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  دهكيچ

ان یـ رده و از مکـ ن یـی ه خداونـد آن را تع کـ اسـت   یاله یمنصبی، اسالم ۀت در جامعیمکه منصب حاکعه معتقد است یش

سـته  یشا یسـ کشـان  یا جز امبر انتخاب شده ویپاز  پسن منصب یا يخداوند براسوي از  یعل ، حضرتامبریاصحاب پ

نون کامـا تـا  ، انـد  ردهکاستدالل  یفراوان ییو روا یقرآن ،یل عقلیبه دال، ن باور خودیاثبات ا ينان برایست. این منصب نیا

بـوده   به آیـاتی  استدالل شده معموالً هم و اگر، قرآن استدالل شده کیم هاي هات و سوریمتر به آ، کن باوریاثبات ا يبرا

اسـتدالل   کـی ات میشده به آیادباور  کوشیده است براي »طه« ةسور ۀحاضر با مطالع ۀنه نازل شده است. مقالیدر مد که

توجه خاص قـرآن بـه   ی، اسالم ۀل جامعکامبر بر یاز پ پس یعل حضرت تیمکدر ضمن اثبات خالفت و لزوم حا و دکن

  .ن کندرا تبییاست یقرآن با س یوند ذاتیومت و پکح ۀلئمس

  .یعل، امبریخالفت پی، اسیت سیمکحا، میرک: قرآن ها واژه دیلک
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  مقدمه

و خالفـت   ینیجانش ارنداختالف ددر آن با یکدیگر تسنن  ه و مذاهب اهلیامامکه  یالمکاز مسائل  یکی

شـخص  اخـتالف دارنـد و هـم در    یکـدیگر  هـم در مبنـا بـا     ،ن دو مذهبیا ،باره نیاست. در ا امبریپ

ه امـام و  ، کـ امبریـ پجانشـین  است و  یاله یامبر منصبیپپس از منصب خالفت یه معتقدند: . امامجانشین

 جین مبنـا را تـرو  یـ ه اهـل تسـنن ا  کـ  یحـال ، درمنصوب شودوند د از جانب خدایبااست، مردم  يراهنما

ـ امام، مختلـف  ين دو مبنایامبر به مردم واگذار شده است. بر اساس ایه امر خالفت پکنند ک می  ۀفـ یخل هی

حضـرت را   امبر آنیـ ن شده و پییه از جانب خدا تعک یسدانند؛ ک می نیالمؤمنیرامبر را امام امیپپس از 

ن یبه عنـوان جانشـ   »ر خمیغد«حجه در محل  يذ 18و به طور خاص در روز گوناگون  يها در مناسبت

ـ را  خـدا  رسـول پـس از   ۀفـ ین خلیتسنن نخسـت  اما اهل. ردک یخود به مردم معرف داننـد و   مـی  وبکراب

 ـ او را انتخـاب کردنـد.    ساعده گرد آمـده بودنـد   یبن ۀفیه در سقک یالبته گروهـ   نهیمردم مدمعتقدند که 

ـ بـه دال  ،امبریپجانشینی  ۀستیشا يخلفانیز دیگر فه و ین خلیخستن ةباري باور خود دره برایامام ـ ی  یل قرآن

ر یغـد «و  »نیثقلـ «و  »منزلـت «ث یگرفته تا حـد  »داروم الی«ث یاز حد ند؛ا ردهکاستدالل  یفراوان ییو روا

 ۀیـ چون آهم یاتیآ؛ شود می دهیه دیل امامیان دالیز در میفراوان ن یات قرآنیاستدالل به آمانند آن.  و »خم

)؛ 67(مائـده:  » عصـمت « ۀ)؛ آی55(مائده: » اولی االمر«)؛ آیه 33: (احزاب »ریتطه«ه یآ ؛)3 :(مائده» مالکا«

  گر.دی ۀها آی ) و ده23وري: (ش» مودت« ۀآی

 ینیاثبـات خالفـت و جانشـ    يعه برایش ینآه مستند قرکاست آن ان قابل توجه است ین میآنچه در ا

ـ ، ینـه یدوم عهـد مد  ۀمـ یدر ن ه عمدتاًک یاتیهم آ آنی است؛ مدنهاي  ات و سورهیهمه آ یامام عل  یعن

باره متعلـق بـه    نیبحث در امحل ات یآ اناًیامبر نازل شده است. اگر هم احیسال پنجم هجرت به بعد بر پ

 یه را مـدن یـ مفسـران نـزول آن آ  ـ   شـورا  کـی م ةدر سور »مودت« ۀیمانند آـ  قرآن باشد کیمهاي  سوره

  اند. ردهکبه آن استدالل  شانو فرزندان معصوم یامام عل ینیاثبات جانش يسپس برا ،دانسته

ـ امامـت و خالفـت پ   ۀمسئل ه طرحکه است ین فرضیحاضر درصدد اثبات ا ۀمقال طبـق دیـدگاه    امبری

ـ پ یمشـغول  دل انـاً یمطـرح شـده و اح   کیمدر آیات ه و کم ةدر همان دورشیعه،  . امبر هـم بـوده اسـت   ی

از  یچ محققـ یه ،ه نگارنده اطالع داردکن تا آنجا یش از اید است و پیجد امالًکن بحث یطرح ارو،  ازاین

ـ بخواهد از آه کن بحث نپرداخته است یه به این زاویا فصـل امـام   کـی خالفـت بال  مهـاي   هات و سـور ی

ات و یـ دام آکـ ه مطـرح شـده و در   کم يها سالدر  ین موضوع در چه زمانیه اینکا .ندکرا اثبات  یعل

ـ  یتحق يجاگردیده، ان یقرآن ب کیمهاي  سوره ـ ا ،حاضـر  ۀق فـراوان دارد. مقال  ةرا در محـدود مسـئله   نی
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 یکـی ا یـ طـه و   ةنزول سور یغرض اصل ه اساساًکن است یمقاله ا ۀی. فرضدگذار می به بحث »طه« ةسور

 خـدا  رسول ۀبه دغدغ ییگو و پاسخ ینیمان دکومت و حاکحمسئله  طرح ،ن سورهیاز اغراض نزول ا

  شان است.یاز اپس  یت امت اسالمیوضع ةدربار

  هاي كلي سورة طه آموزه

ه بـه  کآنبا وجود سوره آن ات یر آیه ساک است یغرض اصل یکی يقرآن دارا ةهر سور ،به باور محققان

و معتقـدان   انمخاطبـ  يبـرا  ین الهیجع به دی راپرداخته و معارف متنوع و فراوانگوناگون طرح مباحث 

ـ ا در ارتباط اسـت.  یبا آن موضوع و غرض اصل امالًداشته، کان یبه خود ب ت یشخصـ  ین غـرض اصـل  ی

محققـان   ياز سـو  یقات ارزشمند و آثار فراوانیتحق ،رمعاص ةدر دور ،هبار نیدهد. در ا یل مکسوره را ش

 د آمده است.یپد

ه در قـرآن  کـ ه با وجـود آن کن است ید اننظر دار بر آن اتفاق یمفسران اسالم ۀه همک یاز مسائل یکی

تاب قصه اسـت و  کد نه یاما قرآن مج، ن نقل شدهیشیپ يها امبران و امتیاز سرگذشت پ يادیز يها قصه

 یو معرفتـ  یتیقرآن برخوردار از اغراض هدا یخیها و موضوعات تار قصه ۀهم ،نیابنابر .خیتاب تارکنه 

رده اسـت:  ک یامبران را عبرت گرفتن خردمندان معرفیان سرگذشت پیخود غرض از ب، دی. قرآن مجاست

»فی کانَ لَقَد  هِمصرَةٌ قَصبی عأُولو کـردن  عبـور  از ،فهیشـر  ۀیعبرت در آ ).111ـ109 :وسفی( »الْأَلْبابِ ل 

ه مشـاهده  کـ  موضـوعى  از رنـده یگ عبـرت  هکاست سبب ن یو عبرت دانستن قصص به ا، گذشتن است

 ه هنوز مشـاهده و تجربـه نشـده   ک يدیگرنکات و به کند  می عبور متن قصه همچون رده و تجربه شدهک

ـ پدیگـر  شود و  میمنتقل است  ؛ »عبـر «ل یـ ذ، ق1412 ،: راغـب ر.ك( دهـد  مـی  سـرایت بـه آن  را  هـا  امی

ان شـده عبـرت گـرفتن    یـ ه در قـرآن ب ک ییها غرض از قصه ،نیا). بنابر122، ص12ج، 1360ي، مصطفو

 و سعادتمند شدن است. یت الهیافتن به هدای دست يروان قرآن برایپ

گونـاگون   يهـا  ها در سوره ن قصهیرار اکت، امبرانیپ يها د در نقل قصهیقرآن مج يها یژگیاز و یکی

