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 هچکید
دگدار پرور یکار از سدوان گندهتوبه انسد رشیدرباره پذ ی قرآن راتیتعب نیترسوره بقره از جامع  37  هیآ

 نددیدر فرا ی گداهیکلمات  به چه معناس، و چده جا ی آن اس، که »ت ل ق  هیآ  نیدر ا  ی اس،. پرسش اصل
بدا  ی ندید یاآمدوزه گاهیر جاا درمسأله، معنا و مراحل »توبه    نیدر ا  قیو خداوند دارد؟ تحق  ی توبه آدم
 ،ی لغد، وبالغد، عربد در قیدتفحدص وتحق هیدبر پا. کندی م نییتب ،ی و عرفان  ی کالم  ،ی اخالق   یهاجنبه
 هیدآ نیدکلمدات  در بافد، اکده » شودی م اف،یدر نیقرآن و سخن مفسران و متکلالمان، چن  اتیآ  گرید

 نیدا ی دارد. آدمد ی الهد ،یدربوبر  د  شهیر  قیحقا  نیا  شود،ی م  داریها پداس، که در قالب واژه  ی قیحقا
 هیدو اختالف قرائ، موجود در آ  اس،  هیدوسو  رشیوپذ  دارید  یاگونه  ی تلق  کند،ی م   ی را »تلق  قیحقا
اسد،؛ توبده  ی توبه خداوندد بدر آدمد ،ی وپ  از توبه آدم شی. پکندی م  ،یبودن را تقو  هیدوسو  نیا  زین
توبده  رشیپدذ ن،یکار. وتوبده پسدانسان گنه اریتاخصحنه در  توبه اِذن اس،؛ قرار دادن »کلمات   ن،یشیپ

با دو  ی خداوند »توالا   اس،، هر توبه آدم  یرو   نیاز ا  اس،.  یر دادن در توبه و اثر قرا  یبنده و به معنا
. تدوا  بدودن میدو صدف، خداوندد را دربدردارد: تدوا  و رحد  ه،یداس،. اختتدام آتوبه خداوند همراه  

 بده بشدارت اندذار؛بودن خداوند هدم بشدارت اسد، و هدم میو رح ن اس،دگانخداوند بشارت به همه ب
رحمد،  هیناکرده کده از سداکاران توبدهو اندذار گنده  اندد،رفتهیخداوندد را پذ  ی مهربان  هک  کنندگانتوبه
 .اندخداوند برون رفته ی شگیهم

 .ابتّو ،کلمات، توبه آدم، کلمات اهلل یبقره، تلق ۀو هفت سور یس یۀآ ی:یدان کلواژگ
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 دمهمق

توبدده آنددان،   رشیآدم و همسرش، اخرار آن دو از بهش،، و توبه و پددذ  انی داستان عص
داده؛ داسددتان   یرو  مددا  ن ی اس، که بر پدددر و مددادر نخسددت   یق ی حق   یدادینکه روگذشته از آ

 یرومگر آن کسان که خداونددد از کددج  ان،ی همه پسران آدم و دختران حوا اس،. همه آدم
را  دگاریدد آفر زهی پدداک یهانعم، ش،یپدر و مادر خو  ونته، همچن داشنشاادر ام  یو نادرست 

 یرا نافرمددان  ش یو سرانجام پروردگار خددو  چرخندیم  ممنوعه  وهی گِرد معدود مو    نهندیوام
 قیدد را توف یبددا دور افتددادن و رانددده شدددن همددراه اسدد،، و خداونددد آدمدد   ی. نافرمانکنندیم
 راتیدد تعب   ن یترو جددامع  ن یبدداتریاز ز  یکدد ی.  ردیپددذیکه بددازگردد و بازگشددتش را م  دهدیم

 .ره اس،بق  ةسور 37  یةدرباره توبه، آ یقرآن

 از  آدم  پدد    ؛﴾رَبِّ هِ کَلِمَ اٍت فَتَ اَب عَلَیْ هِ إِنَّ هُ هُ وَ التَّ وَّاُب ال  َّ ِیمُ  مِ نْ  دَمُآ  فَتَلَقَّى  ﴿
 مهربددان  پددذیرِ  بهوت  همو  تنها  بازگش،،  او  بر[  خدا]  و  نمود  دریاف،  را  کلماتى  پروردگارش

 .اس،

توبدده از   رشیپددذ  ن ی خسددت و ن  یتوبدده آدمدد   ن ی نخست   دهد؛یتوبه خبر م  ن ی از نخست   هیآ  ن یا
کلمددات  خبددر   یبددر سددر جملدده مشددتمل اسدد،؛ جملدده نخسدد، از »تلقالدد   هی. آپرودگار  یسو
اسدد، کدده خداونددد را  هیو جمله دوم از توبه خداوند بر آدم، وجمله سوم اختتام آ  دهد،یم

آن  رشیگذشته از آنکه از توبدده آدم و پددذ هیکند. آیم  ی توص می حا  ورتوال به دو صف،
 زیدد گانه توبدده را نو مراحددل سدده دیگشایم زی ر فرزندان آدم نراه توبه را در براب  د؛دهیخبر م

 .شودیمتذکر م

 پژوهش ۀمسأل

 یو تلقدد  سددتندی موددرح اسدد،: نخسدد، آنکدده »کلمددات  چ  هیدد آ  ن یدر ا  یدو پرسش اصل
و دوم آنکدده تکددرار مدداده تددو  و نسددب، دادن آن بدده آدم و  ناسدد،؟مع هکلمددات بدده چدد 

 ةکلمددات، توبدد  یتلقدد   گدداهیپاسددخ، جا  ن یدد ا  پرسددش   افتن یدربردارد؟    یپروردگار چه مفهوم
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 ن یدد ا یبددا بررسدد  کنددد؛یند توبه آشددکار میپروردگار را در فرا ین ی و پس ین ی شی پ  ةو توب  یآدم
 .شودیم  ن ی ی تب   یمفهوم توبه و مراحل آن در فرهنگ قرآن  ه،یآ

 ری هددا تدداثو گزاره هابی آنها در ترک  ن ی روابط ب  قی و فهم دق  یواژگان قرآن  قی دق  شناخ،
 اقی هددا، سدد واژه یمعنددا هیدد رو، بددر پا ن یدد دارد. از ا میقرآن کر  اتیآ  ری در فهم و تفس  یبزرگ
پرداخ،. وصددول  می سوره بقره خواه 37 هیآ یمعنا  ن یی به تب   ،یاستعماالت قرآن  گریود  ه،یآ
 یشددناخ، معنددا   ،ی»تلقدد   یاسدد،؛ شددناخ، معنددا  ریپددذ  امکددان  گددامدر شددش  هدف    ن یدب

توبة خداونددد بددر بنددده، و   یاختالف قرائ،، معنا  ری تاث  وکلمات،  یتلق   ین ی نشهم  »کلمات ،  
 .هیاختتام آ  یبررس

مصددداق   ن یی تع  ژهیبه و  ه،یآ  ن یا  ری در تفس  اتیروا  انی و ب  یبه تذکر اس، که بررس  الزم
 یمجددال مسددتقل اتیروا ن یا یو بررس قی ترده و پردامنه اس،؛ تحق ب  گس،    »کلمات  یبرا
 .البدیرا م

 پژوهش  ۀنیشیپ

 انیدد و اقددوال وب  اتیدد مفددردات ونقددل روا  یبه بررسدد   ش ی وب  کم  میران قرآن کرهمه مفسِّ
 یاز چهار تن نام برد. فخددر راز  توانیم  ژهیبه و  انی م  ن یاند. در ابقره پرداخته  37  هیآ  یمعنا
ر، م. هی  فق  یق.( نُه مسئله  سرفصل(، و محمد قراب   606فسِّر، م.  م ومکلِّت  م ق.( 671 و مفسددِّ

ق.( نکددات 1050م.    ،یرازی شدد   می . مالصدرا  محمدددابراهکنندیم  انی ب  هیآ  لیذ  ئلههش، مس
به   زی ن  یاباابائ  ن ی محمدحس  دی . و البته علالامه سآوردیم  هیآ  ن یبر ا  ش یخو  ری در تفس  یعیبد

را در سدده مبحددث   هیدد آ  ن یا  عهی . متکلمان شپردازدیجهات مختل  ماز    هیآ  حی وضشرح و ت
انددد: نخسدد، در پاسددخِ شددبهات در عصددم، بهددره بردهاز آن    وانددد  قددرار داده  یمورد بررس

توسددل  ،یدد آن، و سوم در مسئله جواز و مولوب  رشیتوبه و پذ  طیشرا  انی دوم در ب  امبران،ی پ
ق.( در ۴36م.    ،یموسددو  ن ی حسدد بن   ی عل  یرتضدمی ساز    توانیجه، م  ن ی. در ا،ی به اهل ب

ق.( در کتا  10۹0 م.    یرعشم  وراهللن  یقاض  اء ،ی نب اال  هیمجموعه »رسائل  و در کتا  »تنز
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مظفر   ن ی محمدحس  خی المرام ، و ش  هیق.( در »غا1107 م.    یبحران  دهاشمی »احقاق الحق ، س
 .ق.( در کتا  »دالئل الصدق  نام برد1381 م. 

