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  الملخص
الــبعض يعتربونــه علمــا مســتقال  ّال أنّ إيعتــرب علــم الداللــة فرعــا مــن فــروع علــم اللغــة 

 یو العثــور علــأالــنص يف مــل اجلفــردات و املمعــاين  یميکــن مــن خاللــه احلصــول علــ
ـــدف . وردت فيـــهالتيـــاملکانـــة اخلاصـــة للمفـــردات والرتاکيـــب وفقـــا للنظـــام الـــداليل 

ــــةهــــذه امل ــــة مفهــــوم  قال ــــاول دالل يف القــــرآن الکــــرمي وهــــذا مــــا » مــــام الباطــــلاإل«تن
تعـــرف «:معرفـــة شـــامال وکمـــا يقـــال » مـــام احلـــقاإل«معرفـــة مفهـــوم  یيســـاعدنا علـــ

مـام اإل«املفاهيم اليت ترتبط مبفهـوم ويف هذا الطريق نبحث عن .»ضدادهاأالشياء ب
  رغـم أنّ . العالقات األفقيـة والرأسـية والـيت يف نفـس احلقـل الـداليل معـه يف» الباطل
ه مــن املمکــن ّال أنّــإّال مــرّتني إمــام الباطــل مل تکــّرر يف القرآنــاإلمبعني» اإلمــام«کلمــة 

عــرب دراســة  .الکثــري مــن احلقــول الدالليــة حــول هــذا املفهــوم احملــوري یاحلصــول علــ
يف القــرآن الکــرمي، يف » مــام الباطــلاإل«مفهــوم  أجريناهــا يف هــذا اجملــال، وجــدنا أنّ 

دعوة کمـا أنـه يف العالقـة الرأسـية مـع الـفـر و الکعل و کاجلفقية مع مفاهيم  العالقة األ
احلصـــول و . صـــراط وهـــو يف نفـــس احلقـــل الـــداليل معهـــااليـــة و اآلليفـــة و کاخلمفـــاهيم  
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في ظهـــور املعـــارف املســـتورة يف بطـــون يســـببمـــام الباطـــل إلل املالمـــح الدالليـــة یعلـــ
  .اآليات ويظهر الفکر املنهجي للقرآن الکرمي

  .مام الباطل، احلقل الداليلاإلالقرآن الکرمي، علم الداللة،  :الکلمات الرئيسة
  

  المقدمة.۱
عـرف اهللا  معرفة اإلمام من أهّم الواجبات الدينية ولذلک علی کّل مسـلم أن يعرفإمامـه بعـد أن

سبحانه وتعـالی ونبيـه ومبـا أّن اخلطـأ يف التمييـز بيناإلمـام احلـق واإلمـام الباطـل لـن يسـفر إّال عـن 
اخلسران احملتوم ودراسة املفاهيم املضادة من أهّم الطرق للحصول علی املعنـی املطلـوب، نتنـاول 

ضـادة يف القـرآن الکـرمي  يوجد الکثـري مـن الثنائيـات امل. »اإلمام الباطل«يف هذه الدراسة مفهوم 
کاإلميــــان والکفــــر واهلــــدی والضــــالل والغيــــب والشــــهود ومنهــــا التضــــاد التکــــاملي املوجــــود بــــني 

، »تعــرف األشــياء بأضــدادها«: و وفقــا ملــا يقــال» اإلمــام الباطــل«و» اإلمــام احلــق«مفهــومني 
هـذه . ة فيهـادراسة املفاهيم املضادة مـن أهـّم املفـاتيح يف الکشـف عـن معـاين الکلمـات املسـتور 

دف تبيني مفهوم  باستخدام علم الدالالت واحلصول علی املالمـح » اإلمام الباطل«الدراسة 
معظم الدراسـات الـيت أجريـت حـول هـذا املفهـوم إمـا هلـا . الداللية هلذا املفهوم يف القرآن الکرمي

ذا املنهج   .صبغة أثرية أو کالمية ولذلک ال خلفية لدراسة هذا املفهوم  
. شف عن املعاين املستورة يف القرآن الکرمي حنتاج إلی علـوم خمتلفـة منهـا علـم الـدالالتللک

ويف تعريــــف بســــيط علــــم الــــدالالت هــــو دراســــة العناصــــر اللغويــــة والســــيما الظــــروف احلقيقيــــة 
يشبه علم الدالالت يف جمال الدراسـات اللغويـة، علـم األصـول يف .للجمالت والعبارات اللغوية

لقواعــد الفقهيــة وکمــا يقــّدم علــم األصــول املــنهج الصــحيح يف اســتنباط القواعــد جمــال اســتنباط ا
الفقهية، يقدم علم الـدالالت قـوانني ميکـن باسـتخدامها االبتعـاد عـن األخطـاء يف فهـم مـداليل 

ينظــــر هــــذا ).۱۲۷/ ۱۳۴۸اختيــــار، (الکــــالم ومعــــاين الکلمــــات والرتاکيــــب الــــواردة يف الــــنص
کـــن إدراک معانيهـــا ودراســـتها وللحصـــول علـــی جمموعـــة کهـــذه العلمـــإلی الکـــالم کمجموعـــة مي

  ). ۶/ ۱۳۸۸شعريي، (يقرتح النظر يف الکالم کمجموعة هلا أبعاد ومستويات خمتلفة 
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يــری علــم الــدالالت الکــالم جمموعــة تنســجم مــع الــبعض ويتــولی الــدارس البحــث عــن هــذا 
يـع الـّنص وبعـد دراسـة هـذه يف اخلطـوة األولـی إنـه يقـوم بتقط). ۵/ ۱۳۶۱ايزوتسو، (االنسجام

يتميـز هـذا . األجزاء يدرس العالقات املوجودة بينها ليجـد الشـبکة املفهوميـة املوجـودة يف الـنص
األسلوب بأحکامه اخلاصة يف حتليل النصـوص ألنّـه ميعـن النظـر يف کـالم حمـدود ويدرسـها بدقـة 

ليــــة ميکــــن أن کــــّل جمموعــــة مــــن الکلمــــات عليأســــاس مالحمهــــا الدال).  ۴/ ۱۳۸۸شــــعريي، (
تتدرج حتت عنوان أو صنف تشّکل حقال دالليا والکلمات اليت تنتمي إلی حقـل داليل واحـد 
توجـــــد بينهـــــا عالقـــــات وإمـــــا أن تکـــــون يف حالـــــة التشـــــابه يف املعنـــــی وإمـــــا أن تکـــــون يف حالـــــة 

صــــفوي، (االخــــتالف ومــــا جيعلهــــا يف حقــــل واحــــد هــــو الســــمات أو املالمــــح املشــــرتکة بينهــــا 
۱۳۷۸ /۱۹۰.(  

مبــا أّن علــم الــدالالت آلــة ملعرفــة املعنــی فالبــّد أن يقــدم منهجــا يالئــم النصــوص املختلفــة يف 
/ ۱۳۹۱مطيـع، (شتی الظروف، يساعد الدارس يف احلصول علـی املعنـی الـذي يقصـده املؤلّـف 

. مـــّر علـــم الـــدالالت يف نشـــأته مبکاتـــب خمتلفـــة يـــدرس کـــّل منهـــا املعنـــی بأســـلوبه اخلـــاص). ۷۴
ا ال تطّرق حتوالت املعنی علی يسلک هذه  الدراسة املنهج التزامين يف دراسة املعنی وهذا يعين أ

  ).۳۹/ ۱۳۶۱ايزوتسو، (مّر الزمن بل يدرس ميزات املعنی يف فرتة حمددة من الزمن
يف القــرآن الکـــرمي معــاين خمتلفـــة ومبــا أّن الـــنص القــرآين لـــه طبقــات خمتلفـــة » اإلمـــام«لکلمــة 

احلقيقـة أّن الکلمـات أو . دراسـة منهجيـة ،صول علـی دقـائق مفهـوم اإلمـامللمعنی، يتطلب احل
املفــــاهيم القرآنيــــة ال تکــــون کــــّل منهــــا معزولــــة عــــن األخــــری، بــــل يتواقــــف بعضــــها علــــی بعــــض 
ـا  بإحکام وتستمد معانيها مـن نظـام العالقـات احملکـم بينهـا علـی وجـه الدقـة وبکلمـة أخـری إ

غرية، مث تــرتابط هــذه اجملموعــات بــدورها باشــکال متنوعــة تشــّکل جمموعــات متنوعــة کبــرية أو صــ
ـــا تؤلـــف يف النهايـــة جمموعـــا کليـــا منظمـــا وشـــبکة غايـــة يف التعقيـــد والرتکيـــب مــــن  وبـــذلک فإ

وللحصـول علـی شـبکة مفهوميـة کهـذه البـّد أن ) ٤٨ /١٣٦٠ايزوتسـو، (التداعيات املفهومية 
لمـات الـيت تظهـر العالقـات األفقيـة أو الرأسـية ندرس عالقات االقرتان األفقية والرأسـية ألّن الک

حتــاول هــذه الدراســة أن تــرد علــی األســئلة التاليــة عــرب .فهــي يف الغالــب تنتمــي إلــی حقــل واحــد
  :»اإلمام الباطل«دراسة العالقات األفقية والرأسية واحلقول الداللية حول مفهوم 
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  الضالل ؟ ماهي ميزات أئمة الباطل ومصاديقهم وطريقهم فيالدعوةإلی  - 
  ما هو الکلمات اليت هلا عالقة رأسية مع مفهوم اإلمام الباطل؟ - 
  ما هو احلقول الداللية املرتادفة ملفهوم اإلمام الباطل؟ - 
  
  دراسة لغوية. ٢

کــّل مــن : مهمــوز الفــاء ومضــاعف وهلــا معــاين خمتلفــة منهــا) أ م م(مــن مــادة » اإلمــام«کلمــة 
، )١: ٢١ /١٤٠٤؛ ابــــن فــــارس، ٤٢٨: ١٤١٠/٨، فراهيــــدي(اقتــــدی بــــه وقــــّدم يف األمــــور 

: ١٠ /١٣٧٥طرحيــي، (، مــن يتــولی األمــر واملشــرف )٢٤: ١٢ /١٤٠٤ابــن منظــور، (املقــدِّم 
هــذه املعــاين الثالثــة مرتابطــة بــالبعض واملعنــی عــام يشــمل کــّل مــن ). نفــس املصــدر(والطريــق ) ٦

  ).٤٥ /١٣٨٧ن الکتاب، يزدي مطلق وجمموعة م(يقّدم اآلخرين ويقودهم ويتوّلی أمرهم 
) ائمـــــة(مـــــرة يف القـــــرآن الکـــــرمي منهـــــا مـــــرتني بصـــــيغة اجلمـــــع  ١٢قـــــد وردت هـــــذه الکلمـــــة 

وبــاملعنی ) اإلمــام(و مبعنياإلمــام الباطــل ومــرة واحــدة بصــيغة املفــرد ) ٤١:؛ القصــص١٢:التوبــة(
  ).اإلسراء(الذي جيمع بني معنيني اإلمام احلق واإلمام الباطل 

أَْميَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر إِنـَُّهـْم َال أَْميَـاَن  َوِإْن َنَكثُوا﴿* 
  )١٢:التوبة(﴾ َهلُْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهونَ 

  )٤١:القصص(﴾ َوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يَْدُعوَن ِإَىل النَّارَِويـَْوَم اْلِقَياَمِة َال يـُْنَصُرونَ ﴿* 
يـَــــْوَم نَــــْدُعو ُكــــلَّ أُنَــــاٍس بِِإَمــــاِمِهْم َفَمــــْن أُوِيتَ ِكَتابَــــُه بَِيِميِنــــِه فَأُولَِٰئــــَك يـَْقــــَرُءوَن ِكَتــــابـَُهْم َوَال ﴿* 

  )٧١:اإلسراء( ﴾يُْظَلُموَن فَِتيًال 
  
  في االستعماالت القرآنية» اإلمام الباطل«الحقول الداللية لمفهوم . ٣

يف القـــرآن الکـــرمي جيعلنـــا نعـــرتف بـــأّن لـــه دور حمورييوضَّـــح مـــن » م الباطـــلاإلمـــا«تنـــاول مفهـــوم 
خــالل دراســة املفــاهيم املرتابطــة يف العالقــات األفقيــة والرأســية حبيــث جنــد أّن لــه معــاين خاصــة 
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وعميقــة يف نظــام القــرآن الکــرمي الــداليل کمــا أننــا جنــد شــتی احلقــول الدالليــة حــول هــذا املفهــوم 
اإلمــام «يف مــا يلــي نقــوم بدراســة احلقــول الدالليــة ملفهــوم . ت املرتبطــة بــه معنــاعــرب دراســة املفــردا

  .يف العالقات األفقية والرأسية» الباطل
  

  الداللي وفق العالقات األفقية» اإلمامالباطل«حقل  ١.٣
مــن املنــاهج املتبعــة يف علــم الــدالالت، دراســة املفــاهيم املرتبطــة بــاملفهوم املفتــاحي يف العالقــات 

العالقــة األفقيــة عالقــة ترکيبيــة بــني املفــردات الــواردة يف سلســلة ). ١٧٠ /١٣٦٦بــاملر، (األفقيــة 
مــن القواعــد الــيت البــّد أن يتبــع يف إنشــاء الکــالم ). ٣٠ /١٣٧٤يــروش،  يب(معينــة مــن الکــالم 

هــي الــيت تبــني کيفيــة العالقــات األفقيــة مبعنــی أّن ترکيــب الکلمــات جبانــب الــبعض يف سلســلة 
م البّد أن يتبـع قواعـد وأسـاليب خاصـة تسـمی بالقواعـد النحويـة حتـی حنصـل علـی کـالم الکال

ــــة، العالقــــات النحويــــة أيضــــا  ــــاقري، (لــــه معنــــا واضــــح ولــــذلک يطلــــق علــــی العالقــــات األفقي ب
جـــدير بالـــذکر أّن کـــّل کلمـــة يف أّي نظـــام مفهـــومي کانـــت، متثـــل وتضـــم رؤيـــة ). ٤٣ /١٣٧٨

ظــــام خــــاص ومنحــــت موقعــــا حمــــددا اکتســــبت العديــــد مــــن خاصــــة للعــــامل حاملــــا ادخلــــت يف ن
العناصر الداللية اجلديدة الناشئة عـن هـذا املوضـع اخلـاص ولـذلک التعتـرب الکلمـة مبنـی بطـابق 
واحــد بــل تشــتمل علــی العديــد مــن الکلمــات الفرعيــة تشــکل معهــا حقــال متــداخال بــاألخری 

ة مفهوميــــة مرتابطــــة، اهلــــدف الــــرئيس مــــن جعــــل الکلمــــات کشــــبک). ١١ /١٣٦١ايزوتســــو، (
انــــدماج املعــــاين األساســــية والعالقيــــة، الکلمــــات واملفــــاهيم ال توجــــد ببســــاطة يف القــــرآن حبيــــث 
تکــون کــّل منهــا معزولــة عــن األخــری بــل يتوقــف بعضــها علــی بعــض بأحکــام وتســتمد معانيهــا 

 بنـــاء علـــی ذلـــک يف حتليـــل املفـــاهيم) ٦- ٥/ نفـــس املصـــدر(مـــن نظـــام العالقـــات احملکـــم بينهـــا 
املفتاحية املستقلة اليت جندها يف القرآن جيب أال نغفـل عـن العالقـات املرکبـة الـيت تـؤثر کـّل منهـا 

يف هـذا اجملـال اسـتخدام املـنهج األمرييکـي ). ٦/ نفس املصدر(علی األخری ضمن النظام کله 
مـــام يف علـــم الـــدالالت والعلـــم الـــداليل البنيـــوي جيعلنـــا حنصـــل علـــی املالمـــح الدالليـــة ملفهـــوم اإل

ســـــلمان جنـــــاد، : انظـــــروا(الباطـــــل عـــــرب دراســـــة العالقـــــات األفقيـــــة بينـــــه وبـــــني املفـــــاهيم املرتابطـــــة
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بـــــه ويف هـــــذا الطريـــــق قمنـــــا بإحصـــــاء املفـــــاهيم املرتابطـــــه وفـــــق العالقـــــات النحويـــــة )١٣٩١/٢٣
والسياق حتی نصل إلی بعض املالمـح الدالليـة هلـذا املفهـوم وهـذا بعـد دراسـة املالمـح املشـرتکة 

