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مقاله پنجم: صفحه 105-124

رویکرد صلح پژوهانه به واژه سلم در معارف شیعی

ی1 یحیی جهانگری

خدیجه احمدی بیغش2

چکیده

از آموزه هــای مــورد تاکیــد اســالم، صلــح در ابعــاد مختلــف بــوده، و در جای جــای 

ــدی  ن مفاهــم کلی ــ�ی ــه آن توجــه شــده اســت. از ب ــف، ب ــا عبارت هــای مختل ، ب ــین ــون دی مت

ــه  ــت خــایص برخــوردار اســت. ک ــلم« از دالل ــای »ِس ــح، واژه پرمعن ــه صل ــط ب اســالمی مرتب

ــرد.  ــا�ی خواهــد ک ــح را رونم ــه واژه صل ــاو�ت از اســالم ب ــن واژه، نگاهــی متف ــل در ای تام

»ِســلم« از واژگان پــر بســامد قــرآ�ن اســت. لــذا ایــن پژوهــش بــا بــرر� مفهوم شــناخیت 

ــه  ــن واژه ب یــی، فرآینــد ورود ای ن ــا رویکــرد ســری ترن واژه ِســلم در قــرآن کریــم و احادیــث، ب

ن هنگامه هــای بســامدی و کاهــش تکــرار آن در طــول بیست ســه ســال نــزول  ن قــرآن، و نــری مــ�ت

وحــی را بــرر� می کنــد. ســپس بــه شــیوه توصیفــی- تحلیــی بــا تفکیــک مفهومــی و کاربــردی 

»ســلم« از مفاهــم کلیــدی اســالمی دال بــر صلــح، بــه ظرفیت هــای ایــن مفهــوم قــرآ�ن در 

بســط صلــح عمــی پرداختــه اســت.
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یافته هــای پژوهــیش ایــن تحقیــق گویــای آن اســت کــه در نــگاه قــرآن ارتبــاط عمیقــی میــان 

ــق می شــود.  ــان باشــد، ســلم محق ــه هرجــا ایم ــا ک ــن معن ــان وجــود دارد. بدی ســلم و ایم

اساســا بــدون ایمــان جســتجوی ســلم، رو بــه تباهــی اســت. و ایــن نتیجــه اتفاقــا در برابــر 

ــد. ــان زدا�ی می جوین ــح را در ایم ــط صل ــه بس ــت ک ن اس ــتری ــای ایمان س نگاه ه

واژگان کلیدی: معارف شیعی، ِسلم، صلح، قرآن، اسالم
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مقدمه و طرح مساله

ــه  ــورد عالق ــان و م ــائل جه ــن مس ی ــ�ی از بزرگرت ، ی ی
ــیت ــح و همزیس ــأله صل ــروزه مس ام

ــا همــواره  ــد، ام ــازي گرفته ان ــه ب ــه عمــالً آن را ب ی آن هــا هــم ک
ــا و ملت هاســت. حــیت دولته

ــل  ــب تام ــه موج ــت ک ــا�ن اس ــم جه ــک تال ــی ی ــح پژوه ــذا صل ــر مي نمایند. ل ــه آن تظاه ب

 
گ

ــد� ــح و زن ــر صل ــد ب ، تاکی ی
ــین ــن آموزه هــاي دی اندیشــمندان در آن گشــته اســت از مهم تری

ن  ــتری ــالم، صلح س ــا اس ــه تنه ــارسه، ن ــای ن ــی ادعاه ــم برخ ــت. علرغ ــوده اس ن ب ــالمت آمری مس

نیســت کــه دغدغــه جــدی صلــح همــه گســرت را دارد. اســالم نــه صلــح را فقــط در برابــر جنگ 

و حــرب کــه در غــری ایــن حــاالت هــم الــزام مــی دارد.  انچــه در دنیــا شــاهدیم ایــن اســت 

و�ن  د. امــا اســالم فراتــر از توجــه بــه ابعــاد بــری کــه گاه صلــح در مقابــل جنــگ قــرار می گــری

ده  ــگاه فاخــر و گســرت صلــح، صلــح را از درون مــورد بــرر� قــرار مــی داده کــه حکایــت از ن

اســالم و قــرآن بــه ســلم و صلــح دارد.

ــا صلــح وجــود دارد:  در متــون و منابــع اســالمی ســه واژه بــرای بیــان مفاهیــم مرتبــط ب

 هــا�ی وجــود دارد کــه واژه ســلم را از دیگــر کلمــات 
گ

صلــح، ســلم، ُهدنــه و مهادنــه. امــا ویژ�

 هــای چــون:
گ

یــن واژه بــه مفهــوم صلــح می کنــد. ویژ� همســو متمایــز ســاخته و آن را نزدیکرت

ــر  ن در ب ــری ــط انســان و خــدا را ن ــه روای ــودن: واژه ســلم همــه حیطه هــا از جمل فراگــری ب

د. )فراهیــدی، 1410، 4، ص26 ؛ جــوادی آمــی، 1389، 10، ص269( می گــری

مبتــین بــر حــق بــودن: ســلم و صلــح ناظــر بــه حــق هســتند و مصلحــت اندییش هــای از 

میــان برنــده حــق در آنهــا راه نــدارد. )الویــری، 1383، ص325(

عدم توقف بر جنگ: سلم متوقف و متاخر از جنگ نیست. )الویری، 1383، ص325(

و�ن و عیــین  ، هــم بــه صلــح بــری نــده مفهــوم صلــح ایمــا�ن و درو�ن واژه ســلم دربــر گری

اســت. ایــن واژه از ســو�ی بیانگــر صلحــی ایمــا�ن و درو�ن بــوده و گویــاي رویکــردي مثبــت بــه 

ــا برهــم زننــده صلــح داللــت دارد. ي، و ی ن ــر تمــام عوامــل جنگ ســتری صلــح می باشــد و ب
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پیشینه تحقیق

در زمینــه صلــح در قــرآن پژوهش هــای معتــدد و متنوعــی صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن 

ــح  ــو و صل ــگاه عف ــه »جای ــح دارد. مقال ــه صل ــه مقول ــما�ن ب ــاب آس ــن کت ــه ای ــان از توج نش

ــفه  ــان و فلس ــات ادبیات،عرف ــه مطالع ، مجل ــا�ن ــه زم ــته فاطم «، نوش ــین ــای دی در آموزه ه

ــت.  ــه اس ــث پرداخت ــرآن و حدی ــح در ق ــو و صل ــت عف ــگاه و اهمی ــرر� جای ــه ب )1395(، ب

ن مقالــه »معنــای واژه »ص-ل-ح« و مشــتقات آن در قــرآن«، نوشــته مجیــد صالحــی،  همچنــ�ی