 یبرخدد  ن ی بدد  ن یدد ا در  اس،،قرار گرفته  یگوناگون مورد بررس  یهااهدگید  از  هتوب  ندیافر
 :مورد توجه اس، شتری آثار ب

»تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرک، جوهری از منظر انسددان شناسددی صدددرایی    ةمقال  -
: صددص 13۹7، زمسددتان 38زاده در فصددلنامه آیددین حکمدد،، ش.و ملددک  ینظددر  انیاثر آقا

 .اس،کرده  یبررس  یفلسف -یمر کال نظ  زبه را ا؛ تو 213-238

رضددایی و  انیدد اوبدده در اسددالم  اثددر آق»تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفددانی ت  ةمقال  -
  .350-333  صص:  13۹7 بهار  ،55 ش اسالمی، عرفان  فصلنامه  در بادکوه اسدی  و  پورپنجه

امه فصددلن  در دزارعی و را انیقاله »نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه  اثر آقام  -
 . 55-30: صص 13۹6، پاییز 85علوم حدیث، ش.

بدده  یمدد ی ات  اثددر زهددرا عظو تددور قددرآن دگاهیدد وبدده از دت یقدد ی توب  ی»بررسدد  نامددهانیپا -
 .: دانشگاه اراز13۹3  ،یاحسان  وانی ک  ییراهنما

 رضددای عل  ییبدده راهنمددا  انی اشددراف  هی واژه توبه در قرآن  اثددر راضدد   ی»معناشناس  نامهانیپا  -
 .نور تهران جنو  امی : دانشگاه پ13۹5  ار،کافدل

 ،یدری ح  هی ثر زکا    یدی وحت  انیاز منظر اد  توبه  یابعاد کالم  یق ی توب   ی»بررس  نامهانیپا  -
 .زدی: دانشگاه 13۹6  ،ییجواد پورروستا  ییبه راهنما

 ییبدده راهنمددا  ،یقدددم  ایدد اثر ثر  ث  یقرآن و حد  دگاهی»توبه و مراتب آن از د  نامهانیپا  -
 .ن ی: دانشگاه اصول الد13۹0ان،  هلوپمنصور  

اثددر نددادره   م  یکددرتوبه در قددرآن    یت یمعنو  -  یمعرفت   یو کارکردها  هانهی »زم  نامهانیپا  -
 .ی: دانشگاه المصوف 13۹5محمدجواد رودگر،   ییبه راهنما ،یاحمد



 121 ۱۳9۸  تابستان ،۳۵رة ا شم، ۱۰سال  اج منیر؛سر

 

 :اندافتهیمفهوم کلمه وکلمات اهلل انتشار    ةدربار زی ن  یآثار

ق میددان آنهددا از منظددر عرفددانی  اثددر خددانم حریددری وتوددابآن  »کلمه الهی: انددواع ةمقال  -
 پازوکی در یوآقا

 . 11۴-۹3: صص 13۹7، تابستان  33ش. ، سال پانزدهم،جاویدان خرد نشریه

رضددایی  انیدد سوره بقره از نگاه مفسران فریقین  اثر آقا  12۴»بررسی توبیقی آیه    ةمقال  -
: 13۹7، تابسددتان  7ش.  بیقددی،ر توومحمدی در مجله پژوهش هددای تفسددی   ییهفتادر، صحرا

 .17۹-15۴صص  

 :اندرار دادها مورد توجه قر یم وتوبه وداستان حضرت آد ژهیکه به و  یآثار و

 ی»تجلی اشارات عرفانی حضرت آدم در آثار عوددار  اثددر خددانم موسددوی وآقددا  ةمقال  -
 .13۹۴:165، بهار  ۴3فرزاد در فصلنامه عرفان اسالمی، ش.

صددباح  ییقرآن و تورات  اثددر عبددداهلل فروزانفددر، بدده راهنمددام در ن آد»داستا  نامهانیپا  -
 .مدرالس ،ی انشگاه ترب: د1377  ،یااهر

 یددةآ ةاند و البته به مناسب، دربارتوبه پرداخته یگوناگون به بررس  یهافوق از جنبه  رآثا
 توبدده، بدده اجمددال سددخن  ندددیمراحل فرا ن ی آن، و همچن  یو تلق   یبقره، کلمات اله  ةسور  37
 یکلمددات و معددان یبددر تلقدد  دیدد توبه با تأک یاسه مرحله  ندیفرا  ژهیمقاله به و  ن ی. در ااندهگفت 
   .شودیم یبقره بررس  ةسور 37 یةو بر محور آ ،یبر آدم ندوبه خداوت

 کلمات« ی»تلّق لیتحل .۱

. شددودیم یآن دو، بررسدد  ین ی نشدد هم ندددیو کلمددات و برآ یبخددش دو واژه تلقدد  ن یدد در ا
 .ردی گیقرار م  لی کلمات  مورد تحل  یرائ، در اسناد »تلق الف قاخت   ری تأث  ن ی همچن 
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 «ی»تَلَق یشناخت معنا .۱-۱

اس،. بنابر جستجو     ی»لق   شهیدر با  تفعُّل و از ر  بیمفرد مذکر غا  یفعل ماضت ل قَّى   »
 میدر قددرآن کددر  یپرشمار  یبار در ساختارها  1۴6  یلغو  شهیر  ن یا  ،یقرآن  یافزارهادر نرم
 .( 11، وانسان،115-116، اعراف،62 ر.ز؛ که ،  اس،  فتهربه کار 

: نخسدد، کندددیذکددر م یاصددل یعنددا( سه می ماده  ل ق   یق.( برا  3۹5 م.    فارس  احمدبن 
 ابددن  یزیدد سوم فرواندختن چ  یو معنا  زی دو چ  دنی شود؛ دوم به هم رس  یآنچه موجب کج

 .(261ن5: 1۴23فارس،  

: »لقدداء  روبددرو شدددن و سدددینویم یقدد ه لدمددا یق.( در معنددا 502 م.  یاصددفهان راغددب
 .(7۴5: 13۹2 ر.ز؛ راغب،    اس، گریکدیبا   زی برخورد دو چ

ده وجدده ذکددر   اتیدد و روا  اتیدد در آ    ی»لقدد   یمعنددا  انی ق.( در ب  606 م.    یزراثیر ج  ابن 
 و آگاه کردن اس،آموختن    ی( به معنای با  تفعالل از ماده لق     ی»ت لَّق   ،یو  انی به ب  کند،یم

 .(267-8ن ۴تا:   یب  اثیر،ن  ب ر.ز؛ ا

کتدده بدده چهددار ن میدر قرآن کر  یلق   ماده  استعمال  موارد  و  شناسانتأمل در سخن لغ،  با
 :دیآیدس، م

 داریدد در د یو پ  از آن در استعمال ثددانو یو برخورد حس داری( لقاء نخس، در دال 
پدد  از  فتدده ور رابه ک یر فرو انداختن حسالقاء نخس، د ن ی همچن .  اس،به کار رفته  یمعنو