 ییهـا  بخش، رارکن تیدر ع ،جادر همه  باًیرسد و تقر یبه نظر مدر ابتدا ه کاست  يرارکن تیا است. البته

 :پژوهشـگران معتقدنـد   ،انین میهاست. در ا ر سورهیاز قصه در هر سوره متفاوت از طرح آن قصه در سا

بـا  امال کـ ه کـ شـود   ینش و طـرح مـ  یشه آن بخش از قصه در هر سوره گزیهم ،قرآنهاي  در طرح قصه

طـرح  مقـرآن   ةسـور  یدر سـ  یموسحضرت  ۀاگر قص ،فرضبه آن سوره مرتبط باشد.  یغرض اصل

داشـته   ییه با غرض آن سوره ارتباط و همسوکآن بخش از قصه انتخاب و نقل شده  ،در هر سوره ،شده

محـور   رد و هدفیگ یت الهام میقرآن از واقعهاي  هقص). به بعد 155ص ق، 1413، قطبید: سر.ك(است
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ات یر حاالت و خصوصـ یشود. سا یار گرفته مکعناصر قصه در پرتو اهداف سوره به  ،ن منظوری. بدستا

تعـدد و   ،قـرآن  يها رار در قصهکاز اهداف ت یکی ،نیاد. بنابرها دار یژگین ویشه در همیقرآن ر يها قصه

ـ ا ،داشـته وجـود   ياهـداف متعـدد   ،از قرآن يا در قصه یه گاهروک آنهاست. از تفاوت اغراض سوره ن ی

ی، (ملبـوب است  شتهگاز اغراض مطرح  یکیان یب يبرا ،جارار شده و در هر کتگوناگون  يقصه در جاها

خاص و متناسب با غرض آن سـوره   یسوره با هدف یکقرآن در  ۀقص یک ،جهیدر نت). 143، ص 1376

ان یآمـده اسـت. شـا   سـوره  آن گر متناسب با غرض یداي  هیهمان قصه از زاو، گرید يا و در سوره ،آمده

ـ انگ ز به طور شـگفت ینش واژگان در هر قصه نیگز، ن قرآنیان اعجازیب يه به مقتضاکر است کذ در  يزی

 يبـرا  ،اسـاس  نیاکنـد. بـر   یر مـ ییـ گر تغید ةسوره به سور یکو از است خدمت اغراض آن سوره بوده 

از ه کـ  ،هر قصه يدیلکلمات ک يد رویبا ،هستند كمشتر ۀقص يه داراک ییها سوره یشف غرض اصلک

 رد.کز کتمر ،استمتمایز مشابه  يها سوره

در قـرآن اسـت. بحـث     »ومـت کاسـت و ح یس«بحث ی، مطالعات قرآن ۀنیاز مباحث مهم در زم یکی

ـ از دو جهـت اهم است و  کیم ،بحث خالفت در قرآن ،ومت در قرآن و به طور خاصکح ـ ی  یت فراوان

ت و یـ مکرد اسـالم بـه حا  یکـ نـه رو یهـا در زم  و آمـوزه ا ه از نگرش ياریبس يربنایه زکنیدارد: نخست ا

 ،ومـت نداشـته اسـت   کاسـت و ح یبـه س  ید توجه چندانیم قرآن مجیرا اگر معتقد باشیاست است؛ زیس

م یشـان خـواه  یاز رسـالت ا  يجـدا  يامـر  ومـت را کل حکیتشـ  ۀنیدر زم اکرمامبر یپ یاسیاقدامات س

شـانده اسـت.   کل دولت کیو تشآن سمت دخالت در  شان را بهیا یو اجتماع یخیط تاریه شرادانست ک

شـود   یدر نظر گرفته مـ  يبشر و یخیوند تاریپ یکاست ین و سیان دیوند میپ ،يردیکن رویچن ۀجیدر نت

در  ،بخـش خـود   یتم در ضمن معارف هـدا یرکم قرآن ی. اما اگر معتقد باشاسته خارج از ذات اسالم ک

 ،شیخـو  یبر اسـاس رسـالت الهـ    امبریو پکرده مطرح  ینیادیبن يها ز آموزهیومت نکاست و حیامر س

ونـد  یاسـت در اسـالم و پ  یگـاه س یرد ما نسبت به جایکگاه رو آن ،ستا ومت بودهکل حکیموظف به تش

 یذاتـ  یاست ارتبـاط ین و سیان دیارتباط م، رد دومیکمتفاوت خواهد بود. بر اساس رو امالًکن دو یان ایم

ومـت و  که حکـ ن معنا یبه ا ؛)80ص  ،1384، واعظیشود ( یر گرفته مدرنظ يو بشر یخیتار و نه صرفاً

ونـد  ین ارتبـاط و پ یـ در ا ینقشـ  یخیط تارین است و شرایاز د كاکقابل انفیرغ یامور مربوط به آن جزئ

ژه یـ و قـرآن بـه  هـاي مکـی    سـوره ومت در کاثبات طرح مسائل مربوط به قدرت و ح ،عالوه بر آن ندارد

امبر بـه امـت واگـذار    یپ ینیه موضوع جانشکن مبنا را یا ،امبریاز پپس  ةدور يبرا ینیت دیمکحا یطراح

 سازد. یمواجه م يبا چالش جد ،شده است
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واقعه در  ةمریم یا فاطر و پیش از سور ةپس از سور ،مطابق روایات ترتیب نزول» طه« ةسور

و پیش از  مریم ةپس از سور ،و در مصحف ،)60ـ58، ص1ق، ج1421(سیوطی،  مکه نازل شده

هـاي   هاي آیـات و سـوره   آیه است. ویژگی 135انبیاء در ردیف بیستم قرار داشته و داراي  ةسور

مکی از قبیل کوتاه و آهنگین بودن آیات، طرح معارف اعتقادي و مانند آن بر ایـن سـوره سـایه    

ق، 1383پیوسته، یکنواخت و به هم مـرتبط اسـت (دروزه،    هم هاي سوره کامالً به انداخته، بخش

). آغاز و انجام سوره خطاب به پیامبر است و وظایف ایشان در دعوت و یـادآوري  183، ص3ج

). بعضـی از  26ــ 23، ص4ق، ج1412کنـد (سـید قطـب،     و انذار و بشارت به مردم را بیـان مـی  

بـوده و اسـالم    ،عمردوم،  ۀمفسران با توجه به اینکه نزول این سوره مقارن با اسالم آوردن خلیف

اند، نزول این سوره را در حدود سـال پـنجم بعثـت     قریب سال پنجم بعثت گزارش کرده وي را

 ).93، ص16تا، ج عاشور، بی اند(ر.ك: ابن دانسته

تـرین   آید که اصلی چنین به نظر می ،طه ةبا تأمل در آیات سور ،گونه که در آغاز مقاله اشاره شد همان

گویی بـه   در ارتباط با مشرکان و آزارهاي آنها، پاسخ طه، در کنار حل مشکالت پیامبر ةغرض نزول سور

اسالمی پس از خـود بـوده او بـه آن حضـرت      ۀامت و حاکمیت جامع ةهاي پیامبر نسبت به آیند نگرانی

  بخشد. آرامش می

ه در رابطـه بـا   کـ اسـت   یینهـا  یاسیداشتن اقتدار س يت ادعایمکاند: حا گفته »تیمکحا«ف یدر تعر

و ) 305، ص 1386، فـرد  یشگاهی: پر.كست(یبرتر ن یچ قدرتیتابع ه ،یاسیات سمیتصم ياتخاذ و اجرا

و  یدر رأس جامعـه اسـالم   یسـ کچـه   ،حضـرت  از آنپـس  ه کـ ار مهم بوده است یامبر بسیپ ين برایا

ـ امبر دو آیپ ین نگرانیشد. شاهد ابا یاسیاقتدار س يدارا که گرفتخواهد قرار  ینیومت دکح  ینآغـاز  ۀی

م یردکـ تـو نـازل ن  بر ن قرآن را یا؛ »ما اَنزَلنا علَیک القُرءانَ لتَشقى االّ تَذکرَةً لمن یخشى«ن سوره است: یا

. ایـن  ت دارنـد یخشـ در دل ه کـ  یسانک يباشد برا يادآوریر و که تذکآن يه براکبلی، فتیه به مشقت بک

ـ پ، بـا رسـالت  و در ارتبـاط   یموضوع مهم اجتماع ند بر اینکه یکداللت دار یبه روشنآیات  امبر را بـه  ی

 اگـر  و؛ »وان تَجهر بِالقَولِ فَانَّه یعلَـم السّـرَّ واَخفـى   «سوره است: این  7ه یآدیگر  ۀیآ. مشقت انداخته بود

 خـدا  رسـول کـه  دهد  یارا خبر مکه آشین آیا .داند مى را تر نهفته و نهفته او گمان بى، گویى سخن بلند