ــح و مشــتقات آن را در قــرآن پژوهــش نمــوده اســت. ــه مشــکوه )1395(، واژه صل مجل

دازد را  امــا در ایــن میــان پژوهــیش کــه بــا تمحــض روی واژه »ســلم«، بــه صلــح کاوی بــرپ

در مقالــه »صلــح و ســلم در قــرآن کریــم«، نوشــته اصغــر افتخــاری، مجلــه مطالعــات قــرآن 

ــوان یافــت. ــث )1392(، می ت و حدی

ــن منظــر پژوهــیش صــورت  ــون از ای ــا کن ــه پیــش روی دغدغــه آن را دارد و ت آنچــه مقال

ــردازد و  ــح می پ ــلم و صل ــی س ــوزه مفهوم ــک ح ــه تفکی ــدا ب ــه ابت ــت ک ــت آن اس ــه اس نیافت

ســپس بــا خــط فرمــان واژه ســلم، رونــد ظهــور و حضــور آن در کتــاب آســما�ن را مــی کاود. 

ــالمی  ــات اس ــوم در الهی ــن مف ــه ای ــه چگون ــد ک ی می کن ــری ــه، پیگ ــرد صلح پژوهان ــا رویک و ب

ــاری نمــوده اســت. ــه بســط عمــی صلــح ی مخصوصــا در معــارف شــیعی، ب

مفهوم واژه ِسلم

ــلم«  ــده، »ِس ــرده ش ــکار ب ــح ب از صل ــری ــرای تعب ــرب ب ــت ع ــه در لغ ــن واژه ای ک ی مهمرت

اســت. در قــرآن کریــم، 140 بــار از مشــتقات واژه »ســلم« اســتفاده شــده اســت، اهــل لغــت 

« بــه معنــای  ن در معنــای ایــن واژه اختــالف دارنــد. برخــی می گوینــد »ِســلم« بــه کــر »ســ�ی

« معنایــش »تســلیم« و »اطاعــت« اســت. بعــین گفته  انــد  ن »صلــح« بــوده، و بــه فتــح »ســ�ی

«، »اســالم« اســت. )رازى، 1408،  3،  ن ــه کــر »ســ�ی ــح، و ب « معنایــش صل ن ــح »ســ�ی ــه فت ب
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 ،1412 ، ــَلُم«؛ یعــین صلــح« )اصفهــا�ن ــْلُم و السَّ ــاَلُم و السِّ ص163(اصفهــا�ن می گویــد: »السَّ

ص421( ســلم القــوُم«؛ یعــین آن قــوم بــا هــم آشــیت و توافــق کردنــد. )مهیــار، �ب تــا، ص58(

(، بــر وزن ِعلــم، و یــا بــر وزن َفَلــس و َفــرَس، بــه معنــاى  ن ِســْلم ) بــه کــر ســ�ی

ــازش )رازى، 1408،  3، ص163 ؛  ــت، س ــالمت، عافی ــت، س ــالم، صح ــح، س ــالمت، صل مس

، 1416، ص245 ؛  ،1371، 4، ص299 ؛ جوهــری،1404، 5، ص1951؛ راغــب اصفهــا�ن قــر�ش بنــا�ی

ــت. ــده اس ــا، 4،ص 202( آم ی، �ب ت ــرب ــن،1985،2، ص238 ؛ ط ــع البحری مجم

ــه  ــا توجــه ب ن ب ــری ــزد لغت شناســان، مفــران ن ــای »ســلم« ن ــالف معن ــه اخت ــا توجــه ب ب

ــا  ــد. ب ــه کرده ان ــی ارائ ــات مختلف ــای آن نظری ــف، در معن ــات مختل ــن واژه در آی ــرد ای کارب

ــة«  ــْلِم َکافَّ ِ السِّ
ــوا �ن ــوا اْدُخُل ــَن آَمُن ذی ــا الَّ ــا أَیَُّه ــد: »ی ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــه آنک ــه ب توج

ن اســتفاده می شــود کــه صلــح و آرامــش تنهــا در پرتــو  )بقــره: 208( از مفهــوم ایــن آیــه چنــ�ی

ن مــادى هرگــز جنــگ، ناامــین و اضطــراب  ایمــان امکان  پذیــر اســت، و تنهــا بــا تکیــه بــر قوانــ�ی

ی   از دنیــا بــر چیــده نخواهــد شــد؛ زیــرا عالــم مــاده، همــواره رسشــار از کشــمکش و درگــری

ــو�ی و  ــه همس ــت ن ات اس ــرش ــم تک ــاده، عال ــم م ، عال ــدرا�ی ــوفان ص ــول فیلس ــه ق ــت. ب اس

ــر  ــح امکان پذی ــان، صل ــوى ایم وی معن ــری ــا ن ــا ب ، 1362، ص 68(. و تنه ــا�ی ــا�ن )طباطب همس

ــه خــدا،  ــو ایمــان ب ــا در پرت ــوان گفــت تنه ــه، می ت ــه دعــوت عمومــی آی ــا توجــه ب ــوده و ب ب

ازی، 1374،  2، ص82( ــری ــکارم ش ــود. )م ــد ب ــح، امکان  پذیرخواه صل

ن اگــر اصــل کلمــه »ســلم« از انقیــاد )اطاعــت( باشــد، بــا توجــه بــه آیــه: »ِإْذ قــاَل  همچنــ�ی

ن بازگشــت بــه تســلیم و انقیــاد دارد؛ چــرا  َلــُه َربُّــُه أَْســِلْم قــاَل أَْســَلْمُت« )بقــره:131( صلــح نــری

ــا مســالمت و بــدون  ــار دیگــری ب کــه در ســایه صلــح و ســازش اســت کــه هــر فــردی در کن

ــد. )رازى،1420،  5، ص352(  می کن
گ

ــد� ی زن ــری درگ

بنابرایــن بــا دقــت در آنچــه کــه بیــان شــد، بــه نظــر می رســد واژه »ســلم« و »صلــح« از 

نظــر معنــا�ی نزدیــک بــه هــم بــوده، و در فرهنــگ قــرآن کاربــرد یکســان دارنــد. ایــن معنــا از 
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بســیاری از آیــات قــرآن قابــل برداشــت اســت؛ البتــه همان گونــه کــه بیــان شــد، واژه »ســلم« 

ی  ِ
ِذیــَن آَمُنــوا اْدُخُلــوا �ن ی دارد. خداونــد متعــال مــی فرمایــد: »یـَـا أَیَُّهــا الَّ ه معنــا�ی بیشــرت گســرت

ــًة« )بقــره:208( تســلیم شــدن بــه فرمــان حــق، و دوســیت بــا دوســتان خداونــد و  ــْلِم َکافَّ السِّ