  کدده عددر  کندددینقل م  یجزر  اثیر  ابن   چنانکه.  اس،استفاده شده  یآن درباره امور فراحس
اواف کند،   دیکه گناه کرده نبا  یپندار بود که در لباس  ن یا  بر  آمدیچون به حج م  یجاهل

و آن لبدداس فروانداختدده  دیخرینو م یو لباس انداخ،یخود را فرو م ن ی شی پ یها  پ  لباس
 (.267ن ۴تا:   یاثیر، ب ر.ز؛ ابن    گفتندیم    یق را »لده ش
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 ایدد  دنیدر امور محسوس به د  یماده لق   ستعمالموارد ا  شتری هر چند ب  زی ن  میقرآن کر  در
وجود دارد، از آن جمله   زی ن  یماده در امور فراحس  ن یموارد از استعمال ا  یاس،، ول  دنی شن 

 و( 110نکهدد   ﴾رَبِّ ه لِقَ اءَ یَ ْجُ و کَ انَ مَنْفَ﴿ یددةدرباره خداوند در آ یق استفاده از ماده ل
اءَ َو الْعَ  دَاوَۀَ بَیْ  نَهُمُ أَلْقَیْنَ  ا﴿ هیدد در آ نددهی و ک یاز واژه القدداء دربدداره دشددمن  ادهاسددتف   ﴾الْبَغْر  َ

 .(6۴نمائده 

 یددةآ  ری در تفس  ی. وشمردیم  یرا در نامحسوسات مجاز  یاستعمال ماده لق   یاوس  خی ش
القاء در   یق ی حق   ی: معناسدینویم(  151نعمرانآل   ﴾ال ُّعْبَ  کَفَ ُوا  ذِینَالَّ  لُوِبقُ  فِی  سَنُلْقِی﴿
 یازمجدد  اددور بدده القدداء  و( 150ناعددراف  ﴾الْ أَلْوَا(َ َوأَلْقَى﴿ هیدد مانند آ  ،( اسیرج خا  انی اع

 .(15ن 3: 1۴0۹  ،یاوس ز؛.ر   اس،درباره هراس  رعب( به کار رفته

آگاهاندده وجددود  افدد،یمفهددومِ در ،یاز ماده لق  تفعاللو  لی ( در ساختار با  افعال، تفع 
 یزیدد که فرد آگاهانه چ  شودیاستفاده م  یر مواردد  یو تلقال  ن ی معنا که القاء، تلق   ن یدارد. بد
 یبدده کسددان  لیی اسرا  یبر او فرو انداخته شود. مومنان بن   یزی چ  ن ی شی پ  یو با آمادگ  ردیرا بپذ
 عَمِ لَ  َو  امَ نَ  لِّمَ نْ  خَی  ٌ  اللَّ هِ  رَوَاُب  لَکُمْوَیْ﴿  تندگف یثروت قارون شده بودند، م  فتهی که ش

خداوند پدد  از آنکدده همگددان را بدده  ن ی همچن  ؛(80نقصص   ﴾ابِ ُونالصَّ  لَّاإِ  یُلَقَّاها  لَا  َو  صَالِحًا
 َو صَ بَ ُوا الَّذینَ إِل ا یُلَقَّاها ما َو﴿ :دیدد فرمایم خواند؛یدر برابر دشمن، فرا م  یحت   ،یکوکاری ن

 (.35نفصل،  ﴾اها اِل ا ذُو  َظٍّ عَظیمٍلَقَّیُ ما

لحدداظ    یل قالدد یُواژه » اهاندده درآگ رشیپددذ یمعنددا ه،یدد دو آ ن یدد اسدد، کدده در ا آشددکار
را  ی: سددخن سدینویم یاند؛ چنان که علالامه ابرسکرده حیمعنا تصر  ن یبد  مفسرالان.  اس،شده

آن را   یعندد یرد  کدد   یلقدد ترا  آن سددخن را بدده او گفددتم. و آن سددخن    یعندد یبر او القاء نمددودم  
 .(168ن 6: 1۴0۴  ،ی ر.ز؛ ابرس رف،یپذ

 اسدد،؛به قول  سخن( تعلق گرفته   ی»لق  از مادهبرگرفته  یکه ساختارها ی( در مواردر
بددر   یریدد تعب   ن ی بدده چندد   یربالدد ن  یوحدد   دربدداره  کدده  چنددان.  اسدد،  ملحددوظ  آموختن   و  آموزش

 (.5نلمزمِّ  ﴾رَقیالً قَوْالً عَلَیْكَ سَنُلْقی إِنَّا﴿  :میخوریم
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 بیدد منظور اس،، در ترک  می »القاء قول ، مفهوم آموزش و تعل  بی که در ترک  گونههمان
 هُ وَ َو السَّمْعَ أَلْقَى أَْو﴿ یةآ ری ع ، آموختن و تعلالم مورد نظر اس،؛ چنان که در تفساء سم»الق 

 دشمرنین مگوش سپرد  یاآن گونه  یلقاء سمع  را به معنا»ا  مفسران  عموم(  37نق   ﴾شَهِیدٌ
 هیدد آ  ن یدد ا  ری ق.( در تفسدد   13۹3عاشددور  م.  به عنوان نموندده ابن   انجامد،ی فهم و درز ب  هکه ب
کدده بدده او گفتدده شددده،   یسپردن تا آنکه سددخن گوش    یبه خوب  یعن ی: »القاء سمع   دسینویم

 .(206ن 1۹: 1۴0۴ ر.ز؛ ابن عاشور،    بفهمد

آن   یبر عظم، و گرانبددار  ،شودیده مآن گاه که درباره سخنان استفا  ژهیواء  به»الق   (د
ر ةً أو ک الم دداً  ؤال سددُ  هیدد عل ،ُی مانند »ا لق  یچه القاء شده، دالل، دارد. در استعماالت اً أو مُحاضدد 

 و. اسدد،بر دوش شنونده گذاشته یکالم را همچون بار ای  یپرسش، سخنران  ندهیگو  ییگو
م.  ،یموسددو ن ی بددن حسدد حمددد   م  یدرضدد ی س.  اس،  واالمرتبه  و  بارسخن گران  ای  پرسش   آن
»القدداء ذکددر    بیدد ترک:  دسینویم(  25نقمر   ﴾عَلَیْهِ  الذِّکْ ُ  أَأُلْقِیَ﴿  یةآ  یمعنا  انی ق.( در ب  ۴06
بلنددد دارد و بدده انجددام  یگدداهیجا استعاره اس،، و منظور از آن قددرآن اسدد، کدده جا  ن یدر ا

 ونددهگن ی مدد و ه کدده بددر حددامالنش سددخ، باشددد. ین ی رساندن آن دشوار اس،؛ مانند بار سنگ
: دیگویم  که  یاندهیسخن گو  ن ی همچن   و  ﴾رَقِیالً  قَوْلًا  عَلَیْكَ  سَنُلْقِی  إِنَّا﴿اس، سخن خداوند:  

 یزیدد ان معنا کدده از او چرا القاء نمودم. بد  یبر او حسابرس  ایرا القاء کردم    یپرسش  یبر فالن
.ز؛  ر  ردیدد گیرا بدده کددار م  یو  شددهیو اند  اندددازدیرا بدده زحمدد، م  یکه ذهددن و  دمی پرس
 (.318ن 2: 1۴06  ،یدرضی س

مورد توجه اسدد،؛ آن محبدد،  زی ن( 3۹ناه   ﴾یمِن   مَحَبَّۀً  عَلَیْكَ  أَلْقَیْتُ  َو﴿  یةمعنا در آ  ن یا
 ری بددار و تدداث ن ی سددنگ نمددود،یالقدداء م گددرانیبر د یحضرت موس یکه خداوند برا  یو دوست 

 یقدد ی که به اددور حق   س،ی آن نظور  : من سدینویم  زی ن  هیآ  ن یا  ری در تفس  یرض  دی گذار بود. س
ا بدده ر یآن اسدد، کدده خداونددد حضددرت موسدد  هیآ یفرو افتاده باشد؛ بلکه معنا وبر ا  یزی چ

 لیدد و متماا  یدوستش داش، و دلش بدده سددو  د،یدیرا م  یقرار داد که هر ک  و  یا  گونه
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ن 2:  1۴06  ،یدرضی  ر.ز؛ س  را دوس، داشتند  یو  زی تا آنجا که فرعون و همسرش ن  شدی م
223). 

