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Abstract 

The inefficiency of Euclidean geometry in modeling nature led Mandelbrot to 

introduce the geometry of the universe as a geometry with self-similar structures. He 

called these structures, which manifest themselves in different degrees of existence, 

Fractals. Fractality was introduced as one of the three principles in the fuzziness of 

the phenomena of existence. The fractal model, in redesigning our worldview, 

understanding and interpretation of existence can be considered role-playing and 

inspiring. This article seeks to use this model in modeling the understanding of the 

meaning of language of the Qur'an. Therefore, first the basics of fractal geometry 

and its flow in fuzzy intellectual system were explained with library tools. Also with 

a descriptive method (content analysis) the achievement that the principle of 

fractality in fuzzy can provide in understanding language; Expressed. As a case 

study, verses 32 of Surah Ma'idah and 262 of Surah Al-Baqarah were examined. 

According to the results of this research, the model used in these verses has shown a 
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significant fit and coordination with the fractal geometry model and fractal modeling 

in understanding these verses can have several achievements for researchers. 

Keywords: The language of Qor'an ،Fuzzy logic ،Fractality ،Fuzziology 

 



 

 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،دين و علم هاي پژوهش
  27 -  3 ،1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،13 سال ،)پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة دوفصل

 يالگوساز در آن نقش و يشناس يفاز در فركتال هندسه
  قرآن زبان فهم

  بقره سوره 262 و مائده سوره 32 آيات موردي مطالعه

  *انيباقر حسن
  ***يالهد علم يعل ديس ،**افكار دل رضايعل

  چكيده
 هندسـه  كـه  داشـت  برآن را ماندلبروت عت،يطب يساز مدل در يدسياقل هندسه يناكارآمد

ـ نما يمعرف خودمتشابه يساختارها با يا هندسه را يهست ـ ا او. دي  در كـه  را سـاختارها  ني
ـ  يتيفركتـال . ديـ نام فركتـال  كنند، يم ييخودنما يهست مختلف درجات  در يبرخگـ  هـم  اي
 يالگو. ديگرد يمعرف گانه سه اصول از يكي عنوان به يهست يها دهيپد يينما يفاز مطالعه
 الهـام  و نيآفـر  نقـش  توانـد  يم يهست از ما ريتفس و فهم ،ينيجهانب يبازطراح در فركتال،
 معنا فهم يساز مدل در الگو نيا از يريگ بهره دنبال به نوشتار نيا. است شده دانسته بخش

ـ  انيجر و فركتال هندسه يمبان ابتدا رو نيا از. است قرآن زبان و  يفكـر  نظـام  در آن يابي
ـ گرد حيتشر يا كتابخانه ابزار با يفاز ) محتـوا  ليـ (تحل يفيتوصـ  يروشـ  بـا  نيهمچنـ . دي

ـ نما ارائـه  زبـان  فهم در تواند يم يشناس يفاز در يتيفركتال اصل كه را يرهاورد  انيـ ب د؛ي
 قـرار  يبررس مورد بقره سوره 262 و مائده سوره 32 اتيآ يمورد مطالعه عنوان به. ديگرد
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 قابـل  يهمـاهنگ  و تناسب ات،يآ نيا در شده استفاده مدل پژوهش، نيا جينتا برابر. گرفت
 اتيآ نيفركتال در فهم ا ياز خود نشان داده و مدل ساز يفركتال هندسه مدل با را يتوجه

 پژوهشگران داشته باشد. يرا برا يمتعدد يتواند رهاوردها يم

  يشناس يفاز ،يتيفركتال برخال، ،يفاز منطق قرآن، زبان ها:دواژهيكل
  
  مقدمه .1

از  ياريبسـ  ي) در مدل سـاز Euclidean Geometry( يدسيانگاشته شدن هندسه اقل ناكارآمد
تـر بـه نـام هندسـه فركتـال       يافتـه توسـعه   يسـاز بـروز هندسـه ا    ينـه زم يعـت، عناصر طب

)Fractal Geometryمركـب و   ياءخـود، فضـاها، اشـ    يتميالگـور  يهندسه با الگو ين) شد. ا
نمـود. توسـعه    يدر آن ناتوان بود را مـدل سـاز   يدسيقلرا كه هندسه ا يعتاز طب يعناصر
بـه منطـق    يمنطـق فـاز   يدنو توسـعه بخشـ   يدسـي هندسه فركتال به هندسـه اقل  يدنبخش

 يتياصـل فركتـال   يـت شده و در نها يفركتال و فاز يانم يهدوسو يساز كنش ينهزم ييارسطو
 Vladimir( يميتـروف د يميرمطرح نمود. والد يشناس ياز اصول فاز يكيخود را به عنوان 

Dimitrov (آن، اصـل   يهـا  يچيـدگي و پ ياجتمـاع  يهـا  يدهپد يلتحل يبرا 2002سال  در
كـه هندسـه    يننمود. با توجه به ا يمعرف يشناس ياز اصول فاز يكيرا به عنوان  يتيفركتال

 يعنصر اصـل  يتوان به نوع يمورد بازخوانش قرار گرفته است، م يفركتال در الگوواره فاز
  خودمتشابه دانست.  يدر ساختارها يمراتب مختلف هست يآن را تجل
 نيـز  و آن معنـاي  و مـراد  زبـان،  فهـم  است وحياني متني با مقدس كتابي عنوان به قرآن
 و بحـث  مـورد  پيوسـته  دارد، وجود آن بخش معرفت و شناسانه هستي نظام در كه الگويي

 تر يافته توسعه الگويي عنوان به را فركتال هندسه اگر. است بوده عرصه اين پژوهندگان نظر
 نيـز  هندسـه  ايـن  و ايـم  دانسته فضاها و اشكال طبيعت، سازي مدل در اقليدسي هندسه از

 فـازي  در اصـلي  در اجتمـاعي  و انساني هاي پيچيدگي تحليل در را خود كارآمدي توانسته
 قـرآن  وحياني زبان فهم مدل در الگو اين احتمالي جويي پي برساند، ظهور منصه به شناسي

 ايـن  حقيقـت  در. باشد برخوردار الزم علمي توجيه و منطق از توان مي آن سنجي امكان و
 بخشي توسعه در را ظرفيتي فركتال هندسه كه شود مي دانسته بررسي قابل احتمالي احتمال،

  .نمايد ايجاد قرآن زبان فهم متعارف هاي مدل به
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 يكـي  عنوان به فركتاليتي اصل در موجود هاي ظرفيت بررسي پژوهش اين اصلي مسأله
 از. اسـت  آنهـا  روابـط  و مفـاهيم  سـازي  مـدل  و قرآن زبان فهم در شناسي، فازي اصول از

 يـك  در مرسـوم  هاي چارچوبه از فراتر بسيار مسأله اين به جانبه همه پرداختن كه آنجايي
 از آيه دو در موردي صورت به را مسأله اين صرفا پژوهش اين در رو اين از باشد مي مقاله
 روش بـا  قـرآن  هـاي  گـزاره  پيمـايش  بـا  آيه دو اين. ايم داده قرار بررسي مورد قرآن آيات

 اين اصلي سواالت اين بنابر. اند شده برگزيده محتمل هايي نمونه عنوان به و ناقص استقراء
  :گردد مي بندي صورت شكل اين به پژوهش
 32 آيـات  فهم در را رهاوردي چه شناسي فازي اصول از يكي عنوان به فركتاليتي اصل

 شـده  ارائه هاي گزاره و مفاهيم تواند مي چگونه اصل اين و دارد؟ بقره سوره 262 و مائده
 در شده ارائه مدل توان مي كه است اين نيز اصلي فرضيه نمايد؟ سازي مدل را آيات اين در
 مـدل  ايـن  از بهينه نتايجي و داده قرار بازخوانش مورد فركتاليتي اصل قالب در را آيات اين

  .نهاد پژوهشيان فراروي
است كه در ابتـدا   يابزار كتابخانه ا بامحتوا)  يل(تحليفيتوص روشي پژوهش اين روش

 فـازي  تفكر با آن ارتباط و فركتاليتي هندسي ساختارهاي مباني و تاريخچه ها، زمينه بيانبه 
 الگـوي  از اسـتفاده  بـا  بقـره  سـوره  262 و مائده سوره 32 آيات تحليل به سپس و پرداخته
 به نيز شده ذكر آيه دو خصوص در مفسران آراء و نظرات از ميان اين در. پردازد مي فركتال
  .گردد مي برداري بهره بحث فراخور

  
  پژوهش ضرورت و پيشينه .2

. باشـد  مي اندك غايت به اي پيشينه داراي فركتال هندسه نظام در قرآني مضامين بازخواني
 يـن اشاره نمود. ا 1399و همكاران در سال  ياسعد سوده پژوهش به توان مي دست اين از

سـوره   يدر افتتاح و اختتام سوره ها و به مطالعه مورد يتينوشتار به موضوع ساختار فركتال
مـورد   را در متن قـرآن  يتيمنظر كه فركتال ينشده گرچه از ا يانروم پرداخته است. جستار ب

است اما از دو جنبه با نوشتار حاضر  يهمسان يجستار دارا ينقرار داده با موضوع ا يبررس
خودهماننـد فركتـال    يساختارها يبه بررس يخانم اسعد يقكه تحق ينمتفاوت است: اول ا

آن را نه  يكه جستار فعل يسوره روم پرداخته در صورت يو عناصر زبان يمتن يدر مولّفه ها
مـتن خـوانش    يبر محتـوا و معنـا   يداز قرآن و با تأك يگرد ييم كه در گزاره هادر سوره رو
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- خـود  يو ساختارها يتيپژوهش حاضر به بازخوانش موضوع فركتال ينموده است. از طرف

مـورد مطالعـه قـرار     يشناس ياز اصول فاز يكيو به عنوان  يفاز يدر منظومه فكر همانند
  داده است. 