اهل بیــت)ع(، و دشــمین بــا دشــمنان خداونــد و اهل بیــت)ع(، در منابــع شــیعی بــه معنــای 

ــال در  ــادى، 1408،  1، ص188(. مث ــت )گناب ــده اس ــری ش ــت)ع( تفس ــت اهل بی ــه والی ورود ب

ــْم«  ــْن َحاَربَُک ــاَلَمُکْم َو َحــرٌْب ِلَم ــْن َس ــْلٌم ِلَم ِّی ِس
فــرازی از زیــارت عاشــورا مــی خوانیــم: »ِإ�ن

مــن ســلمم و در صلحــم بــا کــی کــه بــا شــما در صلــح اســت، و در جنگــم بــا هــر کــس کــه 

ن بنــده و خداونــد، و  بــا شــما در جنــگ اســت. چــرا کــه ســلم و حــرب، ارتباطــی کــه بایــد بــ�ی

فرســتادگانش بــر قــرار گــردد. و یــا آنکــه در روایــت امــام ســجاد)ع( آمــده اســت کــه فرمودنــد: 

)ع( بــوده، و ســالمت و امنیــت واقعــي اســت کــه مــردم  ن المؤمنــ�ی »ِســلم، همــان والیــت، امری

در ســایه آن از نعمــت امنیــت و آســایش و آرامــش برخــوردار مــي شــوند. اگــر مســلمانان، 

ی 
گ

ــد� ــاري هــا در زن ــي پیوســتند، گرفت ت م ــت آن حــرصن ــه والی ــت رســول خــدا ب ــس از رحل پ

، 1404، ص113( ســیا�ی و اجتماعــي مســلمانان بــه وجــود نمــي آمــد.« )ابــن شــعبه حــرا�ن

ــْلِم  ی السِّ ِ
ِذیــَن آَمُنــوا اْدُخُلــوا �ن ــا أَیَُّهــا الَّ الزم بــه ذکــر اســت اختــالف مفــران در آیــه: »یَ

ــًة« )بقــره: 208( قابــل توجــه اســت: َکافَّ

برخــی معتقدنــد صلــح و ســلم تنهــا در پرتــو ایمــان امکان  پذیــر اســت؛ از ایــن رو اکتفــا 

ن مــادى، هرگــز نمی توانــد جنــگ، ناامــین و اضطــراب را از دنیــا بــر چینــد؛ و اگــر  بــه قوانــ�ی

ــود.  ــد ب ــن خواه ــری ممک ــلم غ ــح و ِس ــد، صل ل نکن ــرت ــی را کن ــان، آدم ــوى ایم وى معن ــری ن

دعــوت عمومــی ایــن آیــه کــه همــه مؤمنــان را بــدون اســتثناء از هــر قــوم و نــژادی بــه صلــح 

ِســلم دعــوت می کنــد، در پرتــو ایمــان بــه خــدا، و تشــکیل حکومــت واحــد جهــا�ن رسشــار از 

ازی، 1374،  ســلم و صلــح، امکان  پذیرخواهــد شــد. )آلــو�،1415، 2، ص123 ؛ مــکارم شــری

 2، ص 82(
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عــده ای هــم معتقدنــد مقصــود از ایمــا�ن کــه در ابتــدای آیــه آمــده، اســالم اســت کــه 

ــد. و مقصــود از ســلم، بیعــت  ــول دعــوت ظاهــرى بدســت می آی ــی و قب ــا بیعــت عموم ب

ــان  ــرد در ایم ــه آن، ف ــل ب ــت و عم ــرش بیع ــا پذی ــرا ب ــت. زی ــل اس ــراه عم ــویص، هم خص

ــردد.  ــل می  گ ــازع حاص ــح و دوری از تن ــراى او صل ــج ب ــه تدری ــده، و ب ــل ش ــی داخ حقیق

)گنابــادى، 1408،  1، ص188(

ــلم  ــه، س ــت ک ــای آن اس ــلم، گوی ــح و س ــم از صل ــرآن کری ــف ق ــه تعری ــرر� مقایس ب

و�ن اســت، و در قــرآن کریــم بــا مفاهیمــی چــون عدالــت، حــق،  بیانگــر رویکــرد ایمــا�ن و بــری

عــزت و ایمــان، همــراه اســت. امــا صلــح دارای رویکــردی مثبــت و درو�ن اســت کــه در قالــیب 

عادالنــه و بــه منظــور دســتیا�ب بــه اهــداف الهــی ترســیم می گــردد؛ و ارزش عــریصن آن ناظــر 

ــا، ص90(. ــت اســت )ابن فــارس، �ب ت ــن و عدال ــه مقدمه ســازی تحقــق اهــداف دی ب

روند نزول ِسلم در سال های وحی

واژه ِســلم و مشــتقات آن، در ســال هــای متعــدد نــزول قــرآن و در آیــات متعــدد بــه کار 

رفتــه اســت. نمــودار فــراوا�ن ِســلم و مشــتقات آن در ســالهای مختلــف نــزول قــرآن کریــم 

عبارتنــد از:
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ــد آنکــه گرچــه در برخــی از  ــزول واژه ســلم و مشــتقات آن بدســت می آی آنچــه از ســری ن

ســالهای نــزول آیــات مرتبــط بــا واژه ســلم افزایــش یافتــه اســت، امــا آنچــه بــه طــور کی از 

نــزول ایــن واژه در ســری نــزول وحــی بدســت مــی آیــد آنکــه قــرآن کریــم بــه صــورت مســتمر 

و پیــا�پ بــر ســلم و صلــح و ایجــاد امنیــت، در میــان افــراد و جامعــه تاکیــد داشــته اســت. 

ایــن تاکیــد قــرآن کریــم بــر ســلم و صلــح تنهــا منحــرص بــه جامعــه اســالمی نشــده، بلکــه 

تاکیــدات مکــرری بــر ایجــاد ســلم و صلــح در جامعــه داشــته اســت. از ایــن رو اســالم تنهــا 

ن  دیــین اســت کــه بــه صــورت مکــرر و مســتمر بســیاری از مبــا�ن ایمــا�ن و انســا�ن خــود را نــری

بــر ایــن اســاس بنــا نهــاده اســت.