  .هذه املفاهيم املرتابطةبني 

  الکفر ١.١.٣
نظــرا إلــی العالقـــات األفقيــة ترشــدنا إلــی مفهــوم الکفــر الـــذي » اإلمــام الباطــل«دراســة مفهــوم 

مـن سـورة التوبـة ففـي اآليـة املـذکورة يـدور الکـالم عـن الـذين  ١٢يصف اإلمام الباطـل يف اآليـة 
اللتـــان تعتـــربان مـــن أهـــّم االرکـــان يف اجملتمـــع تـــابوا بعـــد الفســـق والعـــدوان وأقـــاموا الصـــالة والزکـــاة 

م نکثـوا العهـد وتوّرطـوا ) ١١- ٨:التوبة(الديين وهکذا أصبحوا جزءا من األمة اإلسالمية  ّ اّال أ
هـــم ) ٦- ٥: املنـــافقون(يف النفـــاق ولـــذلک يصـــفهم اهللا بالنفـــاق والکـــذب والفســـق واالســـتکبار

م الکـــاذب الـــذين يصـــّدون النـــاس عـــن ديـــن احلـــق وهـــم خمتبئـــون خلـــ ـــافقون(ف إميـــا ). ٢: املن
ِْم   ذلِــَك بِــأَنـَُّهْم آَمنُــوا ُمثَّ َكَفــُروا َفطُِبــَع َعلــى﴿والقــرآن يــذکر الســبب يف کــّل مــا فعلــوه، الکفر قـُلُــِو

ميتســـــببون يف ضـــــاللة اآلخـــــرين، يـــــأمر اهللا بقـــــتلهم ) ٣: املنـــــافقون(﴾ فـَُهـــــْم ال يـَْفَقُهـــــون ومبـــــا أ
  ).١٨: ٥/ ١٣٧٢؛ طربسي، ١٨: ٥/ ١٤١٧طباطبايي، (ومقاتلتهم 

إنه شـائع االسـتعمال . مفهوم الکفر من املفاهيم املعقدة وکثرية االستعمال يف القرآن الکرمي
هـذا املفهـوم . مـرة بشـتی الصـيغ ٥٠٠يف معظم السـور واآليـات القرآنيـة حبيـث تکـرر أکثـر مـن 

وکأنــه ) ١٩/ ١٣٩١ان، خــودرو (الشــامل يــرتبط جبميــع اخلصــائص املذمومــة بطريقــة أو بــأخری 
مفهـوم الکفـر يف معظـم اسـتعماالته القرآنيـة، نظـرا إلـی . عمود بنی عليه مجيع الصـفات السـلبية

کشـــف املعـــاين ). ٢٤١/ ١٣٦٠ايزوتســـو، (الســـياق الـــذي قـــد ورد فيـــه، يقابـــل معنـــی اإلميـــان 
  .مي بطريقة أدقّ املستورة يف هذا املفهوم يساعدنا عليإدراک مسات اإلمام الباطل يف القرآن الکر 

واملــراد مــن الکفــر الــذي ) ٧٨: ١٣٦٠/١٠مصــطفوي، (األصــل يف مــادة الکفــر هــو الســرت
ــــع إدراک احلــــق وجيعــــل  ــــذي مين ــــة للقــــرآن الکــــرمي هــــو الســــرت ال ورد يف نظــــام املفــــاهيم األخالقي

ة يف الواقع هذا املفهوم احملـوري مبعنـاه اخلـاص يـرتبط مبفـاهيم أخالقيـ. اإلنسان يف طريق الضالل
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ســــلبية أخــــری کالشــــرک والفســــق والضــــالل والظلــــم ارتباطــــا وطيــــدا کمــــا أّن املفــــاهيم املــــذکورة 
  .متضامنة أحيانا و يشکل أّي منها نوعا من السرت أمام احلق

الذي ينکر وحدانية اهللا والرسول واليوم اآلخر يسـدّل سـتارا مـن الغفلـة علـی احلقيقـة فيميـل 
حلق ويتوّرط يف الضـالل والقـرآن ال يـذکر السـبب اّال اتبـاع عن طريق األوامر اإلهلية فهي طريق ا

اهلـوی والشــک أّن اتبــاع اهلــوی هـو الضــالل الــذي جيعــل اإلنسـان يف فــّخ الصــفات الســلبية ويف 
البحــث عــن املعــاين القريبــة مــن ). ٨٤٩/ ١٤١٢إصــفهاين، (يــوم اآلخــر المــأوی لــه إال النــار 

مصـطفوي، (االبتعـاد وامليـل عـن الصـراط املسـتقيم  معنی الضـالل يوصـلنا إلـی مـادة الغـّي مبعنـی
والفرق بني الضالل والغواية أّن الوصول إلی احلق حيتاج السـبيل واهلـدف ). ٢٨٥: ٧/ ١٣٦٠

معا والّضال هو الذي ضل السـبيل إمـا الغـاوي فقـد ضـّل اهلـدف أيضـا ولـذلک کـّل غـاو ضـاّل 
باطــل يهــدف غوايــة اإلنســان وجعلــه ألّن الســبيل فــرع علــی اهلــدف والشــيطان کممثــل لإلمــام ال

وممـــــا الشـــــّک فيـــــه أّن ) ٨٢: ؛ ص٣٩: ؛ احلجـــــر١٦: األعـــــراف(يضـــــّل اهلـــــدف مـــــن خلقتـــــه 
االبتعاد عن احلـق يـؤدي إلـی الشـرک أو الوثنيـة والضالّيجّسـد الشـيطان وميثلـه ومبـا أنـه خـرج مـن 

ل عـن طريـق التکـذيب الصراط املستقيم وطريق احلق،جيعل لّله أندادا وحياول تلبيس احلق بالباط
عبـادة األصـنام لـيس اّال خلـق املشـرک آهلـة ). ٤١٥/ ١٤٢١اصـفهاين، (واالفـرتاء واتبـاع الظّـن 

الظـامل هـو . ليست اّال أمسـاء وهـذا منبعـث عـن اتباعـه اهلـوی ولـذلک يـؤدي الشـرک إلـی الکفـر
ه وجمـاوزة الذي يضـع احلـق يف غـري حملـه وخيتـار الباطلفـالظلم مبعنـی وضـع الشـيء يف غـري موضـع

واصطلح علـی اجلـور والتجـاوز عـن ) ٢٤٥٩: ٢/ ١٤١٤ابن منظور، (احلد وامليل عن القصد 
هلـــذه املـــادة دور حمـــوري يف النظـــام الـــداليل للقـــرآن الکـــرمي ) ٥٣٨/ ١٤٢١إصـــفهاين، (احلـــدود 

) ٣٣١/ ١٣٦٠ايزوتسـو، (ومل خنطيء إذاما اعتربنـاه مـن أهـّم الصـفات السـلبية يف هـذا النظـام 
» حـــدود اهللا«القـــرآن الکـــرمي عليمجموعـــة مـــن القـــوانني املتعلقـــة بالتصـــرفات اإلنســـانية،  اطلـــق

وبشـکل عـام ميکـن القـول إّن الظلــم  ) ١: ؛ الطــالق٢٢٩: البقـرة(والظـامل يتجـاوز هـذه احلـدود 
ايزوتســــو، (کــــّل تصــــرف مــــن تصــــرفات اإلنســــان تعــــّدی اإلطــــار املعهــــود وأحلــــق أضــــرارا بغــــريه 

جــاوز عــن احلــدود يشــعر بــالقوة والکربيــاء واالســتغناء وکأنّــه يف غنــی املت)٣٣٩- ٣٣١/ ١٣٦٠
وطبعــا مييــل إلــی أن يــتحکم علــی اجلميــع ممــن حولــه ) ٦١٥/ ١٤١٢إصــفهاين، (عــن اجلميــع 
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وحياول أن يفرض إرادته علی اآلخـرين کمـا أنـه يأبياإلميـان ويسـتهزء مبـا أنـزل اهللا ورسـله ولـذلک 
  .ارضة من أهّم الصفات لدی املستکرب الکافريعترب االستهزاء واجملادلة واملع

البحث عن املالمح الداللية ملفهوم الکفر يوصلنا إلی مفهوم مهم جـدا يف هـذا اجملـال وهـو 
الکــرب وميثــل املســتکرب املتعجــرف، الــدور الــرئيس يف ســاحة الصــفات الســلبية والکــافر هــو الــذي 

القــران للتعبــري عــن هــذا النــوع مــن  أکثــر املصــطلحات اســتعماال يف. يســتکرب عــن اعتنــاق الــدين
التعجرف هو االستکبار مبعنـی طلـب الکـرب والکـرب حالـة نفسـية مسـتمرة جتعـل اإلنسـان يطغـي 

: ١٠/ ١٣٦٠مصـــــطفوي، (يف کـــــّل حلظـــــة وأمـــــام أدنـــــی انزعـــــاج أو الشـــــعور بعـــــدم االرتيـــــاح 
عـــاد وجيـــادل يتجســـد االســـتکبار لـــدی الکـــافر يف اإلنکـــار واجملادلـــة أحيانـــا حبيـــث ينکـــر امل)٢٠

الوحي والرسول اذ التنکر رسالة الرسل اّال حبجة عـدم االعـرتاف باملعـاد وهـذا مـا جيعـل اإلنـذار 
يتخطــــــی اإلنســــــان حــــــدود اإلنســــــانية ).٣٠١: ١٩/ ١٤١٧طباطبــــــايي، (والتبشــــــري مهملــــــني 

بکربيائــه وهــذا مــا يســمي بالطغيــان الــذيريادف االســتکبار معنــا ولــه دور کبــري يف القــران الکــرمي 
فالطـــاغي يبـــالغ يف االعتمـــاد علـــی قدراتـــه وقواتـــه غـــري مهتمـــا بـــاملوانع واحلـــدود الســـيما احلـــدود 

ال شــــّک عــــن الطــــاغي ينفصــــل عــــن اهلدايــــة ) ٥٢٠/ ١٤١٢اصــــفهاين، (األخالقيــــة والدينيــــة 
واملنفصــل عــن هدايــة اهللا لــيس ) ٩٤: ٦/ ١٣٦٠مصــطفوي، (اإلهليــة وهــذا مايســمي بالشــقاق

  )٢٤٢: ١٣٧١/٢ي، قرش(اّال خاسرا هالکا 
جبانــب الکفــر کمحــور يتمحــور حولــه مــا بقــي مــن الصــفات الســلبية، نــدرس النفــاق أيضــا 
ألّن موقف اإلنسان جتاه احلق ثالثة، األول هـو التسـليم و اإلميـان بـه والثـاين الکفـر وسـرت احلـق 

لنافــذ والســرب والنفــق يف اللغــة مبعنــی الطريــق ا. والثالــث النفــاق مبعنــی اإلقــرار لســانا والکفــر قلبــا
يف األرض وتبعــــا لــــذلک النفــــاق هــــو الــــدخول يف الشــــرع مــــن بــــاب واخلــــروج عنــــه مــــن بــــاب 

مســــــي املنــــــافق منافقــــــا ألنـّـــــه يــــــدخل ضــــــمن األمــــــة ). ٨١٩/ ١٤١٢راغــــــب اصــــــفهاين، (آخــــــر
مسـي القـرآن الکـرمي املنـافق فاسـقا . اإلسالمية کمسـلم اّال أنـه خيـرج منهـا عنـد الضـرورة ويتجنبهـا

نفــس (مبعنــی اخلــروج عــن حجــر الشــرع ويقــال فســق الرطــب إذا خــرج عــن قشــره أيضــا والفســق 
فاخلــارج عــن إطــار الشــريعة حتــی ولــو اعتقــد عليهــا القلــب، يعــرف يف النظــام ) ٦٣٦/ املصــدر

ان يف أمر واحد وهو اخلـروج عـن  الفکري للقران الکرمي بالفسق ولذلک املنافق والفاسق متشا
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قـة مبفهـوم 
أّن النفــاق 
 کـــال مـــن 

) ٦٨: وبــة

اإلمـــام «م 
هــا تصـــيري 
 إلـــی آثـــار 

؛ ٦٥٩/ 
ی وأحيانـــا 

بعـد : ثـاين
) ٧٣: ــاء

ی احلکـــم 

آخرو  زاده يه فتاحي

ح الدالليـة املتعلق
ـريعة والشــّک أ
ن الکـــرمي يعتـــرب

؛ التو١٤٠: ــاء
  .ها

  

يت تـــرتبط مبفهـــوم
وجيمعه(والتـــدبري 

ـــتعمل منســـوبا
١٤١٢ـفهاين، 

ســـبحانه وتعـــالی
والث) ٥: يـونس(

االنبيـــــ( التکــــوين
إلـــی العبـــد مبعنـــی

فتحيه

مـن أهـّم املالمـح
علــق بــأمور الشــر
ن کمـــا أّن القـــرآن

النســا(قوبــة مماثلــة
ملعصية ومستواه

ـن املفـــاهيم الـــيت
قــدير والتقريــر وا
مفهومـــه إذا اســ

راغـــــــب اصـــــــف(ـه
ی اهللا سحيانـــا إلـــ

(عند التکـوين 
 ومکانـــــة بعــــد
ند إعـــل إذا أســـ

الطغيان

الكذب

الكبر

الواضح أّن م. ک
 أفکــاره فيمــا يتع
د وعـــدم اإلميـــان
کــال الفــريقني عق
الن يف نوعية امل

صـــة باملاضـــي مـــ
 يقــرب مـــن التق
ن وإمنـــا يتحقـــق 
ـــــا يتعلـــــــق عليـــــــه
 هـــذا املفهـــوم أح

:األول:  أوجه
يف إعطــــاء مقــــام

أمـــا اجلع). ٣٣

الكفر

الشرك

الظلم

مث اهلالک ومن
ک الفاســق مــع
يس اّال اجلحـــود

عــالی وذکــر لکت
 إذ الفريقان مماثال

ة الفعليـــة املختص
عنــی مـــا وهــو مب

خللـــق والتکـــوين
خواصـــــــه أو فيمـــ

أســـند) ٢٣٥
إلی اهللا له أربعة

يف: والثالـــــث) ١
:اإلســـراء(حکـــام

النفاق

الفسق

الضالل

وّرط يف الفساد
و تعــارض ســلوک
فـــر کثـــريا ألنـــه لـــي
کــافر عــدو اهللا ت
بينهما يف النار

  جعل
بالصـــيغة» جلعـــل

يف عالقــة افقيـــة
بعـــد اخل) ی حالـــة

أو لوازمـــــــه أو خ
 ،٩/ ١٣٦٠:

عبد فإذا أسند إ
١٣: احلجــــرات(

يف التشـــريع واألح

الدين والتو
النفــاق هــو
يشـــبه الکفـ
املنــافق والک
وسيجمع ب

ج ٢.١.٣
اجل«مفهـــوم 
يف» الباطــل

الشـــيءعلی
التکـــــــوين أ
مصـــطفوي
أخريإلی الع
(التکــــوين 
يف: والرابـــع
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: ٢/ ١٣٦٠مصــطفوي، ) (٧٠: ؛ يوســف٩٦: احلجــر(بالشيءعليشــيء حقــا کــان أو بــاطال 
  .ملفهوم اإلمام الباطل يف إعطاء املقام بعد التکوين» جعل«ويف القرآن الکرمي مصاحبة ). ٩٠

أئمــة «ضــمن موضــوع » جعلنــاهم«مــادة جعــل الــواردة بصــيغة  اختلــف املفســرون يف معنــی
يری البعض أّن اجلعل مبعنيی احلکم أنّه علی صفة کما قال إنه جعـل رؤسـاء الضـاللة : »الکفر

وقيــل إّن املــراد جبعلهــم أئمــة ) ۳۹۸: ۷/ ۱۳۷۷طربســي، (يــدعون إلــی النــار أّي حکــم بــذلک
ـــــار، تســـــميتهم بـــــذلک کمـــــا ورد يف القـــــ ـــــی الن ـــــة يـــــدعون إل رآن الکـــــرمي يف ســـــورة الزخـــــرف اآلي

وهنــاک مــن يــری أّن جعلهــم أئمــة يــدعون إلــی النــار، مــن ) ۱۶:۳۸/ ۱۴۱۷طباطبــايي، (۱۹
ـــم الالحقـــون والضـــري يف ذلـــک ألنّـــه  اهللا تعـــالی، فهـــو تصـــيريهم ســـابقني يف الضـــالل يقتـــدي 