سزاوار است به جستار  يزمتون ن يرهندسه فركتال در سا ينمونه ها يخصوص بررس در
 يناشاره گردد. ا ياتاج ن يمياو ك يزادهعسل عل يلوفراز ن "تبريزي شمس مقاالت در فركتال"

بـه   يتواند تا حد يقرار داده م يمتن مورد بررس يكرا در  يتيجستار از آن منظر كه فركتال
نوشتار از  ينارائه شده ا يحبا توض يره هر تقدباشد. ب يكنزد يحاضر از نظر موضوع يقتحق
  باشد. يم ينو نو يگانه يقموضوع مورد تحق يثح
  
  برخال يا فراكتاليتي .3

كه به شكل نامنظم شكسته  است يسنگ يفراكتوس به معن ينيواژه فراكتال مشتق از واژه الت
ـ  ي، بـرا 1975. هندسـه فركتـال در سـال    باشـد  مـي و خرد شده  بـار توسـط بنـوت     يناول

نشـان داد   دانياضـي ر ين). ا166 ص: 1392, يان) مطرح شد(قبادMandelbort( 1ندلبروتام
را بـه دسـت    يبـي غر يتوان اشكال هندسـ  يساده، م يمعادله  يك ياپيكه با تكرار كردن پ
باور  ين). او كه بر ا225 ص: تا بي, يليكنند(وك يم يرويجالب توجه پ يآورد كه از قواعد
 يمدل سـاز  يبرا يكار زبان ينرا ندارد با ا يعتطب يتوان مدل ساز يدسيبود كه هندسه اقل

معـادالت   ي،واقعـ  يـاي دن يچيدهاشكال نامنظم و پ يفنمود. او معتقد بود، توص يداپ يعتطب
ماننـد   يدانان ياضيقبل از او، ر البتهطلبد.  يرا م يخاص يهندس يو مدل ها ياضير يدجد

پرداخته بودند كـه   ينكات يينتب به ،)Sierpiński( 3يپنسكير)، سGeorg Cantor( 2رجرج كانتو
 يتي). فركتـال 46: ص 1382, يندلبروت مؤثر بود (ملك عباساهندسه توسط م يندر كشف ا

هندسه از مدل  ينشود كه ا يدانسته م ييدر فضاها يدسيهندسه اقل يافتهبرخال گسترش  يا
در  يـا نداشـت كـه آ   يسؤال پاسـخ  ينا يبرا ياضي. دانش رشد يآن ناتوان دانسته م يساز
بـرگ درخـت، رودخانـه بـا      يككه بتوان به كمك آن، شكل  داردوجود  يفرمول ياضياتر

 يـن و مساحت ا يطاز خط الراس كوهها را رسم كرد و با اندازه مح يريتصو ياشعباتش، و 
  )گونه شكل ها را به دست آورد؟(همان

 Self(خود متشابه  يگرد يرشود، به تعب يم يدهد يكسان يكنزد فراكتال از دور و جسم

Similarكـه تكـه    ينـيم بيمـ  يم،شويم يكجسم فراكتال نزد يككه به  ي) است. وقت
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به صورت  يد،رس يبه نظر م يشكليب ياز آن كه از دور همچون دانه ها يكوچك يها
اسـت كـه از دور    يمثل همـان شـكل   يشكه شكلش كم و ب يدآيدر م يجسم مشخص

  )166 ص: 1392, يانشود.(قباد يم يدهد

نشـده بـود.    يمعرف يبر تفكر بشر حاكم بود كه هندسه فراكتال يتا زمان يدسيهندسه اقل
از  ياريتوانـد بسـ   مـي  كه چرا اند دانسته ياضير يننو يها يهندسه را از شگفت ينا يبرخ

ص:  1382,  عباسيد(ن.ك: ملك كن يرا مدل ساز يعتو ناموزون در طب يهندسيراشكال غ
46 .(  

شـود. درختـان، ابرهـا، كـوه هـا،       يم يدهاز فراكتال ها د يفراوان ينمونه ها يعتدر طب
 يها اجسام فراكتال هستند. بخش كـوچك كلمها و گلسرخس يا،رودها، لبه سواحل در

توان در  يمثال را م ينن باشد، شباهت به كل درخت دارد. اآدرخت، كه شاخه  يكاز 
از عناصـر   بسـياري اجسام فراكتـال عنـوان نمـود.     يرابرها، گل كلم، صاعقه و سا ردمو

 يمنحنـ  يليكان،سـ  يباشـند. تراشـه هـا    يبه صورت فراكتال مـ  يزمصنوع دست بشر ن
) 2(شـكل   4ينسكينوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها و باالخره مثلث سرپ

  ).166 ص: 1392, يانقباد( مورد مثال زد ينتوان در ا يرا م

 يفرانسيلد يتكه دو خاص يبرخال، عبارت است از ساختار يا فركتاليتي ياضي،از نظر ر
 ياريكه بس دانيم ي). امروزه ما م225تا:  ي, بيليرا دارا باشد. (وك 6ديو خودهمانن 5يريناپذ

 يتتبع يبرخال يبرف، از معادله  يدانه  يكدارند. شكل  يخصلت برخال يعياز اشكال طب
پخش شدن رگها و عصـبها در عضـله، و سـاختار     ي: برف دانه كُخ). الگو5كند (شكل  يم

گل كلم را  ياابر  يكاز  ياگر بخش كوچك يعنيجانوران هم برخال هستند.  يعصب يشبكه
 يـك واقـع   درگل كلم كامل اسـت.   ياابر  يك يهكه شب يدخور يبر م يبه شكل يد،بزرگ كن

 يساخته شده بر مبنـا  يعيبرخال ها آن است كه تمام اشكال طب يهندسه  يه دربار يدگاهد
 يتمـام جانـداران برخـال    يحساب، هندسه  ينبرخال هستند. با ا يكرارت يشيزا يروندها

آمـده انـد، درسـت     يـد پد يا يهمنفرد اول ياز واحد سلول يتكرار ياست، چرا كه با قواعد
 يرشـد مـ   يمركـز  يآب به هسـته ا  يمولكول ها ياپيبرف با اتصال پ يكه دانه  طورهمان

  ).225- 226: تا بي, يليكند(وك
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خـود   يباييحور زسگر را ماند و نظاره داشته وجود طبيعت نهان در ها فراكتال ديرباز از
 يو بخصـوص معمـار   يمعمـار  ياضـيات، بـر هندسـه، ر   ياريبسـ  يرثتأالگو  ينكرده اند. ا

  ).1399, نيا تاج و عليزاده(عسل استداشته  يه بر نقاشكوتا يو در دوره ا ايرانيياسالم
سـطوح سلسـله مراتـب،     ينآمده است. روابط ب يانسخن به م يزن ياز نظم برخال گاهي

 ينـدهاي شـدن فرآ  يـب ترك يا يگر،سطح به سطوح د يك يتواند به نشت كردن روندهايم
 يها يستمرا در س يختياز همر يدجد يامر، شكل ينشود. ا يمنته يهمربوط به سطوح همسا

ـ يلـي نـام دارد (وك  يآورد كه نظم برخـال  يم يدپد يسلسله مراتب  برخـي ). 225تـا: ص  ي, ب
 يردگيدر بر م يزو اتم را ن هاساختار مولكول يفراكتال را هندسه كل عالم ماده دانسته كه حت

