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  دهکیچ

است که باطـل  نیحاصل از پژوهش ا هایافتهی. مقابله آن با واژه حق است، خاص واژه باطل در قرآن یژگیو

در واژه باطل بلکه در  تنهانهمعنا  نیعدم ثبات است که ا معنایبه شناختیو معرفت شناختیوجود لحاظبهدر قرآن 

باطـل ، یباطل وجـود هایدر قرآن در گونه اطلساختار ب. است ییجو یهم قابل پ یقرآن گریکلمات و جمالت د

  .قابل استنباط است یو باطل اعتقاد یباطل فعل، یقول

 یباطـل قـول. ستاستعمال شده ا یاله هایتیو وجود متعارض با هدا میردایوجودغ معنایبه یوجود باطل

 ییچون در انشا؛ ییانشا ایباشد  یکند خبرنمی یتفاوت. نداشته باشد نتیکه با واقع مطابقت و سنخ یهر قول یعنی

  .باطل است شدنداشته با تیسنخها انسان یدارد که با مصلحت واقع یهم اگر قول آثار

شده است هماهنگ نباشـد آن فعـل از نگـاه  مقرر انسان یکه براای جهیو نت تیهر فعل اگر با غا: یفعل باطل

 یایـو ستم ناحق گو نیحق در دغیر افعال چون غلو یبرخ فیدر توص) رالحقیبغ( ریتعب که. چنانقرآن باطل است

؛ سـتیو قـرآن قابـل دفـاع ن نیـاز نظـر د یهستکه به آن معتقد آنچه  یعنی یباطل اعتقاد تیدر نها. معناست نیا

  .باطل است یکه راست نباشد و با واقع مطابقت نداشته باشد اعتقاد یاعتقاد دیگرعبارتبه

  .یباطل اعتقاد، یباطل قول، یباطل فعل، یباطل وجود، باطل، قرآن: یدیلکواژگان 
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  مقدمه

کار رفته اسـت. مرتبه با مشتقاتش در قرآن کریم به ٣٦از واژگان قرآنی است که » باطل«

) و در از بین کاربردها، در یک مورد به لَ طَ فاعـل صـورت اسـم مـورد به ٢٦صورت فعل ماضی (بَ

) و ال ُتْبِطُلـواـ  ْبِطُلُهيْبِطَل ـ َسيصورت مضارع (مورد به ٤) و از باب افعال باِطًلا ـ باِطٌل ـ اْلباِطل(

). ١٢٣: ق١٣٦٤بـدالباقی، ) آمـده اسـت (عـ ُمْبِطُلوَن اْلُمْبِطُلوَنصورت وصـف (مورد به  ٥

فـارس، احمـدبن؛ ٦: ٣ج ،۱۳۸۳ویژگی خاص این واژه، مقابله آن با واژه حق است (فراهیـدی، 

  ).١٥: ٢ج ق،١٤٠٤

 هایباطـل در گونـه، مصـداقی و تفسـیری هـایرهیافت، معناشـناختی هـایبا نظر به داللت

باطل در قـرآن . ١: مبنی بردرنتیجه پرسشی . قولی و اعتقادی استعمال شده است، فعلی، وجودی

 مثابـهبه» باطل« ؟ساختار و انواع باطل در قرآن کریم کدامند. ٢؟ شدبامی کریم دارای چه معنایی

رفتـه ولـی در  کاربه فقه و عرفان، اصول فقه، فلسفه، منطق، چه در حوزه علوم بالغیگر ،اصطالح

روش تحقیـق در . سی قرار گرفته استاین مقال جهت اعتقادی آن از دیدگاه قرآن مورد بحث و برر

  .شدبامی و براساس توصیف و تحلیلای جمع آوری اطالعات کتابخانه، این پژوهش

ــاره واژه پژوهش ــا درب ــل«ه ــث » باط ــان مباح ــه بی ــی ب ــای مختلف ــریم ازمنظره ــرآن ک در ق

» ثشناسـی حـق و باطـل در قـرآن و حـدیمعنی«توان به مقاله اند. به عنوان شاخصی میپرداخته

اثرحمیده سلیمی، اشاره داشت. مسئله اصلی بررسـی معیارهـای حـق و باطـل در قـرآن کـریم و 

احادیث است که در مجموع به برخی از معـانی حـق و باطـل و نیـز بـه برخـی از معیارهـا اشـاره 

) و همچنـین مقالـه جسـتاری در انـواع حـق اثـر سـیدمحمود ١١١ــ٩٥ :١٣٩١کند (سلیمی، می

هـای گونـاگون لحاظ علوم و معرفتعدم انحصاری حق به نوع واحد اشاره و به نبویان که درآن به

) و مقالـه ١٦٤ــ١٢٩ :١٣٨٧پردازد (نبویـان، کند و به شرح آنها میحق را به یازده نوع تقسیم می

بـر دیـدگاه عالمـه طباطبـایی در المیـزان)  تأکید(تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم با 

پـور، اثر فروغ السادات رحیم پور هم به بیان حقانیت مطلق خداوند متعال پرداخته اسـت (رحـیم

ها و سـاختار باطـل کردن مسئله خود، در گونهها به علت دنبال). این پژوهش١٦٥ ـ١٤٧ :١٣٨٥
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های باطـل و نـای باطـل، معنـای گونـهاند و به پرسـش اصـلی مبنـی بـر معدر قرآن تمرکز نکرده

  ساختار آن پاسخی داده نشده است.

  ابطال و ثبات، معنای باطل. ١

)، ٦٥٦: ١٤ج ،ق١٤١٤، واسـطی( بیهوده از بـین رفـتن معنایبه» ب ـ ط ـ ل« شهیباطل از ر

 چیـزی کـه حقیقـت و واقعیـت نـدارد)، ٢٥٨: ١ج ،١٤٠٤ق، فارسابن( ماندگاری کم و محدود

، کـردن یاست کـه پـس از بررسـ یزیباطل چ؛ عدم ثبات)، ٣١٥ـ٣١٣: ١ج ،١٣٨٥، مصطفوی(

: ١ج ،١٣٦٣، قرشـی ؛١٢٩: ق١٤١٢، راغـب اصـفهانی( که ثبـات نداشـته اسـت شودمی کشف

و محمـول یعنـی در  و نسبت بین موضـوع حکم لحاظبه از نظر اصطالحو  آمده است) و... ٢٠٠

ن ترید متـداولگیـرمی مورد تحقیق قـرار گزاره و قضیه، تصدیق صورتبهکه  شناختیحوزه معرفت

ه، فکر، هر گفتاراینکه  معنای آن که غیرمطابق با واقع و غیرموافق با نفس االمر ای استدالل و نظریّ

؛ ٢٦٢ :١٤ج، ق١٣٩٦، طباطبـایی( شودمی د و ادیانیو شامل اقوال و عقا مندنامی» باطل« باشد

و محمـول  بدون لحاظ حکم و بدون نسبت بین موضوع) و ٩٦: ١ج ،م١٩٨١، صدرالدین شیرازی

 شـودمی مفاهیم و معانی لغوی را شامل، که در این صورت تصورات شناختییعنی در حوزه وجود

  .عدم ثبات است معنایبه

باطل قولی و ، باطل فعلی لحاظبهعدم ثبات و  معنایبهباطل وجودی لحاظ بهباطل ، در قرآن

توجه به این نکته ضروری است چیزی که مطـابق بـا و  عدم مطابقت است معنایبهباطل اعتقادی 

، مصـطفوی( عدم ثبات است معنایبهباطل در قرآن آنکه  نتیجه. همواره ثابت نیست، واقع نیست

، ماننـد عبـث دیگـر هـایدر واژه باطل بلکـه در واژه تنهانهاین معنا رو ). ازاین۲۶۲: ۲ج ،١٣٨٥

  .نیز قابل پی جویی استو...  سیاق جمالت قرآنی، فنا، هالک، لعب

 عـدم، مـراد از عـدم ثبـات: یک: دیدگاهای گوناگونی مطرح شده است، در تفسیر عدم ثبات

مـراد از عـدم : دو). ٢٨٢: ١ج ،ق١٤٠٩، طوسی( باطل چیزی است که وجود ندارد؛ است وجود

 دوام نـدارد بلکـه فـانی اسـتمانـد یعنـی نمـی باطل چیزی است کـه بـاقی؛ عدم بقاست، ثبات
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 ؛ یعنـیمقصود از عـدم ثبـات: سه). ٣٥: ٧ج، ق١٣٩٦، طباطبایی؛ ۵: ۲ج ،١٣٨٥، مصطفوی(

پـس مقصـود از ؛ اثبات نیسـت با دلیل عقلی و نقلی قابل چیزی که از اساس نادرست است یعنی

ایی تعبیرهـ). ١٩ :١٣٦٢، جرجانی؛ ١٦ـ۱۵: ۴ج ، ۱۳۸۵، مخلص( عدم اثبات است، عدم ثبات

ی، مصـطفو( که ثبات نداشته است شودمی کشفی، است که پس از بررس یزیچ» باطل«ـ  مانند

، دازیمپـرمی ی که وقتـی بـه جسـتجوی آنهایعبارت است از مسئله، یا باطل) ٢٩٠: ١ج ،١٣٦٠

غیـر  چون ابزار کشف؛ گویای همین مطلب است) ـ ٥٠: ق۱۴۱۲، راغب اصفهانی» (ثابت نشود

َن آَمُنـوا يَو الَّـِذ« باطـل در آیـه، نیز مفسـرانو  تواند باشدنمی نقلی چیز دیگری دلیل عقلی واز 
خدا سـت تفسـیر غیر کهآنچه  را به پرستش هر) ٥٢/ بوتکعن( »آنان که به باطل گرویدند: ِباْلٰباِطِل