فيـــــه عقـــــاب عـــــاقبهم اهللا علـــــی اختيـــــارهم الکفـــــر واجلحـــــود ولـــــيس مـــــن اإلضـــــالل االبتـــــدائي 
  )نفس املصدر(شيء

  مصاديق أئمة الباطل في القرآن الکريم ١.٢.١.٣
دراســــة املصــــاديق أو املــــدلوالت تعتــــرب مــــن أهــــّم األحبــــاث يف علــــم الــــدالالت ألّن املفــــاهيم 

ســــجودي، (التجريديــــة الميکــــن فهمهــــا فهمــــا کــــامال اّال مــــن خــــالل دراســــة املصــــاديق العينيــــة
م  ۴۱آليــة يعــّرف القــرآن الکــرمي يف ا). ۱۲/ ۱۳۸۱ مــن ســورة القصــص، فرعــون وجنــوده بــأ

يف مـــا يلـــي ولالطّـــالع علـــی . أئمـــة يـــدعون إلـــی النـــار وهـــذا مـــا يصـــّنفهم ضـــمن أئمـــة الباطـــل
م، نتناول مدلوالت أئمة الباطل   :ميزا

  شيطان ١.١.٢.١.٣
، أبــرز وأکمــل مــن »الشــيطان«مــن أبــرز املصــاديق ألئمــة الباطــل کمــا ذکــر يف القــرآن، هــو

يعتــــرب الشــــيطان القطــــب الــــرئيس يف الضــــاللة والغوايــــة ويســــتعينمتابعيه . مر إمامــــة الباطــــليتولّيــــأ
ليمّهــد األرضــية إلضــالل اآلخــرين کمــا أنــه مصــداق تــاّم ملفهــوم امليــل عــن احلــق واالعوجــاج يف 
سلوک سبيل الطاعة واخلروج عن مراحل الصدق والوفاء ويذکر للشـيطنة يف القـرآن آثـار ولـوازم 

ل واإلغـــــــــــواء والعـــــــــــداوة والبغضـــــــــــاء واألمـــــــــــر بالفحشـــــــــــاء واملنکـــــــــــر والتـــــــــــزيني منهـــــــــــا االضـــــــــــال
مــــرة يف القــــرآن منهــــا ۸۸قــــد وردت هــــذه الکلمــــة ). ۶۸: ۱۳۶۰/۶مصــــطفوي، (والوسوســــة
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دراســة اآليــات القرآنيــة حــول الشــيطان تبــني لنــا . مــرة بصــيغة اجلمــع ۱۸مــرة بصــيغة املفــرد و۷۰
أنَــا َخــٌري ﴿: فقــال) ع(اهللا بالســجود خلليفتــه آدم أنــه فســق عــن امــر ربّــه الســتکباره عنــدما أمــره

واتّبـــع هـــواه واســـتغين عـــن اهللا فطـــرد بعـــد أن کـــان يف عـــداد املالئکـــة وأظهـــر ) ۷۶: ص(﴾مِّنـــهُ 
م وأّدي  عداوتــــه للبشــــر کافــــة وتــــربأ مــــنهم فأقســــم أنــــه لــــن يتخلــــی عــــن إغــــواء البشــــر ومعــــادا

ــــه وهــــذا مــــا يعــــّرب عنــــ ــــاهلبوط ويعــــّده يف عــــداد اســــتکباره هــــذا إلــــی طــــرده مــــن مکانت ه القــــران ب
حتيينـال ) ۷۹: ص(فطلب الشـيطان مـن اهللا أن ينظـره إلييـوم البعـث) ۱۳: االعراف(الصاغرين

يبذل الشيطان دوما قصـاری جهـوده ليمنـع اإلنسـان ). ۸۲: ص(قصده وهو إغواء مجيع البشر
ن عــــن الصــــراط أن ينقــــل الصــــفات اإلهليــــة املســــتودعة لديــــه بــــالقوة إلــــی الفعــــل ويضــــل اإلنســــا

وبعــد الفسـق عـن احلق،يوّرطــه يف الفسـاد ومــن مث نفـي التوحيــد ). الکفـر(املسـتقيم بتغطيـة احلــق 
والظلــــم والــــذي يتــــولی الشــــيطان هــــو الطــــاغي البعيــــد عــــن اهلدايــــة اإلهليــــة الواقــــع يف أســــر هــــواه 

هـــذا وأّن الشـــيطان يربـــی شـــياطني مـــن ) ۱۵۷/ ۱۳۸۸فنـــايي، (فســـيتدهور يف مطـــب املهالـــک
نس منهم فرعون وهامان وقـارون والسـامري حتـت واليتـه ويشـّبههم بنفسـه ولـذلک يقـول اهللا اإل

  )۲۱: ؛ النور۱۴۲: ؛ األنعام۲۰۸و۱۶۸: البقرة( ﴾َال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الّشيطَان﴿تعالی
  فرعون ٢.١.٢.١.٣

ــــی أّن لفرعــــون نفــــس  دراســــة مســــات فرعــــون کاإلمــــام للباطــــل يف القــــرآن الکــــرمي يوصــــلنا إل
الصــفات الســلبية الــيت عــددناها ضــمن موضــوع الکفــر کأحــد املفــاهيم املصــاحبة ملفهــوم اإلمــام 

يعترب فرعون القطب الرئيس للکفر والظلم وهـو مـن ادعـی الربوبيـة . الباطل يف العالقات االفقية
َـــا رَبُُّکـــم األعلـــی﴿وقـــال  ومل يســـلک ســـبيل الضـــالل بنفســـه فقـــط بـــل هـــو )۲۴:النازعـــات(﴾أن

  .وا آخرين وصّدوهم عن السبيلوجنوده اضلّ 



  

عتـرب قطبـا 
؛ ۳۹: ت

دات وزيــره 
) ع(وســــی

ب هامــــان 
 :۱۰۹ -
کمـا ) ۱۲

علـيهم مـا 
اب ف العـذ

طغــی بعــد 
ُهُم  ْفَنا َعـنـْ
ُم اْلَعـَذاَب 

ن وهامـان 
. ﴾َكـذَّابٌ 

کـــان عاملـــا 

م الباطـل فهـو يع
؛ العنکبــوت۸و۶

ئيل علــی ارشــاد
 مــــن معجــــزة مو
 ذلــــک فخاطــــب

االعـــراف( ﴾مْ 
۲۷: االعـراف(ب

بعـدما وقـع ع). 
دعو اهللا کشـف
نکــث العهــد وط

ـا َكَشـف﴿رارا  فـََلمَّ
ُهُم ـا َكَشـْفَنا َعـنـْ مَّ

ن جبانـب فرعـون
َسـاِحٌر َك فـََقـالُوا 

وک)  ابـــن خالتـــه

 مصاديق اإلمـام
: القصــص(رت

ضــد بــين اســرائي
من بعــــدما رأي
ان صــــرفه عــــن

أَْرِضـــُكمُكْم ِمـــْن 
سجن والتعـذيب

۵۳: الشـعراء(
أن يـد) ع(وسی

إّال أّن فرعــون ن
األمر مرارا وتکر

َلمَّفَـ ؛ ﴿)۱۳۵

ن الکرمي، قارون
َوَهاَمـاَن َوقَـاُروَن
أو ابـــن عمـــه أو

زيرا لفرعون من
مــرا ۴ن الکــرمي

کثــري مــن قراراتــه
ن فرعــــون ســــيؤمن
يــــد إّال أّن هامــــا

يُرِيـــُد َأْن ُخيْـــرَِجك*
بالس) ع(موسی

سـی وبنيإسـرائيل
ب فرعون من مو

)۱۳۴: عــراف
ن وقد حدث 

:عـرافاأل(﴾ َن

س، يذکر القرآ
ِإَىلٰ ِفْرَعْوَن َو﴿:
عّمـــه أ) (ع(ـــی

  القرآن الکرمي يف

 
 هامان وکان وز
رد امســه يف القــرآن
ن يعتمــد يف الک

وکــــان) ۳۵۴/ 
صــــا وهکــــذا الي
* َلَســـاِحٌر علـــيٌم
آمنو مبعجزات م
ود ملطـاردة موس

، طلب)۱۳۳: 
األع(ســرائيل معــه

بوصية من هاما
 ِإَذا ُهْم يـَْنُكثُـوَن

  )۵۰: ف

ر يف إضالل النا
فر حيث يقول
ــن أقـــارب موســـ

الت اإلمام الباطل

هامان ٣.١.٢
يف القرآن الکرمي
انــب فرعــون ورد

کــان فرعــون). 
۱۳۸۱زائــــري،

هــــي معجــــزة العص
ـــَذا﴿قـــال ِإنَّ هَٰ

مر علی الذين آ
 يف إرسـال اجلنـو

األعراف(عذاب
هــد بإرســال بنيإس
عنهم العذاب ب
َأَجٍل ُهْم بَالُِغوُه

الزخرف(﴾ ُكثُوَن
 قارون ٤.١.٢

ب اقتصادي أثّر
من سورة غا ۲

ن کمـــا يقـــال مـــ
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٢.١.٣
ذکر يف
سياســيا جبا

۲۴: غــافر
جز(هامــــان

الکــــربی وه
احلضـــور وق

وأمر) ۱۱۰
أنه شـارک
وقع من الع
عــنهم وعهــ
ما کشف ع
الرِّْجَز ِإَىل َأ
ِإَذا ُهْم يـَْنُك
٢.١.٣
کقطب

۴يف اآلية 
کـــان قـــارون
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بالتورات علما شامال کما أنه کان من املؤمنني إّال أّن االستکبار النـاتج عـن ثروتـه اهلائلـة جعلـه 
ثـري مـن املــال کـان اهللا قـد أعطـاه الک). ۱۵۳: ۱۶/ ۱۳۷۴مکـارم شـريازي، (مييـل إلـی الکفـر 

ولـذلک خيّـل ) ۷۶: القصـص(حبيث کان يصعب علی األقوياء من الرجال محل مفاتيح کنوزه 
ــــِدي﴿:إليــــه أنــــه اکتســــب هــــذا املــــال حلســــن تــــدبريه وعلمــــه فقــــال ــــٍم ِعْن ــــٰى ِعْل ــــُه َعَل َــــا أُوتِيُت  ﴾ِإمنَّ

ـــذه الفکـــرة اســـتکرب واســـتغنی وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه القـــرآن الکـــرمي بـــا) ۷۸: القصـــص( لبغي و
وظّن أّلن يصيبه عذاب اهللا وآثـر احليـوة لـدنيا علـی اآلخـرة وأفسـد يف األرض ). ۷۹: القصص(

کــان قــارون يعــرض أموالــه ) ۱۱۰: ۱۴۱۷/۱۶طباطبــايي، ) (۷۷: القصــص(وأضــّل اآلخــرين 
ـــا الضـــعفاءيف ديـــنهم والـــذين جعلـــوا الـــدنيا الغايـــة ) ۷۹: القصـــص(وزينتـــه علـــی قومـــه  ليغـــري 
ــم موســی. اعيهماملطلوبــة يف مســ ّ بالزنــا للهــروب عــن دفــع الزکــاة ) ع(هــذا ومــا يقــال عنــه أنــه ا
إســرائيل ولفــت انتبــاهم إلــی نفســه وهکــذا تســبب يف ضــاللة الــبعض مــن قومــه  وإغــواء کبــار بين

  .أيضا
  السامري ٥.١.٢.١.٣

، »موســـی«أو» ميخـــا«مـــن الـــذين حاولواإضـــالل بنيإســـرائيل کقطـــب ثقـــايف، رجـــل يـــدعی 
غـري أنـه  ) ع(کان السامري يعبد البقر قبل أن يـومن مبوسـی. آن الکرمي بالسامرييسمی يف القر 

وعنـــدما تـــأّخر ) ۲۳۳: ۱/ ۱۳۷۷طربســـي، (کـــان اليـــزال حيـــب عبـــادة البقـــر يف أعمـــاق قلبـــه 
اسـتغّل السـامري ضـعف اإلميـان وقصـرالنظر ) ۱۴۲: االعـراف(يف العودة بعشرة أيام) ع(موسی

م مـــا اســـتعاروها مـــن قـــوم فرعـــون وبقيـــت عنـــدهم بعـــد غـــرق إســـرائيل وأخـــذ مـــن حلـــيه لـــدی بين
/ ۱۳۷۲؛ طربســي، ۲۴۸: ۸/ ۱۴۱۷طباطبــايي، (فرعــون وجنــوده واختــذ منهــا عجــال فعبــدوه

ويف احلقيقــة دعــا بنيإســرائيل إلــی الشــرک والضــالل ولــذلک يعتــرب القــرآن الکــرمي هــو ) ۷۳۸: ۴
وذج مبـني مـن غايـة کبـار النـاس قصة حياة السامري منـ). ۱۴۸: االعراف(وجنوده من الظاملني 

والعلمــاء املميــزون الــذين کــانوا يــرون املالئــک وآثــارهم لعلــّو منــزلتهم بيــد أّن االســتکبار واألنانيــة 
طــردهم ممــا کــانوا فيــه ومل يضــّلوا بأنفســهم فحســب بــل أضــّلوا قومــا وحّقــروهم جبعلهــم يعبــدون 

  ).۲۴۳/ ۱۳۸۱آملي،  جوادي(البقر 
  



وأثــر يف ) 
ن العلمـاء 
تجاب لـــه 
ف أّن اهللا 
حکيمــــي، 

ري بوعــده 
 ۱۳۷۴ /

  

؛ يف »طـــل
خدم مــــادة 
 ويف اآليــة 

ب 
دي

)ع(لنــيب موســی
را الـذي کـام مـن
يـــدعو بـــه فســـيتج
ة إنـه کـان يعـرف

ح(غــــار عليــــه ) 

لــی فرعــون اُغــري
مکــارم شــريازي،

اإلمـــام الباط«وم 
اســــتخ. الباطــــل

ن أئمــة الباطــل
  . بإمامهم

قارون
کالقطب
االقتصاد

فر

ـون يف عصــر ال
بـاعورا بن ی بلعم

ألعظـــم فکـــان ي
کتـب السـماوية

)ع(ث موســــی

غ اّال أنّــه مــال إ
مک) (ع(موســی 

، مفهـــو»دعـــوة«
ن جانــــب أئمــــة
ر هــذا العمــل مــن
ث يدعو الناس

لسامري
قطب الثقايف

فرعون
حلاکم الظامل الکاف

ذين کــانوا يعيشــو
کن أن نشـري إلـی
عطـــي االســـم األ
ورد يف بعـض الک
ســــول فلمــــا بعـــث

 وّاله أمــر التبليــغ
 مــن معارضــي م

  .ه ايضا

«احب مفهـــوم
 يف الــــدنيا ومــــن
دلّعلی اســتمرار

حانه وتعالی حيث

الشيطان

ا
کالقط

کاحل

  القرآن الکرمي يف

  عورابا ن
باطــل ومــن الــذ
ب علمي، ميکن
ل وکـــان قـــد أع

وفق مـا و. )۲
ــــّن أنّـــه هــــو الرس

کــان قــد) ع(
أصــبحاملعنويــة و 

کثري من متابعيه

ن الکـــرمي، يصـــا
صــــص، الــــدعوة
ضــارع وهــذا مــا يــد
وة من اهللا سبح

هامان
کالقطب
السياسي

الت اإلمام الباطل

بن بلعم ٦.١.٢
صــاديق أئمــة الب

إسرائيل وکقطب ين
إســـرائيل  بـــني بين
۱۳۶ :۱ /۴۸

ســــل رســــوال فظـــ
۲ :۵۴۱.(  

قــال إّن موســي
تيفاتتــه مکانتــه 
وهکذا أضّل الک

  لدعوة
مـــن آيـــات القـــران

مــــن ســــورة القص 
صــيغة فعــل املضـ
سورة إسراء الدعو

باعورا بن
العلمي والديين
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٢.١.٣
مــن مص
إضالل بين
املشـــهورين

۶۷قمي، (
ســـوف يرس
۱۳۸۰ /۲

کمــا يق
ووعيــده حت

و) ۱۵: ۷

ال ۳.۱.۳
يف آيتـــني م

۴۱اآليــــة 
بص» دعــو«

من س ۷۱

 بلعم
کالقطب ا
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ــــه أو يســــري إليــــه  مصــــطفوي، (الــــدعوة مبعــــين طلــــب الشــــيء ألن يتوجــــه إليــــه أو يرغــــب إلي
ة دعوة عندما يتحـرک الـداعي يف املـادة أو يف املعنـی يصح استخدام کلم). ۲۱۷: ۳/ ۱۳۶۰

