
چکیده
تعصب واكنش و رفتاري برخاسته از فهم سطحی و بدون عمق و دقت و همراه با جوشش و خروِش احساس 
می باشد. كلمه »تعصب« در قرآن ذكر نشده، ولي مترادف آن يعنی »حميّت« ذكر شده است. براساس محتوای 
آيات قرآن، حميّت دو نوع اس��ت: يكی حميّت نادرست و غيرمنطقی كه همان تعصب است و ديگری حميّت 
پس��نديده و مورد تأييد كه همان »غيرت« اس��ت. در اين مقاله با بررسی برخی آيات مرتبط با مسئله تحقيق، 
مشخص شد كه در قرآن كريم بر مفهوم »استقامت در دين« بسيار تأكيد می شود، اما از سوی ديگر به مفهوم 
»تعصب ديني« توجه بس��يار اندكی شده است. در آيات متعددی از قرآن كريم، مؤمنان به دين داری براساس 
پايداری و اس��تقامت دعوت می ش��وند. از آنجا كه اف��راط گرايی دينی كه از آفتهای بزرگ جوامع اس��المی 
می باشد، گاهی با تعصب دينی ارتباط نزديكی پيدا می كند، بررسی و تحليل ديدگاه قرآن را در مورد تعصب 
دينی، جدی و مهم می س��ازد. براي اس��تقامت در ايمان، صبر، حلم، ثبات قدم، سكينه و راسخيّت الزم است. 
اين تحقيق ش��امل بررس��ي مفاهيم: تعصب، حميّت، غيرت، صبر، حلم، ثبات قدم، رسوخ، سكينه و استقامت 
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مقدمه
يكی از آفتهاي دين داری در ميان دين داران، دين داری 
تعصب آمي��ز اس��ت. تعصبه��ای كوركوران��ه دينی در 
ط��ول تاريخ زندگی دي��ن داران، سرچش��مه نزاعها و 
خون ريزيه��ای بس��ياری بوده اس��ت و در اي��ن ميان 
مس��لمانان مس��تثنا نمی باش��ند. تعصب كوركورانه چه 
از ن��وع قوم��ی و قبيله ای يا دين��ی و عقيدتی منجر به 
ش��كل گيری نزاع و خصومت می ش��ود. قرآن كريم در 
آيات متعددی مس��لمانان را به داش��تن ايمان عميق و 
عالمان��ه دعوت می كند و باور از روی تعصب را تأييد 
نمی كن��د، مانند تعصب آبا و اج��دادی: »َوِإَذا ِقيَل لَُهْم 
ُس��وِل َقالُوا َحْس��ُبَنا َما  َتَعالَْوا ِإلَى َما َأْنَزَل اهللُ َوِإلَى الرَّ

َوَجْدنَا َعَلْيِه َآبَاَءنَا«.1
تعصب كوركوران��ه و بدون فكر و تعق��ل به اعتقادات 
مذهبی پيش��ينيان از ويژگيهای مخالفان انبياي الهی در 
طول تاريخ بوده اس��ت و پيامبر اسالم)ص( هم از اين 
سرس��ختی كوركورانه و متعصبانه مخالفان بسيار رنج 
كش��يد. با نظر به برخی آيات قرآن كريم می توان درك 
كرد كه تأكيد خداوند بر داش��تن ايم��ان قلبِی پايدار و 
عمي��ق، يا همان اس��تقامت و پايداری مؤمنانه اس��ت. 
تعصب، رفتاری عاطفی و احساسی و به دور از هرگونه 
معي��ار عقالنی و منطقی اس��ت. در حقيقت احساس��ی 
قوی و ش��ديد و عاطفی است كه برگرفته از وابستگی 
ش��ديد به امری می باش��د. تعصب از عصبّيۀ اس��ت و 
عصبّيۀ ويژگی ای اس��ت كه ش��خص را به جانب داری 
و حماي��ت كوركورانه از پيوندهای خونی و دينی، چه 
درس��ت باشند و چه نادرست، وادار می سازد. از سوی 
ديگر تعصب ارتباط نزديكی با خشم دارد و دستورات 

اخالقی قرآن كريم، بر كنترل خشم تأكيد دارند.
استقامت و ايمان راسخ مورد نظر قرآن كريم، برخاسته 
از درك صحيح از اصول دين و رس��وخ باور به آنها به 
جان و روح دين دار است. ضرورت بررسی اين مسئله 
در اين امر می باشد كه تعصب دينی در ميان مسلمانان 
منجر به تفرقه، جنگ، اختالف و حتی خون ريزی شده 

1 . مائده، 104.

است. تبيين صحيح دين داری و ريشه كن كردن تعصب 
مذهبی، به آرامش، حفظ وحدت و نزديكی گروههای 
مختلف مس��لمانان به يكديگر، كمك بسياری می كند. 
در قرآن كريم بسيار به انديشه و تفكر توجه شده است 
و ب��ه فراوانی از واژه هايی چون: فكر، لب، علم و عقل 
و مشتقات آنها ياد شده است. اما تعصب مخالف تعقل 
و انديشه است و مانعي در رسيدن به حقيقت می باشد.

در موضوع تعصب به مقاله هاي: »االس��الم: س��ماحۀ 
الس��لف و تعصب الخلف«، نوشته جاد المولي سليمان، 
»تس��امح و تعص��ب« نوش��ته محم��د غزال��ي و مقاله 
»تعصب« س��يد جواد حس��يني مي توان اشاره كرد كه 
اي��ن تحقيقات فقط به بررس��ی موض��وع »تعصب« و 
ان��واع و مصاديق آنها در ق��رآن و روايات پرداخته اند، 
اما نوآوری اين مقاله در مقايس��ه با مقاالت ذكر ش��ده 
در اين است كه در اينجا مفهوم »تعصب« در مقايسه با 
»ايستادگي و ايمان راسخ در قرآن كريم« مورد تحقيق 

قرار گرفته است.

مفهوم شناسي تعصب
1( تعصب

تعص��ب از ريش��ه »َعَصب« اس��ت. الَعَص��ب به معنی 
پيوندهای مفاصل است.2 تعصب از عصبيّت است و به 
معناي رابطه قوي بين گروهي است.3 تعصب به معنای 
آن است كه شخص نسبت به چيزی واكنشهای عاطفی 
و احساسی به دور از هرگونه معيار عقالنی داشته باشد. 
در حقيقت، احساس��ی قوی و شديد و عاطفی است كه 
برگرفته از وابستگی شديد به امری می باشد. تعصب از 
عصبّيۀ اس��ت و عصبّيۀ خصلتی است كه شخص را به 
كمك و حمايت بی چون و چرا از خانواده و خويشان، 
چه ظالم باش��ند و چه مظلوم، وادار می سازد. تعصب و 

عصبّيۀ همان حمايت و دفاع است.4
در ق��رآن كلمه »تعصب« نيامده، اما كلمات هم ريش��ه 

2 . مفردات الفاظ القرآن، ص568.
3 . الصحاح، ج1، ص182.

4 . لسان العرب، ج9، ص233.
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آن؛ يعن��ی »ُعصبۀ« به معنای »گ��روه«5 و »َعصيب« 
به معنای »سخت«6 ذكر ش��ده است. عصبّيت قومی و 
وابستگی قبيله ای بر كردار و رفتار عرب جاهلی سلطه 
داشته است و آنها بی چون و چرا حكم و فرمان قبيله 
را چه بد و چه خوب، قاطعانه اطاعت می كرده اند. اين 
احساس، احساسی تند و سركش و وحشتناك است.7 
هرچند واژه تعصب در قرآن ذكر نگرديده اس��ت، ولي 

مترادف آن؛ يعني حميۀ به كار رفته است.
2( حمّیت

حميّۀ از ماده »حمي«، به معنی شدت حرارت و عالقه 
و تعصب در دفاع و حمايت كردن در حالت عصبانيت و 
برانگيختگی، از نفس خود، كسی يا گروهی يا عقيده ای 
يا چيزی و يا حمايت از افراد خود در جنگ اس��ت.8 
مصطفوی، حميّۀ را ش��دت حرارت و عالقه و تعصب 
در دفاع از نفس خود با برانگيختگی می داند: »إِْذ َجَعَل 
الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوبِِهُم الَْحِميَّ��ةَ َحِميََّة الَْجاِهِليَِّة َفَأْنَزَل 
اهللُ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى الُْمْؤِمِنيَن َوَألَْزَمُهْم َكِلَمَة 
ٍء  التَّْقَوى َوَكانُ��وا َأَحقَّ بَِها َوَأْهَلَها َوَكاَن اهللُ بُِكلِّ َش��يْ
َعِليًم��ا«،9 پ��س آنها فخر و تكبر زيادی داش��تند و در 
مقابل اين حالت، آنچ��ه كه از ظالمين در آخرت ديده 
مي ش��ود از اين قرار اس��ت: »ُمهِطعيَن ُمقنعي ُرئُوِسِهم 
لَيرَت��دُّ إليه��م َطرُفُهم«11.10 راغ��ب در تعريف حميّۀ 
می گويد: »قوه خش��م و غضبی ك��ه طغيان می كند«.12 
قرش��ی می گويد: »حميت يعنی خ��ودداری، امتناع و 
غيرت. چون كس��ی اهل غضب و امتناع باش��د، گويند 
حميّت ناپس��ند دارد. بنابراين حميّۀ از خشم سرچشمه 
می گي��رد«.13 همچنين حميّۀ را ب��ه معنی »أنفۀ«؛ يعنی 

5 . یوسف، 8و14؛ نور، 11؛ قصص، 76.
6 . هود، 77.