 حی . در توضدد شمردی»کسب  م  یاحضرت آدم را گونه  یکلمات از سو  یتلق   رامالصد
 یخددداداد  یروهددای و ن  دگاریدد آفر  یهادهیدد با استفاده از آفر  یگف،: هر کس  دیسخن با  ن یا

. بر نامدیرا »کسب  م  انی آدم  یکردارها  میرو، قرآن کر  ن ی. از ادهدیرا انجام م  ییکارها
معنددا کدده آن حضددرت  ن یبددد داند،یآدم را کسب م  حضرت  یتلق   زی اساس، مالصدرا ن  ن یا

: 1366مالصدددرا،  ز؛.ر   اسدد،دهبهددره بددر  یخداداد  ییروهای و ن  قیاز حقا  ش یدر توبه خو
 (.130ن3

 »کلمات« یشناخت معنا .۲-۱

دو  ی: مدداده »کلددم  دارانویسدددیفددارس مجمع مونث سالم از کلمدده اسدد،. ابن کلمات  
. کلمدده، کددالم، ک لِددم و کندددیمعنددادار داللدد، مسخن    ه برمستقل اس،. نخس، آنک  یمعنا

 زیدد را ن  یکددامل  دهی قصدد   ایداستان    ن ی همچن   نامد؛یواژه معنادار را کلمه م  کیکلمات. عر   
 ر.ز؛  رودی»ک لمددم  دربدداره آن بدده کددار مدد   ةدوم زخم اس، که واژ  یو معنا  نامدیکلمه م
 .(131ن 5: 1۴23فارس،  ابن 

: سدینویم  یدو معنا ارتباط برقرار کند؛ و  ن یا  ن ی ب  رد کهن دابر آ  یسع  یاصفهان  راغب
( درز شددود؛ کددالم یینای ب  ای  ییح   شنواو  از د  یکیدالل، دارد که به    یری »کلم  بر تأث

 ر.ز؛   شددودیدرز م  یینددای و ک لمم به ح ال ب  شودیه به گوش درز ماس، ک  یری آن تاث
 .(722: 13۹2راغب،  

 کدده اس،به کار رفته میدر قرآن کر یمختلف  یهااختاردر س»کلم  هفتاد و پنج بار   ماده
 .مرتبط بدان اس،  یجازم یمعان ایسخن و سخن گفتن   یمعنا  به موارد  همه  در

واژه را دربدداره حضددرت   ن یدد و ا  دهدددی»کلمدده  توسددعه م  یدر معنا  ژهیبه و  میکر  قرآن
 ری در تفسدد  یاباابددائ علالامدده (171 نسدداء ن  ﴾مَ  ْیَمَ إِلَ ى أَلْقَاهَا َوکَلِمَتُهُ﴿: بددردیبه کار م  حی مس
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مگددر آنکدده   شددودیو واقددع نم  سدد،ی ن  یدادیرو  ای  یزی چ  چی : همانا هسدینوی»کلمات اهلل  م
 میدر عددرف قددرآن کددر  ،یاز اوسدد،. آر  یانشانه  یزی هر چ  رایزاز خداوند باشد؛    یاکلمه

اشد و کار بد آشاس، که داللتشان بر خداون  شده  ییهادهیآن پد  ژهیواژه کلمه  کلمات( و
 یاز حکددم قوعدد   یمددوارد  ای  حی در آن نباشد، مانند حضرت مس  یو پنهان  یو تباه  ریی تغ  چی ه

 .(20۹ن 13: 13۹3  ،یز؛ اباابائ ر. خداوند

گفدد، کدده سددخن و سددخن گفددتن در مددورد خداونددد از   تددوانیسخن م  ن یا  حی توض  در
 یآن معددان  داوندددخن خو به دور اس،؛ بلکه س  راستهی حنجره و دهان پ  ری حرک، زبان و تاث

و در چهارچو  واژگددان قددرار   دهدیاس، که از مقصود و مراد خداوند خبر م  یمی و مفاه
 توانیتر، مگسترده  یاافعال اس،، در مرحله  زمرهدر    یم الهکال   که  آنجا  از  و.  ،اسهگرفت 

به خداوند مسددتند باشددد و از مددراد و مقصددود خداونددد  واسوهیکه ب یگف،: هر آن کردار
 .شودیم دهی »کلمة اهلل  نامدهد، بر بخ

مولددب  ن ی( بد12۴قرهن ب   ربُّه بکلماتال  می ابراه  ی»و اذا ابتل  یةآ  ری در تفس  یاباابائ  علالامه
آن را   یاآنچدده کدده بتددوان بدده گوندده  ایکه کلمه و کلمات همواره بر سخن    کندیم  حیصرت

و  هددامانی پمددات، ز کلمنظددور ا  زیدد ن  هیدد آ  ن یدد در ا  ن یبنددابرا.  اسدد،سخن دانس،، ااالق شددده
متوجدده  می بدده حضددرت ابددراه ش یاسدد، کدده خداونددد بدده واسددوه کددالم خددو ییهدداآزمون
 .(155ن 1: 13۹3  ،یباابائا ز؛.ر   اس،ساخته

: سدددینویم یدارد. و ییبددایز انیدد ب فهیشددر هیدد آ ن یدد »کلمددات  در ا ری در تفسدد  مالصدددرا
 انیدد ز مگدداه ا چی هدد کدده آدم بدددان متوسددل شددد، همددان کلمددات اهلل اسدد، کدده   یکلمات اله

و خداوند[ اس، که   ]میان بنده  یاختصاص  یاکلمات رابوه  ن ی. اردیپذینم  انیو پا  رودینم
: بگو بددر دیفرمایم  امبری همان گونه که خداوند به پ  اس،،شده  ری تعب   زی ز آن به مودالت ناه اگ
بدده   ابوهر  ن ی( و گاه از ا23نی شور  خواهمیاز شما نم    یجز مودت در »قرب  یمزد  یامبری پ
 .(130ن 3: 1366 ر.ز؛ مالصدرا،    شودیم  ری تعب   یو تول ،یالو
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بددر واژه و سددخن داللدد،   ش یخو  یق ی حق   یناآنچه گذش، کلمه و کلمات، در مع  بنابر
اعتبددار اسدد،  ن یااالق شود؛ بد می و مفاه ایقضا ای یخارج انی بر اع یدارد، و اگر در موارد

 دایدد اند؛ بدده واسددوه سددخن وجددود پشددتهدا قی ط وثبا سخن و واژه ارتبا  ایقضا  ای  انی که آن اع
  .اندانتقال داده شده ایاند کرده

 اتو کلم یتلق ینینشهم .۳-۱

اند و با تعلق گرفته یبه موارد مختلف   میدر قرآن کر  میقبرگرفته از ماده »ل  یاختارهاس
 .دارند  ین ی نشعداوة، رعب و... هم ر،یقول، سمع، کلمه، ذکر، محبة، سِلم، معاذ  یهاواژه

قابددل   کنددد؛یگفتن داللدد، مکدده بددر سددخن   یالقاء با کلمات  ن ی موارد، همنش  انی م  ن یا  در
 :انندتوجه اس،، هم

بددا   یمدداده لقدد   ین ی درباره همنش  یسیدرض(  86ننحل   ﴾لَکاذِبُونَ  إِنَّکُمْ  الْقَوْلَ  إِلَیْهِمُ  فَأَلْقَوْا﴿
 یخضوع و خاکسددار  یاگونه  ن با: منظور از القاء قول سخن گفت سدینویم  هیآ  ن یقول در ا
( دربدداره 1نممتحندده   ﴾دَّۀِبِ الْمَوَ  إِلَیْهِمْ  تُلْقُونَ﴿  هیاس،. همچنان که آ  یو رازآلودگ  یو پنهان
اکددرم و  امبری قراب، و مالاف،، اخبار پ یو از رو یاز مسلمانان نازل شد که در پنهان  یبرخ

 .گفتندیمومنان را به منافقان م

ا إِلَ یْهِمُ الْقَ وْلَ إِنَّکُ مْ فَ أَلْقَوْ﴿  یددةسددخن دربدداره آ  ن یدد : اسدددینویم  یدرضی از آن س  پ  