 يمـ  نـي يبو جهـان  يفلسف يمبنا يكبه  يي. در فراكتال گرا)117ص:  1391,ميريان(ن.ك: 
شدن و وحدت است، وحـدت علـوم، هنرهـا و وجـود.      يكي ي،فركتال ينيو جهان ب يمرس

بر آنها  يقاعده كل يكو  يزچ يكمختلف از  ياست و پرتوها يزچ يكآنچه كه هست همه 
همه به دنبـال   ينكه بشر ا ينهايتكند كه عدد ب يرا اثبات م ينحاكم است. هندسه فراكتال ا

حـال   ينبـودن، در عـ   يـر بـودن و كث  يـت نها يب يندر ع يتاست. احد يكآن است، عدد 
و  يـدن مسـطح د  يهـا  يدهبر نگرش بشر حاكم بود. ا يزمان يدسيوحدت است. هندسه اقل

مـنظم و مرتـب    يليفيثاغورس كه خ يو جهان عدد يجهان خط يدن،مرتفع د يدن،منظم د
و نگـاه بشـر بـه جهـان شـكل       يـدا ساختار پ ييرتغ يدسيدر هندسه نااقل ديگرانبود توسط 

 ينهم يدگاهد يقت،هم در حق يسممنظم. فراكتال يرغ يرمسطح،شكل غ يككرد؛  يداپ يگريد
 يسممدرن يساختارشكن يقتدر حق يسمها در عالم است. همانطور كه پست مدرن ينظم يب

 يسـم فراكتال دهد، يرا اشاعه م مدرن يتعقالن ينظم و حت يستم،از س اناست و خروج انس
 يياست. اگر چهار خط را در تابلو ينمنظم، مشخص و مع يدگاههايخروج از د يقتدر حق
آنـرا سـطح،    يشـود. عـده ا   يم يرتعب يمتفاوت يزهايبه چ ينندهآن خطوط در نظر ب يم،بكش

پـاك   يـاد در همان لحظه ممكن است بـه   يكنند. عده ا يتصور م يلمستط يافرش، تابلو و 
وحـدت عـالم    وراجع به كثرت  يدگاهد ينهم يقااست. دق زشانيم يكه جلو يفتندشان بنك

و وهم است و آنچـه   يالكثرات عالم، خ«معتقدند  برخي يزخصوص ن ينا درمطرح است. 
است كـه تصـور مـا از     ينا يانگركه مطرح شد باز ب يا يدهكه حاكم است، وحدت است. ا

   )118:ص 1391, يريان(م.»است يجهان خارج، ذهن
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 اصل اين. باشد مي نامنظم هاي پديده در موجود نظم تبيين براي روشي فركتاليتي اصل
. نمايدمي تفسير و توجيه را عالم هاي پديده از بسياري در موجود هاي نظمي بي و ها ابهام

 خود مشابه اجزايي از يافته تشكيل كل، و خود كُلِّ همانند پديده يك اجزاء اصل اين مطابق
 مـي  مطـرح  پيچيـدگي  نظريـه  چارچوبه در كه پيچيده هاي نظام تحليل و كاوش در. است
 بـا  مطابق. كرد مشاهده توان مي هولوگرام اصل عنوان با بار اين را ها فراكتال پاي رد گردد
از  يتيتمـام  يبـا هولـوگرام تقر  يرتصو ينقطه ينكوچك تر يزيكي،در هولوگرام ف اصل اين

شده را در بردارد. نه تنها جزء در كل است بلكه كـل در   ييبازنما ياطالعات مربوط به ابژه
هست. در جهان  يزن يو جامعه شناخت يشناخت يستجزء است. اصل هولوگرام در جهان ز

اسـت.   يسمارگان ينا يكياطالعات ژنت يتكل يحاو ما يسمهر سلول ارگان ي،شناخت يستز
  )82: 1379(مورن, 
  :نمود مشاهده زير اشكال در نتوا مي را فراكتال اشكال از هايي نمونه

 آن كـل  خصـلت  حـاوي  مختلـف  درجاتي در آن از جزئي هر كه توبرتو هايي مربع. 1
  :است
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  كل آن دارد. يهشب يساختار يقاكه هر جزء آن دق ينسكيسرپ يمثلث ها .2

  
  :يعتاز فركتال ها در طب يعيطب ينمونه ا .3

  
 يلتشـك  يـي از اجرا يرفراكتال: كل تصو يكبا استفاده از تكن يرتصو يكاز  ينمونه ا .4
  كامل است. يرتصو يككه هر جزء آن خود  يافته
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  برف دانه كخ: .5

  

  
  
  فازي تفكر و فركتاليتي اصل .4

. نمود معرفي طبيعت هندسه عنوان به را فركتال هندسه رسمي طور به 1982 در ماندلبروت
 در را خـود  هسـتي  اجزاء عنوان به كه دانست ها فركتال از يافته تشكيل را هستي هندسه او

در  يتيفركتـال  (Mandelbrot, 1982 pp:169-181) .نماينـد  مي متجلي هستي گوناگون درجات
 يـان او ب يـد گرد يمعرفـ  يشناس ياز اصول فاز يكيبه عنوان  يميتروفتوسط د 2002سال 

 يژگـي و يگـر با درجه د يهر درجه ا يعنياست  يفاز ييبازگو ينوع يداشت خودهمانند
 يبرجا م يقابل مالحظه ا هاي تآنها تفاو يانحال همچنان م ينمشترك دارد و در ع هايي
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- دارانه يو هست ياجتماع ي،فرد يهاياييپو يرفراگ يآشكارساز ينفكماند. برخه ها، جزء ال

 يفـاز  يد، برآمـدگ افـرا  يرونياست، جهان ب يرعالم صغ يفاز يبرآمدگ ير،عالم كب يعنياند 
ـ   يارياز مراتب بسط هشـ  يتجارب آنان است و هر مرتبه ا يجهان درون مراتـب   ه، هـم ب

ترنـد. و بـا    يافتهكه بسط  يناند شباهت دارد و هم به مراتب پس يافتهكه كمتر بسط  يشينپ
و قوت و ضعف خاص خـود را داراسـت.    يزمتما يژگيهايحال، آن مرتبه مورد نظر، و ينا

(Dimitrov, 2002 p:11).   
هم برخه است و خود را به مثابه  يعتكه هندسه طب ينبر ا مبنيماندلبروت  توضيحات
 يارائه مدل يزو ن سازد ي، نمودار ميخود همانند در درجات گوناگون تجل ييساختارها

 يشناسـ  يدر فـاز  يتياصـل فركتـال   يدارد مبنا كل مشابه يتياز آن شخص جزئيكه هر 
 يـايي پو ياست كه امور خودسامان به هنگام آشكارسـاز  يروش يانگراصل، ب ايناست. 

 كُـلِّ  هماننـد  پديـده  يك اجزاء اصل، اين مطابق. يرندگ يبه كار م يعتطب يچيدهپ يها
  )161:ص 1383,وكيلي(. است خود مشابه اجزايي از يافته تشكيل نيز كل و خود

خودمتشابه است. بـه نظـر    يتمركز عمده بر مدل هندس يتي،مباحث مربوط به فركتال در
متمركـز اسـت كـه هندسـه خـود       يـز مهم ن يناصل، به ا يندر ا يفاز يرسد نظام فكر يم

 يدنما يسازد و چنان م ينمودار م يخود را درجات گوناگون تجل يمتشابه موجود در هست
  است.  يفاز يمهم در نظام فكر يارنكته عنصر بس ينكه ا

  

  قرآن زبان در فركتاليتي اصل كاربست .5
 در هندسـه  ايـن  تبيـين  از پـس  نيـز  و شد ارائه فركتال هندسه درباره كه توضيحاتي از پس

 مقدمه هيچ بي و پرداخته جستار اين اصلي پرسش به  حال فازي، فكري الگوواره و منظومه
 مـي  وارد ايـم  داده قـرار  بحـث  اصـلي  مصاديق عنوان به ابتدا در كه هايي نمونه ذكر به اي

  :شويم
  

  مائده سوره 32 آيه 1.5
فَكَأَنَّما منْ أَجلِ ذَلك كَتَبنَا علَى بني إِسرَائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ 

اءج لَقَدا ويعمج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهينْ أَحما ويعمج إِنَّ قَتَلَ النَّاس ثُم نَاتيلُنَا بِالْبسر متْه
  )32. (مائده/كَثيرًا منْهم بعد ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ
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از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل يا 
باشـد و هـر   [به كيفر] فسادى در زمين بكشد چنان است كه گويى همه مردم را كشته 

كس كسى را زنده بدارد چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشـته اسـت و قطعـا    
پيامبران ما داليل آشكار براى آنان آوردند [با اين همه] پس از آن بسيارى از ايشـان در  