7 . مفاهيم اخالقی � دينی در قرآن مجيد، صص108و109.
8 . لسان العرب، ج3، ص349.

9 . فتح، 26.
10 . ابراهیم، 43.

11 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج1، ص289.
12 . مفردات الفاظ القرآن، ص258.

13 . قاموس قرآن، ج1، ص186.

تكبر و نخوت نيز گفته اند.14
حميّ��ت در معن��ی تعصب براي دف��اع از آنچه هركس 
باي��د از آن دفاع كند، دوبار در قرآن به صورت تركيب 
»حميّ��ۀ الجاهليۀ«؛ يعني آن حميّت كه از مش��خصات 
جاهليت اس��ت، آمده اس��ت. خود انديشه تسليم شدن 
ب��ه قدرتي برتر و فرم��ان چنين تس��ليمي را پذيرفتن 
به نظر ايش��ان تحقير و توهين ب��ود، آنان به اين معني 
خاص جاهل بودند؛15 يعن��ی مبارزه تصوري ميان دو 
اصل ناس��ازگار با يكديگر است: جاهليت از يك سو، 
و اس��الم از سوي ديگر؛ يعني از يك سو غرور و تكبر 
و گس��تاخي، و از سوي ديگر فروتني و طاعت، نسبت 
ب��ه يك چيز؛ يعن��ي اهلل:16 »إذ َجَعَل الَِّذي��َن َكَفُروا ِفي 
ُقُلوبِِهُم الَْحِميََّة«؛ »حميت، به صورت ثابت و راسخ در 
قلبهايشان قرار داشت«.17 تعصب كوركورانه اي بود كه 
ايشان را بر آن مي داشت در برابر پيغمبر خدا بايستند. 
خداوند تعصب را در درونهايش��ان بدين شكل جاهلي 
قرار داد، بدان خاطر كه مي دانسته است در درونهايشان 
دوري از ح��ق و گري��ز از حق وج��ود دارد، ولي خدا 
مؤمن��ان را از اي��ن چني��ن تعصبي محف��وظ فرموده و 
آرام��ش و پرهيزكاري را جايگزين آن كرده اس��ت.18 
در اين آيه در مقابل حميۀ از س��كينه الهي ياد گرديده 
است. س��كينه، آرامش قلب و اطمينان خاطر است؛19 
يعني در برابر تعصب كه برآمده از خشم و برانگيختگي 
اس��ت، نياز به آرامش و تق��وي و پايداري و ثبات در 
دين اس��ت. در مقابل خودستايی و تعصب جاهليت كه 
مشركان را فراگرفت، خدا آرامش و اطمينان را بر قلب 
پيامبر و مؤمنان نازل كرد، به گونه ای كه مانند مشركان، 

تعصب جاهليت آنان را فرا نگيرد.20
گفته ش��ده اس��ت حميّۀ جاهليۀ يا حميّۀ ناش��ي شده 

14 . كلمات القرآن تفسير و بيان، ص387.
15 . خدا و انسان در قرآن، صص259و271.

16 . همان، ص262.
17 . روح البيان، ج9، ص49.

18 . في ظالل القرآن، ج6، ص3329.
19 . قاموس قرآن، ج3، ص283.

20 . صفوۀ التفاسير، ج3، ص226.
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از جاهلي��ت؛ زي��را بدون حج��ت و در غير موضع آن 
اس��ت.21 به گفته فخررازی حميت خود صفتی مذموم 
است و اضافه ش��دن آن به جاهليت بر قبح آن افزوده 
است و برای حميت در قبح درجه ای است كه همراه آن 
قبيح ترين قبايح، مانند اضافه ش��دن به جاهليت اعتبار 
پيدا نمی كن��د.22 كلمه »جاهليۀ« چهار بار در قرآن در 
تعابير »ظن الجاهلي��ۀ«،23 »حكم الجاهليۀ«،24 »تبرج 
الجاهلي��ۀ«25 و »حميۀ الجاهلي��ۀ«،26 به كار رفته و در 
هر چهار مورد همراه مالمت و مذمت اس��ت. در مورد 
حميۀ الجاهليۀ گفته ش��ده است: عصبيّت آنها نسبت به 
بتهايش��ان و تكبر آنها از عبادت كردن غير آنها حميت 
جاهلي��ت بود؛ زيرا بدون حجت و در غير موضع آن و 

فقط به دليل تعصب بود.27
3( غیرت

كلم��ه »غيرۀ« از ريش��ه »غ و  ر« اس��ت و »َغيور« بر 
وزن فَعول از غيرۀ و به معنای حميّت و شّدت است.28 
غيرۀ جنبه ص��الح و منفعت دارد29 و به معنای منفعت 
هم می باشد، مخصوصًا برای خانواده شخص در مقابل 
ديگران.30 كلمه »غيرۀ« در قرآن ذكر نگرديده اس��ت، 
ام��ا می توان از آيه: »ِإْذ َجَع��َل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوبِِهُم 
الَْحِميََّة َحِميََّة الَْجاِهِليَِّة«،31 چنين استنباط كرد كه قرآن 
»حميّ��ۀ« را ب��ه دو نوع »جاهلي��ۀ« و »غير جاهليۀ« 
تقس��يم می كند، پس حميّتی كه غير جاهلی می باش��د، 
همان »غي��رت« يا حميّت پس��نديده اس��ت. بنابراين 
می توان گفت غيرت دينی پس��نديده است و ريشه در 

ايمان به خداوند و دستورات وی دارد.
در تفس��ير الميزان ذيل آيات 71 تا 76 نس��اء در باب 

21 . روح المعاني، ج9، ص116. 
22 . التفسير الكبير، ج14، صص88و89.

23 . آل عمران، 154.
24 . مائده، 50.

25 . احزاب، 33.
26 . فتح، 26.

27 . البحر المحيط، ج8، ص 98.
28 . تاج العروس، ج13، ص 288. 
29 . ترتيب مقاييس اللغۀ، ص766.

30 . الصحاح، ج2، ص775.
31 . فتح، 26.

غيرت آمده اس��ت: در ساختمان بدنی و روحی انسان، 
نيروی فطری غيرت ب��ه كار رفته كه آدمی در مواقعی 
كه از جهات مختلف احس��اس خطر كند، از خود دفاع 
می كند. اسالم اين نيروی فطری را باطل معرفی نكرده 
اس��ت، ولی از نظر اسالم غيرت دو نوع است: يك نوع 
آن شايس��ته و حق است و نوع ديگر آن باطل است و 
اسالم سعی در پاك كردن آن از شوائب هوي و هوس 

و اهداف فاسد و شيطانی دارد.32

مفهوم شناسي استقامت و ایستادگی
دين اسالم امر به استقامت و پايداري بر ايمان مي كند. 
رس��وخ و ثبات و ايس��تادگی بر ايمان، غير از تعصب 
و واكنش احساسی و خش��ن نسبت به باورهای دينی 
اس��ت. ش��خص دين دار وقتی می تواند بر احساس��ات 
خ��ود، در ام��ور مذهبی و دينی كنترل داش��ته باش��د 
ك��ه باورهای خ��ود را به صورت ريش��ه ای و آگاهانه 
و عالمان��ه پذيرفته باش��د، نه س��طحی و بدون تحقيق. 
عالوه بر اين، باور متعصبانه همراه درش��تی، كم صبری، 
كم ظرفيتی و تندی می باش��د، اما اس��تقامت و رس��وخ 
در ايمان به همراه نرمي و عطوفت اس��ت. همچنان كه 
از ويژگيهای ش��خصی پيامب��ر)ص( نرمی و رأفت وی 
بوده اس��ت: »َفِبَما َرْحَم��ٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُه��ْم َولَْو ُكْنَت 
وا ِمْن َحْولَِك«،33 ش��جاعت و  ��ا َغِليَظ الَْقْلِب َلْنَفضُّ َفظًّ
هّم��ت و قدرت در جای خود امري پس��نديده و الزم 
اس��ت: »ُيَجاِه��ُدوَن ِفي َس��ِبيِل اهلِل َوَل َيَخاُف��وَن لَْوَمَة 
اُء َعَلى الُْكفَّاِر«.35 در قرآن به استقامت  َلئٍِم«34 و »َأِشدَّ
و پايداری در ايمان بس��يار اهميت داده ش��ده اس��ت. 
اس��تقامت و صبر و ثبات قدم و رسوخ در عقيده رابطه 
معناي��ی نزديكی باه��م دارند و صبر مقدمه اس��تقامت 
اس��ت. بدون صبر و بردباری اس��تقامت ممكن نيست. 
برای فهم معنای اس��تقامت و ثبات در ايمان بررس��ی: 
صبر، رس��وخ، سكينه و ثبات قدم الزم است. مفاهيمی 

32 . الميزان، ج4، ص674.
33 . آل عمران، 159.

