
دوفصل نامه ی » «
سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
دکتر احسان پوراسماعیل

)استادیار مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی(

سردبیر:
دکتر نهله غروی نائینی

 )استاد دانشگاه تربیت مدّرس(

ه بر اساس پروانه ی انتشار معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ّ
این مجل

ارشاد اسالمی به شماره ثبت ۹2/25۱۷0 در تاریخ ۱۳۹2/۹/۱2منتشر می گردد.
شاپا: ۱۳8۳_2۳8۳
http://qsahe.ir

E-mail: info@qsahe.ir

چاپ و صحافی: دفتر فنی پیام         شمارگان: 500 نسخه       تک شماره: 000؍600 ریال
 مشهد، صندوق پستی: ۹۱86-۳84

تماس از طریق پیام رسان های ایتا، سروش، تلگرام و واتس اپ: ۹8۹220۱۱2۷۳8+
این مجله در پایگاه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )ensani.ir(،مجالت تخصصی نور 

)noormags.ir(، مگ ایران )magiran.com( و سیویلیکا )civilica.com( نمایه می شود.



هیأت تحریریه:

دکتر سّیدمحّمدباقر حّجتی؛ استاد دانشگاه تهران. ۱

دکتر محمد تقی دیاری؛ استاد دانشگاه قم. 2

دکتر سّیدرضا مؤّدب؛ استاد دانشگاه قم. ۳

دکتر غالمحسین اعرابی؛ دانشیار دانشگاه قم. 4

دکتر قاسم بستانی؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز. 5

کبر ربیع نّتاج؛ دانشیار دانشگاه مازندران. 6 دکتر سّیدعلی ا

دکتر محّمد سعیدی مهر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدّرس. ۷

دکتر نادعلی عاشوری تلوکی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. 8

دکتر قاسم فائز؛ دانشیار دانشگاه تهران. ۹

دکتر فتحّیه فتاحی زاده؛ دانشیار دانشگاه الزهراء؟اهع؟. ۱0

ویراستار فّنی و ساختاری: دکتر علی ایمان پرست؛ عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

مترجم و ویراستار انگلیسی چکیده مقاالت: حسین رسولی پور؛ استاد مدعو دانشگاه 

فردوسی مشهد



شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.  

مجلـــه ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   الزم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

کــه در یکــی از عرصه هــای . 	 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه ای انتشــار می یابــد 
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان رشــته ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

ــه از چــاپ ترجمــه ی . 	 ــان فارســی باشــد. مجّل ــه زب ــه ی ارســالی ب متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

مقالــه ی ارســالی در نشــریه ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ . 	
باشــد. فرســتاده نشــده 

مقاله ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشــی . 	
باشد.

حجم مقاله از 0	 صفحه فراتر نرود.. 	

	 . Microsoft ــا برنامــه ی ــا، ب ــان ســطور و خوان کافــی می ــه ی  ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجّل
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
گرفــت. ده روز انجــام خواهــد 

یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده ی . 	 کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
کامــل، شــماره تمــاس و درجــه ی علمــی  مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی 

کارگزینــی ضــروری اســت. ــه همــراه اســکن حکــم  هریــک ب

باشــد، . 	 اســتادیاری  از  پایین تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  صورتــی  در 
یــک اســتادیار ضــروری اســت.  انضمــام اســم 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 	

کلیدواژه هــا، مقدمــه، بدنــه ی اصلــی، نتیجــه و فهرســت  چکیــده، 
منابــع.

درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در . 0	
پرانتــز ضــروری اســت.

ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، . 		
گــردد. شــماره ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ . 		
مــی دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه ی دریافتــی معــذور اســت.

مقاله هــا بعــد از ارزیابــی اولّیــه، داوری می شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ . 		
آمــاده می گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیــم 

خواهد شــد.

صّحــت . 		 و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــًا  شــده  چــاپ  مقاله هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نیــز  نوشــتارهای علمــی 
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شیوه نامه ی ساختاری .  

ســهولت  به منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله هــا،  چــاپ  و  آماده ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به صــورت کوتاه و رســا 
گردد. ج  در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبه ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 00	 تــا 0		 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به گونه ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته هــای مهــم نتیجــه ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 	 واژه از میــان کلماتــی که نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه هــا: حدا
کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازند. را ایفا می کنند و 

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

ح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار  و( مقدمــه یــا طــر
آن و نیــز بــه زمینه هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

گراف بنــدی شــده باشــد، . 	 کــه متــن اصلــی اســت، پارا بدنــه ی مقالــه 
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  کــه هــر پارا به گونــه ای 
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باشد.

هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار . 	
بگیرنــد.

کلی تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی . 	 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان 
کــه مجموعه ی مقاله از شــاکله ی منســجم برخوردار بــوده و تقدیم 

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

در مــواردی کــه مطلبــی عینــًا از منبعی نقل می شــود، ابتدا و انتهای . 	
گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه  مطلــب، 

ج گیومــه نــدارد. در

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 	

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 	

	 ــان ــه، در پای ــان هــر مقال ــا پای ــر مراجــع در پاورقــی ی ــه جــای ذک ب
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
ــف  ــی مؤل ــام خانوادگ ــه ن ک ــی  ــه(. در صورت ــد و صفح ــماره جل ش
ــرد. در  گی ــرار  ــاره ق ــورد اش ــم م ــم وی ه ــد اس ــت، بای ــترک اس مش
صورتی کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
گرفتــه اســت، بــا  منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار 
آوردن حــروف الفبــا بعــد از ســال انتشــار میــان دو اثــر تفکیــک 

گیــرد؛  صــورت 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می گیــرد:



7 شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیݠم و ارسال مقاله

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلــف با مؤلفان متفــاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان 

اشــاره می گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع بنــدی و خاصه گیــری از  هـــ( نتیجــه: حــدود 00	 تــا 00	 
کــه نویســنده آنهــا را در مقالــه اش به طــور مســتند شــرح و  مهم تریــن مســایلی 

بســط داده اســت.

کــه نویســنده در مقالــه اش بــه آنهــا  کتــب و مقاله هایــی  ی( فهرســت منابــع: 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

گانــه بــر اســاس 	  فهرســت منابــع در پایــان مقالــه و در صفحــه ای جدا
ــردد. گ ــم  ــی( تنظی ــام خانوادگ ــا )ن ــروف الفب ح

ــام مترجــم/ مصحــح، 	  کتــاب، ن ــام، عنــوان  ــام خانوادگــی، ن کتــاب: ن
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

ــام مجلــه، شــماره ی 	  ــه«، ن ــام، »عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن ــه: ن مقال
مجلــه، ســال انتشــار.

آدرس 	  مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 
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اینترنتــی.

منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	 
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، بــا نام 

اثــر آغــاز می شــود.

عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی جــا« )بــدون محــل 	 
اســتفاده شــود. تاریــخ(  نشــر(، »بی نــا« )بــدون ناشــر(، »بی تــا« )بــدون 

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(.  

که  رســم الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت 

کلمــات بحــث می کنــد. رعایــت نــکات رســم الخطی در  دربــاره ی شــیوه ی امــای 

ســرعت و دّقــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤّثــر اســت. الزم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه ی خــود را از دیــدگاه 

ــن  ــد. مهم تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم الخطی م ــکات رس ن

کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می شــوند _ در  ــکات رســم الخــط _  ن

گــردآوری  متنــی بــا عنــوان »شــیوه نامه ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد 

اینترنتــی صفحــه ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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)سخن مدیر مسئول(
دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه ی آموزش 
عالی آرمان رضوی
info@ehsanpouresmaeil.
com

بی تردید یکی از مهمترین اهداف آموزش، تربیت نیروی انسانی دانا برای جامعه 

از  گذراندن دروس مختلف و استفاده ی علمی  با  که در نگاه مادی صرفًا  است 

که همین  استادان و صاحب نظران شکل می گیرد؛ اما چه بسیار دیده شده است 

گیر، سرشار از مجموعه ی  تعّدد استاد سبب سردرگمی علم آموز شده و ذهن فرا

که در نهایت فرد را از حقیقت دور می کند. گون شده است  گونا باورهای 

گاهی در مجامع علمی و در میان مدعیان علم آموزی  داشتِن استادان مختلف 

گیر به نشستن پای درس این  گاهی وقت فرا فقط برای تفاخر زیست نامه است و 

بیشتر  چه  هر  هم  گاهی  و  می گذرد  تحلیلی  هیچ گونه  بدون  استاد،  آن  و  استاد 

کار بستن  کمتر آمیخته ی زندگی می گردد یا فرصت به  آموخته می شود آموزه ها، 

در زندگی پیش نمی آید و یا شاید پیش نمی آوریم…

کرم؟ص؟ تمام معادالت  گاه و بیگاه ها کامی نورانی از پیامبر ا در میان همه ی این 

بشری را بر هم می زند:

تنبیه  و  الناظر  نزهة  )حلوانی،  َیعَلم«  َلم  ما  ِعلَم  اهَّلُل  َثُه  َوّرَ َیعَلُم  ِبما  َعِمَل  »َمن 

دانش  خداوند  کند،  عمل  می  داند  آن چه  به  کس  هر  ص	0	(  یعنی:  الخاطر، 

که نمی  داند به او ارزانی می  دارد. آن چه را 
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ترسیم  جامعه  نادرست  رویکرد  از  را  خود  خوف  خدا؟ص؟  رسول  دیگر  جایی  در 

می کند و می فرماید: »أیتها ااُلّمة إّنی ال أخاُف َعلیکم فیما ال َتعَلمون َو لِکن ُانظروا 

َتعَلمون« )پاینده، نهج الفصاحة، ص			( یعنی: ای امت؛  َتعَملوَن فیما  َکیَف 

از آن چه نمی دانید بر شما بیم ندارم ولی بنگرید آن چه را می دانید چگونه  من 

عمل می کنید؟

کردن نام این و آن به عنوان استاد  آری، باید اوراق بشوییم و به جای ردیف 

که  است  دقیقًا همان مهمی  این  و  بیاندیشیم  به عملکرد خود  بیشتر  خویش، 

بین ما و خدا تعریف می شود و همه ی رزومه ها_ به تعبیر دانشگاهی آن_ از آن 

تهی است…

در  را  اسام  تربیتی  روش  باید  پس  است،  شیطان  ح  طر با  مقابله  هدف،  گر  ا

که  کنیم و اینجاست  دستورکار زندگی خود قرار دهیم و به آن چه می دانیم عمل 

ُمکُم اهَّلل< )البقره،  ُقوا اهَّلَل َو یَعّلِ گیری دانش می زند:>اّتَ تقوا »حرف اول« را در فرا

			( یعنی: خدا تقوا داشته باشید، خداوند به شما تعلیم می دهد.

کی از  که حا مفهوم این رویکرد از زبان سایر امامان؟مهع؟ نیز بارها تکرار شده است 

اصاح نشدن این مشکل اساسی در جامعه ی علمی است:

)عامه  یْعَلم«  َلْم  َما  اهَّلُل  َمُه 
َ
َعّل یْعَلُم  ِبَما  َعِمَل  »َمْن  می فرماید:  باقر؟ع؟  امام 

چه  آن  به  کند  عمل  کس  هر  یعنی:  ص			(  ج		،  بحاراألنوار،  مجلسی، 

می داند، خداوند به او می آموزد آن چه نمی داند.

)شیخ  َیْعَلم «  َلْم   َما  ُکِفَي   َعِلَم  ِبَما  َعِمَل  »َمْن  فرموده اند:  نیز  صادق؟ع؟  امام 

کفایت  کند به آن چه می داند،  کس عمل  صدوق، التوحید، ص			( یعنی: هر 
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می کند از آن چه نمی داند.

کنیم خداوند ورای تصور  گر به دانسته های اندک خود عمل  باور داشته باشیم ا

ما از راه هایی متفاوت علوم را به ما می آموزد… استادی را به سراغ ما می فرستد، 

روزنه ی قلب ما را به حقایق ناب روشن می کند، و…

را در جرگه ی  قرآن و حدیث  اعلی می خواهیم همه ی خادمان  از خداوند علِی 

عالمان عامل خودش قرار دهد.
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دیدگاه مفّسران فریقین درباره ی 
در  المؤمنین«  »اّمــهــات  تحلیل 

آیه ی ششم سوره ی احزاب دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
تهران
dr.zo.akhavan@gmail.com

عاطفه بیانی هدش
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی ارشد، 
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
تهران
a.bayani1990@gmail.com

برای  حتی  همگان  برای  نبوت  بیت  حرمت  حفظ  چکیده: 
کرم؟ص؟ واجب است، قرآن برای حفظ این بیت  زنان پیامبر ا
نیز تمام مساعی خود را به کار برده است. از این رو قرآن لغزش 
آنان را مضاعف و پاداش اطاعت آنان از خدا و رسولش را دو 
برابر در نظر می گیرد. بنابراین در پرتوی این آیات و مانند آنها 
می توان به معنا و مراد از >و أزواُجُه ُاّمهاُتُهم< پی برد. به طور 
زنان  بــرای  پاداشی  و  فضیلت  قــرآن  کرد  ادعــا  می توان  قطع 
که همسر پیامبرند در نظر نگرفته  پیامبر خدا؟ص؟ از این نظر 
معیار  بلکه  اســت  نکرده  بــاز  آنــان  بــرای  گانه  جدا حسابی  و 
خداخواهی  اســاس  بر  را  مضاعف  پــاداش  و  فضیلت  نجات، 
و  خدا  از  فرمان برداری  و  اطاعت  آخرت خواهی،  او،  رسول  و 
رسول قرار داده است و نحوه برخورد ائمه اطهار؟مهع؟ با زنان 

پیامبر؟ص؟ نیز مفسر این تعبیر است.

کلیدواژه ها: تفسیر قرآن، سوره ی احزاب، اّمهات المؤمنین، 
همسران پیامبر؟ص؟.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/2/۱4
پذیرش: ۱۳۹7/5/5



مقدمه.  

کریم به صراحت، همسـران رسـول خدا؟ص؟ را مـادران مؤمنان،  خداونـد در قـرآن 

ْنُفِسـِهْم 
َ
أ ِمـْن  ِباْلُمْؤِمنیـَن  ْولـی 

َ
أ ِبـی  >الّنَ می فرمایـد:  کـه  آنجـا  اسـت؛  کـرده  معرفـی 

مؤمنـان  مـادران  خـدا،  رسـول  همسـران  اینکـه   .)	 )األحـزاب،  هاُتُهـم<  ّمَ
ُ
أ ْزواُجـُه 

َ
َوأ

ح می شـود، از  کـه مطـر هسـتند، امـری قطعـی و از جانـب خداونـد اسـت؛ امـا سـؤاالتی 

کـه اول: »ام المؤمنیـن« بـودن بـه چـه معنا اسـت و چـه احکامی بر آن  ایـن قـرار اسـت 

ع شـرافت و فضیلتـی بـرای همسـران  مترتـب می شـود؟ دوم: آیـا ایـن تعبیـر، یـک نـو

پیامبـر خـدا؟ص؟ اسـت یـا تنهـا تکلیفـی را بـرای مؤمنـان، در حرمـت نـکاح و وجـوب 

تعظیـم بـه وجـود مـی آورد؟ بنابرایـن برای یافتن پاسـخ صحیح به بررسـی دقیق این 

مسـأله از دیـدگاه فریقیـن خواهیـم پرداخـت.

درآمدی بر آیه ی ششم سوره ی احزاب .  

ْولـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
خداونـد، در آیـه ی ششـم سـوره ی األحـزاب، می فرمایـد: >النبـی أ

ِکتـاِب اهَّلِل  ْولـی ِبَبْعـٍض فـی 
َ
ْرحـاِم َبْعُضُهـْم أ

َ ْ
وُلـوا األ

ُ
هاُتُهـْم َو أ ّمَ

ُ
ْزواُجـُه أ

َ
ْنُفِسـِهْم َو أ

َ
ِمـْن أ

کاَن ذِلَک ِفی اْلِکتاِب  ْوِلیاِئُکـْم َمْعُروفـًا 
َ
ْن َتْفَعُلـوا ِإلـی أ

َ
 أ

َ
ِمـَن اْلُمْؤِمنیـَن َو اْلُمهاِجریـَن ِإاّل

َمْسـُطورًا< یعنی: پیامبر نسـبت به مؤمنان از خودشـان، سـزاوارتر است و همسرانش، 

مـادران آنهـا هسـتند و خویشـاوندان، نسـبت بـه یکدیگـر در کتاب خداونـد از مؤمنان 
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کـه ایـن در  کنیـد  و مهاجـران سـزاوارترند، مگـر آنکـه بخواهیـد بـه دوسـتانتان نیکـی 

کتـاب خدا نوشـته شـده اسـت. 

کـه تفسـیر آن در بیـن مفسـران فریقیـن، یکسـان  ایـن آیـه، از جملـه آیاتـی اسـت 

کـه هـر حکـم را می تـوان  کلـی از جانـب خداونـد اسـت  نیسـت و شـامل چنـد حکـم 

گانـه ای مـورد بررسـی قـرار داد. خداونـد، در قسـمت اول آیـه، >النبـی  در بخـش جدا

اشـاره  پیامبـر؟ص؟  بـودن  برتـر و سـزاوارتر  بـه حکـم  ْنُفِسـِهْم< 
َ
أ ِمـْن  ِباْلُمْؤِمِنیـَن  ْولـی 

َ
أ

هاُتُهـم< نیـز، همسـران پیامبـر؟ص؟، بـه عنـوان  ّمَ
ُ
ْزواُجـُه أ

َ
می کنـد. در قسـمت دوم >َو أ

مـادران مؤمنیـن معرفـی شـده اند و در بخـش سـوم طبـق دسـتور خداونـد، قرابـت و 

ک ارث بـردن قـرار داده شـده اسـت امـا محـور اصلـی تفاوت تفسـیر  خویشـاوندی، مـا

فریقین، معنای »ولی« و چگونگی »ام المؤمنین« بودن همسـران پیامبر؟ص؟ اسـت. 

البتـه در ایـن مقالـه، تمرکـز اصلـی بـر قسـمت دوم آیـه اسـت. 

بررسی سیاق آیه ی ششم.   .  

کـه در دانـش تفسـیر جایـگاه مهمـی دارد و  ع سـیاق از بحث هایـی اسـت  موضـو

یکـی ازاساسـی ترین زیرسـاخت های فهـم قـرآن در دیـدگاه برخـی مفسـران اسـت بـه 

کـه بی توجهـی بـه آن ممکن اسـت تفسـیر قـرآن را از راه صحیـح خود منحرف  طـوری 

کرمیبـدی، 				ش، ج0	، ص			-			(. کـرده بـه تفسـیر بـه رأی ختـم شـود )فا

بررسی ارتباط پنج آیه ی اول سوره ی احزاب با آیه ی مورد بحث.   .  

و  آیـه ی هفتـم  از خـود و دو  آیـه ی قبـل  پنـج  بـا  آیـه ی ششـم سـوره ی احـزاب، 

هشـتم، در یـک سـیاق واحـد قـرار دارنـد. بـا بررسـی پنـج آیـه ی قبـل، ایـن نـکات بـه 

کـه خداونـد در آیـه ی اول، بـه صفـت خـدا تـرس بـودن و بـا تقـوا بـودن  دسـت می آیـد 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱8۱۳۹۷

منافقـان  و  کافـران  از  کـه  می کنـد  امـر  خـدا؟ص؟  رسـول  بـه  و  اشـاره کرده  پیامبـر؟ص؟ 

نکنـد. پیـروی 

از  کـه فقـط  آمـده اسـت  کـرم؟ص؟، این گونـه  ا بـه پیامبـر  آیـه ی دوم، خطـاب  در 

گاه اسـت. بنابرایـن  کـه خداونـد بـه همـه ی علـوم آ کنـد و بدانـد  وحـی الهـی تبعیـت 

گـر دسـتوری می دهـد بـر اسـاس حکمـت و علـم خداونـدی اسـت. ا

کـن و  کـه بـر خـدا تـوکل  در آیـه ی سـوم، خداونـد خطـاب بـه رسـولش می فرمایـد 

کافیسـت. بنابرایـن تـا انتهـای آیـه ی سـوم، خداونـد بـه برخـی  بـدان، ایـن بـرای تـو 

داشـته  عرضـه  ایشـان  بـه  کـه  خطاب هایـی  قالـب  در  پیامبـر؟ص؟  مهـم  صفـات  از 

کـه ایـن می توانـد در راسـتای آماده سـازی اذهـان عمومی برای  اسـت، اشـاره می کنـد 

پذیـرش مطلـب اصلـی باشـد.

راسـت  راه  بـه  و  می گویـد  را  حقیقـت  پـروردگار  کـه  اشاره شـده  چهـارم  آیـه ی  در 

بنابرایـن فرمایشـات خداونـد، حـق اسـت و رعایـت آن موجـب  رهنمـون می سـازد. 

اسـت.  رسـتگاری 

کـه  در آیـه ی پنجـم، از غفـور بـودن و رحیـم بـودن خداونـد سـخن بـه میـان آمـده 

ایـن یـک اطمینـان خاطـری در ذهـن مخاطـب ایجـاد می کنـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه 

کـه در یـک سـیاق واحـد قـرار دارنـد، می توان  بررسـی پنـج آیـه ی اول سـوره ی احـزاب 

کـه آیـات اول تـا پنجـم ایـن سـوره، مقدمـه ای بـرای نـزول  گرفـت  این گونـه نتیجـه 

آیـه ی ششـم آن می باشـد. بـه عبـارت دیگـر خداونـد بـرای مـردم در پنـج آیـه ابتـدای 

کـرد تـا سـه حکـم مهـم آیـه ی ششـم آن  سـوره ی احـزاب، خـود و پیامبـرش را معرفـی 

را تکذیـب نکننـد؛ زیـرا در آیـه ی ششـم بـه مطلـب مهمـی اشـاره شـده و آن »اولـی بـه 
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کـرم؟ص؟ اسـت.  نفـوس« بـودن پیامبـر ا

کـه مسـأله ی والیـت پیامبـر؟ص؟  کنـون نوبـت بـه آیـه ی ششـم احـزاب می رسـد  ا

کـه چنـد عامـل،  ح می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت  و برتـری آن جنـاب بـر همـگان مطـر

بـر پیامبـر اسـام؟ص؟ را فراهـم می سـازد.  کافـران و منافقـان  زمینـه ی اعمـال فشـار 

و  ندارنـد  خـود  بـه  نسـبت  پیامبـر؟ص؟  اولویـت  از  درسـتی  درک  مؤمنـان  آنکـه،  اول 

در نتیجـه نادانسـته، منافقـان را در اعمـال فشـار بـر آن حضـرت همراهـی می کننـد. 

دوم آنکـه، جایـگاه همسـران رسـول خـدا؟ص؟ را نمی شناسـند و بـا تصـوری نادرسـت 

دربـاره ی ایشـان، بـه آزار پیامبـر؟ص؟ پرداختـه و مسـأله ی ازدواج بـا همسـران پیامبـر 

ح می نماینـد. سـوم آنکـه، درک مناسـبی از اولویـت بسـتگان رحمـی نسـبت  را مطـر

بـه یکدیگـر ندارنـد و روابـط ایمانـی و سـوابق هجـرت و امثـال آن را بـر روابـط نسـبی 

مقـدم می شـمارند و در نتیجـه، َتَبنـی اعتبـاری و نظیـر آن )اخـوت اعتبـاری دینـی( را 

بـر روابـط نسـبی پیشـی می دهنـد. 

از این رو خداوند در آیه ی ششـم احزاب، نسـبت به عامل نخسـت، مؤمنان را به 

اولویـت پیامبـر خـدا؟ص؟ بـر نفـوس خودشـان هشـدار می دهـد. سـپس بـا بیـان اینکـه 

همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه منزلـه ی مـادران امـت هسـتند، جایـگاه آنـان را مشـخص 

ثانیـًا  و  همسـرانش  نـه  اسـت  پیامبـر؟ص؟  مخصـوص  فقـط  والیـت  اواًل  کـه  می کنـد 

چـون همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادر مؤمنـان هسـتند، ازدواج بـا آنهـا حتـی پـس از فـوت 

بـا بیـان اولویـت ارحـام،  پیامبـر؟ص؟ ممکـن نیسـت. و نیـز نسـبت بـه عامـل سـوم، 

بینـش می فرمایـد. تصحیـح 
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ارتباط آیه ی ششم احزاب با آیات بعد.   .  

کـه به طـور غیر صریح  آیـات هفتـم و هشـتم سـوره ی احـزاب از جملـه آیاتـی اسـت 

از عالـم ذر خبـر می دهنـد. خداونـد در آیـه ی هفتـم سـوره ی احـزاب می فرمایـد: مـا از 

گرفتیـم، مبنـی بـر اینکـه بـر دیـن واحـد متفـق الکلمـه باشـند و  انبیـاء میثاقـی غلیـظ 

گفتارشـان نمایانگر  کـه عمل و  کننـد. در ادامـه از صادقـان می خواهـد  همـان را تبلیـغ 

آن پیمـان باشـد و از ایشـان صـدق در اعتقـاد و عمـل را مطالبـه می کنـد. انبیـاء هـم بـا 

توجـه بـه امـر خداونـد، ایـن وظیفـه را انجـام دادنـد. از ایـن رو بـرای آنـان پاداشـی در 

ک آمـاده شـده  کردنـد، عذابـی دردنـا کـه خلـف وعـده  کافـران  گرفتـه شـد و بـرای  نظـر 

است.

بنابرایـن بـا توجـه به دو آیه ی هفتم و هشـتم سـوره ی احـزاب، اینکه پیامبر؟ص؟ 

جایـگاه وسـیعی داشـته و اولـی بـه نفـوس مؤمنـان معرفی شـده، دارای پیشـینه ای 

گرفته شـده اسـت. تا بدانید  که به واسـطه ی آن از انبیا میثاق  قوی و مسـتدل اسـت 

کـه در ارتبـاط بـا خداونـد دارنـد، صـادق هسـتند. از این رو  کـه پیامبـران در ادعاهایـی 

واجـب االطاعـة خواهنـد بود.

بررسی بخش دوم آیه ی ششم سوره ی احزاب.  

در بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب، خداونـد می فرمایـد: همسـران پیامبـر؟ص؟، 

مـادر مؤمنـان، محسـوب می شـوند. شـأن نـزول ایـن آیـه، بی ارتبـاط بـا آیـه 		 سـوره 

َبْعـِدِه  ِمـْن  ْزواَجـُه 
َ
أ َتْنکُحـوا  ْن 

َ
أ َو ال  َرُسـوَل اهَّلِل  ُتـْؤُذوا  ْن 

َ
أ َلکـْم  کاَن  َو مـا   …< احـزاب 

َبـدا …< نخواهـد بـود. زیـرا در بخـش دوم، همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادران مؤمنیـن 
َ
أ

ح می شـود. از طرفـی در آیـه ی 		  لـذا بحـث حرمـت نـکاح مطـر محسـوب شـدند، 
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احـزاب، بـه صراحـت بـه حکـم حرمـت نـکاح اشـاره می کنـد. بنابرایـن در توضیحـات 

کـرد.  آیـه ی مـورد نظـر، بـه آن اشـاره خواهیـم 

مفهوم شناسی واژه »ام«.  

