقوم درد و غم میباشد 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
میکنند (فخررازی .)336 /26 :1412 ،آقای مکارمشــیرازی نیز ،تقابل بین «ذلک» و
«درخت زقوم» را بیانکرده و میفرماید« :قرآن مىگويد :آيا اين (نعمتهای بهشــتی)
بهتر اســت يا درخت زقوم؟ تعبير به «بهتر» دليل بر اين نيســت كه درخت زقوم چيز
خوبى اســت و نعمت بهشتيان از آن بهتر است .علت آناستکه اين تعبيرات در لغت
عرب گاه در مواردى به كار مىرود كه در يك ســو ،هيچگونه خوبى اصال وجود ندارد،
ولى اين احتمال وجود دارد كه اين يك نوع كنايه است» (مکارمشیرازی/19 :1374 ،
 .)69همچنیــن عالمه طباطبایی نیز میفرماید :كلمه «خير» در آيه شــريفه به معناى
وصف است نه به معناى لغوىاش (كه در فارسى به معنى بهتر است) ،چون معنا ندارد
بگوييم درخت زقوم بهتر نيســت ،زيرا درخت «زقوم» اصال خوب نيســت (طباطبایی،
.)140 /17 :1417
بنابراین ،واژه «خیر» در آیه باال ،به صراحت بیان عالمه جوادی آملی ،به خاطر تضادی
که بین نعمتهای بهشــتی و عذابهای جهنمی وجود دارد آملی ،أفعل تعیینی است.
دیگر مفســران نیز ایــن تقابل را بیان کردهاند اما با ذکــر دالیلی أفعل تفضیلی بودن
«خیر» را برگزیدهاند.
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 -13-2بررسی واژه «خیر» در آیه  9جمعه «...ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم ...»
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
ــع ْوا إِلى ِذ ْك ِر
ذين آ َم ُنوا إِذا نُو ِد َي لِ َّ
میفرماید« :يا َأيُّ َها الَّ َ
اس َ
لصال ِة ِم ْن َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة َف ْ
َّ ِ
ــع ْوا
الل َو َذ ُروا الْ َب ْي َع ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
اس َ
ون» (جمعه )9/وجود جمله « َف ْ
إِلى ِذ ْك ِر َّ ِ
الل َو َذ ُروا الْ َب ْي َع» (پس به ســوی نماز بشتابید و خرید و فروش را رها کنید)
ون» ،بنابر دالیلی همچون هم کفو
موجب میشــود تا «ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
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

 -14-2بررسی واژه «خیر» در آیات آل عمران 54/و  ،150انعام 57/و...

در آیات قرآنکریم ،موارد فراوانی یافت میشود که واژه «خیر» به معنای بهترین است:
«و َّ
اللُ خَ ْي ُر الْ ِ
«و ُه َو خَ ْي ُر الن ِ
رين» (آلعمران،)54/
ماك َ
َّاص َ
رين» (آلعمــرانَ ،)150 /
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
ميــن» (اعراف« ،)87/أن َْت
«و ُه َو خَ ْي ُر الحاك
ــو خَ ْي ُر الفاص َ
َ
لين» (انعــامَ ،)57/
َ
«و ُه َ
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
ْ
ْ
«و الل خَ ْي ُر
«و أن َ
خَ ْي ُر الفات َ
ْــت خَ ْي ُر الغاف َ
رين» (اعراف  )155/و َ
حين» (اعرافَ ،)89/
الْ ِ
رين» (انفال.)30/
ماك َ
بنابر نظر عالمه جوادیآملی ،اوصافی که درباره خدایسبحان است و در قالب بهترین
میآید ،همچــون :خیرالحاکمین ،خیر الغافرین ،خیرالرازقیــن ،خیر الفاصلین و ،...واژه
«خیر» أفعلتعیینی است .ایشان برای اثبات مدعای خود میفرمایند که« :اینمعنا که
هم خدا خالق اســت و هم دیگران ،ولی او بهتر است ،اشتباه است .اگر قرآن میفرماید
َّ ُ
ــي»
خدا (احســن الخالقین) اســت ،در بخشهای دیگر میفرماید« :الل خالِ ُق ُك ِّل شَ ْ
(زمر )62/این موجبهکلیه تخصیصپذیر نیســت (یعنی درباره دیگران توهم شــود که
آنها هم خالقاند؛ نظیر مســیح علیهالسالم یا سایر موارد اعجازی) ،بلکه آنها مظهر
خالقیت خدا هستند نه اینکه واقعا آنها هم خالقاند ،خدا هم خالق است؛ منتها خالقیت
خدا بهتر از خالقیت اینهاست» (سایت إسرا ،درس اخالق جوادیآملی).