34 . مائده، 54.
35 . فتح، 29.
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كه در اين بخش بررس��ی می شوند، شامل: صبر، ثبات 
قدم، س��كينه، رسوخ و استقامت می باشند. مجموع اين 

مفاهيم ثبات و استقامت بر ايمان را ايجاد می كنند.36
1( صبر

از نظ��ر معناي��ی صب��ر در برابر َجَزع ق��رار دارد و آن 
صفت كس��انی اس��ت كه در برابر آنچه برايش��ان رخ 
می دهد بردب��اری ندارند و فوراً دس��تخوش اضطراب 
و هيجان زدگی می ش��وند.37 راغب اصفهانی در تعريف 
صب��ر می گوي��د: »خ��ودداری در تنگن��ا و گرفتاری. 
صبر يعنی نگهداری نفس بنابر آنچه مقتضای ش��رع و 
عقل اس��ت، يا نگه��داری نفس از آنچه عقل و ش��رع 
مقتض��ی حفظ از آن اس��ت. اگر نگه��داری نفس برای 
مصيبتی باش��د، آن را تنها صبر می نامند«،38 مصطفوی 
در اي��ن باره می گويد: »به درس��تی اصل واحد در اين 
م��اده، حفظ نف��س از اضطراب و بی تابی با س��كون و 
طمأنينه است ...«،39 طريحی نيز می گويد: »نگهداشتن 
نفس از آش��كار نمودن بی تاب��ی ... و صبر يك مرتبه 
با عن اس��تعمال می ش��ود، همان طور كه در معاصی به 
كار م��ی رود و يك مرتبه با علی اس��تعمال می ش��ود، 

همان گونه كه در طاعات به كار می رود«.40
از جمله مشتقات كلمه صبر، »اصطبار« است كه قرشی 
درباره آن می گويد: »خويش��تن را وادار كردن به صبر 
اس��ت«41 و متضاد آن بی تابی اس��ت.42 صبر آن جنبه 
خاص از ايمان اس��ت كه هنگام قرار گرفتن در شرايط 
و اوضاع و احوال نامس��اعد، بروز و ظهور می كند43 و 
در حقيقت در زمان مواجهه با مشكالت، از نشانه هاي 
فرد مس��لمان است. در موقعيتها و شرايط مصيبت آميز، 
صبر به معناي اصالح شرايط است، بنابراين صبر نبايد 

36 . ر.ك: »استقامت و پایداری در قرآن«، صص610-589.
37 . مفاهيم اخالقی � دينی در قرآن مجيد، ص208.

38 . مفردات الفاظ القرآن، ص474.
39 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج6، صص184-182.

40 . مجمع البحرين، ج1، ص448.
41 . قاموس قرآن، ج3، ص106.
42 . لسان العرب، ج4، ص438.

43 . مفاهيم اخالقی � دينی در قرآن مجيد، ص212.

با منفعل بودن يا جبري مسلك بودن اشتباه شود. البته 
صبر كردن به اين معني نيس��ت كه مس��لمان در طلب 
س��ختي يا مصيبت است، بلكه به اين معني است كه در 
زمان بروز س��ختي و دشواري صبر پيشه مي كند. صبر 
ب��ه عنوان نيرومندترين ابزار ب��راي نزديكي به خداوند 
و نيز رش��د و تزكيه روح است. س��ختيهايي كه انسان 
در ط��ول عمر با آنها مواجه مي ش��ود و ق��رآن به آنها 
اش��اره مي كند، از اين ديدگاه به معني نزديك شدن به 
خ��دا تلقي مي ش��وند.44 در موارد زي��ادی در قرآن به 
صبر س��فارش شده است: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا 
َوَصابُِروا َوَرابُِطوا«،45 »َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإلَّ بِاهلِل«،46 
ْب��ِر«،47 »َوَتَواَصْوا بِالَْح��قِّ َوَتَواَصْوا  »َوَتَواَص��ْوا بِالصَّ
ْبر«48 و »َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقولُوَن«،49 همچنين صبر  بِالصَّ
يعقوب)ع( در حزن و فراق فرزندش يوسف)ع( شايان 
لَْت لَُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر  توجه اس��ت: »َقاَل بَْل َس��وَّ

َجِميٌل«.50
2( حلم

راغب اصفهانی در تعريف آن می گويد: »نگاه داش��تن 
نف��س و خ��وی از هيج��ان غضب، و جم��ع آن احالم 
اس��ت«.51 طريحی آن را مانند راغب اصفهانی تعريف 
می كند و می گويد: »حليم از اسماء خداوند متعال است 
و او كس��ی اس��ت كه غضب او را تحريك نمی كند«.52 
مصطف��وی می گويد: »به درس��تی اص��ل واحد در اين 
ماده همان حلم به معنای نگاه داش��تن نفس و خوی از 
هيجان غضب و از احساس��ات است، و حصول حالت 
س��كون و طمأنينه و صبر در مقاب��ل آنچه موافق طبع 
نمی باش��د، در برابر عجله و ش��تاب كاری و حماقت و 

44 . روان درماني در روان شناسي اسالمي، صص41-36.
45 . آل عمران، 200.

46 . نحل، 127.
47 . بلد، 17.
48 . عصر، 3.

49 .  طه، 139.
50 . یوسف، 18و83.

51 . مفردات الفاظ القرآن، ص253.
52 . مجمع البحرين، ج1، ص448.
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غضب«.53
اين كلمه به ش��كل »حلي��م« 15 بار در ق��رآن به كار 
رفته است كه 11 بار آن درباره خداوند و 4 بار درباره 
ابراهيم)ع(، اسماعيل)ع( و شعيب)ع( می باشد. حليم از 
اسماء حس��نی و صيغه مبالغه است؛ يعنی مهلت دهنده. 
ب��ه گناه��كاران مهلت می دهد و در ع��ذاب آنها عجله 
نمی كند. مهلت دادن يك نوع بردباری اس��ت.54 از آنجا 
كه اين واژه بيش��تر درباره خداوند به كار رفته اس��ت، 
اهميت و ارزش آن آش��كار می ش��ود و درمی يابيم كه 
حل��م مرتبه ای باالتر از صب��ر دارد؛ »زيرا معنای حليم 
نزديك به معنای صبور در خداوند است، با اين تفاوت 
ك��ه گناه��كار در صفت حليم خداوند بيش��تر از صفت 
صب��ور او در عقوبت يافت��ن، امان می ياب��د«56.55 ولی 
حلم تنها در رابطه با كارهای نيك مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد. غزال��ی در مورد صفت »حليم« می گويد: »او 
كسی است كه معصيت گناهكاران را می بيند و مخالفت 
آنان را مش��اهده می كند، و با اي��ن حال غضب او را به 
انتقام برنيانگيزد، و خشم بر او مستولی نشود، و او را به 

سرعت در عقوبت حمل نكند«.57
3( رسوخ

راغ��ب در تعريف رس��وخ می گويد: رس��وخ، از ماده 
رس��خ و به معنی ثبات اس��ت. الراسخ في العلم: متحقق 
در آن كس��ی است كه ش��بهه به او عارض نمی شود.58 
رسوخ از ريشه رسخ به معنی ريشه داری و ثبات است. 
راس��خون در علم كس��انی هس��تند كه در دانش ريشه 
دارند و علم در وجودشان رسوخ كرده و استقرار يافته 
اس��ت.59 ابن منظور در ماده رسخ، معنی رسوخ را ثبات 
و پايداری در موضع و راسخ در علم را كسی می داند كه 
در او ثبات وارد شده است.60 راسخون؛ يعنی ثابتون.61 

53 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج2، ص273.
54 . قاموس قرآن، ج1، صص167و169.

55 . لسان العرب، ج4، ص438.
56 . بقره، 175؛ فصلت،24؛ فرقان، 42.

57 . المقصد األسنی فی شرح أسماء اهلل الحسنی، ص101.
58 . مفردات الفاظ القرآن، ص352.

59 . قاموس قرآن، ج3، ص87.
60 . لسان العرب، ج5، ص208.

61 . التفسير الواضح، ج3، ص38.