مشتقات ِسلم در قرآن

ــن  ی ــف آن، مهمرت ــتقات مختل ــلم« و مش ــرد واژه »ِس ــراوا�ن کار ب ــودار ف ــه نم ــه ب ــا توج ب

ــد از: ــم عبارتن ــرآن کری ــدگاه ق ــن واژه از دی ــتقات ای مش

(: بــر وزن َفعــال، بــه معنــای ســالمت، بــه دور از آفــات و  ن الــف( ســالم )بــه فتــح ســ�ی

ــن واژه  ،1403، 1، ص281(. ای ــو�ن ت ،1416، ص242 ؛ رسش ــا�ن ــب اصفه ــت. )راغ ــده اس ــوب آم عی

وُس  ــُك اْلُقــدُّ ــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَمِل ــِذي اَل ِإَل ــُه الَّ از اســماء حســین خداونــد متعــال اســت: »ُهــَو اللَّ

:23( کلمــه ســالم یــا ِســلم، از خــود پــروردگار نشــأت گرفتــه اســت؛ زیــرااز  ــاَلُم « )حــرش السَّ

ن  ــ�ی ــان مــی دارد. چن ــح و ســالم اســت، بی ــن کلمــه جوهــره خــدا را کــه صل ــدگاه قــرآن ای دی

ــت  ــد اســت. عل ــه خــالف اراده خداون ــد، وگرن ــق نمی کن ــه ســلم و صــالح خل خــدا�ی جــز ب

توصیــف خداونــد بــه ســالم آن اســت کــه:

ــچ عیــب و آفــیت در  ــا از صفــات ذات و جمــال، و بــه معنــای ســالم اســت، یعــین هی ی

، 1367، 1، 190 ؛ بیضــاوی،  ،1416،ص 209 ؛ ابــن اثــری ذات خداونــد راه نــدارد. )راغــب اصفهــا�ن

1418، 2، ص 261(
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ن از ظلــم او، و از نقــص،  یــا از صفــات فعــل و جــالل اســت، یعــین بنــدگان خداونــد نــری

ــود.  ــد ب ــد خواهن ــن رو در ســلم و ســالمت خداون ــان هســتند. از ای ــب و آفــت او در ام عی

ــم:33(  ا«)مری ــُث َحیًّ ــْوَم أُبَْع ــوُت َو یَ ــْوَم أَُم ــْدُت َو یَ ــْوَم ُوِل َّ یَ ــَیی ــالُم َع ــه: »َو السَّ ــد آی مانن

ســلم و امنیــت حقیقــی کــه همــان رضایــت الهــی اســت، نصیب شــان خواهــد شــد. 

ی، 1413، 3، ص 187( ، 1403، 1، ص 191؛ زمخــرش تــو�ن )رسش

ــح در  ــات فعــل، ســلم و صل ــات ذات باشــد و چــه از صف ــن ســالم چــه از صف بنابرای

خالــق و مخلــوق جــاری خواهــد بــود. بــا توجــه بــه آنکــه نظــام هســیت بــر اســاس ســلم و 

صلــح اســت و نــه تنــازع و حــرب، پــس نبــود ســلم و صلــح خــالف نظــام هســیت محســوب 

می شــود.

(: بــر وزن َعْقــل، بــه معنــای مســالمت، صلــح و ســازش آمــده  ن ب( َســْلم )بــه فتــح ســ�ی

ــه« )انفــال: 61( ایــن آیــه خطــاب  ْل َعــَی اللَّ ــْلِم َفاْجَنــْح َلَهــا و َتَــَوکَّ اســت: »َو ِإْن َجَنُحــوا ِللسَّ

)ص( اســت کــه اگــر کفــار مایــل بــه ســازش  بــوده و تمایــل بــه صلــح نشــان دادنــد،  بــه پیامــرب

ــ� از  ــه ی ــه ب ــن آی ــن. )رازى، 1408،  3، ص 163( ای ــدا ک ــه خ ــوّکل ب ــاش و ت ــل ب ن مای ــری ــو ن ت

ــح در جنــگ اســت اشــاره دارد،  ن اســالم، کــه صل ــ�ی ــن مب ن و دیدگاه هــای اســا� دی ــ�ی قوان

ن جنــگ، صلــح  بایــد مقــدم باشــد، و حــیت بــا دشــمن خــود  بدیــن معنــا کــه حــیت در حــ�ی

ن بایــد بــا قواعــد ِســلم و امنیــت برخــورد نمــود. ایــن رویکــرد در واقــع توجــه بــه کرامــت  نــری

ن اســالم، نــه تنهــا  انســا�ن اســت. چــرا کــه تنهــا بــا پایبنــدی و متعهــد بــودن بــه ایــن قوانــ�ی

ن  ش کمــی و کیفــی دیــن الهــی و قوانــ�ی اســاس دیــن بــا�ت خواهــد مانــد، بلکــه موجــب گســرت

�، 1415، 4، ص 173( ، 1417، 8، ص 86 ؛ طــرب ــا�ی آن خواهــد شــد. )طباطب

ــه  ــان شــده اســت1 ب ــرآن بی ــار مــورد در ق ــل، چه ــر وزن ّفَع ــح الم(: ب ــه فت ج( ســَلم )ب

ــه  ــه کریم ــل:87( آی ــَلَم« )نح ــٍذ السَّ ــِه یَْوَمِئ ــْوا ِإیَل اللَّ ــت: »َوأَْلَق ــاد اس ــت و انقی ــین اطاع مع

�، 1415، 4، ص 162( اشــاره بــه روزی دارد کــه بنــدگان تســلیم و منقــاد خــدا هســتند. ) طــرب

1.شامل:نساءآیات90و91؛نحلآیات28و87
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د( ُســّلم )بــه ضــّم س و تشــدید الم(: دو بــار در قــرآن بــه معنــای نردبــان بــکار رفتــه1؛ 

ه. علــت ایــن تســمیه آن اســت کــه تــو را بــه  خــواه از چــوب باشــد، یــا از ســنگ، و یــا غــری

ــَي  : »أَْن تَْبَتِغ ــری ، 1403، 1، ص 201( نظ ــو�ن ت ــاند. )رسش ــرده، و می رس ــلیم ک ــی تس ــه  خواه آنچ

ــَماِء َفَتأِْتَیُهــْم ِبآیَــٍة« )انعــام:35( در ســبب نــزول آیــه آمــده:  ی السَّ ِ
ًما �ن ی ااْلئَرِْض أَْو ُســلَّ ِ

نََفًقــا �ن

ن  ت گــران می آمــد. خــدا در رفــع آن فرمــود: اگــر منفــذى در زمــ�ی کان بــر آن حــرصن اعــراض مــرش

ن بــه آســمان پیــدا کــین و آیــه اى بــراى آنهــا بیــاورى کــه وادار  ، یــا نردبــان بــرای بــاال رفــ�ت بیــا�ب

بــه ایمانشــان کنــد، ایمــان نمــی آورنــد. چــرا کــه خداونــد ایمــان و کفــر بــا اختیــار اراده کــرده 