 روى مى كنند  زمين زياده

 گرفتـه  قرار بحث مورد مفسران توسط آيه اين خصوص در كه موضوعاتي ترينمهم از
 كندمي تصريح باال آيه. است مردم همه إحياء و قتل به انسان يك إحياء و قتل تشبيه است،

 نمايـد  إحيـاء  را انسـان  يـك  يا و برساند قتل به ظلم روي از  را محترمي نفس كه كس هر
 بحـث  مـورد  سوال. است نموده إحياء يا و رسانده قتل به را مردم همه كه است آن همانند
 قتل با مشابه انسان يك إحياء و قتل كه است ممكن چطور كه است اين آيه اين در مفسران

 نظـر  مورد حقوقي و اجتماعي نظام كه است اين سوال واقع در باشد؟ مردم همگي إحياء و
 قتل مثابه به ظلم روي از انسان يك قتل آن در كه نمايد مي تبعيت مدل و الگو كدام از قرآن
  .است مردم همه إحياء مثابه به نيز انسان يك إحياء و مردم همه

 پرسـش  ايـن  بـه  اند نموده تالش متفاوت، تفسيري ساليق و ها زمينه با مفسران گرچه
 قتـل  تشبيه بتواند كه مدلي و الگو تبيين براي آنان تالش كه رسد مي نظر به اما دهند پاسخ
 تبيـين  مدل آن در را ها انسان همه إحياء به انسان يك إحياء و مردم همه قتل به انسان يك

  .است نبوده توفيق به قرين چندان نمايد؛
 مطـرح  سـوال  بر تمركز با آيه اين خصوص در مفسران آراء تبيين به ابتدا بخش اين در
 مبتني مدل در آيه اين تبيين به آراء اين نقد و تحليل ضمن ادامه در و پرداخت خواهيم شده
  .پرداخت خواهيم فركتال هندسه بر

 يانب ينپس از طرح سوال مذكور در مقام پاسخ، ا يزانالم ير(ره) در تفس ييطباطبا عالمه
موضـوع را در قالـب    ينا يشانداند. ا يهمه انسان ها م يقتبودن حق يكياز  يهقرآن را كنا

ظـرف در ظـروف متعـدد هـم      يكاگر آبِ  يندگو يم يشان. ايندنما يم ييناز آب تب يمثال
كه آب  يهستند و كس يكسان يقتيحق يآب بودن دارا يثظروف از حشود، آب آن  يختهر

يـك فـرد انسـان و     يزشكل ن ينآب تمام ظروف را خورده است. به هم ييخورد گو يرا م
خودشان مساوي هستند، پس اگر كسى به يكى از انسان  يهمه انسان ها در حقيقت وجود

  ) 317 ص 5:ج ق 1390, يي(طباطباها سوء قصد كند گويى به همه سوء قصد كرده است. 
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 عالمـه  كـالم  در كـه  كنايـه  ادبـي  صـنعت  به كه اين بدون اهللا فضل نيز را مطلب همين
 1419(فضـل اهللا,   .7نمايد مي بيان باشد داشته اي اشاره است؛ شده تصريح آن به طباطبايي

  ).141ص  8ق: ج 
 قتـل  بـه  نفر يك قتل كردن تشبيه را قرآن بيان تشبيه، ادبي صنعت به اشاره با نيز آلوسي

 إحيـاء  بـر  مخاطب برانگيختن و قتل عمل ارتكاب از ترس و پرهيز ايجاد براي مردم جميع
  ).288 ص 3 ج: ق 1415, ي(آلوس .است دانسته مردم

 يبرا يانب يباال عبارات قرآن را نوع يهآ يهوجوه در توج يضمن ذكر برخ يزن يراز فخر
(فخـر  دانـد   يگنـاه مـ   يـن فخامت ا يانقتل در نزد خداوند و ب يتمعص يِبزرگ يتغا يينتب

  )344 -  343 صص 11 ج: ق 1420, رازي
 نفـر  يك كشتن با كه اين نظير داند مي نيكو سوال، اين پاسخ در را وجوهي نيز طبرسي

 همـه  قتل به كمر گويي كه كنند مي رفتار چنان او با و گردند مي قاتل خصم ها انسان همه
 عادل پيشوايي قتل يا پيامبر قتل اينجا در نفس قتل از منظور كه اين يا و است بسته ها انسان
 را ديگـران  براي قتل نمودن تسهيل و گذاري سنت نفس يك قتل با قاتل كه اين يا و است
  )289 ص 3 ج: ش 1372, ي.(طبرساست نموده

سـبك   يهآ يننسبتا مطول در خصوص ا يانيضمن ب يزدروزه از مفسران معاصر ن عزت
 يـن ا يانداند. او ب يو حرمت نفس م يتقرآن در خصوص اهم ياجتماع يغآن را پند بل يانب
دانـد (دروزه،   يمـ  يتبر وحـدت بشـر   يريو تقر يرا دال بر مماثلت نفس و نوع انسان يهآ

 يـان ب يقـت بودن به حق يكبا توجه به نزد يانب ينرسد ا ي) كه به نظر م98ص  4: ج 1404
منحصر بفرد است. اما عـزت دروزه عمـال    ياديگرفتن تا حد ز يرقرآن و عدم مجاز و تقد

 يينـو تب يـد نما يمردم برقرار مـ  يعرا كه نسبت نفس با جم يمنسجم ينتوانسته مدل و الگو
  . يدنما يحتشر

 جان آنكه براى: گفت مجاهد«: نويسد مي مجاهد از نقلي ضمن نيز گازر تفسير صاحب
 بـود  چنـان  او جانب از كرد خواهد چه را جهان نباشد جان را او چون اوست جهان مقتول

  )358ص  2هـ.ق: ج 1378 ي،(جرجان »اند مرده جهان همه كه
 تبيـين  بـراي  است آمده باال در مفسران آراء در چه آن مانند وجوهي نيز رازي ابوالفتوح

  )351 ص 6 ج   :ق. ه 1408 ي،. (رازاست نموده بيان تناظر و تشبيه اين وجه
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 و قتل از مراد كه را نظري باال شده ذكر وجوه برخي بيان ضمن نيز آملي جوادي جناب
 از را معنا اين تواننمي كه است معتقد اما دانسته، حق داند مي معنوي إحياء و قتل را إحياء
 بشـري  حقـوق  هايجنبه به آيه معني حمل را نظر بهترين ادامه در ايشان. نمود استنباط آيه

 خصوصيات هم و دارد شخصي خصوصيات هم انساني نفس هر كه دارد مي بيان و دانسته
 انسـاني  مشـترك  هاي جنبه شخصي، هاي جنبه از گذشته نفس يك قتل با. انساني مشترك

  )364- 363صص  22: ج 1390 ي،آمل ي.(جوادبيند مي آسيب نيز
 عمـده  رويكـرد  كـه  نمـود  اشـاره  مهـم  نكتـه  اين به بايد مفسران آراء تحليل و نقد در

 از نشـان  كـه  اسـت  احتمـاالتي  تبيين ها آن آراء در غالب وجه و ادبي رويكردي مفسرين،
 قتـل  موضـوع  عظمـت  القاء و انشاء براي تشبيه و كنايه نظير ادبي صنايع از قرآن گيريبهره
 قتل تشبيه كه دهند نشان اند كوشيده عمدتا آيات اين در مفسران. باشد مي مخاطب به نفس

 بـراي  ادبـي  صنايع از قرآن گيري بهره نوعي مردم جميع إحياء و قتل به نفس يك إحياء و
 انگـاره  از مفسـران  ايـن  خـروج  بـه  منجـر  عمـال  رويكـرد  اين. است موضوع عظمت بيان

 واقـع  انگـاره  ترتيب اين به. است شده آيه اين در حداقل قرآن بخشي معرفت و شناختاري
 بـا  تفسـير،  نوع اين. گردد مي فروغ كم بسيار آنان آراء در آيه اين بودن شناختاري و نمايي
دهـد كـه    ينشـان مـ   يـه آ يـن بخش بودن ا معرفت غير و غيرشناختاري به تلويحي اشارتي
ـ  يكردهـاي بـا رو  يدكه با يو شناختار يفرامتن يكردهايرا نه با رو ياتآ ينحداقل ا و  يادب

مـردم را نـه    يععده برابر دانستن قتل نفس محترم با قتل جم يننمود. ا يلو تحل يرتفس يمتن
 يو متنـ  يبر عناصر ادب يو مبتن يادب يو منطبق با هندسه خلقت بلكه صنعت يقيامر حق يك