کُلوا َأْمٰواَلکْم و ٰال َتْأ« باطـل در آیـه نیزاند و دلیل نداشتن آن دانسته، و وجه نام گذاری آن رااند کرده
بـه ظلـم تفسـیر کـرده و علـت ) ١٨٨/ هبقـر( »مال یکدیگر را به نـاحق مخوریـدو : َنکْم ِباْلٰباِطِليَب

 یعنی چون خداوند بر بطالن چنین تصرفی حکم کـرده پـساند؛ نامگذاری آن را حکم خدا دانسته

  ).٥٧٣: ١١ج، ق١٤٢٢، قونوی( باطل است

خلیـل کـردن (ادعـای دروغین )٢٩٠ :١ج ،١٣٦٠ ،یمصـطفوکـردن (ابطال به معنای هالک

ن بــردن یو از بــ) ١٣٩: ١٦ج ،ق١٣٩٦، ییطباطبــا( باطــل آوردن)، ٤٣٠: ٧ج، ١٤١٠، فراهیــدی

راغـب ( ز حـق باشـد و چـه باطـلیـچـه آن چ) ٦٠ :١ج، ق١٤٠٤، فـارساحمدبن( زی استیچ

  ).١٣٠: ق١٤١٢ی، اصفهان

َر « الن همان اهل باطلندند که از نگاه قرآن مبطباوربراینبرخی  َفِإذا جاَء َأْمـُر اللَّـِه ... َخسـِ
؛ ٧٨/ مـؤمن( »آنجـا اهـل باطـل زیانکـار شـوند...  و چون فرمان خدا فرا رسد: ُهناِلک اْلُمْبِطُلوَن

 »آن روز اهـل باطـل زیانکـار خواهنـد بـود: َسُر اْلُمْبِطُلوَنْخيْوَمِئٍذ ي) «٥٣٤ :٤ج ،١٣٧٢، طبرسـی

  ).٢٦١ : ٩ج، ق١٤٠٩، طوسی؛ ٢٧/ جاثیه(

برخی دیگر معتقدند که مبطالن کسانی هستند که ادعای باطل کرده یعنی ادعایشان خـالی از 

در صـورت منفـی ) و ١١٩: ٩ج، طبـری؛ ٨٧٥: ٥ج ،١٣٨٨، زاده خراسـانیواعظ( حقیقت است

صـحیح  معنای) بـه٣٣/ محمـد» (َلا ُتْبِطُلوْا َأْعَمـاَلکْم« و) ٢٦٤/ بقره» (ال تبطلوا صدقاتکم« یعنی
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  ).٤٢٢: ١جتا]، ، [بیحقی برسوی( معنا شده است نبودن و اجرنداشتن

ما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ اللَّـَه « از بین بردن معنایبه شودمی ابطال وقتی که به خداوند نسبت داده
سحر شما را باطل خواهد خدا البته : موسی گفت، گاه که ساحران بساط جادو انداختندآن: ْبِطُلُهيَس

 بطـالن شـیءکردن آشکار معنایبهیا ) ٨٧٥: ٥ج ،١٣٨٨، زاده خراسانیواعظ؛ ٨١/ ونس(ی »کرد

 ،گاه که ساحران بسـاط جـادو انداختنـدآن: ْبِطُلُهيما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ اللََّه َس َأْلَقْوا قاَل ُموسى َفَلمَّا«

، ق١٤١٥، آلوسـی؛ ٨١/ ونس(یـ »سحر شما را آشکار خواهـد کـردخدا البته بطالن : موسی گفت

  .معنا شده است) ١٦٧: ١١ج

  و ساختار باطل در آیات قرآنی شناسیگونه. ٢

باطـل بـه یکـی از ، مصداقی و تفسیری آیات هایرهیافت، معناشناختی هایبه داللت باتوجه

قـولی باطـل . ج. طـالن اسـتفعلی متعلق ب. ب. وجودی باطل است. أ: دگیرمی چهار چیز تعلق

  ).٢٨٩: ١ج ،١٣٨٥، مصطفوی( اعتقادی باطل است. د. است

  باطل وجودی. ٢ـ١

 موجـودات( واجـبغیر بـر موجـودات: یـک: باطل در وجـود بـه دو معناسـت، از نگاه قرآن

ای از دوام نداشته یعنی وجـود موقـت و وجود یا موجودی که بهرهشود. می باطل اطالق) دایمغیر

). ۱۲۳: ۲ج ،١٣٦٣، سـیناابن( بدون لحاظ ارتباط با واجب الوجـود باطـل اسـت، باشدمقطعی 

باطـل اسـت ، از ایـن جهـت، را باشـدمیـ ناپایـدار و وجودی که ثابت نباشد یعنـی دیگرعبارتبه

ی جز ذات پاک الهی نـابود هرچیز: ٍء هاِلک ِإلَّا َوْجَهُهيکلُّ َش«: خدای متعال فرموده است کهچنان

بـه ) و ٨٢: ١٧ج ،١٣٧٤ی، رازیمکارم شـ؛ ٩٢: ١٦ج، ق١٣٩٦، طباطبایی؛ ٨٨/ قصص( »است

آگـاه باشـید « ربیعه عامری است کـهبنسخن لبیدباره دراینن سخن تریراست تعبیر رسول خدا

 يالَتُقولوا علـ« آیـه) و ۱۰۷: ۷ج ؛۲۳۶: ۴ج ،ق۱۴۰۱، بخـاری» (هرچیزی جز خدا باطل است
ذات ، که به هیچ باطلی مشوب نیسـت، گویای این است که حق محض) ۱۷۱/ نساء( »الّلِه ِاّلا احلقَّ
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هآنها  احدیت است و سایر موجودات که از ند پـس باطـل شومی یم نابودکنمی تعبیر به ما سوی اللّ

 ه به جهـان هسـتیبینانواقعزمانی که با دید «: یدگومی قرضاوی). ٤٨: ق١٤٠٤، سیناابن( هستند

او . غیـر از یـابیمنمـی خود جز خداوند را دارای ثبات و بقا و متکی به موجودی بههیچ ، نگریممی

  ).٨٦ :١٣٦٠ی، قرضاو( »نداهمه باطل

خداوند متعال قرار گیرد بـه  گریبا وجود حق و هدایت هر وجودی که در تعارض و تنازع: دو

بـه عنـوان  قرآنـی شناسـیمانند وجود شیطان و وجود ابلیس که در معرفت؛ این لحاظ باطل است

َن کَفـُروا يذِلک ِبَأنَّ الَّـِذ« باطل در آیهکه چنانند آیمی در ضدیت با هدایت الهی به شمار موجود
 تفسـیر شـده اسـتآنهـا  بـه) ٣/ محمـد( »نـدکنمی همانـا کفـار از باطـل پیـروی: اتََّبُعوا اْلباِطَل

ا حـق از وجـود شـیطان اسـتمداد یعنـی کفـار در راه مبـارزه بـ) ٢٠٩ :٣ج، ق١٤٠٧، زمخشری(

آنچـه بـه: ْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلباِطُليَأنَّ ما « مانند وجود خدایان مشرکان که باطل در آیهاند و جسته

، ق١٤١٢، طبـری( تفسیرشـده اسـتآنهـا  به وجـود) ٦٢/ حج( »باطل است، نندخوامی او یجا

به موجـودی در تعـارض بـا حـق آنها  کیفیت تعامل انسان با لحاظبه کهاینها  و مانند) ١٩٦: ١٧ج

و چون خداوند حق محض است موجود مقابل آن و در تعارض با آن موجود باطل به اند قرار گرفته

  ).۹۹: ۱۲ج ،ق۱۴۱۷، طباطبایی( دآیمی حساب

 ل پیـدایـم تمایل به خدا به آنهـاجای بهرند و خومی فریب آن راها وجود همه اسبابی که انسان

  ).۲۶۲: ۱۴ج ،ق۱۴۱۷، طباطباییاند (وجود باطل شمرده شده، ندکنمی

در . ی که معدوم باشد باطـل اسـتهرچیز .١: شایان توجه است عدم به دو لحاظ باطل است

چیزی کـه وجـودش محـال  .٢ ؛)۱۹۴: ١٣٨٣، سیناابن( موجود قرار دارد معنایبهحق ، مقابل آن

در مقابلِ واجب الوجود بالـذات کـه حـق ؛ باطل مطلق است، بالذاتالوجود  یعنی ممتنع؛ باشد

  ).۲۵۳: ١٤٠٠، سیناابن( مطلق است

  باطل قولی. ٢ـ٢

باشد و اختصاص به گفتـار هـم پذیر که امکانای به هر وسیله، مقصودکردن قول یعنی آشکار
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 نوشـتن، مثل سخن گفتنی هایراه، د مقاصد خود را به طرق مختلف بیان کندتوانمی انسان؛ ندارد

  ).٣٢٠: ق١٤٠٣، شرتونی؛ ٢٨٤: ١٣٨٩، جوادی آملی( از ابزار آشکارکردن مقاصد هستند …و 

کند خبری باشد نمی تفاوتی. هر قولی که با واقع مطابقت و سنخینت نداشته باشد باطل است

سـت وانشـائی د مطابقت نداشته باشد باطل ادهمی چون قول خبری با آنچه از آن خبر؛ یا انشایی

: ئیمگـومی دهد بلکه خود به خود آورنده یک معنی است مثل اینکهنمی چه از چیزی خبر هم اگر

سـنخیت نداشـته باشـد باطـل ها چنین قولی اگر آثاری دارد که با مصلحت واقعی انسان؛ بیا، برو