واژه ی »امهـات«، جمـع واژه ی »ام« و بـه معنـی مـادر اسـت و هم چنیـن بـه هـر 

کـه باعـث بـه وجـود آمـدن یـا تربیـت و اصـاح و یـا ابـداع چیـزی شـود، واژه ی ام  چیـز 

در  همیشـه  واژه،  ایـن   )		 ص  ق،   				 اصفهانـی،  )راغـب  می شـود.  اطـاق 

لغـت عـرب بـر عظمـت مطلـب و اهمیـت مقـام بـه کار رفتـه و هـر جـا واژه ی »ُاّم« را 

آورده انـد، مرتبـه ی عالـی و درجـه ی واال را نشـان می دهـد. ماننـد: اّم القـری )کعبـه(، 

اّم الکتـاب )القـرآن(، اّم النجـوم )کهکشـان(، اّم الکائنـات، اّم األخـاق و … . این قبیل 

 ،	 ج  ق،   				 قرشـی،  ک:  )ن.  هسـتند  ع  موضـو اهمیـت  نشـان گر  اصطاحـات، 

ص 			؛ جوهـری، 				 ق، ج  	، ص 				؛ راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 

			(. الزم بـه ذکـر اسـت واژه ی »ام« و مشـتقاتش 			 مرتبـه در قـرآن بـه کار رفتـه 

اسـت. مفـرد ایـن واژه نـه بـار و در پنـج مـورد، اضافه به ضمیر، اسـتعمال شـده اسـت. 

هم چنیـن ایـن واژه، در یـک مـورد بـه حالـت جمـع بـدون اضافه و در 0	 مـورد، اضافه 

بـه ضمیـر شـده اسـت. دیگـر مشـتقات واژه ی »ام« 		 بـار در قـرآن، ذکـر شـده اسـت.

بررسی دیدگاه شیعه .   .  

ع  در بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب، بایـد محـدوده ی احـکام آن توسـط شـار

گـردد. از ایـن رو مفسـران شـیعه، ذیـل ایـن بخـش، بـه تبییـن معنـا و  مقـدس تبییـن 

کـه در ادامـه خواهـد آمـد. کرده انـد  مفهـوم آن پرداختـه و نظـرات خـود را بیـان 
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مراد از ام المؤمنین بودن همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

مطلقـه ی  والیـت  خداونـد،  اینکـه  از  پـس  احـزاب،  سـوره ی  ششـم  آیـه ی  در 

پیامبـر،  همسـران  می فرمایـد:  تصریـح  بـا  می کنـد،  یـادآور  مؤمنـان  بـر  را  پیامبـر؟ص؟ 

کـه در صـدد معرفـی شـأن و مقـام  مـادران مؤمنـان هسـتند. بـا توجـه بـه سـیاق آیـات 

رسـول خـدا اسـت، از ایـن رو همسـرانش بـه خاطـر نسـبت همسـری با وی مـورد توجه 

گرفته انـد.  قـرار 

بنابراین معلوم می شـود، معرفی آنان به عنوان »مادران مؤمنان«، نه به عنوان 

شـأنی معنـوی، بلکـه فقـط بـرای حفـظ حرمـت و احتـرام رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. امـا 

کـه مـادر، هـم واجب االحتـرام اسـت و هـم بـه فرزنـدان خـود َمحـرم اسـت.  می دانیـم 

کامـل داشـته باشـد. فرزنـدان می تواننـد  بـر او الزم نیسـت در برابـر فرزنـدان، پوشـش 

کننـد. ازدواج بـا مـادر حـرام اسـت  کامـل بـود، بـه وی نـگاه  گـر مـادر بـدون پوشـش  ا

کـه خواهـر  و او و فرزندانـش از یکدیگـر ارث می برنـد. هم چنیـن ازدواج فرزنـدان او 

کوتـاه احـکام بیـن مـادر و فرزنـد،  و بـرادر یک دیگرنـد، بـا هـم حـرام اسـت. بـا مـرور 

کـدام یـک از ایـن احـکام، در ارتبـاط بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه  کنـون بایـد دانسـت  ا

کلـی منابـع شـیعه ذیل ایـن بخش، به  عنـوان مـا درمؤمنـان جـاری اسـت. در بررسـی 

کـه تنهـا دو حکـم که همـان وجوب احتـرام و حرمـت نهادن به  ایـن نتیجـه رسـیدیم 

زنـان پیامبـر؟ص؟ و حرمـت ازدواج بـا آنهـا اسـت، جـاری اسـت. البتـه وجـوب احتـرام 

کنـون در ادامـه  همسـران پیامبـر؟ص؟ نتیجـه اش حرمـت نـکاح بـا آنـان خواهـد بـود. ا

بـه توضیـح ایـن احـکام خواهیـم پرداخـت.
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حرمت نکاح با همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

کثـر مفسـران شـیعه معتقدنـد از ایـن بخـش آیـه، تنهـا حرمـت نـکاح را می تـوان  ا

کاشـانی،  فیـض  			؛  ص   ،		 ج  ق،   				 طباطبایـی،  ک:  )ن.  کـرد  برداشـت 

				 ق، ج 	، ص 			؛ طوسـی، ج 	، ص 			؛ طیـب، 				 ق، ج 0	، ص 

0		؛  ص   ،	 ج  ق،   				 اندلسـی،  	0	؛  ص   ،	 ج  ق،   				 طبرسـی،  			؛ 

 .)			 ص   ،		 ج  ق،   		0	 رازی،  ابوالفتـوح 

امـا برخـی دیگـر عـاوه بـر حرمـت ازدواج، بـه وجوب تعظیـم همسـران پیامبر؟ص؟ 

ک: قمـی مشـهدی، 				 ش، ج 0	، ص 			؛ فضـل اهَّلل،  کرده انـد. )ن.  اشـاره 

				 ق، ج 		، ص 			؛ حسـینی همدانـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		؛ نجفـی 

خمینـی، 				 ق، ج 		، ص 		؛ مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		، ص 	0	؛ 

کاشـانی، 				 ش، ج 	، ص 			( ایـن مفسـران در ادامـه دالیلـی را بـرای اثبـات 

ح اسـت: کـه بدیـن شـر کرده انـد  برداشت شـان ذکـر 

الف( فلسفه ی حرمت ازدواج با زنان پیامبر؟ص؟

ع احتـرام بـه شـخصیت پیامبـر؟ص؟  تـرک ازدواج بـا زنـان رسـول خـدا؟ص؟ یـک نـو

که مسـلمانان در حال حیات پیامبر؟ص؟ باید به شـخصیت ایشـان  اسـت. همان طور 

احتـرام بگذارنـد، پـس از درگذشـت ایشـان نیـز بایـد احترامشـان را در نظـر بگیرنـد و 

کـه تـرک ازدواج بـا همسـر یـک شـخصیت بـزرگ، نوعـی احتـرام بـه  تردیـدی نیسـت 

کـه در میـان  وی بـه شـمار مـی رود. همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه خاطـر احتـرام خاصـی 

کسـی وصلـت می کردنـد، مایـه ی جلـب قلـوب مـردم بـه  گـر بـا  مسـلمانان داشـتند، ا

همسـر  اینکـه  عنـوان  بـه  جمعـی  بـود  مجـاز  مسـأله،  ایـن  گـر  ا می شـدند.  او  سـوی 
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کار را وسـیله ی سـوء  پیامبـر؟ص؟ را بعـد از او در اختیـار خـود گرفته انـد، ممکن بود این 

کنند  اسـتفاده قـرار داده و بـه ایـن بهانـه موقعیـت اجتماعـی بـرای خویش دسـت و پا 

گاهـی خـاص از درون خانه ی پیامبـر؟ص؟ و تعلیمات و مکتب  و یـا بـه عنـوان اینکـه آ

او دارنـد بـه تحریـف اسـام پردازنـد. هم چنین ممکن بود، منافقـان مطالبی را از این 

کـه مخالـف مقـام پیامبـر؟ص؟ باشـد. طریـق در میـان مـردم نشـر دهنـد 

گاه اسـت بـرای بـر هم زدن ایـن توطئه ی  کـه بـر اسـرار نهـان و آشـکار آ خداونـدی 

گرفـت و بـرای  کلـی  زشـت یـک حکـم قاطـع صـادر فرمـود و جلـوی ایـن امـور را بـه 

تحکیـم پایه هـای آن بـه همسـران پیامبر؟ص؟ لقـب ام المؤمنین داد تـا بدانند ازدواج 

گفتـه شـد روشـن  بـا آنهـا هم چـون ازدواج بـا مـادر خویـش اسـت! بـا توجـه بـه آنچـه 

کننـد؟  کـه چـرا همسـران پیامبـر؟ص؟ الزم بـود از ایـن محرومیـت اسـتقبال  می شـود 

کـه بـه خاطـر آنهـا بایـد  ح می شـود  گاه مسـائل مهمـی مطـر در طـول زندگـی انسـان، 

از حقـوق حقـه ی خـود چشـم  از بعضـی  و  نشـان داد،  از خودگذشـتگی  و  کاری  فـدا

پوشـید، بـه خصـوص اینکـه همیشـه افتخـارات بـزرگ مسـئولیت های سـنگینی نیـز 

همـراه دارد. بـدون شـک همسـران پیامبـر؟ص؟ افتخـار عظیمـی از طریق ازدواجشـان 

کاری هـم  کردنـد. داشـتن چنیـن افتخـاری نیـاز بـه چنیـن فـدا کسـب  بـا پیامبـر؟ص؟ 

دارد. بـه همیـن دلیـل زنـان پیامبـر؟ص؟ بعـد از او در میان امت اسـامی بسـیار محترم 

می زیسـتند و از وضـع خـود بسـیار راضـی و خشـنود بودنـد و آن محرومیـت را در برابـر 

ک: مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		،  ایـن افتخـارات، ناچیـز می شـمردند. )ن. 

.)			 ص 

کـه یکـی  از ایـن رو، بزرگ تریـن حربـه ی پیمـان شـکنان جنـگ جمـل ایـن بـود 

گـر ازدواج بـا همسـران  از همسـران رسـول خـدا؟ص؟ بـا آنـان همراهـی نمـوده اسـت. ا
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رسـول خـدا؟ص؟ مشـروع و قانونـی بـود، ممکـن بـود بعضـی از رجـال سیاسـی، پیونـد 

خـود را بـا همسـران رسـول خـدا؟ص؟ دسـتاویز قـرار داده و افـکار را بـه نفع خـود متوجه 

سـازند. ایـن خطـر هنگامی محسـوس تر می شـود که بدانیم گروهی خـود را برای این 

کار آمـاده سـاخته بودنـد از ایـن رو آیـه ی 		 األحـزاب نـازل شـد. خداونـد در ایـن آیـه 

َبدًا 
َ
ْزَواَجـُه ِمـن َبْعـِدِه أ

َ
ن َتنکُحـوْا أ

َ
 أ

َ
ن ُتـْؤُذوْا َرُسـوَل اهَّلِل َوال

َ
کاَن َلکـْم أ می فرمایـد: >َو َمـا 

کاَن ِعنـَد اهَّلِل َعِظیمـا »<. یعنـی: شـما حـق ندارید رسـول خـدا را برنجانید و  ِإّنَ َذ ِلکـْم 

کار نـزد خـدا  کـه ایـن  هرگـز نبایـد همسـران او را بعـد از وی بـه همسـری خـود درآوریـد، 

گناهـی بزرگ اسـت.

گفتـه بـود:  کـه طلحـه بـن عبیـداهَّلل  در شـأن نـزول ایـن آیـه، روایـت شـده اسـت 

گرفتـن دختـر عموهایمـان منـع می کنـد، آن وقـت بعـد از مـا زنـان  محمـد؟ص؟ مـا را از 

مـا را می گیـرد؟! مـا هـم صبـر می کنیـم تـا او بمیـرد، زنـان او را بعـد از او می گیریـم و 

گـوش  بـه  سـخنان  ایـن  اسـت.  بـوده  ام سـلمه  و  عایشـه  او  منظـور  کـه  روایت شـده 

کـرد، خداونـد بـه خاطـر  پیامبـر خـدا؟ص؟ رسـید و آن حضـرت را ناراحـت و غمگیـن 

کـرد و بـه همـه ی صحابـه  حفـظ حرمـت و تسـکین قلـب نازنینـش ایـن حکـم را نـازل 

کـه هرگـز حـق ازدواج بـا همسـران آن حضـرت بعـد از وفـات ایشـان را  گوشـزد نمـود 

نداریـد )ن. ک: طبرسـی، 				 ش، ج 	، ص 			-			؛ ابوالفتـوح رازی، 	0		 

کاشـانی، 				 ش، ج 	، ص 			؛ مـکارم شـیرازی، 				  ق، ج 		، ص 			؛ 

ش، ج 		، ص 	0	؛ طبرسـی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

ایـن معنـا بـا روایاتـی تأئید می شـود، از جمله روایتی که از عایشـه نقل شـده: »زنی 

گفـت: ای مـادر! عایشـه پاسـخ داد: مـن مـادر تـو نیسـتم مـادر مـردان شـما  بـه عایشـه 

ک: اندلسـی، 				 ق، ج 	، ص 0		؛ مـکارم شـیرازی، 				 ش،  هسـتم« )ن. 
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کاشـانی، 				 ش،  ج 		، ص 	0	؛ ابوالفتـوح رازی، 	0		 ق، ج 		، ص 			؛ 

ج 	، ص 			(. معنـای ایـن سـخن عایشـه ایـن اسـت هدف از تعبیـر >أمهاتهم< در 

آیـه، حرمـت تزویـج اسـت و ایـن تنهـا در مـورد مـردان امت صادق اسـت. اما بـه غیر از 

ح اسـت و لـذا زنـان مسـلمان  ع احتـرام و بزرگداشـت نیـز مطـر مسـأله ی ازدواج، موضـو

نیـز می توانسـتند بـه عنـوان احتـرام، همسـران پیامبـر؟ص؟ را مـادر خود خطـاب کنند. 

لـذا توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت که از آیه ی ششـم احـزاب به تنهایـی، حرمت 

نکاح برداشت نمی شود. زیرا حکم مادری فقط بزرگداشت و احترام و حرمت گذاری 

همسـران را الزم می گردانـد و وقتـی محرمیـت در بیـن نباشـد، بـه نظـر می رسـد پـس 

از شـهادت رسـول خـدا؟ص؟ یـا بعـد از طـاق دادن زنـان توسـط ایشـان، می تـوان بـا 

کـرد، چـه اینکـه حکـم مـادری فقـط بـرای حفـظ حرمـت پیامبـر؟ص؟ بود.  آنهـا ازدواج 

گانه در آیه ی 		 سـوره ی احزاب ذکر  بنابرایـن مسـأله ی حرمـت ازدواج بـا آنان، جدا

کلـی و عـام اسـت و  می شـود. پـس مـادر بـودن همسـران رسـول خـدا؟ص؟ یـک حکـم، 

مخاطـب آن همـه ی مـردان و زنـان مؤمـن هسـتند. همسـران پیامبـر، مـادر همـه ی 

مـردان و زنـان مؤمـن هسـتند. بـر همـه ی آنـان )از زن و مـرد( حفـظ حرمـت و احتـرام 

همسـران پیامبـر بـه عنـوان »مـادر« الزم و واجـب اسـت. آنـان فقـط نسـبت بـه مـردان 

مؤمـن حکـم مـادری ندارنـد. بنابرایـن حـرام بـودن ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ 

بـرای تکریـم شـأن و منزلـت رسـول خـدا؟ص؟ اسـت و »مـادر بـودن« آنان هـم، کنایه از 

ک: مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(.  عظمت شأن آنان است )ن. 

ب( اعتبار دنیوی مادربودن همسران رسول خدا؟ص؟

مـادر مؤمنـان بـودن، بـرای همسـران رسـول خـدا؟ص؟ فقـط یـک اعتبـار دنیـوی 

بـود و هیـچ مقـام و شـرافت معنـوی و اخـروی بـرای آنـان ثابـت نمی کـرد. ایـن اعتبـار 
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بـدان جهـت لحـاظ شـد تـا حرمـت و حریـم رسـول خـدا؟ص؟ محفـوظ و محتـرم بماند، 

گـر شـرافت و مقـام  از ایـن رو ایـن حکـم مطلـق بیـان شـد و قیـدی در آن ذکـر نشـد. ا

تـا وقتی کـه همسـر  آنـان مقیـد می گشـت. ایـن زنـان  معنـوی بـود، بـه صالـح بـودن 

رسـول خدا باشـند و حضرت آنان را طاق نداده و یا نکاح آنان را فسـخ نکرده باشـد، 

ک: حیـدری، مجلـه ی پیـام زن، قـرآن و مسـائل  واجـب االحتـرام می باشـند. )ن. 

خانوادگـی پیامبـر؟ص؟، 				 ش، ص 			- 0		، ص 00	( بـرای تأییـد ایـن نظـر، 

بـه آیـه ای از قـرآن، بـه عنـوان شـاهد مثـال اشـاره می کنیـم. 

ِمْنکـّنَ  ِت 
ْ
یـأ َمـْن  ِبـی  الّنَ ِنسـاَء  >یـا  می فرمایـد:  احـزاب   	0 آیـه ی  در  خداونـد 

کاَن ذِلـک َعَلـی اهَّلِل یسـیرًا< یعنـی:  ِبفاِحَشـٍة ُمَبیَنـٍة یضاَعـْف َلَهـا اْلَعـذاُب ِضْعَفیـِن َو 

گنـاه آشـکار و فاحشـی مرتکـب شـود، عـذاب او  کـدام از شـما  ای همسـران پیامبـر! هـر 

گر چـه »ام المؤمنین«  دوچنـدان خواهـد بـود و ایـن بـرای خدا آسـان اسـت. بنابرایـن ا

کـه  نمی شـود  ولـی سـبب  اسـت؛  دیگـران  بـرای  و دسـت نیافتنی  رفیـع  مقـام  بـودن 

آنهـا را دو برابـر می کنـد و  آنهـا چشم پوشـی شـود؛ بلکـه مسـئولیت  گناهـان  از دیگـر 

گناهـی از آنهـا سـر بزنـد، عذابشـان نیـز دو برابـر خواهـد بـود. البتـه الزم بـه ذکـر  گـر  ا

کـه خداونـد در آن بـه بخشـی از  کـه بـا مطالعـه ی دیگـر آیـات سـوره ی احـزاب  اسـت 

کـرده اسـت، این نکته به دسـت می آیـد که لقب  وظایـف همسـران پیامبـر؟ص؟ اشـاره 

»ام المؤمنیـن« بـه تنهایـی بـرای همسـران پیامبر اعتبـار معنوی ایجـاد نخواهد کرد.

ج( شرط لقب »ام المؤمنین« برای همسران پیامبر؟ص؟

برخـی از مفسـران در اینجـا بـه نکتـه ی جالبـی اشـاره کرده انـد. آنهـا گفته اند: این 

نسـبت مـادری میـان مسـلمانان و همسـران پیامبـر؟ص؟، یـک نسـبت حقیقی نیسـت 
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کـه خودشـان بـا خـروج از اطاعـت پیامبـر؟ص؟ و امـام زمـان خـود، حرمـت  و مادامـی 

گـر زنـی از زنـان پیامبـر؟ص؟ در  خـود نشـکنند، احتـرام آنـان واجـب اسـت؛ بنابرایـن، ا

برابـر امـام معصـوم زمـان خـود بایسـتد، بـه جهـت هتـک حرمـت خویـش، لـزوم حفظ 

ک: ثقفـی  گرچـه حرمـت نـکاح باقـی اسـت. )ن.  حرمـت ایشـان هـم سـلب می گـردد؛ 

تهرانی، 				 ق، ج 	، ص 	0	(.   

)قمـی  دارد  وجـود  آیـه  دوم  بخـش  ذیـل  کـه  روایاتـی  بـه  توجـه  بـا  هم چنیـن، 

کـه همسـران پیامبـر؟ص؟ حرمـت  مشـهدی، 				 ش, ج 0	, ص 			(، مادامـی 

گـر حرمـت  کردنـد، حکـم فقهـی آیـه برایشـان جـاری اسـت. امـا ا بیـت نبـوی را حفـظ 

مـادری سـاقط می شـوند.  از حکـم  نشـد، همسـران  پیامبـر؟ص؟ حفـظ 

کـه ذیـل همیـن آیه آمـده، پیغمبر؟ص؟ طاق برخـی از زن ها را بعد  زیـرا در روایاتـی 

کاشـانی،  ک: فیـض  از مـوت خـودش بـه دسـت حضـرت علـی؟ع؟ داده اسـت. )ن. 

				 ق، ج 	، ص 			؛ طبرسی، 				 ش، ج 0	، ص 		؛ قمی مشهدی، 				 

ش، ج 0	، ص 			( طـاق بعـداز مـوت معنـا نـدارد. بنابرایـن، طـاق از ایـن حکـم، 

گـر کسـی حرمـت بیـت نبـوی را, حفـظ نکرد، حضـرت علی؟ع؟ می تواند شـرعًا  یعنـی ا

َهاُتُهـْم< نخواهـد بـود. پـس آن  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
کـه او دیگـر مشـمول آیـه ی >َوأ کنـد  اعـام 

روایـات ناظـر بـه این اسـت فیض کاشـانی حدیثی را در این بـاره از امام دوازدهم؟ع؟ 

نقـل می کنـد: از آن حضـرت، از معنـای طاقـی که حکـم آن را پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟ 

گـذار فرمـوده بـود، سـؤال شـد، حضـرت در پاسـخ فرمـود: وقتـی خداونـد شـأن زنـان  وا

پیامبـر؟ص؟ را عظیـم شـمرد و آنـان را بـه مقـام اّمهـات اختصـاص داد، پیامبـر؟ص؟ بـه 

کـدام  کـه بـر طاعت انـد باقـی اسـت؛ پـس هـر  علـی؟ع؟ فرمـود: ایـن شـرافت مادامـی 

از آنهـا بعـد از وفـات مـن، از راه خـروج بـر تـو معصیـت خـدا را نمودنـد، او را از میـان 
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کاشـانی، 				 ق، ج 	،  گردان )فیض  همسـران و از شـرف مادری مؤمنان، سـاقط 

ص 			(. 

  .   . 
َ

ِإّل َهاُتُهْم  ّمَ
ُ
أ »ِإْن  و  َهاُتُهم«  ّمَ

ُ
أ ــُه  ْزَواُج

َ
»َوأ آیه  دو  بین  جمع  چگونگی 

الّلِئی َوَلْدَنُهْم«

بـا بررسـی بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب و آیـه ی دوم سـوره ی مجادلـه، شـاید 

کـه آیـا ایـن دو آیـه باهـم متعـارض نیسـتند؟ زیـرا  گـردد  ایـن سـؤال بـه ذهـن متبـادر 

گاهی همسرانشـان را به منزله ی  که  کسـانی  خداوند در سـوره ی مجادله می فرماید: 

کـه از  مـادر خـود قـرار می دهنـد، سـخن باطلـی می گوینـد، مـادر آنهـا فقـط کسـی اسـت 

او متولـد شـده اند. بـا ایـن حـال چگونـه بـا توجـه بـه آیـه ی ششـم احـزاب، همسـران 

که مسـلمانان از آنان متولد نشـده اند مادر محسـوب می شـوند؟ در پاسـخ  پیامبر؟ص؟ 

کـه خطـاب مـادر بـه یـک زن یـا بایـد از نظـر  کـرد  ایـن سـؤال بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 

جسـمانی باشـد یـا روحانـی، امـا از نظـر جسـمانی تنهـا در صورتـی ایـن معنـی واقعیـت 

کـه در آیـه ی دوم سـوره ی  کـه انسـان از او متولـد شـده باشـد و ایـن همـان اسـت  دارد 

شـده  متولـد  او  از  کـه  اسـت  کسـی  تنهـا  انسـان،  جسـمانی  مـادر  کـه  آمـده  مجادلـه 

ع حـق معنـوی بـر او داشـته  کـه یـک نـو کسـی اسـت  اسـت و امـا پـدر یـا مـادر روحانـی، 

کـه پـدر روحانـی امـت محسـوب می شـود و بـه خاطـر  باشـد، هم چـون پیامبـر؟ص؟، 

کـه بـه اعـراب جاهلـی در مـورد »ظهـار«  او همسـرانش احتـرام مـادر را دارنـد. ایـرادی 

کـه وقتـی همسـران خـود را مـادر خطـاب می کردنـد، مسـلما  متوجـه اسـت، ایـن بـود 

کـه آنهـا بـه منزلـه ی مـادر  منظـور آنهـا مـادر معنـوی نبـود، بلکـه منظورشـان ایـن بـود 

ع طـاق می شـمردند، و می دانیـم مـادر جسـمانی  جسـمانی هسـتند، لـذا آن را یـک نـو
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بـا الفـاظ درسـت نمی شـود، بلکـه شـرط آن تولـد جسـمانی اسـت. بنـا بـر ایـن سـخن 

گـر چـه آنهـا  آنهـا سـخن منکـر و زور و باطـل بـود. امـا در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ ا

مـادر جسـمانی نیسـتند، ولـی بـه احتـرام پیامبـر؟ص؟ مـادر روحانی انـد، و احتـرام یـک 

ْزواَجـُه ِمـْن َبْعـِدِه 
َ
ْن َتْنکُحـوا أ

َ
مـادر را دارنـد و اینکـه قـرآن، در آیـه ی 		 احـزاب >َو ال أ

کـرده، آن نیـز یکـی از شـئون احتـرام  َبـد<، ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ را تحریـم 
َ
أ

ع  نـو البتـه  کـه توضیـح آن قبـا بیـان شـد.  آنهـا و احتـرام پیامبـر؟ص؟ اسـت، چنـان 

که در آیه ی 		 سـوره ی  سـومی از مادر، در اسـام به عنوان مادر رضاعی وجود دارد 

نسـاء به آن اشـاره شـده اسـت. ولی آن در حقیقت یکی از شـاخه های مادر جسـمانی 

می باشـد. )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		، ص 	0	(.

پیامبر؟ص؟ پدر معنوی امت.   .  

دارنـد  وجـود  روایـات  از  دیگـری  دسـته ی  احـزاب،  آیـه ی  دوم  بخـش  ذیـل  در 

کنـون  >و هـواب لهـم< در ادامـه ی بخـش، داللـت دارنـد. ا کـه بـر قرائـت جملـه ی 

می کنیـم.  ارائـه  این بـاره  در  را  توضیحاتـی 

کـه در  مفسـران در ذیـل ایـن بخـش، از امـام صـادق؟ع؟ حدیثـی را نقـل می کننـد 

ضمـن آن، امـام؟ع؟ بعـد از اینکـه عبـارت >و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< را قرائـت می کنـد، 

ایـن جملـه را اضافـه می فرمایـد: >و ُهـَو أب َلُهـم<. متـن این حدیـث از ابی بن کعب، 

ابن مسـعود و ابن عبـاس نیـز بـه همین گونـه، روایـت شـده اسـت. متـن روایـت« فـی 

کعـب »و أزواجـه أمهاتهـم و هـو أب لهـم«، و قـرأ ابـن عبـاس »مـن  مصحـف أبـی بـن 

ک: حـر عاملـی، 				 ق، ج 0	،  أنفسـهم و هـو أب لهـم و أزواجـه أمهاتهـم«« )ن. 