  انتقال عظمت قتل نفس دانسته اند.  يقرآن برا ياز سو
 نظـر  صـرف  آيـه  اين در قرآن بيان بودن كنايي بر طباطبايي عالمه تصريح از بتوانيم اگر
 سـمت  بـه  نـوعي  بـه  ظـرف،  و آب مثـال  بيـان  با ايشان كه گفت بتوان است ممكن كنيم،

 در نيـز  مـوجزي  كامال نحو به توان مي را امر اين. اند گشته متمايل نيز آيه بودن شناختاري
 معنـاي  عمـوم  كه است اين طباطبايي عالمه سخن الزمه اما. نمود مشاهدت اهللا فضل كالم
 يقت. در حقينه عموم مجموع يمبدان 8استغراقي عموم "جميعا الناس قتل" عبارت در را آيه

نفس محترمه را برابـر   يكاست كه قتل  يرشبه پذ ينقر يبودن كالم عالمه زمان يشناختار
 يـن . در ايمحكم قتل به نحو جداگانه بر تك تك آحـاد انسـان هـا بـدان     يانو جر يانبا سر

را به قتـل برسـاند    يصورت خواهد بود كه هر كس نفس محترمه ا ينبد يهآ يحالت معنا
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و تك تك بـه قتـل رسـانده اسـت.      ياست كه تمام انسان ها را به صورت انفراد ينمانند ا
 يعام مجموع يمقابل و با تلق يتواند چندان مطلوب و متبادر باشد. در سو يكه نم ييمعنا

را بـه قتـل برسـاند     ينفس محترمـه ا  صورت خواهد شد كه هر كس ينمعنا بد يه،بودن آ
صـورت حكـم را بـه     يـن عام به قتل رسانده كـه در ا  يكتمام انسان ها را به عنوان  ييگو

 حيث از دوم معناي اين رسديصورت عام بر مجموع انسان ها حمل نموده است. به نظر م
  .باشد مي تر منطبق است بوده قرآن گفتار هدف كه چه آن با انطباق
 در عمـدتا  كـه  اسـت  اين ديد توان مي مفسران نظرات و آراء بندي جمع در كه چه آن
 يا قتل با را آن إحياء يا نفس يك قتل مشابهت يا و برابري انگاره بتواند كه نظري ها آن ميان
- نمي چشم به نمايد، سازي مدل گرا واقع و شناختاري الگويي اساس بر مردم جميع إحياء

  .خورد
 و نكته چند ذكر فازي، تفكر در فركتاليتي اصل رويكرد با قرآن فقرات اين تحليل از قبل
  :دانيم مي ضروري را ها آن به توجه و تأكيد
 معنـاي  آن از توان مي "إنّما" نظير عباراتي بيان با آن در كه قرآن از فقراتي خالف بر. 1
 جميـع  كشـتن  و نفـر  يـك  كشتن رابطه بحث، مورد آيه در ،9فهميد را هماني اين يا عينيت
 اين. نيست مطرح هماني اين رابطه و عينيت از سخن اينجا در و است مشابهت رابطه مردم

رود بـه   يبكـار مـ   يهتشـب  يانب يعرب برا ياتكه در ادب »كأنّما« واژه از توان مي را موضوع
 ص، 2ج: 273-  267 صص، 1ج.ش, هـ 1387, انصاري هشام ابن(ر.ك: درك كرد  يروشن
 در را آن توانستيم مي بود شده استفاده »إنّما« مانند عبارتي »كأنّما« بجاي اگر اينجا در. )325

 سـخن  مقام قطعاً »كأنّما« واژه از استفاده اما بگيريم نظر در هماني اين و عينيت نظير معنايي
 جميـع  فيزيكـي  قتـل  همان نه محترمه نفس قتل حقيقت در. است نموده تشبيه بيان مقام را

 در خودمتشـابه  سـاختارهاي  تبيـين  در بنـد  اين از. شود مي دانسته آن شبيه چيزي كه مردم
  .نمود خواهيم استفاده آيه اين فركتال هندسه بر مبتني تبيين
 بـودن  عام بر »جميعا« واژه اما دارد داللت آن عموميت و مردم معناي بر »ناس«كلمه  .2
 اينجـا  در »جميعا« رسد مي نظر به كه است اين اينجا در مهم نكته اما. است نموده تأكيد آن

 در. اسـت  شـده  منتفي آيه بودن استغراقي عام قيد اين با و است مجموعي عام به اي اشاره
 مـي  »نـاس « مجموعـه  از جزئي كه نفس يك قتل كه بود خواهد گونه اين معنا صورت اين
 قتـل  بـه  انسـان  يك قتل تشبيه مقام در آيه كه است بديهي. باشد مي آن كل قتل شبيه باشد
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 استغراقي عام را آن كه نيست حدهعلي صورت به ها آن تك تك قتل معناي به مردم جميع
 تعلق مجموعي عام به كه باشد مي عام يك عنوان به مردم كل قتل به تشبيه بلكه. كنيم تلقي
 قـرار  گيـري  بهره مورد آيه اين فركتال الگوي در جزء و كل نظام تبيين در نيز بند اين. دارد

  .گرفت خواهد
 يـك  گرديـد،  بيـان  فركتـال  هندسي نظام هاي ويژگي تشريح در تر پيش كه طور همان
 هستي متعدد درجات در كه باشد مي كل با) منطبق(نه  متشابه اجزائي داراي فركتال ساختار
 تطبيـق  قابـل  معرفتـي  حتي و طبيعي ساختارهاي از بسياري در الگوها اين. يابند مي تجلي
كـل   يانسان) به امـر  يك( جزء امري نظر و بحث مورد آيه در طرفي از. است شده دانسته
 نمودن تشبيه بتوان كه رسديبه نظر م ينرو چن ينگردد. از ا يم يهناس) تشب يامردم  يع(جم
 مـدل  آيه اين در فركتاليتي اصل از استفاده با و فازي فكري منظومه در را كل به جزء حكم
 و شـناختاري  رويكردهـايي  بـه  ادبـي  صرفا رويكردهاي از را آيه اين تفسير و نموده سازي
 اين توان مي اصل اين از استفاده با. داد تغيير انسان خلقت هندسه بر مبتني و بخش معرفت

 تكـويني  طـور  بـه  قرآن نظر بنابر انسان، خلقت هندسه كه نمود تبيين صورت اين به را آيه
 نفس هر كه طوري به است متشابه خود ساختاري داراي فركتالي شبه يا و فركتال ايهندسه

 تـر وسـيع  هندسه در نفس يك از جزئي اش، شخصيتي و هويتي استقالل تمام با هستي در
 و كـل  آن امـا  نـاميم مـي  ها انسان و مردم ناس، نظير ديگري واژگان با را آن اگرچه هست
 در شده داده نمايش ساختار مشابه ساختاري. دارد نفس همان مشابه ساختاري عمال هندسه
  :زير شكل

  
 آن ميكروسـكوپيك  مقيـاس  در گرچـه  نفـس  يـك  قتل اي هندسه و ساختار چنين در
 قتـل  به شبيه ساختاري حيث از آن ماكروسكوپيك مقياس در اما است نفس يك قتل صرفا
 آن مشـابه  كامال ساختار نظر از اما بوده آن از جزئي مقتول نفس كه هاستانسان كلي نفس
 گفتمـان  در حقيقـت  در. اسـت  شـده  بيان تشبيه كاف با قرآن ادبيات در تشابه اين و است
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 خـواهيم  دسـت  سـاختاري  به خلقت، هندسه در مقتول نفس حقيقت نماييبزرگ با قرآني
  .باشد مي جميع طور به مردم يا ناس قرآني حقيقت با تشابه داراي كه يافت

شده نه  يينتب يهكه تشب يدهدنشان م يتي،با استفاده از اصل فركتال يگزاره قرآن ينا تحليل
بر هندسه  يمعرفت بخش، واقع نما و مبتن يهيبلكه تشب يرشناختاريو غ يصرفا ادب يهيتشب

است كه مطابق آن اسـاس سـاختار    يقتيفقره اشاره به حق ينا يقتباشد. در حق يخلقت م
عالم  يقيخودمتشابه دانست. ساختار حق يتارهاساخ يتوان دارا يهندسه خلقت انسان را م

از  يهتشـب  ينقـرآن را در عـ   يـان باشد كه ب يخودمتشابه م يساختار يو وجود نفوس انسان
 يـن وجود ا يقتكه حق يادب يكتكن يكنه  يهتشب ين. ايدنما يخارج نم يشناختار يمرزها

نه فقـط بـه    يهدر آ يهصورت گرفته اما تشب "كانّما"با واژه  ينجادر ا يهباشد. تشب يساختار م
ساختار خودمتشابه در هندسه فركتال خلقت  دوجو يلبلكه به دل يادب يعاستفاده از صنا يلدل