 ،ق۱۴۰۴، فارساحمدبن؛ ٢٧: ٧ج، ق١٣٩٦، طباطبائی؛ ١٢٠ـ١١٩: ١ج ،ق١٤٢٢، رازی( است

واژه قـول ، که در قرآن گویای این معناست افزون بر کلمـه باطـلای ن کلمهتریجامع). ۲۵۸: ۱ج

/ حـج( »از سـخن باطـل بپرهیزیـدو : و اجتنبوا قول الّزور«: زور است که خداوند متعـال فرمـوده

 ایـه دروغ باشـد کـقول منحرف از حق و قول باطل اسـت اعـم از آن، مراد از زوراینکه  چه؛ )»٣٠

  ).١٩٤: ٦ج ،١٣٧١، قرشی( آنرغی

  : برخی از اقوال باطل در قرآن عبارتند از اساسبراین

راغـب ( آن از روی عقل و تفکر نباشددادن و انجام شودنمی لغو چیزی است که به آن اعتنا. ١

که انسان را از کارهـای مفیـد و مهـم بـاز  شودمی و لهو به چیزی گفته) ۷۴۲: ق١٤١٢، اصفهانی

اگر سخنی لغو و لهو باشـد سـخنی باطـل ) ۲۴۷: ۱۴ج ،ق١٣٩٦، طباطبایی؛ ۷۴۸: همان( دارد

َلْهـَو  يْشَتريَو ِمَن النَّاِس َمْن «انـد برخی مفسران لهو الحدیث را به آن دو تفسیر کرده کهچناناست 
، طباطبـایی، ٦/ لقمـان» (خرنـدرا مـی ]لهـو و لغـو[ هـودهیبعضی از مـردم سـخنان بو : ِثياْلَحد

  ).٩: ۱۵ج و ٣٤٧: ۱۶ج ،ق١٣٩٦

ان این اسـت کـه قـول گنـاه مؤمنوظیفه ؛ سخنی که گناه آلود و فسادانگیز باشد باطل است. ٢

: وَن َواْلَأْحَباُر َعْن َقْوِلِهُم اْلـِإْثَميْنَهاُهُم الرَّبَّاِنيَلْوَلا « از آن نهی کننـد آلود نداشته باشتند و دیگران را هم

؛ ٦٣/ همائـد( »کننـدی نمـیز نهـیـآمآنها را از سخنان گناه، هودی یو علما یچرا دانشمندان نصار

  ).٥٢ :١٦ج ،ق١٣٩٦، ییطباطبا

پرداخته شده است قول باطل اسـت آنها  و افترا به قول عظیم هایناروا که با واژه هاینسبت. ٣



 1399، پاییز 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  92

  : فرموده است کهچنان

ا پروردگارتـان یـآ: ًمـاياْلَمَلاِئکِة ِإَناًثا ِإنَّکْم َلَتُقوُلوَن َقْوًلـا َعِظ َواتََّخَذ ِمَن َنيَأَفَأْصَفاکْم َربُّکْم ِباْلَبِن

شـما . ده اسـتیاز فرشتگان برگز یفرزندان پسر را مخصوص شما ساخته و برای خودش دختران

  ).٦٤٢: ٦ج ،١٣٧٢، طبرسی ؛٤٠/ سراءا( دگوییمی سخن بزرگی

 کس است که بر خدا نسبت ناروا دهدتر از آنچه کسی ستمکار: اللـه يمن اظلم ممن افتر عل و

  ).٣٩١: ٧ج ق،١٣٩٦، طباطبایی ؛۶۸/ عنکبوت(

 هایقولی است که انسان آشـکارا بـدی، قول جهر بالسوء: دیگران را آشکارا گفتن هایبدی. ٤

  : دیگران را بگوید این قول باطل است مگر برای اهداف خاصی که شارع مشخص کرده است

، سی بـا سـخنان خـودکخداوند دوست ندارد : اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَمبُّ ِحيال

، طباطبـایی؛ ١٤٨/ نسـاء( ه مـورد سـتم واقـع شـده باشـدکـس کـمگـر آن ،ندکرا اظهار ها یبد

  ).١٢٣: ٥ج، ق١٣٩٦

دو طرِف نقـیض را اثبـات د کنمی آمیز نیز که سعی گفته تناقض؛ اقوال متناقض باطل است. ٥

مختلـف و  یدر گفتـارـ  امـتیدربـاره قـ  شما: َقْوٍل ُمْخَتِلٍف يِإنَّکْم َلِف«: باطل است، یا نفی کند

این خطاب به مشرکان است که در مقـام سـرزنش بیـان شـده و گویـای  .)٨/ اتیذار(» دیگوناگون

  .بطالن چنین قولی است

وَن« و گمان گفتـه شـود سـخنی باطـل اسـت سسخنی که بر اساس حد. ٦  »ُقِتـَل اْلَخرَّاصـُ

ه علمـی نـدارد و بـر اسـاس یه پاکشود  به سخنی گفته می، »خرص« از» خراص) «١٠/ ذاریات(

  ).٣٢٨: ١٠ج ،١٣٦٤، قرشی( ن و حدس استیتخم، گمان

سـت کـه اشـارتی رفتـه ا در آیات قرآنـی واژه باطل مواردی از اقوال باطل به عنوان مصداق. ٧

  : عبارتند از

  قول به وجود نوشتاری متعارض با قرآن قبل از نزول و بعد از نزول از مصادیق باطل است.: یک

  .قول به تحریف قرآن به زیادت یا نقصان باطل است: دو

 مسـانخ نبـودن احکـام قـرآن بـا حکمـت و، عقاید قرآن بـا عقـلبودن قول به ناهماهنگ: سه

؛ ١٠٥١ :٣ج، ق١٤٠٥، جصـاص؛ ٤٢/ فصـلت ( با واقع باطل اسـتاخبار قرآن بودن مطابقغیر
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  ).٢٧٧ :٥ج، ق١٤٢٠، انیابوح

مـردم بپذیرنـد بـه خاطر اینکـه بـهادعا شده که قرآن را پیـامبر اسـالم خـودش آورده و : چهار

بـودن جهـت امی) ٤٨/ بـوتکعن( خدوانـد در آیـه. این قول باطل اسـت، ددهمی خداوند نسبت

، ق١٣٩٦، طباطبـایی؛ ٥: ٢٠ج، ق١٤١٢، طبری( دکنمی ی از چنین ادعایی بیانپیامبر را جلوگیر

  ).١٣٩: ١٦ج

تفسـیر کـرد کـه از آن تعبیـر بـه  با نظریات شخصی توانمی را حقابق قرآنیاینکه  قول به: پنج

، قرطبـی؛ ٢١٣ :١ج ق،١٣٩٥، ابـوزهره ؛٤٢/ بقـره( این قـول باطـل اسـت شودمی تفسیر به رأی

  ).٣٤٢: ١ج ،١٣٦٤

تقسیم احکام کتاب مقدس به احکام سودمند و ضـرری و پـذیرش احکـام سـودمند از : شش

  ).٨٩ :١ج ،ق١٤٠٨، شاهسلطان علی( اباطیل است

  باطل فعلی. ٢ـ٣

شده است هماهنگ نباشد آن فعل از نگاه  مقرر که برای انسانای هر فعل اگر با غایت و نتیجه

  ).۲۵۲ـ۲۵۰: ۲ج، م١٩٨١، صدرالدین شیرازی( قرآن باطل است

ا َأْهَل اْلکَتـاِب َلـا يُقْل « در توصیف برخی افعال چون غلو در دیـن) بغیرالحق( تعبیر کهچنان
و ) ٧٧/ مائـده( »دینکی نیگون خود بناحق گزافهیدر د !تابکبگو ای اهل : اْلَحقِّريِنکْم غيِد يَتْغُلوا ِف

. و .. هـایارکبگو پروردگار من فقـط زشـت:  اْلَحقِِّريِبَغ ياْلَفَواِحَش ... َواْلَبْغ يُقْل ِإنََّما َحرََّم َربِّ« ظلم

از همین بـاب اسـت یعنـی غلـو در اینها  و مانند) ۳۳/ اعراف( »ده استیستم ناحق را حرام گردان

توصـیف آوردن در مقـام بیـان ایـن . حق هستند نیازی به توصـیف نیسـتغیر همواره، دین و ظلم

، طباطبـایی( رسـاند پـس حـق نیسـتندنمـی انسـان را بـه هـدفش، است که این نوع افعالمطلب 

  ).٣٥: ٧ج، ق١٣٩٦

کلمات عبـث و لعـب ، که در قرآن گویای این معناست افزون برکلمه باطلای ن واژهتریجامع

لعب بر مطلوب خیالی داللت دارند و در مجموع با نادیـده ، هدفعبث بر کار بیهوده و بی؛ است
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افعالی که ثبات ندارنـد  معنایبههم معنا  عبث و لعب، بطالن در افعال، جزیی هایرفتن تفاوتگ

: ۱۴ج ،ق١٣٩٦، طباطبـایی؛ ذیـل واژه لهـی، ۷۴۸: ق١٤١٢، راغب اصفهانیاند (استعمال شده

آنهـا  عبث و لعب را منتفی دانسته و حکمـت را مقابـل، بطالن، آفرینش جهان دربارهقرآن ). ۲۴۷

  : اده استقرار د

  .)٥/ یونس( را جز بحق نیافرید) جهان( خداوند آن: ما خلق اهللا ذلک اال باحلق

  .)٣/ یونس( ایاین جهان را باطل نیافریده، خدایا: ربنا ما خلقت هذا باطال

ما آسمان و زمین و آنچه را که بین زمین و آسمان و : نينهما العبيما خلقنا السماء واالرض و ما ب

  ).١٦/ انبیاء( به بازیچه نیافریدیم ،است

/ مؤمنـون( ایمآیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده: فحسبتم امنا خلقناکم عبثاأ

١١٥.(  

بودن آنهاسـت؛ یعنـی هـر معیار اصلی افعال باطل، غیرحکیمانـه: توان گفترو میازاین

مانـه درمـورد انسـان عبـارت اسـت از فعل باطلی غیرحکیمانه است. مـراد از فعـل غیرحکی

یش نرساند. برخی از معیارهای افعال باطل در قرآن انجام دادن کاری که انسان را به کمال خو

  : قرار ذیل استبه

. افعالی که برای آنها عذاب و مکافات بیـان شـده اسـت؛ ماننـد ایمـان بـه باطـل؛ ازجملـه ١

بـه متعلـق آن دارد. از نگـاه قـرآن ایمـان بـه  افعال قلبی، ایمـان آوردن اسـت و ارزش آن بسـتگی

کسـانی کـه بـه باطـل ایمـان : َن آَمُنوا ِباْلباِطِل ... ُأولِئک ُهُم اْلخاِسُروَنيَو الَِّذ«باطل، باطل اسـت. 