مسـائل   یبعض ،گرفت یارا در برابر آنها موضع مکشان بود و آشیه رسالت اه بر سر راک یالتکنار مشکدر 

رد کـ  یحضرت خطور م به ذهن آن، رسالت ۀفیز در ارتباط با وظین یو مسائل ندز در دل و ذهن داشتینرا 

ـ ا ةباردر از امام صادق یتیحضرت بود. در روا آن یمشغول ه موجب دلک امـام در   ،ه سـؤال شـد  یـ ن آی

۴۶     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

بـه ذهنـت    يزیـ ه چکآن است » یأخف«و  ،ینکدر نفست پنهان  يزیه چکآن است  »سرّ«: دنپاسخ فرمود

 ).757، ص 3ج  ،ق1416ی، (بحرانی نکند و بعد فراموش کخطور 

 م:ینک یم یموجود در سوره را بررس یتیمکو حا یاسیم سیابتدا مفاهمزبور،  ياثبات ادعا يبرا

  ة طهسور ياسيم سيمفاه

سـوره نقـش    یه در فهم موضوع و غرض اصـل کاست  يدیلک یاسیچند مفهوم سمشتمل بر  »طه«ة سور

  یم عبارتند از:ن مفاهیدارد. ا يا نندهک نییتع

: آمـده  5 ۀیـ ه در آکاست » عرش« ةواژ ،ن سورهیدر ا یومتکـ ح  یاسین مفهوم سینخست الف. عرش:

ه خداونـد را مسـلط بـر    یـ ن آیاست. ا لىمستو عرش بر مهرگستر خداى؛ » استَوى الْعرْشِ على الرَّحمانُ«

  کند. یم یعرش معرف

، 1387، ؛ ابن فـارس 349ص، 1جق، 1410فراهیدي، تخت پادشاه بوده ( يبه معنا ،در اصل» عرش«

ار کـ بان زننـد بـه   یه با آن سـا ک يزیهر چ يآن توسعه داده شده و به معنا يسپس در معنا ،»)عرش«ل یذ

ـ ناک مجـازاً » هعرشـ  على استوى و«ر یرفته است. تعب ، 8ج، 1360ي، (مصـطفو  اسـت روایـی   فرمـان  ه ازی

سـد:  ینو مـی  مصـطفوي اسـت.   یخداوند بر عالم هسـت روایی  فرمان ه ازیناکفه یشر ۀیآ ،نیا). بنابر86ص

و ، ریت و تـدب کیـ ت و مالیربوب، ومتکح يرود به معنا یار مکبه  یتعال يخدادربارة » عرش«که  یهنگام

ات یـ ن آیخداوند در نخست ين صفت برایر اک) ذ87ص همان، است.( یم هستبر عال یتعال يتسلط خدا

ن سـوره  یـ در ا یان چـه موضـوع  یصدد بی درتعال يه خداکزد یانگ ین سؤال را در ذهن برمیا ،ن سورهیا

 کند؟ یم یعالم معرف ۀهم يخود را فرمانروا ،ان آنیش از بیه پکاست 

 و: «سـوره آمـده   29 ۀیه در آکاست » وزیر«ومت کاست و حیگر واژگان مربوط به سیداز  ب. وزیر:

 ».أَزرِي بِه اشْدد أَخی أَهلىِ هارونَ منْ وزِیرًا   لى اجعل

به معناي کسی است که سـنگینی بـار    ،در لغت» وزیر«به معناي سنگینی است. » وِزر«از » وزیر«

 ،در قـرآن ») وزر«ذیـل   ،تـا  یومی، بی؛ ف1387فارس،  حکومت را از طرف فرمانروا بر عهده دارد(ابن

تبلیغ دین و وظایف رسـالت مشـارکت دارد (جـوهري،     ۀدر انجام وظیف» وزیر«عالوه بر این معنا، 

بـه پیـامبري برگزیـده و مأموریـت رفـتن نـزد        بعد از آنکه حضرت موسی ۀتا) مطالب این آی بی

بـرادرش هـارون را وزیـر او     ،ریتفرعون را یافت، از خداوند درخواست کرد براي انجام این مأمو

پشتش را تقویت گرداند و او را در امر تبلیغ پیـام الهـی و دعـوت بـا      ،قرار دهد، و به مدد یاري او

  وي شریک گرداند.



   ۴۷ بررسي سورة طه هاي مكي قرآن هاي آن در سوره و ويژگي حاكميت سياسي جامعة اسالمي

ـ «سـوره  ایـن   یاسـ یم سیگر از مفاهید یکی ج. الملک: لـ اسـت. در پا » کم حضـرت   ۀان نقـل قصـ  ی

ـ ه به انحراف در درا ک یسانک ،امتیقحوادث  یبا اشاره به بعض یتعال يخدا یموس و ن مبـتال شـده   ی

ار و برتـر  کحق و آشـ  يخداوند را فرمانروا 114 ۀیدر آ ،تیدر نهانموده، خ یتوب ،اند ردهکراه  مردم را گم

 .»الْحقُّ الْملک اللَّه لىافَتَع«ند: ک یم یمعرفکس ز و هر یاز هر چ

 فَوسـوس «سوره آمده:  120 ۀیه در آکاست » کمل« ةره واژسواین  یتیمکم حایگر مفاهیاز د د. ملک:

هطَ إِلَیقَالَ نُاالشَّی مَادلْ یه لُّکأَد لىرَةِ  عشَج الخُْلْد و لْکلَّا م لىبی« . 

»لـ ). ا1387، فارس (ابن و صحت نهفته است يرومندیآن ن یاصل يدر معنا ،»کمل« ۀشیاز ر» کم ن ی

 »الْـأَرضِ  و السـماوات  ملْـک  للَّـه  و«. اسـت  »امـور  ةادار و حکومـت « ىامعنـ ه ب ،قرآن ستعمالا واژه در

 ملْـک   علـى  الشَّـیاطینُ  تَتْلُـوا  مـا  اتَّبعـوا  و« ؛زمـین  و ها آسمان حکومت خداست براى. )189: عمران آل(

ز: یکردنـد(ن  پیـروى  گفتنـد  می سلیمان ومتحک و پادشاهى ةدربار شیاطین آنچه از )؛102: بقره( »سلَیمانَ

 ۀیـ در چند آ ،است حکومت داراى آنکه و فرمانروا يبه معنا ،در استعمال قرآن» ملک«. )247: بقرهر.ك: 

 »الْقُـدوس  الْملـک  هو إِلَّا إِله ال الَّذي اللَّه هو« بشر: ةار رفته و هم دربارکبه  یتعال يخدابارة هم در ،قرآن

 ؛)43: وسـف ی» (سـمانٍ  بقَـرات  سبع  أَرى إِنِّی الْملک قالَ و«: فرماید می پادشاه مصر ةبار) و در23: شر(ح

 فـی  نُقاتـلْ  ملکـاً  لَنا ابعثْ لَهم لنَبِی قالُوا إِذْ«فرماید:  . همچنین میبینم مى فربه گاو هفت من: گفت پادشاه

 دهـى  فرمان حدود در که است فرمانده »ملک« از مراد، اقیس ۀنیبه قر ،هین آیدر ا .)246: (بقره »اللَّه سبِیلِ

  ).273، ص 6 ج، 1377ی، (قرش است اداره و حکومت داراى

نسبت داده شـده  روایی  فرمان و» کمل«ز ین نیان دیشوایامبران و پیبه پ ،که در قرآنقابل توجه آن ۀتکن

بـه   ،م و بـه طـور خـاص   یابـراه  ه بـه آل کـ دهـد   یونـد خبـر مـ   نسـاء خدا سورة  54 ۀیدر آ ،مثالً ؛است

 فَقَـد  فَضْـله  منْ اللَّه آتاهم ما  على النَّاس یحسدونَ أَم«روایی بزرگ داده است:  فرمان و کمل اکرمامبریپ

منظـور از  ، ان بـوده یـ هودیخطـاب بـه    هیـ ن آیا». عظیماً ملْکاً آتَیناهم و الْحکْمۀَ و الْکتاب إِبراهیم آلَ آتَینا

حضـرت  اسـت. مفسـران بـه طـور روشـن از       يامبریـ منصب پ» فضل«و منظور از  مکرامبر ایپ» ناس«

ي، (مصـطفو  بـزرگ داده اسـت  روایـی   فرمـان  ه خداوند به آنانکاند  ردهکاد ی مانیوسف و داود و سلی

نـون سـخن از   کو ا، هـود بودنـد  یبـول  م و مقیابراهحضرت امبران از نسل ین پیا). 163، ص11ج، 1360

بـه او حسـادت   روایـی   فرمـان  مت وکتاب و حک يده شدن برایبرگزسبب هود به یه کم است کرامبر ایپ