ص 0		؛ مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 			، طبرسی، 				 ش، ج 	، ص 		؛ 
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شـریف الهیجـی، 				 ش، ج 	، ص 			؛ قمـی مشـهدی، 				 ش، ج 0	, ص 

کاشانی، 				 ق، ج 	، ص 			؛  			؛ اندلسی، 				 ق، ج 	، ص 0		؛ فیض 

کاشانی، 				 ش، ج 	، ص 			(.    طبرسی، 				 ش، ج 0	، ص 		؛ 

کـه همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادران  گفـت: همـان طـوری  ح ایـن روایـت بایـد  در شـر

مؤمنـان هسـتند، خـود پیامبـر؟ص؟ نیـز پـدر مؤمنـان هسـت.

کاشـانی در تفسـیر صافـی، ذیـل ایـن روایـت، اشـاره می کنـد  بـر ایـن اسـاس فیـض 

کـه پیامبـر؟ص؟ در امـر دیـن و دنیـا پـدر امـت خواهنـد بود. در دیـن، از آن جهت که هر 

نبـی، بـرای امتـش، در حکـم پـدر خواهـد بـود تـا امـت را بـه سـوی حیـات جاویـدان و 

کنـد، از ایـن رو مؤمنـان، برادر یکدیگرنـد و در امر دنیا، از آن جهت  رسـتگاری هدایـت 

کـه، چـون خداونـد پیامبـر را پـدر مؤمنیـن قـرار داده اسـت، کفالـت آنها را نیـز به عهده 

کاشـانی،  ک: فیـض  کـرده اسـت )ن.  گـذار  او قـرار داده و تربیـت یتیم هـا را بـه او وا

				 ق، ج 	، ص 			(. 

را فرزنـد  کـه خداونـد مؤمنیـن  کـرده اسـت  نقـل  نیـز در تفسـیر جامـع  بروجـردی 

پیغمبـر؟ص؟ و آن حضـرت را پـدر آنهـا معرفـی می فرمایـد. زیـرا کسـانی هسـتند که مال 

کننـد و بـر وجـود خـود سـیطره و تسـلط  و ثروتـی ندارنـد و نمی تواننـد خـود را حفـظ 

داشـته باشـند لـذا خداونـد آنهـا را تحـت تربیـت و والیـت پیغمبـر؟ص؟ خـود قـرار داده و 

کرم؟ص؟  بر مؤمنین اولی و برتر از نفس خودشـان داشـته اسـت و روی این اصل نبی ا

نیسـتم؟  شـما  خـود  از  بشـما  اولـی  مـن  آیـا  فرمـود  سـؤال  مـردم  از  خـم  غدیـر  روز  در 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا؟ص؟ سـپس حضـرت؟ص؟ فرمـود: پس امیـر المؤمنین؟ع؟ 

کـرم؟ص؟ تربیت ایتـام را ملزم  هم چـون مـن بـه شـما اولـی اسـت. و خداوند بـر پیغمبر ا
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فرمـود )بروجـردی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

کـس مالـی  کـه پیامبـر؟ص؟ بـر بخـش منبـر رفـت و فرمـود هـر  در ایـن زمـان بـود 

کسـی قرضـی بگـذارد یـا اهـل و عیـال  بجـا بگـذارد متعلـق بـه ورثـه ی او اسـت و هـر 

بی سرپرسـت داشـته باشـد، انجـام امـور آنهـا بـر عهـده ی مـن اسـت و بـه مـن برگشـت 

کـه پـدر از فرزنـدش دارد الزم شـمرده  می کنـد. خداونـد بـرای پیامبـر؟ص؟ آن حقـی را 

کـه مؤمنیـن در  کـه فرزنـد از پـدر بایـد انجـام دهـد، واجـب نمـوده  و همـان اطاعـت را 

حـق پیامبـر؟ص؟ رعایـت نماینـد. هم چنیـن ایـن روایـت، بـه نوعـی، می توانـد مؤیـد 

کـه مـراد از عبـارت >و أزواُجُه ُاّمهاُتُهـم<، مادر معنـوی خواهد بود.  ایـن نکتـه باشـد، 

زیـرا پیامبـر؟ص؟، پـدر معنـوی امـت بـوده اسـت. 

در نتیجـه بـا توجـه بـه بررسـی دیـدگاه مفسـران شـیعه، ذیـل بخـش دوم آیـه و 

کـه طبق دیدگاه  کـه بـدان اسـتناد کرده انـد، می تـوان این گونه نتیجه گرفت  روایاتـی 

شـیعه، عبـارت >»و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< در ظاهـر بـه حکـم مادر بودن همسـران پیامبر 

کرم؟ص؟ اسـت.  اشـاره دارد، ولی در باطن مؤید والیت و برتری همه جانبه ی پیامبر ا

بررسی دیدگاه اهل تسنن در بخش دوم.   .  

ششـم  آیـه ی  دوم  بخـش  ذیـل  شـیعه،  مفسـران  هماننـد  اهل تسـنن  مفسـران 

کـه در  کرده انـد  احـزاب، بـه تبییـن معنـا و مفهـوم آن پرداختـه و نظـرات خـود را بیـان 

ادامـه خواهـد آمـد. 

بررسی روایات شأن نزول آیه .   .   .  

کثریـت مفسـران اهل تسـنن، بـه طـور صریـح در بـاب شـأن نـزول آیـه ی ششـم  ا
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احـزاب، سـخنی بـه میـان نیاورده انـد، بلکـه برخـی هم چـون مفسـران شـیعه، بـرای 

 		 آیـه ی  نـزول  شـأن  بـه  پیامبـر؟ص؟،  همسـران  بـا  ازدواج  حرمـت  معنـای  تأییـد 

گفته انـد: طلحـة بـن عبیـد اهَّلل  احـزاب اشـاره کرده و بـه نقـل از مقاتـل بـن سـلیمان 

قرشـی از بنی تمیـم گفـت: محمـد، مـا را از اینکـه بـه نـزد دختر عمویمان یعنی عائشـه 

گر محمـد بمیرد و من  رویـم منـع می کنـد. سـپس در دل خویـش گفـت: قسـم به خـدا ا

زنـده باشـم، بـا عائشـه ازدواج می کنـم. بـه همیـن سـبب خداونـد ایـن آیه را نـازل کرد 

که بعد از او با همسـرانش  که »شـما حق ندارید، رسـول خدا را آزار دهید و حق ندارید 

کار در نـزد خداونـد )گنـاه( بزرگـی اسـت«. زیرا خداوند همسـران  کـه ایـن  کنیـد  ازدواج 

رسـول خـدا؟ص؟ را در حرمـت ازدواج ماننـد مـا درانشـان قـرار داده اسـت و بـه همیـن 

کبیـره بـرای مومنـان دانسـته اسـت.  گنـاه  سـبب خـدا ازدواج بـا آنـان را 

کـه یکـی از بـزرگان  گفتـه اسـت  قرطبـی نیـز در ایـن بـاره نقـل می کنـد: ابـن عبـاس 

گفـت:  کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ در غـار حـراء بودنـد در دل خویـش  قریـش از ده نفـری 

کـه دختـر عموی من اسـت ازدواج می کنـم! مقاتل  گـر پیامبـر از دنیـا بـرود، بـا عائشـه  ا

کـه  گفتـه: روایـت شـده اسـت  می گویـد: او طلحـة بـن عبیـد اهَّلل اسـت. ابن عطیـه نیـز 

گـر رسـول خـدا؟ص؟ بمیـرد، بـا  گفـت: ا کـه  ایـن آیـه در مـورد یکـی از صحابـه نـازل شـد 

عائشـه ازدواج می کنـم. ایـن خبـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید! و آن حضـرت نیـز بدیـن 

گشـت )همـو، 				 ش، ج 		، ص 	0	(. سـبب آزرده شـد، بدین جهـت آیـه نـازل 

بـا توجـه بـه ایـن روایـات، مسـأله ی حرمـت نـکاح بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ تأییـد 

می شـود. البتـه در بیـن مفسـران اهل تسـنن، دو دیـدگاه پیرامـون مفهـوم عبـارت >َو 

َهاُتُهـْم< وجـود دارد. برخـی تنهـا بـه مسـأله ی حرمت نکاح اشـاره کرده اند.  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
أ

کثریـت اهل تسـنن، عـاوه بـر حرمـت نکاح، وجـوب تعظیم همسـران پیامبر؟ص؟  امـا ا
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را برداشـت کرده انـد. در ادامـه بـه بیـان دیدگاه هر گروه پرداخته و نظراتشـان را بیان 

کرد. خواهیـم 

الف( حرمت نکاح با همسران پیامبر؟ص؟

برخـی از مفسـران اهل تسـنن، معتقدنـد از بخـش دوم آیـه ی ششـم احزاب، یعنی 

ک:  کـرد )ن.  َهاُتُهـْم< تنهـا می تـوان، حرمـت نـکاح را برداشـت  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
عبـارت >َوأ

طبـری، 				 ق، ج 		، ص 		، بیهقـی، 				 ق، ج 	، ص 		 ـ 0	( ایـن دسـته 

کـه خواهـد آمـد. روایتـی از  کرده انـد  از مفسـران بـرای اثبـات نظـر خـود روایتـی را ذکـر 

کـه می گویـد: »زنـی بـه عایشـه گفت: ای مادر! عایشـه پاسـخ  عایشـه نقـل شـده اسـت 

ک: سـیوطی، 	0		 ق، ج  داد: مـن مـادر تـو نیسـتم مـادر مـردان شـما هسـتم« )ن. 

	، ص 			؛ زمخشـری، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ آلوسـی، 				 ق، ج 		، ص 

			؛ قاسـمی، 				 ق، ج 	، ص 		( بـه اعتقـاد اهل تسـنن، ایـن روایـت ثابـت 

کـه تنهـا معنـای »ام المؤمنیـن« حرمـت ازدواج بـا همسـران رسـول خـدا؟ص؟  می کنـد 

کـه عایشـه ایـن مسـأله را از زنـان  اسـت و معنایـی غیـر از آن نـدارد. زیـرا معنـا نداشـت 

نفـی نمایـد. بسـیاری از بـزرگان اهل تسـنن، از ایـن روایـت همین معنـا را فهمیده و به 

کرده انـد. ل  آن اسـتدال

اختـاف  مـردم  می نویسـد:  »ام المؤمنیـن«  معنـای  دربـاره ی  مالکـی  عربـی  ابـن 

کـه آیـا همسـران پیامبـر مـادران مـردان مؤمـن و زنـان مؤمنـه اسـت یا تنهـا مادر  دارنـد 

کـه ایـن  گفته انـد  مـردان مؤمـن هسـتند. دو دیـدگاه در ایـن بـاره وجـود دارد: برخـی 

کـه تنهـا شـامل  حکـم هـم شـامل مـردان می شـود و هـم شـامل زنـان، برخـی گفته انـد 

از اینکـه آنهـا بـه منزلـه ی مـادران آنهـا قـرار داده  کـه مقصـود  مـردان می شـود؛ چـرا 
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اسـت، حرمـت ازدواج بـا آنهـا اسـت؛ زیـرا از مـادر بـودن، حـال بـودن توقـع مـی رود 

و حـال بـودن بیـن مـردان و زنـان نیسـت؛ بـه همیـن خاطـر بیـن همسـران پیامبـر و 

زنـان مؤمـن بـه خاطـر حرمـت حجـاب واجب نیسـت؛ این دیـدگاه دوم صحیح اسـت 

)همـو، ج 	، ص 			(.

ب( وجوب تعظیم همسران پیامبر؟ص؟

احـزاب،  ششـم  آیـه ی  دوم  بخـش  از  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  اهل تسـنن،  کثریـت  ا

ابن عاشـور، ج 		، ص 			؛  ک:  را برداشـت نمـود. )ن.  می تـوان وجـوب تعظیـم 

زمخشـری، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ زحیلـی، 				 ق، ج 		، ص 			؛ ابن کثیـر 

قاسـمی،  آلوسـی، 				 ق، ج 		، ص 			؛  دمشـقی، 				 ق، ج 	، ص 			؛ 

خـود  بـرای  نیـز  گـروه  ایـن   .)			 ص   ،		 ج  طنطـاوی،  		؛  ص   ،	 ج  ق،   				

ح شـده، در حقیقت احترام  دالیلـی را ذکـر کرده انـد. ایـن مفسـران معتقدند حکـم مطر

کـه خداوند به آن حضرت نموده اسـت؛  نهـادن بـه خـود پیامبـر؟ص؟ و موهبتی اسـت 

گفتنـد و بـرای ازدواج بـا همسـران آن حضـرت نقشـه  کـه اصحـاب  زیـرا بـا سـخنانی 

کشـیدند، قلـب پیـام آور خـدا شکسـت و خداونـد بـه منظور تسـکین قلـب آن حضرت، 

ایـن حکـم را وضـع فرمـود. 

گشـت، حرمـت همسـران پیامبـر؟ص؟، نیـز  کـه حرمـت پیامبـر؟ص؟ واجـب  کنـون  ا

کـه ازدواج بـا یکـی از همسـران پیامبـر؟ص؟  اثبـات می گـردد. هم چنیـن ممکـن بـود 

کینه توزان  زمینه ی برخی از سـوء اسـتفاده ها و توطئه ها را فراهم سـازد و دشـمنان و 

بـا اسـتفاده از موقعیـت آنهـا بـه مقاصـد سیاسـی و اهـداف دنیـوی خـود بیندیشـند؛ 

چنان چـه برخـی هماننـد عبـد اهَّلل بـن زبیر با اسـتفاده از نسـبتی که با عایشـه داشـت، 
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بـه بسـیاری از مقاصـد سیاسـی و دنیـوی خـود رسـید؛ از ایـن رو خداونـد ازدواج بـا آنان 

کـرد. در همین باب صاحب تفسـیر« التحریر و التنویر »به  ع اعـام  را بـر همـگان ممنـو

احادیثـی مبنـی بـر تعظیـم و احتـرام همسـران پیامبـر؟ص؟، توسـط اصحـاب و یـاران 

ح اسـت: ابن عبـاس در هنـگام حمـل جنـازه ی میمونـه  کـه بدیـن شـر اشـاره می کنـد 

که آن  همسـر پیامبر؟ص؟ می گفت: این جنازه ی همسـر پیامبر؟ص؟ اسـت پس زمانی 

کردیـد آن را بـه شـدت تـکان ندهیـد و آن را نلرزانیـد و بـا مایمـت و مـدارا آن را  را بلنـد 

کـرده اسـت و این چنین اسـتثنای  حمـل کنیـد و ایـن حدیـث را مسـلم بخـاری روایـت 

حکـم ازدواج در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه تعظیـم و بزرگداشـت بـر می گـردد.

پـس بـه دلیـل تعظیـم و بزرگداشـت همسـران پیامبـر؟ص؟، در ذکـر نـام همسـران 

ایشـان، بـرای مبالغـه از تشـبیه بلیـغ استفاده شـده و آنهـا را به مادران مؤمنان تشـبیه 

گر برخی  کـرده اسـت امـا دختـران آنهـا بـه عنوان خواهـران مسـلمانان نخواهند بـود. ا

مؤمنـان  خواهـران  را  ایشـان  »دختـران  المختصـر  در«  شـافعی  هم چـون  علمـاء  از 

خوانـده فقـط از بـاب نامـی بـر ایشـان بـوده نـه بـا نیـت اثبـات حکمـی بـرای آنهـا و امـا 

اطـاق وصـف خـال المؤمنیـن )دایـی مؤمنان( بـر معاویه، در این بـاب از منظر علماء 

از این گونـه  کـه  کـرده اسـت  ایـن مـورد شـافعی تصریـح  دو دیـدگاه وجـود دارد و در 

ابن کثیـر  			؛  ص   ،		 ج  ابن عاشـور،  ک:  )ن.  کـرد  اسـتفاده  می تـوان  خطاب هـا 

دمشـقی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

اعطای مشروط لقب »ام المؤمنین« به همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

ح شـده در آیـه شـامل همـه ی همسـران  برخـی مفسـران در بـاب اینکـه حکـم مطر

ک: زحیلـی، 				 ق، ج 		، ص  گفته انـد )ن.  پیامبـر؟ص؟ می شـود یـا خیـر، سـخن 
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			؛ سـیوطی، ج 	، ص 			؛ ابن عاشـور، ج 		، ص 			؛ سـیوطی، 	0		 ق، 

ج 	، ص 			(. 

صاحب تفسیر »التحریر و التنویر« می نویسد: در به شمار آوردن زنان پیامبر؟ص؟ 

گر زنی  کـه پیامبـر؟ص؟ بر زن وارد شـود امـا ا بـه عنـوان امهـات المؤمنیـن، شـرط اسـت 

کـه اسـماء  را قبـل از ورود بـر او، بـه دالیلـی هم چـون جنـون طـاق دهـد؛ همان طـور 

کندیـه این گونـه بـود، آن زن جـزو امهـات المؤمنیـن بـه شـمار نخواهـد  بنـت نعمـان 

کـرد و آن زن در  کـه زنـی بـا پیامبـر؟ص؟ عقـد  کـرده اسـت  رفـت. وی از ابن عربـی نقـل 

گاه شـد  ع آ کـرد زمانی که عمـر از این موضو زمـان خافـت عمـر بـا فـرد دیگـری ازدواج 

کـرد و گفـت: بـرای چـه چنیـن حکـم کردید؟  دسـتور بـه سنگسـار او داد. زن اعتـراض 

ل  نبـی بـرای مـن پوششـی قـرار نـداد و مـن ام المؤمنین خوانده نشـدم و با این اسـتدال

کـه بـا أشـعث بن  کـرد و ایـن زن دختـر جـون کنـدی بـود  عمـر از سنگسـار او خـودداری 

ح شـده  کـه در مذهـب مالکـی مطر کـرد و ایـن حکـم صحیحـی اسـت  قیـس ازدواج 

کرده انـد. ایـن مفسـر بعـد از ذکـر روایتـی از  و رافعـی از مذهـب شـافعی آن را تصحیـح 

کـه ازدواج با تمام زنانی که پیامبر؟ص؟ با ایشـان  ابن عربـی، از مقاتـل نیـز آورده اسـت 

گـر پیامبـر؟ص؟ بـر آنهـا وارد نشـده باشـد.  کـرده اسـت حـرام می باشـد، حتـی ا ازدواج 

کـه پیامبـر؟ص؟  کـرده اسـت زنانـی  کـه در »الروضـة« آن را تصحیـح  بـه نظـر شـافعی 

بعـد از دخـول بـر ایشـان، آنهـا را طـاق داده در مـورد حرمـت ازدواج بـا آنهـا دو نظـر 

مختلـف وجـود دارد: نظـر اول اینکـه: حرمـت ازدواج بـا ایـن زنـان بـه دلیـل تعظیـم 

و بزرگداشـت مقـام حضـرت؟ص؟ ثابـت اسـت. نظـر دوم: ایـن حرمـت ثابـت نیسـت و 

کننـد؛ که نظر اول  همسـران پیامبـر؟ص؟ می تواننـد بعـد از طـاق از پیامبـر؟ص؟ ازدواج 

ارجـح می باشـد. )ابن عاشـور، ج 		، ص 			(.
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بخـش،  ایـن  از  کلـی  طـور  بـه  اهل تسـنن،  کثریـت  ا گفـت،  می تـوان  نتیجـه  در 

کرده انـد: یکـی حرمـت نـکاح و دیگـری، وجـوب تعظیـم  کلـی را برداشـت  دو حکـم 

دارنـد.  بیشـتری  اصـرار  بـر حکـم دوم،  البتـه  کـه  اسـت  پیامبـر؟ص؟  همسـران 

نتیجه گیری.  

کـرم؟ص؟  	. حفـظ حرمـت بیـت نبـوت بـرای همـگان حتـی بـرای زنـان پیامبـر ا

واجـب اسـت، قـرآن بـرای حفـظ ایـن بیـت نیـز تمـام مسـاعی خـود را به کار برده اسـت 

پیامبـر شـما  کـرم؟ص؟ می فرمایـد: ای همسـران  ا پیامبـر  زنـان  بـه  از جملـه: خطـاب 

گـر َسـِر تقـوا دارید؛ پس به ناز سـخن مگویید  ماننـد هیچ یـک از زنـان ]دیگـر[ نیسـتید ا

گوییـد )األحـزاب،  گفتـاری شایسـته  تـا آنکـه در دلـش بیمـاری اسـت، طمـع و رزد و 

گیریـد و ماننـد روزگار جاهلیـت قدیـم زینت هـای خـود  		(. و در خانه هایتـان قـرار 

را آشـکار مکنیـد و نمـاز برپـا داریـد و زکات بدهیـد و خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان بریـد 

کیزه  ک و پا خـدا فقـط می خواهـد آلودگـی را از شـما خانـدان ]پیامبر[ بزداید و شـما را پا

گردانـد )األحـزاب، 		( از ایـن رو قـرآن لغـزش آنـان را مضاعـف و پـاداش اطاعت آنان 

از خـدا و رسـولش را دو برابـر در نظـر می گیـرد و بـه مؤمنـان نیز خطـاب می کند: و چون 

از زنـان پیامبـر چیـزی خواسـتید از پشـت پـرده از آنـان بخواهیـد ایـن بـرای دل هـای 

کیزه تـر اسـت و شـما حـق نداریـد رسـول خـدا را برنجانیـد و  آنـان پا شـما و دل هـای 

کار نزد خدا  مطلقـًا نبایـد زنانـش را پـس از مـرگ او بـه نـکاح خـود در آورید چرا که ایـن 

گناهـی بـزرگ اسـت )األحـزاب، 		(. بنابرایـن در پرتـوی ایـن آیـات و ماننـد  همـواره 

آنها می توان به معنا و مراد از >و أزواُجُه ُاّمهاُتُهم< پی برد. 

کـرد قـرآن فضیلـت و پاداشـی بـرای زنـان پیامبـر  	. بـه طـور قطـع می تـوان ادعـا 
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گانـه بـرای  کـه همسـر پیامبرنـد در نظـر نگرفتـه و حسـابی جدا خـدا؟ص؟ از ایـن نظـر 

آنـان بـاز نکـرده اسـت بلکـه معیـار نجـات، فضیلـت و پـاداش مضاعـف را بـر اسـاس 

خداخواهـی و رسـول او، آخرت خواهـی، اطاعـت و فرمان بـرداری از خـدا و رسـول قـرار 

کس از شـما مبادرت به کار زشـت آشـکاری  داده و می فرماید: ای همسـران پیامبر هر 

کنـد عذابـش دو چنـدان خواهـد بـود و این بر خدا همواره آسـان اسـت )األحزاب، 0	( 

کنـد پاداشـش را دو  کار شایسـته  و هـر کـس از شـما خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان بـرد و 

چنـدان می دهیـم و برایـش روزی نیکـو فراهـم خواهیـم سـاخت )أالحـزاب، 		(.

کرم؟ص؟  کـه خداونـد، زنـان پیامبـر ا 	. بـا توجـه بـه عبـارت >و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< 

را بـه منزلـه ی مـادر قـرار داده اسـت بایـد، حـد و حـدود، آثـار و احـکام این توسـعه تنها 

ع تبییـن شـود، )ماننـد آنکـه مرضعـه را مـادر قـرار داد امـا مـادر  از ناحیـه ی خـود شـار

رضاعـی ارث نمی بـرد( بـه طـور قطـع تمـام آثـار مـادری )بـه معنـای حقیقـی( ماننـد 

تـوارث، حلیـت نـگاه و حرمـت بنـات و … در ایـن تعبیـر نیسـت پـس بایـد دیـد خداوند 

کـه بـرای مـادر هسـت بـرای زنـان پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت.  کـدام یـک از احکامـی 

	. نحـوه ی برخـورد ائمـه ی اطهـار؟مهع؟ با زنان پیامبر نیز مفسـر این تعبیر اسـت. 

کـه عایشـه در میان  امـام علـی؟ع؟ بـا اصحـاب جمـل می جنگـد و هرگـز بـه ایـن دلیـل 

آنـان اسـت از وظیفـه ی خـود تخطـی نمی کنـد در عیـن حـال پـس از جنـگ عایشـه را 

همـراه بـا عـده ای بـه سـوی مدینـه روانـه می کنـد تـا حرمت وی حفظ شـود.

کرم؟ص؟ تعظیم و تکریم آنان اسـت  	. تکلیف مؤمنان در برابر همسـران پیامبر ا

و تکلیف همسـران پیامبر؟ص؟ درباره ی خودشـان نیز حفظ حرمت بیت نبوت اسـت 

کـه تنهـا در سـایه ی اطاعـت از خدا و رسـول صورت می پذیرد. 
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از منظر قرآن با تکیه بر واژه ی 
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ح  مطر مباحث  مهم ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  چکیده: 
و  با عقل و عقانیت می باشد  رابطه ی دین  الهی،  ادیان  در 
گونه ای این رابطه را تشریح و  هرکدام از این ادیان الهی به 
این  تبیین نموده اند. در دین اسام و مکتب اهل بیت؟مهع؟ 
باری   		 هر  در  که  چرا اســت  دوسویه  رابطه ی  یک  رابطه 
کریم  قــرآن  در  فعلی(  صــورت  )به  عقل  واژه ی  مشتقات  که 
شده  بیان  وجــه  بهترین  بــه  رابــطــه  ایــن  اســت؛  رفته  بــه کــار 
و  کافران  با  معارضه  یهود،  مقابل  در  ل  استدال خــواه  اســت 
مسائل  احــکــام،  آمـــوزش  خــواه  و  باشد  اعــتــقــادات  بــر  کید  تأ
و  عبرت پذیری  طبیعت شناسی،  اخاقی،  مسائل  حقوقی، 
که همه و همه در پرتوی عقل و با هدایت  خرافه شناسی … 
کاوی شده  عقل امکان پذیر است در این مقاله این حوزه ها وا
کتابخانه ای  گردآوری اطاعات  است. روش مقاله استفاده از 

و تحلیل و استنتاج از ظواهر آیات قرآنی است.

عقل،  اصطاحی  معنای  عقل،  لغوی  معنای  کلیدواژه ها: 
مصادیق قرآنی عقل.

تحت  نیا  احتشامی  محسن  دکــتــری  رســالــه ی  از  اســتــفــاده  بــا  مقاله  ایــن   *
که در سال 0			 شمسی و در  عنوان »کاربرد واژه ی عقل در قرآن و روایات« 

واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی دفاع شده، نگارش یافته است.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/2/۱5
پذیرش: ۱۳۹7/5/۱۸



مقدمه.  