خسـران و زیـان سـرانجام چنـین ایمـانی  .)٥٢(عنکبـوت/ » نـداآوردند، ... آنان همان زیانکاران

) و ماننـد ایمـان بـه جبـت و طـاغوت؛ ٢٥٣: ٢ق، ج١٤١٦نشان از بطالن آن دارد (فیروزآبـادی، 

ای کـه بـه جبـت و انـد ندیـدهآیا کسانی را که نصیبی از کتاب داده شده«: فرمایدخدای متعال می

های نفسـانی؛ از خصـایص س خواسـته) و مانند ایمان بر اسـا٥١آورند (نساء/ طاغوت ایمان می

َأ «آورند، مگـر آنچـه را کـه طبـق میـل و خواسـته آنهـا باشـد اخالقی یهود آن است که ایمان نمی
هرگاه پیامبری آمد و چیزهـایی آورد کـه پسـند : َأْنُفُسُکُم اْسَتْکَبْرُتْم يَفُکلَّما جاَءُکْم َرُسوٌل ِبما ال َتْهو

  ).٨٧(بقره/  »سرکشی کردید ،نفس شما نبود
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َفِباْلباِطـِل  َا« خداونـدغیر مانند اطاعـت و عبـادتاند افعالی که در مقام سرزنش بیان شده. ٢
و چون ) ٢٠٩: ٣ج، ق١٤٠٧، زمخشری( نددهمی خدا را انجامغیر عبادت)، ٧٢/ نحل( »ْؤِمُنوَني

ماننـد شـرک و  در مقام سرزنش و استفهام انکاری بیان شده گویـای بطـالن چنـین عملـی اسـت

افعال و یا حتی ، برای خداست و ممکن است در صفاتدادن همتا قرار، شرک در اصطالح؛ عملی

زیرا اکثر مردم ؛ است ولی آنچه بیش از همه در قرآن مطرح و نقد شده شرک درعبادت. ذات باشد

دی جـوا؛ ذیل ماده شـرک، ٢٦٦ق: ١٤١٢: راغب اصفهانی( گرفتار این نوع از شرک بوده و هستند

نمـی بیشتر آنها بـه خـدا ایمـانو : ُهْم ُمْشِرکوَن ْؤِمُن َأکَثُرُهْم ِباللَِّه ِإلَّا َويَما  َو) «٥٧١: ١٣٨٣، آملی

شرک عملـی شـامل شـرک ). ١٠٦/ یوسف( »ندکنمی ایمان خود را با شرک آلودهآنکه  مگر، آورند

 ه باطــل هســتندو همــ) ٥٨٣ :١٣٨٣، جــوادی آملــیشــود (می در اطاعــت و شــرک در عبــادت

  ).٤١٢: ٧ج، ق١٤٢٢، جوزیابن(

اعمال الهی با منافع شخصی کردن مانند ممزوجاند؛ مورد نهی االهی قرار گرفته افعالی که. ٣

/ بقـره( »حق را به باطل مپوشـانیدو : ِباْلباِطِل َو ال َتْلِبُسوا اْلَحَق«کردن یا افعال خوب را با بد مخلوط

شـرط اینکـه  چـه؛ با اغراض شخصی ممزوج نکنیـد کـه باطـل اسـت یعنی اعمال الهی را ؛)٤٢

پذیرش کار برای خدا اخالص است و هر فعلی که نیت آن با منفعت شخصی ممزوج شود باطـل 

یا راسـت گـویی را بـا دروغ ) ١٦٥ :٢ج ،١٣٧٣، وریکاش؛ ٢٧٧ :٥ج ق،١٤٢٠، انیابوح( است

نهی در آیه نشان از رضایت نداشـتن . )٢٥٤ :٤ج ،ق١٤١٢، طبری( مخلوط نکنید که باطل است

  .چنین فعلی از طرف خداوند دارد

خـدای تعـالی آنچه  آن است و در قرآنشدن اثرو بی عملشدن باطل معنایبهکه  و مانند حبط

بنابراین بایـد گفـت اعمـال مؤمنـان بـا هاست. اعمال انسانشدن باطل، اثر حبط بیان کرده درباره

 »ٰال ُتْبِطُلـوا َأْعٰمـاَلکْم« یعنـی) ٢٦٤/ بقـره( »ُتْبِطُلوا َصَدٰقاِتکْم باملن و األذىٰال «: حبط باطل است

 مانند افعالی که شارع از نظر فقهـی حکـم بـر حرمـت) و ٩٦ :٢ج ،١٣٦٣، قرشی؛ ٣٣/ محمد(

داده است و به تعبیری تصرف و اکل مال به باطل است و به جهت عمومیت الفـاظ و کلمـات آنها 

) ٦٩: ١و ج ٣٢٠: ٤ج، ق١٣٩٦، طباطبـایی؛ ١٣٤: ١ج ،١٣٧٢، طبرسـیآنهـا ( اطـالقآیات یا 
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یـا بـا رضـایت  و خیانـت کند این تصرف بدون رضایت انجـام بگیـرد ماننـد غصـبنمی تفاوتی

. و عقدهای فاسـد قمار، مانند ربا درولی شارع مقدس رضایت بر چنین تصرفی ندا، صاحب مال

). ٢٩/ نسـاء( »َنکْم ِباْلباِطـِليال َتْأکُلوا َأْمواَلکْم َب) «١٨٨/ بقره( »َنکْم ِباْلباِطِليَبَو ال َتْأکُلوا َأْمواَلکْم «

خداونـد نهـی کـرده یـا در اینکه  چنین تصرفی به جهت. تصرف است معنایبهاکل در آیات فوق 

زاده واعـظ؛ ٧٠: ٢ج، ق١٤١٥، آلوسـی( مقام سرزنش خبر از چنین تصرفی داده پس باطل اسـت

  ).٨٢٧: ٥ج ،١٣٨٨، اسانیخر

افعال بشـری بـدون بودن داده است مانند باطلآنها  افعالی که خداوند خبر از عدم رضایت. ٤

  : اعتقاد به خداوند

مثل اعمال کسـانی کـه بـه : ُديَن کَفُروا ِبَربِِّهْم َأْعماُلُهْم کَرماٍد ... ذَِٰلک ُهَو الضََّلاُل اْلَبِعيمَثُل الَِّذ

 ]از طریـق نجـات[ دور ]و حسرت[ این همان ضاللت...  ندمامی شدند به خاکستریخدا کافر 

  ).١٨/ میابراه( است

 بر اساس آیه فماذا بعد الحـق االالضـاللاینکه  چه؛ بطالن است معنایبهضاللت در آیه فوق 

ه اینکـ کفار به جهـتآنکه  نتیجه). ٣٢/ یونس( مقابل حق قرار گرفته ضالل یعنی باطل استآنچه 

  .اعتقاد به خدا و پیامبر ندارند اعمالشان باطل است

از نگاه قـرآن هـر . حقانیت پیامبران به جهت وجود اعجاز از اصول مسلم همه ادیان است. ٥

َنا ِإَلى ُموَسى َأْن يَأْوَح َو. «به عنوان فعل باطل به حساب آمده اسـتآنها  نوع فعلی در جهت تکذیب
ی یارهـا... ک نـدازیت را بیه عصاکم یردکبه موسی وحی و : ْعَمُلوَنيَما کاُنوا َبَطَل  َأْلِق َعَصاک ... َو

 انیاران زکه باطلکآنجاست : َو َخِسَر ُهناِلک اْلُمْبِطُلوَن« و )١١٧/ اعراف( »باطل شد ،دندکرمی هک

  ).١٧٧: ١ج ،ق١٤١٦، دامغانی؛ ۷۸/ غافر( »ندکنمی

، طبـری( داده است ماننـد دروغآنها  حکم بر حرمتانجام افعالی که شارع از نظراخالقی . ٦

، ق١٤٢٠، انیابوح( کتمان حقایق)، ٢٥٢: ٢ج ،ق١٤١٦، روزآبادییف( ظلم )٢٥٤: ١جق، ١٤١٢

و هر نوع کار قبیحی که خداوند متعال به نوعی عـدم رضـایت خـودش را بیـان کـرده ) ٤٩١: ٢ج

  ).٨٢: ٣ج، ق١٤٠٩، طوسی( است
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بـی قـرآن علـت: کنـد باطـل اسـتنمـی فایده ندارد و ضرری را دفععملی که برای افراد . ٧

فرمـوده هـا عبادت بتبودن ارزشدرباره بی که؛ چناننددامی آنبودن فایدهبی باطل رابودن ارزش