را شـامل   میابـراه حضرت ان از نسل یشوایامبران و پیپ ۀه اطالق دارد و همیدر آ» میابراه آل. «نددیورز

  بزرگ داده است.روایی  فرمان مت وکتاب و حکه خداوند به آنان کشود  یم

۴۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

حضرت موسی و قصۀ حضرت آدم این دو بخـش قصـه را بـا     ۀدر پایان قص» ملک« ةذکر واژ ،بنابراین

روایی خداوند بر عـالم هسـتی بـه میـان آورده      که سخن از فرمان ،آغاز قصۀ حضرت موسی و ابتداي سوره

  روایی دارد. وع حکومت و فرمانپیوند داده است و حکایت از روح مشترك حاکم بر سوره در موض ،بود

  ها هر سوريبا ساطه  ةدر سور يموسحضرت  ةقص ةسيمقا

 كبـا وجـود اشـترا    ،ان آمـده یـ سـخن بـه م   یموسـ حضـرت  ه در آنها از ک يا سوره یسقریب ان یدر م

ه در کـ اد شـده  یـ طـه   ةدر سـور  یموسـ حضـرت   ۀدر قصـ  یعنصر اساسدو اما  ،از قصه ییها بخش

ـ ا ۀقصـ  ،عنصردو ن یها مطرح نشده است. هم گر سورهیاز د یک چیه ۀ حضـرت  قصـ دربـارة  ن سـوره  ی

 »طـه « ةسـور  یموضـوع و غـرض اصـل    ةننـد ک نییتواند تع یند و مک یز میها متما ر سورهیسارا از  یموس

  آن عبارت است از:و  ،دیشمار آ به

ـ انجـام مأمور  يه بـرا ینکـ ا ياز خداوند برا یموسحضرت درخواست . 1  يریـ وز ،ت رسـالتش ی

ش را یرویـ م و نکـ پشت او را مح، ثالثاً. برادرش باشد ،اًیثان؛ اش باشد از خانواده ،ه اوالًکش قرار دهد یبرا

پرسـت   و گوسـاله  یراهـ  گمماجراي و  سامري ۀر قصک. ذ2 در امرش باشد. یکشر ،رابعاً. ت بخشدیتقو

ز از تفرقـه  یمنظور پرهبه  سامريدر برابر اقدام  هارونوت کو س یموسحضرت اب یردن مردم در غک

قـرار   ير ویرا وز هارونه خداوند برادرش ینکا يبرا یموسحضرت ل. البته درخواست یاسرائ یان بنیم

امـا  : ز آمده استیش نا يبدون دو درخواست بعدـ طه نازل شده   ةه قبل از سورـ کفرقان   ةدهد در سور

در  یموسـ حضـرت  قصه  يزکمر ۀن نقطیامده است. ایان نیسخن به م سامري ۀیگر از قضید ،در آنجا

  ننده است.ک نیین سوره تعیا یشف غرض اصلکه در کطه است  ةسور

  ها ر سورهيطان در سوره طه با سايآدم و ش ة حضرتقص ةسيمقا

ـ  ةسـجد  يآدم و دستور به فرشتگان بـرا حضرت نش یآفر ۀقص  5طان در یردن شـ کـ  یچیو سـرپ  يو رب

ونت کبـه سـ   ،اعـراف و طـه  ، سوره بقـره  ۀص) آمده است. در س طه و، حجر، اعراف، (بقره قرآن ةسور

عناصـر  با وجـود  ز اشاره شده است. ینفریب داد، طان او را با وسوسه یشاینکه آدم در بهشت و حضرت 

 آدمحضـرت  ب خوردن یدر فر، ریاخ ةو به طور خاص در سه سور، سوره 5ن قصه در هر یا كمشتر

ه کـ ه شـده  کیـ خـاص ت  ير عنصـر ب ،اعراف و طه، بقره يها رهاز سوهریک  طان دریش ۀق وسوسیاز طر

هـا   ن سـوره یاز ای هریک شده بوده و با غرض اصلیادن قصه در سه سوره یز این عنصر موجب تمایهم

تنها به ایـن بیـان اکتفـا     ،آدم در بهشتحضرت ونت کاز دستور به س پس ،بقره ة. در سوردارد ییهمسو



   ۴۹ بررسي سورة طه هاي مكي قرآن هاي آن در سوره و ويژگي حاكميت سياسي جامعة اسالمي

اعـراف خبـر    ةو در سـور  ؛از بهشـت شـد   يموجـب اخـراج و  اند و کند که شیطان چگونه او را لغز می

را مطـرح   يا جاودانـه مانـدن و  یـ موضوع فرشته شدن آدم  ،آدمحضرت ب یفر يطان برایه شکدهد  یم

 بـه درخـت جـاودان و   او  ییراهنمـا  ،آدمحضـرت  ب یـ فر يطان بـرا یش ۀوسوس ،طه ةاما در سور. ردک

و  یموسـ حضرت  ۀن قصه را با قصیا ،اراکآش ،زوال یبوایی ر فرمان نیبدون زوال است. اروایی  فرمان

  سازد. ی) مرتبط میخداوند بر عالم هست ییروا (فرمان آغاز سوره

  طه ةامبر در سورين پيجانش يمعرف

 يهـا  ه در بخـش کـ  ،سـوره  یومتکـ ح  یاسیم سیح مفاهیان شد و توضیه در آغاز بک یبا توجه با مقدمات

ن معـارف سـوره   ییبه تب ،مقاله ۀیسوره و اثبات فرض یشف غرض اصلک يبرا ،حساس سوره آمده است

  :میپرداز یم

خـود  ۀ نزول قـرآن،  د به واسطیه نبااست کامبر را مخاطب ساخته یپ ،مهربانانه یبا لحن ،در آغاز سوره

 یالهـ  هايدسـتور  يادآوریـ جز  ی،غ وحیحضرت در تبل آن ۀفیرا وظیز؛ به مشقت اندازدحد ش از یرا ب

ن یا). بنـابر 3و  2طـه:  ( » یخَْشـى  لِّمـن  تَذْکرَةً لتَشْقَى إِلَّا الْقُرْءانَ علَیک أَنزَلْنَا ما«ست: یت نیهل خشا يبرا

 مفسـران معمـوالً   ؟ن سوره بـوده اسـت  یامبر در زمان نزول ایموجب به مشقت افتادن پ يا لهئمس، چه هیآ

قابـل وصـف   یرغ ۀشـبان  يهـا  عبادت. اند شان دانستهیاۀ شبان يفرسا طاقت يها امبر را در عبادتیمشقت پ

ات یـ اق آین سوره شده باشد با سـ ین موضوع موجب نزول ایه اکنیاما ا، درست است يامبر گرچه امریپ

و در ارتباط با قرآن و رسـالت   یاجتماع یه موضوعبر اینکارا داللت دارد کآش 3 یۀرا آیز؛ ستیسازگار ن

ن موضـوع  یـ د ایـ سـوره با  يات بعدیشبانه. آ يفرد يها نه عبادت، بود امبر شدهیموجب به رنج افتادن پ

  ند.کما روشن  يرا برا یاجتماع

 نـازل شـده   يها ن و آسمانیزم ۀه قرآن از جانب خالق بلندمرتبکنیاز اشاره به اپس ات بالفاصله ـ  یآ

ن یـ طـرح ا  . »اسـتَوى  الْعرْشِ لىع الرَّحمانُ«ند: ک  یان میرا ب یخداوند بر عالم هستروایی  فرمان ) ـ 4 یۀ(آ

در ارتبـاط بـا    ،امبر را به رنـج انداختـه  ین روزها پیه آنچه اکند ک یسوره را روشن مگیري  موضوع جهت

ه کـ ت در معرض انحراف باشـد  یمکن حایبسا ا امبر است و چهیپ ینیدر جامعه دروایی  فرمان ومت وکح

  دهد. یامبرش آرامش میبه پ ی،هست ۀخود بر هم روایی فرمان برتأکید  با ،هین آیخداوند در ا

 السـرَّ  یعلَـم  فَإِنَّه بِالْقَولِ تجْهرْ إِن و«دهد:  یامبر خبر میاز راز پنهان در دل و ذهن پ 7  یۀبالفاصله در آ

رّ« ،ه اشاره شدک چنان». أَخْفَى وبـه   یاست گـاه  یخطورات» یاخف«امبر است و یپنهان در دل پ يرازها» س
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امبر یـ سه دغدغه ذهـن پ  ،هین آی. مطابق انماید یحضرت آن را فراموش م ند و آنک یامبر خطور میذهن پ

ه کـ  ییهـا  دغدغـه  یـک امبر بوده است: یپ يو مشقت برا یموجب ناراحتکه داشته  میرا به خود مشغول 