از ماده رس��خ فقط، كلمه »راسخون« در قرآن ذكر شده 
اِس��ُخوَن ِفي الِْعْلِم«.62 مشخص است ايمان  است: »َوالرَّ

راسخ به استقامت در دين منجر مي شود.
4( ثُبات 

مصطفوی می گويد: »همانا اصل واحد در اين ماده همان 
استقرار و دوام چيزی می باشد و در مقابل زوال است، و 
اين معنی می تواند در موضوع يا در حكم يا در قول يا 
در رأی يا غيره باشد، پس گفته می شود: حكم او ثابت 
اس��ت، يا قول او ثابت اس��ت، يا رأی او ثابت است، و 
او كسی است كه نفسش ثابت است«.63 راغب اصفهانی 
می گويد: »ثبات در مقابل زوال است«.64 طريحی فعل 
»ثبت« را به معنای »هميش��گی نمود و ماندگار ش��د« 

می داند.65
»ثبات قدم« يكی از مفاهيم ديگری اس��ت كه در قرآن 
كريم در ارتباط با پايداری و ايستادگی مؤمنان ذكر شده 
است. اين واژه رابطه نزديكی با استقامت دارد. خداوند 
می فرمايد: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اهلَل َينُصْرُكْم 
��ْت َأْقَداَمُكْم«؛66 » اي مؤمن��ان! اگر )دين( خدا را  َوُيَثبِّ
ياري كنيد، خدا ش��ما را ياري مي كند )و بر دشمنانتان 
پيروز مي گرداند( و گامهايتان را استوار مي دارد )و كار 

و بارتان را استقرار مي بخشد(«. 
ا بََرُزوا لَِجالُوَت َوُجُنوِدِه َقالُوا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا  »َولَمَّ
ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَ��ا َعَلى الَْقْوِم الَْكاِفِريَن«؛67 »ثبت  َوَثبِّ
أقدامن��ا«؛ يعنی به ما نهايت قدرت و اس��تواری هنگام 
جن��گ به خاطر دوری از تزلزل عطا فرما و منظور تنها 
تثبيت قدمها نيست.68 »ثبت اقدامنا« يعنی چه گامها در 
يد قدرت خداي س��بحان است، آنها را به گونه اي ثابت 
مي دارد ك��ه از جاي تكان نمي خورن��د و نمي جنبند و 

نمي لرزند.69
ُل  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َوُيَنزِّ خداوند می فرمايد: »ِإْذ ُيَغشِّ

62 . آل عمران، 7؛ نساء، 162.
63 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج2، ص5.

64 . مفردات الفاظ القرآن، ص171.
65 . مجمع البحرين، ج1، ص238.

66 .  محمد، 7.
67 . بقره، 250.

68 . روح المعاني، ج1، ص172.
69 . في ظالل القرآن، ج1، ص263.
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َرُكْم بِِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز  َماِء َماًء لُِيَطهِّ َعَلْيُكْم ِمَن السَّ
ْقَداَم«.70  َت بِِه اْلَ ��ْيَطاِن َولَِيْربَِط َعَلى ُقُلوبُِكْم َوُيَثبِّ الشَّ
خداون��د در جای ديگر می فرماي��د: »ِإْذ ُيوِحى َربَُّك 
لِْقى فِى  ُتوْا الَِّذيَن َءاَمُنوْا َس��أُ ِإلَى الَْمَلئَكِة َأنىّ ِ َمَعُكْم َفَثبِّ
ْعَناِق َو  ْعَب َفاْضِربُ��وْا َفْوَق اْلَ ُقُل��وِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّ
ْم ُكلَّ بََناٍن«؛71 جايز است مقصود از تقويت  اْضِربُوْا ِمنْهُ
مؤمنان، آش��كار ساختن چيزی باشد كه مؤمنان با آن 
يقين پي��دا كردند كه به وس��يله مالئكه كمك خواهند 
ش��د. عالوه بر آن جايز اس��ت جمله »س��ألقی ...« تا 
ُت��وا الَِّذيَن آَمُنوا« آمده،  »... كل بن��ان« كه بعد از »َفَثبِّ
تلقين اموری به مالئكه باشد كه مؤمنان را به وسيله آن 
پايدار بدارند؛ يعنی خداوند به مالئكه می گويد س��خن 
� س��ألقی... � مرا به مؤمنان بگوييد.72 خداوند در اين 
آيه به فرش��تگان دستور داد كه مؤمنان را ثابت قدم و 

پايدار بدارند.73
همچني��ن خداوند در جای ديگر فرموده اس��ت: »ُقْل 
َت الَِّذيَن َءاَمُنوْا  بَِّك بِالْحقّ ِ لُِيَثبِّ لَُه ُروُح الُْقُدِس ِمن رَّ نَزَّ
َو ُهًدى َو بُْش��َرى  لِْلُمْس��ِلِميَن«،74 مقصود از ثابت قدم 
ك��ردن آنها، اين اس��ت كه آنها را ب��ا الطاف و حمايت 
خوي��ش دعوت می كند كه بر ايمان و طاعت اس��توار 
َت الَِّذيَن آَمُنوا«، »تثبيت« به  بمانن��د.75 در جمله »لُِيَثبِّ
معنای تأكيد بر ثبات اس��ت؛ يعن��ی اينكه ثباتی بعد از 
ثبات ديگ��ر بر آنان القا كند. گويا ايش��ان با ايمان به 
خدا و رس��ول و روز جزا بر حق ثابت ش��ده اند، و به 
خاطر تجدد حكم براس��اس تجدد مصلحت، خداوند 
ثبات ديگری به ايش��ان می دهد و نمی گ��ذارد از اين 
جهت ثبات اولشان دستخوش ضعف گردد و كارهايی 
بر طبق حكم س��ابق انجام دهند كه با مصلحت امروز 
س��ازگاری ندارد، پ��س اينكه قرآن كريم مش��تمل بر 
نس��خ و تجديد حكم برحسب تجدد مصالح می باشد، 

70 . انفال، 11.

71 . انفال، 12.
72 . تفس��ير جوامع الجامع، ج2، ص8؛ الكش��اف عن حقائق غوامض 

التنزيل، ج2، صص204و205.
73 . في ظالل القرآن، ج3، ص1479.

74 . نحل، 102.
75 . مجمع البيان، ج6، ص595.

باعث تثبيت كس��انی است كه ايمان آورده اند، و ثباتی 
بر ثبات آنان می افزايد.76 خداون��د می فرمايد: »َيَأيَُّها 
الَِّذي��َن َءاَمُنوْا ِإَذا لَِقيُتْم ِفَئ��ًة َفاْثُبُتوْا َو اْذُكُروْا اهلَل َكِثيًرا 
لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن«،77 كلمه »ثبات« برحسب معنايش اعم 
از كلمه صبری است كه در جمله »َو اْصِبُروا ِإنَّ اهلَل َمَع 
ابِِري��َن«78 به آن امر فرموده، چون صبر يك نحوه  الصَّ
ثبات خاصی است، بنابراين در اينجا می خواهد بگويد 
كه ثبات قدم داشتن نيازمند كمك خواستن از مواردی 
است كه در قسمت بعد به آن اشاره می شود: »َو اْذُكُروا 
اهلَل َكِثيراً لََعلَُّك��مْ ُتْفِلُحوَن«؛79 يعنی در موقع جنگ، از 
خداون��د ياری بخواهيد، تا در دنيا پيروز ش��ويد و در 
آخرت، رستگار. برخی گويند: يعنی وعده های خدا را 
كه درباره پيروزی به شما داده است، به خاطر بياوريد، 
تا پايداری شما زياد ش��ود.80 بنابراين ياری خواستن 
از خ��دا و ي��ادآوری نعمتهای او باع��ث ثبات قدم و 
ايس��تادگی می شود. خداوند در جای ديگر می فرمايد: 
ُت بِِه ُفَؤاَدَك  ُسِل َما نَُثبِّ ًًّ نَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُّ »َوُك
َوَجاَءَك ِفي َهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن«؛81 
پيامبر به قدری از دشواريها و كژراهه رويها و سنگينيها 
ديده است كه به دل داري و غم زدايي پروردگارش نياز 
پيدا نموده اس��ت و الزم آمده است كه آفريدگارش او 

را ثابت قدم و استوار بدارد.82
قول ثابت هم بخش��ي از ثبات در قدم اس��ت، خداوند 
ُت اهللُ الَِّذي��نَ َءاَمُنوْا بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِى  می فرمايد: »ُيَثبِّ
ِلِميَن  َو َيْفَعُل  ِخَرِة  َو ُيِضلُّ اهللُ الظَّ ْنَيا َو فِى اَلْ َيوِة الدُّ الْحَ
اهللُ َما َيَشاُء«،83 »قول ثابت« گفتاری است كه با دليل 
و بره��ان در قل��ب صاحبش جايگزين ش��ود و به آن 
وس��يله روحش آرامش يابد.84 منظور از »قول ثابت« 

76 . الميزان، ج 12، صص346و347.
77 . انفال، 45.
78 . انفال، 46.
79 . انفال، 45.

80 . مجمع البيان، ج 4، ص842.
81 . هود، 120.

82 . في ظالل القرآن، ج4، ص1934.
83 . ابراهیم، 27.