بی گمـان علـت اصلـی برتـری انسـان بـر سـایر مخلوقـات چیزی نیسـت جـز عقل و 

خرد او )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		( بنابراین ضروری اسـت حوزه های 

کمـال شایسـته ای  ورود عقانیـت از دیـدگاه قـرآن شـناخته شـود تـا انسـان بتوانـد بـه 

کـه خداونـد آن را بـرای بشـر قـرار داده اسـت، دسـت یابـد. ایـن مقالـه بـه شـیوه ی 

و  عقـل  واژه ی  تحولـی  بررسـی  بـا  نـگارش  سـیر  و  سـامان یافته  پژوهشـی  مسـأله ی 

کـه در قـرآن مجیـد دارای  معنـی اصطاحـی آن آغـاز شـده سـپس چهـل و نـه آیـه ای 

مشـتقات ایـن واژه هسـتند را بـر اسـاس مصادیـق عقل گرایـی طبقه بنـدی نمـوده و 

کـه قـرآن انسـان را بـه تعقـل دعـوت کرده اسـت و در  بـه بررسـی موضوعاتـی پرداختـه 

پایـان بـه ایـن سـؤال ها پاسـخ داده اسـت:

معنی لغوی، معنی اصطاحی و سیر تحولی واژه ی عقل چیست؟. 	

مصادیق عقل گرایی از دیدگاه قرآن چگونه تعریف شده است؟. 	

دلیل دعوت به عقل گرایی کدام است )با توجه به درصد فراوانی موضوعات . 	
ح شده ی قرآنی(؟ طر

سیر تحولی واژه ی عقل.  

کـه از نظـر لغـوی، طـی قـرون متوالـی  کلمـه از وزن »َفَعـَل- َیفِعـُل« می باشـد  ایـن 
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دارای تحـول معنایـی زیـر بـوده اسـت:

گوینـد. پـس معقـول، آن  قـرن دوم: متضـاد جهـل اسـت و دارنـده ی آن را عاقـل 

آنچـه  بنابرایـن  کـه شـخص در قلـب خـود می فهمـد و درک می کنـد.  چیـزی اسـت 

کـه معقـول و عقـل بـه یـک  کـه از فهـم و علـم دانسـته و فهمیـده می شـود ایـن اسـت 

معنـا اسـت و هنگامی کـه در زبـان عربـی گفته می شـود »بلسـان سـوول و قلب عقول« 

گاه اسـت )فراهیـدی،  کـه دارای زبانـی پرسشـگر و قلبـی فهمیـده و آ یعنـی: شـخصی 

				 ق، ج 	، ص 				(.

قـرن چهـارم: عقـل بـه معنـی حجـر )منع( و نهی اسـت و مصـدر آن عقل و معقول 

کـرده اسـت زیـرا معتقـد اسـت هیچ گاه  می باشـد. البتـه سـیبویه بـا ایـن قـول مخالفـت 

مصـدر بـر وزن مفعـول نمی آیـد و معقـول در اینجـا به تأویل برده می شـود. )جوهری، 

	0		 ق، ج 	، ص 				(.

گفتـه می شـود و  کننـده بـرای پذیـرش علـم، عقـل  قـرن پنجـم: بـه نیـروی آمـاده 

کـه انسـان بـه واسـطه ی آن نیـرو از آن بهـره  بـه عبـارت دیگـر عقـل یعنـی آن علمـی 

گونـه اسـت: عقـل طبعـی و  کـه عقـل دو  می بـرد لـذا از ایـن تعریـف مشـخص می شـود 

کتسـابی. )راغـب اصفهانـی، بی تـا، ص 			(. ا

کارها  قرن هفتم: عقل عبارت است از منع، نهی، ضد حماقت و ثابت بودن در 

گفت عقل همان قلب است و قلب همان عقل زیرا صاحبش را از غرق  که می توان 

که به وسیله ی  شدن در مهلکه ها باز می دارد و قدرت تشخیص به انسان می دهد 

آن از سایر حیوانات تمیز داده می شود )ابن منظور، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

بـه  و  اندیشـه داللـت می کنـد  و  بـر خـرد  کـه  اسـت  قـرن هشـتم: عقـل مصـدری 
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همیـن خاطـر دانشـمندان می گوینـد عقـل غریـزه ای اسـت که به وسـیله ی آن انسـان 

بـه فهمیـدن سـخن آمـاده می گـردد )فیومـی، 	0		 ق، ص 			(.

قـرن نهـم: عقـل عبـارت اسـت از علـم یعنـی همـان علـم بـه خصوصیـات اشـیاء، 

کـه بـه وسـیله ی آن بیـن حسـن و  کمـال و نقصـان و یـا نیرویـی  اعـم از حسـن و قبـح، 

قبـح تشـخیص بـه وجـود آیـد پـس مـا حصـل عقـل سـه چیـز اسـت:

خود . 	 اهداف  به  آنها  کمک  به  و  دارد  وجود  ذهن  در  که  است  معانی  آن 
می رسیم و مصالح را تشخیص می دهیم.

ظاهر . 	 سکناتش  و  حرکات  در  انسان  که  است  نیکو  صورتی  و  هیأت  آن   
می کند.

را . 	 و نظری  آن نفس، علوم ضروری  به وسیله ی  که  روحانی است  نوری، 
درک کرده و می فهمد. )فیروزآبادی، بی تا، ج 	، ص 				 و زبیدی، بی تا، 

ج 	، ص 				(.

کـه تمـام  قـرن دوازدهـم: عقـل، ذاتـی مجـرد از مـاده اسـت و همـان چیـزی اسـت 

کام دانشـمندان ده معنـا دارد و در  معانـی و حقایـق معنـوی را درک می کنـد و در 

احادیـث نیـز بـه سـه معنـا اطـاق شـده اسـت )جزایـری، 				 ق، ص 			 - 0		( 

و ایـن معانـی عبارتنـد از: قـدرت تشـخیص در انسـان، معیـار سـعادت اخـروی، علـم، 

کـه بـا آن هـودج را می پوشـانند،  خونب هـا، دژ و قلعـه، پنـاه، قلـب، پوشـش قرمـزی 

کام علمـاء بـه آن اشـاره  کـه در  لـرزش زانوهـا و نقـش قرمـز پارچه هـا مـواردی اسـت 

شـده اسـت. 

کـه  قـرن پانزدهـم: عقـل بـه معنـی دریافـت حقیقـت اشـیاء بـوده و نیرویـی اسـت 

کـه غریـزه اختیـاری نیسـت ولـی عقـل حالـت  در مقابـل غریـزه اسـت بـا ایـن تفـاوت 
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ل، ترکیـب تصـورات و  کـردن، اسـتدال اختیـاری دارد و بـه همیـن دلیـل باعـث فکـر 

تصدیقـات می شـود و بـه عبـارت دیگـر بـه وسـیله ی آن حسـن را از قبـح و خیـر را از شـر 

و حـق را از باطـل تشـخیص می دهـد )مصطفـی ابراهیـم و دیگـران، بی تـا، ج 	، ص 

			 و 			(.

تعریف اصطلحی عقل .  

کـه مـردم بـه وسـیله ی آن چیزهـا را  عقـل از نظـر فاسـفه، جوهـر بسـیطی اسـت 

در می یابنـد. پـس عقـل دریافـت حقیقـت و نگـه دارنـده ی نفـس ناطقـه و مانعیـت 

از قبایـح را نیـز دارد )کرجـی، 				 ش، ص 			( ایـن واژه در اصطـاح نیـز معانـی 

متعـددی دارد ولـی در فلسـفه بیشـتر بـه دو معنا به کار مـی رود: 	- به معنای جوهری 

کلیات. )شـیروانی،  ک  کـه ذاتـًا و فعـًا از مـاده مجـرد اسـت. 	- به معنای نیـروی ادرا

کـه عقـل و نفـس و ذهـن یکـی  				 ش، ص 		 و 		( بعضـی از فاسـفه معتقدنـد 

گفته انـد و ذهـن را بـه جهـت  اسـت جـز آنکـه عقـل را بـه سـبب مـدرک بودنـش نفـس 

کـش ذهـن خوانده انـد )جرجانـی، 				 ق، ص 			( و منظـور از عقـل  اسـتعداد ادرا

کـه فعلـش تفکـر، تدبـر، نطـق، تمیـز و  انسـانی قـوه ای اسـت از قـوای نفسـانی انسـان 

ایجـاد صنایـع و جـزء آن اسـت )دهخـدا، 				 ش، ج 0	، ص 	00		(.

حاصـل اینکـه واژه ی عقـل بـه معنـی حبـس و منـع وضع شـده و حتـی بـا تغییـر و 

تحـول در قـرون متمـادی هم چنـان ارتبـاط بـا معنـی اصلـی خود را حفظ کرده اسـت.

مفهوم واژه ی عقل در آیات قرآن و حوزه های دعوت عقلنی .  

پـس از بررسـی معنـی لغـوی و اصطاحـی عقـل، توجـه بـه ایـن نکته حائـز اهمیت 

کـه انسـان ها را بـه تعقل دعـوت می کند  کـه در قـرآن چهـل و نـه آیـه وجـود دارد  اسـت 
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و بـا توجـه بـه موضوعـات هـر آیـه حوزه هـای عقانـی را می تـوان بـه نـه محـور اصلـی 

تقسـیم بندی نمـود.

استدلل قرآن در مقابل یهود:.   .  

در ایـن آیـات عقـل بـه معنـی فهـم، اندیشـیدن، تذکـر و پنـد اسـت و حوزه هـای 

ح ذیـل اسـت: عقانـی آن بـه شـر

کـه علمـا و دانشـمندان یهـود تـورات بـه میـل و  الـف( تحریـف ادیـان آسـمانی: 

مـذاق خـود تفسـیر و تأویـل می کردنـد )طبرسـی، 				 ق، ج 	، ص 			( ماننـد 

َکاَن َفِریٌق ِمْنُهْم َیْسـَمُعوَن  ْن ُیْؤِمُنـوا َلُکْم َوَقْد 
َ
َفَتْطَمُعـوَن أ

َ
آیـه ی 		 سـوره ی بقـره >أ

کـه  ُفوَنـُه ِمـْن َبْعـِد َمـا َعَقُلـوُه َوُهـْم َیْعَلُمـون< یعنـی: آیـا طمـع داریـد  َم اهَّلِل ُثـّمَ ُیَحّرِ
َ

َکا

]اینـان[ بـه شـما ایمـان بیاورنـد؟ بـا آنکـه گروهـی از آنـان سـخنان خدا را می شـنیدند، 

سـپس آن را بعـد از فهمیدنـش تحریـف می کردنـد، و خودشـان هـم می دانسـتند. 

ب( دشمن شناسی و شناخت جریان های مخالف

ُثوَنُهـْم  ُتَحّدِ
َ
 َبْعُضُهـْم ِإَلـٰی َبْعـٍض َقاُلـوا أ

َ
ـا َوِإَذا َخـا ِذیـَن آَمُنـوا َقاُلـوا آَمّنَ

َ
>َوِإَذا َلُقـوا اّل

 َتْعِقُلـوَن< )البقـره، 		( یعنـی: 
َ

َفـا
َ
ُکـْم أ وُکـْم ِبـِه ِعْنـَد َرّبِ ِبَمـا َفَتـَح اهَّلُل َعَلْیُکـْم ِلُیَحاّجُ

کننـد، می گوینـد:  کـه ایمـان آورده انـد برخـورد  کسـانی  و ]همیـن یهودیـان[ چـون بـا 

»مـا ایمـان آورده ایـم« و وقتـی بـا همدیگـر خلـوت می کننـد، می گوینـد: »چـرا از آنچـه 

خداونـد بـر شـما گشـوده اسـت، بـرای آنـان حکایـت می کنیـد تـا آنان بـه ]اسـتناد[ آن، 

کننـد؟ آیـا فکـر نمی کنیـد؟  ل  پیـش پروردگارتـان بـر ضـد شـما اسـتدال

ْم  وا َما َعِنّتُ
ُ

 َوّد
ً

ُلوَنُکْم َخَبـاال
ْ
 َیأ

َ
ِخـُذوا ِبَطاَنًة ِمـْن ُدوِنُکْم ال  َتّتَ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ال

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
>َیـا أ

َیـاِت ِإْن 
ْ

ـا َلُکـُم ال ّنَ ْکَبـُر َقـْد َبّیَ
َ
ْفَواِهِهـْم َوَمـا ُتْخِفـي ُصُدوُرُهـْم أ

َ
َقـْد َبـَدِت اْلَبْغَضـاُء ِمـْن أ
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غیـر  از  آورده ایـد،  ایمـان  کـه  کسـانی  ای  یعنـی:   )			 )آل عمـران،  َتْعِقُلـوَن<  ُکْنُتـْم 

کوتاهـی  خودتـان، ]دوسـت و[ همـراز مگیریـد. ]آنـان[ از هیـچ نابـکاری در حـق شـما 

کـه در رنـج بیفتیـد. دشـمنی از لحـن و سخنشـان آشـکار اسـت؛  نمی ورزنـد. آرزو دارنـد 

و آنچـه سینه هایشـان نهـان مـی دارد، بزرگ تـر اسـت. در حقیقـت، مـا نشـانه ها ]ی 

کنیـد. گـر تعقـل  کردیـم، ا دشـمنی آنـان[ را بـرای شـما بیـان 

َیْعِقُلـوَن<   
َ

ال َقـْوٌم  ُهـْم  ّنَ
َ
ِبأ َذِلـَك  َوَلِعًبـا  ُهـُزًوا  َخُذوَهـا  اّتَ ِة 

َ
ـا الّصَ ِإَلـی  َناَدْیُتـْم  >َوِإَذا 

)المائـده، 		( یعنـی: و هنگامی کـه ]به وسـیله ی اذان، مـردم را[ به نماز می خوانید، 

کـه نمی اندیشـند.  آن را بـه مسـخره و بـازی می گیرنـد، زیـرا آنـان مردمی انـد 

ْدَنـی َوَیُقوُلـوَن 
َ ْ
ُخـُذوَن َعـَرَض َهـَذا األ

ْ
>َفَخَلـَف ِمـْن َبْعِدِهـْم َخْلـٌف َوِرُثـوا اْلِکَتـاَب َیأ

 
َ

ْن ال
َ
َلـْم ُیْؤَخـْذ َعَلْیِهـْم ِمیَثـاُق اْلِکَتـاِب أ

َ
ُخـُذوُه أ

ْ
ِتِهـْم َعـَرٌض ِمْثُلـُه َیأ

ْ
َسـُیْغَفُر َلَنـا َوِإْن َیأ

 َتْعِقُلوَن< 
َ

َفا
َ
ُقوَن أ ِذیـَن َیّتَ

َ
ِخَرُة َخْیٌر ِلّل

ْ
اُر ال

َ
 اْلَحـّقَ َوَدَرُسـوا َمـا ِفیِه َوالّد

َّ
َیُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال

کتاب ]آسـمانی[ شـدند  )األعراف، 			(. یعنی: آن گاه بعد از آنان، جانشـینانی وارث 

گـر  کـه متـاع ایـن دنیـای پسـت را می گیرنـد و می گوینـد: »بخشـیده خواهیـم شـد« و ا

کتـاب  متاعـی ماننـد آن بـه ایشـان برسـد ]بـاز[ آن را می سـتانند. آیـا از آنـان پیمـان 

کـه جـز بـه حق نسـبت بـه خدا سـخن نگویند، بـا اینکه آنچه  ]آسـمانی[ گرفتـه نشـده 

کـه پـروا پیشـه  کسـانی  کـه در آن ]کتـاب[ اسـت آموخته انـد؟ و سـرای آخـرت بـرای  را 

می کننـد بهتـر اسـت. آیـا بـاز تعّقـل نمی کنیـد؟

از  خــداونــد  تعظیم  و  اجتماعی  رســـوم  و  تاریخی  مسائل  بــه  بـــردن  پــی  ج( 

خردمندان و اندیشمندان

َکاَن  َوَلـْو 
َ
ْلَفْیَنـا َعَلْیـِه آَباَءَنـا أ

َ
ِبـُع َمـا أ ْنـَزَل اهَّلُل َقاُلـوا َبـْل َنّتَ

َ
ِبُعـوا َمـا أ >َوِإَذا ِقیـَل َلُهـُم اّتَ
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گفتـه   َیْهَتـُدوَن< )البقـره، 0		( یعنـی: و چـون بـه آنـان 
َ

 َیْعِقُلـوَن َشـْیًئا َوال
َ

آَباُؤُهـْم ال

کـرده اسـت پیـروی کنیـد«؛ می گوینـد: »نـه، بلکـه از چیزی  شـود: »از آنچـه خـدا نـازل 

کـه پـدران خـود را بـر آن یافته ایـم، پیـروی می کنیـم.« آیا هـر چند پدرانشـان چیزی را 

درک نمی کـرده و بـه راه صـواب نمی رفته انـد ]بـاز هـم در خـور پیـروی هسـتند[؟

د( توجه نقلیات علم تاریخ

 ِمـْن 
َّ

ْنِجیـُل ِإال ِ
ْ

ـْوَراُة َواإل ْنِزَلـِت الّتَ
ُ
ـوَن ِفـي ِإْبَراِهیـَم َوَمـا أ ْهـَل اْلِکَتـاِب ِلـَم ُتَحاّجُ

َ
>َیـا أ

کتـاب، چـرا در بـاره ابراهیـم   َتْعِقُلـوَن< )آل عمـران، 		( یعنـی: ای اهـل 
َ

َفـا
َ
أ َبْعـِدِه 

تعقـل  آیـا  اسـت؟  شـده  نـازل  او  از  بعـد  انجیـل  و  تـورات  آنکـه  بـا  می کنیـد  محاجـه 

؟ نمی کنیـد

هـ( اوصاف قوم یهود

ُسـُهْم َبْیَنُهْم َشـِدیٌد 
ْ
ْو ِمـْن َوَراِء ُجُدٍر َبأ

َ
َنـٍة أ  ِفـي ُقـًری ُمَحّصَ

َّ
 ُیَقاِتُلوَنُکـْم َجِمیًعـا ِإال

َ
>ال

 َیْعِقُلـوَن< )الحشـر، 		( یعنـی: 
َ

ُهـْم َقـْوٌم ال ّنَ
َ
ی َذِلـَك ِبأ َتْحَسـُبُهْم َجِمیًعـا َوُقُلوُبُهـْم َشـّتَ

کـه دارای اسـتحکامات اند، یـا از  ]آنـان، بـه صـورت[ دسـته جمعی، جـز در قریه هایـی 

پشـت دیوارهـا، بـا شـما نخواهنـد جنگیـد. جنگشـان میـان خودشـان سـخت اسـت. 

کنـده اسـت، زیـرا آنـان مردمانی انـد  آنـان را متحـد می پنـداری و ]لـی[ دل هایشـان پرا

کـه نمی اندیشـند.

مقابله با کافران.   .  

کارگرفتـن قـوه عاقلـه اسـت و حوزه هـای تعقلـی  در ایـن آیـات عقـل بـه معنـی بـه 

آن عبارتنـد از: 
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َعَلْیُکـْم  َتَلْوُتـُه  َمـا  اهَّلُل  َشـاَء  َلـْو  >ُقـْل  حقایـق:  صحیـح  درک  و  شناسـایی  الـف( 

َتْعِقُلـوَن< )یونـس 		( یعنـی:   
َ

َفـا
َ
أ َقْبِلـِه  ِمـْن  َلِبْثـُت ِفیُکـْم ُعُمـًرا  َفَقـْد  ِبـِه  ُکـْم  ْدَرا

َ
أ  

َ
َوال

گاه  گـر خـدا می خواسـت آن را بـر شـما نمی خوانـدم، و ]خـدا[ شـما را بـدان آ بگـو: »ا

نمی گردانیـد. قطعـًا پیـش از ]آوردن[ آن، روزگاری در میـان شـما بـه سـر بـرده ام. آیـا 

نمی کنیـد؟« فکـر 

 َیْعِقُلوَن< 
َ

ِذیـَن ال
َ
ْجـَس َعَلـی اّل  ِبـِإْذِن اهَّلِل َوَیْجَعـُل الّرِ

َّ
ْن ُتْؤِمـَن ِإال

َ
َکاَن ِلَنْفـٍس أ >َوَمـا 

کـه جـز بـه اذن خـدا ایمـان بیـاورد، و ]خـدا[  )یونـس 00	( یعنـی: و هیچ کـس را نرسـد 

کـه نمی اندیشـند، پلیـدی را قـرار می دهـد.  بـر کسـانی 

ب( مخاطب شناسی

 َیْعِقُلوَن< )یونس، 
َ

َکاُنـوا ال ـّمَ َوَلْو  ْنَت ُتْسـِمُع الّصُ
َ
َفأ

َ
>َوِمْنُهـْم َمـْن َیْسـَتِمُعوَن ِإَلْیـَك أ

کـران را _  کـه بـه تـو گـوش فـرا می دهنـد. آیـا تو  		( یعنـی: و برخـی از آنـان کسـانی اند 

کرد؟ هـر چنـد در نیابنـد _ شـنوا خواهی 

کید در بکارگیری عقل ج( اوصاف بتان و تأ

َیْعِقُلـوَن<   
َ

َوال َشـْیًئا  َیْمِلُکـوَن   
َ

ال َکاُنـوا  َوَلـْو 
َ
أ ُقـْل  ُشـَفَعاَء  اهَّلِل  ِمـْن ُدوِن  َخـُذوا  اّتَ ِم 

َ
>أ

گرفته انـد؟ بگو: »آیا هر چند  )زمـر، 		( یعنـی: آیـا غیـر از خدا شـفاعتگرانی برای خود 

اختیـار چیـزی را نداشـته باشـند و نیندیشـند؟«

کید بر اعتقادات.   .   تأ

در ایـن آیـات تعقـل بـه معنـی فکـر کردن و اندیشـیدن و عاقبت اندیشـی می باشـد 

کـه منجـر بـه اطاعـت خـدا و شـناخت أوامـر و نواهـی اسـت و حوزه هـای تعقلـی آن 
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عبارتنـد از: 

کـه خـدا شـریک داشـته و یـا تشـبیه و  الـف( اثبـات توحیـد: یعنـی امـکان نـدارد 

کـرد. تمثیلـی بـرای او تصـور 

ْرَض ِمـْن َبْعـِد َمْوِتَهـا َلَیُقوُلـّنَ 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه األ

َ
ـَماِء َمـاًء َفأ َل ِمـَن الّسَ ْلَتُهْم َمـْن َنـّزَ

َ
>َوَلِئـْن َسـأ

گـر از آنـان   َیْعِقُلـوَن< )العنکبـوت، 		( یعنـی: و ا
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
ِ َبـْل أ

اهَّلُل ُقـِل اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

بپرسـی: »چه کسـی از آسـمان، آبی فرو فرسـتاده و زمین را پس از مرگش به وسـیله ی 

گفـت: »اهَّلل.« بگـو: »سـتایش از آِن خـدا  گردانیـده اسـت؟« حتمـًا خواهنـد  آن زنـده 

اسـت بـا ایـن همـه، بیشترشـان نمی اندیشـند.

ْیَماُنُکْم ِمْن ُشـَرَکاَء ِفي َما 
َ
ْنُفِسـُکْم َهـْل َلُکْم ِمْن َمـا َمَلَکـْت أ

َ
 ِمـْن أ

ً
>َضـَرَب َلُکـْم َمَثـا

َیـاِت ِلَقْوٍم 
ْ

ـُل ال ِلـَك ُنَفّصِ
ٰ

َکَذ ْنُفَسـُکْم 
َ
َکِخیَفِتُکـْم أ ْنُتـْم ِفیـِه َسـَواٌء َتَخاُفوَنُهـْم 

َ
ُکـْم َفأ َرَزْقَنا

َیْعِقُلـوَن< )الـروم، 		( یعنی:-خداونـد- بـرای شـما از خودتـان َمَثلـی زده اسـت: آیـا 

کـه در آن ]مـال بـا هم[  در آنچـه بـه شـما روزی داده ایـم شـریکانی از بردگانتـان داریـد 

کـه شـما از یکدیگـر بیـم داریـد از آنهـا بیم داشـته باشـید؟  مسـاوی باشـید و همان طـور 

کـه می اندیشـند، بـه تفصیـل بیـان می کنیـم.  این گونـه، آیـات خـود را بـرای مردمـی 

 
َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـا
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )األنعـام، 			( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 
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به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد.  کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

کـه  فرمـوده  بنـده عطـا  بـه  کـه خـدا  روزی  و  رزق  از  و سپاسـگزاری  ب( شـکر 

اسـت. انسـان  در  هوشـیاری  و  بیـداری  تفکـر  نتیجـه  و  بازتـاب 

ِخـُذوَن ِمْنـُه َسـَکًرا َوِرْزًقـا َحَسـًنا ِإّنَ ِفـي َذِلـَك  ْعَنـاِب َتّتَ
َ ْ
ِخیـِل َواأل >َوِمـْن َثَمـَراِت الّنَ

بـاده  انگـور،  و  میـوه درختـان خرمـا  از  و  یعنـی:  )النحـل، 		(  َیْعِقُلـوَن<  ِلَقـْوٍم  َیـًة 
َ

ل

کـی نیکـو بـرای خـود می گیریـد. قطعـًا در ایـن ] هـا[ بـرای مردمـی  مسـتی بخش و خورا

کـه تعقـل می کننـد نشـانه ای اسـت.

ج( اثبـات معـاد و مسـائل مربـوط بـه آن هم چـون رفـع اسـتبعاد و احیـای تمـام 

موجـودات پـس از مـرگ

ُکـْم َتْعِقُلوَن< 
َ
ِلـَك ُیْحِیـي اهَّلُل اْلَمْوَتـی َوُیِریُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل

ٰ
َکَذ >َفُقْلَنـا اْضِرُبـوُه ِبَبْعِضَهـا 

)البقـره، 		( یعنـی: پـس فرمودیـم: »پـاره ای از آن ]گاو سـر بریـده را[ بـه آن ]مقتـول[ 

بزنیـد« ]تـا زنـده شـود[. این گونـه خـدا مـردگان را زنـده می کنـد، و آیات خود را به شـما 

که بیندیشـید. می نمایانـد، باشـد 

 َتْعِقُلـوَن< )المؤمنون، 
َ

َفا
َ
َهـاِر أ ْیـِل َوالّنَ

َ
ُف الّل

َ
ـِذي ُیْحِیـي َوُیِمیـُت َوَلـُه اْخِتـا

َ
>َوُهـَو اّل

کـه زنـده می کنـد و می میرانـد، و اختـاف شـب و روز از  کـس  0	( یعنـی: و او اسـت آن 

او اسـت. مگـر نمی اندیشـید؟

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< 
َ
َیـاِت َلَعّل

ْ
ـا َلُکـُم ال ّنَ ْرَض َبْعـَد َمْوِتَهـا َقـْد َبّیَ

َ ْ
ّنَ اهَّلَل ُیْحِیـي األ

َ
>اْعَلُمـوا أ

کـه خـدا زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد. بـه  )الحدیـد، 		( یعنـی: بدانیـد 
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کـه بیندیشـید.  گردانیده ایـم، باشـد  راسـتی آیـات ]خـود[ را بـرای شـما روشـن 

 َیْعِقُلوَن< )یس، 		( یعنـی: و هر که را عمر 
َ

َفـا
َ
ْسـُه ِفـي اْلَخْلـِق أ ـْرُه ُنَنّکِ >َوَمـْن ُنَعّمِ

گردانیم، آیا نمی اندیشـند؟  دراز دهیم، او را ]از نظر[ خلقت فروکاسـته ]و شکسـته[ 

د( اوصاف و حال جهنمیان

ـِعیِر< )الملـک، 0	( یعنـی:  ْصَحـاِب الّسَ
َ
ـا ِفـي أ ُکّنَ ْو َنْعِقـُل َمـا 

َ
ـا َنْسـَمُع أ ُکّنَ >َوَقاُلـوا َلـْو 

کـرده بودیـم در ]میـان[ دو زخیان  گـر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیـم یـا تعقـل  و گوینـد: »ا

نبودیم«.