أحيانـــا الـــدعوة يصـــاحب ). ۲۸۰:  ۱/ ۱۳۸۹آملي،  جـــوادي(وينـــادي اآلخـــرين إلـــی نفســـه 
حرکـــة الـــداعي وحتريـــک املـــدعّو کالقائـــد الـــذي يســـري يف األمـــام ويقـــود اجلميـــع أو الـــذي يســـري 

وأحيانـا . ه يسـرع مـع القافلـة أيضـاخلف املدعّوين ويسوقهم إلی املعبـود املشـرتک فالـداعي نفسـ
الـــدعوة حتريـــک بـــال حمـــرّک کمغنـــاطيس جيـــذب ويتســـبب يف احلرکـــة دون أن يتحـــرک واألخـــرية 
ختــّص الــداعي اجملــرد التــام الــذي جيــذب الباحــث عــن الکمــال بعــدما ُعــرف ويــدعوه إلــی نفســه 

عتــــربون القــــادة مبــــا أّن ائمــــة الباطــــل هــــم الروائــــد يف طريــــق الضــــالل، ي.وحيرّکــــه دون أن يتحــــرک
  .بالنسبة إلی متابعيهم والدعوة هذه ليست اّال إلی النار

مـن سـورة القصـص، سـياق اإلنـذار ويـدور الکـالم عـن فرعـون بوصـفه وليـا  ۴۱سياق اآليـة 
فََأَخـْذنَاُه َوُجنُـوَدُه فـََنبَـْذنَاُهْم ِيف الْـَيمِّ فَـاْنظُْر  ﴿للکفر والضالل ويصفه القرآن هو وجنـوده بـالظلم 

ذکر الظلم يف اآليةکأحـد السـماتالئمة الباطـل ). ۴۰: القصص( ﴾َف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنيَ َكيْ 
وله اتصال عميق بالسمات السلبية األخری کما سـبق الکـالم عنـه يف موضـوع خصـائص أئمـة 

  .الباطل بالتفاصيل
ٍس بِِإَمــاِمِهْم َفَمــْن أُوِيتَ  يـَــْوَم نَــْدُعو ُكــلَّ أُنَــا﴿مــن ســورة اإلســراء  ۷۱يقــول اهللا تعــالی يف اآليــة 

واملــــراد مــــن يــــوم، يــــوم القيامــــة ونصــــبت  ﴾ِكَتابَــــُه بَِيِميِنــــِه فَأُولَِئــــَك يـَْقــــَرُءوَن ِكَتــــابـَُهْم َوَال يُْظَلُمــــونَ 
) ۲۶۲: ۳/ ۱۴۱۸؛ بيضــــــاوي، ۶۸۲: ۲/ ۱۴۰۷زخمشــــــري، (» أذکــــــر«الکلمــــــة بإضــــــمار 

. تقبل والـدعوة مبنتهـی الدقـة واالهتمـاموالفعل بصـيغة املضـارع ويـدّل علـی مـا سـيحدث يف املسـ
الــدعوة مـــن اهللا ســـبحانه وتعــالی وهـــي دعـــوة بتحريــک مـــن الـــداعي جتــذب املـــدعّو ويـــدعو کـــّل 

َونُِفــَخ ِيف ﴿النــاس إلــی نفســه کالتعــابري الــيت جنــدها يف الــنفخ يف الصــور ومجــع النــاس يــوم القيامــة 
: النبـــأ( ﴾َم يـُـــنـَْفُخ ِيف الصُّـــوِر فـََتـــْأتُوَن أَفْـَواًجـــايـَـــوْ ﴿؛ )۹۹: الکهـــف( ﴾الصُّـــوِر َفَجَمعَنـــاُهم َمجَعـــاً 

ما ختتلفان عن اآلية ) ۱۸ من سورة اإلسراء بـأّن اهللا يـدعو کـّل فرقـة مـن النـاس وفـق  ۷۱إّال أ
  .األخرية بإمامهم
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يف اآلية املذکورة مبعنـی الـذي لـه األمـر وهـو متبـوع يف اخلـري والشـر أو احلـق » اإلمام«کلمة 
واآليـــة تـــدّل علـــی أّن ) ۸۶/ ۶: ۱۴۱۸؛ بيضـــاوي، ۱۷: ۲۱/ ۱۴۲۰فخـــر رازي، (والباطـــل 

تشـــتمل علـــی اهلـــادي واملضـــّل وجتـــيء کّألمـــة ومعهـــا إمامهـــا أو تنـــادي باســـم » اإلمـــام«لفظـــة 
  ).۴۸۶: ۳/ ۱۴۱۸ثعاليب، (إمامها 

مطلـــق غـــري مقيـــد باإلمـــام احلـــق أو الباطـــل غـــري أن الســـياق » بإمـــامهم«صـــحيح أّن تعبـــري 
وردت اآليــة فيــه يوّضــح لنــا أّن اإلمــام الــذي يــدعی النــاس بــه يــوم القيامــة هــو مــن اختــاره الــذي 

النـــاس کإمـــامهم واقتـــادوه ولـــيس مـــن وّاله اهللا أمـــر اإلمامـــة ومـــن اختـــذ اإلمـــام احلـــق کـــوّيل ألمـــره 
ومن عمي عن معرفة اإلمام احلق يف الـدنيا ومل حيظـي بنـوره ) ۷۱: االسراء(فسيؤيت کتابه بيمينه 

 ﴾َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه أَْعَمى فـَُهَو ِيف اْآلِخرَِة أَْعَمـٰى َوَأَضـلُّ َسـِبيًال ﴿لن يتمتع به يف اآلخرة أيضا ف
يـَْقــــُدُم ﴿: وقــــد ورد يف القــــرآن الکــــرمي عــــن فرعــــون) ۱۶۸- ۱۶۵: ۱۳/ ۱۴۱۷طباطبــــايي، (

ويصــفه مبــن يــدعو متابعيــه ) ۹۸: هــود( ﴾اْلَمــْوُرودُ  قـَْوَمــُه يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة فَــَأْوَرَدُهُم النَّــاَر َوبِــْئَس اْلــوِْردُ 
  .إلی النار

  أساليب ائمة الباطل في الدعوة إلی الضالل ۱.۳.۱.۳
أو (احلـــــق والباطـــــل : ينقســـــم عـــــامل الوجـــــود يف القـــــرآن الکـــــرمي حبصـــــر عقلـــــي إلـــــی قســـــمني

مبعــين امليــل الضــالل يف الفکــر القــرآين ). ۳۲: يــونس(ولــيس مــاوراء احلــق اّال الضــالل ) الضــالل
إلــی الباطــل بســبب الــنقص يف املعرفــة أو اإلدراک اخلــاطيء فــاهللا ســبحانه وتعــاليخلق اإلنســان 

تقتضــي نشــأة الــدنيا أّال يظهــر احلــق إّال وهــو ممــزوج . خمتــارا ويلــزم االختيــار وجــود احلــق والباطــل
مشــــّوب  بالباطــــل والميکــــن أن يظهــــر احلــــق بکــــّل مساتــــه وآثــــاره ولــــذلک ال جنــــد حقــــا اّال وهــــو

وبــني ذلــک حيــاول أئمــة الباطــل ) ۱۴۸/ ۱۳۸۵بــور،  رحيم(بالباطــل وممــزوج بالشــک والّلــبس 
أن لبســــوا احلــــق بالباطــــل حتــــی ال مييــــل إليــــه أحــــد کمــــا يزينــــون الباطــــل بــــاحلق فيســــمی األول 

  .»التسويل«والثاين » التلبيس«
س بضــم الــالم، واألصــل يف املــادة هــو الســرت بعنــوان احلفــظ ولــب)لــبس(مــن مــادة » تلبــيس«

فإلبــاس . مبعنــی اخــتلط واشــتبه» لَــَبس عليــه األمــر«وبــالفتح مصــدر لِـــ» لبســت الثــوب«مصــدر لِـــ 
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مبعنيالتخليط وإجياد الشبهة ومن مصاديق السرت لشيء فـإّن إلبـاس احلـق واإلميـان بالباطـل يـالزم 
) ۱۶۰: ۱۰/ ۱۳۶۰مصــطفوي، (ســرت احلقيقــة وخلــط مــاهو احلــق بالباطــل وإجيــاد اإلشــکال 

  ).۹۷۴: ۳/ ۱۴۰۴جوهري، (والتلبيس کإلباس وفيها شدة املبالغة 
مبعنـــی تـــزيني الـــنفس ملـــا حتـــرص عليـــه وتصـــوير القبـــيح بصـــورة ) ســـول(مـــن مـــادة » تســـويل«

  )۲۷۴: ۵/ ۱۳۶۰؛ مصطفوي، ۴۳۷/ ۱۴۱۲راغب اصفهاين، (احلسن 
  .ايلييستخدم أئمة الباطل يف هذا الطريق أساليب وأدوات خمتلفة سنتناوهلا يف م

  اجلهل ۱.۱.۳.۱.۳
م إلـی وادي الضـالل وکنمـوذج يف هـذا  يسـتغّل أئمـة الباطـل جهـل متـابعيهم وهکـذا يـدعو

  ):ع(وقوم هود) ع(اجملال ميکن أن نشري إلی فرعون والسامري وکبار قوم نوح
ــــام النــــيب  فرعـــون بوصــــفه أبــــرز منــــوذج الئمـــة الباطــــل بعــــد اســــتهزاء وتکـــذيب آيــــات اهللا وا

والســـحر واملکـــر والعلـــّو والفســـاد، کـــان يـــتکلم وکأنّـــه خيـــاف عليأمتـــه واليريـــد هلـــم إّال بـــاجلنون 
وکــان دومــا حيــاول أن يلــبس احلــق وجيّمــل الباطــل وکــان يســعي وراء کــل هــذا ) ۲۶: غــافر(خــريا

) ۵۳- ۵۱: الزخـرف(ومـا لديـه ) ع(بتکبري ما لديه من االمکانيات املاديـة واسـتخفاف موسـی
  ).۵۴: الزخرف(ونه وجّرهم إلی وادي اهلالک والضالل وهکذا جعل قومه يطيع

والسامرياســتغّل ســذاجة قومــه وجهلهــم وهکــذا قــادهم إلــی عبــادة البقــر وکــان يرتّصــد فرصــة 
ليســتوليعلی احلکــم ومل يــر الســبيل إّال يف جعــل القــوم يعبــدون األصــنام ولــذلک اســتخدم عــدة 

کــان ). ع(ر بأنّــه اعتنــق ديانــة موســیأســباب بغيــة النيــل إلــی هدفــه الســيء ففــي البدايــة تظــاه
ــم طلبــوا مــن نبــيهم  الســامري يعــرف أن بين م ضــعيفة ألّ إســرائيل يفتقــرون إلــی العلــم ومعتقــدا

ـًــا َكَمـــا َهلـُــْم آِهلـَــةٌ ﴿عـــدة مـــرات أن جيعـــل هلـــم إهلـــا ميکـــن رؤيتـــه  ـــا ِإهلَٰ ـــالُوا يَـــا ُموَســـى اْجَعـــْل لََن ﴾ َق
وبالتـــالی اســـتغّل  )۵۵: البقـــرة(﴾ َحـــىتَّ نـَـــَرى اللَّـــَه َجْهـــرًَة لَـــْن نـُـــْؤِمَن لَـــَك ؛ ﴿)۱۳۸: عـــرافاأل(

/ ۱۳۸۳جـــوادي آملــــي، (وإطالـــة هــــذا الغيـــاب وأجنــــز مـــا کــــان خيطـــط لــــه ) ع(غيـــاب موســــی
ـــا عـــن ) ع(رغـــم أن موســـی ) ۶۵۵ ـــادة ماســـوی اهللا لـــيس إال منبعث کـــان قـــد حـــّذرهم بـــأن عب

ــْوٌم َجتَْهُلــونَ ﴿اجلهــل  أيضــا رغــم ارشــاداته ) ع(کمــا أّن نــوح. )۱۳۸: فاالعــرا(﴾ َقــاَل إِنَُّكــْم قـَ
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 )۱۳۸: االعـراف(﴾ قَـاَل إِنَُّكـْم قـَـْوٌم َجتَْهلُـونَ ﴿املشفقة مل يستطع أن يسيطر علـی جهـل قومـه 
م اتبعوا أئمة الکفر فهلکوا ّ   .وضّل قومه مبا أ

عنــدما النــيب هــود ) ع(کمــا أننــا نســتطيع أن نشــري إلــی قــوم عــاد وســلوکهم مــع نبــيهم هــود
دعـــا قومـــه إلـــی التوحيـــد، قـــال کبـــار القـــوم إننـــا نعتقـــد إن بعـــض آهلتنـــا اصـــابتک بالســـوء ) ع(

ِإْن نـَُقـوُل ِإالَّ ﴿لشتمک إياها وذکرک هلا بالسوء فـذهب بـذلک عقلـک فـال نعبـأ مبـا تـدعو إليـه
وکـــانوا حيّرضـــون  )۳۰۱/ ۱۰: ۱۴۱۷طباطبـــايي، ) (۵۴: هـــود(﴾ اْعتَــــرَاَك بـَْعـــُض آِهلَِتَنـــا ِبُســـوءٍ 

تقــديس  - ومل يکونــوا يقصــدون بــذلک ) ۶۵۶/ ۱۳۸۳آملي،  جــوادي(لنــاس بکالمهــم هــذا ا
  .إّال استغالل جهل الناس وحتريضهم ضد نيب اهللا - عبادة األصنام 

غـري أّن يف کثـري مـن املواقـف يف القـرآن الکـرمي واألحاديـث، » العلـم«عـادة » اجلهل«يقابل 
يف املعنی األخري أکثر قبحـا ألنّـه أکثـر أثـرا يف متهيـد يعترب اجلهل . قد ورد مبعنی ما يقابل العقل

کمـا ذکرنـا يف مـا سـبق، اهلـدف مـن ) ۶۴۲/ ۱۳۸۳آملي،  جـوادي(األرضية للشرک واإلحلـاد 
) أي اهللا(إلــــی املــــدلول ) أي اآليــــة(نــــزول اآليــــات واملعجــــزات اإلهليــــة هــــو الوصــــول مــــن الــــدال 

واجلاهــل طبعــا اليســتطيع أن يســلک ) تفکــريأي التعقــل والتفقــه وال(باســتخدام الفکــر املنهجــي 
  .هذا الطريق وهذا ما يؤدي إلی الشرک واإلحلاد

  املادية ۲.۱.۳.۱.۳
مبا أن الکثري من األناس العاديني يستأنسون بعامل الطبيعية، يقتصـرون يف معرفـة العـامل علـی 

ات الطبيعيــة إلــی هــذه املعرفــة احلســية املاديــة ولــن خيرجــوا مــن إطــار عــامل املــادة ونطــاق احملسوســ
هکـــذا األشـــخاص عنـــدما يواجهـــون املعـــارف . عـــامل العقـــل واملعـــارف العقليـــة ومـــاوراء الطبيعـــة

ا  ـــا أو يصـــفو ـــا وإمـــا يســـخرون منهـــا ويســـتهزئون  الکـــربی وعلـــی رأســـها التوحيـــد إمـــا ينکرو
ــــــــا نزلوهــــــــا إلــــــــی درجــــــــة احملسوســــــــات ومبــــــــا أن املاديــــــــة ترّســــــــخت يف  باخلرافــــــــة وإذا اعرتفــــــــوا 

ـا وعنـدما يـذّکرهم األنبيـاء باملعـارف ن فوسهمينشغلون مبا لـديهم مـن العلـوم الطبيعيـة ويفرحـون 
ا  ـــِم ﴿الکـــربی کالتوحيـــد، يرفضـــو ـــَدُهْم ِمـــَن اْلِعْل ـــا َجـــاَءتْـُهْم ُرُســـُلُهْم بِاْلبَـيـَِّنـــاِت َفرُِحـــوا ِمبـَــا ِعْن فـََلمَّ

ِــْم َمــا َكــانُوا بِــِه َيْســتَـْهزِئُونَ  ــم کــانوا يســتطيعون أن يلمســو اآلهلــة  )۸۳: رغــاف(﴾ َوَحــاَق ِ ّ ومبــا أ
ــم يــذکر القــرآن . املصــنوعة بأيــاديهم و حيّســوا ائمــة الباطــل، کــانوا قــد اعتقــدوا القلــب وفرحــوا 
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کان الفراعنـة يسـيطرون علـيهم لوقـت طويـل ولـذلک  . اسرائيل الکرمي مصاديق لذلک ومنها بين
مـــن الصـــعب علـــيهم أن يعتقـــدوا مبـــا ال يـــری  کـــانوا قـــد تعـــودوا علـــی مـــا حيَـــّس ويلمـــس وکـــان