84 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص554.
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هم��ان كلمه ايمان اس��ت كه به وس��يله براهين محكم 
به اثبات رس��يده اس��ت. برخی گويند: يعنی خداوند 
مؤمن��ان را به س��بب كلم��ه توحيد و حرم��ت آن در 
زندگی دنيا اس��توار و ثابت قدم می س��ازد، تا لغزش 
پيدا نكنند و از راه حق گمراه نش��وند و همچنين آنها 
را اس��توار و ثابت قدم می س��ازد، تا از راه بهشت نيز 
در آخرت لغزش پيدا نكنند و گمراه نشوند.85 مراد از 
ق��ول ثابت قول ال إله اال اهلل اس��ت؛ چون اين قول از 
ايش��ان درست و بر جای باش��د ايشان را لطف گردد 
و قدم ايش��ان بر جای بدارد و آن لطف از طرف خدا 
می باشد.86 خداوند متعال نزديك به اين معنا را در آيه 
ديگری، در چند جای از كالمش خاطر نشان ساخته، 
از جمله فرموده اس��ت: »ِإنَّ الَِّذيَن قالُ��وا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ 
اْس��َتقاُموا َفً َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ل ُهْم َيْحَزنُوَن«؛87 و نيز 
قاُموا  فرموده اس��ت: »ِإنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْس��تَ
ُل َعَلْيِه��ُم الَْمًئَِكُة َألَّ َتخاُف��وا َو ل َتْحَزنُوا«.88  َتَتَن��زَّ
معنای اينكه خداوند مؤمنان را به »قول ثابت« استوار 
می دارد، اين اس��ت كه در دني��ا هرچه مورد آزمايش 
قرار گيرند، از دين و آيين خود، دست برنمی دارند، و 
در آخرت، وقتی در قبر از عقيده و دين و پيامبرش��ان 
سؤال شود، هريك از آنها می گويد: خدا پروردگار من 
و اسالم، دين و محمد)ص(، پيامبر من می باشد، آن گاه 
دو فرش��ته موكل به هريك از آنان می گويند: با خيال 

راحت بخواب، مانند جوان شاداب و با طراوت.89
كس��انی كه قول ثابت دارند، در زندگی دنيا در مدت 
حياتش��ان و در آخرت؛ يعنی بع��د از مرگ و در قبر 
كه منزل اول از من��ازل آخرت و توقفگاههای قيامت 
اس��ت، به لكنت نمی افتن��د. زمانی ك��ه از اعتقاد آنها 
در آنجا س��ؤال می ش��ود، از امور ترسناك به وحشت 
نمی افتند.90 از ابوس��عيد خدري نقل ش��ده اس��ت كه 
همراه پيامبر)ص( بر س��ر جنازه اي بودند. پيامبر)ص( 

85 . مجمع البيان، ج 6، ص482.
86 . ر.ك: روض الجنان، ج11، ص274.

87 . احقاف، 13.
88 . فصلت، 30.

89 . تفسير جوامع الجامع، ج 2، ص248.
90 . روح المعاني، ج5، ص217.

ُت اهللُ الَِّذيَن َآَمُنوا بِالَْقْوِل الثَّابِِت ِفي  در شأن آيه: »ُيَثبِّ
ْنَيا َوِفي اْلَِخَرِة«،91 فرمود: أيها الناس! بدانيد  الَْحَياِة الدُّ
ك��ه اين امت را در گ��ور ابتال كنند. چون مردی را در 
گور بگذارند و قوم او بروند، فرش��ته ای می آيد كه به 
دس��ت او مطراق سركجی می باشد. پس خداوند او را 
زنده می كند و آن فرش��ته او را می نش��اند و می گويد: 
چه می گويی؟ اگر آن مرد مؤمن بود، می گويد: »أشهد 
أن ال إله إال اهلل، وحده الشريك له و أشهد أن محمداً 
عبده و رس��وله«. آن فرش��ته می گويد: راست گفتی. 
آن گاه دری از دوزخ می گش��ايد و می گوي��د: بنگ��ر 
اگر كاف��ر بودی اين جای تو بود. اما به كافر و منافق 
می گوي��د: چه می گويی؟ او می گوي��د: نمی دانم. به او 
می گويند: بنگر اگر مؤمن بودی، اين جای تو بود، اما 
چون كافر شده، دری از دوزخ بر او می گشايد، آن گاه 
آن فرشته با آن مطراق بر سر او می كوبد، به طوری كه 
همه خاليق صدای آن را می شنوند، مگر جن و انس. 
بعض��ی از اصحاب گفتند: ای رس��ول خدا! هيچ كس 
نيست كه فرش��ته ای با مطراقی بر سر او بايستد، مگر 

اينكه می ترسد و نمی تواند چيزی بگويد.92
بنابراي��ن قول ثابت گفتاری اس��ت با دليل و برهان و 
اس��توار، براس��اس اعتقاد و عزم راسخ كه مراد از آن 
توحيد و ثبات قدم داشتن در حفظ آن است، به طوری 
كه توحيد را با زبان جاری سازد و با عمل به سرانجام 
برساند. خداوند در آيات قبل »َألَْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهللُ 
َبٍة َأْصُلَه��ا َثابٌِت َوَفْرُعَها  َرٍة َطيِّ َبًة َكَش��جَ ًً َكِلَمًة َطيِّ َمَث
َها َوَيْضِرُب  ��َماِء. ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن َربِّ ِفي السَّ
ُروَن. َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة  ْمَث��اَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ اهللُ اْلَ
َكَش��َجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّ��ْت ِمْن َف��ْوِق اْلَْرِض َما لََها ِمْن 
َقَراٍر«،93 درخت را به گونه اي ترسيم مي كند كه انگار 
تنه آن ثابت و مس��تقر در زمين است، و شاخ و برگ 
آن برافراشته است، و تا آنجا كه چشم كار مي كند، در 
فضا قد و باال كش��يده است، و جلوي ديدگان استوار 
ايس��تاده اس��ت و الهام بخش قدرت و شوكت و ثبات 

91 . ابراهیم، 27.
92 . روض الجنان، ج11، ص276.

93 . ابراهیم، 26-24.
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و اس��تواري گرديده است، در سايه اين چنين درخت 
ثابت و استواري كه به عنوان ضرب المثل براي سخن 
ُت اهللُ الَِّذيَن  خوب و پاك زده شده، فرموده است: »ُيَثبِّ
َآَمُنوا بِالَْقْوِل الثَّابِِت« و در س��ايه درخت بد و ناپاكي 
كه به عنوان ضرب المثلي براي سخن بد و ناپاك زده 
شده است، درختي كه از زمين كنده شده و قرار و آرام 
و ثبات و اس��تقراري براي آن نمانده، فرموده اس��ت: 

الِِميَن«. »َوُيِضلُّ اهللُ الظَّ
خداوند مؤمنان را به خاطر س��خن ايمان مس��تقر در 
دله��ا، و ثاب��ت و اس��توار در فطرتها، و مثم��ر ثمر با 
انج��ام اعمال صالحه پياپي ماندگار در زندگي، هم در 
زندگي، هم در اين جهان در برابر زرق و برق ماديات 
و بيم و هراس مش��كالت محفوظ و مصون مي نمايد، 
و ه��م در آن جهان ايش��ان را در نعمته��اي فراوان و 
عطايايي بي پايان، جاويدان مي دارد. آنان را با سخنان 
ق��رآن و فرموده هاي پيغمبر و با وعده اي كه خدا داده 
است، مبني بر پيروز گرداندن حق در دنيا، و رستگار 
گرداندن و به آرزوي دل رس��اندن ايشان در آخرت، 
ثابت و اس��توار م��ي دارد ... همه اينها س��خنان ثابت 
و صادق و حق هس��تند، و راهه��اي گوناگون آنها را 
پراكنده و نابسامان نمي دارد، و پريشاني و سرگرداني 

و دلهره به صاحبان آنها دست نمي دهد.94
5( سکینه

سكينه از ريشه »سكن« به معناي سكوني همراه وقار 
اس��ت.95 راغب در تعريف سكينه در آيه 4 سوره فتح 
مي گويد: فرش��ته اي است كه دلهاي مؤمنان را تسكين 
مي دهد و ايمنشان مي كند، و نيز گفته شده واژه سكينه 
در آيه فوق همان عقل اس��ت و سكينه وقتي در كسي 
قرار مي گيرد كه وي از تمايل به ش��هوات بازايستد و 
آرام گيرد.96 قرش��ي مي گويد: سكينه، آرامش قلب و 
اطمينان خاطر است. اين كلمه شش بار در قرآن آمده 
و در همه موارد درباره آرامش قلب اس��ت كه س��بب 

94 . في ظالل القرآن، ج4، ص2099.
95 . مجمع البحرين، ج2، ص860.

96 . مفردات الفاظ القرآن، ص417.