آموزش مسائل و پدیده های طبیعی )طبیعت شناسی(.   .  

کـه منجـر بـه دانسـتن  در ایـن آیـات نیـز تعقـل بـه معنـی تفکـر و اندیشـیدن اسـت 

علـوم طبیعـی و انسـانی اسـت و حوزه هـای عقانـی آن عبارتنـد از: 

الـف( خدابـاوری بـا تکیـه بر کیهان شناسـی، زمین شناسـی، دریانـوردی، جانور 

شناسـی و هواشناسی 

ِتي َتْجِري ِفي 
َ
َهـاِر َواْلُفْلـِك اّل ْیـِل َوالّنَ

َ
ِف الّل

َ
ْرِض َواْخِتـا

َ ْ
ـَماَواِت َواأل >إّنَ ِفـي َخْلـِق الّسَ

ْرَض َبْعـَد َمْوِتَهـا 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه األ

َ
ـَماِء ِمـْن َمـاٍء َفأ ْنـَزَل اهَّلُل ِمـَن الّسَ

َ
ـاَس َوَمـا أ اْلَبْحـِر ِبَمـا َیْنَفـُع الّنَ

ْرِض 
َ ْ
ـَماِء َواأل َبْیـَن الّسَ ِر 

َ
ـَحاِب اْلُمَسـّخ َیـاِح َوالّسَ ـٍة َوَتْصِریـِف الّرِ ُکّلِ َداّبَ  ِفیَهـا ِمـْن 

َ
َوَبـّث

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )البقـره، 			( یعنی: راسـتی که در آفرینش آسـمان ها و زمین، 
َ

ل

کـه در دریا رواننـد با آنچه به مردم  و در پـی یکدیگـر آمـدن شـب و روز، و کشـتی هایی 

کـه خـدا از آسـمان فـرو فرسـتاده، و بـا آن، زمیـن را  سـود می رسـاند، و ]هم چنیـن[ آبـی 

کـرده، و ]نیـز  کنـده  گونـه جنبنـده ای پرا گردانیـده، و در آن هـر  پـس از مردنـش زنـده 



5۷ مفاهیم و مصادیق عقل گرایی از منظر قرآن با تکیه بر واژه ی »عقل«

گروهـی  کـه میـان آسـمان و زمیـن آرمیـده اسـت، بـرای  گردانیـدن بادهـا، و ابـری  در[ 

کـه می اندیشـند، واقعـًا نشـانه هایی ]گویـا[ وجـود دارد.

گردش مادی، علمی، طبیعی و معنوی ب( سیر 

َفَلـْم َیِسـیُروا ِفـي 
َ
ْهـِل اْلُقـَری أ

َ
 ُنوِحـي ِإَلْیِهـْم ِمـْن أ

ً
 ِرَجـاال

َّ
ْرَسـْلَنا ِمـْن َقْبِلـَك ِإال

َ
>َوَمـا أ

 
َ

َفا
َ
َقْوا أ ِذیـَن اّتَ

َ
ِخَرِة َخْیٌر ِلّل

ْ
ِذیـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلـَداُر ال

َ
َکاَن َعاِقَبـُة اّل َکْیـَف  ْرِض َفَیْنُظـُروا 

َ ْ
األ

َتْعِقُلـوَن< )یوسـف، 	0	( یعنـی: و پیـش از تـو ]نیـز[ جـز مردانـی از اهـل شـهرها را _ که 

کسـانی را  بـه آنـان وحـی می کردیـم _ نفرسـتادیم. آیـا در زمیـن نگردیده انـد تـا فرجـام 

کـه پرهیزگاری  کـه پیـش از آنـان بوده انـد بنگرند؟ و قطعًا سـرای آخرت برای کسـانی 

کرده انـد بهتـر اسـت. آیـا نمی اندیشـید؟

ْرَض َبْعـَد 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه األ

َ
ـَماِء ِمـْن ِرْزٍق َفأ ْنـَزَل اهَّلُل ِمـَن الّسَ

َ
َهـاِر َوَمـا أ ْیـِل َوالّنَ

َ
ِف الّل

َ
>َواْخِتـا

َیـاِح آَیـاٌت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الجاثیـه، 	( یعنـی: و ]نیـز در[ پیاپـی  َمْوِتَهـا َوَتْصِریـِف الّرِ

آمـدن شـب و روز، و آنچـه خـدا از روزی از آسـمان فـرود آورده و بـه ]وسـیله ی[ آن، 

گـردش بادهـا ]بـه هـر  گردانیـده اسـت؛ و ]هم چنیـن در[  زمیـن را پـس از مرگـش زنـده 

کـه می اندیشـند نشـانه هایی اسـت. سـو،[ بـرای مردمـی 

گیاه شناسی در زندگی انسان  کشاورزی و  ج( بهره برداری از علوم 

ٌع َوَنِخیـٌل ِصْنـَواٌن َوَغْیـُر  ْعَنـاٍب َوَزْر
َ
ـاٌت ِمـْن أ ْرِض ِقَطـٌع ُمَتَجـاِوَراٌت َوَجّنَ

َ ْ
>َوِفـي األ

َیـاٍت 
َ

ُکِل ِإّنَ ِفـي َذِلـَك ل
ُ ْ
ـُل َبْعَضَهـا َعَلـی َبْعـٍض ِفـي األ ِصْنـَواٍن ُیْسـَقی ِبَمـاٍء َواِحـٍد َوُنَفّضِ

کنـار هـم، و باغ هایـی از  ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الرعـد، 	( یعنـی: و در زمیـن قطعاتـی اسـت 

کـه بـا  کشـتزارها و درختـان خرمـا، چـه از یـک ریشـه و چـه از غیـر یـک ریشـه،  انگـور و 

یـک آب سـیراب می گردنـد، و ]بـا ایـن همـه[ برخـی از آنهـا را در میـوه ]از حیـث مـزه 
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کیفیـت[ بـر برخـی دیگـر برتـری می دهیـم. بی گمـان در ایـن ]امـر نیـز[ بـرای  ع و  و نـو

کـه تعّقـل می کننـد دالیـل ]روشـنی[ اسـت.  مردمـی 

د( بهره برداری از مسائل و مباحث علم نجوم

ِإّنَ ِفـي  ْمـِرِه 
َ
ِبأ َراٌت 

َ
ُجـوُم ُمَسـّخ َوالّنُ َواْلَقَمـَر  ـْمَس 

َ
َوالّش َهـاَر  َوالّنَ ْیـَل 

َ
الّل َلُکـُم  َر 

َ
>َوَسـّخ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )النحـل، 		( یعنی: و شـب و روز و خورشـید و ماه را برای 
َ

َذِلـَك ل

گردانید، و سـتارگان به فرمان او مسـخر شـده اند. مسـلمًا در این ]امور[ برای  شـما رام 

کـه تعقـل می کنند نشـانه ه اسـت. مردمـی 

ُکْنُتْم َتْعِقُلوَن< )الشـعراء، 		( یعنی:  >َقاَل َرّبُ اْلَمْشـِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْیَنُهَما ِإْن 

کنید«. گر تعّقل  گفت: »پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو اسـت-ا ]موسـی[ 

 َتْعِقُلـوَن< )صافـات، 			( یعنـی: و شـامگاهان می گذریـد! آیـا بـه 
َ

َفـا
َ
ْیـِل أ

َ
>َوِبالّل

فکـر فـرو نمی رویـد؟! 

هـ( زبان شناسی و شناخت این پدیده

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )یوسـف، 	( یعنـی: مـا آن را قرآنـی عربی 
َ
ْنَزْلَنـاُه ُقْرآًنـا َعَرِبّیـا َلَعّل

َ
ـا أ >ِإّنَ

نـازل کردیـم، باشـد که بیندیشـید.

قرآنـی  را  آن  مـا  یعنـی:  )الزخـرف، 	(  َتْعِقُلـوَن<  ُکـْم 
َ
َلَعّل َعَرِبّیـا  ُقْرآًنـا  َجَعْلَنـاُه  ـا  >ِإّنَ

بیندیشـید. کـه  باشـد  دادیـم،  قـرار  عربـی 

و( توجه به علم تاریخ و مطالعه زندگانی پیامبران الهی 

 َتْعِقُلوَن< )هود، 
َ

َفا
َ
ِذي َفَطَرِني أ

َ
 َعَلی اّل

َّ
ْجِرَي ِإال

َ
ْجًرا ِإْن أ

َ
ُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ْسـأ

َ
 أ

َ
>َیا َقْوِم ال

		( یعنـی: ای قـوم مـن، بـرای ایـن ]رسـالت[ پاداشـی از شـما در خـو اسـت نمی کنـم. 
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پـاداش مـن جـز بـر عهـده کسـی که مـرا آفریده اسـت، نیسـت. پس آیا نمی اندیشـید؟

ز( تعقل در امور دنیوی و برتریت توجه به آخرت

ْبَقـی 
َ
َوأ َخْیـٌر  اهَّلِل  ِعْنـَد  َوَمـا  َوِزیَنُتَهـا  ْنَیـا 

ُ
الّد اْلَحَیـاِة  َفَمَتـاُع  َشـْیٍء  ِمـْن  وِتیُتـْم 

ُ
أ >َوَمـا 

کاالی  َتْعِقُلـوَن< )القصـص، 0	( یعنـی: و هـر آنچـه بـه شـما داده شـده اسـت،   
َ

َفـا
َ
أ

زندگـی دنیـا و زیـور آن اسـت، و ]لـی[ آنچـه پیش خدا اسـت بهتر و پایدارتر اسـت؛ مگر 

نمی اندیشـید؟ 

ح( توجه به علم باستان شناسی و تحقیق و تفحص

َنـًة ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )العنکبـوت، 		( یعنـی: و از آن ]شـهر  >َوَلَقـْد َتَرْکَنـا ِمْنَهـا آَیـًة َبّیِ

کـه می اندیشـند نشـانه ای روشـن باقـی گذاشـتیم.  سـوخته[ بـرای مردمـی 

ط( شناخت پدیده های جوی و سود و زیان های احتمالی

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفُیْحِیي ِبـِه األ ُل ِمَن الّسَ >َوِمـْن آَیاِتـِه ُیِریُکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا َوَطَمًعـا َوُیَنـّزِ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الـروم، 		( یعنـی: و از نشـانه های او 
َ

َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ ِفـي َذِلـَك ل

]اینکـه[ بـرق را بـرای شـما بیـم آور و امیدبخش می نمایاند، و از آسـمان به تدریج آبی 

کـه بـه وسـیله ی آن، زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد. در این  فـرو می فرسـتد، 

کـه تعقـل می کنند، قطعًا نشـانه هایی اسـت.  ]امـر هـم[ بـرای مردمـی 

ی( آفرینـش انسـان و مراحـل تشـکیل و تکویـن آدمـی از مرحلـه ی انعقاد نطفه 

تـا هنـگام پیـری و مرگ و مطالعـه در خلقت

 ُثّمَ 
ً

ـِذي َخَلَقُکـْم ِمـْن ُتـَراٍب ُثـّمَ ِمـْن ُنْطَفـٍة ُثـّمَ ِمـْن َعَلَقـٍة ُثـّمَ ُیْخِرُجُکْم ِطْفـا
َ
>ُهـَو اّل

 ُمَسـّمی 
ً

َجـا
َ
ـی ِمـْن َقْبـُل َوِلَتْبُلُغـوا أ

َ
ُکْم ُثـّمَ ِلَتُکوُنـوا ُشـُیوًخا َوِمْنُکـْم َمـْن ُیَتَوّف

َ
ُشـّد

َ
ِلَتْبُلُغـوا أ
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کی آفرید،  که شـما را از خا کسـی اسـت  ُکْم َتْعِقُلوَن< )الغافر، 		( یعنی: او همان 
َ
َوَلَعّل

سـپس از نطفـه ای، آن گاه از علقـه ای، و بعـد شـما را ]بـه صـورت[ کودکـی بـر می آورد، 

کـه  کسـی اسـت  کمـال قـّوت خـود برسـید و تـا سـالمند شـوید، و از میـان شـما  تـا بـه 

کـه  کـه مقـّرر اسـت برسـید، و امیـد  مـرگ پیـش رس می یابـد، و تـا ]باالخـره[ بـه مدتـی 

در اندیشـه فـرو رویـد. 

ک( رعایت حریم اجتماعی و احترام به قوانین اجتماعی

 َیْعِقُلـوَن< )الحجـرات، 	( 
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
أ ِذیـَن ُیَناُدوَنـَك ِمـْن َوَراِء اْلُحُجـَراِت 

َ
>ِإّنَ اّل

می خواننـد،  فریـاد  بـه  تـو[  مسـکونی  ]ی  اتاق هـا  پشـت  از  را  تـو  کـه  کسـانی  یعنـی: 

نمی فهمنـد.  بیشترشـان 

ل( هدایت به راه حق و تبلیغات و ارشاد مردم

 ُدَعـاًء َوِنـَداًء ُصـّم ُبْکـٌم 
َّ

 َیْسـَمُع ِإال
َ

ـِذي َیْنِعـُق ِبَمـا ال
َ
َکَمَثـِل اّل َکَفـُروا  ِذیـَن 

َ
>َوَمَثـُل اّل

کافـران چـون  َمَثـل ]دعوت کننـده[  َیْعِقُلـوَن< )البقـره، 			( یعنـی: و   
َ

َفُهـْم ال ُعْمـٌي 

کـه جـز صـدا و ندایـی ]مبهـم، چیـزی[ نمی شـنود  کـه حیوانـی را  کسـی اسـت  َمَثـل 

نمی یابنـد.  در  ]و[  کورنـد.  اللنـد،  کرنـد،  ]آری،[  بانـگ می زنـد. 

مسائل اخلقی.   .  

در ایـن حـوزه عقـل بـه معنـی اندیشـه ورزی و دریافـت اسـت و نشـانه تکامـل عقل 

را مسـائل اخاقـی مثـل نیکـی بـه پـدر و مـادر، حفـظ فرزنـدان، مرتکـب قتـل نشـدن و 

کارهـای زشـت و عمـل قبیـح می دانـد دوری از 

َتْعِقُلـوَن<   
َ

َفـا
َ
أ اْلِکَتـاَب  َتْتُلـوَن  ْنُتـْم 

َ
َوأ ْنُفَسـُکْم 

َ
أ َوَتْنَسـْوَن  ِباْلِبـّرِ  ـاَس  الّنَ ُمـُروَن 

ْ
َتأ

َ
>أ
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)البقـره، 		( یعنـی: آیـا مـردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید، 

کتـاب ]خـدا[ را می خوانیـد؟ آیـا ]هیـچ[ نمی اندیشـید؟ بـا اینکـه شـما 

گونه،  ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )البقره، 			( یعنـی: بدین 
َ
ـُن اهَّلُل َلُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل >َکَذِلـَك ُیَبّیِ

خداونـد آیـات خـود را بـرای شـما بیـان می کند، باشـد که بیندیشـید. 

 
َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـا
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )األنعـام، 			( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 

به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد. کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

تذکر به احکام الهی و مسئله حقوقی و فقهی. . .  

عقـل در ایـن حـوزه بـه معنـی شـنیدن و دریافتـن اسـت و محورهـای تعقـل آن 

از:  عبارتنـد 

الف( احکام الهی و مسائل فقهی 

گونه،  ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )البقره، 			( یعنـی: بدین 
َ
ـُن اهَّلُل َلُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل >َکَذِلـَك ُیَبّیِ

خداونـد آیـات خـود را بـرای شـما بیـان می کند، باشـد که بیندیشـید. 
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َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـا
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )األنعـام، 			( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 

به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد.  کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

که این امور باید همراه با تعقل باشد. ب( توجه به امر عبادی 

 َتْعِقُلـوَن< )األنبیـاء، 		( یعنـی: اف بـر 
َ

َفـا
َ
ّف َلُکـْم َوِلَمـا َتْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهَّلِل أ

ُ
>أ

شـما و بـر آنچـه غیـر از خـدا می پرسـتید. مگـر نمی اندیشـید؟ 

ج( فروع احکام و رعایت حال افراد بیمار و معلول

 َعَلـی 
َ

ٌج َوال  َعَلـی اْلَمِریـِض َحـَر
َ

ٌج َوال ِج َحـَر ْعـَر
َ ْ
 َعَلـی األ

َ
ٌج َوال ْعَمـی َحـَر

َ ْ
>َلْیـَس َعَلـی األ

ْو ُبُیـوِت ِإْخَواِنُکْم 
َ
َهاِتُکْم أ ّمَ

ُ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
ْو ُبُیـوِت آَباِئُکـْم أ

َ
ُکُلـوا ِمـْن ُبُیوِتُکـْم أ

ْ
ْن َتأ

َ
ْنُفِسـُکْم أ

َ
أ

ْو ُبُیـوِت 
َ
ْخَواِلُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
اِتُکـْم أ ْو ُبُیـوِت َعّمَ

َ
ْعَماِمُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
َخَواِتُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
أ

ُکُلـوا َجِمیًعـا 
ْ
َتأ ْن 

َ
أ ُجَنـاٌح  َعَلْیُکـْم  َلْیـَس  ْو َصِدیِقُکـْم 

َ
أ َمَفاِتَحـُه  َمَلْکُتـْم  َمـا  ْو 

َ
أ ِتُکـْم 

َ
َخاال

َبـًة  ـًة ِمـْن ِعْنـِد اهَّلِل ُمَباَرَکـًة َطّیِ ْنُفِسـُکْم َتِحّیَ
َ
ُموا َعَلـی أ ْشـَتاًتا َفـِإَذا َدَخْلُتـْم ُبُیوًتـا َفَسـّلِ

َ
ْو أ

َ
أ

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )نـور، 		( یعنـی: بـر نابینـا و لنـگ و 
َ
َیـاِت َلَعّل

ْ
ـُن اهَّلُل َلُکـُم ال َکَذِلـَك ُیَبّیِ

کـه از خانه هـای خودتـان بخوریـد، یـا از خانه هـای  بیمـار و بـر شـما ایـرادی نیسـت 
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پدرانتـان یـا خانه هـای مـا درانتان یـا خانه های بـر ادرانتان یا خانه هـای خواهرانتان 

یـا  یـا خانه هـای دایی هایتـان  یـا خانه هـای عّمه هایتـان  یـا خانه هـای عموهایتـان 

یـا  داریـد  اختیـار  در  را  کلیدهایـش  کـه  ]خانه هایـی[  آن  یـا  خاله هایتـان  خانه هـای 

کنـده.  کـه بـا هـم بخوریـد یـا پرا کـی نیسـت  ]خانـه[ دوسـتتان. ]هم چنیـن[ بـر شـما با

کنیـد؛ درودی  گفتـه شـد[ درآمدیـد، بـه یکدیگـر سـام  پـس چـون بـه خانه هایـی ]کـه 

کـه نـزد خـدا مبـارک و خـوش اسـت. خداونـد آیـات ]خـود[ را این گونـه برای شـما بیان 

کـه بیندیشـید. می کنـد، امیـد 

عبرت پذیری. . .  

در ایـن حـوزه، عقـل بـه معنـی پندگیـری و تذکـر اسـت و اینکـه علـم و عقـل بایـد 

بـا هـم تـوأم باشـد نـه اینکـه موجـب رشـد انسـان نشـود و یـا علـم حجـاب عقـل شـود.

 َتْعِقُلـوَن< 
َ

َفـا
َ
ُقـوَن أ ِذیـَن َیّتَ

َ
ِخـَرُة َخْیـٌر ِلّل

ْ
اُر ال

َ
 َلِعـٌب َوَلْهـٌو َوَللـّد

َّ
ْنَیـا ِإال

ُ
>َو َمـا اْلَحَیـاُة الّد

)األنعـام، 		( یعنـی: و زندگـی دنیـا جـز بـازی و سـرگرمی نیسـت، و قطعـًا سـرای بـا 

کـه پرهیـزگاری می کننـد بهتـر اسـت. آیـا نمی اندیشـید؟ کسـانی  زپسـین بـرای 

ْو آَذاٌن َیْسـَمُعوَن ِبَهـا 
َ
ْرِض َفَتُکـوَن َلُهـْم ُقُلـوٌب َیْعِقُلـوَن ِبَهـا أ

َ ْ
َفَلـْم َیِسـیُروا ِفـي األ

َ
>أ

ـُدور< )الحـج، 		( یعنـی:  ِتـي ِفـي الّصُ
َ
ْبَصـاُر َوَلِکـْن َتْعَمـی اْلُقُلـوُب اّل

َ ْ
 َتْعَمـی األ

َ
َهـا ال َفِإّنَ

یـا  بـا آن بیندیشـند  کـه  تـا دل هایـی داشـته باشـند  گـردش نکرده انـد،  آیـا در زمیـن 

کـور نیسـت لیکـن دل هایی که  کـه بـا آن بشـنوند؟ در حقیقـت، چشـم ها  گوش هایـی 

کـور اسـت. در سـینه ه اسـت 

 اْلَعاِلُمـوَن< )العنکبوت، 		( یعنی: 
َّ

اِس َوَمـا َیْعِقُلَها ِإال ْمَثـاُل َنْضِرُبَهـا ِللّنَ
َ ْ
>َوِتْلـَك األ

و ایـن َمَثل هـا را بـرای مـردم می زنیـم و ]لـی[ جز دانشـوران آنهـا را در نیابند.
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خرافه شناسی. . .  

کـه پیـروی  کسـانی اسـت  در ایـن حـوزه، عقـل بـه معنـی فهـم اسـت و توصیـف 

گرفتـه  کـه در اختیـار حـوزه ی عقانیـت قـرار  گذشـتگان هسـتند و مقولـه ای  سـنت 

دیـن  و  بـه سـنت  کـه  را  پیرایه هایـی  بسـیاری  یعنـی می تـوان  اسـت  خرافه شناسـی 

کـرد و بعـد از اطمینـان بـه صحت خرافه بـودن آن با این  نسـبت می دهنـد شناسـایی 

کـرد.  مقوله هـا مبـارزه ی منطقـی 

 َیْعِقُلـوَن< )المائـده، 
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
َکَفـُروا َیْفَتـُروَن َعَلـی اهَّلِل اْلَکـِذَب َوأ ِذیـَن 

َ
>َوَلِکـّنَ اّل

	0	( یعنـی: خـدا ]چیزهـای ممنوعـی از قبیـل: بحیـره و سـائبه و و صیلـه و حـام قـرار 

بـر خـدا دروغ می بندنـد و بیشترشـان  کفـر ورزیدنـد،  کـه  کسـانی  نـداده اسـت. ولـی 

نمی کننـد.  تعقـل 

کمک عقل در هدایت انسان و پرهیز از ضللت او. . .  

عقـل در ایـن حـوزه بـه معنـی فهمیـدن و درک اسـت و به یکـی از موضوعات مورد 

گفـت تمـام  مداّقـه آدمـی یعنـی هدایـت و ضالـت می پـردازد و در ایـن بـاره می تـوان 

گـر انسـان از عقـل  کام در حـوزه ی مباحـث عقانـی قـرار می گیـرد و ا موضوعـات علـم 

کنـد و جلـوی  کـه بخشـش بزرگـی از جانـب خداونـد اسـت اسـتفاده  و خـرد خویـش 

گمـراه نخواهـد شـد. اغـوای شـیطان را بگیـرد از راه هدایـت 

َفَلـْم َتُکوُنـوا َتْعِقُلـوَن< )یـس، 		( یعنـی: و ]او[ 
َ
َکِثیـًرا أ  

ّ
 ِمْنُکـْم ِجِبـا

َ
َضـّل

َ
>َوَلَقـْد أ

کـرد؛ آیـا تعقـل نمی کردیـد؟ گمـراه  گروهـی انبـوه از میـان شـما را سـخت 

 َیْعِقُلـون< )األنفـال، 		( یعنـی: 
َ

ِذیـَن ال
َ
ـّمُ اْلُبْکـُم اّل َواّبِ ِعْنـَد اهَّلِل الّصُ

َ
>ِإّنَ َشـّرَ الـّد
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کـه نمی اندیشـند. النی انـد  کـران و ال قطعـًا بدتریـن جنبنـدگان نـزد خـدا 

ُهـْم  َبـْل  ْنَعـاِم 
َ ْ
َکاأل  

َّ
ِإال ُهـْم  ِإْن  َیْعِقُلـوَن  ْو 

َ
أ َیْسـَمُعوَن  ْکَثَرُهـْم 

َ
أ ّنَ 

َ
أ َتْحَسـُب  ْم 

َ
>أ

یـا  می شـنوند  بیشترشـان  کـه  داری  گمـان  یـا  یعنـی:   )		 )الفرقـان،   >
ً

َسـِبیا  
ُ

َضـّل
َ
أ

گمراه ترنـد. بلکـه  نیسـتند،  سـتوران  ماننـد  جـز  آنـان  می اندیشـند؟ 

رفتـه  بـه کار  آنهـا  در  »عقـل«  واژه ی  کـه  آیاتـی  ظواهـر  بـا  معانـی  ایـن  تطبیـق  بـا 

خطـوط اصلـی عقایـد، اخـاق و احکام دریافـت می گردد. واژه ی »عقـل« در 		 آیه از 

ع( به کار رفته  آیـات قـرآن و بـه صـورت فعلـی )	 مورد فعـل ماضی و 		 بار فعل مضـار

ح زیـر اسـت: اسـت و حوزه هـای عقانـی آن بـه شـر

استفاده از واژه ی عقل در حوزه های مختلف. 	جدول 
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نمودار فراوانی استفاده از واژه ی عقل در موضوعات مختلف. 	جدول 

نتیجه گیری.  

کم تر موردی اسـت  از دیدگاه قرآن دامنه ی مباحث عقانی بسـیار وسـیع اسـت و 

کـه عقـل بـه آن راه نیافتـه باشـد، در ایـن پژوهـش بـه حوزه هـای مـادی، معنـوی، 

کـه قـرآن بـه طـور مسـتقیم بـه آنهـا پرداختـه  فـردی، اجتماعـی، دنیـوی و اخـروی 

کـه: گرفـت  اشـاره شـده اسـت و می تـوان چنیـن نتیجـه 

کـه عقـل بـه معنـی »منـع«،  	-سـیر لغـوی و اصطاحـی عقـل نشـان گر آن اسـت 

کـه بـه  »علـم«، »فهـم« و »قـدرت تشـخیص« بـوده و بـه عبـارت دیگـر ابـزاری اسـت 

واسـطه ی آن انسـان می توانـد از حقائـق اطـراف دریافت صحیحی داشـته باشـد و در 

طـول سـال های متمـادی ارتبـاط معنای اصلـی و معنای گسـترش یافته قرون بعدی 

حفظ شـده اسـت.