«و ُه َو خَ ْي ُر الن ِ
رين»
َّاص َ
جستوجو در تفاسیر اهل سنت نیز نشان میدهد؛ آیاتی همچون َ
(آل عمــران )150 /به معنــای بهترین یاریکنندگان (طبــری81 / 4 :1412 ،؛ فخر
رازی384 /9 :1412 ،؛ عالمه طباطبایی65 /4 :1417 ،؛ ابن عاشور248 /3 :1372 ،؛
«و َّ
اللُ خَ ْي ُر الْ ِ
رين» (آلعمران )54/بهمعنای
ماك َ
مکارمشــیرازیَ ،)124 /3 :1374 ،
بهترین مکرکنندگان (طبرســی90 /4 :1372 ،؛ ابنعاشــور106 /3 :1372 ،؛ مکارم
رين» (اعراف  )155/بهمعنای بهترین
«و َأن َْت خَ ْي ُر الْغا ِف َ
شیرازی )564 /4 :1374 ،و َ
آمرزنده (طبری53 /9 :1412،؛ فخر رازی378 /15 :1412،؛ طبرسی764 /4 :1372 ،؛
طباطبایی273 /8 :1417 ،؛ ابن عاشــور309 /8 :1372 ،؛ مکار م شــیرازی/5 :1374،
 ) 264آمده است.
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ون» یعنی آنچه
در برخی تفاســیر سنی و شیعه عبارت «ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
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/28 :1412 ،
66؛ طبرسی434 /10 :1412 ،؛ فخر رازی542 /30 :1412 ،؛ ابنعاشور/28 :1372 ،
ون» تشويق و تحريك مسلمانها
 )203در واقع ،جمله«ذلِ ُك ْم خَ ْي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
به نماز و ترك بيعى است كه بدان مامور شدهاند (طباطبائی.)274 /19 :1417 ،
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نتیج ه
در روششناســی تفسیر «قرآن به قرآن» توجه به سیاق ،نظم و پیوستگی آیات و زبان
عربی از اهمیت بسزایی برخوردار است .بنا بر نظر عالمه جوادیآملی ،واژه «خَ یر» در
قرآنکریم ،بر وزن «أفعل» در مواردی با توجه به سیاق و ارتباط بین آیات ،أفعل تعیینی
ل تفضیلی بودن آن دارند.
اســت .درصورتیکه دیگر مفسران شیعه و سنی معتقد به أفع 
پژوهشحاضر ،بهشیوه توصیفی-تطبیقی بهبررسی أفعلتعیینی یا أفعلتفضیلی بودن
واژه «خیر» در تفســیر «تسنیم» و دیگر تفاسیر سنی و شیعه پرداختهاست .بررسیها
نشــان داد :در آیاتی همچون بقره ،221/بقره ،197 /بقره ،263/آل عمران ،157/نساء/
 ،25نساء ،46 /نساء ،59 /انفال ،19/انفال ،70/نحل ،95 /صافات 62/و جمعه ،9/واژه
«خیر» أفعلتعیینی اســت نه أفعلتفضیلی .بنا بر اســتدالل عالمه جوادی آملی ،در
هنگام مقایسه بین دو چیز (خوب و خوبتر ،به و بهتر) باید همتا بودن و همعیار بودن
لحاظ شــود .درصورتیکه سنخیت اشیاء متفاوت باشد ،مقایسه درست نیست .در دیگر
تفاســیر شیعه و ســنی ،بهصراحت به تفضیلیبودن واژه «خیر» اشارهشده و در موارد
کمی «خیر» بدون هیچ بیانی و اشــاره به وزن آن ،فقط «خیر» معنا شدهاست .مسئله
ــو خَ ْي ُر الن ِ
«و
دوم ایناســ 
َّاص َ
ت که؛ در آیاتی همچون َ
رين» (آلعمرانَ ،)150 /
«و ُه َ
َّ ُ
الل خَ ْي ُر الْ ِ
«و ُه َو خَ ْي ُر الْ ِ
«و ُه َو خَ ْي ُر
فاص َ
ماك َ
لين» (انعامَ ،)57/
رين» (آلعمرانَ ،)54/
مين» (اعرافَ ،)87/
الْ ِ