�،1372،  4، ص 421( ،1417، 5، ص 125 ؛ طــرب اســت، نــه بــه اجبــار )طباطبــا�ی

ُموا  ر( تســلیم: بــر وزن تفعیــل، بــه معــین ســالم کــردن اســت: »َفــِإَذا َدَخْلُتــْم بُُیوتـًـا َفَســلِّ

ــه  ــه اهــل خان ــا کــه ب َبًة«)نــور:61( بدیــن معن ــًة َطیِّ ــِه ُمَباَرَک ــْن ِعْنِداللَّ ــًة ِم ــُکْم تَِحیَّ ــَی أَنُْفِس َع

ِذیــَن  ، 1417، 15، ص 204( خداونــد متعــال مــی فرمایــد: »یَــا أَیَُّهــا الَّ ســالم کنیــد. )طباطبــا�ی

ُموا تَْســِلیًما«)احزاب:56( از ایــن رو تســلیم امــری همــراه بــا آرامــش  ــوا َعَلْیــِه َوَســلِّ آَمُنــوا َصلُّ

ــده  ن آم ــ�ت ــگاه داش ــالم ن ــین س ــه مع ن ب ــری ــب، 1378، 14، ص 224( ن ــت. )اطی ــت اس و امنی

ُدوِر«)انفــال:43( مــراد  َم ِإنَّــُه َعِلیــٌم ِبــَذاِت الصُّ ــَه  َســلَّ ی ااْلئَْمــِر َوَلِکــنَّ اللَّ ِ
اســت: » َوَلَتَنازَْعُتــْم �ن

آن اســت کــه اگــر لطــف خداونــد نبــود، شــما بــه دلیــل تــرس، دســت از کارزار می کشــیدید؛ 

 ،9 ،1417 ، امــا خداونــد شــما را از تــرس و منازعــه، در ســالمت نــگاه داشــته اســت. )طباطبــا�ی

ْمُتْم  ى: »ِإَذا َســلَّ ن ن تســلیم، بــه معنــای دادن چــری �، 1372، 10، ص 44( همچنــ�ی ص115 ؛ طــرب

ُموا تَْسِلیًما«)نســاء: 65(  ــلِّ ــاد: »َویَُس ــا اطاعــت و انقی ــُروِف« )بقــره:233( و ی ــْم ِباْلَمْع ــا آتَْیُت َم

، 1416، ص 238( ن بــه کار رفتــه اســت. )راغــب اصفهــا�ن نــری

 ،1403، تــو�ن س( اســالم: بــه معنــای انقیــاد و تســلیم امــر خداونــد بــودن، آمده اســت )رسش

ــا  ــَماَواِت َوااْلئَرِْض« )آل عمــران: 83(، و یــا: »َفَلمَّ ی السَّ ِ
1،ص229(. ماننــد: » َوَلــُه أَْســَلَم َمــْن �ن

ــد:  ــودن آمــده، مانن ــراد ب ــراد از اســالم، تســلیم ظاهــرى م ــَلَما«)صافات: 103( گاهــی م أَْس

1.شامل:انعام،آیه35؛طورآیه:38
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«)بقــره:131(؛ ایــن تســلیم، تســلیم و  َ ن ــرَبِّ اْلَعاَلِم�ی ــَلْمُت ِل ــاَل أْس ــِلْم َق ــُه أَْس ــُه َربُّ ــاَل َل »ِإْذ َق

ن خــود را زبــون  ن نــا�ش  شــده باشــد؛ بلکــه یــ� از طرفــ�ی منقــادی نیســت کــه از علــم و یقــ�ی

و فاقــد قــدرت دیــده، بــه ظاهــر منقــاد می شــود، کــه از نظــر قــرآن ایــن تســلیم ظاهــری 

: »ُقــْل  ، 1416، ص 238(. نظــری ارز�ش نــدارد )ابن منظــور، 1408، 2، ص 242 ؛ راغــب اصفهــا�ن

ن می گفتنــد: ایمــان آوردیــم  َلــْم تُْؤِمُنــوا َوَلِکــنْ ُقوُلــوا أَْســَلْمَنا«)حجرات: 14( اعــراب بادیــه نشــ�ی

ن دارد. در جــواب آمــده کــه ای  آنچــه می گوئیــم در دل داریــم و دلمــان بــه آن مطمــ�ئ

)ص( بــه آنهــا بگــو ایمــان نیاورده ایــد بلکــه بگوئیــد تســلیم شــده ایم. یعــین اســالم  پیامــرب

 ،1372 ،� ــا آن در حــال جنــگ نیســتیم، امــا تســلیم آن هســتیم )طــرب را قــوى دیــده و ب

ت رســول)ص( اختصــاص  یعــت حــرصن ــه رسش ــه ب ــی اســت ک 26، ص 44(. گرچــه اســالم نام

ــاد  ــه تســلیم و منق ــردم را جــز ب ان م ــرب ــد، و پیام ــان اســالم ان ــام ادی ــا تم ــرده، ام ــدا ک پی

ــه  ــاد ب ــالم، و انقی ــط اس ــدا فق ــزد خ ــن در ن ــرا دی ــد. زی ــوت نکرده ان ــودن، دع ــد ب خداون

اوســت. اختــالف اهــل کتــاب از روى جهــل و نــادا�ن نیســت، بلکــه دانســته، یــا از روي حســد 

ــودن، و  ــاد او ب ــق و منق ــه اراده ح ــوع ب ــن خض ــه دی ــد ک ــه می دانن ــد، وگرن ــالف کرده ان اخت

، 1417، 18، ص 90(. خداونــد متعــال بــا بیــان  جــز تســلیم شــدن بــه خــدا نیســت. )طباطبــا�ی

، بیــان مــی دارد: »َو َمــْن  ن ان در تصدیــق یکدیگــر، و انقیــاد اهــل آســمانها و زمــ�ی میثــاق پیامــرب

ْســالِم ِدینــاً َفَلــْن یُْقَبــَل ِمْنــُه...«)آل عمــران: 85( َ ااْلإِ ْ یَْبَتــِغ َغــری

فــرق اســالم و ایمــان، آن اســت کــه اســالم نــا�ش از ایمــان، و نتیجــه آن اســت. ایمــان 

از امــن و آرامــش قلــب می باشــد. مؤمــن کــی اســت کــه عقایــد حقــه را تصدیــق، و قلبــش 

ن عمــل و تــوأم  ن و �ب تشــویق باشــد. انقیــاد در بیشــرت مــوارد یــا عــ�ی دربــاره آنهــا آرام، مطمــ�ئ

بــا عمــل اســت: »َوَمــا َزاَدُهــْم ِإالَّ ِإیَمانـًـا َوتَْســِلیًما«)احزاب:22( در ایــن آیــه هــر دوی ایمــان، 