ثبات و آرامش ظاهری مي شود.97 همين طور به معنی 
طمأنينه و ثبات است.98

در سوره فتح دوبار كلمه سكينه به كار رفته است: يكي 
ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب الُْمْؤِمِنيَن لَِيْزَداُدوا  »ُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَّ
ِإيَمانًا َمَع ِإيَماِنِهْم«99 كه به معنی وقار و اطمينان100 و 
س��بب افزايش ايمان مؤمنان است و ديگري »ِإْذ َجَعَل 
الَِّذيَن َكَف��ُروا ِفي ُقُلوبِِهُم الَْحِميََّة َحِميََّة الَْجاِهِليَِّة َفَأْنَزَل 
يَنَتُه َعَلى َرُس��ولِِه َوَعَلى الُْمْؤِمِني��َن َوَألَْزَمُهْم  اهللُ َس��كِ
َكِلَمَة التَّْق��َوى«101 كه در آن در مقابل حميت كافران، 
آمده اس��ت، تا خش��مگين و منهزم نشوند، بلكه صبر 

داشته باشند.102
وقتي خدا س��كينه را به دلي بياندازد، موجب آرامش 
خاطر و آس��ايش جان، يقي��ن و اطمينان، پايداري و 
استقامت، و تسليم شدن در برابر فرمان يزدان جهان و 
خش��نود گرديدن به خواست او مي شود.103 زمانی كه 
خودخواهی و نخوت و خودستايی و تعصب جاهليت 
مش��ركان را فراگرفت، خدا آرام��ش و اطمينان را بر 
قل��ب پيامبر و مؤمنان نازل ك��رد، به گونه ای كه مانند 
مش��ركان تعصب جاهلي��ت آنان را فرانگي��رد.104 در 
نتيجه در برابر، حميت و تعصب كه برآمده از خش��م و 
برانگيختگي اس��ت، نياز به سكينه، تقوي، پايداري و 

ثبات در دين است.
6( استقامت

مهم ترين مرحله در ايمان راس��خ، اس��تقامت اس��ت. 
مصطفوی می گويد: »استقامت بر وزن استفعال داللت 
می كند ب��ر طلب قيام در هر امری، خواه ارادی، خواه 
طبيعی و خواه عملی باش��د ... كه دوام و اس��تمرار از 
لوازم حقيقی آن اس��ت«.105 طريح��ی اظهار می دارد: 

97 . قاموس قرآن، ج3، ص283.
98 . كلمات القرآن تفسير و بيان، ص385.

99 . فتح، 4.
100 . البحر المحيط، ج8، ص98.

101 . فتح، 26.
102 . التفسير الكبير، ج14، صص88و89.

103 . في ظالل القرآن، ج6، ص3329.
104 . صفوۀ التفاسير، ج3، ص226.

105 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج9، صص342و343.
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»اس��تقامت يعن��ی ميانه روی در امور ... و اس��تقامت 
انس��ان يعنی مالزم بودن او ب��ا راه )حق(«.106 راغب 
اصفهان��ی می گوي��د: »اس��تقامت درب��اره راهی گفته 
می ش��ود كه بر روی خط هموار می باش��د، و راه حق 
به آن تش��بيه شده است و استقامت انسان يعنی متعهد 

بودن او در راه مستقيم«.107
خداوند در قرآن می فرمايد: »َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت«.108 
از ابن عباس نقل ش��ده است: آيه ای با مشّقت تر از اين 
آيه بر رسول خدا نازل نشد.109 مراد از استقامت آدمی 
در يك كار، اين اس��ت كه از نفس خ��ود بخواهد كه 
درباره آن امر قيام نموده، آن را اصالح كند، به طوری 
كه ديگر فس��اد و نقص به آن راه نيابد و به حد كمال 
و تماميت خود برس��د.110 استقامت هم در فعل و هم 
در ُخل��ق الزم اس��ت. در فعل آن اس��ت كه ظاهر در 
موافقت باش��د و باطن در مخالص��ت، و در خلق آن 
است كه اگر جفا شنوي، عذر دهي، و اگر اذي نمايند، 
ش��كر كني.111 اس��تقامتی كه در اين آيه خواسته شده 
اس��ت، به معنی اعتدال و عبور در راس��تای راه بدون 
انحراف بدين س��و و آن س��و است. اين چنين چيزی، 
نياز به بيداری و هوش��ياری هميش��گی، تدبر و تفكر 
دائم��ی، بازبين��ی و بازنگری پيوس��ته مرزهای راه، و 
جلوگيری از انفعاالت بش��ری دارد. نه��ی بعد از امر 
به استقامت، نهی از كوتاهی در كار و تقصير و تفريط 
نيس��ت، بلكه نهی از زياده روی و از حد گذش��تن و 
طغيان و سركشی است ... اين بدان جهت است كه امر 
به استقامت و بيداری و هوشياری و پرهيزكاری كه به 
دنبال اجرای اين فرمان در درون پيدا می شود، گاه به 
غلو و زياده روی می انجامد، و اين دين را از س��ادگی 
و آسانی خود به سختی و دشواری تبديل می كند. خدا 

106 . مجمع البحرين، ج3، صص1532-1528.
107 . مفردات الفاظ القرآن، ص692.

108 . هود، 112.
109 . تفس��ير جوام��ع الجام��ع، ج 2، ص170؛ الكش��اف عن حقائق 

غوامض التنزيل، ج 2، صص432و433.
110 . الميزان، ج 11، ص47.

111 . كشف االسرار، ج4، ص461.

دي��ن خود را آن چنان مي خواهد ك��ه آن را بدان گونه 
نازل كرده اس��ت، و استقامت را در چيزي كه بدان امر 
كرده اس��ت، بدون افراط و غلو مي خواهد؛ زيرا افراط 
و غل��و اين دين را از سرش��ت خود بي��رون مي برند، 
همان گونه كه تفريط و تقصير آن را از سرش��ت خود 

بيرون مي برند.112
خداوند در جای ديگر می فرمايد: »ُقْل ِإنََّما َأنَا بََش��ٌر 
ِقيُموْا  ْثُلك��مُ ْ ُيوَحى ِإلىَ َّ َأنََّما ِإَلُهكمُ ْ ِإَلٌه َواِحٌد َفاْس��تَ مِّ
ْلُمْش��ِرِكيَن«.113 نيز فرموده  ِإلَْيِه َو اْس��َتْغِفُروُه َو َوْيٌل لِّ
ُل  َقُموْا َتَتنَزّ اس��ت: »ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوْا َربَُّن��ا اهللُ ُثمَّ اْس��تَ
َعَلْيِهُم الَْمَلئَكُة َألَّ تَخاُفوْا َو َل تَحَزنُوْا َو َأْبِشُروْا بِالْجنَِّة 
الَّتِى ُكنُتْم ُتوَعُدوَن«.114 ماندگاري، صبر و ش��كيبايي 
بر تكاليف و وظايف، قطعًا كار دشوار و بزرگي است. 
بدين خاطر اس��ت كه سزاوار اين نعمت بزرگ و لطف 
سترگ در حضور خداوند اس��ت. شايان هم نشيني و 
همدمي با فرش��تگان و دوس��تي و رفاقت و مودت و 
محبت ايش��ان اس��ت. خدا درباره ايش��ان مي فرمايد: 
فرش��تگان به دوس��تان مؤمن خود مي گويند: نترسيد، 
غمگين نباش��يد، شما را مژده باد به بهشتي كه به شما 
وعده داده مي ش��د، ما ياران و ياوران شما در زندگي 
دنيا و آخرت هس��تيم.115 اينكه به مؤمنان به دوستی 
فرش��تگان در دنيا و آخرت، مژده داده ش��ده و اينكه 
در بهش��ت آنچ��ه را بخواهند برای آنها آماده اس��ت، 
داّل بر اين اس��ت كه اس��تواری و پايداری در ايمان و 
عمل از ش��ريف ترين عبادتهای خدا و از پرارج ترين 
مسلكها، و درجه نهايی كمال در آن است.116 استقامت 
و مان��دگاري و اس��تمرار و دوام و ثب��ات ب��ر »َربَُّنا 
«، پله اي اس��ت كه به دنبال پذي��رش همين برنامه  اهللُ
پيش مي آيد. اس��تقامت و پابرجاي��ي و آرامش نفس 
و اطمينان دل و اس��تقامت و ماندگاري احساس��ها و 
انديشه هايي كه بر دل مي گذرد كه بايد سست و لرزان 

112 . في ظالل القرآن، ج4، صص1931و1932.
113 . فصلت، 6.
114 . فصلت،30.

115 . في ظالل القرآن، ج5، صص3121و3122.
116 . تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص32.
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و پريش��ان نگردند، و دچار ش��ك و ترديد نشوند، از 
اينجا و آنجا نداها و فريادهايي براي منحرف كردن و 
به كژراهه كش��اندن بلند مي ش��ود و به گوش مي رسد. 
«، بعد از شناخت  استقامت بر راستاي برنامه »َربَُّنا اهللُ
آن و برگزيدن آن قرار دارد و پيش مي آيد. كس��اني را 
كه خدا ش��ناخت و اس��تقامت را بهره ايشان مي سازد، 
ًَ َخْوٌف َعَلْيِهْم  گروه گزيده اي هستند. چنين كساني »َف

َوَل ُهْم َيْحَزنُوَن«117 هستند.118
از بعضی از عارفان در مورد تعريف كرامت سؤال شد، 
گفتند: اس��تقامت و پايداری عين كرامت است.119 در 
« به توحيد  تفس��ير عارفانه »ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّن��ا اهللُ
اقرار و »ُثمَّ اْس��َتَقاُموا« به توحيد معرفت اشاره دارد. 
توحيد اقرار، عامه مؤمن��ان و توحيد معرفت، عارفان 
و صديق��ان را دربر می گي��رد، ... توحيد معرفت كه از 
آن به اس��تقامت تعبير ش��د؛ يعنی در تصديق به نهايت 
تحقيق رس��د و در حدائق حقايق ايمان به قدم صدق 
و يقي��ن بخرامد و بر جامه صراط مس��تقيم قدم ثابت 
دارد، ... پي��ر طريقت گف��ت: صحبت با حق دو حرف 
است: اجابت و استقامت، اجابت عهد است و استقامت 
وفا، اجابت ش��ريعت است و اس��تقامت حقيقت، درك 
ش��ريعت هزار سال به س��اعتی در توان يافت و درك 

حقيقت ساعتی به هزار سال در نتوان يافت.120
خداوند در جای ديگر می فرمايد: »َوَأْن لَِو اْس��َتَقاُموا 
ِريَقِة َلَْس��َقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا«.121 دش��واريها و  َعَل��ى الطَّ
س��ختيها در دل انسان مقاومت و هوشياري و پايداري 
را برمي انگي��زد.122 بنابراين مقابله با س��ختيها و قرار 
گرفتن در آن پايداری انسان را برمی انگيزد و در واقع 
س��ختيها مقدمه پايداری هس��تند. خداوند می فرمايد: 
ًَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َو  »ِإنَّ الَِّذيَن َقالُوْا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموْا َف
«، اقرار و شهادت  َل ُهْم يَحَزنُوَن«.123 مراد از »َربَُّنا اهللُ

117 . احقاف، 13.
118 . في ظالل القرآن، ج6، صص3258و3259.