 امدد،ی پرسددتان در روز قهددا بددا ب،سددخن گفددتن ب،  رایزندارد؛    انیجر(  86ننحل   ﴾لَکاذِبُونَ
 هیدد آ  ن یدد القاء قول در ا  ن یوجود ندارد. بنابر ا  یکارو پنهان  ییرازگو  چی که ه  دهدیم  یرو
خضوع و   ن یاس،، و ا  یو کوچک  یبا خضوع و فروتن   همراهفتن  سخن گ  یاگونه  ینابه مع

 .از خوف خداوند اس،  یناش  یخاکسار

: »أ لمقددى فددالنٌ ی ددد  ندددیگویکدده م  شددماردیرا کالم عددر  مسخن    ن یمستند ا  یدرضی س
ن 2:  1۴06  ،یدرضدد ی  ر.ز؛ س  خورده خاکسار شدشکس،  ری آن فرد مانند اس  یعن یالعانی ،  
1۹۴). 
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 :به کار رفته اس،، همانند زی ن  یاله  یهمانند آن در مورد وح  ییهابی کتر ای قول  القاء 

 .(25نقمر  ﴾نَابَیْنِ نمِ عَلَیْهِ الذِّکْ ُ أَءُلْقِىَ﴿ -

 .(5نمزمل  ﴾رَقیالً قَوْالً عَلَیْكَسَنُلْقی إِنَّا﴿ -

 :اس،درباره قرآن به کار رفته  می ( به اور مستق یقلماده    هیآ کیدر  و

  .(6ننمل  ﴾قَّى الْقُ ْءَانَ مِن لَّدُنْ  َکِیمٍ عَلِیمٍلَتُلَكَ  إِنََّو﴿ -

بر آن داللدد، دارد کدده  ردی تبط بدان تعلق گمر  یهااژهو  ایآن گاه که به ماده قول    القاء 
 یمخاابددان خاصدد  ایدد مهم و گرانبددار را بدده مخااددب   یسخن   ن،ی شی خواس، پ  هیسخنگو بر پا

از  یسددخن  ن ی آگاهانه چندد  اف،یو در رشیپذ یعنابه م زی ن یت لَّق   ن یمتوجه ساخته اس،. بنابر ا
در نظددر  زیدد الم را نکلمدده و کدد  یمجاز یمعان رهیدا دیبا  یتعر ن یمخااب اس،. در ا  یسو

بدده کددار رفتدده   یخددارج  انیدد که واژه کلمدده دربدداره اع  یدر استعماالت قرآن  ژهیگرف،. به و
که به واسددوه سددخن آنچه    ای  متوجه ساختن سخن   یالقاء کلمه به معناگف، که    دیاس،، با

بسددته   ن ی چندد   رشیپددذ  یکلمه به معنددا  یتلق   و  باشدیم  رد،ی گیو شکل م  شودیانتقال داده م
 .اس،  ییمعنا

 تفعُّددل( بدده سددخن و   یبرگرفته از مصدددر ت لقالدد   یها  در دو موضع، واژه  م،یقرآن کر  در
اژه بددا و یتلقدد بقددره کدده  ةسددور 37 هیدد آنچه بدان مرتبط اس،، تعلالق گرفته اسدد،: نخسدد، آ

 ه،یدد آ  ن یدد ا  در.  ﴾بِأَلْسِ نَتِکُم  تَلَقَّوْنَ هُ  إِذْ﴿سددوره نددور:    15  یةاس،. و دوم آ-کلمات همراه شده
اسدد،. مفعددول بدده در اصل تتلقَّون، فعل مضارع جمع مخااب مذکر در با  تفعُّل      لقَّون »ت

 یددیرا. و افددک، تهمدد، و افت گرددیبددازم  افک  به  که  اس،مفرد مذکر آمده  ری صورت ضم
و پخددش نمددودن  رشیشود. »ت ل قَّومن هُ بِأ لمسِن تِکُم ، پددذ  دهی که به زبان گفته و به گوش شن اس،  

 .ناروا  یو تهمت   عهی؛ گسترش شاافتراء اس، کی

برگددرفتن سددخن از   یقددول بدده معنددا  ی: تلقدد سدددینویم  هیآ  ن یا  ری در تفس  یاباابائ  علالامه
بدده ا لسددنه  یتلقالدد  هیدد آ ن یدد ا رد و ،اسدد هاس، که سخن را بدده مخااددب القدداء کددرد  یاندهیگو
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قددال سددخن، انت  رشیبرگددرفتن و پددذ  ن یدد ا  کدده  کنددد  دالل،  آن  بر  تا  اس،شده  دی ها( مق  زبان
 در آن شددده باشددد یاشددهیو اند یریدد گی بدون آنکه پ  اس،بوده  گریبه زبان د  یسخن از زبان

 .(۴7ن 15:  13۹3،ی ر.ز؛ اباابائ

 افدد،یو در رشیبر پددذ ش یل در اصل خوقو  یِتلق   سخن علالامه بر آن اشاره دارد که  ن یا
و انتقددال  رشیپذ دهندهنشانافک  هیبه السنه در آ  بی ترک  ن یا  دیی آگاهانه دالل، دارد، و تق 

 .باشدیناآگاهانه و بدون تدبر سخن م

القدداء و   ین ی نشدد گرفدد،: نخسدد، آنکدده هددم    جهی دو نت   توانیجموع آنچه گفته شد مم  از
ول، سمع، کلمه و کلمات( بر انتقال آگاهانه و بددا توجدده خن  قبا سمرتبط    یهابا واژه  یتلق 
آگاهاندده آن از  رشیو پددذ هندددیگو یسددو از دیدد آیآنچه در قالب سخن در م  ایسخن    کی

 .مخااب دالل، دارد  یسو

بدده کددار رفتدده اسدد،، و   یالهدد   یدرباره وح  ن ی القاء و تلق   میدوم آنکه در قرآن کر  ةجی نت 
 یتلقدد  ایدد گفدد، القدداء  تددوانیاساس نم ن یا بر. اس،ر رفتهبه کا زی ن گریالبته درباره سخنان د

 .دمالزم، دار یامبری و مقام پ یکتا  آسمانو نزول   یاله  یکلمه و کلمات الزاما با وح

کلمات  آن اس، کدده آدم کلمددات را از پروردگددارش ]مِددن ر بِّددهِ[   یدر »تلقال  گرید  نکته
ارسددال و   یام، نام مبارز »ر  ال  متولمق   ن یدر ا  یاله  یهمه اسماء حسنا  انی نمود. از م  یتلق 

د، از شددئونات خداوندد   یوکلمددات از سدد   ن یدد الهددام ا  گددری. به عبارت دباشدیالهام کلمات م
و  رف،یپددذ یکدده آدمدد  یسوم، سبب و سرچشمه کلمددات انی . و به بس،ا یالتع  یبار  ،ی ربوب
ل بددر سددتدالو ا  لی خداوند اس،. هرچند موضددع تفصدد   ،ی توبه و رحم، شد، ربوب  سازنهی زم
که: اصل، سرچشمه و بازگش، همدده   کوس،ی اشاره بدان ن  یول  س،،ی مقاله ن  ن یمدعا، ا  ن یا

بددر آن  زیدد راجددع بدده آدم ن  ری ضددماس،. اضافه صف، ر ال بدده    ،یال، ربوبخداوند  یصفات فعل
ماننددد ارسددال رسددل و  رش،یدد عددامال و فراگ  یهاگذشته از جنبدده  یاله  ،ی دالل، دارد که ربوب

اونددد خد گددر،یدارد. بدده عبددارت د زیدد ن ییو جز  یفرد  یهاجنبه  ع،یشرا  عیتشرانزال کتب و  
 دگانیدد ر ال و پروردگددار کددلال و جددزء آفر اسدد،؛ اتی و جزئ اتیالهمان گونه که عالم به کل
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 یالهدد   ،یدد هس،. ربوب  زی تک آنان نخداوند ر ال تک  ان،ی همه آدم  ،ی اس،. گذشته از ربوب
 .یراقاستغ  ،ی دارد و هم عموم  یمجموع  ،ی هم عموم