، را در مقابــل فرمــان  اســالم مــورد توجــه قــرار گرفتــه، و تصدیــق، انقیــاد و اطمینــان قلــیب

حــق بیــان مــی دارد. بــه دلیــل آنکــه ایمــان بــدون اســالم و انقیــاد فاقــد ارزش اســت. ایــن 

 را مجّســم می کننــد. امــا در برخــی از آیــات ایمــان بــه معنــاى 
گ

ــت و بنــد� دو، مقــام عبودیّ
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اســالم، و اســالم بــه معنــاى هــر دو بــه کار رفتــه اســت ) آلــو�،1415، 5، ص 139 ؛ 

ــِه َواْشــَهْد ِبأَنَّــا ُمْســِلُموَن«)آل عمــران:52(، و:  ــا ِباللَّ ، 1417، 18، ص 90(. ماننــد: »آَمنَّ طباطبــا�ی

» َوَمــا َزاَدُهــْم ِإالَّ ِإیَمانًــا َوتَْســِلیًما«)احزاب: 22(.

معناتعداد در قرآنواژه

سالمیت و دوری از آفت22سالم

مسالمت در جنگ، سازش1َسلم

اطاعت و انقیاد1ّسَلم

نردبان، رساندن به تسلیم1ُسّلم

اطاعت و انقیاد، همراهی با امنیت و آرامش3تسلیم

انقیاد و تسلیم واقعی امر الهی2اسالم

اقسام ِسلم

بــا توجــه بــه دیــدگاه مفــران، و از دیــدگاه قــرآن کریــم مــی تــوان واژه ِســلم و مشــتقات 

آن را بــه اقســام زیــر تقســیم نمــود:

ِسلم در باطن و ظاهر

سلم، گاهی در سالمت باطین بکار رفته است و گاهی سالمت ظاهری. مانند:

ــٍب َســِلیٍم«)صافات:84( قلــب ســلیم، یعــین  ــُه ِبَقْل : » ِإْذ َجــاَء َربَّ ، نظــری ســالمت باطــین

فــرد در باطــن از شــك و حســد و کفــر و... ســالم و بــه دور باشــد.

َمٌة اَل ِشــَیَة ِفیَها«)بقــره:71( یعــین ســالمت ظاهــری و خــایل  : »ُمَســلَّ ســالمت ظاهــری، نظــری

�، 1372، 23، ص71(. ، 1417، 17، ص 87؛ طــرب بــودن از عیــوب و نواقــص )طباطبــا�ی

                         سالمت باطین قلب سلیم

     

 

اقسام ِسلم       

                         سالمت ظاهری عدم نقض و عیوب
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تحقق خارجی ِسلم

ــه  ــن آی ــد متعــال در ای ــوِد«)ق:34( و خداون ــْوُم اْلُخُل ــَك یَ ــاَلٍم َذِل ــا ِبَس ــه: »اْدُخُلوَه در آی

بــه بهشــتیان نویــد وارد شــدن بــه ســالمت در بهشــت را داده؛ و بــه ســلم و ســالمیت اشــاره 

ــاُر  ــا نَ ــا یَ ــا در آیــه: »ُقْلَن ــا انجــام فعــل خارجــی محقــق می شــود. ی می کنــد کــه در خــارج ب

ی بـَـرًْدا َوَســاَلًما َعــَی ِإبَْراِهیَم«)انبیــاء:69( ســالم بــودن آتــش �ب حــرارت و �ب ســوزش بــودن  ِ
ُکــو�ن

آن نســبت بــه ابراهیــم)ع(، را بیــان مــی دارد کــه بــه معنــای اثــر و تحقــق ســالم و ســالمت 

، 1417، 14، ص107(. در فعــل  واقعــی و خارجــی اســت )طباطبــا�ی

اثــر و تحقــق ســالم و ســالمت در فعــل واقعــی و خارجــی، گاهــی بــه شــیوه قــول بیــان 

ن ســالمت از خداونــد بــرای شــخص اســت. بــه عنــوان  می شــود. کــه بــه معنــای دعــا و خواســ�ت

ــْل َســاَلٌم َعَلْیُکْم«)انعــام:54(، و:  ــا َفُق ــوَن ِبآیَاِتَن ــَن یُْؤِمُن ِذی ــاَءَك الَّ ــه در آیــات: »َوِإَذا َج نمون

ــق  ــا تحق ــه در اینج ــل آنک ــه دلی ــراف:46( ب ــاَلٌم َعَلْیُکْم«)اع ــِة أَْن َس ــاَب اْلَجنَّ ــاَدْوا أَْصَح » َونَ

قــول از جانــب خداونــد متعــال اســت، لــذا تحّیــیت رسشــار از پــا�، برکــت و رحمــت اســت. 

ــات تحقــق  ــن آی ــر شــما. ســالم در ای ــاد از خــدا ب ســالم علیکــم یعــین ســلم و ســالمت ب

ــا  ــالم می شــود، ت ــه اهــل بهشــت اع ــه ب ــد، ک ــب خداون ــول اســت از جان فعــل خارجــی ق

ازی، 1374،  اهــل جنــت بداننــد کــه پیوســته در ســالمت و امنیــت خواهنــد بــود )مــکارم شــری

5، ص158(.

یــا اینکــه ممکــن اســت گوینــده ایــن ســالم مالئــک باشــند کــه خطــاب بــه اهــل بهشــت 

اِر«)رعــد:24( چــرا کــه ســالم مالئکــه  َ الدَّ ــْم َفِنْعــَم ُعْقــیب ْتُ َ گوینــد: »َســاَلٌم َعَلْیُکــْم ِبَمــا َصرب

ــْن رَبٍّ رَِحیٍم«)یــس:58(  ــْواًل ِم ن روســت کــه در آیــه: »َســاَلٌم َق بــا اجــازه خداســت. از همــ�ی

ســالم خداونــد خوانــده شــده اســت.