119 . صفوۀ التفاسير، ج3، ص122.
120 . كشف االسرار، ج8، ص529.

121 . جن، 16.
122 . في ظالل القرآن، ج6، صص3734و3735.

123 . احقاف، 13.

به انحص��ار ربوبيت در خدای س��بحان، و يگانگی او 
در آن اس��ت، و مراد از استقامتشان در مقابل شهادت 
خود، اين اس��ت كه از آنچه كه ش��هادت به حقانيتش 
می دهند، منحرف نمی ش��وند، و رفتاری برخالف آن و 
برخالف لوازم آن نمی كنند. »َفً َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ل ُهْم 
َيْحَزنُوَن«؛ يعنی در پيش روی خود هيچ خطر محتملی 
ندارن��د، و هيچ عقاب��ی حتی احتمالی در انتظارش��ان 
نيس��ت، و به همين جه��ت خوف ندارن��د، و نيز هيچ 
مكروه قطعی و محققی ندارند و به همين جهت اندوهی 
نخواهند داشت؛ چون هميشه خوف جايی پيدا می شود 
كه پای احتمال خطری در بين باش��د، و اندوه وقتی به 
دل می آيد كه خطری واقع ش��ده باشد«.124 پس طبق 
اين آيه كسانی كه استقامت می ورزند، از خوف و حزن 

به دور می شوند.

آثار تعصب دینی
1( تعصب و اخالِق رفتار

اخالق گس��تره وس��يعی دارد و هنجاره��ای منطقی و 
معرفت شناس��انه ني��ز بخش��ی از هنجارهای اخالقی 
هس��تند و مراعات اين هنجاره��ا از منظر اخالقی نيز 
واجب اس��ت و نق��ض آگاهانه و عم��دی آنها گناهی 
اخالق��ی به ش��مار می رود و ش��خص ب��ه خاطر اين 
كار مس��تحق نكوهش و س��رزنش می باش��د. تفكر و 
پژوهش نوعی فعل آگاهانه و ارادی و اختياری اس��ت 
و فعاليتهای ذهنی آدمی در مقام تفكر و كسب معرفت 
و رفتار عالمان در قلمرو پژوهش و تحقيق و دادوستد 
علم��ی قابل نقد و ارزيابی اخالقی هم هس��ت. ارزش 
»انص��اف«، »تواضع« و »ش��جاعت«، مختص اخالِق 
رفتار نيس��ت و انصاف و تواضع و شجاعِت عقالنی از 
نظر اخالقی نيز با ارزش هس��تند و فضيلت محسوب 
می شوند. به همين ترتيب، »تعصب«، »تحجر«، »جزم 
انديشی« و »تاريك انديشی« صرفًا پيامدهای معرفتی 
دربر ندارند، بلكه عالوه بر آن نشانگر انحطاط اخالقی 
ش��خص هم هس��تند و »ُعج��ب« و »تكب��ر« معرفت 

124 . الميزان، ج 18، ص196.
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شناس��انه دست كمی از »عجب« و »تكبر« اخالقی به 
معنای خاص كلمه ندارد.125

تكبر از صفات مختص به خداوند است: »ُهَو اهللُ الَِّذي 
ُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن  ًَ�� وُس السَّ َل ِإلََه ِإلَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ
ُر«126 كه انس��ان از آن نهی: »إنَُّه  الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمَتَكبِّ
ْكِبِريَن«127 و تكبر مذمت ش��ده است:  َل ُيِحبُّ الُْمْس��تَ
ِريَن«128 و »َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى  »َفِبْئَس َمْثَوى الُْمَتَكبِّ
ِر  ِريَن«،129 اما فروتنی س��تايش می شود: »َوبَشِّ لِْلُمَتَكبِّ

الُْمْخِبِتيَن«.130
انگي��زه »حقيقت طلبی« )اخالص معرفت شناس��انه( 
ن��ه تنها از منظر عقالنيت نظری ك��ه از منظر عقالنيت 
عملی هم مهم و باارزش محس��وب می ش��ود. اخالق 
تفكر و تحقيق مبتنی بر پذيرش اين پيش فرض است 
كه تفكر و تحقيق نوعی كار و عمل آگاهانه و اختياری 
و ارادی به ش��مار م��ی رود و بنابراين محكوم ضوابط 
و معياره��ای اخالقی اس��ت و فضايل و رذايل منطقی 
و معرفت شناس��انه اخالقًا هم فضيل��ت و هم رذيلت 
هس��تند و اين نكته پيش فرض پذيرش مقوله ای به نام 
اخ��الق تفكر و تحقيق اس��ت.131 پس تعصب در فكر 
و نظر اخالقًا ناپسند اس��ت. از سوی ديگر همان طور 
كه در تعريف حميت و تعصب مش��اهده ش��د، تعصب 
با قوه خش��م ارتباط، و ريش��ه در احساس و هيجان 
دارد. در آيه 26 س��وره فت��ح در مقابل حميتی كه در 
قلوب كافران ذكر می ش��ود، خداوند سكينه و آرامش 
را بر قلوب مؤمنان نازل می كند، پس واضح اس��ت كه 
آرامش و كنترل خش��م متضاد تعصب اس��ت. خشم و 
تعص��ب ارتباط نزديكی با يكديگ��ر دارند. قرآن كريم 
س��فارش به كنت��رل خش��م می فرماي��د: »َوالَْكاِظِميَن 
الَْغْيَظ َوالَْعاِفيَن َع��ِن النَّاِس«132 و »َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم 

125 . دين در ترازوی اخالق، صص59و60.
126 . حشر، 23.
127 . نحل، 23.

128 . غافر، 76؛ زمر، 72.
129 . زمر، 60.
130 . حج، 34.

131 . دين در ترازوی اخالق، صص59و60.
132 . آل عمران، 134.

َيْغِفُروَن«.133
2( تعصب و اخالق اجتماعی

موضوع اخالق اجتماعی، رفتار فرد با ديگران اس��ت. 
از نظ��ر اخالق اجتماع��ی فضايل و رذاي��ل فردی از 
حي��ث تأثيری كه در تنظيم روابط اجتماعی و در رفاه 
و خوش��بختی جمع دارند، مهم هس��تند. غايت اخالق 
اجتماعی پرورش جامعه خوب است.134 تعصب دينی 
در جوام��ع دينی منجر به جنگه��ا و نزاعهای بزرگ و 
فراوان می شود. اصل امر به معروف و نهی از منكر كه 
در قرآن بسيار به آن سفارش گرديده است: »َيْأُمُروَن 
بِالَْمْع��ُروِف َوَيْنَه��ْوَن َع��ِن الُْمْنَك��ر«135ِ و »اْلَِمُروَن 
بِالَْمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن الُْمْنَكِر«،136  منوط به اخالق 
اجتماعی اس��ت. كاربرد امر به معروف و نهی از منكر 
برای بهبود اخالق اجتماعی مفيد اس��ت. با روش��های 
آموزش��ی مناسب و استفاده صحيح از اصل مترقی امر 
به معروف و نهی از منكر می توان بس��ترهای رش��د و 
مهيا شدن تعصب را به عنوان منكر اجتماعی در جامعه 

خشكاند و از بين برد.
3( تعصب مانع تفکر

تعص��ب مانع ش��نيدن افكار متفاوت و مخالف اس��ت. 
ش��نيدن س��خن و انتخاب درس��ت ترين آن راِه يافتن 
حقيق��ت اس��ت. خداوند به طور واضح و آش��كار امر 
به شنيدن س��خنان و انتخاب درست ترين آنها فرموده 
است: »الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولَِئَك 
لَْباِب«.137  الَِّذي��َن َهَداُه��ُم اهللُ َوُأولَِئَك ُه��ْم ُأولُ��و اْلَ
ابن عباس در م��ورد »القول« مي گويد: يعني مردي كه 
خوب و بد را مي ش��نود، ولي نيك را بازمي گويد و از 
بازگفتن بد خودداري مي كند138 و زمخشري مي گويد: 
مؤمنان بايد در امور دين دقيق و محقق باش��ند و نيك 

و نيك تر و خوب و بهتر را از هم تمييز دهند.139
133 . شوری، 37.