رين»
«أن َْت خَ ْي ُر الْفا ِت َ
«و َأن َْت خَ ْي ُر الْغا ِف َ
حاك َ
حين» (اعرافَ ،)89/
«و َّ
اللُ خَ ْي ُر الْ ِ
رين» (انفال ،)30/عالمه جوادیآملی به تعیینی بودن
ماك َ
(اعراف )155/و َ
آیات اشــاره میکنند و میفرمایند« :نمیتوان گفت دیگران ناصر ،ماکر ،غافر و خالق
هستند و خداوند بهترین ناصر ،بهترین ماکر ،بهترین غافر ،بهترین خالق و ...است؛ بلکه
آنها مظهر خالقیت خداوند هســتند و اگر یاریگر ،حاکم ،خالق و ...هستند ،همگی به
اذنالهی و بهخواست خداوند متعال است .دیگر مفسران ،به تفضیلیبودن «خیر» در
چنین آیاتی اشــاره میکنند ،هر چند معتقد به دلیل مطرحشده در باال هستند؛ بنابراین
میتوان گفت :نگارش تفاســیر جدید ،رهیافتی بهسوی کشــف معارفدینی جدید و
روزآمد اســت که انسان را نسبت به قرآنکریم فروتن میکند و شبنمی از الطافالهی
شامل انسان میشود.
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1.1قرآنکریم
2.2ابن عاشور ،محمد بنطاهر (بیتا)« :التحریر و التنویر» ،بیروت :موسسهالتاریخ.
3.3ابن منظور ،محمد بن مکرم (بیتا)« :لسانالعرب» ،بیروت :دارصادر.
4.4الهبداشتی ،علی (« :)1381خیر از منظر قرآنکریم» ،صحیفه مبین ،دوره دوم ،شماره  27و .28
5.5پرچم ،اعظم؛ محمدزاده ،عاطفه؛ قاســمی ،مهناز (« :)1395معناشناسی خیر در قرآن» ،نخستین همایش ملی
واژهپژوهی در علوماسالمی ،گروه الهیات دانشگاه یاسوج.
6.6جوادیآملی ،عبداله «تسنیم» ،قم :بیروت.
7.7راغباصفهانی ،حسینبنمحمد (« :)1412مفردات الفاظ القرآن» ،بیروت :دارالقلم.
8.8ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر (« :)1404الدرالمنثور فی تفســیر المأثور» ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی
نجفی.
9.9سیدقطب ،ابراهیم شاذلی (« :)1412فی ظاللالقرآن» ،بیروت :دارالشروق.
اســتدالل ((خیــر و ابقی)) در
1010ســالخورده ،معصومه؛ پســندیده ،عباس (« :)1396تحلیل و تبیین ماهیت
ِ
قرآنکریم» ،مطالعات تفسیری ،شماره  ،29صص .171-184
1111طباطبائی ،سیدمحمدحســین (« :)1417المیزان فی تفســیرالقرآن» ،قم :دفتر انتشــارات اسالمی جامعهی
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم.
1212طبری ،ابوجعفر محمدبنجریر (« :)1412جامع البیان فی تفسیر القرآن» ،بیروت :دارالمعرفه.
1313فخررازی ،محمدبنعمر (« :)1420مفاتیحالغیب» ،بیروت :داراحیاءالتراث العربی.
1414قرشی ،سیدعلی اکبر (« :)1371قاموس قرآن» ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
1515مکارمشیرازی ،ناصر و همکاران (« :)1374تفسیرنمونه» ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
1616مکارمشیرازی ،ناصر (« :)1373ترجمه قرآن» ،قم :دارالقرآن الکریم.
1717مرتضی زبیدی ،محمدبنمحمد (« :)1414تاجالعروس من جواهرالقاموس» ،بیروت :دارالفکر.
1818سایت اسراء ،دروس تفسیر جوادیآملی،
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