بــا توجــه بــه آیــه: »َو ِإَذا َخاَطــب َُهُمــا ْلَجاِهُلــو نََقاُلــو اَســاَلًما«)فرقان: 63(، »ســالماً« هــم 

می توانــد مفعــول فعــل محــذوف باشــد، بــه معنــای: »نَْطُلــُب ِمْنُکــُم الَســالَمَة«، و یــا اینکــه 
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،1416، ص241( یــا  صفــت محــذوف باشــد، بــه معنــای: »قالــوا َقــْوالً َســالماً«)راغب اصفهــا�ن

در آیــات: »الیَْســَمُعوَن ِفیَهــا َلْغــًوا َوال تَأِْثیًما.ِإالِقیــال َســالًما َســالًما«)واقعة:25-26( تصویــری 

از بهشــت بیــان مــی دارد کــه در قــرآن نهرهــای جــاری، باغ هــای زیبــا، وفــور شــادی، ســلم 

و ســالمت همــراه اســت، جــا�ی کــه اهــل آن جــز ســالم و درود نمی شــنوند. مــراد از ســالم، 

هــم در قــول اســت و هــم در عمــل. یعــین ایــن افــراد در بهشــت بــه یکدیگــر ســالم گوینــد 

�، 1372، ج 27، ص  ، 1417،ج 19، ص 109؛ طــرب و از همدیگــر در ســالم باشــند )طباطبــا�ی

.)171

گستره ِسلم

ــل  ــی قاب ــی و کیف ــرد کم ــوان در دو رویک ــم را می ت ــرآن کری ــلم در ق ه س ــرت ــه و گس دامن

ــرار داد: ــرر� ق ب

الف( گستره َکمی

خداونــد متعــال در آیــات قــرآن خطــاب از ســلم را یــا مخصــوص بــه فــرد خــایص بیــان 

«)واقعــة:91(  ِ
ن ــاِب اْلَیِم�ی ــْن أَْصَح ــَک ِم ــه: »َفَســالٌم َل ــال در آی ــا گــروه خــاص. مث نمــوده، و ی

ــوی  ــو از س ــر ت ــالم ب ــود: س ــه مي  ش ــت، گفت ن اس ــ�ی ــاب یم ــه از اصح ــی ک ــه ک ــاب ب خط

ن هســتند. ــه از اصحــاب الیمــ�ی دوســتانت ک

ت رســول)ص( اســت، و یــا اهــل بهشــت، کــه خداونــد  ایــن ســالم، یــا خطــاب بــه حــرصن

در موردشــان می فرمایــد: »اَل یَْســَمُعوَن ِفیَهــا َلْغــًوا ِإالَّ َســاَلًما«)مریم:62(. یــا در آیــه: 

«)صافــات:78-79(، ســالم و تحّیــیت  َ ن ی اْلَعاَلِم�ی ِ
ِ االآِخِریــَن َســاَلٌم َعــَی نـُـوٍح �ن

»َوتََرْکَنــا َعَلْیــِه �ن

ت نــوح)ع( از جانــب خداونــد اســت کــه در تمــام قــرآن ســالمی بــه ایــن  خطــاب بــه حــرصن

وســعت، در مــورد هیــج شــخی بــکار نرفتــه اســت. زیــرا نــوح)ع( اول کــی اســت کــه بــه 
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ك و اثــر آن را در هــم کوبیــد، و در حــدود هــزار ســال در ایــن  دعــوت توحیــد برخاســت، و رسش

ن بــا ایــن ســالم، او را بــه ثنــا و دعــا وعــده  راه متحمــل رنج هــای عدیــده گشــت. خداونــد نــری

ــن  ــود. ای ــیب خواهــد ب ی بهــره و نصی ــراى او، از هــر خــری ــا روز قیامــت ب ــه ت مــی دهــد، ک

ســالم و تحّیــت، تحقــق قــول خداونــد بــه صــورت خارجــی و واقعــی اســت.

، یــا عالــم جــن، انــس و  دامنــه ایــن ســلم بــه حــدی وســیع اســت کــه در آن عالــم بــرش

ــای  ــه معن « حــال از اســالم اســت. ب َ ن ِ اْلعاَلمــ�ی
ــرا »�ن ــد مــد نظــر باشــد. زی مالئکــه می توان

ــود.  ــد ب ــت و خواه ــان هس ــان عالمی ــته در می ــالم پیوس ــه آن س ــوح در حالیک ــر ن ــالم ب س

ــه  ــی دارد. ب ــان م ــه شــیوه خــاص بی ــورد گروهــی ب ــا در م ، 1417، 17، ص109( ام ــا�ی )طباطب

ن هســتند.  عنــوان نمونــه می فرمایــد: » ِإال ِقیــال َســالًما َســالًما«)واقعه /26( ایــن گــروه مقربــ�ی

ازی، 1374، 23، ص141( ــری ــکارم ش ،1417، 19، ص61؛ م ــا�ی )طباطب

ب( گستره کیفی

ــی دارد.  ــان م ــت خــایص بی ــا کیفی ــرآن خطــاب از ســلم را ب ــات ق ــد متعــال در آی خداون

َّ َمْطَلــِع اْلَفْجِر«)قــدر:5(، »هــی« اشــاره بــه لیلــة قــدر دارد.  مثــال در آیــه: »َســاَلٌم ِهــَي َحــیت

بدیــن معنــا کــه ایــن شــیب اســت کــه قــرآن در آن نــازل شــده، در آن شــب تــا طلــوع فجــر 

رسشــار از ســالم و ســالمت اســت. امــا کیفیــت ایــن ســالم در کالم امــام ســجاد)ع( بیــان 

ــْن  ــی َم ــِر َع ــوِع اْلَفْج ــِة ِایل ُطُل َک َ َ ــُم اْلرب ــْدِر... َســالٌم داِئ ــَة اْلَق ــّماها َلْیَل شــده اســت کــه: »َس

ــْن َقضاِئِه«)صحیفــه ســجادیه: دعــای 44( بــه عبــار�ت دیگــر  ــَم ِم ــاِدِه ِبمــا اَْحَک ــْن ِعب یَشــاُء ِم

ــراى کســا�ن ســالم نــازل می شــود کــه اهلیــت آن را داشــته باشــند و تقدیرشــان  ایــن شــب ب

ن شــده، و ارمغــان صلــح و آرامــش را بــرای مومنــان بــه  در شــب قــدر بــه نحــو احســن معــ�ی

یــن زمــان ارتبــاط بــا خــدا، زمــا�ن اســت کــه همــراه بــا قــرب و  همــراه دارد؛ از ایــن رو لــذا بهرت

ســلم باشــد. ماننــد آنکــه قــرآن کــه بــراى مؤمنــان شفاســت، امــا بــرای کافــران ســبب افزایــش 
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،  1417، 20، ص209 ؛  َ ِااّل َخســاراً«)ارساء:82( )طباطبــا�ی ن خســارت اســت: »َو ال یَزیــُد الّظاِلمــ�ی

ازی، 1374، 27، ص274( ــری ــکارم ش �، 1377، 30، ص131؛ م ــرب ط

 برخــی را، بــه جهــت آنکــه جــز بــرای رضــای الهــی قدمــی 
گ

یــا آنکــه خداونــد کیفیــت زنــد�

 َّ ــالُم َعــَیی برنداشــته اند، رسشــار از ســلم و امنیــت الهــی بیــان کــرده، و می فرمایــد: » َو السَّ

، 1417، 14، ص27؛  ــا�ی ا«)مریــم:33( )طباطب ــُث َحیًّ ــْوَم أُبَْع ــوُت َو یَ ــْوَم أَُم ــْدُت َو یَ ــْوَم ُوِل یَ

مغنیــه،2000، 3، ص209(

ه َکمی             فردی گسرت                                   
 

 

ه ِسلم     گسرت

            

گروهی   ه کیفی       گسرت

نتیجه گیری

ــح در  ــر از صل ــوان نتیجــه گرفــت 1: قــرآن در جســتجوی صلحــی فرات ــه طــور کی می ت ب

برابــر جنــگ اســت. همچنانکــه بــر آن واژگان خــاص خــود مصــل مهادنــه و صلــح ارائــه نموده 

: چــه در زمــان جنــگ و بــدون جنــگ،  اســت. مــراد الهــی از ســلم در قــرآن یــک صلــح فراگــری

آشــیت بــا خــود و دیگــری و.. می باشــد. 