 يككه  يو انتزاع يامر اعتبار يكنه  ينجادر ا يهخلقت انسان هاست. تشب ينجاو در ا يهست
و برآمده از  هكه ساخته و پرداخت يهيباتفاق افتاده اما نه تش يهتشب ينجااست. در ا يقيامر حق

 نحـو  بـه  و گرفتـه  قـرار  لفـظ  معناي و حقيقت بافت در تشبيه بلكه باشد ادبي هاييكتكن
  نموده است.  يخود را متجل ترگسترده ابعاد در و متشابه خود ساختاري،

 نيـز  موارد برخي در كه يافت دست زير نتايج به توان مي ساختاري چنين سازي مدل با
  :باشد مي مفسران ميان در قرآني ابهامات و رايج سواالت از بسياري به پاسخ
تـوان از   يم يزگزاره را ن ينناس است، ا يعنفر مشابه قتل جم يكهمان طور كه قتل  .1

نـاس باشـد    يعنفس جم ياءتواند مشابه اح يم يزنفس ن يك ياءدل آن استخراج نمود كه اح
  .يعاًمج اسالنّ ييحأما أنّكَفَ ياهاحأَن م آمده است. و يهكه البته به صراحت در ادامه همان آ

اسالم، اصل تناسـب جـرم و مجـازات     يو فقه ياز اصول مسلم در نظام حقوق يكي .2
  به آن اشاره شده است: يزدر قرآن ن يمتعدد ياتاست كه در آ

هرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَـدوا علَيـه بِمثْـلِ مـا     الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّ
  .اعتَدى علَيكُم واتَّقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتَّقينَ

كس بر اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و [هتك] حرمتها قصاص دارد پس هر 
شما تعدى كرد همان گونه كه بر شما تعدى كرده بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريـد و  

  )194بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است (بقره/
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  وجزَاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمنْ عفَا وأَصلَح فَأَجرُه علَى اللَّه إِنَّه لَا يحب الظَّالمينَ.
جزاى بدى مانند آن بدى است پس هر كه درگذرد و نيكوكـارى كنـد پـاداش او بـر      و

  )40/شوري[عهده] خداست به راستى او ستمگران را دوست نمى دارد (
ـ    نٌ فَأُولَئـؤْمم ـوهأُنْثَى و نْ ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عما وثْلَهزَى إِلَّا مجئَةً فَلَا ييلَ سمنْ عم ك

  يدخُلُونَ الْجنَّةَ يرْزقُونَ فيها بِغَيرِ حسابٍ.
يابد و هر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يا   هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نمى

حساب  شوند و در آنجا بى زن در حالى كه ايمان داشته باشد در نتيجه آنان داخل بهشت مى 
  )40/غافريابند (  روزى مى

والسنَّ بِالسـنِّ   تَبنَا علَيهِم فيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعينَ بِالْعينِ والْأَنْف بِالْأَنْف والْأُذُنَ بِالْأُذُنِوكَ
ا أَنْزَلَ اللَّهبِم كُمحي نْ لَممو ةٌ لَهكَفَّار وفَه قَ بِهدنْ تَصفَم اصصق رُوحالْجونَ ومالظَّال مه كفَأُولَئ.  

و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى 
باشد و زخمها [نيز به همان   در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى

[گناهـان] او خواهـد   ترتيب] قصاصى دارند و هر كه از آن [قصاص]درگذرد پس آن كفاره 
انـد آنـان خـود سـتمگرانند       بود و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكـرده 

  )45/مائده(
 بـا  نفـس  يـك  عمد قتل تشابه فركتاليتي، اصل بر مبتني مدل در شد گفته كه طور همان

ذكر  آيات استناد به اما. است برقرار و جاري مدل اين كل به جزء نسبت در مردم جميع قتل
(نه در نسبت با كل) نسبت تشـابه   يكديگراجزاء با  يانمدل م ينشده باال، در روابط درون ا

و  يگونه نسبت ها از روابـط و اصـول حقـوق    ينو مدل ارائه شده در ا يستمذكور حاكم ن
از  يلبه تفص يكه در كتب فقه يطي. قصاص در برابر قتل عمد با شرايدنما يم يتتبع يفقه

نفس در  يكنظام و به صورت  يناجزاء و آحاد ا ينآمده است در رابطه ب يانه مآن سخن ب
 يانآن در نسبت م يزيكيو ف ينيقتل در بعد زم يقتباشد. در حق ينفس خواهد م يكبرابر 

آن،  يو ماوراء ماد يمعرفت يني،برقرار است. اما در بعد تكو يكدر برابر  يكاجزاء با نسبت 
  تل تمام انسان ها است.نفر برابر با ق يكقتل 

 يهاحكام مربوط به قتل، قصاص و قتال و جهاد، بر پا يد،رسد در قرآن مج يبه نظر م .3
ناس  يعو جم يتبشر ينفس كل يبهط ياتبه ح يدنبخش يتو با اولو يمدل و ساختار فركتال
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 يالزم، ضرور يانسان ها به اذن و دستور اله يراه چه بسا قتل برخ ينكه در ا يدهگرد يمتنظ
  فقره دانست: ينبر ا يتوان شواهد يم يزرا ن يرز ياتباشد. آ يزن ياتيو بلكه ح

  ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ
  )179شما را در قصاص زندگانى است(بقره/ ،و اى خردمندان

وأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فينَ قُتنَّ الَّذبسلَا تَحقُونَورْزي هِمبر نْدع اءيلْ أَحاتًا ب .  
انـد كـه نـزد      انـد مـرده مپنـدار بلكـه زنـده       هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شـده 

  )169/بقرهشوند ( پروردگارشان روزى داده مى 
 يـن بـر ا  يالهـ  يتمش يخلقت انسان، گاه يرسد كه در نظام فركتال يبه نظر م ينچن .4
 يـن گردند. البتـه ا  ياءإح يگرد يدر سطوح يتا آحاد يرداز آحاد بم يكه فرد يردگ يتعلق م

 يافتـه هر چند افراد رشد  10يسترا بدان راه ن ياست كه بشر عاد ياله يتامر در تحت مش
(ع)، خضـر كـه از    ينمونه در داستان خضر (ع) و موس ي. برايابند يبدان راه م يبه اذن اله

نمـود كـه مـورد اعتـراض      ياقدام به قتل غالمـ  11بود يعلم لدن يو دارا يافتهبندگان رشد 
  قرار گرفت: يموس

  .ت شَيئاً نُكْراًفَانْطَلَقا حتَّي إِذا لَقيا غُالماً فَقَتَلَه قالَ أَ قَتَلْت نَفْساً زكيةً بِغَيرِ نَفْسٍ لَقَد جِئْ
پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند [بنده مـا] او را كشـت [موسـى بـه او ] گفـت آيـا       

گناهى را بدون اينكه كسى را به قتل رسانده باشد كشـتى واقعـا كـار ناپسـندى       شخص بى
  )74(كهف/يمرتكب شد

بـه اذن  و مـأذون   ياز رشد و علم الهـ  يو ممات اله ياتخضر(ع) كه در دستگاه ح اما
 يدنما يم يلدر نظام خلقت تعل يگرد ياتيقتل را به ح ينكار را انجام داده و ا يناست ا ياله

 . يما يدهآن را هندسه فركتال نام ينجاكه ما در ا

 واهفَكانَ أَب ا الْغُالمأَم كُفْراًو ما طُغْياناً وقَهرْهنِ فَخَشينا أَنْ ينَيؤْمراً  مما خَيهبما رلَهدبنا أَنْ يدفَأَر
دند پس ترسيديم [مبـادا]  و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بو منْه زكاةً و أَقْرَب رحماً

  )80آن دو را به طغيان و كفر بكشد (كهف/
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  بقره سوره 262 آيه 2.5
نبتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَةٍ مائَةُ حبـةٍ واهللاُ  ألَهم في سبيلِ اهللاِ كَمثَلِ حبةٍ امثَلُ الَّذينَ ينفقونَ اَمو

  عليم.سع ايضعف لمن يشاء واهللاُ و
 خوشه هفت كه هستند بذرى همانند كنند، مى انفاق خدا راه در را خود اموال كه كسانى
(و  بخواهـد  كـس  هـر  بـراى  را آن خداونـد  و باشد؛ دانه يكصد خوشه، هر در كه بروياند؛

 و وسيع،) رحمت، و قدرت نظر(از  خدا و كند؛ مى برابر چند يا دو)، باشد داشته شايستگى
 . داناست) چيز همه(به 

امر است كه مفسران ابعـاد   ينباال نشان دهنده ا يهدر خصوص آ يريآثار تفس يبررس .1
 و ارتبـاط  و آيـه  در شـده  ذكر مثَل در مماثلت وجه آيه، ينرا در خصوص مفهوم ا يمختلف