از ، ن قـوم بـت پرسـتیـا) ١٣٩/ اعراف( »ْعَمُلوَنيِه َو باِطٌل ما کاُنوا يِإنَّ هُؤالِء ُمَتبٌَّر ما ُهْم ِف«: است

نند و عمل آنها باطل اسـت و بـرای آنهـا سـودی نـدارد و دفـع ضـرری یبپرستش بتها خیری نمی

ارزش دانستن باطل در مقابل حق را منفعت بی نیز علت) و ٧٢٦: ٤ج ،١٣٧٢، طبرسی( ندکنمی

  : نددامی برای مردم نداشتن باطل

خـدا : اْلَأْرِضيْمکُث ِفيْنَفُع النَّاَس َفي َما َأمَّا َوْذَهُب ُجَفاًء يَف الزََّبُد َفَأمَّاْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل ي

آن کـف  ]باطل چون[ د کهزنمی برای حق و باطل مثل ]آب و فلزات و کف روی آنها[ به مثل این

آن آب و فلز که به خیر و منفعت مـردم اسـت در زمـین  ]حق چون[ و اما شودمی به زودی نابفود

  ).٥٦٢ :٤ج ،ق١٤٠٩، طوسی ؛١٧/ عدر( دکنمی درنگ

  باطل اعتقادی. ٢ـ٤

حسـینی ( پیمـان و عهـد اسـتکردن گره بسـتن و اسـتوار، بستن معنایبهاعتقاد از ریشه عقد 

بر اعتقـادی اطـالق شـود مـراد آن اسـت کـه آن » حق« اگر). ٢١٦ـ٢١٥: ١٨ج ،ق١٤١٤ ،زبیدی

 آنچه از نظر اسالم باید بدان معتقد بود و ایمان داشـت ؛ یعنیاعتقاد درست و مطابق با واقع است

که به آن معتقد هستی از نظر دین و قرآن باطـل آنچه  باطل اعتقادی یعنی). ٢٢٩ :١٣٨٧ی، امام(

 اعتقادی که راست نباشد و با واقع مطابقت نداشته باشد اعتقادی باطل است دیگرعبارت؛ بهاست

  ).۲۵۸: ۱ج ،ق۱۴۰۴، فارسبناحمد؛ ١٢٠ـ١١٩: ١ج ،ق١٤٢٢ی، راز(

 شناسـیشناخت لحاظبـه. ١: به دو لحاظ اعتقادات باطل را مورد تحلیل قرار داده اسـت قرآن

  .شناختیوجود لحاظ. به٢

ابـزار و منـابع معتبـر در ، دینـی شناسـیبدیهی است یکی از مسـائل مهـم در قلمـرو معرفت

مـورد  شـودمی سـبب پـذیرش باطـل کـه شناختیخداوند متعال چهارنوع. تحصیل معارف است

  : سرزنش قرار داده است
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 ،پـذیرش حقیقـت شـدهز از گریاز عوامل مهمی که سـبب: شناخت بر اساس خود پرستی. ١

با منافع شخصـی و گروهـی  در مواردی چون پذیرفتن حقیقت؛ نفس است هایپیروی از خواهش

َأ َفُکلَّمـا جـاَءُکْم «: رودمیـ رفتن آن طفرهپذی ازرو ازاین ،سازگاری نداردو یا انواع تعصبات انسان 
پیامبری آمد و چیزهایی آورد که پسند نفس شـما نبـود  هرگاه: َأْنُفُسُکُم اْسَتْکَبْرُتْم يَرُسوٌل ِبما ال َتْهو

  ).۲۲۵: ۷ج، ق۱۴۱۸، زحیلی ؛٨٧/ بقره( »سرکشی کردید

 پـدران و گذشـتگان خـود تقلیـدخداوند آنان را کـه از : شناخت بر اساس تقلید در اعتقاد. ٢

  : مایدفرمی ند سرزنش کرده وکنمی

مـا از آنچـه ، نـه: گویندمی: ئًايْعِقُلوَن َشيِه آباَءنا َأ َو َلْو کاَن آباُؤُهْم ال ينا َعَليما َأْلَف قاُلوا َبْل َنتَِّبُع

  .)١٧/ بقره( فهمیدندنمی چیزیآنها  آیا اگر پدران ،ییمنمامی پیروی، پدران خود را بر آن یافتیم

ْهِلکَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَنيَأْو َتُقوُلوْا ِإنََّما َأْشَرک آَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوکنَّا ُذرِّ َفُت ْعِدِهْم َأ : ًة مِّن َب
یید ای و چـاره[پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم : یا بگو

 کنـیمجـازات می ،گرایـان انجـام دادنـدآیا ما را به آنچه باطل ]نداشتیمجز پیروی از آنان 

  ).١٧٣(اعراف/ 

های خداونــد کســانی را کــه پیــروی از گمــان و حــدس: ظــن وگمــان اعتقــاد بــر اســاس .٣

ت کرده وکن) میغیرروشن( تنهـا از  ]گمراهان و مشـرکان[: ِإالَّ الظَّنَّ تَِّبُعوَنيِإْن «: مایدفرمی ند مذمّ

ـن یـکجـمـله مـورد بـحـث هـم در مـقـام مـذمـت مـشـر). ١١٦/ انعام( »ندکنمی پیروی، گمان

  ).۶۰ـ۶۵ :١٣٨٧، کبیر؛ ٣٢٧: ٧ج، ق١٤١٧، طباطبایی( دننکروی می یباطل پ از ـهکاسـت 

پذیرش باورها بدون مبنای علمی یا استناد حوادث : . اعتقاد بر اساس روش اسطوره ای٤

های های عوامانه و غیرعقالیی اعتقاد و باور باطلی است که قران بـه مناسـبتعلتجهان به 

گاهی و جهـل نسـبت  گوناگون یادآور بطالن آن شده است و ریشه بسیاری از آنها را به عدم آ

  : داده است

اسـت کـه بـه مـا و ای این وعـده: َنيِل اْلَأوَُّريَلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمن َقْبُل ِإْن َهَذا ِإلَّا َأَساِط

: ک.ر؛ نیز ٨٣/ مؤمنون( خرافی پیشینیان است هایهمان افسانه، اینها پدرانمان از پیش داده شده

  .)١٣/ مطففین، ١٥/ قلم، ١٧/ احقاف، ٥/ فرقان، ٢٤/ نحل، ٣١/ انفال
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  .آمده است رسیدن به اعتقادات و خرافیای افسانه روش معنایبهدر آیات » اساطیر« کلمه

  اعتقادات باطل شناختیتحلیل وجود. ٣

نگـاه  از. ن باوری است که با فطرت بشریت عجین شده اسـتتریکامل، باور به وجود حق. ١

ک اللَِّه يَأِف« که خداوند متعال بـا بیـان انکار خداوند نخستین اعنقاد باطلی است قرآن  َفـاِطِر شـَ
/ ابـراهیم» (؟کـرد توانیـد شـک ،است زمین و هاآسمان آفریننده که خدا در آیا: َواْلَأْرِض السََّماَواِت

  .آن را مورد سرزنش قرار داده است) ١٠

به نام مبدأ هسـتی و آفریـدگار  و مداهب خدایی که برخی ادیان: معرفی غلط و ناقص خدا. ٢

ات قـرآن در آیـ. از پذیرش آن وحشـت داردخدایی است هر عاقلی اند جهان به مردم معرفی کرده

  : را مورد مذمت قرار داده است که عبارتند ازآنها  زیادی یادآور چنین باورهایی شده و

مورد توجـه  ثنویت یا دوگانه پرستی یعنی پرستش دو واجب الوجود مستقل: عقاید وثنیالف) 

ما ُهَو ِالــٌه واِحـٌد  ِانَِّني اثَنِنيو قاَل الّلُه الَتتَِّخذوا ِالـَه«: قرآن بوده که آن را باطل اعالم کرده است
 مـراد عقایـد: شـاید هـم بتـوان گفـت). ٢٧٧: ٢ج ،سـمرقندی؛ ٥١/ نحـل( »َفـارَهبون يـيَفِا

 فـرض هرگونـهکه نفی ، نه از باب خصوصیت دوگانگی، توحیدی است و مقصود آیه از نفی دوغیر

). ٢٦٩: ١٢ج، ق١٣٩٦، طباطبـاییشـود (می نیـزو...  توحیدی باشد که شامل فرض تثلیـثغیر

از سه خداست بـه یقـین کـافر  یکی خداوند: آنها که گفتند: َن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثَلاَثٍةيَلَقْد کَفَر الَِّذ«

  ).٥٧٩: ١٣٨٣، جوادی آملی ؛٧٣/ مائده( »شدند

بـرای خداسـت و ممکـن اسـت در دادن همتا قـرار، شرک در اصطالح: شرک باطل است ب)

کـه قـرآن عـالوه  است شرک نظری است عقیدهبهمربوط . آنچه ذات باشدافعال و یا حتی ، صفات

ابن ٌريُهوُد ُعَزيَقاَلِت اْل َو«: نیز اطالق کرده است بر اهل کتاب، بر اطالق لفظ مشرک بر بت پرستان
مسیح پسـر : عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: یهود گفتند: اللَِّهابن ُحيَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِس اللَِّه َو

کسـانی کـه قائـل بـه تثلیـث شـدند  درمـوردخداوند متعال  چنان چه). ٣١ـ٣٠/ توبه( »خداست

از مصـادیق اینهـا  کـه تمـام). ٥٧٩: ١٣٨٣، جـوادی آملـی؛ ٧٣/ مائـده( اطالق کافر کرده است
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، جـوادی آملـی( اعتقاد به وجود دو یا چند خالق مسـتقل معنایبهباطلند حتی شرک در خالقیت 