کـه واژه ی »عقـل« در آنهـا بـه کار رفتـه  	- بـا تطبیـق ایـن معانـی بـا ظواهـر آیاتـی 

کاربرد فعلی در سـاختار  اواًل خطـوط اصلـی عقایـد، اخـاق و احـکام و ثانیـًا بـا دقـت بـه 
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ع، پویایـی و اسـتمرار عقل گرایـی از دیـدگاه قـرآن دریافـت می گـردد. مضـار

	- حوزه هـای عقل گرایـی بـا توجـه فراوانـی آن در آیـات قـرآن بـه ترتیـب، پنـج 

بررسـی  از  اسـت  شناسـی  معرفـت  و  احـکام  اخـاق،  طبیعیـات،  اعتقـادات،  محـور 

کـه مصادیـق اعتقـادات و طبیعیـات بیشـترین موارد  آیـات قرآنـی این گونـه بـر می آیـد 

کیـدات قرآنـی اسـت.  تأ
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آیات  تأویل  فهم  نقد  و  بررسی 
قرآن بر اساس مکتب تفکیک

حجت السلم محمد 
بیابانی اسکویی
پژوهش گر حوزه ی علمیه قم و 
مدرس دانشگاه
m.biabani20@yahoo.com

فقط  قــرآن  تأویل  که  است  معتقد  تفکیک  مکتب  چکیده: 
امور  حقایق  به  رسیدن  به  منجر  اهل بیت؟مهع؟  ناحیه ی  از 
می شود، در این راستا ابتدا نقدی به فهم دقیق معنای تأویل 
در آثار دانشوران مختلف شده است و به مفهوم »تأویل« به 
کید شده است و دیدگاه رایج »تأویل« به  معنای »تفسیر« تأ
معنای خاف ظاهر، هم از حیث معناشناسی و هم با بررسی 
نمونه های از تأویل های نادرست ماصدرا و دیگران مورد نقد 
گرفته است. برخی تناقض های دانشوران مکاتب بشری  قرار 
اثبات  را  رایج  دیدگاه  بودن  ناصواب  عملکردنیز،  و  گفتار  در 

می کند. 

کلیدواژه ها: تطبیق، تفسیر، مکتب تفکیک، ماصدرا.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/2/4
پذیرش: ۱۳۹7/۶/۳



مقدمه.  

تأویـل  از  او  جـز  احـدی  و  اسـت  سـبحان  خداونـد  انحصـاری  حـق  قـرآن  تأویـل 

گاهـی نـدارد و دیگـران علـم بـه تأویـل قـرآن را از ناحیـه ی خداونـد  قـرآن اطـاع و آ

متعـال دریافـت کرده انـد و بـه تعلیـم او از معنـای تأویلـی آیـات - اعـم از آیات متشـابه 

کـه بـه ایـن مقـام نایـل می شـوند، فقـط »را سـخان  گاه می شـوند. آنـان  و محکـم - آ

در علـم« هسـتند، زیـرا تنهـا آنـان، لیاقـت و شایسـتگی دارا شـدن علـم تأویـل را پیـدا 

که بدون داشـتن علم سـخنی نمی گویند  کسـانی هسـتند  کرده اند. را سـخان در علم 

گاهـی نمی کننـد. بـه همیـن جهـت  گاهـی ندارنـد ادعـای علـم و آ کـه علـم و آ و جایـی 

در علـوم آنـان اختافـی دیـده نمی شـود؛ زیـرا اختاف در جایی اسـت که انسـان جهل 

خویـش را علـم بدانـد و علومـش را بـا جهـل در آمیـزد. راه رسـیدن بـه علـم تأویـل، 

منحصـر در بندگـی خداونـد متعـال اسـت. تنهـا راه بندگـی خداونـد متعـال هم تسـلیم 

در مقابـل والیـت اولیـای الهـی اسـت. بنابـر این کسـی که به دروغ ادعـای بندگی کند 

کـرد  و از والیـت اولیـای الهـی بـه دور باشـد نه تنهـا بـه علـم تأویـل راه پیـدا نخواهـد 

کـه در فکـر او پدیـد می آیـد، مرتکب تحریف و تغییـر در محکمات و  بلکـه بـا اختاطـی 

نصوصـات قرآنـی خواهـد شـد. در ایـن مقالـه نمونه هایـی از ایـن تأویل ها ذکـر خواهد 

گـردد دیـدگاه مکتـب تفکیـک پیرامـون تأویـل چیسـت؟ شـد تـا روشـن 



۷۱ رسی و نقد فهم تأویل آیات قرآن بر اساس مکتب تفکیک بر

کاربردهای تأویل در روایات.  

از  برخـی  اینجـا  در  دارد  مختلفـی  کاربردهـای  قـرآن  هماننـد  روایـات  در  تأویـل 

می گـردد: ذکـر  بحـث  مناسـبت  بـه  آن  کاربردهـای 

تأویل به معنای تفسیر.   .  

شـخصی، مدعـی وجـود تعـارض و تخالـف در آیـات قرآنـی بـود. وی نمونه هایـی 

کـرد.  کـه از نظـر او معـارض بودنـد بـرای حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بازگـو  از آیاتـی را 

کـه هیچ گونـه تعارض  کـرد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا توضیـح در مـورد آیـات مذکـور روشـن 

و تخالفـی میـان آنهـا وجـود نـدارد. در بخشـی از پاسـخ امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده اسـت:

َحدًا اْسـُمُه 
َ
ِویَلُه َهْل َتْعَلُم َلُه أ

ْ
ـا َقْوُلـُه »َهـْل َتْعَلـُم َلُه َسـِمیا« )مریم، 		( َفِإّنَ َتأ ّمَ

َ
»َو أ

ـی َتْفَقَهـُه َعـِن اْلُعَلَمـاِء  یـک َحّتَ
ْ
ـَر اْلُقـْرآَن ِبَرأ ْن ُتَفّسِ

َ
ک أ اهَّلُل َغیـُر اهَّلِل َتَبـاَرک َو َتَعاَلـی َفِإیـا

َم اْلَبَشـر« )شـیخ 
َ

کا  یْشـِبُه 
َ

ِویُلُه ال
ْ
ُم اهَّلِل َو َتأ

َ
کا ِم اْلَبَشـِر َو ُهَو 

َ
ُه ُرّبَ َتْنِزیل یْشـِبُه ِبکا َفِإّنَ

صـدوق، 				 ق، ص 			(. یعنـی: امـا آیـه ی »آیـا بـرای خـدا هـم نامـی می دانـی« 

کـه نامش »اهَّلل«  کـه: آیـا کسـی را غیـر خداوند متعال می شناسـی  معنایـش ایـن اسـت 

باشـد. پـس بپرهیـز از اینکـه قـرآن را بـدون اینکـه از عالمـان فـرا بگیـری بـه رأی خـود 

کـه آن کام خدا اسـت و  کنـی؛ زیـرا بسـا آیـه ای شـبیه کام بشـر اسـت در حالـی  تفسـیر 

تأویل آن شـبیه کام بشـر نیسـت. 

کلمـه ی  کریمـه و اسـتعمال  در ایـن حدیـث پـس از ذکـر معنـای ظاهـری آیـه ی 

کـه آن مـرد بـرای آیـه ی شـریفه از پیـش خـود  کـه معنایـی  تأویـل در آن، ذکـر می کنـد 

کـرده اسـت، مصـداق تفسـیر بـه رأی اسـت. خیـال 
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»تفسـیر  معنـای  بـه  را  »تأویـل«  واژه ی  حضـرت،  کـه  می شـود  اسـتفاده  ایـن  از 

کـرده اسـت. یعنـی معنـای  صحیـح« بـه کار بـرده اسـت و بـا آن تفسـیر بـه رأی را نفـی 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه آن تذکـر  ظاهـری و مـراد اولـی آیـه ی شـریفه همـان اسـت 

گرچـه ظهـور  داده اسـت و ظهـور ثانـوی و مسـتقر آیـه هـم بـر آن اسـتوار شـده اسـت ا

کـه آن مـرد از آیـه ی شـریفه فهمیـده اسـت امـا خـود او هـم  بـدوی آیـه، همـان اسـت 

کـه در آنهـا اسـامی مشـترکی بـرای خـدا و خلـق بـه کار بـرده شـده  بـا دیـدن دیگـر آیـات 

کـه فهـم بـدوی وی از آیـه ی شـریفه قابـل جمـع بـا ظواهـر  اسـت متوجـه شـده اسـت 

کـه ممکن اسـت مـراد متکلم  آیـات دیگـر نیسـت امـا بـا وجـود آن متوجـه نشـده اسـت 

کامـش فهمیـده می شـود - باشـد. کام امـر دیگـری - غیـر از آنچـه از ظاهـر  از ایـن 

در مناظره ی ابن عباس با معاویه نیز واژه ی »تأویل« به معنای »تفسیر« به کار 

ِذکِر  َعْن  َنْنَهی  الَفاِق  کَتْبَنا ِفی  َقْد  ا  َفِإّنَ رفته است. معاویه به ابن عباس می گوید: 

اْلُقْرآِن؟  ِقَراَءِة  َعْن  أَتْنَهاَنا  معاویة  یا  فقال:  ِلَساَنک.   
َ

َفکّف َبیِتِه  ْهِل 
َ
أ َو  َعِلی  َمَناِقِب 

ُل َعْن َما َعَنی[ اهَّلل 
َ
 َنْسأ

َ
ِویِلِه؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َفَنْقَرُؤُه َو ال

ْ
، َقاَل: أَتْنَهاَنا َعْن َتأ

َ
َقاَل: ال

َقاَل:  ِبِه.  اْلَعَمُل  َقاَل:  ِبِه:  اْلَعَمُل  ِو 
َ
أ ِقَراَءُتُه  َعَلیَنا  ْوَجُب 

َ
أ یَما 

َ
َفأ َقاَل:  َنَعْم.  َقاَل:  ]ِبِه؟ 

ُل َعْن َذِلک َمْن 
َ
َقاَل: یْسأ َعَلیَنا؟   ْنَزَل 

َ
أ ِبَما  َما َعَنی اهَّلُل  َنْعَلَم  ی  ِبِه َحّتَ َنْعَمُل  َفکیَف 

ْهُل َبیِتک )طبرسی، 				 ق، ج 	، ص 			(.
َ
ْنَت َو أ

َ
ُلُه أ ّوَ

َ
ُلُه َعَلی َغیِر َما َتَتأ ّوَ

َ
یَتأ

گفـت: مـا بـه تمـام و الیـان در تمـام شـهرها[ نامـه ]نوشـته و از ذکـر  یعنـی: معاویـه 

کردیـم پـس تـو هم زبـان خـود را نگـه دار. ابـن  مناقـب علـی و اهل بیـت اش؟مهع؟ نهـی 

ابـن  نـه.  گفـت:  نهـی می کنـی؟  قـرآن  قرائـت  از  را  مـا  آیـا  گفـت: ای معاویـه  عبـاس 

عبـاس گفـت: آیـا از تـا ویـل آن نهـی می کنـی؟ گفـت: آری. ابـن عبـاس گفـت: پس ما 

قرآن را بخوانیم و از معنای آن سـؤال نکنیم؟ سـپس پرسـید: وجوب قرائت شـدیدتر 



۷۳ رسی و نقد فهم تأویل آیات قرآن بر اساس مکتب تفکیک بر

که  گفـت: چیـزی را  گفـت: عمـل بـه آن. ابن عبـاس  اسـت یـا وجـوب عمـل بـه قـرآن؟ 

نمی دانیـم چگونـه بـه آن عمـل کنیـم؟ گفـت: معنـای قـرآن را از کسـی سـؤال کـن که 

کـه تـو و اهـل بیتـت می کنیـد، ارائـه می دهـد. معنایـی غیـر از معنایـی 

بیان گـر  روشـنی  بـه  ولـی  نیسـت  معصـوم؟مهع؟  امامـان  از  گرچـه  ا مناظـره  ایـن 

اسـتعمال »تأویـل« بـه معنـای »تفسـیر« در زمـان نزدیـک بـه عصـر نـزول قرآن اسـت.

امـا اسـتعمال »تأویـل« بـه معنـای »تفسـیر« در برخـی روایـات و کام عربـی داللت 

معنـای  از  اعـم  اسـتعمال،  زیـرا  اسـت؛  »تفسـیر«  معنـای  بـه  »تأویـل«  کـه  نمی کنـد 

حقیقـی و غیـر حقیقـی اسـت. لـذا نمی تـوان از اسـتعمال، بـه معنـای واقعـی و حقیقـی 

کـرد.  واژه بـه طـور قطـع راه پیـدا 

ـُم  ْنـَت ُتَعّلِ
َ
در حدیثـی رسـول خـدا؟ص؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرمایـد: »یـا َعِلـی أ

ـُغ ِرَسـاَلَتک َبْعـِدک یـا َرُسـوَل  َبّلِ
ُ
 یْعَلُمـون، َفَقـال:[ َعَلـی ]َمـا أ

َ
ِویـَل اْلُقـْرآِن ِبَمـا ال

ْ
ـاَس َتأ الّنَ

ِویـِل اْلُقْرآن«)صفـار، 	0		 ق، ص 
ْ
ـاَس ِبَمـا اْشـکُل َعَلیِهـْم ِمـْن َتأ اهَّلل، َقـال: ُتْخِبـُر الّنَ

کـه نمی داننـد یـاد می دهـی.  			(. یعنـی: ای علـی از تأویـل قـرآن بـه مـردم آن را 

گفـت: ای رسـول خـدا چگونـه رسـالت تـو را بعـد از تـو برسـانم؟ فرمـود: بـه مـردم آنچه 

از تأویـل قـرآن مشـکل اسـت اخبـار می کنـی.

کـه آن  نظیـر ایـن حدیـث بـا اندکـی تفـاوت از پیامبـر اسـام؟ص؟ نقـل شـده اسـت 

ِتی  ی َو ُتْبـِرُئ ِذّمَ ی َعّنِ ی ُتـَؤّدِ ْنـَت ِمّنِ
َ
حضـرت خطـاب بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »أ

ـُم  َسـاَلَة َقـاَل َبَلـی َو َلکـْن ُتَعّلِ ـِغ الّرِ  َو َلـْم ُتَبّلِ
َ
ـی ِرَسـاَلِتی َفَقـاَل یـا َرُسـوَل اهَّلِل أ ـُغ َعّنِ َو ُتَبّلِ

ُتْخِبُرُهـم« )عامـه مجلسـی،  َو  یْعَلُمـوا  َلـْم  َمـا  اْلُقـْرآِن  ِویـِل 
ْ
َتأ ِمـن  َبْعـِدی  ِمـْن  ـاَس  الّنَ

				 ق، ج 		، ص 		(.
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»مـراد  و  واقعـی«  »تفسـیر«،»معنای  معنـای  بـه  »تأویـل«  هـم  نمونه هـا  ایـن  در 

اصلـی« خداونـد متعـال از آیـات قـرآن به کار رفته اسـت. مـراد واقعی خداونـد در برخی 

از آیـات قـرآن معلـوم و واضـح اسـت و نیـازی بـه تفسـیر نیسـت زیـرا تفسـیر در جایـی 

گاهـی  کـه ابهامـی در داللـت وجـود داشـته باشـد و مفسـر بـا توجـه بـه علـم و آ اسـت 

از آیـات، مـراد واقعـی خداونـد متعـال  کنـد، امـا در برخـی  خـود آن ابهـام را برطـرف 

بـرای عمـوم مـردم بـه صـورت روشـن قابل اسـتفاده نیسـت. در ایـن صورت کسـی که 

بـا آورنـده ی کام ارتبـاط نزدیکـی دارد، می توانـد مـراد واقعـی خداونـد متعـال را بـرای 

گـر  گاه »تأویـل«. البتـه ا کنـد. بیـان مـراد »تفسـیر« نامیـده شـده اسـت و  مـردم بیـان 

گاهـی و علـم خـود  در مـواردی ظهـور بـدوی وجـود داشـته باشـد و مفسـر بـا توجـه بـه آ

کـه خـاف  مخاطـب را از معنـای ظاهـری لفـظ منصـرف، و بـه معنـای واقعـی آن - 

کنـد. در این صـورت اطاق واژه ی »تأویل« مناسـب  معنـای ظاهـری اسـت - داللـت 

کار از مصادیـق اسـتعمال تأویـل در متشـابهات اسـت. خواهـد بـود. ایـن 

تأویل به معنای باطن.   .  

در روایـات زیـادی سـخن از تنزیـل و تأویـل یـا ظاهـر و باطـن داشـتن تمـام آیـات 

قـرآن کریـم بـه میـان آمـده اسـت. ایـن تعابیـر در نـگاه اول چهـار مورد مختلف اسـت. 

امـا در روایتـی، ظهـور بـا تنزیـل و تأویـل بـا بطـون یکـی شـمرده شـده اسـت. 

َوایـِة َمـا ِمـَن اْلُقـْرآِن  َبـا َجْعَفـر؟ع؟ َعـْن َهـِذِه الّرِ
َ
ْلُت أ

َ
فضیـل بـن یسـار می گویـد: »َسـأ

ِویُلـُه ِمْنـُه َمـا َقـْد َمَضـی َو ِمْنـُه 
ْ
 َو َلَهـا َظْهـٌر َو َبْطـٌن فَقـاَل َظْهـُرُه َتْنِزیُلـُه َو َبْطُنـُه َتأ

َّ
آیـٌة ِإال

ِویـُل َشـیء یکـوُن َعَلـی 
ْ
 َمـا َجـاَء َتأ

َ
کّل ـْمُس َو اْلَقَمـُر 

َ
کَمـا َتْجـِری الّش َمـا َلـْم یکـْن یْجـِری 

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ْحیـاِء َقـاَل اهَّلُل »َو مـا یْعَلـُم َتأ

َ ْ
کَمـا یکـوُن َعَلـی األ ْمـَواِت 

َ ْ
األ
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اْلِعْلـِم« َنْحـُن َنْعَلُمـُه )صفـار، 	0		 ق، ص 			 و 			، حـّر عاملـی، 	0		، ج 		، 

کردم: »آیه ای در قرآن نیسـت  ص 			(. یعنی: از امام باقر؟ع؟ از این روایت سـؤال 

جـز اینکـه آن را ظهـری و بطنـی هسـت«.

ایشـان فرمودنـد: ظهـر قـرآن تنزیـل آن و بطـن قـرآن، تأویـل آن اسـت. برخـی از 

تأویل هـا واقع شـده و برخـی دیگـر هنـوز واقـع نشـده اسـت. قـرآن بـه ماننـد خورشـید 

و مـاه جـاری اسـت، هـرگاه وقـت تأویـل آیـه ای برسـد حکـم مـردگان )غائبـان( ماننـد 

حکـم زنـدگان )حاضـران( خواهدبـود. خـدای تعالـی می فرمایـد: »تأویـل قـرآن را جـز 

خـدا و را سـخان در علـم نمی داننـد« مـا آن را می دانیـم.

 َفِمْنـُه َمـا َقـْد َجـاَء َو ِمْنـُه َمـا َلـْم 
ً

ِویـا
ْ
در حدیـث دیگـری آمـده اسـت: »ِإّنَ ِلْلُقـْرآِن َتأ

َمـاِن« )صفـار،  ـِة َعَرَفـُه ِإَمـاُم َذِلـک الّزَ ِئّمَ
َ ْ
ِویـُل ِفـی َزَمـاِن ِإَمـاٍم ِمـَن األ

ْ
أ یِجـْئ َفـِإَذا َوَقـَع الّتَ

و  واقع شـده  آن  از  برخـی  اسـت  تأویلـی  را  قـرآن  یعنـی: همانـا  	0		 ق، ص 			(. 

کـه تأویـل در زمـان امامـی از ائمـه؟مهع؟  برخـی از آن واقـع نشـده اسـت؛ پـس آن گاه 

واقـع شـود امـام آن زمـان، آن را می شناسـد.

اْلُقـْرآِن َو َبْطِنـِه  َباَجْعَفـر؟ع؟ َعـْن َظْهـِر 
َ
أ ْلُت 

َ
حمـران بـن اعیـن هـم می گویـد: »َسـأ

ْعَماِلِهـْم یْجـِری ِفیِهـْم 
َ
ِذیـَن َعِمُلـوا ِبأ

َ
ِذیـَن َنـَزَل ِفیِهـُم اْلُقـْرآُن َو َبْطُنـُه اّل

َ
َفَقـاَل َظْهـُرُه اّل

وَلِئک«)شـیخ صـدوق، 				، ص 			( یعنـی: از امـام باقـر؟ع؟ درباره 
ُ
َمـا َنـَزَل ِفـی أ

کـه قـرآن  کسـانی هسـتند  کـردم. پـس فرمـود: ظهـر قـرآن  ظهـر و بطـن قـرآن سـؤال 

دربـاره ی آنهـا نـازل شـده اسـت و بطـن قرآن کسـانی هسـتند که بـه مانند اعمـال آنها 

کـه دربـاره ی اینهـا نازل شـده دربـاره ی آنـان نیـز جـاری  عمـل می کننـد. هـر حکمـی 

است.
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کَمـا َقاَتْلُت َعَلی  ِویـِل اْلُقْرآِن 
ْ
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ِإّنَ ِمْنکـْم َمـْن یَقاِتـُل َعَلی َتأ

ِبی َطاِلب؟ع؟« )عیاشـی، بی تـا، ج 	، ص 		(. یعنی: در میان 
َ
َتْنِزیِلـِه َو ُهـَو َعِلـی ْبـُن أ

کـه بـر تأویل قـرآن جنگ می کنـد همان طور که من بـر تنزیل قرآن  شـما کسـی هسـت 

کردم و او علی بن ابی طالب؟ع؟ اسـت. سـتیز 

کـه در آن بـه یکـی بـودن تأویـل بـا باطـن و  بـا توجـه بـه روایـت فضیـل بـن یسـار 

تنزیـل بـا ظاهـر تصریـح گردیـد و بـا عنایـت به اینکه ظهر و بطن بـا ظاهر و باطن یکی 

کـه تنزیـل و ظاهر معنای تفسـیری  ع ایـن روایـات اسـتفاده می شـود  هسـتند از مجمـو

کـه با توجه به معانـی افرادی و ترکیبی آیات به روشـنی برای  کریـم اسـت  آیـات قـرآن 

کـه در مقـام فهـم ظاهـر  مخاطبـان قابل فهـم می باشـد البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت 

همـه ی در یـک سـطح و مرتبـه هسـتند و هیچ کـس در فهـم آن نیـاز بـه معلـم و مربـی 

کـه ظاهـر قـرآن هـم محکم و متشـابه و ناسـخ و منسـوخ و خاص  نـدارد. بلکـه از آنجـا 

و عـام و مطلـق و مقیـد و … دارد پـس مفسـر بایـد در مقـام معنـای ظاهر هـم، امور الزم 

را بـرای رسـیدن بـه مـراد و مقصـود ظاهـری رعایـت کند. 

امـا همـان طورکـه در روایـات ذکـر گردیـد تأویـل و بطـن قـرآن عبـارت اسـت از امـور 

کـه در مـرور ایـام بـه تدریـج واقـع می شـوند. کسـی بـه باطـن و تأویـل قـرآن  و حقایقـی 

کـه وقایـع حادثـه را در اعصـار مختلـف تشـخیص می دهـد و احـکام و  عالـم اسـت، 

کـه  وظایـف بنـدگان را در ارتبـاط بـا آنهـا بیـان می کنـد. در حدیثـی هـم تصریـح شـد 

تأویـل و باطـن قـرآن وقتـی در عصـر امامی از ائمه؟مهع؟ واقع شـود امـام آن زمان، آن را 

می شناسـد.

امامـان  بـه  اختصـاص  معنـا  ایـن  بـه  قـرآن  باطـن  و  تأویـل  بـه  علـم  ایـن،  بنابـر 
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بـه  باطـن دارنـد.  تأویـل و  ایـن معنـا  بـه  آیـات قرآنـی  معصـوم؟مهع؟ دارد. و همـه ی 

ظاهـری  معنـای  بـر  اضافـه  قـرآن  تاریخـی  حکایـات  و  قصـص  تمـام  مثـال  عنـوان 

کـه در طـول اعصـار و زمان هـا واقـع می شـود امـام آن زمان  معنایـی باطنـی هـم دارنـد 

می دهـد.  تشـخیص  را  آنهـا 

بـه  را  ضابطـه ای  نمی تـوان  اسـت  شـده  وارد  خصـوص  ایـن  در  کـه  روایاتـی  از 

کـه بـا توجـه بـه آن بتـوان بـه معنـای باطنـی و تأویلـی آیـات دسـت یافـت  دسـت آورد 

بـدون اینکـه آن تأویـِل بـه خصـوص، در روایـات معصومـان؟مهع؟ آمـده باشـد. مثـًا 

معنـای تأویلـی قصـه ی حضـرت آدم و حـّوا و قصـه ی حضـرت موسـی و خضـر؟مهع؟ و 

کهـف و اصحـاب فیـل و جنگ هـای پیامبـر؟ص؟ و آیـات بشـارت و  جریـان اصحـاب 

کـردن بـه پـدر و مـادر و امثـال ایـن آیـات را هیچ کـس به غیـر از امامان  انذارهـا و نیکـی 

نمی داننـد.  معصـوم؟مهع؟ 

تأویل به معنای خلف ظاهر.   .  

معنـای شـایع و متعـارف »تأویـل« در لسـان بیشـتر نویسـندگان اصنـاف مختلـف، 

اعـم از: فقیـه، متکلـم، اصولـی، فیلسـوف، ادیـب و مفسـر بـه معنـای برگردانـدن لفـظ 

از معنـای ظاهـری و حمـل آن بـه معنایـی بـر خـاف ظاهـر می باشـد. یعنـی تأویـل 

کـه لفـظ بـه  کننـده ی متـن و عبـارت در حقیقـت معنایـی را بـه لفـظ تحمیـل می کنـد 

صـورت متعـارف و بـا توجـه بـه معنـای افـرادی و ترکیبـی و وضـع لغـوی نمی توانـد بـر 

کنـد. آن داللـت 

کنندگان در برخی موارد به اندازه ای حّد و مرزهای  معانی تأویلی از سوی تأویل 

رابطـه معنایـی و تناسـب  کـه نمی تـوان هیچ گونـه  بـه هـم می زنـد  را  الفـاظ  داللتـی 
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کـه در ادامـه مـواردی در  مفهومـی میـان معنـای ظاهـری و معنـای تأویلـی پدیـد آورد 

ایـن ارتبـاط ذکـر خواهـد شـد. ایـن معنـا از تـأول در عصـر نزدیـک بـه نـزول قـرآن هـم 

مـورد نظـر بـوده و از سـوی امامـان؟مهع؟ تقبیـح شـده اسـت.