امبر یـ غدغه همان مواجهـه پ ن دی. ا»تجهر بالقول« آورده است یر بوده و بر زبان میارا با آن درگکامبر آشیپ

 شـده  یمـ داشته امبر و مسلمانان روا یآنان نسبت به پ یۀه از ناحکبوده  ییه و مقابله با آزارهاکان مکبا مشر

ـ  ،حضـرت بـوده   آن یو موجـب رنـج و نـاراحت    ندامبر در دل داشتیه پک ییها دوم دغدغهاست.   آن یول

ه گـاه بـه ذهـن    ک يزیسوم چ. و »علم السری«ند ردک یبازگو نم یسک يحضرت آن سرّ درون خود را برا

امبر بـود موجـب   یـ ه در ذهـن پ کـ  یاما تا زمانند، سپرد یم یامبر آن را به فراموشیرد و پک یامبر خطور میپ

ـ نازل شـده اسـت تـا بـا ب     خدا طه بر رسول ةسور کنیو ا، »یو أخف« شد یحضرت م آن یناراحت ان ی

، خاطر دهد. موضوع نخست روشـن اسـت   يمبر آرامش و تسالایبه پ ،نسبت به هر سه موضوع یقیحقا

  برخوردار است. یت خاصیطه از اهمة سور یفهم غرض اصل ير برایشف دو موضوع اخکاما 

هاي گذشـته، در   تا پایان سوره، خداي تعالی در ضمن بیان حقایقی از معارف و تجربه 8از آیۀ 

هایی به پیامبر و مؤمنـان، بـه ایشـان     یتضمن دو قصۀ حضرت موسی و آدم و ضمن انذارها و هدا

شود. حضرت  دهی با قصۀ حضرت موسی آغاز می دهد. این آرامش آرامش و به مخالفانش انذار می

اي یـا یـافتن    بینـد و بـراي گـرفتن شـعله     اش سرگردان در بیابان، از دور آتشی می موسی با خانواده

یابـد بـا    شـود و مأموریـت مـی    ري برگزیده میرود، اما در آنجا به پیامب راهنمایی به سمت آتش می

هایی روشن نزد فرعون طغیانگر برود. حضرت موسـی در همـان آغـاز رسـالت، از خداونـد       نشانه

بخـش وزیـرش باشـد و بخشـی از      کند که در این مأموریت الهی و نجـات  همراهی درخواست می

واهد که اوالً، این وزیر از خ از خداوند می سنگینی بار رسالت را بر دوش او نهد. حضرت موسی

خاندانش باشد. ثانیاً، او برادرش هارون باشد. ثالثاً، با این وزیر پشتش را محکم و نیرومند گردانـد.  

اسرائیل شـریک موسـی باشـد، تـا خـدا را       بخش بنی رابعاً، برادرش در این مأموریت الهی و نجات

 بِـه  أَخـى اشْـدد   أَهلىِ هارونَ منْ وزِیرًا   لى علاج و«بسیار ستایش کنند و ذکر او را فراوان بگویند: 

رِى وأَز فىِ أَشْرِکْه رِى کىأَم   کحبنُس یرًا وکَث  نَـذْکُرَك   یـرًا إِنَّـککَث  ـیرًا  بِنَـا  کُنـتصو )35ــ 29(»ب ،

  ).36»( یاموسى لَکسؤْ أُوتیت قَد قَالَ«کند:  خداوند این درخواست حضرت موسی را اجابت می

  ممکن است یکی از دو پیام روشن یا هر دو را داشته باشد: نقل این بخش از قصۀ حضرت موسی

 نهمچـو اسـت  ه او را به مشقت انداخته ک يا رفع آن دغدغه يدهد برا یم میامبر تعلیه به پکنیا یکی

ـ انجـام مأمور  يبـرا  یموسـ حضرت   يریـ ز خداونـد وز ا ،تیت بشـر یاش و هـدا  یت و رسـالت الهـ  ی
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ـ نـار پ کحضـورش در  ، بـرادرش باشـد   ه از خاندانش و مشخصاًک يریوز؛ ندکدرخواست  امبر موجـب  ی

ح و یاهـل تسـب  و  ت امت باشـد یهدا يبرا یت الهیدر انجام رسالت و مأمور یکشر، امبر گرددیت پیتقو

ـ امـت پ  ۀفـ ین وظیباشد. حال ا یر خدا در همه احوال و به فراوانکش و ذیستا ان یـ ه در مکـ اسـت   امبری

ـ بـا ا شـخص را   ،ردهکـ  جوو حضرت جست اصحاب آن  ت ویـ مکو حاي خالفـت  هـا بـرا   یژگـ ین وی

  .دنابیب یل امت اسالمکبر روایی  فرمان

ن یر و جانشـ یـ وز ،»وم الـدار یـ «مشهور به  ۀتر در حادث شیو پ نددانست ین را میامبر خود ایه پکدوم آن

 ۀفـ یخل يهـا  یژگـ یو ،ات در خطاب به مـردم ین آینون اکو ا ندردک یمعرف انخود را به بزرگان خاندانش

  ند.ک یم یامبر را معرفیپ

رش دعـوت سـرباز زد و   یفرعـون از پـذ   امـا داد، خود را انجام  تیبا برادرش مأمور یوسمحضرت 

ا از مصـر  یل را از راه دریاسرائ یشبانه بن یموسحضرت خواند. سرانجام  ی فراساحران را به مبارزه با موس

 يبـرا  یموسـ حضـرت  . سـپس  شدندا غرق یانش در دریو فرعون و سپاهداد نجاتشان  و ج ساختخار

خداونـد   .)84و83.(طـه:  رفتقات خـدا  یبه م و ان قوم خارج شدیاز م ،افت توراتیدا و درخ يخشنود

ـ بـود    یموسحضرت ان و خواص یکه از نزدکـ   سامريو آزمود، ل را یاسرائ یبن یموسحضرت از  پس

از هـارون) فرامـوش    يبردار بر فرمان یاز آنان گرفته بود (مبن یموسحضرت ه کرا  یمانیل پیرائاس یو بن

ش یآزمـا در معـرض  ه آنـان  کرد ک يادآوریبه قوم  هارون) 85کرد (طه: راه  را گماو قوم  سامري. کردند

قـوم از اطاعـت   و  سـامري امـا  . ننـد کاطـاعتش   ،ردهک يرویاز او پ ستاند و از آنان خوا قرار گرفته یاله

انحـراف قـوم   از  یموسـ ). حضرت 91و  90یدند(طه: اصرار ورز یپرست سالهبر گو وند سرباز زد هارون

را بازخواسـت   هـارون و بـرادرش  سخت سرزنش و قوم خود را  سامري ،شدن یخشمگخود به شدت 

رگونـه اقـدام   ه هکـ م آن بود وتکه علت سکآنان نشده است! هارون عذر آورد  یراه را مانع گمچه ککرد 

ـ یـ چرا م ینکه مرا مؤاخذه کن هراس داشتم یشد و از ا یان امت میمن موجب تفرقه در م ل یاسـرائ  یان بن

إِسـرائیلَ و لَـم     إِنِّی خَشیت أَنْ تَقُولَ فَرَّقْـت بـینَ بنـی   : «ام ننمودهرده و سخنت را مراعات کجاد یتفرقه ا

  .)94ـ92طه: (  »تَرْقُب قَولی

 مـا  أَنباء منْ علَیک نَقُص کَذَالک: «کند می يریگ جهینت یموسحضرت  ۀاز قص، 100و  99 اتیدر آ

قَ قَدبس و قَد نَاكاتَین ءنَّا منْ لَّدکْرًا مذ رَضأَع نْهع لُ فَإِنَّهْمیح موۀِ یمیا  الْقروِز     ـمسـاَء لَه و يـهف ينـدخال

 یـۀ مارا م و بـه تـو آنچـه    یردکتو بازگو  يگذشته را برا يها ن ما اخبار و تجربهینچنیا؛ »لْقيامة حمالًيوم ا

امـت بـار   ینـد در روز ق کگردانـد و بـه آن عمـل ن    يها و پندها رو ن تجربهیس از اکهر . میداد ،پند است
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ـ انه خواهد بـود و ا و در آن عقوبت جاود، شدکد بر دوش ید آن را بایو عقوبت شد ن گناهیسنگ ن چـه  ی

  !ده استیشکه او بر دوش کاست بدي  یبار گناه و عقوبت

ات یـ ن آیبه مؤمنان به ا ،امت مخاطبان را انذار دادهیاز ق ییها ف صحنهیه با توصیآ 9 یدر ط ،در ادامه

 و ظُلْمـا  یخََـاف  فَلَـا  نٌمؤْم هو و الصالحات منَ یعملْ من و: «بخشد مید و آرامش یام یاله يها تیو هدا

 دهـی  آرامش ،ار خداوندکمطلق و حق و آشروایی  ي فرمانادآوریسوره با  114ه یو در آ )،112»(هضْما لَا