انـد مشرکان انجـام دادهآنچه  خاطربه: َأ َفُتْهِلکنا ِبما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن«: نیز باطل است) ٥٨٣ :١٣٨٣

  ).١١٩: ٩ج، زمخشری؛ ١٧٣/ اعراف( »یدکنمی ما را نابود

و ) ١٨١عمـران/ (آل فقیر دانستن او)، ٦٤/ مائده( دست بسته دانستن خدای مانند هایتعبیرج) 

و مسـیحیان کـه در  یـانیهوداعتقـادات باطـل  ) ازجملـه۱۸/ مائـده( خـدا بودنو دوست فرزندیا 

با اشاره بـه توانمنـدی  را مذمت کرده وآنها  خدای متعال همه. بیان شده است تعالیباریتوصیف 

  .بانیان چنین تفکری را وعده عذاب داده است خدا و گستردگی آن

 ین گـروه بـرایـا. ندشـومی دهیـمشـبهه نامه هستند یده تشبیعق یه داراکآنان : هیده تشبیعقد) 

 یرسـکخداوند بر عرش نشسته است و پاهـا را بـر : ندگویمی د وکنمی ان اثباتکخداوند جا و م

کریم گرچه در برخی آیات تعابیری  قرآن). ١١٩: ٢ج ق،١٤٢٦، سبحانی تبریزیو... ( نهاده است

) و...؛ ۲۱۰/ بقـره( آمـدن)، ۳۰/ بقره؛ (مانند گفتناند؛ دارد که بر اساس فهم ظاهری موهم تشبیه

ل زدن بـرای او ) و ۱۱/ شوری( صریحاً وجود مثل را برای خدا نفی کرده ولی در مواردی دیگر ثَ از مَ

یا وی را از هرگونه وصف انسانی که سرانجام با فرض شریک و دختـر و )؛ ۷۴/ نحل( دکنمی نهی

ه و ، آورند پسر برای او از تشبیه سر درمی   .)١٤٠/ انعام( نددامی برترمنزّ

گـر اجسـام یمانند د یجسم است ول یتعال یه خداک: ندگویمی» مجسمه«: میده تجسیعقه) 

آیات زیادی در  ).٤٥٠: ١ج ،١٣٧٤ ،بدوی( ستیاء نیگر اشیء است و مانند و مثل دیست و شین

هللا املشـرق  و«: ، ازجملـهمنـزه دانسـته اسـتبودن قرآن وجود دارد که خداوند متعال را از جسـم
خـدا ، و بـه هرسـو رو کنیـد! خداسـت از آنِ ، مشـرق و مغـرب: نما تولوا فثم وجه اهللايواملغرب فا

 و البتـه چنـین خـدایی داردبر سعه وجودی خداونـد  اللتآیه به وضوح د. )۱۱۵/ بقره( »آنجاست

  ).۱۱/ شوری؛ ٧/ مجادله: ک.ر( تواند جسم باشدنمی

ایمان و پوشاندن کفر است یعنـی منافقـان شـهادت ظـاهری بـه  نفاق یعنی اظهار دروغین. ٣

در برخی احکام با اینکه  هم به جهتاینها  ند ولی در باطن منکرنددهمی وحدانیت خدا و رسالت

؛ ٨٥: ٨ج، ق١٤٢٠، انیـابوح( ند و اعتقادشـان باطـل اسـتشومی کفار مشترکند به کفار ملحق
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  ).٤١٢ :٧ج، ق١٤٢٢، جوزیابن

به جهت وجـود اعجـازی ماننـد قـرآن از مسـلمات جامعـه  پیامبری پیامبر اسالمحقانیت . ٤

مفهـومی یـا  صـورتبه قرآن برخی از باروهای غلـط و باطـل را در مسـئله پیـامبری. بشری است

  : مصداقی یادآور شده است

: َبَشٌر ِمْثُلنـا ما َأْنُتْم ِإلَّا« پیامبر هم مثل ما است چرا مالئکه پیامبر نشـدنداینکه  اعتقاد بهالف) 

ز کـمر؛ ٥١٤ :٤ج ،١٣٧٢، طبرسـی؛ ١٥/ س(ی »شما جز اینکه مانند ما مردم بشری هستید گفتند

  ).٢٧٩ :٥ج ،١٣٨٢، فرهنگ و معارف قرآن

وا اْلَحـَقَو ال « در اسالم با انکار شخص پیـامبر باطـل اسـت پذیرش اصل نبوتب)   َتْلِبسـُ
ه دربـاره یـن آیـا ریکبه نقل از امام حسن عسـ .)٤٢/ بقره( »مپوشانیدحق را به باطل و : ِباْلباِطِل

ن یـه اکبودند  باور، برایننی علییو جانش رمکامبر ایرش اصل نبوت پیه با پذکانی است یهودی

سـلطان ( ختـه بودنـدین حق و باطل را با هـم آمیبنابرا، گر اتفاق خواهد افتادیسال د ٥٠٠رخداد 

  ).٨٩ :١ج، ق١٤٠٨، شاهعلی

: انـدعبـاس گفتـهابـن اختصاص نبوت پیامبر اسالم به گروه خاص باطل است بـه نقـل از ج)

 ن بـاوری نداشـتندیش چنیخو درموردولی ؛ رفتندیپذگران مییرا درباره د یهودیان نبوت محمد

  ).٣٤٢ :١ج ،١٣٦٤، قرطبی(

ه هنوز مبعـوث کارشان آن حضرت را کو ان» حق« رسول خدا است ه محمدکنیاقرار به اد) 

  ).١٦٥ :٢ج ،١٣٧٣، وریکاش( نشده باطل است

فرآن در آیـات متعـددی . باورهای اصلی پیروان همه ادیان توحیدی است اعتقاد به معاد از .٥

ن بـاور باطـل تریعمده از نگاه قرآن. دانسته استها وظایف انسان ازجملهایمان به چنین باوری را 

یه طور کلـی  بقای انسان بعد از مرگ با شک در، منکران لجوج: یک: در مسئله معاد دو چیز است

  : در پذیرش جهان دیگر استنکاف دارند

؛ پـس اگر بخواهی تعجب کنـی: ٍديَخْلٍق َجِد يَو ِإْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم َأ ِإذا کنَّا ُترابًا َأ ِإنَّا َلِف

در  راسـتی، بهخـاک شـدیم هنگامی کـه آیا ما: یندگومی تعجب از گفتار منکران لجوج است که
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  ).۵/ رعد؟ (آفرینش جدیدی خواهیم بود

 ه بـه آنکـ شـودمی گـر منتقـلیبـه بـدن انسـان د، از بـدن انسـانشدن روح به مجرد جدا: دو

قرآن کـریم تصـریح دارد کـه روح مشـرکان پـس از . د و الزمه آن انکار معاد استنیگو» تناسخ«

  : از نخواهد گشتاز بدن به این دنیا بشدن جدا

 کـه زمـانی تـا: ما َتَرکُت َکّاليَاعَمُل صِلًحا ف يِاذا جاَء َاَحَدُهُم اَملوُت قاَل َربِّ ارِجعون َلَعّل يَحّت

 عمـل ،کردم ترک آنچه در شاید! بازگردانید مرا! من پروردگار: یدگو، میفرارسد آنان از یکی مرگ

  .)٩٢/ مؤمنون(! نیست چنین ]: یندگومی او به ولی[! دهم انجام صالحی

جبران گناهانشان را  یا برایرجوع و بازگشت گنهکاران به دن هرگونهکه  یاتیآ یبه تمام همچنین

 ــ سـوره اعـراف ٥٣ه یـسوره غافر و آ ٤٦ه یآ، ونمؤمنسوره  ١٠١تا  ٩٩ات یآ مانند ـند دامی محال

  ).٢٠٩: ١ج ،ق١٣٩٦ی، یطباطبا؛ ٣٠٩: ٤ج ق،١٤٢٦، سبحانی تبریزی( اشاره کرد توانمی

  نتایج پژوهش

حاصل از پژوهش این  هاییافته. مقابله آن با واژه حق است، ویژگی خاص واژه باطل در قرآن

عـدم . عدم ثبـات اسـت معنایبه شناختیو معرفت شناختیوجود لحاظبهاست که باطل در قرآن 

مـراد از : دو. جـود نـداردباطل چیزی است که و؛ وجود و عدم ثبوت است عدم: یک: ثبات یعنی

. ماند یعنی دوام ندارد بلکـه فـانی اسـتنمی باطل چیزی است که باقی؛ عدم بقاست، عدم ثبات

بـا دلیـل عقلـی و نقلـی  چیزی که از اساس نادرست است یعنـی ؛ یعنیمقصود از عدم ثبات: سه

  .عدم اثبات است، پس مقصود از عدم ثبات؛ اثبات نیست قابل

باطل فعلـی و باطـل اعتقـادی ، باطل قولی، باطل وجودی هایقرآن در گونهساختار باطل در 

  .قابل استنباط است

الهـی اسـتعمال شـده  هایوجودغیردایم و وجود متعارض با هـدایت معنایبهباطل وجودی 

برخی از اقوال باطل . باطل قولی یعنی هر قولی که با واقع مطابقت و سنخینت نداشته باشد. است

  : ارتند ازدر قرآن عب
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برخی مفسران لهو الحدیث را بـه آن دو  کهچناناگر سخنی لغو و لهو باشد سخنی باطل است . ١

  اند.تفسیر کرده

  .سخنی که گناه آلود و فسادانگیز باشد باطل است. ٢

  .پرداخته شده است قول باطل استآنها  و افترا به قول عظیم هایناروا که با واژه هاینسبت. ٣