ـم رأوا املعجـزة اإلهليـة بــأم . واليسـمع، مـع أن الکثـري مـن املعجـزات اإلهليـة جـاءت إلـيهم ّ بعـد أ
األعني وفّرق اهللا البحر هلم وأجنينـاهم مـن فرعـون وجنـوده وعنـدما وجـدوا قومـا يعبـدون األصـنام 

ــم کــانوا قــد توّرطــوا يف املاديــة . کمــا لــديهمأن جيعــل هلــم اهلــا يعبدونــه  ) ع(طلبــوا مــن موســی ّ إ
لدرجــة اســتنزلوا مبســتوی اخلــالق وهــذا مــا جعــل اإلمامالباطــل کالســامري يســتغل الفرصــة وينشــر 

  ).۴۶۵- ۴۶۲/ ۱۳۸۳آملي،  جوادي(عبادة العجل بينهم 
  التقليد األعمي ۳.۱.۳.۱.۳

ممــا . يبهم دون ســبب معــنيالتقليــد األعمــی مبعنــی االعــرتاف بکــالم اآلخــرين والتــأثر بأســال
الشک فيه أّن اإلنسـان ال بـد لـه مـن التقليـد فيمـا القـدرة لـه عليـإجراء دراسـات شـاملة غـري أّن 
التقليد يف أصـول الـدين املتعلقـة باملبـدأ واملعـاد والنبـوة والرسـالة مرفـوض متامـا ويف غريهـا البـد أن 

علــی ســبيل املثــال نســتند علــی  . يکــون عليأســاس الثقــة واالطمئنــان وال التعصــب وال اجلهاللــة
َــاُء ِيف ﴿:کــالم فرعــون ومالئــه ــِه آبَاَءنَــا َوَتُكــوَن َلُكَمــا اْلِكْربِي ــا َوَجــْدنَا َعَلْي ــا َعمَّ ــا لِتَـْلِفتَـَن ــالُوا َأِجْئتَـَن َق

م مل يؤمنوا مبوسـی). ۷۸: يونس( ﴾اْألَْرِض َوَما َحنُْن َلُكَما ِمبُْؤِمِننيَ  ّ وأصـروا علـی التقليـد ) ع(أ
مــوا موســی بــاملؤامرة والتخطــيط ضــد النــاس إلخــراجهم مــن أرضــهم ) ع(األعمــی مــن آبــائهم وا

ــم تکلمــوا عــن ســنة اآلبــاء وعظمــتهم اخلياليــة واألســطورية ليوّجهــوا رأي العــام ضــّد  ّ واحلقيقــة أ
مـــا يريـــدان أن يعبثـــا مبقدســـات جمـــتمعکم مث اســـتمروا يف هـــذا التشـــويه ) ع(موســـی وهـــارون ّ بأ

دعــوتکم إلــی ديــن اهللا کــذب ومل يکونــوا يقصــدون بــه إال کتمــان احلــق ولبســه بالباطــل   وقــالوا إنّ 
النمــوذج الثــاين کــالم وّجهــه قــوم عــاد ). ۳۵۹/ ۸: ۱۳۷۴مکــارم شــريازي، (کمــا فعــل آبــائهم
بعــد مــا ذّکــرهم بــأنعم اللــع وحــّذرهم مــن عبــادة مــا ســوی اهللا وعــذاب يــوم ) ع(إلــی نبــيهم هــود

ـــالُوا َســـَواءٌ ﴿عظـــيم  ـــَواِعِظَني  َق ـــَن اْل ـــا أََوَعْظـــَت أَْم َملْ َتُكـــْن ِم َن ـــنيَ * َعَليـْ ـــُق اْألَوَِّل ـــَذا ِإالَّ ُخُل  ﴾ِإْن هَٰ
  )۱۳۷و۱۳۶: الشعراء(

  
  



  القرآن الکرميدالالت اإلمام الباطل يف    118
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م لــــه تــــداعيات دنيويــــة  وفــــق مــــا ذکــــر يف القــــرآن الکــــرمي اتبــــاع أئمــــة الباطــــل وقبــــول دعــــو

  :لک بعض منها يف ما يلي. کال من الداعي واملدعووأخريأخروية تؤثر علی  
  التداعيات الدنيوية  ۱.۲.۳.۱.۳

اللعـن مبعـين . وهلا آثار دنيويـة وأخرويـة» اللعنة«من التداعيات الدنيوية، ميکن أن نشري إلی 
الطــرد واإلبعــاد علــی ســبيل الســخط وذلــک مــن اهللا تعــالی يف اآلخــرة عقوبــة ويف الــدنيا انقطــاع 

). ۷۴۱/ ۱۴۱۲راغــب اصــفهاين، (تــه وتوفيقــه ومــن اإلنســان دعــاء علــی غــريه عــن قبــول رمح
ـــًة يَـــْدُعوَن ِإَىل النَّـــارَِويـَْوَم اْلِقَياَمـــِة َال ﴿:قـــال اهللا تعـــالی عـــن فرعـــون کإمـــام للباطـــل ـــاُهْم أَئِمَّ َوَجَعْلَن

نـَْيا َلْعَنةً * يـُْنَصُروَن  واهلداية مبعنی داللـة بلطـف، ) ۴۲- ۴۱: القصص( ﴾َوأَتْـبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه الدُّ
أئمــــة الباطــــل ومتــــابعوهم ). ۸۳۵/ ۱۴۱۲راغــــب اصــــفهاين، (مــــن مظــــاهر رمحــــة اهللا الواســــعة 

ـــاعهم الشـــيطان، توّرطـــوا يف  بســـبب کفـــرهم ومـــا ترّســـخ يف نفوســـهم مـــن الصـــفات الســـلبية واتب
کـــافرين فقـــال اهللا تعـــالی إنـــه اليهـــدي ال» عـــدم اهلـــدی«الضـــالل وهـــذا مـــا أطلـــق عليـــه القـــرآن 

: ؛ االنعـام۲۵۸: البقـرة(والظـاملني ) ۱۰۷: ؛ النحـل۱۰۹: ؛ التوبـة۶۷: ؛ املائدة۲۴۶: البقرة(
ــــدة(والفاســــقني ) ۷: ؛ الصــــف۵۰: ؛ القصــــص۱۹: ؛ التوبــــة۱۴۴ ــــة۱۰۸: املائ ؛ ۸۰: ؛ التوب
» بعـد«ممـا يـرادف مفهـوم اللعنـة وفـق نظـام املعـارف القرآنيـة، مفهـوم ). ۵: ؛ اجلمعة۵: الصف

أغلـــق ائمـــة الباطـــل ومتـــابعوهم أبـــواب رمحـــة اهللا وهدايتـــه يف ) ۲۹۸: ۱/ ۱۳۶۰، مصـــطفوي(
وجـــوههم لســـوء اختيـــارهم فـــال يســـمعون احلـــق وال يرونـــه وابتعـــدوا عـــن احلـــق حبيـــث ال أمـــل يف 

م إلـــی الصـــراط املســـتقيم ائمـــة (البعـــد عـــن اهللا يســـتلزم القـــرب مـــن غـــريه ). ۴۴: فصـــلت(عـــود
منــاذج مـــن الــذين مـــالوا إلــی ائمـــة الباطــل وابتعـــدوا عــن رمحـــة اهللا يـــذکر القــرآن الکـــرمي ). الباطــل

؛ ۴۴: هــود(﴾َوِقيــَل بـُْعــًدا لِْلَقــْوِم الظَّــاِلِمنيَ ﴿): ع(فطــردهم اهللا عــن دار کرامتــه، منهــا قــوم نــوح
و قـوم  )۶۰: هـود(﴾ ِإنَّ َعـاًدا َكَفـُروا رَبـَُّهـْم َأَال بـُْعـًدا لَِعـاٍد قـَـْوِم ُهـودٍ ﴿:وقـوم عـاد) ۴۱: املؤمنون

  )۶۸: هود(﴾َأَال بـُْعًدا لَِثُمودَ ﴿: مثود
. من سنن اهللا أن ميهل الباطل حتييعارض احلق وحيـاوي القضـاء عليـه فيحاربـه احلـق وميحـوه

م هـو العـذاب واهلـالک يف الـدنيا کمـا ورد  من تداعيات أخری التباع ائمة الباطل وقبـول دعـو
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ـــوَدُه فَـ ﴿يف فرعـــون وجنوده ـــُة الظَّـــاِلِمنيَ فََأَخـــْذنَاُه َوُجُن ـــَف َكـــاَن َعاِقَب ـــاْنظُْر َكْي ـــَيمِّ َف ـــْذنَاُهْم ِيف اْل ﴾ َنَب
َوأَْغَرقْـنَــــــا الـَّـــــِذيَن َكــــــذَّبُوا وقــــــوم نــــــوح الــــــذين غرقــــــوا لتکــــــذيبهم آيــــــات اهللا ﴿) ۴۰: القصــــــص(

: فصــلت(صــابتهم العواصــف املــدمرة أوقــوم عــاد الــذين ) ۷۳: ؛ يــونس۶۴: عــرافاأل(﴾بِآيَاتَِنــا
م الصاعقة بکفرهم أود الذين وقوم مث) ۱۶   )۱۷: فصلت(خذ

  التداعيات األخروية ۲.۲.۳.۱.۳
راغـب (سبق وذکرنا أّن اللعنة من تداعيات اتباع أئمـة الباطـل وهـي تعتـرب عقوبـة يف اآلخـرة 

مــن الکفــار والظــاملني مــن أصــّر علــی کفــره وعنــاده لــن جيــد طريقــا ). ۷۴۱/ ۱۴۱۲اصــفهاين، 
ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا َوظََلُمــوا َملْ َيُكــِن ﴿صــريه اّال إلــی النــار واخللــود فيهــاإلــی القــرب والرمحــة ولــيس م

لِــَك َعَلــى اللَّــِه * اللَّــُه لِيَـْغِفــَر َهلـُـْم َوَال لِيَـْهــِديـَُهْم طَرِيًقــا  ِإالَّ طَرِيــَق َجَهــنََّم َخالِــِديَن ِفيَهــا أَبَــًدا وََكــاَن ذَٰ
ــــَد َهلـُـــْم ِإنَّ الْ ﴿)۱۶۹- ۱۶۸: النســــاء(﴾ َيِســــريًا ــــاِفِقَني ِيف الــــدَّْرِك اْألَْســــَفِل ِمــــَن النَّــــاِر َولَــــْن جتَِ ُمَن
وسينســاهم اهللا کمــا نســوه يف الــدنيا وســلکوا طريــق الباطــل ولــن يغفــر  )۱۴۵: النســاء(﴾ َنِصــريًا

ــــَذا َوَمــــْأَواُكُم ﴿اهللا هلـــم  النَّــــاُر َوَمــــا َلُكــــْم ِمــــْن َوِقيــــَل اْليَـــــْوَم نـَْنَســــاُكْم َكَمــــا َنِســــيُتْم لَِقــــاَء يـَـــْوِمُكْم هَٰ
م مقبـــــوحني   )۳۴: اجلاثيـــــة(﴾ نَاِصـــــرِينَ  کمـــــا أّن القـــــرآن وصـــــف ائمـــــة الباطـــــل يف اآلخـــــرة بـــــأ
ــْوَم اْلِقَياَمــِة ُهــْم ِمــَن اْلَمْقُبــوِحنيَ  ﴿:فقــال ــًة َويـَ نـَْيا َلْعَن ــِذِه الــدُّ ). ۴۲: القصــص( ﴾َوأَتْـبَـْعَنــاُهْم ِيف هَٰ
يــرادف اللعنــة مبعــين الطــرد مــن رمحــة اهللا والثــاين مايضــاّد احلســن األول مــا . معنيــان) قــبح(ملــادة 

والتقبــيح حــال ائمــة الباطــل يــوم القيامــة )۲۲۰: ۵/ ۱۳۷۱قرشــي، (واجلمــال ومبعنــی مــا يکــره 
هــــم مــــن - ويف مجلــــة امسيــــة  - مقبــــوحني- فهــــو دائــــم معهــــم مــــالزم هلــــم فجــــاء بصــــيغة االمسيــــة 

 ی﴿تُبَلــــففــــي يــــوم ). ۶۲: ۲۰/ عاشــــور، بالتــــا ناب(الــــدالتني علــــی الثبــــات والــــدوام - املقبــــوحني
ـــرائُِر﴾  ئمـــة الکفـــر أيقـــف ) ۴۱: الـــرمحن(﴾ يـُْعـــَرُف اْلُمْجرُِمـــوَن ِبِســـيَماُهمْ و﴿) ۹: الطـــارق(السَّ

م مقبوحني بعيدين عن رمحة اهللا ملا تقدموا من األ   .عمالعلی ر
َويـَــْوَم ﴿يــذکر القــرآن الکــرمي أيضــا مــن التــداعيات األخرويــة، أنّأئمــة الباطــل غــري منصــورين 

مبعنــی أّن لــيس هنــاک مــن ناصــر يشــفعهم يــوم القيامــة ) ۴۱: القصــص( ﴾اْلِقَياَمــِة َال يـُْنَصــُرونَ 
جيســـــد اهلـــــدی واالهتـــــداء يف الـــــدنيا، الشـــــفاعة يف اآلخـــــرة ). ۳۸: ۱۶/ ۱۴۱۷طباطبـــــايي، (
منظــور،  ابن(مبعنــی الــزوج وخيــالف الــوتر ) شــفع(والشــفاعة مــن ) ۱۲/ ۱۳۹۱زدي، مصــباح يــ(
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والشــــفاعة هــــي االنضــــمام إلــــی اآلخــــر ناصــــرا لــــه وســــائال عنــــه وأکثــــر مــــا ) ۱۸۷: ۸/ ۱۴۱۴
/ ۱۴۱۲راغــــب اصــــفهاين، (يســــتعمل يف انضــــمام مــــن هــــو أعلــــی مرتبــــة إلــــی مــــن هــــو أدنــــی

ن رمحـة اهللا وهـي اهلدايـة األهليـة وذکـر لقـرآن حيرم أئمـة الباطـل مـن الشـفاعة البتعـادهم عـ)۴۵۷
- ۴۶: املـدثر(والـذين يکـّذبون بيـوم الـدين) ۶: املنـافقون(واملنـافقني) ۱۸: غـافر(الکرمي الظـاملني

  .من احملرومني من الشفاعة) ۴۸: النساء( وأهل الشرک) ۴۸
  
 الحقل الداللي لإلمام الباطل وفقا للعالقات الرأسية ٢.٣

ــ وع مــن االختيــار واســتبدال األلفــاظ بــأخری ميکنهــا أن حتــّل حملهــا يف سلســلة العالقــة الرأســية ن
وبعبــارة أخــری مبعنــی اختيــار أحــد الرمــوز عوضــا عــن اآلخــر ) ۳۱/ ۱۳۷۴يــروش،  يب(الکــالم 

ه ه يف نفـــس ). ۲۶۹/ ۱۳۷۸صـــفوي، (بنـــاءا علـــی املشـــا تقـــع هـــذه األلفـــاظ أو لرمـــوز املشـــا
درســنا يف األحبــاث املاضــية بعضــا مــن . ســية يف النظــام اللغــوياحلقـل الــداليل وفقــا للعالقــات الرأ

وهــذا أّديــإلی احلصــول علــی » اإلمــام الباطــل«األلفــاظ الــيت کانــت هلــا عالقــة افقيــة مــع مفهــوم 
بعـــض املالمـــح الدالليـــة للمفهـــوم وفقـــا للنظـــام الـــداليل يف القـــرآن الکـــرمي واآلن حنـــاول احلصـــول 

ومــا يســاعدنا يف العثــور علــی . الرأســية هلــذا املفهــوم علــی مالمــح أخــری عــرب دراســة العالقــات
هــذه العالقــات هــو النظــر يف املالمــح الدالليــة املشــرتکة بــني اللفظتــني املختــارتني کبــديلتني، کمــا 

علــی ســبيل املثــال مــادة . ننظــر يف االشــرتاک بــني کيفيــة ترکيــب الکلمــات يف اجلملــة والســياق
کمــا » اإلمــام الباطــل«يف عالقــة أفقيــة مــع مفهــوم  مبعنــی اعطــاء املقــام بعــد التکــوين،» جعــل«