 یتعـال  يه چرا خداکو بجاست  ين سؤال جدیا». الْحقُّ الْملک اللَّه لىافَتَع«رساند:  یامبر را به اوج میبه پ

؛ پاسخ روشن اسـت  ؟ندک یاد میار کحق و آش ياز خود به عنوان فرمانروا ی،موسحضرت  ۀان قصیدر پا

مربـوط   یطـه واداشـته موضـوع    ةامبر را به مشقت انداخته و خداوند را به نزول سوریه پک يا لهئرا مسیز

ـ از پپـس  ت امـت مسـلمان   یـ مکو حا يت خلق و امت از جمله رهبریبه هدا از  يریـ ن وزیـی امبر و تعی

ور طـ به ، سامري ۀان نقل قصیدر جر یتعال يو خدا، برادرش) بوده است ،(به طور خاص امبریخاندان پ

در  یاز شخصـ  يرویرش و پیاز وز يبردار امبرش در فرمانیمان پیامت به پ يعدم وفا ،و سربسته یضمن

ـ فرما یامبرش مـ یـ ض به پیبا تعر یتعال يخدا ،انیدر پا کنیو ا، داده استرا خبر  سامريم کح  اگـر  :دی

اما هرگـز از دسـت   ، شود یر تو خارج میفه و وزیاز دست خل یاسالم ۀت در جامعیمکو حاروایی  مانفر

ار در همـه حـال و هـر    کحـق و آشـ  روایی  فرمان هکبلندمرتبه است  ين خدایا. خدا خارج نخواهد شد

  ان از آن اوست.  کزمان و م

امـتش   ةندیحضرت نسبت به آ ه از آنامبر و رفع اندویدادن به پخاطر  ارا در مقام آرامشکه آشین آیا

ر و یـ ه بـرادر و وز کنیدهد و ا یحضرت خبر م از آنپس ت یامت و وضع ةندیاز آحال،  نیدر عاست و 

ضـمن   ،هـارون بـه   يبـا اقتـدا  یـد  د و بایومت نخواهد رسـ کنش به خالفت و حیدر امر و جانش یکشر

ـ تا امـت پ  شه سازدیپ يآنان صبور یراه در برابر گم، و اطاعت از خود يرویدعوت امت اسالم به پ امبر ی

  دچار اختالف و تفرقه نگردند.

 يگـر یبا نقل داستان د ،رسانده نسبت به بندگانش را به اوج  یمهربان، خداوند ،سوره يبخش بعددر 

ان یـ ن سـخن ب یتـر  غیـ هشدار و انذارش را با بل ،ردهکز بر آنان تمام یحجت را ن، ت بندگانیدر ضمن هدا

ان یـ ز ارتبـاط روشـن م  یـ و ن یموسحضرت  ۀآدم را با قصحضرت  ۀارتباط قص یک چیران هند. مفسک یم

ه خداونـد از  کـ  یمـان یبا اشـاره بـه پ  آدم حضرت  ۀقصاند.  ردهکان نیبرا سوره  ین قصه با موضوع اصلیا

مـانش در او  یبـر سـر پ   يبنـد  يپا يبرا یرده و عزمکمان را فراموش یزود آن پ یلیاما آدم خ ،گرفته يو

). 115طـه:  ( »آدم مـنْ قَبـلُ فَنَسـی و لَـم نَجِـد لَـه عزْمـاً         و لَقَد عهِدنا إِلـى «شود:  یشروع ماست، افته ین
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ان یـ آن توسط آدم به م یو فراموش يمان گرفتن از ویآدم سخن از پحضرت چرا در آغاز قصه  ی،راست هب

ـ ، ینـزول  یاشـف از غـرض اصـل   ک یموسحضرت  ۀن موضوع در آغاز قصیا طرح ایآ ؟آمده است  یعن

 ةن بخـش از سـور  یـ سخن ا يرو رسد می ست؟ به نظریامبر نیاز پپس  ۀفیخل یو معرف یاسیت سیمکحا

ن جامعـه  یـ هنـوز ا  ،گرچـه در زمـان نـزول سـوره    ، است یاسالم ۀه مسلمانان جامع، بلکانکنه مشر ،طه

ز یه موجـب تمـا  کـ  ،آدمحضرت  ۀدر قص يزکمر ۀنقط ،ان شدیتر ب شیه پگونه ک ل نشده بود. همانکیتش

روایـی   فرمـان  از يربرخوردا ۀطان با وسوسیتوسط ش يو ياغوا انیب ،مشابه شده يها ن قصه در سورهیا

إِنَّ لَـک أَالَّ   فَقُلْنا یا آدم إِنَّ هذا عدو لَک و لزَوجِک فَـال یخْرِجنَّکُمـا مـنَ الْجنَّـۀِ فَتَشْـقى     « است:جاودانه 

  فَوسوس إِلَیه الشَّیطانُ قالَ یا آدم هلْ أَدلُّـک علـى     تَظْمؤُا فیها و ال تَضْحىو أَنَّک ال  جوع فیها و ال تَعرىتَ

  .)121 - 117طه: ( » آدم ربه فَغَوى  و عصى ...شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یبلى

در آغاز سوره، » لتشقی«، و تجانس آن با 123در آیه » الیشقی«در این آیه و » فتشقی«ذکر کلمۀ 

هاي پیامبر، که ایشان را بـه مشـقت انداختـه بـود، پیونـد       از نظر لفظی، هم میان این قصه با دغدغه

روایـی بـر    برقرار کرده و تأییدي است بر اینکه نگرانی عمدة پیامبر مربـوط بـه حاکمیـت و فرمـان    

  است. جامعۀ اسالمی پس از پیامبر

ن یتـوان همزمـان نمـاد    ینمـ ، ن قصـه یاز جمله ا ،قرآن يها بودن قصه یبر واقعتأکید  با ي،به هر رو

از افـراد   ین بخـش قصـه نخبگـان   یـ ه مخاطب اکروشن است . ده گرفتین قصه را نادیاز ا يا هیبودن ال

ـ ا ۀجـ یشان فراهم است. در نتیت برایمکبه قدرت و حاۀ دستیابی نیه زمکاند  یاسالم ۀجامع بـه   ،ن قصـه ی

 ومـت و کبـا ابـزار قـدرت و ح   ، بشـر  ةخـورد  طان به عنوان دشمن قسـم یه شکدهد  یآنان هشدار م ۀهم

 ومـت و کح یۀب داده است. البته در قضـ یرا پدرشان آدم را فریز؛ بشان خواهد دادیفر حتماًروایی،  فرمان

 يو بـه دعـا  ایشـان اسـت   ز خانـدان  ه اکهمو مصونیت دارد؛  امبریر پیوز ی،اسالم ۀبر جامعروایی  فرمان

و  ،ر خداونـد اسـت  کـ ح و ذیاهـل تسـب  نیـز  و  یکامبر شریبا پ ،ت امتیو هدا یامبر در امر رسالت الهیپ

ن یر و جانشـ یـ فه و وزین خلییتع يارهاین امور معیو هم ،عهین راز ضرورت عصمت امام در باور شیهم

  امبر است.یپ ۀستیشا

قابـل  یـن سـوره،   ار مهـم ا یبس ۀدو قص ۀجیسوره به عنوان نتات ین آیآخر ،آدمحضرت  ۀاز قصپس 

بـه عنـوان   ، ن دو قصـه یـ مطـرح در ا  يهـا  هـا و تجربـه   تیه از هداک یسانک ،اتین آی. در ااستل یتحل

ـ به شـدت تهد  ،گردان شوندیرو یاسالم ۀسعادت فرد و جامع يخداوند براهاي دستور انـد. در   د شـده ی

  أَعمـى  الْقیمۀِ یوم نحْشُرُه و ضَنکاً معیشَۀً لَه فَإِنَّ ذکْرِى عن أَعرَض نْم و«ات آمده است: ین آیاز ا یبخش

۵۴     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

 و  تُنسـى  الْیـوم  کَـذَالک  و فَنَسـیتهَا  ءایاتُنَا أَتَتْک کَذَالک قَالَ بصیرًا کُنت قَد و  أَعمى حشَرْتَنىِ لم   رب قَالَ

ککَذَال ْنْ زِىنجم رَفأَس و ن لَمؤْمی اتبَِای هبر و ذَابرَةِ لَعاالَْخ أَشَد قَى و127ـ124(» أَب(.  