 ابعـاد  همه به پرداختن. اند داده قرار بررسي و تحليل مورد بعد و قبل آيات با آيه پيوستگي
 در امـا . شـد  خواهـد  كـالم  اطاله به منجر آيه اين خصوص در مفسران، توسط شده مطرح

 بـه  نيز مفسران كالم در و شود پرداخته آن به است الزم كه چه آن آيه اين تفسير خصوص
 مطـابق  يعنـي  است؟ كدام ممثَّل باال آيه در كه است اين اند پرداخته آن خصوص در بحث
 معناي در »الّذين« موصول ذكر آيا چيست؟ گردد؛ مي تشبيه دانه به كه چيزي آن آيه معناي
 انفـاق  اشخاص خود كه دهد مي نشان و رفته بكار مجازي و تقدير هيچ بدون خود حقيقي
ـ  گيريبهره و تقديرات گرفتن با يا و گردند مي تشبيه دانه به كه هستند كننده  ياز وجوه ادب
آن  يـا نفس عمل انفاق، جزاء عمل انفاق،  يرشود نظ يدنبال م يهدر آ يگريمقاصد د يخاص

  كه مورد انفاق واقع شده است.  يموضوع يامال و 
 و سـاليق  فراخـور  بـه  كـه  است امر اين دهنده نشان مفسران آراء تاريخي سير بررسي

  :است شده بيان خصوص اين در مختلفي آراء مفسران مختلف هاي گرايش
 يـا از دو طـرف ممثـل    يكيدر  يرگيريبه تقد يرناگز يهآ ينمعتقد است كه در ا آلوسي

را به صـورت   يراضافه نموده و تقد »ينالذ«را به » نفقه«كلمه  يشانكه خود ا يمممثل به هست
 يزن يفخر راز )32ص  2ق: ج  1415, ي. (آلوسيردگ يدر نظر م... »  ينفقون ينمثلُ نَفَقَه الذ«

....  ينفقـون  ينمثل صدقات الذاست. مانند  نهفته يرياضمار و تقد يهآ ينمعتقد است كه در ا
. )40 ص 7 ج: ق 1420, رازي(فخـر  ........ كمثـل زارع حبـه انبتـت     ينفقون ينمثل الذ ياو 

ص  2ش: ج  1372, ي(طبرس است نموده اشاره البيان مجمع در طبرسي نيز را وجوه همين
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 جـاي تفـاوت كـه بـه     ينبا ا يردگ يوجوه را در نظر م ينهم يزمحمد عزت دروزه ن )646
 نيز العرفان مخزن در) 482 ص 6 ج: 1421, . (دروزهداند مي مقدر را »اجر« واژه »صدقات«

  :است آمده
 ديگـرى  داعـى  يـا  شهرت و رياء بدون باشد خدا رضاى غرض كه اللَّه سبيل فى انفاق
 در و باشد خوشه هفت آن در و آيد بيرون زمين از كه ماند اى دانه بندگى طريق از غير
 و نتيجه اين و ميشود زياد برابر هفتصد به يكى اينكه به اشاره دانه يكصد اى خوشه هر

  )417ص  2تا: ج يب ين،(ام اللَّه سبيل فى انفاق بر ميگردد مترتب كه است دنيوى فايده

 ينفس عمل انفاق م يهآ ينباور است كه ممثل در ا يندهد صاحب اثر بر ا يكه نشان م
  باشد.

 ص 1 ج: 1415,ي(واحد واحدي مانند مفسراني كالم در توان مي را شده بيان آراء نظير
 ص 4 ج: 1406,يتهران ي(صادق تهراني صادقي)، 233 ص 1ج: تا بي, ي(بالغ بالغي)، 187
ــوح)، 261 ــوح  رازي ابوالفتـ ــاني)، 42 ص 4ج: 1408, رازي(ابوالفتـ ــان جرجـ , ي(جرجـ

: 1419, اهللا(فضـل   اهللا فضل و) 47 ص: 1416,ي(محل محلي)، 351 ص 1 جهـ.ش: 1378
  .نمود مشاهده توان مي) 88 ص 5ج

 ايشـان  كه است اين تفسيرالميزان در(ره)  طباطبايي عالمه استاد مرحوم كالم از مستنبط
 آنچـه  بـه   باال آيه در مثل تفسير اند، نموده اقدام تقديرگيري به كه مفسراني كالم نقد ضمن

, يي(طباطبا  .داندمي صحيح تقديرگيري به حاجتي هيچ بدون را گيردمي قرار انفاق مورد كه
  ) 86ص  2ق: ج  1390
 .است كنندگان انفاق خود براي مثَل اين معتقدند آملي جوادي جناب معاصر مفسران از
 رسدمي بيشتر يا برابر هفتصد به كه اي دانه به كننده انفاق مومنان كه است باور اين بر ايشان
 باشـد مـي  هاانسان تكامل و رشد و تربيت انفاق عمل از هدف زيراشده اند.  يرو تنظ يهتشب

است كه اگر مومنان به طمـع   ينا يانگرب يشانكالم ا )317 ص 12 ج: 1390, يآمل ي(جواد
مثل را به  يرتفاس ي(آن طور كه در برخ يندمال خود اقدام به انفاق نما يافتنو بركت  يشافزا

بر  يشاننخواهد رفت. ا يندر آنان از ب يمال اندوز يشهنسته اند) رمال مورد انفاق مربوط دا
جامع تر و كامل تر خواهـد بـود كـه     يانفاق زمان يتياثر ترب يقتباور هستند كه در حق ينا
انسان او  يمال دوست يككه با تحر يننه ا يردو حب مال را از مومنان برگ يمال اندوز يشهر

  )321 ص 12 ج: 1390, يآمل ي(جوادبركت بدهد.  يامال  يشرا وعده افزا
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از آن  يآملـ  يداشت كـه كـالم جـواد    يانب يداشاره شده با يريآراء تفس يجمع بند در
قوت و لطافـت دانسـته    يدارا يردگ يدر نظر نم يهرا در آ يو مجاز يريتقد يچجهت كه ه

 اين نيز ايشان كالم ديگر قوت نقطه. است كالم در تقديرگيري عدم بر اصل كه چرا شودمي
 خـالص  وجه توانيم مي دهيم نسبت تقديرگيري هيچ بدون »الّذين« به را ممثل اگر كه است
 انفاق صورت اين در كه چرا نماييم تحليل و توجيه بهتر الهي رضاي براي را اخالص بودن
 از. بـود  خواهـد  تر نزديك خود هدف به است مال از گذشتن در انسان تربيت هدف با كه
 را ايشـان  نظـر  مـورد  معناي آملي، جوادي جناب تفسيري نظير دانستن قوي ضمن رو اين

  .دهيم مي قرار آيه اين معنايي مدلسازي و تحليل در موضوعات طرح مبناي
مثل حسـب   ينداند ا يبر استمرار م يلكه كاربرد فعل مضارع را دل يطبق قاعده ا بر .2

دهند و بلكـه انفـاق بـه صـفت      ياست كه مستمرا عمل انفاق را انجام م يكسان يظاهر برا
  ). 317ص  12: ج 1390, يآمل ي(جوادشده است.  يلثابت آن ها تبد

است كه عنصـر   ينالتفات داشت ا يزبه آن ن يستبا يفقره از قرآن م ينآنچه كه در ا .3
اسـت.   ياجتمـاع  ياثربخش با ياست اشاره به موضوع يهآ ينا يدانفاق كه مورد تأك يحسنه

دچـار فقـر و    يهسـت  يقطع ينموارد بنا به قوان يكه در پاره ا يجوامع انسان يرشد اجتماع
 خواهـد  بهبود و شده بخشيده التيام حسنه اين باگردد  يم ياقتصاد يها يكمبود و گرفتار

  . 12يافت
 هسـتند  كنندگان انفاق واقع در كه »الذين« به »حبه« دادن نسبت به قائلين تفسير پذيرش

 هفتصـد  به دانه يك مثال به انسان چگونه كه داد خواهد قرار پژوهندگان فراروي را سوالي
 در كـه  سـوالي  همان حقيقت در كرد؟ خواهد پيدا شكوفايي و رويش خود نوع از بيشتر يا
 كـه  تفسـيري  پذيرش كه اين آن و است تكرار قابل نيز آيه اين در نوعي به شد بيان باال آيه

 تحليـل  و توصـيف  قابـل  الگو و مدل كدام با داند مي كننده انفاق شخص به را مثل رجوع
 مـي  نظـر  بـه  كه اي ثمره است؟ تطبيق قابل مدلي چه با قرآن بيان اين حقيقت در و است؟
 داشـت  خواهـد  قـرآن  تمثيلـي  گـزاره  ايـن  براي فازي فكري نظام در فركتاليتي اصل رسد