مفعــول بــه هلــذه املــادة ولــذلک نــدرس » اإلمــام«ذکرنــا والنظــر يف اهليکــل الرتکيــيب يبــني أن لفظــة 
يف نفـــــس اهليکـــــل الرتکيـــــيب وهـــــذا ماجيعلنـــــا حنصـــــل علـــــی وجـــــوه » جعـــــل«مـــــا يصـــــاحب مـــــادة 

مــات الــيت مت احلصــول عليهــا بــنفس يف مــا يلــي الکل. االشــرتاک واالفــرتاق بــني األلفــاظ البديلــة
  :الطريقة
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  الخليفة ۱.۲.۳
واألصــل الواحــد فيهــا مــا يقابــل القــّدام واالســتقبال مبعنــی مــا يکــون ) خلــف(خليفــة مــن مــادة 

ــــه  ــــة ) ۲۹: ۳/ ۱۳۶۰مصــــطفوي، (علــــی ظهــــر شــــيء وورائ ويف االســــتعمال القــــرآين هلــــا ثالث
الثــاين التــأّخر ) ۶۶: البقــرة(آخــر زمانــا  األول التــأّخر الزمــاين ووقــوع شــيء عقيــب شــيء: معــاين
فـيالحظ ). ۱۴: يـونس(والثالث التأّخر يف الکيفية والوصـف واخلصوصـية ) ۸۷: التوبة(مکانا 

اخلليفــة صــفة مــن خلــف علــی . يف مجيــع هــذه املعــاين جهــة التعقــب والوقــوع يف اخللــف والظهــر
ده أو يلحق به بل هـو الـذي وزن فعيلة مبعنی فاعل وليس مبعنی من جيلس جملس اآلخر من بع

اخلليفـة أصـله خليـف . وهذه اخلالفـة يف الکيفيـة) ۲۷: ۳/ ۱۳۸۹آملي،   جوادي(خلفه مسبقا
والتــاء للمبالغــة ويکــون وصــفا للرجــل خاصــة ومــنهم مــن جيمعــه باعتبــار األصــل فيقــول خلفــاء 

يف اخلالفــة ). ۲۸: ۳/ ۱۳۶۰مصــطفوي، (ومــنهم مــن جيمعــه باعتبــار اللفــظ فيقــول خالئــف 
والثــاين التــوارث ) ۳۹: ؛ فــاطر۱۴: يــونس(األول مبعــين اســتبدال : القــرآن الکــرمي بثالثــة اقســام

عــــن القــــدما مبعنــــی أّن اهللا ســــبحانه وتعالييهلــــک الــــذين أّمت احلجــــة علــــيهم ولکــــنهم مل يســــلموا 
والثالـث ) ۱۲۹: ؛ االعـراف۵۵: النـور( واصّروا علی کفرهم فيسـتخلف قومـا آخـر يف أرضـهم 

الذين خّصهم اهللا خبالفتـه وجعلهـم ) ۲۶: ؛ ص۳۰: البقرة(ة اخلاصة باألبياء واألوصياء اخلالف
صــــحيح أّن فطــــرة اإلنســــان تســــوقه إلــــی اخلالفــــة ). ۴/ ۱۳۹۰شــــامهرادي، (خلفــــاء يف أرضــــه 

اإلهلية واإلمامة احلق إّال أّن نفسية البحث عـن الرفاهيـة وطبيعتـه املاديـة جتعالنـه يفـّر مـن خالفـة 
أمــا إذا زينــه ارشــادات عقلــه بــاحلق والصــدق واحلســن، . يــل إلــی واليــة الشــيطان وخالفتــهاهللا ومي

ينــــال مرکــــز اخلالفــــة اإلهليــــة وإذا أغــــواه اإلبلــــيس بالباطــــل والکــــذب والقبــــيح يتــــوّرط يف خالفــــة 
کمـــا يتقـــرب خليفـــة اهللا إليـــه حتـــت ظـــل عنايـــة ربـــه ويـــوفّر اهللا لـــه أســـباب اإلدراک . الشـــيطان

ليـة، يتقــرب خليفـة الشـيطان إليــه إثـر إغــواء الشـيطان ووسوسـته لــه حبيـث يتــولی والتحـرک بالفاع
  )۴۶۹- ۴۵۸: ۳/ ۱۳۸۹آملي،  جوادي(الشيطان أمره علما وعمال 

جــدير بالــذکر أّن لإلمامــة کاخلالفــة درجــات مبعنــی أن کّإلنســان وفــق مســتوی تفعيــل قواتــه 
عامـــة اخللـــق علـــی األرض ويف املقابـــل اإلهليـــة، حيظيبمرتبـــة خاصـــة مـــن مراتـــب اخلالفـــة اإلهليـــة وز 

  .ميکن أن يتولی الشيطان ويصبح خليفته ويتوّرط يف درکات النار
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مثلمـــا جنـــده فيمـــا يتعلـــق بإمامـــة الباطـــل . اآليـــات املرتبطـــة خبالفـــة الباطـــل يف ســـياق اإلنـــذار
جهـنم الکالم عن الذين نقضـوا العهـد واتبعـوا اهلـوی واختـاروا طريـق الضـالل وتقـّدموا حنـو نـار .

ـا َرَجـَع ُموَسـٰى ِإَىلٰ قـَْوِمـِه َغْضـَباَن َأِسـًفا قَـاَل ﴿:مـن سـورة األعـراف ۱۵۰يف اآليـة . بأعمـاهلم َوَلمَّ
الـــذين ) ع(يـــدور الکـــالم حـــول قـــوم موســـی﴾بِْئَســـَما َخَلْفُتُمـــوِين ِمـــْن بـَْعـــِدي أََعِجْلـــُتْم أَْمـــَر رَبُِّكمْ 
عندما قـال إّن العجـل فتنـة فتنـتم بـه واهللا ) ع(نقضوا العهد يف غيبته واعرضوا عن خالفة هارون

ــــاتَِّبُعوِين َوَأِطيُعــــوا أَْمــــرِيغــــريه ﴿عــــّز وجــــّل رّبکــــم دون  : األعــــراف(وأرادوا قتلــــه  )۹۰: طــــه(﴾ َف
ومــا إن رجــع وواجــه قومــه حتــی ) ۸۵: طــه(إطّلــع موســيعلی مــا فعلــوه وهــو يف امليقــات). ۱۵۰

علـــی ) ع(تهم واإلعـــراض عـــن أمـــر هـــارونثـــار وآخـــذهم علـــی مـــا فعلـــوه والقـــی الـــوؤم يف ضـــالل
وکــادهم وصــاغ مــن حلــيهم ) ع(فالســامري اســتغّل مکانتــه بــني القــوم وغيبــة موســی. الســامري

ـــه خـــوار وذکـــر هلـــم أنّـــه هـــو اهلهـــم  ـــايي، (املـــأخوذة مـــن القبطيـــني عجـــال مـــن الـــذهب، ل طباطب
ک ودعا النـاس إلـی الشـرک والضـالل ولـذل) ۷۳۸: ۴/ ۱۳۷۲؛ طربسي، ۲۴۸: ۸/ ۱۴۱۷

  .ولذلک يعترب السامري من أئمة الکفر). ۱۴۸: االعراف(يذکره اهللا ومن تبعه من الظاملني 
 ﴾َواذُْكـُروا ِإْذ َجَعَلُكـْم ُخَلَفـاَء ِمـْن بـَْعـِد قـَـْوِم نُـوحٍ ﴿:من سورة األعراف ۶۹والکالم يف اآلية 

اسـتکربوا يف إذ دعا قوم عـاد إلـی التوحيـد ونفـي الشـرک وعبـادة االصـنام ولکـنهم ) ع(عن هود
األرض بغري احلق ورأوا أنفسهم أشد قوة وبأسا وأنکروا املعاد کما أنکروا آيـات اهللا وأنعمـه الـيت 

ـا واعرضـوا عـن أمــر الرسـول و اتبعــوا ) ۵۹: هـود( ﴾َواتـَّبَـُعـوا أَْمـَر ُكــلِّ َجبَّـاٍر َعِنيـدٍ ﴿خّصـهم اهللا 
مــوا هــود واصــّروا علــی الشــرک ) ۶۶: االعــراف(بالســفاهة والکــذب ) ع(املــأل الــذين کفــروا وا

يعـّرب القـرآن الکـرمي عـنهم بـاملأل مبعنـی مجاعـة جيتمعـون علــی رأي ). ۵۳: هـود(وعبـادة األصـنام 
ــاء  التّباعــه ضــّل قــوم عــاد ) ۷۷۶/ ۱۴۱۲راغــب اصــفهاين، (فيملئــون العيــون رواء والنفــوس 

  ).۶۰: هود(هذا فُلعنوا يف الدنيا واآلخرة وأبعدوا عن رمحة اهللا
ودعوتـه لقـوم مثـود إلـی ) ع(، يـدور الکـالم حـول صـاحل۷۴و ۷۳يف سورة األعراف اآليتني 

انقســم قومــه إلــی فــريقني، فريــق . التوحيــد ونفــي الشــرک وعبــادة األصــنام بآيــة بينــة وهــي الناقــة
ـــــــــذين  ـــــــــه وکـــــــــانوا مـــــــــن ال ـــــــــوا ب استضـــــــــعفهم املســـــــــتکربون واآلخـــــــــر کـــــــــّذبوه الســـــــــتکبارهم آمن

قــام املــأل مــن قومــه ). ۱۵۳: الشــعراء(وقــالوا إنــه رجــل مســحور ) ۷۶- ۷۵: االعــراف(وکفــرهم
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واقســم تســعة مــن املفســدين علــی قتــل ) ۷۵: االعــراف(بالقــاء الشــبهات بــني القــوم ليّضــلوهم 
املســـتکربين فأتـــاهم عـــذاب اهللا ضـــّل قـــوم مثـــود التّباعـــه املفســـدين و ). ۴۹- ۴۸: النمـــل(النـــيب 

  )۶۰: هود( .وابعدوا عن رمحته
ــاَب يَْأُخــُذوَن ﴿مــن ســورة االعــراف  ۱۶۹ويف اآليــة  ُــوا اْلِكَت ــِدِهْم َخْلــٌف َورِث ــْن بـَْع َفَخَلــَف ِم

إذ أمــروا أّال ) ۱۵۴: النســاء(واصــحاب الســبت ) ع(الکــالم عــن موســي ﴾َعــَرَض َهــَذا اْألَْدىنَ 
ـــم فلعـــنهم اهللا لـــنقض   يصـــطادوا يـــوم الســـبت علـــی ـــم فســـقوا عـــن أمـــر ر کثـــرة الســـمک، اّال أ

مــــن ســــورة مــــرمي  ۵۹ومل يکــــن ذلــــک اّال ابــــتالء مــــن اهللا وهکــــذا اآليــــة ) ۴۷: النســــاء(امليثــــاق 
ـــَهَواِت َفَســـْوَف يـَْلَقـــْوَن َغيًّـــا﴿ حـــول  ﴾َفَخَلـــَف ِمـــْن بـَْعـــِدِهْم َخْلـــٌف َأَضـــاُعوا الصَّـــَالَة َواتـَّبَـُعـــوا الشَّ

و ۲۳۳/ ۸: ۱۴۱۷طباطبـــايي، (لعهـــد يف ديـــن اهللا وانبيائـــه واوليائـــه واختيـــار الضـــاللة نقـــض ا
  ).۷۴/ ۱۴؛ ۲۹۴

وخلــق لـه مــا ) ۷۰: االسـراء(فباختصـار، مــّن اهللا علـی اإلنســان وفّضـله علــی خلقـه أمجعــني 
وحتـــی الکـــافر أو املعانـــد او الفاســـق يتمتـــع ) ۶۵: احلـــج(وســـّخره لـــه) ۲۹: البقـــرة (يف األرض 

إنـه يبتکـر وخيلـق . م والعقل فعال أو قـوة وهـذا مـا ال ميتلکـه أّي خملـوق آخـر حتـی املالئکـةبالعل
وهکــذا ميثــل اهللا يف خالقيتــه وخيتــار وحيکــم وميثــل اهللا يف اختيــاره وحکمــه املطلقــني والفــرق بــني 
الکـــافر واملـــؤمن إّال يف أن املـــومن ال يســـيء اســـتخدام قدراتـــه بـــل يســـتخدمه يف طريـــق اخلـــريات 

لصـــالح ومـــا ينويـــه مـــن يســـتخلف عنـــه أمـــا الکـــافر فهوکفـــور يســـيء اســـتخدام األمانـــة اإلهليـــة وا
الکـــربی ويســـلک طريـــق اجلهـــل والظلـــم ويفســـد ويســـفک الـــدماء مثـــل الکثـــري مـــن املســـتخلفني  

م   .کفرعون والسامري وغريمها الذين مل يشکروا أنعم اهللا بل استغلوها يف إرضاء شهوا
  

  اآلية ۲.۲.۳
علـی وزن فعلـة مبعنـی العالمـة الظـاهرة وحقيقـة کـّل شـيء ظـاهر ) أوي، يـأوي(من  »آية«لفظة 

وهو مالزم شيء اليظهر ظهوره، فمتيـأدرک مـدرک الظـاهر منهمـا علـم أنـه أدرک اآلخـر الـذي 
مل يدرکــــــــه بذاتــــــــه، إذ کــــــــان حکمهمــــــــا ســــــــواء وذلــــــــک ظــــــــاهر يف احملسوســــــــات واملعقــــــــوالت 
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د يف مجيــع اســتعماالت هــذه املــادة هــو القصــد واألصــل الواحــ) ۱۰۲/ ۱۴۱۲راغبإصــفهاين، (
  ).۱۸۷: ۱/ ۱۳۶۰مصطفوي، (ابتداء أو عودا إلی املقام ماديا أو معنويا 

علـی صـيغة املفـرد » آيـة«لفظـة . أرسل اهللا آيات إلی البشر منها طبيعيـة وتکوينيـة وتشـريعية
بينــة إال أّن صــيغة هلــا وجــوه منهــا معجــزة وعالمــة وعــربة وظــاهرة غريبــة وآيــة مــن القــرآن وحکــم و 

جنفيـــان، (اجلمـــع منهـــا اســـتخدمت يف القـــرآن الکـــرمي غالبـــا مبعنـــی العالمـــة أو آيـــة مـــن القـــرآن 
ترســـل اآليـــات التکوينيـــة مباشـــرة إلـــی مجيـــع أفـــراد البشـــر لکـــن اآليـــات التشـــريعية ). ۹/ ۱۳۸۹

عظـــم مـــدلول اآليـــات التکوينيـــة يف م). ۳۲- ۳۱/ ۱۳۹۰راهنمـــا، (الترســـل اّال بواســـطة النـــيب 
يطلـب اهللا . األحيان التوحيد وحقانية الرسول واملعاد ومدلول التشريعية منهـا، الـوحي وکـالم اهللا

من اإلنسان اّال يتوقف يف اآليات عند مواجهتها وهذا مـا أراد اهللا بالتعقـل والتفکـري والتفقـه يف 
اإلميــان مبــدلول القــرآن مبعنــی عــدم التوقــف عنــد الــداّل واحلرکــة إلــی املــدلول وهــذا مــا يســفر عــن 

يف القــرآن الکــرمي مبعنــی املکتــوب » آيــة«ّمت اســتخدام کلمــة . اآليــات و يقابــل الکفــر بآيــات اهللا
وعادتـا ) الطبيعـة، الـنفس البشـرية، حيـاة األسـالف(وغري املکتـوب منهـا ) اآليات القرآنية(منها 

عنــی غــري املکتــوب ومب) آيــات(عنــدما يــراد منهــا املعنــی املکتــوب، ّمت اســتخدامها بصــيغة اجلمــع 
  .واإلمام الباطل من آيات اهللا التکوينية) ۱۰/ ۱۳۸۹جنفيان، ) (آية(جاءت بصيغة املفرد 

نظـــرا إلـــی أّن نظـــام التکـــوين مبـــّين علـــی األســـباب والعلـــل، يتطلّـــب مجيـــع أمســـاء اهللا الفعليـــة 
لـق عليهــا مظهـرا واألسـباب والعلـل تتـوّلی أمـر جـزء مـن هـذا النظـام کمـأمور مـن اهللا ولـذلک يط