134 . دين در ترازوی اخالق، صص53و54.
135 . آل عمران، 114؛ توبه، 71.

136 . توبه، 112.
137 . زمر، 18.

138 . صفوۀ التفاسير، ج3، ص74.
139 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج4، ص120.
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بس��يار گوش فرادادن به س��خنان ديگ��ران، يكی از 
صف��ات و خصلتهای پيامبر اس��الم)ص( بوده اس��ت: 
»َوِمْنُه��ُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن 
َخْي��ٍر لَُكْم«.140 كلمه أذن ب��ه معنی گوش، مانند ُجنُب 
صفت مش��بهه اس��ت و معناي آن يعن��ي مطلع راضي 
موافق.141 أٌذن استعاره مي شود براي كسي كه استماع 
او بسيار اس��ت.142 اين نام گذاری از باب اسم گذاری 
انس��ان با اس��م جزء خودش ب��رای مبالغه در وصف 
او اس��ت.143 »هو أذن« يعني »كاألذن يس��مع كل ما 
يُق��ال له«؛ او همانند گوش اس��ت و هرچه به او گفته 
شود، آن را می ش��نود. در تفسير آيه گفته شده است: 
می گويند او هرچه را بش��نود تصديق می كند، بگو او 
شنوای خير است نه ش��ر؛ يعنی او خير را می شنود و 
به آن عمل می كند، ولی در صورت ش��نيدن شر به آن 

عمل نمی كند.144
تعصب مانع رسيدن به حقيقت است؛ زيرا فرد متعصب 
خود را حق مي داند و تحمل ش��نيدن و تحليل سخن 
ديگران را ندارد. در قرآن بسيار از كلمات علم، عقل، 
لب و فكر و مشتقات آنها استفاده شده است كه نشان 
از اهمي��ت فكر و نظر دارد. اين توجه به انديش��ه در 

قرآن در مقابل رفتار متعصبانه و كوركورانه است.

نتیجه گیری
1. در ق��رآن كريم به غيرت و حميت بس��يار اندك و 
فقط در يك آيه اشاره شده است، از نظر قرآن حميت 

شامل دو نوع پسنديده و ناپسند می شود.
2. در قرآن كريم حميت و غيرت ناپسند و كوركورانه 
براي فرد مس��لمان مورد نكوهش قرار مي گيرد؛ زيرا 
منجر ب��ه جمود فكري، عقب ماندگي و مانع از يافتن 
حقيق��ت مي ش��ود، اما برخ��الف آن، در ق��رآن كريم 

توصيه هاي فراواني به تفكر و تعقل شده است.

140 . توبه، 61.
141 . التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج1، ص62.

142 . مفردات الفاظ القرآن، ص70.
143 . التفسير الواضح، ج10، ص64.
144 . صفوۀ التفاسير، ج1، ص545.

3. حميت و تعصب با خشم و كم تحملی ارتباط دارد، 
بنابراين توصيه هاي قرآني در راس��تاي كنترل خشم و 
غضب می باش��ند. همچنين حميت و تعصب ناپسند با 
رفتار متكبرانه و غير متواضعانه ارتباط دارد كه بسيار 

در قرآن زشت شمرده شده است.
4. قرآن كريم مس��لمانان را ب��ه ايمان همراه با بينش، 
بصيرت، درك و تعق��ل دعوت مي كند. در قرآن كريم 
بر اس��تقامت و پايداری بس��يار تأكيد گرديده اس��ت، 
در نتيجه بر انس��ان مؤمن الزم اس��ت ب��ر ايمان خود 
اس��تقامت و پايداري داشته باشد، نه تعصب و حميت 
ناپس��ند. اين اس��تقامت و پايداري نياز به صبر، حلم، 

رسوخ، ثبات قدم و سكينه دارد.
5. براساس اشارات آيات قرآني، استقامت و پايداري 
در دي��ن برخالف تعصب دين��ي، داراي فوايد و نتايج 
مثبتي اس��ت. بنابراين الزم اس��ت تعص��ب و حميت 
ناپس��ند را به عنوان ام��ري منكر و مذموم، در اخالق 

فردی و اجتماعی خود كنار بزنيم.
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- قرآن كريم.
- آلوس��ي، محمود، روح المعاني في تفس��ير القرآن العظيم و 

السبع المثاني، بيروت، دارالفكر، 1398ق/ 1978م.
- ابن ف��ارس، احمد بن زكريا، ترتيب مقاييس اللغۀ، ترتيب و 
تنقيح، علی عسكری و حيدر مسجدی، مركز دراسات الحوزۀ 

و الجامعۀ، چاپ اول، 1387ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لس��ان العرب، بيروت، داراحياء 

التراث العربي، چاپ اول، 1408ق/ 1998م.
- ابوالفتوح رازی، حس��ين، روض الجنان و روح الجنان في 
تفس��ير القرآن، تصحيح: محمدجعفر ياحق��ي و محمدمهدي 
ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، 

بهمن 1366ش.
- ابوحيان اندلس��ي، محمد بن يوسف، البحر المحيط، بيروت، 

دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1413ق/ 1993م.
- احمد، بش��ير؛ و خان، ف.ا؛ و ل��ود، پاتريك، روان درماني 
در روان شناسي اسالمي، ترجمه ليدا وحيدي مطلق، پيوند نو، 

1384ش.
- ايزوتسو، توشي هيكو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد 
آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ سوم، 1373ش.

- همو، مفاهيم اخالقی � دينی در قرآن مجيد، ترجمه فريدون 
بدره ای، تهران، فرزان، چاپ اول، 1388ش.

- جوهری، اس��ماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغۀ و صحاح 
العربيۀ، تحقيق: احمد عبدالغف��ور عّطار، تهران، اميری، چاپ 

اول، 1368ش.
- حجازی، محمد محمود، التفس��ير الواض��ح، قاهره، مطبعۀ 

االستقالل الكبری، چاپ ششم، 1389ق/ 1969م.
- حقي بروس��وي، اس��ماعيل، روح البيان، بيروت، داراحياء 

التراث العربي، چاپ هفتم، 1405ق/ 1985م.
- راغب اصفهاني، حس��ين بن محم��د، مفردات الفاظ القرآن، 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق، دارالقلم؛ بيروت، الدار 

الشاميه، چاپ اول، 1416ق/ 1996م.
- زبيدی، محمدمرتضی، ت��اج العروس من جواهر القاموس، 
تحقي��ق: ابراهيم ت��رزی، بي��روت، داراحياء الت��راث العربی، 

1394ق/ 1974م.
- زمخش��ري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 

قم، البالغۀ، 1415ق.
- صابوني، محمدعلي، صفوۀ التفاسير، بيروت، دارالقلم؛ مكه، 

مكتبۀ جدۀ، چاپ پنجم، 1406ق/ 1986م.
- طباطبايي، محمدحس��ين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه 
محمدباقر موس��وي همداني، قم، دفتر انتش��ارات اس��المي، 

1417ق.
- طبرس��ي، فضل بن حس��ن، تفس��ير جوامع الجامع، تهران، 

دانشگاه تهران؛ مديريت حوزه علميه قم، 1377ش.
- همو، مجمع البيان في تفس��ير القرآن، تهران، ناصرخس��رو، 

1372ش.
- طريح��ي، فخرالدين، مجمع البحري��ن و مطلع النيرين، قم، 

مؤسسه البعثه، چاپ اول، 1414ق.
- غزالی، ابوحامد محمد، المقصد األسنی فی شرح أسماء اهلل 
الحسنی، ترجمه احمد حواری نس��ب، تهران، احسان، چاپ 

اول، 1375ش.
- فخررازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، بيروت، دارالكتب 

العلميه، چاپ اول، 1411ق/ 1990م.
- فنايی، ابوالقاسم، دين در ترازوی اخالق، مؤسسه فرهنگی 

صراط، چاپ اول، 1384ش.
- قرش��ي، س��يد علي اكبر، قاموس قرآن، ته��ران، دارالكتب 

االسالميه، چاپ دهم، 1384ش.
- قطب، س��يد، في ظ��الل القرآن، قاهره، دارالش��روق، چاپ 

بيست و پنجم، 1417ق/ 1996م.
- محمد مخلوف، حسنين، كلمات القرآن تفسير و بيان، مصر، 
مطبعۀ مصطفی البابی الحلبی و اوالده، چاپ ششم، 1384ق/ 

1965م.
- مصطفوي تبريزي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول، 1416ق.

- ميبدي، رشيدالدين ابوالفضل، كشف االسرار و عدۀ  االبرار، 
ب��ه اهتمام: علي اصغر حكمت، تهران، اميركبير، چاپ شش��م، 

1376ش.
- ميرحس��ينی، س��يد محمد؛ و قاس��می حام��د، مرتضی؛ و 
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