 اختالف قرائت .۴-۱

 :اندگونه تالوت کرده ن یسوره بقره را بد 37 هیقرآن، آ  انیعموم قار

و کلمددات مفعددول   ،یقرائ،، آدم فاعل فعل تلقالدد   ن یا  در  ﴾کَلِمَاٍت  رَبِّهِ  مِنْ  آدَمُ  ىفَتَلَقَّ﴿  -
 .اس،

 :اس،قرائ، نموده  ن ی را چن  هیق.( آ 103 م.   ری کث هفتگانه، عبداهلل بن  انیقار  از

 123 م.  صددن ی مح بددن گاندده، محمددد چهددارده انیقار از  و  ﴾ٌتکَلِمَا  رَبِّهِ  مِنْ  آدَمَ  تَلَقَّىفَ﴿  -
 .(176ن 1: 1۴27  بناء، ز؛.ر  اس،نموده یروی پ  ری کث ابن از   زی .( نق

 شددودیم  ن ی چندد   هیدد آ  یآن آدم. معناکلمات اس، و مفعول    ،یقرائ،، فاعل تلقال  ن یبنابرا
 .آدم را فراگرف،گار، روردپ  یاز سو  یکه کلمات

 ن یبرابنددا فهیشددر  هیآ  یرا در معنا  یوجوه  ر،ی کث از مفسِّران پ  از نقل قراءت ابن   یبرخ
 .اندکرده  انی ب قرائ،

( بدده ریدد کث معناس، و هر دو قددراءت  مشددهور و ابن   کیبه    هیآ  ن یو لقاء در ا  ی( تلق ال 
کددرده   افدد،یررا د  لمدداتو آدم آن ک  اسدد،دهی . کلمددات بدده آدم رسدد گرددیمعنا بازم  کی

نموندده ر.ز.   یبرا   اس،کرده  یآدم را تلق   زی نموده و کلمات ن  یاس،، آدم کلمات را تلق 
: 1۴01  ،ی، واباضدد ۹۴ن  1:  1۴02زنجلدده،  ، ابن ۴5ن  1:  1۴03  ی، غرناا326ن  1:  1۴08  ،یقراب 
 (.267ن 1

از مجدد   یگوندده قددراءت حدداو  ن یا  گر،ید  انی به باس،.    یبه کلمات مجاز  یتعلق تلق   ( 
آدم  یبلکه کلمات بدده سددو س،،ی ن یتلق  یق ی مجاز در اسناد( اس،. کلمات فاعل حق    یقلع

کلمددات بددوده،  یتلقدد  سازنهی کلمات سبب و زم دنی رارسو چون ف س،،ادهی آمده و به او رس
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 زیدد از مفسددران ن  یبرخدد .  اسدد،به کلمات اسناد داده شده  یق و به مجاز، تل  ،ی بنابر عالقه سبب 
 ،ی، آلوسدد ۴3۹ن  1:  1۴0۴عاشددور،  ، ابن 71ن1تا:    یب  ،یرقندز؛ سم ر.  اندسخن گفته  ن ی چن 

 .(237ن 1: 1۴05

نجات دادن آدم از   یکلمات به معنا  یکه تلق   قرائ، آن اس،  ن یا  یسوم برا  ی( معنار
بدددان معنددا  رف،یرا پذ  یاس،. کلمات، آدم  به توبه و رحم،  یو  یابی خشم خداوند و دست 
مجدداز در  زیدد معنددا ن ن یدد شد. ا یرحم، اله ستهیشارد و به ککلمات تو ن یکه آدم به واسوه ا
 یانیدد ب ن ی معرفدد، چندد  یمدده محمددد هددادعویدده اندلسددی و علالا بن اس،. ا  ،ی اسناد به علقه سبب 

 (.372ن 1: 1۴28، معرف،، 130ن 1: 1۴13عویه،     ر.ز؛ ابن   داشتند

 ب در»قلدد   یکددرد، صددنع، ادبدد   انی ب  توانیقراءت م  ن یا  یکه در معنا  یوجه  ن یآخر  (د
آنکه به فاعل نسب، داده شددود، بدده مفعددول  یمعنا که فعل  معلوم( به جا  ن ید  اس،، بداسنا

 یُّظًاتَغَ  لَهَا  سَمِعُوا  بَعِیدٍ  مَکَانٍ  مِنْ  رَأَتْهُمْ  إِذَا﴿  هیآ  در  که  گونهمانه  شود؛یاده م قابل( نسب، د

معنددا کدده دوزر   ن یبد  اس،؛داده    یبه دوزر، قلب رو  ،یرو  اسناد  در(  12نفرقان   ﴾َو مَفِی ًا
در اسددناد  مجاز یاگونه زی وجه ن ن ی. انندی بیدوزر را م  انی بلکه دوزخ  ند،ی بیرا نم  انی دوزخ
 .اس،

بر آن داللدد، دارد کدده آدم و  ری کث گف،: قرائ، ابن  توانیجوه فوق متوجه به همه و  با
آن سددو  و از رف،یاند، آدم کلمات را برگرف، و پددذهبرقرار نمود  هیدوسو  یکلمات ارتباا
 توبدده آدم و ه،یرابوه دو سددو ن یا جهی داد و نت   گاهیآدم را دربرگرف، و جا  زی ن  یکلمات ربالان

کلمددات و تدداثالر  ری بر تدداث انیقرات عموم قار  گر،ید  انی ب  بر او بود. به  نداوشمول رحم، خد
 آدم و تاثالر کلمات دالل، دارد.  ری بر تاث  ری کث آدم، و قرائ، ابن 
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 ندهبر ب داونتوبه خد .۲

بدده   ینمود، خداونددد بددر او توبدده کددرد. توبدده آدمدد     یپ  از آنکه آدم »کلمات  را »تلقال
اس،، توبه خداوند   یو فرمانبر  یآگاه  یبه سو  ینافرمان  ایاز غفل،    یش، آدمبازگ  یمعنا

 به چه معناس،؟ یبر آدم

 توبه خداوند یمعنا .۱-۲

 ه،یدد در هشدد، آ تعداد، ن یا از.  اس،شدهبار توبه به خدا نسب، داده    3۴  م،یدر قرآن کر
بددا همددراه  هیدد چهددار آ  اسددتغفار بنددده و در  یدر پدد   هیتوبه بنده و در دو آ  یتوبه خداوند در پ

کدده بددر  شددودیم یمتعددد   یخدا بددا حددرف »الدد   یاس،. توبه بنده به سو-آمده  یمغفرت اله
کدده   شودیم  یمتعد    یو حرک، دالل، دارد. و توبه خدا بر بنده با حرف »عل  یری گجه،

 .(187ن8: 1388زاده،  دالل، دارد ر.ز؛ واعظ یبر استعالء و برتر

 انیدد اکرم و اصحابش به م امبری اوند بر پر سخن از توبه خدسوره توبه، دو با  117  یةآ  در
 :اس، آمده

اعَۀِ الْعُسْ  َۀِ مِ نْ فِی سَ   وهُ َو الْمُهَاجِ ِینَ َو الْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُالنَّبِیِّ  عَلَى  اللَّهُ  تَاَب  لَقَدْ﴿  -

 .﴾هِمْ رَءُو ٌ رَ ِیمٌیْهِمْ إِنَّهُ بِبَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قُلُوُب فَ ِیقٍ مِنْهُمْ رُمَّ تَاَب عَلَ

معنددا دانسددته اسدد،: خداونددد   توبه خداوند بر بنده را بدده دو  یعلالامه اباابائ  ه،یآ  ن یابربنا
توبدده اِذن و توبدده قبددول.  ر. ز؛  رد؛یپددذیرا م هبندددو توبدده  دهددد،یتوبدده بدده بنددده م قیدد توف

 .(13۴ن 1: 13۹3  ،یاباابائ

 10۴غددافر،  3 اتیدد وآ ﴾لِیَتُوبُوا عَلَیْهِمْ تَاَب رُمَّ﴿اس،:  حیصراول  یتوبه در معنا 118  یةآ
 .﴾عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَۀَ  یَقْبَلُ﴿دارند: دوم صراح،   یدر معنا  یشور25توبه و 