 خواهـد  توانمنـدتر  انسـان  شكوفايي و تكاملي رشد هندسه از مدلي طراحي در را مخاطبان
 عـين  در دانـه  يك كه اين. است دانه تعدادي از يافته تشكيل ساختاري داراي خوشه. نمود

 سـاختارهاي  كننـده  تداعي نوعي به گردد مي تبديل دانه هفتصد به خود هويت و تشخص
 بـه  چنـين . گـردد  مي تبيين فركتال هندسه در كه است تجلي متعدد درجات در خودمتشابه
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 موضوع اين و نموده انفاق به اقدام مستمر طور به كه كساني آيه، اين برابر كه رسد مي نظر
 وجـود  در انبسـاطي  و شـكوفايي  به) ينفقونَ( گردد مي تبديل وجودشان در ثابت صفتي به

 بـا  انسـاني  اوليـه  سـاختار  همـان  سـاختاري  نظـر  از شـكوفايي  اين كه رسيد خواهند خود
 خواهـد  متجلـي  و نمـوده  جلوه تر وسيع درجات در اما است خود مختصات و مشخصات

 دانـه . اسـت  آمده بيرون اش درون از دانه بيشتر بلكه و هفتصد اما است دانه همان دانه. شد
 بـه  نـه  البته. گردد مي تبديل خود نوع از بيشتر يا و هفتصد به و شكوفا شده، كاشته ياوليه

 در كه ها دانه و ها خوشه قالب در منسجم كل يك صورت به كه پراكنده هاي دانه صورت
 خـود  مـال  از كـه  انسـاني . گردد مي تبديل است اوليه دانه همان متشابه البته و برتر سطوح
 در ميرانـد،  مـي  خـود  وجـود  در را مال حب و كند مي انفاق خدا مسير در را آن و گذشته
 شدن شكوفان براي بستري دفن اين اما نموده دفن خاك زير در را خود انساني منِ حقيقت

 اصـلي  شاكله و ساختارها تنها نه كه دگرگونشي. گردد مي او وجود در دگرگونش نوعي و
 بـه  كـه  برتري و باالتر درجات در را او بار اين و ساختار همان با بلكه كند نمي نابود را او

 متجلي آن از برتر خداوند اذن به بلكه و صد چهار و هزار يعني آن مضاعف بلكه و هفتصد
 زيـر  آيه. گردد مي فركتالي شكوفايي دچار مستمر انفاق با مومن انسان شخصيت. نمايد مي
  :گرفت معنا اين بر مويدي توان مي نيز را

 وإِلَيـه  ويبسـطُ  ضيقْـبِ  واللَّـه منْ ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرْضًا حسنًا فَيضَاعفَه لَه أَضْعافًا كَثيرَةً 
  تُرْجعونَ

] خدا وام نيكويى دهد تا [خدا] آن را براى او چنـد برابـر    كيست آن كس كه به [بندگان
آورد؛ و بـه سـوى او    ] تنگى و گشايش پديد مى بيفزايد؟ و خداست كه [در معيشت بندگان

  )245شويد. (بقره/ بازگردانده مى
  
  گيري نتيجه. 6

 سـوره  262 و مائـده  سـوره  32 آيات كه رسد مي نظر به چنين آمده عمل به پژوهش برابر
 مـدل  باشد، مي شناسي فازي از سوم اصل كه فركتاليتي اصل چارچوبه در توان مي را بقره

 در عمـد  قتـل  پـژوهش  ايـن  دستاوردهاي برابر. نمود ادراك دستگاه آن در و نموده سازي
 سـاختار،  ايـن  در كـل  به جزء نسبت در و انساني حيات از فركتال و متشابه خود ساختاري

 پيوسـته  كه هايي انسان رشد و شكوفايي همچنين. شود مي دانسته مردم جميع قتل با مشابه
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 و هـزار  يـا  هفتصـد  بـه  يـك  از اي خوشـه  صـورت  به و فركتالي مدلي با نمايند،مي انفاق
 فـازي  در فركتـاليتي  اصـل  كـه  نمايـد مي چنين. گيرد مي صورت برابر بيشتر يا و چهارصد
قـرار   پژوهشـگران  فراروي قرآني مفاهيم از برخي سازيمدل در را مناسبي ظرفيت شناسي

كـه نمونـه    يينمود. از آن جـا  يتوان در فهم زبان قرآن بهره بردار يآن، م يجهداده كه در نت
 يشـتر ب يدهارائه گرد ياتآ يركه در سا ييپژوهش به همراه استشهادها ينارائه شده در ا يها

 يـن محققان در ادامه ا يراست سا يستهباشد شا يقرآن م يروابط اجتماع يناظر به حوزه ها
  هندسه فركتال بپردازند. يمدنظر قرآن بر مبنا ياجتماع ينظام كل يپژوهش به مدل ساز

  

ها نوشت پي
 

1  Benoit B. Mandelbrot (1924 - 2010) 

2. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918) 

3. Wacław Franciszek Sierpiński (1882-1962) 

 گريكـد يهـر ضـلع آن بـه     االضالع است كه نقاط وسـط  يمثلث متساو كي ،ينسكيسرپ مثلث .4
ـ  دياالضالع جد يمتساو يعمل در داخل مثلث ها نيمتصل شده اند. اگر ا ـ نها يتا ب ادامـه   تي

  .شوند كه مشابه مثلث اول هستند يحاصل م ييهمواره مثلث ها ابد،ي
بـا   ش،اطيساختار مـورد نظـر مـا بـا محـ      يكه شكل حد و مرزها نيا يعني ،يريناپذ ليفرانسيد .5

سـاختار   يآن اسـت مرزهـا   تيخاص نيا يظاهر ي جهينباشد. نت انيقابل ب يليفرانسيمعادالت د
 كند، و گسسته باشد. دايو شكسته پ دهيبر دهيبر يتحال

بـه   يمشابه يختير يمعناست كه در سطوح متفاوت سلسله مراتب، الگوها نبدي يهمانند خود .6
 طور منظم تكرار شوند.

أو ألنّ االعتداء على الفرد هو اعتداء على النوع في الحقيقة الشتراك عموم األفراد في هذه الحقيقـة و   .7
 .غرضها في الحياة

كه موضوع حكم قرار گرفتـه، بـه     يعامي فقه آمده است برابر تعريفي كه در دايره المعارف ويك .8
نام دارد.  يكه حكم بر تك تك افراد موضوع به طور جداگانه بار شده است، عام استغراق يا گونه

از  يلحاظ شده است كه نسبت بـه هـر فـرد    يافراد به گونه ا انيشمول و سر ،يدر عام استغراق
لفـظ   ،يعـام مجمـوع  . اما است طرحم يجداگانه ا انيمستقل و اطاعت و عص  يافراد عام، حكم

حكم بر همه افـراد   يعني رد؛يگ يباره موضوع حكم قرار م كيكه مجموع افراد آن به  است يعام
ـ مجموع بمـا هـو مجمـوع در حكـم      گر،يد انيبه ب شود؛ يبه صورت مجموع و با هم بار م  كي
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). اصـول الفقـه. قـم:    1370( مظفـر, م. . همچنين در اين خصوص ر.ك: باشد يمجموعه واحد م
 قم. هيحوزه علم ياسالم غاتيانتشارات دفتر تبل

ا إِنَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتَـامى  براي نمونه مي توان به آيـه   9. ا  ظُلْمـ ـأْكُ  إِنَّمـا    ينَـار هِمطُـوني ب لُونَ فـ
خورند، جـز ايـن نيسـت كـه      را به ستم مىدر حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان  وسيصلَونَ سعيرًا

) كـه برخـي از   10(نساء/ برند، و به زودى در آتشى فروزان درآيند. آتشى در شكم خود فرو مى
مفسران نظير جوادي آملي آن را حقيقتا در معناي خوردن آتش معنا كرده اند. (ر.ك: تفسير تسنيم 

  ذيل آيه مربوطه)

  )179(آل عمران/ من رسله من يشاء  و لكن اهللا يجتبيما كان اهللا ليطلعكم علي الغيب  .10
 )65) (كهف/آيه فَوجدا عبداً منْ عبادنا آتَيناه رحمةً منْ عنْدنا و علَّمناه منْ لَدنَّا علْماً( .11

ناظر تأكيد بر اين نكته از آن منظر ضروري است كه بدانيم نمونه قبلي(قتل نفس) ارائه شده نيز  .12
   به عناصر اجتماعي مي باشد.
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