فاإلمــام الباطــل آيــة أمســاء اهللا ). ۴۰۲: ۶/ ۱۳۸۸آملي،  جــوادي(اآليــة واخلليفــة ومثــل ذلــک 
صـــحيح أّن اهللا ســـبحانه وتعـــالی ال يـــدرک باألبصـــار ولکنـــه يـــدرک عـــن طريـــق : اجلالليـــة مبعنـــی

ـــال، . وجـــود أئمـــة الباطـــل کمظهـــر مـــن مظـــاهر أمســـاء اهللا اجلالليـــة والشـــيطان، علـــی ســـبيل املث
ذنبا وفقا للنظام التشـريع ولُعـن وأصـبح مـن املضـّلني ولکنـه وفـق نظـام التکـوين لـيس اّال  ارتکب

املالئکـة واألنبيـاء وأئمـة . )۷: الفـتح(﴾ َولِلَِّه ُجنُـوُد السَّـَماَواِت َواْألَْرضِ ﴿جندي من جنود اهللا 
له وهــم احلــق جنــود رمحــة الــّرب ومــن مظــاهر هدايتــه والشــيطان وأئمــة الباطــل مــن مظــاهر إضــال

: مـرمي(﴾ َأَملْ تـََر أَنَّا أَْرَسـْلَنا الشَّـَياِطَني َعلَـى اْلَكـاِفرِيَن تـَـُؤزُُّهْم أَزًّا﴿جنود إضالله وعذابه للکافرين 
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لذلک عمل الشيطان وأئمة الباطل يف نظام التکوين، بأمر اهللا وفيه خري وهـم ليسـوا إال . )۸۳
  )۴۵۴: ۱۳۸۹/ ۲۰آملي،  جوادي.(لمظهرا إلضالل اهللا عقابا للذين اختاروا الضال

حيکــي القــرآن الکــرمي قصــة فرعــون وجنــوده عنــدما أغــرقهم اهللا وأخــرج جثمانــه عــربة للنــاس 
کمـــا   )۹۲: يـــونس(﴾ فَـــاْليَـْوَم نـَُنجِّيـــَك بَِبـــَدِنَك لَِتُكـــوَن ِلَمـــْن َخْلَفـــَك آيَـــةً ﴿ولـــئال يتبعـــوا الباطـــل 
تبـاعهم لکبـار قـومهم الـذين يطلـق علـيهم وکفـرهم وتکـذيبهم لنبـيهم وا) ع(يتکلم عن قـوم نـوح

: ؛ مؤمنــــون۳۷: هــــود(ويصــــفهم بــــالظلم) ۱۱: ؛ هــــود۶۰: األعــــراف(» املــــأل«القــــرآن الکــــرمي 
ـــذاريات(والفســـق) ۵۲: الـــنجم(والطغيـــان) ۷: نـــوح(واالســـتکبار) ۵۲: ؛ الـــنجم۲۸ ). ۴۶: ال

 مخسـني عامـا ومل جعل القرآن الکرمي قوم نوح آية للناس بعد أن نبيهم لبث فـيهم ألـف سـنة اّال 
وال يتبــع ) ۸۱: االســراء(يــؤمن اّال القليــل مــنهم، ليعتــربوا وال يتبعــوا غــري اهللا وهــو باطــل زهــوق 

  ).۳: قتال(الباطل اّال الکفار 

  الصراط ۳.۲.۳
/ ۱۴۱۲راغـب اصـفهاين، (مبعنـی ابتلـع ) سـرط(الصراط مبعنـی الطريـق املستسـهل مـأخوذة مـن 

وقيـــــل ســـــراط تصـــــورا أنـــــه يبتلـــــع ) ۲۴۹: ۳/ ۱۴۰۴رس، فـــــا إبن(وأبـــــدل الســـــني صـــــادا )۴۰۷
حبيـث اليسـتطيع أن مييـل ميينـا ومشـاال کمـا ) ۴۰۷/ ۱۴۱۲راغـب اصـفهاين، (سالکه ويلتهمـه 

يطلــــق علــــی الطريــــق الواســــع الواضــــح، ألّن ســــالکه الميکــــن أن يضــــّل وهــــو فيــــه » اإلمــــام«أنّ 
  ). ۴۶۶: ۱/ ۱۳۸۹آملي،  جوادي(

ســتعماالته يف القــران الکــرمي بصــفات کاملســتقيم والعزيــز يف معظــم ا» الصــراط«مت توصــيف 
مـن العناصـر املهمـة يف مفهـوم الصـراط، عبوديـة اهللا . »اجلحـيم«واحلميد وملرة واحدة يصـاحب 

ی القـرآن عـن عبوديـة ). ۶۱: ؛ الزخرف۱۵۳: األنعام(واتباعه ) ۳۶: ؛ مرمي۵۱: عمران آل(
يـــا شـــديدا  ـــْيطَانَ َأَملْ أَْعَهـــ﴿الشـــيطان واتباعـــه  : يـــس(﴾ ْد إِلَـــْيُكْم يَـــا بَـــِين آَدَم َأْن َال تـَْعبُـــُدوا الشَّ

ـــْيطَانِ ؛ ﴿)۶۰ ـــوا ُخطُـــَواِت الشَّ ) ۲۱: ؛ النـــور۱۴۲: نعـــام؛ األ۲۰۸و۱۶۸: البقـــرة(﴾ َوَال تـَتَِّبُع
  .وهذا هو الضالل الذي اليسفر اّال عن الدخول يف نار غضب اهللا



  القرآن الکرميدالالت اإلمام الباطل يف    126

اْحُشُروا الـَِّذيَن ظََلُمـوا َوأَْزَواَجُهـْم ﴿جلحيم بالظلم يصف القرآن الکرمي السالکني يف صراط ا
والکفــــار واملعانــــدين والــــذين يکــــّذبون بــــاآلخرة يبغــــون ) ۲۲: تالصــــافا(﴾ َوَمــــا َكــــانُوا يـَْعبُــــُدونَ 

الَّــــِذيَن * َلْعَنــــُة اللَّــــِه َعَلــــى الظَّــــاِلِمَني ﴿الصــــراط املســــتقيم عوجــــا ومينعــــون اآلخــــرين أن يســــلکوه 
  ).۴۵- ۴۴: االعراف( ﴾َعْن َسِبيِل اللَِّه َويـَبـُْغونـََها ِعَوًجاَيُصدُّوَن 

والـــذي . وباختصـــار ميکـــن القـــول إنّاإلمـــام الباطـــل حيجـــب عـــن نـــور اهلدايـــة بکتمـــان احلـــق
واهلـــادي إلـــی . يتّبعـــه، يضـــّل عـــن الصـــراط املســـتقيم ويســـلک صـــراط اجلحـــيم والصـــراط يلتهمـــه

وفـق » صـراط«م القرب إلـی اهللا ولـذلک مفهـوم اجلحيم نفس الصراط و يبعد اإلنسان عن مقا
  .»اإلمام«العالقات الرأسية يف نفس احلقل الداليل مع مفهوم 

  
 في القران الکريم» اإلمام الباطل«الحقول الداللية المشترکة مع . ۴

صــحيح أّن املفــاهيم القرآنيــة تبــدو متنــاثرة وکــل ســورة تشــتمل علــی موضــوعات خمتلفــة غــري أّن 
وکمـا ذکرنـاه لتبيـني . يف القرآن الکرمي تنسـجم و تالئـم مـع بعضـها انسـجاما تامـا عناصر املعنی

املصــاديق مکانــة مهمــة يف علــم الــدالالت حبيــث يســاعدنا املصــاديق املختلفــة يف تبيــني املعنــی  
ــا يف احلصــول علــی دقــائق معنــی املفــردات فلــذلک يف علــم املعــاين أمهيــة خاصــة  کمــا ننتفــع 

ثرات اخلارجيـــة تســـاعدنا يف احلصـــول علـــی املعنـــی احلقيقـــي واحملســـوس للمصـــاديق کإحـــدی املـــؤ 
  . للکلمة

، جنـد مفـاهيم  »اإلمام الباطل«يف نظرة شاملة إلی احلقول الداللية املشرتکة معنا مع مفهوم 
  .يف بعض استعماالته» اإلمام الباطل«ترادف مفهوم » الطاغوت«و» الظلمة«و» ويل«کـ

  
  الولي ۱.۴

من الکلمات اليت استخدمت يف القرآن الکرمي کثـريا حبيـث جنـدها بصـيغة » ويل«تعترب کلمة 
/ ۱۳۶۴عبـــــدالباقي، (مـــــرة  ۹۶مـــــرة فـــــاجملموع ۴۲) أوليـــــاء(مـــــرة وبصـــــيغة اجلمـــــع ۵۴املفـــــرد 
۷۶۵-۷۶۸.(  
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: النسـاء(أطلقت والية الباطل يف القرآن الکرمي ويف األغلـب بصـيغة اجلمـع، علـی الشـيطان 
). ۵۰: ؛ الکهــف۷۳: ؛ األنفــال۲۷: ؛ األعــراف۲۵۷: البقــرة(ده وجنــو ) ۶۳: ؛ النحــل۱۱۹

هــو وقــوع شــيء وراء شــيء مــع رابطــة بينهمــا والرابطــة أعــّم مــن أن تکــون ) ويل(األصــل يف مــادة
). ۲۰۳: ۱۳/ ۱۳۶۰مصـطفوي، (حسنة أو سيئة فمن آثاره القـرب واحلـّب والنصـر واملتابعـه 

م بکفايــة جريــان حياتــه ومعاشــه فــإّن الــوّيل واملتــوّيل مــن مصــاديق الواليــة، تــدبري أمــور الغــري والقيــا
: ۱۲/ ۱۳۸۹آملي،  جــوادي(واقــع وراء املتــولی عليــه والرابطــة بينهمــا تــدبري األمــور والقيــام بــه 

الـذي يتـوّلی الباطــل ويسـتخلفه الشــيطان أقـرب إليــه مکانـة ممــا هـو بالنســبة ). ۲۸۶: ۷؛ ۱۹۵
، فلعــن اهللا الشــيطان »اللعنــة«ه يف القــرآن الکــرمي إلــی اهللا ســبحانه وتعــالی وهــذا مــا يطلــق عليــ

کمـــا أنّاإلمـــام احلـــق يتـــوّلی مســـئولية إيصـــال البشـــر إلـــی اهللا، اإلمـــام . وأوليائــه يف الـــدنيا واآلخـــرة
واليــة احلــق مبنيــة علــی . الباطــل يتولّيــأمر إضــالل النــاس وإبعــادهم عــن الوجهــه احلقيقيــة للبشــر

 اهللا ســبحانه وتعــالی ولکــن فيمــا يتعلــق بواليــة الباطــل، ال حــّب هللا وال يــری يف هــذا الطريــق إّال 
  .يوجد اّال حّب النفس واالستکبار الذيِن يتسببان يف العمي عن رؤية احلق

  
  الظلمة ۲.۴

وورد يف القــــرآن الکــــرمي بصــــيغة اجلمــــع ) ١٧٤: ٧/ ١٣٦٠مصــــطفوي، (الظلمــــة عــــدم النــــور 
 القــــرآن اّال بصــــيغة املفــــرد ألّن النــــور ، علــــی نقــــيض النــــور، فــــام يــــتّم اســــتخدامه يف)الظلمــــات(

حقيقــــة واحــــدة علــــی عکــــس الظلمــــة وهکــــذا اإلمــــام الباطــــل ألّن هلمــــا مصــــاديق خمتلفــــة فــــتم 
  .استخدامهما علی صيغة اجلمع

الـــذي يتـــوّلی الشـــيطان يبتعـــد عـــن النـــور ويـــدخل الظلمـــة وهـــذا يـــؤدي إلـــی اخللـــود يف النـــار 
ـًة يَـْدُعوَن ﴿ة الباطل من يتـوالهم إليـه نفس الطريق اليت يدعو ائم) ٢٥٧: البقرة( َوَجَعْلنَـاُهْم أَئِمَّ

مــن دخـل الظلمـات فلـن مييـز بـني اخلــري ). ٤١: القصـص( ﴾ِإَىل النَّـاِر َويـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َال يـُْنَصـُرونَ 
َفرِيًقــا ﴿والشــر وال الــربح وال اخلســارة ويســلک طريــق الضــالل بإتبــاع الشــيطان واختيــاره وليــا لــه 

ــاَء ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َوَحيَْســُبوَن أَنـَّ  َهــَدىٰ  ــَياِطَني أَْولَِي ــَالَلُة إِنـَُّهــُم اختََّــُذوا الشَّ ــْيِهُم الضَّ ــا َحــقَّ َعَل ُهــْم َوَفرِيًق
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م ليسـوا يف ظلمـات الـدنيا فحسـب بـل خيـيم علـيهم الظلمـات ). ٣٠: األعراف( ﴾ُمْهَتُدونَ  إ
ويلتمســـــون ) ١٥٦: ١٩/ ١٤١٧طباطبـــــايي، (وحيـــــيطهم مـــــن کـــــّل جانـــــب يف اآلخـــــرة أيضـــــا 
ـــوا ﴿منـــاملؤمنني نـــورا ولکـــن الجـــدوی وراء ذلـــک  ـــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَقـــاُت لِلَّـــِذيَن آَمُن ـــْوَم يـَُقـــوُل اْلُمَن يـَ

ـنَـُهْم ِبُسـوٍر لَـُه بَـاٌب بَاِطنُـهُ اْنظُُرونَ   ا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكـْم فَاْلَتِمُسـوا نُـورًا َفُضـِرَب بـَيـْ
  )١٣: احلديد( ﴾ِفيِه الرَّْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ 

تّحـــد يف ذاتـــه مـــع ميکـــن القـــول مبـــا أنّاإلمـــام الباطـــل بوصـــفه الـــذي يـــدعو إلـــی الظلمـــات ي
الشـــــيطان بوصـــــفه مصـــــدر للظلمـــــات، يعتـــــرب اإلمـــــام الباطـــــل نفـــــس الظلمـــــات واهللا ســـــبحانه 

  .وتعالييعّذب الکافرين بواسطة وجود اإلمام الباطل
  
  الطاغوت ٣.٤

مبعـين التجـاوز عـن احلـد املتعـارف والطـاغوت مـن اشـتّد طغيانـه ) طغـو(أو ) طغـی(طاغوت من 
والطغيان جتاوز عن حدود العبوديـة منبعثـة ) ٥٢٠/ ١٤١٢ين، راغب اصفها(وجتاوز عن احلق 

ـــبعض أّن کـــّل معبـــود ســـوی اهللا أو أئمـــة ) ٧- ٦: العلـــق(عـــن فکـــرة االســـتغناء عـــن اهللا  يـــری ال
مـــرات يف ٨ّمت اســـتخدام هـــذه الکلمـــة ) ٩: ١٥/ ١٤١٤منظـــور،  إبن(الباطـــل هـــم الطـــاغوت 

) ١٧: ؛ الزمــــر٣٦: ؛ النحــــل٦٠: ة؛ املائــــد٥١و٧و٦: ؛ النســــاء٢٥٧و٢٥٦: البقــــرة(القــــرآن 
األول مـــا يعبـــد ســـوی اهللا کاألصـــنام والشـــيطان واجلـــن وغريهـــا کمـــا ورد يف آيـــات : وهلـــا معنيـــان

يؤاخذ القـرآن مـن ال يـؤمن . الزمر ١٧النحل و  ٣٦املائدة و ٦٠النساء و  ٧و٦البقرة و ٢٥٦
  .باهللا بل يؤمن بالطاغوت ويتبعه

فــــي بالوسوســــة فحســــب بـــل حيــــاول تضــــعيف نــــور الشـــيطان الــــذي يــــرأس الطـــاغوت اليکت
. الفطرة لدی من يتوّاله فيسـيطر علـی قلبـه وهکـذا يتحـّول اإلنسـان إلـی مظهـر إلرادة الشـيطان

واليـــة الطـــاغوت مبعنـــی القـــاء درس الطغيـــان وعالمتهـــا االعتـــداء علـــی حقـــوق اآلخـــرين وإنکـــار 
مــــرة ١٢وصــــف القــــرآن . احلــــق رغــــم وضــــوحه ألّن الطــــاغوت هــــو الســــبب الوحيــــد يف الطغيــــان