: بازگشدد، شددودیتوبه خدا بر بنده آشکار م یبرا یسوم یعنام یآنرق تایدق، در آ  با
معنا دالل، دارند کدده  ن یبر ا قرآن  اتی. آن ی شی حکم دشوار پ  لی تسه  ایو نسخ    یرحم، اله
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 یادالل، دارد. بنددده  زی بازگش، در حکم خداوند ن  یبر معنا  یاخدا به گونه  یتوبه از سو
قددرار گرفتدده، تدداکنون سددزاوار   زی خدا ن  رشید پذرمو  اشو توبه  شتهبازگ  ش یکه از گناه خو

قددرار  یالهدد  یمهربددان خددذالن، سددزاوار رحمدد، و ایدد  فددری ک یبددوده و اکنددون بدده جددا فددری ک
 .همراه اس،  یا رحم، الهتوبه خداوند بر بنده ب ه،یدر شانزده آ یرو  ن یا  از.  اس،گرفته

 187  اتیدد ر آ: دودشیمحکم همراه    لی تسه  ایتوبه خداوند بر بنده گاه با نسخ    ن ی همچن 
مزمددل، توبدده خداونددد بددر بنددده بدده   ةسددور20مجادله و    ةسور13نساء،    ةسور  ۹2بقره،    ةسور
 .انجامدیدر احکام م  لی تسه بازگش، و  یانهگو

بنددده  یخوددا ایدد گناه  یسوره بقره توبه خداوند بر بنده در پ  128  هیدر آ  گرید  ییسو  از
کدده  کنندددیبه از خدا درخواسدد، منه کعاخ یپ  از بنا لی و اسماع  می . حضرت ابراهس،ی ن

و پدد  از ه مددا بشناسددان، قرار ده و مناسک ما را بدد  ش یدر برابر خو  می ما و دودمان ما را تسل
خوددا  لی و اسددماع می ابراه. ﴾ا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّاُب ال َّ ِیمُعَلَیْنَ  تُبْ  َو﴿:  ندیخوا  به خداوند گو

 یاوسدد  خی شود. ش  دهیآمرز  شانیشود و خوا  رفتهین پذاآن  اند که توبهانجام نداده  یگناه  ای
گشدد، رحمدد، و باز یبدده معنددا  هیدد آ  ن یدد و توبدده خداونددد را در ا  کندیم  حینکته تصر  ن یبد

 زی ق.( ن  803 م.    یعرفه تونس  ( محمدبن ۴63ن  1:  1۴0۹،ی ر.ز؛ اوس  داندیم  یغفران اله
 ر.ز؛   داندددیتبدده واالتددر مبه مر  لی عو اسما  می انتقال ابراه  یرا به معنا  هیآ  ن یتوبه خدا در ا

: کندیرا آشکار م  سوم توبه خدا بر بنده  یمعنا  ن یقرا  ن ی( مجموع ا167ن  1:  1۴2۹عرفه،ابن 
 خدا. شگاهی رتبه بنده در پ  یحکم، و ارتقا  لی هتس اینسخ   ،یبازگش، رحم، اله

 یسمع ای یوجوب عقل ؛یریپذتوبه .۲-۲

ندددارد.   یبددر خداونددد وجددو  عقلدد   بنده  هتوب  رشیباور اس، که پذ  ن یبر ا  یاوس  خی ش
 اسدد،، حی   وعده قبدد و از آنجا که خل  ردیخداوند وعده داده که توبه بندگان را بپذ  ،یآر
اسدداس  ن یدد . بددر اشددودیگناه بددر خدددا واجددب م فری آن، سقوط ک یتوبه بنده و در پ  رشیپذ
و  ،رحمدد  هیدد دارد و بددر پا  یبلکدده وجددو  سددمع  رد،ندددا  یخداوند وجو  عقل  یریپذتوبه
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 یریپددذکدده توبه  کندیاستدالل م  ن ی معنا چن   ن یبر ا  یاوس  خی . شردی گیشکل م  یضل الهتف 
توبدده بددر خداونددد وجددو    رشیاه شده اس،؛ اگر پددذو غفور همر  می رح  خداوند با صفات

توبدده   اتیدد آدو صف، در اختتام    ن یصفات معنا نداش، و تذکر بد  ن یداش،، آمدن ا  یعقل
توبدده  ش یخددو یرو بزرگددوا  یکدده خداونددد بدده مهربدداناس،    نه آدهندخداوند بر بنده نشان

 .(518 ن3و  ۴8ن 2: 1۴0۹،ی ر.ز؛ اوس ردیپذیکاران را مگنه

 یقبول توبه را بددر خداونددد واجددب عقلدد   عه،ی عموم متکلمان ش  ،یابرس  خی شگزارش    به
 .ز؛ ر  دانندددیم  یقبول توبه را بر خداوند واجب عقلدد   ،یو عموم متکلمان معتزل  دانندینم

 (.16۴ن 1: 1۴0۴،یابرس

 هیم آاختتا .۳-۲

 هیدد فهم آ دی بردارد، کلرا در یاله یحسنا یآن گاه که اسما ژهیقرآن، به و اتیاختتام آ
وارد در  یالهدد   یکدده صددفات و اسددما  کندددیم  دی معنا تاک  ن یبارها بر ا  یاس،. علالامه اباابائ

سددوره بقددره،  37 هیدد م آاختتا  س،.ا  هیبر مفاد آ  لی علال، و ذکر دل  انی در واقع ب  ات،یاختتام آ
بددا »اِنال  همددراه   اسدد،،  هی . جمله اختتام اسمکندیم  انی را ب  م  ی : »توالا   و »رحددو نام خداون

منفصددل بدده   ری ضم  دی تاک  ن یا.  اس،شده  دی منفصل تأک  ری متصل به »انال ، با ضم  ری ده و ضمش
رد. لدد، داد دالنداودر خ  یژگیدو و  ن یبا »ال  بر انحصار ا  می توا  و رح  یمتصل و همراه
 ن یدد ا از. اسدد،مرتبه خداونددد بدده نددام »تددوالا   خوانددده شددده  ازدهی  ،یقرآن  اتیدر مجموع آ

بددا نددام   زیدد و نُدده بددار ن  م  ی بار به همددراه نددام »حکدد   کیو    ییبار به تنها  کیاد، نام »توالا    تعد
 .اس،آمده  م  ی »رح

خداونددد بددر توبدده  ،یمدد و پ  از توبدده آد  ش ی »توالا   نام دارد که پ  یرو  ن یاز ا  خداوند
 اریدد توبه اِذن اس، کدده همانددا قددرار دادن »کلمددات  در صددحنه اخت   ن،ی شی اس،؛ توبه پ  یآدم
اثددر   یبدده معنددا  رشیپددذ  ن یدد اسدد،، ا  یتوبه آدمدد   رشیپذ  ن،ی توبه پسسان گنهکار اس،. و  ان
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سدد،، و همدده بددا دو توبدده خداونددد همددراه ا  یهر توبه آدم  پ  قراردادن در توبه بنده اس،.  
 .رندی گیم یآن جا  ةر گسترکار داخو انی آدم

مبالغدده اسدد، و   هغی در بر دارد. »توا   صدد   یافهی لو  زی ن  یاله  یدو نام حسنا  ن یا  یهمراه
صددف، مشددبالهه اسدد، و بددر دوام   م  ی »رحدد   کددهیدالل، دارد. در حددال  یو گستردگ  یفزونبر  

( هددر آن رشیپددذ یتوبه و چه به معنا  قی توف  یبودن خداوند  چه به معنادالل، دارد. توالا   
 یانهی آن، زم  رشیتوبه و پذ  قی توف  ن یو ا  س،ی ن  یشگی هم  یول  اس،،  ری چند گسترده و فراگ

 .خداوند اس، یو دائم  یشگی رحم، هم  اف،یدر یبرا

 ریگینتیجه

سددبب از مقددام   ن ی و بدده همدد   کندیم  یرا نافرمان  دگارشیآفر  ان،ی آدم  ن ی آدم، پدر نخست 
 افدد،یخدددا در  یدارد، »کلمددات  را از سددو  ازگشدد،ببر  او بنا    یول  شودیدور م  یقُر  اله