ی دیگران را آشکارا گفتن باطل است مگر برای اهداف خاصی که شارع مشخص ها. بدی٤

  .کرده است

د دو طرِف نقـیض را اثبـات یـا کنمی آمیز نیز که سعی گفته تناقض؛ اقوال متناقض باطل است. ٥

  ..باطل است، نفی کند

  .و گمان گفته شود سخنی باطل است سسخنی که بر اساس حد. ٦

  .اشارتی رفته است در آیات قرآنی واژه باطل باطل به عنوان مصداقمواردی از اقوال . ٧

ای که برای انسان مقـرر شـده اسـت هماهنـگ هر فعل اگر با غایت و نتیجه: باطل فعلی

یـای ایـن معناسـت ترین واژهنباشد آن فعل از نگاه قرآن باطل است. جامع ای که در قرآن گو

هـدف، لعـب بـر ؛ عبث بر کار بیهـوده و بـیافزون برکلمه باطل، کلمات عبث و لعب است

هـای جزیـی، بطـالن در مطلوب خیالی داللت دارند و در مجموع بـا نادیـده گـرفتن تفاوت

برخـی از  اند.معنای افعالی که ثبـات ندارنـد اسـتعمال شـدهافعال، عبث و لعب هم معنا به

  : قرار ذیل استمعیارهای افعال باطل در قرآن به

  .ایمان به باطل باطل است ؛ مانندعذاب و مکافات بیان شده استآنها  یافعالی که برا. ١

 شـرک عملـیو  خداونـدغیر مانند اطاعـت و عبـادتاند افعالی که در مقام سرزنش بیان شده. ٢

  .باطل است

اعمال الهی با منافع شخصی یـا کردن مانند ممزوجاند؛ مورد نهی االهی قرار گرفته افعالی که. ٣

و مانند افعالی کـه  و مانند از بین رفتن اعمال مؤمنان با حبطکردن ا با بد مخلوطافعال خوب ر

  داده استآنها  حکم بر حرمت و اخالقی شارع از نظر فقهی

افعـال بشـری بـدون بودن داده است ماننـد باطـلآنها  افعالی که خداوند خبر از عدم رضایت. ٤

  .اعتقاد به خداوند

از نگاه قرآن هر نـوع . وجود اعجاز از اصول مسلم همه ادیان استحقانیت پیامبران به جهت . ٥
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  .به عنوان فعل باطل به حساب آمده استآنها  فعلی در جهت تکذیب

  .کند باطل استنمی عملی که برای افراد فایده ندارد و ضرری را دفع. ٦

 دیگرعبارته؛ بـکه به آن معتقد هستی از نظر دین و قرآن باطل استآنچه  باطل اعتقادی یعنی

  .اعتقادی که راست نباشد و با واقع مطابقت نداشته باشد اعتقادی باطل است

 شناسـیشناخت لحاظبـه. ١: به دو لحاظ اعتقادات باطل را مورد تحلیل قرار داده اسـت قرآن

  .شناختیوجود لحاظ. به٢

: داده اسـت مورد سرزنش قرار شودمی که سبب پذیرش باطل شناختیخداوند متعال چهارنوع

ظـن  اعتقاد بر اساس .٣. شناخت بر اساس تقلید در اعتقاد. ٢. شناخت بر اساس خود پرستی. ١

 ت کـردهمنـد مـذکن) میغیـر روشـنهای (خداوند کسانی را که پیروی از گمان و حـدس: وگمان

پذیرش باورها بدون مبنای علمی یا اسـتناد حـوادث : اعتقاد بر اساس روش اسطوره ای. ٤. است

  .عوامانه و غیرعقالیی اعتقاد و باور باطلی است هایجهان به علت

  اند از:عبارت تحلیل وجودشناختی اعتقادات باطل

ترین باوری است که با فطرت بشریت عجـین شـده اسـت. از . باور به وجود حق کامل١

سـرزنش نگاه قرآن انکار خداوند نخستین اعنقاد باطلی است که خداوند متعـال آن را مـورد 

  قرار داده است.

به نام مبدأ هسـتی و آفریـدگار  و مداهب خدایی که برخی ادیان: معرفی غلط و ناقص خدا. ٢

قـرآن در آیـات . از پذیرش آن وحشـت داردخدایی است هر عاقلی اند جهان به مردم معرفی کرده

  : رتند ازرا مورد مذمت قرار داده است که عباآنها  زیادی یادآور چنین باورهایی شده و

مورد توجه قرآن بوده کـه آن  ثنویت یا دوگانه پرستی یعنی پرستش دو واجب الوجود مستقلالف) 

  .را باطل اعالم کرده است

افعال و یـا حتـی ، برای خداست و ممکن است در صفاتدادن همتا قرار، شرک در اصطالح ب)

وه بر اطالق لفظ مشـرک که قرآن عال است شرک نظری است عقیدهبهمربوط . آنچه ذات باشد

  .نیز اطالق کرده است بر اهل کتاب، بر بت پرستان

 خـدابودن و دوسـت فرزنـدفقیـر دانسـتن او و یـا ، دست بسته دانستن خـدای مانند هایتعبیرج) 
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  .بیان شده است تعالیباریو مسیحیان که در توصیف  یانیهوداعتقادات باطل  ازجمله

از چنـین اعتقـادی منـزه آیـات زیـادی کـه خداونـد متعـال را که م یده تجسیعقو ه یده تشبیعقد) 

  .دانسته است

  .پیامبر هم مثل ما است چرا مالئکه پیامبر نشدنداینکه  اعتقاد به. ٣

  .در اسالم با انکار شخص پیامبر باطل است پذیرش اصل نبوت. ٤

  .اختصاص نبوت پیامبر اسالم به گروه خاص باطل است. ٥

ه هنـوز مبعـوث کـارشان آن حضـرت را کرسول خدا است حق و ان محمده کنیاقرار به ا. ٦

  .است نشده باطل

  : ن باور باطل در مسئله معاد دو چیز استتریعمده از نگاه قرآن. ٧

یه طـور کلـی در پـذیرش جهـان دیگـر  بقای انسان بعد از مرگ با شک در، منکران لجوجالف) 

  .دارند استنکاف

» تناسـخ« ه بـه آنک شودمی گر منتقلیبه بدن انسان د، بدن انساناز شدن روح به مجرد جداب) 

  .د و الزمه آن انکار معاد استنیگو
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  منابع

 والسـبع العظـیمالقـرآن تفسـیر فـی المعانیروح ).ق١٤١٥( .عبداللهبنمحمود ،آلوسی .١

  .هیالعلم تبکدارال: لبنان .هیعط عبدالباریتحقیق علی  .المثانی

ــی زادالمســیر). ق١٤٢٢. (علــیبنعبــدالرحمن، جــوزیابــن .٢ ــق  التفســیر.علم ف تحقی

  .یالعرب تابکدارال: لبنان. مهدیعبدالرزاق 

 رازی فخـرعمر محمدبن شارح .اإلشارات شرحی). ١٣٦٣. (عبداللهبنحسین، سیناابن .٣

  .نجفی مرعشی کتابخانه: قم. طوسی نصیرالدینمحمد و محمدبن

 اسـفراینی علیمحمدبن تحقیق النجاة.کتاب شرح). ١٣٨٤. (عبداللهبنحسین، سیناابن .٤

  .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: تهران. اصفهانی ناجی حامدو  نیشابوری

  .بیدار: قم سینا.ابن رسائلق). ١٤٠٠. (عبداللهبنحسین، سیناابن .٥

 یالعظمــ اللـهیةآ ةتبـکم: قـم شـفا. الهیـات). ق١٤٠٤. (عبداللـهبنحسـین، سـیناابـن .٦

  .یالنجف یالمرعش

یر). ق١٤٢٠. (محمدطاهر، عاشورابن .٧ . عاشورابن بتفسیر المعروف والتنویر تفسیرالتحر

  .یالعربخیالتار ةمؤسس: لبنان

 محمـد عبدالسـالمتحقیق  اللغة.مقائیس معجم). ق١٤٠٤. (فارساحمدبن، فارسابن .٨

  .سالمیاإل عالماأل مکتب: . قمهارون

ــن .٩ ــثکاب ــماع، ری ــربنلیاس ــیر). ق١٤١٩. (عم ــرآن تفس ــثکابن( العظیمالق ــق  ).ری تحقی

  .یهالعلم بدارالکت: . لبناننیالدشمسمحمدحسین 

  .العربیثالترا حیاءإ دار: بیروت العرب.لسان). ١٣٨٥. (مکرمبنمحمد، منظورابن .١٠

  .دارالفکر: لبنان زهرةالتفاسیر.). ق١٣٩٥. (محمد ،ابوزهره .١١

یف تفسـیر). ١٣٧٣. (علـیبنمحمـد، وریکاش .١٢ الـدین تصـحیح جالل الهیجـی. شـر
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  .داد نشر دفتر: . تهرانمحدث

 بمناسـبة یالعـالم المؤتمر: قم المکاسب.). ق١٤١٥. (محمدامینبنمرتضی، انصاری .١٣

  .یاألنصار األعظم خیالش الدیلم ةیالثان ةیالمئو الذکری

 البـاری.فتح مـع البخـاری صحیح). ق١٤٠١. (سماعیلابنمحمدعبدالله ، ابیبخاری .١٤

  .همعرفدارال: بیروت

یخ). ١٣٧٤. (عبدالرحمن ،بدوی .١٥ ترجمـه حسـین  اسـالم. در کالمـیهای اندیشـه تـار

 .یاسالم یهاپژوهش ادیبن: مشهد. صابری
  .نوید: تهران األحکام.آیات أو شاهی تفسیر). ١٣٦٢. (مخدومبنابوالفتح، جرجانی .١٦