ــراد و روح  ــای اف ــد در دل ه ــدا بای ــح، ابت ــتجوی صل ــرای جس ــه ب ــد دارد ک ــرآن تاکی 2: ق

ــه  ــا جامع ــا�ن و ی ــان ایم ــا انس ــر ج ــرآن، ه ــم ق ــه تعلی ــردد. ب ن گ ــ�ی ــان عطرآگ ــه، ایم جامع

ایمــا�ن بــود یــا زمــان و مــکان ایمــا�ن وجــود داشــت، قطعــا بــا صلــح، ســالم و ســلم مواجــه 

ــادى،1408، 1، ص188( ازی، 1374،  2، ص82 ؛ گناب ــری ــکارم ش ــود. )م ــم ب خواهی

3: رونــد ظهــور و حضــور ســلم در قــرآن اشــعار دارد کــه همــاره بایــد از صلــح گفــت. 

هیــچ ســایل از دوران بیست ســه ســاله وحــی نبــود کــه صــدای آســما�ن صلــح، از زبــان رســول 
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امــو�ن بایــد از  خــدا ص جــاری نشــود. البتــه قــرآن تاکیــد دارد کــه بــا توجــه بــه حــوادث پری

ســلم ســخن رانــد. 

ن نباشــد، هارمــو�ن آفرینــش، بــه هم  4: ســلم حقیقــت جــاری در هســیت اســت. اگــر چنــ�ی

می ریــزد. خــدای ســجان هــم ذات خــود و هــم فعــل خــود را دارای ســلم معــر�ن می کنــد. 

لــذا بــرای صبغــه الهــی بخشــیدن بــه آفرینــش، بایــد صلــح را آفریــد. ایــن آیــات تاکیــد دارد 

. یعــی اســت و هــم تکویــین کــه ســخن اســالم از صلــح هــم ترش

5: اگــر در برخــی آیــات قــرآن، ســلم بــه معنــای مطیــع و منقــاد بــودن، تفســری گشــته، بــه 

ایــن معناســت کــه »هــم پذیــری« و »دگرپذیــری« در ســایه بــاور و عمــل بــه صلــح و پیــش 

ن ایمــان اســت. از آن داشــ�ت
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وت،  القــرآن العظیــم، بــری آلــو�، محمــود، )1415ق(، روح المعــا�ن �ن تفســری   -6

العلمیــه دارالکتــب 

ن )1374(، ترجمه صحیفه سجادیه، تهران، پیام آزادی 7- انصاریان، حس�ی

ــا  ــح ب ــین صل ــگ دی ــوم و فرهن ــح: مفه ــوژی و صل ــن )1383(، ایدئول ــری، محس 8- الوی

گزاری هــا، تهــران، وزارت  ن الملــی خرب تکیــه بــر مــورد اســالم، مجموعــه مقــاالت همایــش ب�ی

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی

وت، دارإحیــاء  یــل و أرسار التأویــل، بــری ن 9- بیضــاوی، عبــدهللا بــن عمــر )1418(، أنــوار الترن

ی اث العر�ب ــرت ال

10- جوادی آمی، عبدهللا )1389(، تفسری تسنیم، قم، ارساء

ن وت، دار العلم للمالی�ی 11- جوهری، اسماعیل بن حماد )1044(، صحاح اللغه، بری

القرآن، مشــهد، بنیــاد  12- رازی، ابوالفتــوح )1408(، روض الجنــان و روح الجنــان �ن تفســری

پژوهش هــاى اســالمی آســتان قــدس رضــوى
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اث العر�ب وت، دار احیاء الرت 13- رازی، فخرالدین محمد بن عمر )1420(، مفاتیح الغیب، بری

ن بن محمد، )1416(، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق، دارالقلم ، حس�ی 14- راغب اصفها�ن

یــل و عیــون االقاویــل  ن ی، جاراللــه )1413(، الکشــاف عــن حقائــق غوامــض الترن 15- زمخــرش

�ن وجــوه التاویــل، قــم، نــرش البالغــه

وت،  یــل، بــری ن ی، محمــود )1407ق(، الکّشــاف عــن حقائــق غوامــض الترن 16- زمخــرش

دارالکتــاب العــر�ب

، سعید )1403(، اقرب الموارد، قم، دار االئسوة للطباعة و النرش تو�ن 17- رسش

ن  ان �ن تفســری القــرآن، قــم، جامعه مدرســ�ی ن ، )1417ق(، المــری ن ، محمدحســ�ی 18- طباطبــا�ی

حــوزه علمیــه قم

19- -------------------، )1362ش(، نهایه الحکمه، قم، موسسه نرش اسالمی

وت، موسســه  ــری القرآن، ب ــان �ن تفســری ــن حســن )1415(، مجمع البی �، فضــل ب 20- طــرب

االعمــی للمطبوعــات

21- طریحی، فخرالدین )1985(، مجمع البحرین، تهران، مرکزالطباعه والنرش 

ن )1378(، اطیب البیان �ن تفسری القرآن ، تهران، اسالم  22- طیب، سید عبدالحس�ی

، قم، هجرت ن 23- فراهیدی، خلیل بن احمد )1410(، الع�ی

، )1371ش(، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه ، عی اکرب 24- قر�ش بنا�ب

25- گنابــادى، ســلطان محمــد )1408(، تفســری بیــان الســعادة �ن مقامــات العبــادة، 

وت، مؤسســة االئعلمــی للمطبوعــات بــری

ازی، نارص )1374(، تفسری نمونه، قم، دارالکتب االسالمیه 26- مکارم شری

27- مغنیه، محمدجواد )2000(، تفسری الکاشف، قم، نرش معارف اهل البیت )ع(

28- مهیار، رضا )�ب تا(، فرهنگ أبجدی، تهران، �ب  جا
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