 ینداشددته باشددد، ولدد  ق،ی ق در ح شهیممکن اس، ر گرانی. سخنان دشودیم رایو پذ  کندیم
رو، »کلمددات   ن یدد دارد. از ا قدد،ی در حق  شددهیر ههمددوار یخداونددد حددق اسدد، و سددخن و

که   یق یاق ح  ،کندیم  یساز-و به  ،یتقو  جاد،یرا ا  یاس، که رابوه خداوند و آدم  یق یحقا
اسدد، کدده آدم  ییهدداواژه زیدد »کلمات  ن ن یا ی. نمود خارجدیآیدر قالب واژه وسخن درم

 جیاز نتددا یکدد ی وپروردگددار اسدد،،   یاز سددو  قیحقددا  ن یدد . اکندددیم  یزبان جار  کار برتوبه
مرحلدده توبدده اسدد،،   ن ی پروردگار، نخسددت   یاوس،. القاء کلمات از سو  یصف، پروردگار

بنددده از   ،یربالددان  یق یحقددا  هیدد که بر پا  دهدیخداوند اذن م  د،ی منا  زی نبه  اذن تو  توانیآن را م
  .بازگردد  ش یخو  انی عص

»کلمددات  باشددد و ممکددن اسدد،  ن یدد ا یرایپذ تواندیم ش یاراده آزاد خو هیبر پا  یآدم
همان توبدده بنددده   ان،ی کلمات و بازگش، بنده از کجراهه عص  رشی. پذردی بگ  دهیآنها را ناد

 .اس،
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 انیدد از گندداه از م یناشدد  یِرحم، وبخشددش خداونددد، دور  هیر پاو ب  ،یآدماز توبه    پ  
 یآدمدد توبدده خداونددد بددر  یر  پ  از بُعد معندداقُ  ن ینبوده اس،. و ا  یگناه  ییگو  رود،یم

 .اس،
اسدد،،  ریدد وخ  مانددهی حک  یاس،، امر و منع و  ری توبه، خداوند همواره فاعل خ  ندیفرا  در
واسددوه  ن یقددرار داده و بددد یگش، آدمدد باز یابر اس،. او »کلمات  را ری خ زی ن یو  ،ی ربوب

 ن یاس،؛ از ا  ریپذد توبهکلمات و بازگش، بنده، خداون  یتلق   از  پ    و.  اس،اذن توبه داده
تائددب اسدد، و خداونددد  یدو توبدده پروردگددار اسدد،، پدد  آدمدد   انهی در م  یرو هر توبه آدم

شددرال را گدداه  و ریدد کدده گدداه خ  ش یخددو  اریدد فاعل اس،، فاعل بدده اخت   زی ن  ی»توالا   اس،. آدم
اسدد،؛ آن زمددان کدده   یخددداداد  اریدد فعل بنده همددواره در چددارچو  اخت   ی. ولندیگزیبرم

بلکه بدده اجددازه اوسدد،، و   س،،ی نافرمان وی از سرِ غلبه بر پروردگارش ن  کند،یم  ینافرمان
اسدد، کدده  ی»کلمددات  الهدد  رشیپددذ هیدد بددر پا گردد،یحددقال بددازم یآن زمان هم که بدده سددو

 .اس،قرار داده  گرانی ه عص، بندشازگب یپروردگار برا
 اریدد اخت  یدمدد کدده آ ایدد دن ن یدد تنهددا در ا یاس،، ولدد  ری خداوند گسترده و فراگ  یریپذتوبه

خواهددد بددود، تنهددا آن   م  ی خداوند »رح  د،یبازگش، دارد. آن گاه که فرص، توبه به سر آ
و  باشددند فتددهفرونر  انی عصدد   یکیکه در تار  شوندیمند مبهره  یو  یدائم  یاز مهربان  یبندگان
رو  ن یدد حفظ کرده باشند. از ا ش یرا در قلب خو  نور رحم،  اف،یدر  یستگیشا  ش ی و بکم  

و از  کنددد،یوسرچشددمه توبدده اذن و توبدده قبددول را آشددکار م  شهیر  ییز سوا  م  ی صف، »رح
 .شودیخداوند را متذکر م یریپذتوبه انیمنتها و پا گرید  ییسو

 

 و مآخذ بعنام

رو( المعانى ف ى تفس ی  الق  آن العظ یم و ق.(. 1۴05  سینی.ح عبداهللآلوسى، محمود بن 

 .بى. بیروت: دارإحیاء التراث العرالسبع الميانی
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. عمددان: دار المع اد یالزاد ال  انیهمق.(. 1۴01عیسی وهبی.  بن   وس یمحمد بن   ،یاباض
 .التراثوزاره

: بیددروت. االر و  دیثحالالنهایه فى غ یب(.  تایمحمد شیبانی جزری،  بمبارز بن   اثیر،ابن 
 .العلمیه  دارالکتب

. بیددروت: مؤسسدده ءات  ج ۀ الق  اق.(.  1۴02محمددد.  ابوزرعه عبد الرحمن بن   زنجله،ابن 
 .الرساله

ید تح ی  المعنى السدید وتنوی  العقل الجدق.(.  1۴0۴عاشددور.  محمد ااهر بن   عاشور،ابن 

 .. تون : الدار التونسیهمن تفسی  الکتاب المجید
: دارالکتددب روتیدد . بالق  آن   یتفس ق.(.  1۴2۹.  یتونسدد   یمحمد مددالکمد بن مح  ه،فعرابن 

 .هی العلم
. المح  ر الوجیز فی تفسی  الکتاب العزی زق.(. 1۴13  .غالب اندلسددىق بن عبد الح  عویه،ابن 

 .بیروت: دارالکتب العلمیه
کتددب اد الحدد ات  :روتیدد . باللغ ه  سییمعجم مقاق.(.  1۴23فارس رازی.  مد بن فارس، اح  ابن 

 .العر 
. إتحا  فرالء البش  فی الق  اءات األربع ه عش  ق.(.  1۴27.  یاایدد محمد دماحمد بن   بنالاء،
 .: دارالکتب العلمیهروتی ب
. المف  دات ف ی غ ی ب الق  آنق.(. 13۹2مفضددل.  محمددد بن اصفهانى، حسین بن   راغب

 .هی دارالکتب العرببیروت: 
 .. بیروت: دار الفکربح  العلوم(. تایم.  بی راهابمحمد بن ابو لیث نصر بن  سمرقندی،

. ف ى مج امات الق  آنتلخیص البی ان  ق.(.  1۴06.  یموسو  ن ی حسمحمد بن    ،یرض  دی س
 .بیروت: دار األضواء 

بیددروت: .  المی زان ف ى تفس ی  الق  آن ب الق آنق.(.  13۹3محمدحسددین.    دی س  اباابائى،
 .مؤسسه االعلمى
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. بیددروت: الق  آن   یتفس   یف  البیانمجمع.(  ق1۴0۴ .  ن حس  بن امین االسالم فضل  ابرسى،
  .موسسه االعلمى

. بیددروت: دار التبیان الجامع لعل وم الق  آن(.  ق.1۴0۹حسددن.  ابو جعفر محمدبن    ،یاوس
 .احیاء التراث العربى

. قم: یمخزوم  یمهد  قی . تحق نیالعق.(.  1۴0۹احمد بن عمرو بصری.    بن    لی خل  ،یدی فراه
 .دار الهجره

 .. بیروت: دار الکتب العلمیهالجامع أل کام الق آنق.(. 1۴08داهلل محمد.  ابوعب   بی،قرا
: الناشددر دار الکتددا  روتیدد . بالتسهیل لعلوم التنزیلق.(.  1۴03د.  أحمدد محمد بن    غرناای،
 .العربی
 .. قم: مؤسسه النشر اإلسالمیتلخیصُ التَمهیدق.(. 1۴28حمالدهادی.  م معرف،،
 .. قم: انتشارات بیدارتفسی  الق آنش.(. 1366از .  د شیرممح صدرالدین   مالصدرا،
. مشددهد: فى فقه لغه الق آن و س  بالغت ه  المعجمش.(.  1388خراسانى، محمددد.    زادهواعظ

 .آستان قدس رضو 