تحقیـق محمدصـادق  ).جصـاص( القرآناحکـام .)ق١٤٠٥. (علیبناحمد، جصاص .١٧

  .یالعربالتراث اءیإح دار: . لبنانقمحاوی

  .رکدارالف: بیروت التفسیر.فی البحرالمحیط). ق١٤٢٠(جمیل، صدقی محمد.  .١٨

  .اسراء: قم قرآن. در توحید). ١٣٨٣. (عبدالله، آملی جوادی .١٩

  .اسراء: قم تسنیم. تفسیر). ١٣٨٩ـ١٣٨٧. (عبدالله، آملی جوادی .٢٠

  .رکفدارال: لبنان البیان.روح تفسیر .تا]. [بیمصطفیبنلیاسماع، برسوی حقی .٢١

ــوممن العــربکالم دواء و العلومشــمس). ق١٤٢٠. (ســعیدبننشــوان، حمیــری .٢٢  .الکل

  .دارالفکر: سوریه. همکاران واریانی  علیبنمطهرتحقیق 

  .هجرت انتشارات: قم العین.کتاب). ق١٤١٠( .احمد، فراهیدی خلیل .٢٣

تحقیـق  العزیز. اللهکتاب أللفاظ والنظائر الوجوه). ق١٤١٦. (محمدبننیحس، دامغانی .٢٤

  : مصر اوقاف وزارت: مصر. تییزف ابوالعزم محمدحسن

  .العربیالتراث اءیحإ دار: بیروت الکبیر. التفسیر). ق١٤٢٢. (نیفخرالد، رازی .٢٥

یب فی المفردات). ق١٤١٢. (محمدبنحسین، اصفهانی راغب .٢٦  نشر دفتر: . قمالقرآنغر

  .تابک

 صـفوان تحقیـق القرآن.ألفـاظ مفـردات). ق١٤١٢. (محمـدبنحسین، اصفهانی راغب .٢٧
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  .دارالعلم: . بیروتداوودی عدنان

تار حق و باطل در قرآن کـریم بـا تحلیلي از ساخ). «١٣٨٥. (الساداتفروغ، پور میرح .٢٨

  .١٦٥ـ١٤٧ص. ١٣ش دینی. بهار پژوهش، »کید بر دیدگاه عالمه طباطبایي در المیزانأت

ــدی .٢٩ ــطی زبی ــی واس ــب، حنف ــدینمح ــیو  ال ــینی سیدمحمدمرتض ). ق١٤١٤. (حس

  .والتوزیع والنشر للطباعة فکردارال: بیروت جواهرالقاموس. من العروستاج

: بیـروت التنزیـل.غوامض حقائق عن الکشاف). ق١٤٠٧( .عمربنمحمود، زمخشری .٣٠

  .العربی دارالکتاب

: قـم .والعقـل والسنة الکتابهدی علی اإللهیات). ق١٤٢٦. (جعفر ،تبریزی سبحانی .٣١

  .اإلسالمیهللدراسات العالمی مرکز

 مؤسسـة: لبنـان العبـادة. مقامات فی السعادةبیان). ق١٤٠٨. (سلطان، شاهعلی سلطان .٣٢

  .للمطبوعات یاألعلم

، »ثیحـق و باطـل در قـرآن و حـد یشناسـامعن). «١٣٩١. (تابسـتان حمیـده، سلیمی .٣٣

  .١١١ـ٩٥ص. ٣ش. زنجان انتظامی دانش علمی فصلنامه

بیة فصح فی المواردأقربق). ١٤٠٣. (سعید، شرتونی .٣٤  آیةاللـه مکتبـة: . قموالشوارد العر

  .یالنجفیالمرعش العظمی

. األسفار األربعـهفی المتعالیة الحکمة). م١٩٨١. (ابراهیممحمدبن، شیرازی صدرالدین .٣٥

  .العربیالتراث حیاءإ دار: بیروت

: قـم .اللغـةفقه فـی اإلفصـاح). ق١٤١٠. (یوسف سینموسی ح و عبدالفتاح، صعیدی .٣٦

  .سالمیاإل عالماألمکتب

 فرهنگـی خـدمات سسـهؤم: تهـران األسرار.کاشف). ١٣٧٣. (نظرعلی مولی، طالقانی .٣٧

  .رسا

ــا .٣٨ ــ، سیدییطباطب ــزان). ق١٣٩٦. (نیمحمدحس ــی المی ــیرالقرآن. ف ــران٣چ تفس : ، ته

  .هیسالماإل تبکدارال
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 وابسـته اسالمی نشر سسهؤم: قم نهایةالحکمة.). ١٣٦٣. (محمدحسین، سیدطباطبایی .٣٩

  .مدرسین جامعه به

  .ناصرخسرو نشر: تهران القرآن.علوم فی البیانمجمع). ١٣٧٢( .حسنبنفضل، طبرسی .٤٠

  .دارالمعرفه: بیروت طبری. تفسیر). ق١٤١٢. (یزیدبنجریربنمحمد، طبری .٤١

ــی .٤٢ ــدین، طریح ــدبنفخرال ــع). ١٣٧٥. (محم ین.مجم ــق البحر ــد  تحقی ــینیاحم  حس

  .هیمرتضو ةمکتب: . تهراناشکوری

 تـــبکم: قـــم تفســـیرالقرآن. فـــی التبیـــان). ق١٤٠٩. (حســـنمحمـــدبن، طوســـی .٤٣

  .سالمیاإلعالماأل

یمالقرآن أللفـاظ المفهـرسالمعجم). ق١٣٦٤. (محمـدفؤاد، عبدالباقی .٤٤ : مصـر. الکـر

  .المصریه دارالکتب

. عثمانمحمد  . تحقیقوالنظائر الوجوه تصحیح). ق١٤٢٨(. عبداللهبنحسن، ریکعس .٤٥

  .ةینیالثقافةالد تبةکم: مصر

بیـة و صـحاح اللغـةتاج الصـحاح). ق١٤٠٧ی. (جوهر حمادبنلیسماع، افارابی .٤٦ . العر

  .نییللمال علمدارال: . بیروتعطار عبدالغفور حمدا تحقیق

ی و مخزومـ یمهـد تحقیـق العین.کتـاب ترتیـب). ۱۳۸۳( .احمـدبنلیـخلی، دیفراه .٤٧

  .اسوه انتشارات: . قمبیالط اسعد حیتصحی. سامرائ میابراه

 العزیز.الکتـاب لطائف فی التمییزذوی بصائر). ق١٤١٦. (عقوبیبنمحمد، روزآبادییف .٤٨

  .مصر اوقاف وزارت: مصر

  .بعثت بنیاد: تهران الحدیث.أحسن). ١٣٦٤. (اکبرسیدعلی، قرشی .٤٩

  .المیهاإلس دارالکتب: تهران قرآن. قاموس). ١٣٧١. (اکبرسیدعلی، قرشی .٥٠

: . تهـرانناصری محسن . تحقیققرآن ازدیدگاه باطل و حق). ١٣٦٠. (یوسف، قرضاوی .٥١

  .قرآن فرهنگ نشر

  .ناصرخسرو: تهران القرآن.ألحکام الجامع .)١٣٦٤( .احمدبنمحمد، قرطبی .٥٢
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. البیضـاوی اإلمـام تفسـیر علی القونوی حاشیة). ق١٤٢٢. (محمدبنلیاسماع، قونوی .٥٣

  .یهالعلم بدارالکت: . لبنانعمرتصحیح عبدالله محمود 

اطـالع و فرهنگـی سسـهؤم: قـم تطبیقـی. معـارف و بینیجهان). ١٣٨٧. (یحیی، کبیر .٥٤

  .تبیان رسانی

. عبدالمقصـودبنسـید . تصـحیحوالعیـون النکـت). م١٩٨٢. (محمدبنعلی، ماوردی .٥٥

  .یهالعلم بدارالکت: لبنان

 اإلسـالمشـیخ انتشارات: جام تربت أنوارالقرآن. تفسیر). ١٣٨٥. (عبدالرؤوف، مخلص .٥٦

  .جام احمد

یم قرآن دایرةالمعارف). ١٣٨٢( .قرآن معارف و فرهنگ زکمر .٥٧   .قم تابک بوستان: قم .کر

  .المللبین نشر و چاپ شرکت: . قمفلسفه آموزش). ١٣٧٨. (محمدتقی، یزدی مصباح .٥٨

یمالقرآن کلمات فی التحقیق). ١٣٨٥. (حسن، مصطفوی .٥٩  آثـار نشـر مرکز: تهران .الکر

  .مصطفوی عالمه

. شحاتهعبدالله محمود  تحقیق .سلیمانبنمقاتل تفسیر). ق١٤٢٣. (سلیمان، ابنمقاتل .٦٠

  .یالعربالتراث اءیإح دار: بیروت

  .سالمیهاإل دارالکتب: . قمنمونه تفسیر). ١٣٦٧. (ناصر، شیرازی مکارم .٦١

  .دارالزهراء: لبنان .والتناسخ اإلسالم). ق١٤١١. (یوسف حسین ،عاملی مکی .٦٢

 تابسـتان. ٤ش فلسـفی. معرفـت، »در انواع حـق یجستار). «١٣٨٧. (محمود، نبویان .٦٣

  .١٦٥ـ١٤٧. ص١٣٨٧

: مشـهد. بالغتـه سرّ  و لغةالقرآن فقه فی المعجم). ١٣٨٨. (محمد، خراسانی زادهواعظ .٦٤

  .)اسالمی هایپژوهش ادیبن( رضوی قدس آستان