: ؛ األعـــراف١٤٢و١١٢: ؛ األنعـــام٩١: ؛ املائـــدة٢٠٨و١٦٨: البقـــرة(الشـــيطان بعـــدّو مبـــني 
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) ٦٢: ؛ الزخــــــرف٦٠: ؛ يــــــس٦: ؛ فــــــاطر١٥: ؛ القصــــــص٥٣: ؛ اإلســــــراء٥: ؛ يوســــــف٢٢
إذا يتـــوّلی اإلنســـان عـــدّوه، ). ٥٥٣/ ١٤١٢راغـــب اصـــفهاين، (والعـــدّو مـــن يتجـــاوز ويتعـــدی 

آملي،  جــــوادي(الطغيــــان والتعــــدّي وســــيهديه إلــــی ســــبيل الضــــالل  ّال إّو علمــــه هــــذا العــــدفلــــن ي
٢٠٧: ١٢/ ١٣٨٩.(  

املعــين الثــاين للطــاغوت وفــق مــا اصــطلح عليــه يف القــرآن هــو احلــاکم اجلبــار وکــّل مــن طغــی 
َوَمــْن َملْ ﴿: وجتــاوز عــن حــدود اهللا مــن احلکــام وهــم الــذين وصــفهم اهللا بــالظلم والکفــر والفســق

َـــ ـــَزَل اللَّـــُه فَأُولَِٰئـــَك ُهـــُم اْلَكـــاِفُرونَ َحيُْكـــْم ِمب ـــَزَل اللَّـــُه ؛ ﴿)٤٤: املائـــدة(﴾ ا أَنـْ َوَمـــْن َملْ َحيُْكـــْم ِمبَـــا أَنـْ
﴾ َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْـَزَل اللَّـُه فَأُولَٰئِـَك ُهـُم اْلَفاِسـُقونَ ؛ ﴿)٤٥: املائدة(﴾ فَأُولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  .)٤٧: املائدة(
أّن القـــرآن يشـــّکل جمموعـــة تنســـجم أجزائـــه مـــع الـــبعض وهکـــذا يبـــني و يفّســـر نفســـه،  مبـــا

  :من سورة النساء ٧٦من سورة التوبة و١٢نستطيع أن نربط بني اآليتني 
ـَة اْلُكْفـِر إِنـَُّهـمْ ﴿* َال أَْميَـاَن  َوِإْن َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُـوا ِيف ِديـِنُكْم فـََقـاتُِلوا أَئِمَّ

  )١٢: التوبة(﴾ َهلُْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهونَ 
الَّـــِذيَن آَمنُـــوا يـَُقـــاتُِلوَن ِيف َســـِبيِل اللَّـــِه َوالَّـــِذيَن َكَفـــُروا يـَُقـــاتُِلوَن ِيف َســـِبيِل الطَّـــاُغوِت فـََقـــاتُِلوا ﴿*

  ).٧٦: اءالنس(﴾ أَْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا
يف اآلية األولييأمر اهللا مبقاتلة الـذين نقضـوا العهـد ونـافقوا واهللا يصـفهم بالنفـاق والکـذب 

م الکاذبـة ) ٦و٥: املنافقون(والفسق واالستکبار ) ١: املنافقون( الذين يسرتون کفرهم بأميـا
م ) ٢: املنــــــافقون(ويصــــــّدون عــــــن ســــــبيل اهللا  م آمنــــــو بألســــــنتهم وکفــــــروا بقلــــــو ذلــــــک بــــــأ

  ) ٣: املنافقون(
م مصــري املــؤمنني اهللا . ويف اآليــة الثانيــة يقــارن بــني الکفــار واملــؤمنني ليوّضــح أســاليب حيــا

ـــــم يف ســـــبيل  ّ ـــــذين يســـــلکون ســـــبيل الکفـــــر، مبـــــا أ ومصـــــري الکـــــافرين لـــــيس اّال الطـــــاغوت وال
شـيطان فهـو الطاغوت، خرجوا من والية اهللا فال مولی هلم اّال وليالشرک وعبادة غري اهللا وهو ال

  ).٤٢٠: ٤/ ١٤١٧طباطبايي، (وليهم وهم أوليائه 
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أئمــة الکفــر مــن أوليــاء الشــيطان وهــم الطــاغوت الــذين يهــدفون إطفــاء نــور اهلدايــة والــدعوة 
  .إلی الضالل والظالم ولذلک يأمر اهللا مبقاتلتهم لتزول أسباب الضالل

  
  النتيجة. ٥

صالت وطيدة تربطها باملفاهيم الـيت قـد وردت » اإلمام الباطل«أثبتت هذه الدراسة أّن ملفهوم 
يف نفــس احلقــل الــداليل معــه ومل حيصــل ذلــک اّال بعــد تنــاول العالقــات بــني املفــردات الــيت هلــا 

اإلمــام الباطــل يــؤّم متابعيــه و . عالقــات أفقيــة ورأســية مــع هــذا املفهــوم واحلقــول الدالليــة املرتادفــة
دراسـة املفـردات الـيت هلـا عالقـات حنويـة مـع مفهـوم بعـد . يقودهم إلی مـا يبعـدهم عـن رمحـة اهللا

اإلمام الباطـل إّتضـح أن مـن أهـّم مسـات اإلمـام الباطـل هـو الکفـر وهـذا يعتـرب عمـودا بـين مجيـع 
بعــد معرفــة البنيــة املعنويــة هلــذا املفهــوم وصــلنا إلــی مســات أخــری ألئمــة . الصــفات الســلبية عليــه

لـــيس أئمـــة الکفـــر مـــن يســـلک ســـبيل الضـــالل  .الکفـــر منهـــا الظلـــم والکـــرب والنفـــاق والفســـق
م إلــــی النــــار  فحســــب بــــل حيــــاولون أن يــــوفّروا ملــــن يتــــبعهم أســــباب الضــــالل ويف طريــــق دعــــو

ـم کـالتلبيس والتـدليس ـم اخلاصـة  ـم ميزجـون احلـق بالباطـل ويف هــذا . يسـتخدمون آال کمـا أ
م إلــی املاديــة والتقليــد ا التّبــاع أئمــة الباطــل . ألعمــیالطريــق يســتغلون جهــل متــابعيهم ويســوقو

م تــداعيات يف الــدنيا واآلخــرة وفيمــا يتعلّــق بالتــداعيات الدنيويــة ميکــن أن نشــري  وإجابــة دعــو
ـــــوّرط يف اهلـــــالک وعـــــذاب اهللا ومـــــن  ـــــی الشـــــيطان والبعـــــد عـــــن اهللا والت ـــــة اهللا والتقـــــرب إل إليلعن

  .را يوم القيامةالتداعيات األخروية، البعد عن رمحة اهللا وأنه لن جيد شفيعا وناص
تتضــح لنــا أّن مفــاهيم خليفــة وآيــة » اإلمــام الباطــل«دراســة احلقــول الدالليــة حــول مفهــوم 

اإلمــام الباطــل . والصــراط مــن املفــاهيم الــيت هلــا عالقــة رأســية مــع مفهــوم اإلمــام الباطــل وترادفــه
إلـی هـذا بوصفه خليفة للشيطان ميّثل من يستخلف عنـه يف مجيـع الشـئون ومـا يوصـل اإلنسـان 

وکـون اإلمـام الباطـل آيـة مبعنـی . املستوی هو اتّباع اهلوی و يؤدي إلی التوّرط يف صراط اجلحـيم
ــم عــربة  ّ أنـه مظهــر ألمســاء اهللا اجلالليــة وهــو واتباعــه جنــود إلضــالل اهللا کعقوبــة للکــافرين کمــا أ

  .للذين يعتربون
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» الظلمة«و» ولي«اهيم كـمن الحقول الداللية المترادفة مع مفهوم اإلمام الباطل، مف
أئمة الكفر من أولياء الشيطان والطاغوت ويهدفون إطفاء نور الهداية ويدعون . »الطاغوت«و

  .الناس إلي الظلمة والضالل
  

 المصادر
  القرآن الكرمي - 
  .منشورات العلوم اإلسالمية: ، طهرانمعجم مقاييس اللغة).ق.ه١٤٠٤(إبن الفارس، أمحد  - 
  .دار الصادر: ، بريوتلسان العرب).ق.ه١٤١٤(د بن مكرمإبن املنظور، حمم - 
ران: طهران ،معناشناسي).ش.ه١٣٤٨(ختيار، منصور ا -    .دانشگاه 
  .فرهنگ کاوه: طهران ،)يازده مقاله(هايي در معناشناسي  انديشه. )ش.ه١٣٨١(فراشي، آزيتاا - 
ضـــت زنـــان : ، طهـــرانالقـــرآنخمـــزن العرفـــان يف تفســـري ).ش.ه ١٣٦١(أمـــني إصـــفهاين، ســـيدة نصـــرت  - 

  .مسلمان
ت ســــهامي شــــرك: أمحــــد آرام، طهــــران:،ترمجــــةخــــدا وانســــان در قــــرآن ).ش.ه١٣٦١(إيزتسو،توشــــيهيكو - 

  .انتشار
فـــرزان :اي، طهـــران فريـــدون بـــدره: ، ترمجـــةديـــين در قـــرآن- اخالقـــيمفـــاهيم ). ش.ه١٣٦٠(_______ - 

  .روز
  .نشر قطره: ران، طهزبان شناسي مقدمات).ش.ه١٣٧٨( باقري، مهري - 
  .دار إحياء الرتاث العريب: ، بريوتأنوار التنزيل و أسرار التأويل).ق.ه١٤١٨( بيضاوي، عبداهللا بن عمر - 
  .اهگآ: حممدرضا باطين، طهران: ، ترمجةشناسي جديد زبان).ش.ه١٣٧٤( يب يرويش، مانفرود - 
  .كتاب ماد: وش صفوي، طهرانكور : ، ترمجةنگاهي تازه به معناشناسي ).ش.ه١٣٦٦( ملر، فرانكپا - 
دار إحيـــاء الـــرتاث :،بـــريوتجـــواهر احلســـان يف تفســـري القـــرآن).ق.ه ١٤١٨( ثعاليب،عبـــدالرمحن بـــن حممـــد - 

  .العريب
  .فرحان: فاطمة مشايخ، طهران:، ترمجة قصص األنبياء).ش.ه١٣٨١( جزائري، نعمت اهللا - 
  .اإلسراء: ، قمتسنيمال.)ش.ه١٣٨٩( جوادي آملي، عبداهللا - 
  .اإلسراء: ، قمنادب فناي مقربا.)ش.ه١٣٨٨(___________ - 
  .اإلسراء: ، قمقرآنفطرت در  ).ش.ه١٣٨٤(___________  - 
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  .اإلسراء: ، قمتوحيد يف قرآن).ش.ه١٣٨٣(___________  - 
  .مركز نشر اإلسراء: ، قمصورت وسريت انسان در قرآن ).ش.ه١٣٨١(___________  - 
  .دارالعلم: ، بريوتالصحاح. )ق.ه١٤٠٤( جوهري، إمساعيل بن عماد - 
: أمحـد آرام، طهـران: ، ترمجةاحلياة)ش.ه١٣٨٠( حكيمي، حممدرضا و حكيمي، حممد و حكيمي، علی - 

  .دفرت نشر فرهنگ اسالمي
  .داراملعرفة: ، بريوتدرة التنزيل و غرة التأويل).ق.ه١٤٢٢( خطيب إسكايف،حممد ابن عبداهللا  - 
مــــــام دانشــــــگاه ا: ، طهــــــرانبررســــــي معناشــــــناخيت واژه کفــــــر در قــــــرآن ).ش.ه١٣٩١(خــــــودروان، حســــــن - 

  ).ع(صادق
دارالعلـــم الـــدار : ، بـــريوتاملفـــردات يف غريـــب القـــرآن).ق.ه١٤١٢(راغـــب إصـــفهاين، حســـني بـــن حممـــد - 

  . الشامية
  ).ع(مام صادقدانشگاه ا: ، طهراننهاي معاد در قرآ معناشناسي نام).ش.ه١٣٩٠(راهنما، هادي - 
حتليـــل از ســـاختار حـــق وباطـــل در قـــرآن بـــا تأکيـــد بـــر ديـــدگاه عالمـــه «).ش.ه١٣٨٥( فـــروغ ور،پـــرحـــيم  - 

  .١٣ ش، ٥سال، پژوهش ديين، »طباطبايي در امليزان
  .دارالكتاب العريب: ، بريوتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل).ش.ه١٤٠٧( زخمشري، حممود - 
  .دارالعمار: ، عمانلتنزيلاملتشابه اللفظي من آي ا).ش.ه١٤٣٠(سامرائي، فاضل صاحل - 
  .كتابخانه  : ، طهرانماه ادبيات وفلسفه، كتاب معنا ونامعنا). ش.ه١٣٨١(سجودي، فرزان - 
، جامعــة إمــام رســاله کارشناســی ارشــد، معناشناســي تــدبر در قــرآن. )ش.ه١٣٩١( یاد،مرتضــژ ســلمان ن - 

  ).ع(صادق 
، مشــرق موعــود، »)عــج(مام مهــدي اللهياحتليــل مقــام خالفــة«).ش.ه١٣٩٠( شــامهرادي، حممــد مهــدي - 

  .٥سال، ٢٠ مشاره
  .مست: ، طهرانمباين معناشناسي نوين. )ش.ه١٣٨٨( شعريي، محيدرضا - 
  .مهره سور : ، طهراندرآمدي بر معناشناسي).ش.ه١٣٧٨( صفوي، كوروش - 
  .ميدفرت انتشارات اسال: ، قمامليزان يف تفسري القرآن).ق.ه١٤١٧( حسني طباطبائي، سيد حممد - 
  .ناصر خسرو:، طهرانجممع البيان يف تفسري القرآن).ش.ه١٣٧٢(طربسي، فضل بن حسن - 
  .مؤسسة البعثة: ، قمجممع البحرين).ق.ه١٤١٦( طرحيي، فخر الدين بن حممد بن علي - 
  .داراإلحياء الرتاث العريب: ، بريوتالتبيان يف تفسري القرآن).بالتا(طوسي، حممد بن حسن - 
  .دارالكتب املصرية: ، قاهرةاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي).ش.ه١٣٦٤( مد فؤادعبدالباقي، حم - 



 133   آخرونو  زاده فتحيه فتاحي

قــــرآن جملــــة  ،»معناشناســــي قــــرب إلــــی اهللا در قــــرآن کــــرميحتليــــل «).ش.ه١٣٨٩( علــــي خــــاين، إمساعيــــل - 
  .١مشاره، ٣سال، شناخت

  .اإلحياء الرتاث العريبدار : ، بريوتمفاتيح الغيب).ق.ه١٤٢٠( فخر رازي، ابوعبداهللا حممد بن عمر - 
  .هجرت: ، قمكتاب العني).ق.ه١٤١٠( فراهيدي، خليل بن أمحد - 
، ٦سـالعلـوم قـرآن وحـديث، حتقيقـات ، جملـة »معنايي اخالق سـيئةشبكة «).ش.ه١٣٨٨(فنايي، بروين - 

  .٢ یمشاره
شــــه پژوهشــــگاه فرهنــــگ واندي: ، طهــــرانمعناشناســــي شــــناخيت قــــرآن ).ش.ه١٣٩٠(قــــائمي نيــــا، علريضــــا - 

  .اسالمي
  .دار الكتب اإلسالمية: ، طهرانقاموس القرآن، )ش.ه١٣٧١(قرشي، سيد علي أكرب،  - 
  .دار الكتاب: ، قمتفسري قمي).ش.ه١٣٦٧(قمي، علي بن إبراهيم - 
  .١ یمشاره، ٥سال، قرآن شناخت، جملة »شفاعت در قرآن«).ش.ه١٣٩١(تقي مصباح، حممد - 
  .كتاببنگاه نشر وترمجه  : ، طهرانكلمات القرآن الكرمي  التحقيق يف. )ش.ه١٣٦٠(مصطفوي، حسن - 
  ).ع(مام صادقدانشگاها: ، طهرانننا شناسي زيبايي در قرآمع). ش.ه١٣٩١(مطيع، مهدي - 
  .دار الكتب اإلسالمية: ، طهراننهتفسري منو ).ش.ه١٣٧٤(مكارم شريازي، ناصر - 
  .١٠مشاره، نقد اديب» آيه در قرآن کرمينگاهي نشانه شناخيت به مفهوم «).ش.ه١٣٨٩( جنفيان، آرزو - 
دانشـــگاه علـــوم  :، مشـــهدامامـــت پژوهـــي ).ش.ه١٣٨٧( مـــن الكتـــاب جمموعـــةيـــزدي، مطلـــق، حممـــود و  - 

  .اسالمي رضوي