در حدیثـی امـام صـادق؟ع؟ تأویـل بـه ایـن معنـا را فعلـی قبیـح و زشـت شـمرده 

کلمـات دیگـران را بـه ایـن صـورت تأویـل می کنـد تقبیـح و سـرزنش  کـه  کسـی را  و 

و  گرفتـه  را  او  دور  عـوام  مـردم  کـه  می گویـد  سـخن  مـردی  از  حضـرت  آن  می کنـد. 

کـه هـوای نفـس بـر او غالب گشـته و اسـتبداد بـه رأی در  شـیفته ی او بودنـد در حالـی 

او نمایـان بـود.

کـه وی در مسـیر خویـش  کارهـای او را زیـر نظـر می گیـرد و می بینـد  روزی حضـرت 

وارد نانوایـی می شـود و دو قـرص نـان از مغـازه سـرقت می کنـد و بعـد از مغـازه میـوه 

فروشـی هـم دو عـدد انـار بـه سـرقت می بـرد و بعـد در سـر راه خویـش آنهـا را بـه مریض 

کار  گرفتـه و مـی رود. حضـرت؟ع؟ او را تعقیـب می کنـد و از ایـن  می دهـد و راه خـود را 

او سـؤال می کنـد، وی در پاسـخ می گویـد:

ـد؟ص؟  ـِة ُمَحّمَ ّمَ
ُ
أ ْلـِد آَدَم ِمـْن  ْنـَت ُقْلـُت َرُجـٌل ِمـْن وُ 

َ
أ ْثِنـی َمـْن  کّلِ َشـیء َحّدِ َقْبـَل 

یـَن َبَلُدک؟ 
َ
ْهِل َبیـِت َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟. َقاَل: أ

َ
ْنـَت؟ ُقْلـُت: َرُجـٌل ِمـْن أ

َ
ْثِنـی َمـْن أ َقـاَل َحّدِ

ِبی 
َ
ـِد ْبـِن َعِلـی ْبِن اْلُحَسـیِن ْبِن َعِلـی ْبِن أ ـک َجْعَفـُر ْبـُن ُمَحّمَ

َ
ُقْلـُت: اْلَمِدیَنـُة. َقـاَل: َلَعّل

ْفَت  ْصِلـک َمـَع َجْهِلـک ِبَمـا ُشـّرِ
َ
َطالـب؟ع؟. ُقْلـُت: َبَلـی. َقـاَل: ِلـی َفَمـا یْنَفُعـک َشـَرُف أ

ْن یْحَمَد َو یْمـَدَح َفاِعُلُه. ُقْلُت: 
َ
 ُتْنکـَر َمـا یِجُب أ

َ
ْن ال

َ
ِبیـک أِل

َ
ک َو أ ِبـِه َو َتـْرکک ِعْلـَم َجـّدِ

ـِذی َجِهْلـُت ِمْنـُه؟ َقـاَل: َقـْوُل اهَّلِل؟زع؟ 
َ
کَتـاُب اهَّلِل. ُقْلـُت: َو َمـا اّل َو َمـا ُهـَو؟ َقـاَل: اْلُقـْرآُن 

 ِمْثَل هـا< 
ّ

ـیَئِة َفـا یْجـزی ِإال ْمثاِل هـا َو َمـْن جـاَء ِبالّسَ
َ
>َمـْن جـاَء ِباْلَحَسـَنِة َفَلـُه َعْشـُر أ
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کاَنـْت َسـیَئَتیِن  اَنَتیـِن  ّمَ ـا َسـَرْقُت الّرُ کاَنـْت َسـیَئَتیِن َو َلّمَ ِغیَفیـِن  ـا َسـَرْقُت الّرَ ـی َلّمَ َو ِإّنِ

ْرَبِعیَن َحَسـَنًة َفاْنَتَقَص ِمْن 
َ
کاَن لی ِبَها أ ْقـُت ِبکّلِ َواِحـد 

َ
ـا َتَصّد ْرَبـُع َسـیَئات َفَلّمَ

َ
َفَهـِذِه أ

ک.  ّمُ
ُ
ُثوَن َحَسـَنة. ُقْلُت: َثکَلْتک أ

َ
ْرَبُع َسـیَئات َبِقی ِلی ِسـّت َو َثا

َ
ْرَبِعیَن َحَسـَنًة بأرَبع أ

َ
أ

ِقیـَن«.  ـُل اهَّلُل ِمـَن اْلُمّتَ مـا یَتَقّبَ  َمـا َسـِمْعَت أّنـه؟زع؟ یُقـوُل »ِإّنَ
َ
ْنـَت اْلَجاِهـُل ِبکَتـاِب اهَّلِل أ

َ
أ

قـال الصـادق؟ع؟ بمثـل هـذا التأویـل القبیـح المسـتکره یضلـون و یضلـون و هـذا 

ـاُر ْبـُن یـا ِسـر؟هر؟ اْرَتَعـَدْت َفَراِئـُص َخْلـق  ـا ُقِتـَل َعّمَ نحـو تأویـل معاویـة[ لعنـه اهَّلل ]َلّمَ

اٌر َتْقُتُلـُه اْلِفَئُة اْلَباِغیُة َفَدَخَل َعْمـُرو ْبُن اْلَعاِص  کِثیـر َو َقاُلـوا َقـْد َقـاَل َرُسـوُل اهَّلل؟ص؟ َعّمَ

ـاُس َو اْضَطَرُبـوا َقـاَل ِلَمـا َذا َقـاَل ُقِتـَل  ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیـَن َقـْد َهـاَج الّنَ
َ
َعَلـی ُمَعاِویـَة َفَقـاَل یـا أ

 َلیـَس َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َتْقُتُلـُه اْلِفَئُة اْلَباِغیُة َفَقـاَل َلُه ُمَعاِویُة 
َ
ـاٌر َقـاَل َفَمـا َذا َقـاَل أ َعّمَ

ْلَقاُه َبیـَن ِرَماِحَنا 
َ
ا أ ِبی َطاِلـب َلّمَ

َ
َمـا َقَتَلـُه َعِلـی ْبُن أ  َنْحـُن َقَتْلَنـاُه ِإّنَ

َ
ُدِحْضـَت ِفـی َقْوِلـک أ

َقَتـَل  ـِذی 
َ
اّل ُهـَو  َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟  َفـِإًذا  َفَقـاَل  ِبـی َطاِلـب؟ع؟ 

َ
أ ْبـِن  ِبَعِلـی  َذِلـک  َصـَل  َفاّتَ

کَما َقاَل  ِذیـَن ُهْم 
َ
اِدق؟ع؟: ُطوَبی ِلّل ْلَقـاُه َبیـَن ِرَمـاِح اْلُمْشـِرکیَن؛ ُثّمَ َقـاَل الّصَ

َ
َحْمـَزَة َو أ

کّلِ َخَلـف ُعـُدوٌل یْنُفـوَن َعْنـُه َتْحِریـَف اْلَغاِلیـَن  َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ یْحِمـُل َهـَذا اْلِعْلـَم ِمـْن 

ِویـَل اْلَجاِهِلین«)شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 		-		(.
ْ
َو اْنِتَحـاَل اْلُمْبِطِلیـَن َو َتأ

یعنـی: پیـش از هـر چیـزی خـودت را معرفـی کـن. گفتـم: مـردی از اوالد آدم؟ع؟ و 

کـه هسـتی؟ گفتم: مـردی از اهل بیت رسـول  از امـت محمـد؟ص؟ هسـتم. گفـت: بگـو 

گفـت: شـاید جعفـر بـن محمـد  گفتـم: مدینـه.  گفـت: کجـا زندگـی می کنـی؟  خـدا؟ص؟ 

گفـت: شـرافت ریشـه  گفتـم: آری.  بـن علـی بـن حسـین بـن ابی طالـب؟ع؟ هسـتی؟ 

و اصالـت نسـب بـا جهـل بـه منشـأ شـرافت و تـرک علـم جـد و پـدرت فایـده ای برایـت 

گیـرد. کـردی الزم بـود فاعـل آن مـورد مـدح و سـتایش قـرار  نبخشـید و امـری را انـکار 
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کتـاب خـدا. گفتـم: چـه  کـردم چیسـت؟ گفـت: قـرآن  کـه ترکـش  گفتـم: آن علمـی 

چیـزی از آن را مـن جهـل دارم؟ گفـت: قـول خداونـد؟زع؟: »کسـی که یـک نیکی به جا 

کـه یـک بـدی مرتکب شـود به همان  آورد بـرای او ده برابـر جـزا داده می شـود و کسـی 

انـدازه مجـازات می شـود« همانـا مـن بـا سـرقت دو قرص نـان، دو بدی مرتکب شـدم 

و بـا سـرقت دو انـار، دو بـدی دیگـر انجـام دادم و روی هـم چهار بدی می شـود، وقتی 

کـم می شـود و سـی و  آنهـا را صدقـه دادم چهـل نیکـی بـه دسـت آوردم چهـار تـا از آن 

شـش نیکـی برایـم باقـی می ماند.

آیا  هستی.  خــدا  کتاب  بــه  جاهل  خــود  تــو  بنشیند.  عــزایــت  بــه  مـــادرت  گفتم: 

که می فرماید: »همانا خداوند از پرهیزکاران می پذیرد«… . که خداوند؟زع؟  نشنیدی 

امام صادق؟ع؟ فرمود: به مانند این تأویل بد گمراه شده و گمراه می کنند. و این 

تأویل مانند تأویل معاویه )لعنة اهَّلل علیه( است هنگامی که عمار بن یاسر کشته شد 

گفتند: رسول خدا؟ص؟ فرموده  تعداد زیادی از سربازان معاویه به وحشت افتادند و 

گروهی یاغی می کشند. پس عمرو بر معاویه )لعنة اهَّلل علیه( وارد شد  است: عمار را 

گفت: ای امیرالمؤمنین لشکریان به هیجان آمده و مضطرب شده اند. و 

گفـت: چـرا؟ گفـت: عمـار کشـته شـد. معاویـه گفـت: کشـته شـدن عمار چـه ربطی 

گفت: مگر نمی دانی رسـول خدا؟ص؟ فرموده اسـت: عمار را  به اضطراب لشـگر دارد؟ 

گفتـی. مگر ما عمار را کشـتیم؟  گفـت: سـخن باطل  گروهـی یاغـی می کشـند؟ معاویـه 

کـه عمـار را در تیـررس ما قـرار داد. او را علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ کشـت زیـرا او بـود 

گـر  گـوش علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ رسـید فرمـود: ا ایـن سـخن معاویـه وقتـی بـه 

ایـن سـخن راسـت باشـد پـس حمـزه را رسـول خـدا؟ص؟ کشـته اسـت زیـرا او را در میان 
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تیرهـای مشـرکان قـرار داده اسـت.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در حـق آنـان  آن گاه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: خوشـا بـه آنـان 

فرمـوده اسـت: در هـر نسـلی عـده ای عـادل حامـل ایـن علـم می شـوند و از چهـره ی 

گرایـان و تأویـل جاهـان را دور می کننـد. قـرآن تحریـف غالیـان و انتسـاب باطـل 

کـه  متـون مقـدس دینـی بیشـترین ضربـه را از ناحیـه ی عالـم نمایانـی می بینـد 

گاهـی بـه معـارف دینـی  ظاهـری مذهبـی و مقـدس دارنـد و مدعـی داشـتن علـم و آ

هستند. این اشخاص، اصول و محکمات دینی را با تأویل های جاهانه ی خویش 

دچـار تشـویش و اضطـراب می کننـد و بدیـن ترتیـب ضمـن آلـوده سـاختن چهـره ی 

واقعـی و ارجمنـد دیـن مسـیر هدایت گـری آن را دچـار مشـکات فراوانـی می کننـد و 

کجـی و انحـراف دارد،  کـه دل هایشـان  بدیـن ترتیـب راه را بـرای منحرفـان و آنـان 

بـاز می کننـد. در نتیجـه معـارف بلنـد دیـن الهـی ملعبـه ی دسـت منحرفـان، غالیان و 

جاهـان قـرار می گیـرد.

امـام صـادق؟ع؟ نقـش عالمـان واقعـی دینـی و پیـروان حقیقـی علـوم قرآنـی را در 

کـه سـنت خداونـد سـبحان در هـر نسـلی بـر  مقابـل آنهـا بیـان می کنـد و تذکـر می دهـد 

کیـزه محبـت خـدا  ک و پا کـه عالمانـی عـادل و دانشـمندانی پـا گرفتـه اسـت  ایـن قـرار 

کننـد و دیـن را از تأویل هـای دوسـتان نـادان، دشـمنان منحـرف و  را بـر خلـق تمـام 

کننـد. گرایـان حفـظ  باطـل 

کـه  شـده اند  تأویاتـی  دچـار  فیلسـوفان  و  عرفـان  عالمـان  از  برخـی  متأسـفانه 

تأویل هـای معاویـه و بلکـه بـه مراتـب بدتـر و باالتـر از آنهـا اسـت بـه عنـوان مثـال ایـن 

گـروه همـه ی افعـال بشـر را بـا عنـوان توحیـد افعالـی بـه خداونـد سـبحان منتسـب 
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می کننـد و بـر خـاف وجـدان انسـانی او را در افعالـش مجبـور می داننـد و آیـات قرآنـی 

مدعـای  بـر  معاویـه  تأویـل  هم چـون  تأویل هایـی  بـا  را  معصومـان؟مهع؟  روایـات  و 

کـه سـاطین سـتمگر و خون آشـام بـرای توجیـه ظلـم  خویـش شـاهد می آورنـد. چنـان 

تأویاتـی دسـت می زننـد. بـه چنیـن  و سـتم های خویـش 

البتـه دامنـه ی تأویل هـای نادرسـت بـه اینجـا ختـم نمی شـود؛ روشـنفکران نیـز 

گاهـی تأویل هایـی بـه مراتـب بدتـر ارائـه می کننـد.

تأویل از دیدگاه روایات.  

کـه تأویـل به هـر یک از سـه معنای  ح گردیـد روشـن اسـت  بـا توجـه بـه آنچـه مطـر

کام الهی آشـنا هسـتند. ایشـان با خدا ارتباط  که با  کسـانی اختصاص دارد  مذکور به 

کسـی  کـه  دارنـد و مـراد و مقصـود خداونـد متعـال را از خـود او می گیرنـد. روشـن اسـت 

گرامـی اسـام؟ص؟ و اهل بیـت او؟مهع؟ چنیـن ارتباطـی بـا خـدا نـدارد؛ چـرا  جـز پیامبـر 

کـه قـرآن در خانـه ی آنهـا نـازل گشـته و بیـان قـرآن از ناحیـه ی خداوند متعـال به آنها 

گفتیـم آنـان نیز ضابطـه، قاعده و دسـتور  گـذار شـده اسـت و همـان طورکـه پیش تـر  وا

کـه اصحابشـان بـا اسـتفاده از آن  خاصـی بـرای معانـی تأویلـی قـرآن قـرار نداده انـد 

گاه شـوند. کنند و از معانی تأویلی و باطنی قرآن آ دسـتور بتواند آیات قرآنی را تأویل 

چرایی تأویل بی قید و بند.  

رسـاندن  بـرای  را  نوشـتار خویـش  و  نویسـنده ای سـخن  و  می دانیـم هـر متکلـم 

مـراد و مقصـود خویـش بوجـود مـی آورد. برخـی از نویسـندگان و متکلمـان سـخن و 

کار  نوشـتار خویـش را بـرای عمـوم انسـان ها القـا می کننـد و فهـم عمومـی را در دسـتور 

کـه نوشـتار و سـخنانی که  سـخنوری و نویسـندگی خـود قـرار می دهنـد. بدیهـی اسـت 
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کند تا متکلم  با این شـرایط ایجاد می شـود باید بر اسـاس ادبیات عموم مردم مشـی 

کنـد. و نویسـنده بتوانـد مقصـود خویـش را بـه آنهـا منتقـل 

کـه بـا  گاه مخاطـب برخـی از متکلمـان و نویسـندگان افـراد خاصـی هسـتند  امـا 

او ارتباطـی ویـژه دارنـد. در ایـن قبیـل از سـخنان و نوشـته ها قیـود و قرائنـی وجـود 

کـه مخاطبـان خـاص بـا اطـاع از آنهـا متوجه مـراد و مقصود متکلم می شـوند اما  دارد 

دیگـران بـه جهـت عـدم اطـاع از آن قیـود از دسـت یابی بـه مـراد و مقصـود او عاجـز و 

گرچـه در سـطح باالیـی از علـم و دانـش هـم باشـند.  ناتـوان خواهنـد بـود. ا

باشـد  ایـن دو  از  تلفیقـی  نوشـتارها و سـخنان  از  برخـی  اسـت  هم چنیـن ممکـن 

یعنی متکلم و نویسـنده ای در میان نوشـتار و سـخن خود اضافه بر مطالب عمومی، 

کنـد یعنـی نـکات دسـتوری اسـتفاده از مطالبـش  مطالبـی را بـه عـده ای خـاص القـا 

را فقـط بـه مخاطبـان خـاص آموختـه باشـد و عمـوم مـردم را جهـت فهـم مطالـب بـه 

ایشـان ارجـاع دهـد.

در برخـی دیگـر از نوشـتارها و سـخنان نیـز ممکـن اسـت یـک عبـارت اضافـه بـر 

کـه بـرای  معنـای عـام و قابل فهـم بـرای عمـوم معنـا یـا معانـی خاصـی داشـته باشـد 

گرفتـه شـده اسـت در ایـن صـورت هـم فقـط  تعـدادی خـاص از مخاطبـان در نظـر 

که از شـرایط دسـتور زبانی  کنند  کسـانی می توانند آن معنا یا معانی خاص را دریافت 

او اطـاع دارنـد.

کریـم غیر از معنای ظاهری معانـی تأویلی و باطنی  خداونـد متعـال در آیـات قـرآن 

دیگـری هـم قـرار داده اسـت حتـی در برخـی از آیـات معنـای ظاهری عمومـی هم قرار 

گـر کسـی بـا دسـتور زبانی  کـرده اسـت. حـال ا نـداده و آنهـا را بـه صـورت متشـابه بیـان 
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قرآن آشـنا نباشـد و خداوند متعال هم دسـتور زبانی فهم متشـابهات و معانی تأویلی 

کـه  کسـی جایـز نیسـت  و باطنـی را بـرای عمـوم بیـان نکـرده باشـد در ایـن صـورت بـر 

معنـای تأویلـی و باطنـی و مـراد واقعـی کام متشـابه را از پیـش خـود بیـان کند؛ وقتی 

ضابطـه و دسـتور زبانـی در ارتبـاط بـا مـراد واقعی و تأویلی و باطنی برای کسـی روشـن 

نباشـد چگونـه می شـود بـه معانـی مقصود دسـت یافت؟ 

و  خـدا؟ص؟  رسـول  یعنـی  الهـی  برگزیـده ی  بنـدگان  از  تعـدادی  می دانیـم  امـا 

گاهـی  اهل بیـت؟مهع؟ بـه معنـای واقعـی متشـابهات و معانـی تأویلـی و باطنـی قـرآن آ

کامـل دارنـد. البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت که ایشـان همه ی علـوم و معـارف قرآنی را 

کرده انـد بلکـه بـر اسـاس روایـات فراوانـی  در یـک آن و بـه صـورت دفعـی اطـاع پیـدا 

علـوم و دانـش آنهـا نیـز بـه تدریـج به ایشـان داده می شـود. در روایاتی هـم که در باب 

تأویـل ذکـر شـد همیـن معنـا بـه صراحـت قابل اسـتفاده بـود. زیـرا در حدیـث نقـل شـد 

کـه معنـای تأویلـی آیـه ای در عصـر امامـی از ائمـه؟مهع؟ واقـع شـود امـام آن  کـه آن گاه 

زمـان بـه آن اطـاع پیـدا می کنـد. 

ــات  روایـ بــه  ع  ــو رجـ جــز  ــاره ای  ــ چ متشابهات  ــراد  مـ و  معنا  در  اّواًل:  بــنــابــرایــن: 

اهل بیت؟مهع؟ وجود ندارد. 

روایـــات  از  بــایــد  را  کــریــم  قـــرآن  آیـــات  هــمــه ی  باطنی  و  تــأویــلــی  معنای  ثــانــیــًا: 

اهل بیت؟مهع؟ به دست آورد.

هیچ وجـه  بـه  و  کـرد  حفـظ  بایـد  صورتـی  هـر  در  را  ظاهـر  و  محکـم  آیـات  ثالثـًا: 

کـرد. تأویلـی  و  باطنـی  معنـای  فـدای  را  آنهـا  نـّص  و  ظاهـری  معنـای  نمی تـوان 

رابعـًا: بـه هیچ وجـه نبایـد کسـی از پیـش خـود بـه بیـان معنایـی بـرای متشـابهات 
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و مـراد و مقصـود باطنـی و تأویلـی آیـات بپـردازد.

کسـی ظواهـر و نصـوص محکمـات آیـات  گـر  حـال بـا توجـه بـه مطالـب یـاد شـده ا

کنـد و یـا معنـای  کریـم را از پیـش خـود تأویـل و یـا مـراد از متشـابهات را بیـان  قـرآن 

کام الهی ندانسـته و  ظاهری و نّص را مراد و مقصود خداوند متعال نشـمارد قرآن را 

کار هم چنین حّد و مرز فهم صحیح  کام خویش تنزل داده اسـت. این  آن را در حّد 

متـون دینـی را بـر هـم می زنـد و بـرای دیگـران نیـز در تأویـل و تحریـف محتوایـی راه 

گشـوده شـود آیـا از قـرآن حقیقتـی باقـی  گـر چنیـن راهـی بـرای همـگان  می گشـاید. و ا

کار بی اعتنایـی بـه متکلـم قـرآن و اصحـاب علـم و دانـش  خواهـد مـا نـد؟! و آیـا ایـن 

قرآن نیسـت؟

بـرای روشـن شـدن حقیقـت مطلـب الزم اسـت تأویل هایـی از تعـدادی از عالمـان 

گـردد چگونـه حریم کام الهی توسـط  مدعـی فهـم قـرآن و روایـات ذکـر شـود تا روشـن 

بـه ظاهـر پیـروان و معتقـدان به آن شکسـته شـده اسـت.

ملصدرا و تأویل های غیر مجاز.  

هیچ گونـه  از  خویـش  اصـول  و  مبانـی  اسـاس  بـر  خـود  کـه  شـیرازی  ماصـدرای 

گـذار نمی کنـد بـر دیگـران خرده می گیرد که چرا دسـت بـه تأویل می زنند.  تأویلـی فـرو 

التأویـل  بـاب  قلبـه  علـی  فتـح  مـن  اإلسـامیین  الفاسـفة  مـن  »إّن  می نویسـد:  وی 

یـأول الیـات الصریحـة فـی حشـر األجسـام و یصـّرف األحـکام األخرویـة علـی  فـکان 

الجسـمانیات إلـی الروحانیـات قائـًا إّن الخطـاب للعاّمـة و أجاف العـرب و العبرانیین 

و هـم الیعرفـون الروحانیـات و اللسـان العربـی مشـحون بـا لمجـازات و االسـتعارات. و 

کجمهور الفاسـفة عن وجود عالم آخر جسـمانی فیه أجسـام  کیف غفل  العجب منه 
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کیـف حمـل الیـات القرآنیـة الناّصـة  کمـا قررنـاه. ثـّم  و أشـکال أخرویـة مـع أعراض هـا 

الصریحـة فـی احـوال المعـاد الجسـمانی علـی األمـور العقلیـة مـع تصدیقـه للرسـول و 

إیمانـه بمـا فـی القـرآن … . أقـول منشـأ ذلک إّنه عجز عن إثبـات هذا المقصد با لدلیل 

کـذا عـن إمکانـه لغایـة غموضـه کمـا یظهـر لمـن تدّبر فیمـا قررنـاه فاضطّر إلی  العقلـی و 

التأویـل …« )ماصـدرا، 				 م، ج 	، ص 			( یعنـی: برخـی از فاسـفه مسـلمان بـر 

خـود بـاب تأویـل را گشـوده و آیـات صریـح در حشـر اجسـام را بـه تأویـل بـرده و احکام 

اخـروی در ارتبـاط بـا جسـمانیات را بـه امـور روحانـی برگردانـده اسـت بـا ایـن توجیـه 

کـه: خطابـات قرآنـی بـرای عامـه ی مـردم و اعـراب جاهـل و عبری هـا بـوده اسـت و 

آنـان بـه امـور روحانـی هیچ گونـه معرفتـی نداشـتند و از ناحیـه ی دیگـر زبـان عربـی 

پـر از مجـاز و اسـتعاره اسـت. جـای تعّجـب در غفلـت او و همـه ی فاسـفه از عالمـی 

کـه در آن اجسـام و شـکل های اخـروی بـا اعـراض شـان وجـود دارنـد  جسـمانی اسـت 

کـه او چگونـه  کردیـم و نیـز جـای تعجـب در ایـن اسـت  کـه مـا آن را اثبـات  همان طـور 

کـه در احـوال معـاد جسـمانی نـص و صریح اسـت بر امـوری عقلی حمل  آیـات قـرآن را 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ را تصدیـق می کنـد و ایمـان بـه قـرآن دارد؟! …  می کنـد در حالـی 

. می گویـم: منشـأ ایـن تأویـل عجـز او از اثبـات عالـم جسـمانی اخـروی اسـت بـا دلیـل 

اثبـات امـکان عقلـی آن بـه خاطـر دشـواری  از  عقلـی و همین طـور ناتوانـی او اسـت 

کـه دشـواری آن از آنچـه مـا در اثباتـش تقریـر کردیم هویدا اسـت و این  مطلـب چنـان 

گزیـری نداشـته باشـد. کـه او از تأویـل  باعـث شـده اسـت 

بـه نظـر می رسـد سـخن ایشـان در ایـن مطالـب بـا ابن سـینا اسـت. او در برخـی از 

کنـد حتـی نتوانسـته بـه ادلـه ی عقلـی  آراء خویـش نتوانسـته معـاد جسـمانی را اثبـات 

کنـد و در نتیجـه از نظـر وی معـاد جسـمانی، اسـتحاله ی عقلـی  امـکان آن را اثبـات 
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داشـته اسـت از سـوی دیگـر چنان چـه آیـات قرآنـی در مطلبـی صریـح و نـص باشـند 

و آن مطلـب اسـتحاله ی عقلـی داشـته باشـد بایـد تأویـل و توجیـه شـوند. بـه همیـن 

کـرده و آنها  جهـت ابن سـینا بـه ناچـار دسـت بـه تأویـل زده و از صراحـت آیـات رفـع ید 

را بـه مجـاز و اسـتعاره و تمثیـل حمـل نمـوده اسـت. امـا در برخـی آثـار دیگـر خویـش 

گفتـه صـادق مصـّدق  از ایـن تأویـل و توجیه هـا ظاهـرًا دسـت برداشـته و بـا تصدیـق 

امـکان معـاد جسـمانی را پذیرفتـه اسـت.