  علـى  فَاصـبرِْ «زند:  اي آشکارا موج می گیري ویژه در بخشی دیگر، تسالبخشی به پیامبر با جهت

 أَطْـرَاف  و فَسـبح  الَّیـلِ  ءانَـاى  منْ و غُرُوبهَِا قَبلَ و الشَّمسِ طُلُوعِ قَبلَ ربک بحَمد سبح و یقُولُونَ ما

 و فیـه  لنَفْتـنهُم  الـدنْیا  الح�یوةِ زهرَةَ منهُم أَزواجا بِه متَّعنَا ما  إِلى عینَیک تَمدنَّ لَا و  تَرْضى لَعلَّک النهَارِ

 الْعقبـۀُ  و نَرْزقُـک  نحْـنُ  رِزقًـا  نَس�لُک لَا علَیه�ا اصطَبرِْ و بِالصلَوةِ أَهلَک أْمرْ و  أَبقَى و خَیرٌْ ربک رِزقُ

  .)132ـ130( » للتَّقْوى

 يهـا  به بهرهنداشتن ح و حمد خداوند و چشمداشت یامبر را به صبر و تسبیپ ،سورهاز ن بخش یدر ا

ه طبـق سـنت   کـ ت باشـد ـ   یـ مکها ناظر به قدرت و حا ن بهرهیا ،اق سورهیبا توجه با س االًـ احتم  ییایدن

سـپس از  . رده اسـت کـ دعـوت  اند  شدهش یها از آن برخوردار شده و با آن آزما از انسان ییها گروه یاله

 ،جـام نمـاز  ت و شدت (اصطبر) بر انیز با جدید و خود نکناش را به نماز امر  ه خانوادهکخواهد  یامبر میپ

نون کح آن تـا یسوره و آنچـه در توضـ   یبا موضوع اصل »بِالصلَوةِ أَهلَک أْمرْ و«ن جمله یبورزد. ا يصبور

  ي دارد.دیلکان شد ارتباط یب

ان غـرض  یـ م یند؟ چه ارتبـاط کاش را به نماز امر  خواهد خانواده یامبر میاز پ ،فهیشر آیۀن یچرا در ا

یحات ؟ توضـ کسـانی اسـت  چه  »امبریپ ةخانواد«از مقصود ؟ وجود داردامبر یپ  ةن سوره با خانوادیا یاصل

مقصـود از   ،اق سـوره یم سـ کـ ند. به حک ین دو سؤال را روشن میطه پاسخ ا رةغرض سو ةبارگذشته در

ت یـ ت در مأمورکوزارت و مشـار  يه براکاست اشخاصی ا شخص یهمان  ) صرفاًک(اَهل امبریپ ةخانواد

امبر. دعوت آنها بـه نمـاز و   ینه زنان پ، اند حضرت انتخاب شده آن ینیت امت و جانشیامبر و هدایپ یاله

ـ بـه پ  یبه صورت ضمن، سامري يه خداوند در نقل ماجراکاست سبب بدان ، صبر بر آن   امبر خبـر داده ی

توانـد در برابـر    یه مکن نماز است یو ا، ومت و خالفت بازخواهد ماندکاز ح اش فهیر و خلیه وزکاست 

  مطمئن باشد. یپناهگاه ،اش فهیانجام وظ ين حادثه بزرگ برایا

  سورة طه و مسئلة آيندة حكومت اسالمي

آید که پیش از نزول سورة طـه، سـه مسـئله موجـب نگرانـی       از توضیحات گذشته، به دست می

پیامبر بوده و آن حضرت را به رنج شدید انداخته بود: یک مسئله مربوط به مواجهۀ مشرکان مکه 

کردند. اما دو مسئلۀ دیگـر   گیري می پیامبر و مسلمانان بود که پیامبر آشکارا در برابر آن موضع با

اي بود که پیامبر براي بعـد از خـود    ویژه حاکم و خلیفه مربوط به وضعیت آیندة امت اسالمی، به
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رخ در نظر داشتند و اینکه از ناحیۀ بعضی نخبگان جامعۀ اسالمی انحرافی در موضـوع خالفـت   

خواهد داد و امت را از تبعیت از خلیفه پیامبر بازخواهد داشت. یکی از این دو مسـئله را پیـامبر   

شـد.   در ضمیر خود داشتند و دیگري هم گاه در قالب خطورات به دل و ذهـن پیـامبر وارد مـی   

دیدنـد و   ، که هنوز به اسالم نگرویده بود، میعمرهاي ایمان را در  شاید در آن زمان، پیامبر نشانه

شد. در پی ایـن حادثـه، سـورة     ها موجب ورود آن خطورات به قلب پیامبر می مشاهده این نشانه

طه نازل شد تا موجب تسالي خاطر پیامبر گردد و امت را، هم به مسیر حق هدایت و هم با بیان 

هایی از امت حضرت موسی و قصۀ حضرت آدم حجت را بر قومش تمام کند و کسانی را  تجربه

ترین غرض از نزول سورة طـه، بیـان مسـئلۀ حاکمیـت      الزم است، هشدار دهد. بنابراین، مهم که

اي بـراي پیـامبر اسـت و البتـه بـه       سیاسی بر مسلمانان در دوران از پیامبر و تعیین وزیر و خلیفه

اي همچـون شـیطان، حاکمیـت     خورده طلبی نهفته در ذات بشر و وجود دشمن قسم سبب قدرت

هایی مواجه خواهد شـد. همچنـین در ایـن سـوره، موضـع       پس از پیامبر با چالشسیاسی خلیفۀ 

خلیفۀ پس از پیامبر که باید در شرایط کنار گذاشته شدن از قدرت انجام دهد به نیکی بیان شـده  

است: ایفاي نقش هدایتگري امت؛ پرهیز از هرگونه ایجاد شکاف و تفرقه در میـان امـت و پنـاه    

وان برترین ذکر خداي تعالی، تا سرانجام خدایی که فرمانرواي حق و آشکار آوردن به نماز به عن

 فَترََبصـواْ  متـرََبص  کُـلٌّ  قُـلْ «و مطلق بر عالم هستی است، آنچه را مقـدر کـرده اسـت برسـاند:     

  ).135(طه:  »اهتَدى منِ و   السوِى الصرَِّاط أَصحاب منْ فَستَعلَمونَ

ن سـوره نقـل   یـ ات ایاز آ یل بعضیذ یات فراوانیروا ی،عیدر منابع ش و عمدتاًیعه و سنی شدر منابع 

بحـث،  ت یمحدودسبب ند. به ک ید مییسوره را تأ یه برداشت فوق از موضوع و غرض اصلکشده است 

ـ ه اعتبار سـند ا کر است کان ذی. شاشود مینقل  یلیح و تحلیبدون هرگونه توضیات ن روایاز ا یبعض ن ی

ـ بـه ا ي اثبات مباحث گذشـته،  م برایرا قصد نداریز؛ ت نداردیما اهم يات برایروا ات اسـتدالل  یـ ن روای

آن بـه دسـت    یغـرض اصـل   ةبـار ة طـه در ات سوریبا تأمل در آرا ه آنچه که غرض آن است کبل، مینک

  ت دارد:یما اهم يبرا یخیتارلحاظ ن از یو ا، مینکنقل  يشاهد عنوان ، بهمیا آورده

ـ ثباي   گفت: یه مکدم ید »ریثب«وه کرا در مقابل  خدا د: رسولیگو می عمیس اسماء بنت طلـوع   ،ری

مـن از تـو   ، ردکـ از تـو درخواسـت    یه برادرم موسکرا  يزیا! همان چیخدا بار 1ن!کطلوع  ،ریثباي  ن!ک

گـره از   و، ) را بر من آسـان گـردان  ی(انجام رسالت اله و امرم، ام را فراخ گردان نهیس: نمک می درخواست

 يپشـتم را بـا او قـو   . را یبرادرم عل؛ م قرار دهیبرا يریو از خاندانم وز، تا سخنم را بفهمند نکزبانم باز 

۵۶     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ه تـو نسـبت   ، کمینکاد یار تو را یم و بسییح گویتا فراوان تو را تسب، گردان یکو او را در امرم شر، گردان

 .)764، ص 3ق، ج 1416ی، : بحران.كرز ی؛ ن295ص  ،4، ج ق1404، یوطی(سیینایب امالًکبه ما 

 يه بـا فـرد  ک یهنگام ،طالب پسر ابواي   گفت: یبه عل قیسبن  اشعثه کند ک می نقلبن قیس  سلیم

و بـا   یشـ کر بیآنها شمش يه بر روکز مانع تو شد یچه چ، عت شدیه بیام یو بن يعد یم و بنیت یبن ۀلیقب از

ومـت بـر   کح ين فرد بـرا یتر ستهیخود را شا يا در هر خطبه ،يا ه به عراق آمدهک ی؟ از زمانیآنها بجنگ

  ي!شمر یمظلوم م خدا وسته خود را از زمان رحلت رسولیو پ ینک یم یمردم معرف

سؤال کردي، پس جواب آن را خوب بشنو! هرگز ترس و کراهت  ،اي پسر قیس امام فرمودند: 

مـرا از جنـگ بازداشـت امـر رسـول      از مالقات پروردگار مرا از شمشیر کشیدن باز نداشت. آنچـه  

رفتار امت با من، پس از خودش خبـر   ةدربار و پیمان آن حضرت از من بود. رسول خدا خدا

دانسـتم نبـود، بلکـه     رفتاري که من پس از پیامبر از امت دیدم بیش از آنچـه مـی   ،داده بود. بنابراین

رفتار مردم به دست آوردم.  ةهدبیش از یقینی بود که با مشا یقین من نسبت به سخن رسول خدا

خواهید انجام دهم؟ پیـامبر   گردانند، از من چه می گفتم: هنگامی که از من روي من به رسول خدا

دار و خون خود را حفـظ   فرمودند: اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن، و اگر یارانی نیافتی دست نگه

من یارانی پیدا کنی. و پیامبر به من خبر دادند  دین و کتاب خدا و سنت ۀکن، تا زمانی که براي اقام

کنند. و خبر دادند که مـن   روي می امت، مرا خوار خواهد کرد و از دیگري بجز من پی ،زودي که به

 هارون ۀمنزل زودي پس از پیامبر، مردم به هارون نسبت به موسی هستم. و به ۀمنزل نسبت به ایشان به

بگوید: چرا  واهند شد... من نیز ترسیدم که برادرم رسول خداو پیروانش و گوساله و پیروانش خ

میان امتم تفرقه انداختی و سخنم را پاس نداشتی؟ من به تو سفارش کرده بـودم کـه اگـر یـاورانی     

پس هنگـامی کـه رسـول     .ات را حفظ کنی.. بیت و شیعه داري و خون خود و اهل نیافتی دست نگه

کـه مـن مشـغول غسـل و دفـن رسـول        بیعت کردند، درحالی ابوبکررحلت کردند، مردم با  خدا

مگـر   ،بودم. سپس به جمع قرآن پرداختم و سوگند یاد کردم که ردا برنگیرم، جز براي نماز خدا

آنکه قرآن را در یک کتاب گرد آورم. سپس فاطمـه را همـراه کـردم و دسـت حسـن و حسـین را       

نصار رفتم و همه را به یاري خود دعـوت کـردم،   اهل بدر و سابقان از مهاجر و ا ۀگرفتم و نزد هم

اما جز چهار تن کسی دعوتم را اجابت نکرد... پس آنان مرا مجبـور و مغلـوب سـاختند. مـن نیـز      

نیکی براي خود قـرار دادم   ةهمان سخن هارون را خطاب به موسی بر زبان آوردم و هارون را اسو

  ).774ص  ،3ج  ،ق1416(بحرانی، حجت و دلیل قوي دارم  و نسبت به سفارش رسول خدا
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ـ آ ةبـار در از امام صـادق  مرواناز اصحاب به نام  یکیه کرده است کنقل  تفسیر قمی از حویزي  ۀی

مـا   ،: بـه خـدا قسـم   نـد حضـرت فرمود ، ردکـ ) سـؤال  128 :طه»(إِنَّ فی ذلک لَآیات لأُولی النُّهی« ۀفیشر

 يای: قضـا ندست؟ پاسخ دادیچ» یالنه یاول« يد معنایپرس م.ی(خردمندان) هست»یالنه یاول«امبر یت پیب اهل

منصب خالفـت   يدار خالفت توسط ابوفالن و عهده يمانند ادعا خدا از رسولدوران پس مربوط به 

، خبر داده بـود  یعلحضرت به  خدا رسولرا  هیام یو سپس بن یو نفر سوم يو نفر بعد يتوسط و

ـ ن یعلحضرت و ، خبر داده بود یلتعا يه خداکگونه رخ داد  و آنها همان  هکـ  انـد  ز بـه مـا خبـر داده   ی

ه کـ  يا هین است آیو ا، د)یگران خواهد افتاد (و به دست ما نخواهد رسیه و دیام یبه دست بنروایی  فرمان

مـا  بـه   ن حوادث تمامـاً ی. علم ا» النُّهى لأُولی لَآیات ذلک فی إِنَّ« آن را در قرآن آورده است: یتعال يخدا

  .)405ص ، 3جق، 1415 ،يزی(حویم. ردکپس ما در برابر امر خدا صبر . ده استیرس

 عـنْ  أَعرَض منْ و« ۀفیشر یۀباره آدر د: از امام صادقیگو می ابوبصیره کآمده است  اصول کافیدر 

. اسـت  نیالمـؤمن یرمت ایوال» يرکذ«: مقصود از ندحضرت فرمود، دمیپرس »ضَنْکاً معیشَۀً لَه فَإِنَّ ذکْرِي

ـ ی: ند؟ فرمود ستیچ» أَعمى الْقیامۀِ یوم نَحشُرُه و«دم مقصود از یپرس نـا و  یامـت چشـمانش ناب  یدر قی: عن

: آن شـخص در  ندامام ادامه داد. ور بودک نیالمؤمنیرت امیا نسبت به والیچون باطنش در دن؛ ور استک

 .»فَنَسـیتَها  آیاتُنـا  أَتَتْـک  کَـذلک  قـالَ  بصـیراً  کُنْت قَد و  أَعمى یحشَرْتَن لم«رانه خواهد گفت: یامت متحیق

ـ یلک(هسـتند  فه ائمـه  یشـر  ۀیـ ن آیات در ای: مقصود از آندسپس امام فرمود  ؛422، ص 2، ج ق1429 ،ین

  .)406 ص، 3 جق، 1415 ،يزیحو

  گيري نتيجه

 يبـرا  ،یامبرپ ۀفین خلییو تع یاسیت سیمکشف موضوع حاکعالوه بر  ،از رهگذر مباحث مطرح در مقاله

  ز به دست آمد:یل نیج ذینتا ،حضرت سته آنیشا ۀفیم و خلکحا يها یژگیو و یومت اسالمکح

که طـرح مسـائل سیاسـی در قـرآن مجیـد را در آیـات و        ،بر خالف پندار بعضی از مستشرقان

آغازین بعثت پیامبر نازل شـده  هاي  که در سال ،اند، از بررسی این سوره هاي مدنی قرآن دیده سوره

 ۀنظـر و دغدغـ   (قریب سال پنجم) معلوم شد که مسائل سیاسی و حاکمیتی در قرآن مطرح و مطمح

 بوده است. پیامبر

ه کـ روشـن شـد    هاز رهگـذر مباحـث گذشـت   ، تسنن ژه نزد اهلیو به، جیو را یبرخالف تصور عموم

و در دارد شـه  یرقـرآن   کیمآیات ه باور دارد در عیه شکگونه  امبر آنیپی پس از نیخالفت و جانش ۀیقض

 مطرح شده است. کیم يها ات و سورهیآ

۵۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

 يهـا  امبر خاتم نهفتـه و بـا آمـوزه   ین پیاست در ذات دیومت و سکح ۀمسئل هکن روشن شد یهمچن

 است. كاکقابل انفیرغاز آن خته و یبخش قرآن آم و سعادت یتیهدا

دارد امـل  کن امتـزاج  ید يها آموزه ۀقرآن با هم نظرومت و خالف از مکه منصب حکروشن شد نیز 

م کامبر و حـا یپ ۀفیه خلکبل، شود یام اسالم محدود نمکاح يجامعه و اجرا ةبه ادار یم اسالمکو شأن حا

ـ امـل د ک ين و اجرایام دکامت به اح يتگرید واجد سمت هدایبا ،یاسالم ۀدر جامع ن ین خـدا در زمـ  ی

ـ امبر در امـر پ یپ ۀفیت خلکو مشار يتگریسمت هدامین سبب، در هباشد. به ی آن ستگیهمراه با شا ، امبری

ـ ام دکـ اح يت امـت و اجـرا  ین و هـدا یـ ن و عصمت در فهم دیام دکامل نسبت به احک یآگاه ن الزم ی

  .است

انجـام رسـالت   سـو،   از یکه کنیطه به دست آمد ا ةل سوریه از رهگذر تحلک يگرید ۀجینتسرانجام، 

پـس از   ۀفـ یخلنیـز  و  یاسـالم  ۀم جامعـ کف حایون و وظائن از شیام دکاح يجراغ و ایدر امر تبل یاله

 ۀهمـ  ،ه بـا قـدرت  کرده است کاد یسوگند  ،بشر ۀنیرین دشمن دیا، طانیشسوي دیگر، و از ، امبر استیپ

ه کـ  یاسـالم  ۀم جامعـ کفه و حاین خلییه تعکشود  یاثبات م. با توجه به این مهم، ب دهدیافراد بشر را فر

جانشین ایشـان بایـد   ه کبل، تواند به انتخاب مردم وانهاده شده باشد ینم ،ندیامبر بنشیپ ياهد در جاخو یم

 شود.ن سمت منصوب یخداوند به ااز سوي 
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