از جملـه  کـرده، همـه ی فاسـفه و  ایـن عبـارت تصریـح  ماصـدرای شـیرازی در 

ابن سـینا نه تنهـا از وجـود عالمـی جسـمانی در آخـرت غافـل بودنـد بلکه از نظـر برهان 

کـه تنهـا  عقلـی فلسـفی دلیلـی بـر وجـود آن نداشـتند. در نتیجـه، فیلسـوفان مسـلمان 

جـز  چـاره ای  می دانسـتند  فلسـفی  عقلیـات  و  فلسـفه  را  حقایـق  بـه  رسـیدن  طریـق 

گیـری خـود ماصـدرا  تأویـل و توجیـه معـاد قرآنـی نداشـتند. امـا علی رغـم ایـن خـرده 

بـه همیـن تأویـل و توجیهـات رو مـی آورد و حقایـق مـادی و جسـمانی عالـم آخـرت را 

کـه صریـح آیـات قرآن و روایات اسـت به جسـم مثالی و صـورت خیالی تأویل می کند. 

مرحـوم حکیـم ماعلـی تهرانـی می نویسـد: »و بعـض آخـر عزلـوا البـدن الدنیـوی عـن 

کمـا هـو ظاهـر مـا یتـرأی مـن کامـه؟ق؟ فـی التوفیـق  درجـة االعتبـار فـی العـود و المعـاد 

هاهنـا. فـإّن مـا یتـرأی مـن ظاهـره أن األبـدان األخرویـة مجـّردة عـن المـاّدة الدنیویـة 

… غیـر مجـّردة عـن الصـور االمتدادیـة، فلیسـت هـی فـی التجـّرد بمثابة العقـل و ال فی 

کالصـور الدنیویـة بـل اّنمـا هـی مجـّردة عـن المـاّدة فقـط بخـاف العقـل فإّنه  المقارنـة 

مجـّرد عـن الصـور االمتدادیـة أیضـًا … فالبـدن األخـری کمـا یتـرأی من ظاهـر کامه؟ق؟ 

کلماتـه األخـری فـی سـائر المواضـع هـو بعینـه البـدن البرزخـی و  هاهنـا و مـن بعـض 

کمـا کان قبـل  أّمـا البـدن الدنیـوی فیفسـه إلـی عناصـره فیصیـر حکمـه حکـم العناصـر 
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صیرورتـه بدنـًا فایتعّلـق النفـس بـه بعـد مفارقت هـا عنـه اصـًا. و الحـّق مـا ذکرناه من 

تعّلـق النفـس ثانیـًا بالبـدن الدنیـوي … .« )همـو، 				 ش، ج 	، ص 		( یعنـی: 

کام[  کـه از ظاهـر  بعضـی دیگـر بـدن دنیـوی را در معـاد از اعتبـار انداخته انـد چنـان 

ع و فلسـفه ]دیـده می شـود. زیـرا آنچـه از  ماصـدرای شـیرازی ]ق؟ در جمـع[ بیـن شـر

کـه بدن هـای آخرتـی از مـاده ی دنیـوی  کام ایشـان دیـده می شـود ایـن اسـت  ظاهـر 

مجـرد هسـتند … . و از صورت هـا امتـدادی مجـرد نیسـتند. پـس بدن هـای آخرتـی در 

تجـرد بـه ماننـد عقـل و در مـادی بـودن ماننـد صـور دنیـوی نیسـتند. بلکـه آنهـا تنهـا 

کـه از صورت هـای امتـدادی هـم مجـرد اسـت  از مـاده ی مجردنـد بـه خـاف عقـل 

کلمـات  کامـش در اینجـا و در برخـی  کـه از ظاهـر  … پـس بـدن اخـروی همان طـور 

دیگـرش در دیگـر آثـار دیـده می شـود عینـًا همـان بدن برزخی اسـت و امـا بدن دنیوی 

از بیـن رفتـه و تبدیـل بـه عناصـر خویـش می شـود و حکـم عناصر را پیـدا می کند یعنی 

کـه پیـش از پدیـد آمـدن بدن بودند. پس روح بعـد از جدایی از بدن  همـان عناصـری 

گفتیـم یعنـی  کـه  گرفـت و حـق آن اسـت  دنیـوی بـه هیچ وجـه بـه آن تعلـق نخواهـد 

گرفـت. روح دوبـاره بـه بـدن دنیـوی تعلـق خواهـد 

کـه معـاد جسـمانی دنیـوی از ضروریـات دیـن اسـت و هیـچ  ایشـان معتقـد اسـت 

نیـازی بـه برهـان عقلـی در نزد مسـلمانان و دیگـر ادیان الهی نـدارد و منکر آن دیوانه 

محسـوب خواهد شـد.

»إذ مـن أثبـت نبـّوة نبـی ثـّم أنکـر مـا هـو مّمـا جـاء بـه ضـرورة و مرکـوزًا فـی أذهـان 

فـإّن  التکلیـف،  عـن  خارجـًا  مجنونـًا  إاّل  الیکـون  النبـی  ذلـک  بدیـن  تدیـن  مـن  کل 

ذلـک یـازم ادعائـه و زعمـه أّنـه أعلـم و أفهـم مـن نبیـه اّلـذی أثبـت نبّوته بـا لبرهان« 

کـه نبـوت پیامبـر را اثبـات کرد سـپس امـری را انکار کرد  )همـان، 0		(. یعنـی: کسـی 



8۹ رسی و نقد فهم تأویل آیات قرآن بر اساس مکتب تفکیک بر

کـه بـه ضـرورت از دیـن او ثابت شـده یـا در اذهـان متدینـان بـه دیـن او ثابـت شـده 

ج اسـت. زیرا او با  اسـت. چنین شـخصی دیوانه محسـوب شـده و از اهل تکلیف خار

که نبوتش را با برهان  انکار در حقیقت مدعی فهم و علمی بیشـتر از پیامبری اسـت 

کـرده اسـت.  اثبـات 

ایشـان در تعلیقـات اسـفار سـخنان صاحـب اسـفار را در بحـث از قبـر و احـوال آن 

کـه انسـان در  و اینکـه مـدرکات قبـر از قبیـل اوهـام و خیـاالت اسـت ماننـد رؤیایـی 

خـواب می بینـد بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار می دهـد و می نویسـد: »فیـه تأّمـل شـدید، 

ع الـروح فی بعض  فإّنـه مخالـف لمـا ارتکـزت فـی اذهـان أهـل الشـرایع الحّقة مـن رجو

االحـوال إلـی البـدن المقبـور فـی القبـر المحسـوس بـا لحـّس الظاهـر لـکل ذی حـّس 

	، ص  أئّمـة شـرعنا«. )همـان، ج  مـن  الـواردة  األخبـار  علیـه  دّلـت  لمـا  و  الدنیـا  فـی 

			( یعنـی: ایـن سـخن جـای تأمـل بسـیار دارد زیـرا بـا آنچـه در اذهـان اهـل شـرایع 

ع روح اسـت در برخـی از احـوال بـه بـدن  حـق ثابـت اسـت، مخالفـت دارد و آن رجـو

محسـوس بـه حـس ظاهـر هـر صاحـب حسـی در دنیا که در قبـر مقبور گردیده اسـت و 

کـه از ائّمـه دیـن مـا رسـیده اسـت. مخالفـت دارد بـا مدلـول اخبـاری 

ایشـان پـس از آن معنـای قبـر را از دیـدگاه ماصـدرا تبییـن می کنـد مبنـی بـر اینکـه 

بـدن ظاهـری، قبـر نفـس انسـانی اسـت و نفـس و هیـأت صـوری آن قبـر روح اسـت و 

اعتقـادات حـق بـا باطـل هـم قبـر عقـل و حـاالت قلبـی قبـر قلـب هسـتند. پـس از نقـل 

ایـن مطلـب از صدرالدین شـیرازی می نویسـد: »فهو بیان حـق حکمی یطابق القواعد 

اإللهیـة لکـن ایـن هـو مـن القبـر اّلـذی بینـه أولیـاء الشـرایع الحّقـة و بینوا األحـوال اّلتی 

ع الـروح فیـه إلـی البـدن و هـل هـذا ااّل مغالطـة بینـة  تـرد علـی األمـوات فیـه بعـد رجـو

ک اللفـظ«. )همـان، 			 و 			(. یعنـی: ایـن مطلبـی حـق و فلسـفی اسـت  باشـترا
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کـه بـا قواعـد الهـی هـم مطابقت دارد اما این مطلب کجا و قبری که در لسـان اولیای 

کـه بـر امـوات در قبـر بعـد از بازگشـت روح در قبـر بـه  کجـا؟! آنـان حاالتـی را  حـق آمـده 

بـدن اتفـاق می افتـد بیـان کرده انـد و آیـا تطبیـق قبـر در متـون دینـی با قبـر در مباحث 

کشـان تنهـا در لفـظ اسـت، مغالطه ای آشـکار نیسـت؟! کـه اشترا فلسـفی 

کـه بـر  کـه خـود ماصـدرا بـه همـان تأویلـی مبتـا شـده اسـت  بنابـر ایـن روشـن شـد 

کامـل بـا نصـوص و  ماننـد آن بـه ابن سـینا و دیگـران خـرده می گیـرد و آنهـا را مخالـف 

محکمـات دینـی می شـمارد. وی بـا توجـه به مبانی و نتایج قواعد فلسـفی خویش به 

امـوری معقتـد گشـته و بـا آن دسـت بـه تأویـل متون دینی زده اسـت و چیـزی را که از 

گرفتـار آمـده اسـت. آن فـرار می کـرده خـود در دام آن 

تأویل در بحث توحید.   .  

کـه بـه عارفـان صوفـی مسـلک دارد در آثـار  صدرالدیـن شـیرازی بـا حسـن ظنـی 

کشـف و شـهودات عرفانـی آنـان را  خویـش از آنـان بـا احتـرام خاصـی نـام می بـرد و 

ع تعـارض و اختـاف بیـن  بـر ظواهـر و نصـوص متـون دینـی مقـدم مـی دارد و در وقـو

شـهودات عرفانـی و متـون دینـی همیشـه بـه تأویـل متـون دینـی دسـت می بـرد. ایـن 

کـرده و آن را بـه هیچ وجـه  کـه تأویل هـای فاسـفه را سـخت تقبیـح  در حالـی اسـت 

مجـاز نمی شـمارد. نمونـه ای از اعتراض هـای ایشـان بـه فاسـفه در بحـث پیـش ذکـر 

شـد در اینجـا نمونـه ای دیگـر در ارتبـاط بـا شـهودات عرفانی و تأویل متـون دینی ذکر 

که ایشـان با اینکه از برخی تأویل ها برآشـفته می شـود برخی  می گردد تا روشـن شـود 

کـه دارد تأییـد و تمجیـد می کنـد. دیگـر را بـه جهـت حسـن ظنـی 

وی در اسفار در بحث از عدم ذاتی بودن ممکنات می نویسد: »فانکشف حقیقة 
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مـا اّتفـق علیـه أهـل الکشـف و الشـهود مـن أّن الماهیـات اإلمکانیـة عدمیـة … بمعنـی 

أّن هـا غیـر موجـودة ال فـی حـّد أنفس هـا بحسـب ذوات هـا و ال بحسـب الواقـع ألّن مـا 

الیکـون و جـودًا و ال موجـودًا فـی حـّد نفسـه ال یمکـن أن یصیـر موجـودًا بتأثیـر الغیـر 

و إفاضتـه، بـل الموجـود هـو الوجـود و أطـواره و شـؤونه و أنحاؤه«)ماصـدرا، 				 

کشـف و شـهود بـر آن اتفـاق دارنـد  م، ج 	، ص 			(. یعنـی: حقیقـت آنچـه اهـل 

روشـن شـد و آن اینکـه ماهیـات امکانـی عدمـی هسـتند … یعنـی آنهـا در حـد ذاتشـان 

و نـه بحسـب واقـع وجـودی ندارنـد، زیـرا آنچـه ذاتـًا وجـود و موجـود نباشـد بـه تأثیر و 

گـردد، بلکـه موجـود تنهـا وجـود و اطـوار و شـؤون  افاضـه غیـر، ممکـن نیسـت موجـود 

و جهـات آن اسـت. 

کام  ایشـان سـپس از عرفـا بـه عنـوان محقـق یـاد می کنـد و می نویسـد: »و فـی 

و  أبـدًا.  و  أزاًل  الممکنـات  بعدمیـة  بـل تصریحـات جلیـة  و اضحـة  اشـارة  المحققیـن 

 َشـیء هاِلـک ِإاّل َوْجَهـُه<. )همـان( یعنـی: و در 
ُ

ک فـی هـذا األمـر قولـه تعالـی: >کّل کفـا

کام محققیـن اشـاره ای روشـن بلکـه تصریحـات واضـح بـه عدمـی بـودن ممکنـات از 

اًل و ابـدًا وجـود دارد و در ایـن بـاره آیـه شـریفه »همـه از بیـن می رونـد جـز وجـه خـدا« 

کافـی اسـت.

وی از قـول غزالـی بـه نقـل از اهـل کشـف در تفسـیر آیـه فـوق می نویسـد: »فـرأوا بـا 

کّل شـیء هالـک إاّل وجهـه ال أّنـه یصیـر  لمشـاهدة العیانیـة أن الموجـود إاّل اهَّلل و أّن 

بـه  عارفـان  پـس  یعنـی:  أبـدًا«.  و  أزاًل  هالـک  هـو  بـل  االوقـات  مـن  وقـت  فـی  هالـکًا 

کـه موجـودی جـز خدا نیسـت و همـه فانی و هالک هسـتند  مشـاهده عیانـی دیده انـد 

جـز وجـه خـدا نـه اینکـه همـه در وقتـی از اوقـات فانـی و هالـک خواهنـد شـد بلکـه ازاًل 

و ابـدًا هالـک و فانـی هسـتند.
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کـه هـر چیـزی را دو جهـت اسـت: جهتـی بـه سـوی خـودش  بعـد توضیـح می دهـد 

بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  عـدم  خـودش  جهـت  بـه  توجـه  بـا  و  خـدا  سـوی  بـه  جهتـی  و 

کتـب  »و  می گویـد:  بعـد  نیسـت.  خـدا  جـز  موجـودی  پـس  اسـت.  موجـود  خدایـش 

کالشـیخین العربـی و تلمیـذه صدرالدیـن القونـوی مشـحونه بتحقیـق عدمیـة  العرفـا 

الممکنـات. و بنـاء معتقداتهـم و مذاهبهـم علـی المشـاهدة و العیـان و قالـوا: نحـن 

إذا قابلنـا و طّبقنـا عقائدنـا علـی میـزان القـرآن و الحدیـث وجدنـا منطبقـة علـی ظواهر 

کانـت تأویـات  مدلوالتهمـا مـن غیـر تأویـل فعلمنـا أّنهـا الحـّق باشـبهة و ریـب و لمـا 

لمکاشـفاتنا  مخالفـة  الحدیـث  و  القـرآن  فـی  العلمـاء  مـن  الظاهرییـن  و  المتکلمیـن 

الظاهـرة  مدلوالتهـا  علـی  االحادیـث  و  الیـات  حملنـا  و  طرحناهـا  الحّقـة  المتکـررة 

الفقـه ال  أئّمـة الحدیـث و علمـاء األصـول و  المعتبـر عنـه  کمـا هـو  و مفهومهـا األّول، 

علـی وجـه یسـتلزم التشـبیه و التجسـیم فـی حّقـه تعالـی و صفاتـه اإللهیة«)ماصـدرا، 

				 م، ج 	، ص 			( یعنـی: کتاب هـای عارفـان ماننـد شـیخ عربـی و صدرالدین 

قونـوی پـر از تثبیـت عدمـی بـودن ممکنـات اسـت و بنـای اعتقـادات آنـان و مذاهـب 

که عقایدمان را بر میزان  شـان بر مشـاهده و عیان اسـت، و آنان می گویند: ما آن گاه 

کـه آنهـا بـدون هیچ گونـه تأویلی بـر ظواهر  قـرآن و حدیـث عرضـه می کنیـم، می یابیـم 

مدلـوالت قـرآن و روایـات مطابـق می باشـند. پـس علـم پیـدا می کنیـم که آنهـا حق اند 

بـدون اینکـه شـک و شـبهه ای در آن باشـد. و از آنجـا که تأویـات متکلمان و عالمان 

ظاهرگـرا دربـاره ی قـرآن و روایـات بـا مکاشـفات مکـرر و حـّق مـا مخالـف هسـتند آنهـا 

کنـار می زنیـم و آیـات و روایـات را بـر مدلـوالت ظاهـر و مفاهیـم اولـی حمـل می کنیـم  را 

کـه نـزد ائمـه ی حدیـث و علمـای علـم اصـول و فقـه معتبـر اسـت امـا نـه آن  همـان 

کـه مسـتلزم تشـبیه و تجسـیم در حـّق خداونـد متعـال و صفـات الهـی اش شـود. گونـه 
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ماصـدرا نقـل گفتـار غزالـی را در ارتبـاط بـا طبقـات مـردم در فهم متشـابهات قرآن 

ادامـه می دهـد و مـردم را در ایـن رابطـه سـه طبقه می کنـد: طبقـه ی اول را را سـخان 

کـه متشـابهات را بـر مفاهیـم اولـی آنهـا حمل می کنند بـدون اینکه  در علـم می شـمارد 

نقصـی یـا نقضـی از آن الزم آیـد. طبقـه ی دوم را اهـل نظـر عقلـی از عالمـان و ظاهـر 

گرایـان از حکیمـان اسـامی معرفـی می کنـد.

که نفوسشـان  و طبقه ی سـوم را حنابله و مجسـمه از اهل لغت و حدیث می داند 

از این دنیای تاریک فراتر نرفته و خدایشـان هم جسـم و جسـمانی اسـت.

گـرا می نویسـد: »و هـم یأّولون تلک  گـروه دوم یعنـی حکیمـان ظاهـر  وی در مـورد 

الیـات و األحادیـث علـی وجـه یطابـق قوانینهـم النظریـة و مقدماتهـم البحثیـة حیث 

لـم یرتـق عقولهـم عـن طـور البحـث و لـم یتعـّد بواطنهـم و اسـرارهم إلـی مـاوراء طـور 

العقـل الفکـری و العلـم النظـری«. یعنـی: آنـان این گونـه آیـات و احادیـث را تأویلـی 

زیـرا  کنـد؛  مطابقـت  خودشـان  فکـری  مقدمـات  و  نظـری  قوانیـن  بـا  کـه  می کننـد 

عقل هـای آنهـا از طـور بحـث فکـری ارتقـاء پیـدا نکـرده اسـت و باطـن و اسرارشـان بـه 

مـاوراء طـور عقـل فکـری و علـم نظـری تجـاوز نکـرده اسـت. 

کثـر مـردم می دانـد و می گویـد: »لکـّن األلیـق بـه  بعـد طریـق سـوم را شایسـته ی ا

کثـر الخلـق بـل جملـة المقتصریـن فـی العلـوم علـی الفـروع الشـرعیة الطریقـة  حـال أ

کتـاب جواهـر القـرآن«. یعنـی: امـا آنچـه  ح بـه صاحـب األحیـاء فـی  کمـا صـّر الثالثـة 

کـه در علـوم بـه فـروع شـرعی قناعـت می کننـد  کثـر خلـق بلکـه همـه آنـان  بـه حـال ا

کـه صاحـب احیـاء العلـوم در  شایسـته اسـت همیـن طریـق سـوم می باشـد. همان طـور 

کـرده اسـت. کتـاب جواهـر القـرآن بـدان تصریـح 
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وی طبقه ی دوم و سوم را از حق به دور می شمارد و حّق را به طبقه اول می دهد 

گونه نقص  که آیات و روایات را به همان معنا و مدلول ظاهری حمل می کنند که هر 

از دو جهت مرکب می دانند جهتی  را  آنان هر ممکنی  کند.  نفی  از خدا  را  و نقض 

که خودشان باشد  به سوی خودشان و جهتی به سوی پروردگارشان و جهت اول 

رایحه وجود ازاًل و ابدًا به مشامشان نرسیده و جهت به سوی پروردگارشان، همان 

وجود حق متعال است و جز او هم هیچ وجود و موجودی نیست.

کل األمر فتشابها و تشا رّق الزجاج و رقت الخمر 

کاّنه قدح و الخمر و  فکانه خمر و ال قدح  

کل  امر متشابه و متشا ل   جام صاف و شراب زال

گویا جام است و شرابی نیست  و  گویا شراب است جامی نیست 

)ماصدرا، 				 م، ج 	، ص 			(.

یعنی: آنچه از در ممکنات تجلی کرده وجود خدا است گویا ممکنی در کار نیست 

که مبنای  کار نیست. اما با اندکی دقت معلوم است  و یا ممکنی هست و خدایی در 

را می بیند  تنها خدا  که عارف  زیرا روشن است  بیتی ممکن نیست  این دو  عرفان 

را عدم  آن  و  نیست  قائل  برای ممکن وجــودی  به هیچ وجه  نقل شد  که  و چنان 

که   َشیء هاِلک ِإاّل َوْجَهُه< هم این می شود 
ُ

می داند. بنابر این آیه ی شریفه ی >کّل

کار نیست. که موجود است و بس و غیر خدا وجودی و موجودی در  تنها خدا است 

ماصـدرا تأویـل فاسـفه و حکمـای اسـامی را بـه شـدت تخطئـه می کنـد و از حـق 

بـه  و نظـری  و علـوم فکـری  برهـان عقلـی  بـا  از نظـر وی فاسـفه  بـه دور می دانـد. 



۹5 رسی و نقد فهم تأویل آیات قرآن بر اساس مکتب تفکیک بر

حقایقـی دسـت می یابنـد و مدلـول آیـات و روایـات را بـر اسـاس آن تأویـل می کننـد لـذا 

گرفتارنـد و  کـه آنـان فعـًا در حجـاب عقـل و علـوم نظـری و بحثـی خـود  معتقـد اسـت 

نمی تواننـد بـا عقـول خودشـان عالـم حقایـق را مشـاهده کننـد؛ چرا که بـه اعتقاد وی 

راه رسـیدن بـه حقایـق جـز مشـاهده و شـهود عرفـا نیسـت و طریـق آن غیـر از عقـل و 

کـه بـه مراتـب عالـی از معرفـت رسـیده و حـق را در همه جـا و  فکـر می باشـد. پـس آنـان 

همه چیـز شـهود کرده انـد و غیـر از حـق چیـز دیگـری ندیده انـد معنـای آیـات و روایـات 

را بهتـر می فهمنـد و آنهـا را در همـان معنـای ظاهـری و مدلـول واقعـی و اولـی خویـش 

بـه کار می برنـد. 

گفـت: مدلـول واقعـی اولـی و معنـای ظاهـری مـورد ادعـای ماصـدرا  البتـه بایـد 

کـه در طـول تاریـخ اسـام جـز تعـداد  فقـط بـرای طایفـه ای خـاص از امـت پیامبـر؟ص؟ 

کـه قـرآن و احادیـث را تنهـا ایـن  انگشت شـمار نبودنـد ظاهـر اسـت. وی مدعـی اسـت 

مبـّرا  کفـر  و  بـه شـرک  آلودگـی  از  و  آنهـا صحیـح  طایفـه می فهمیدنـد و فقـط توحیـد 

اسـت! و حـال آنکـه قـرآن بـرای هدایـت همـه ی مـردم نـازل شـده اسـت و احادیـث 

عمـوم مـردم را مـورد خطـاب قـرار داده انـد. بـا ایـن حـال چگونـه ممکن اسـت مقصود 

گفـت دیگـران همـه بـه  از آنهـا تنهـا عـده ای خـاص بـوده باشـند. چگونـه می تـوان 

حقایـق  را  وهمـی  ممکنـات  و  خیالـی  دنیـای  و  می رونـد  خیـاالت  و  اوهـام  دنبـال 

می شـمارند غافـل از آنکـه در عالـم چیـزی جـز او وجـود نـدارد. بـر اسـاس ایـن مبنـا 

کـه  روایـات وارد شـده در بـاب معرفـة اهَّلل بـاهَّلل از سـوی عرفـا چنیـن معنـا می شـود 

خـدای تعالـی بـه خـودش معرفـت پیـدا می کنـد. قاضـی سـعید می نویسـد: »إّن معرفة 

اهَّلل؟زع؟ مّمـا یمتنـع علـی العبـاد و لیـس لهـم أداة لتحصیلهـا و ال لهـم فـی طریقهـا زاد 

کّلفـوا بهـا، ألّن اهَّلل الیکّلـف نفسـًا إاّل وسـعها فمعرفتـه سـبحانه ال تحصـل بهـذه  و مـا 
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الطـرق الثـاث أی التعّقـل و التخیـل و اإلحسـاس، بـل حصولهـا إّنمـا هـو بـه طـور آخـر 

وراء هـذه األطـوار و بنـور آخـر سـوی هـذه األنـوار؛ و هـو نـور یقذفـه اهَّلل فـی قلـب مـن 

یشـاء مـن عبیـده … و هـذا النـور هـو نـور المحبوبیـة التاّمـة الحاصلـة من قـرب النوافل 

کّل العبـد و یفنیـه عـن الـکّل … فمـا رأی بـاهَّلل إاّل اهَّلل  المنتجـة ألن یصیـر هـو سـبحانه 

و مـا سـمع بـاهَّلل إاّل مـن اهَّلل، و ال یعـرف بـاهَّلل إاّل اهَّلل، و ال یـری اهَّلل غیـر اهَّلل، و الیحـّب 

اهَّلل غیـر اهَّلل، فالرائـی و السـامع و العـارف و المحـّب هـو اهَّلل، ألّن اهَّلل صـار سـمعه و 

ع  بصـره و کّل ذلـک البالمجـاز بـل بالحقیقـة و أحـّق الحقیقـة. و کذا المرئی و المسـمو

و المعـروف و المحبـوب هـو اهَّلل، فیـری الـکّل نـورًا واحـدًا لیـس غیـره متجّلیـا حسـبما 

شـاء و حقیقـة واحـدة موجـودة أینمـا أراد، ألّنه الیـری اهَّلل إاّل اهَّلل، و ال یعرف اهَّلل إاّل اهَّلل 

… و هـذا هـو السـیر مـن اهَّلل إلـی اهَّلل. و إلـی هـذا المقـام أشـار أبویزیـد حیـث قـال: »أال 

إّنـی ثاثـون سـنة مـا أتکّلـم إاّل مـع اهَّلل و النـاس یزعمون أّنی معهم أتکّلم« و قال سـید 

النبییـن و أفضـل المرسـلین صلـوات اهَّلل علیـه و آلـه: »أبیـت عنـد رّبـی هـو یطعمنـی و 

یسـقین«… و بالجملـه: فالحـّق الحقیـق بـا لتصدیـق هـو أّنـه ال یعـرف اهَّلل إاّل بـاهَّلل و ال 

یعرف الخلق إاّل باهَّلل فهو سـبحانه العارف و المعروف و الشـاهد و المشـهود«. )قمی، 

				 ش، ص 			-			( یعنـی: معرفـت خـدای تعالـی بـر بنـدگان محـال اسـت 

و بـرای آنهـا قـّوه ای بـرای تحصیـل آن وجـود نـدارد و در طریـق آن زاد و توشـه ای 

هـم برایشـان نیسـت و بـه آن تکلیـف هـم نشـده اند، زیـرا خداونـد هیچ کـس را جـز 

بـه انـدازه ی توانـش تکلیـف نمی کنـد. پـس معرفـت خداونـد سـبحان را بـه ایـن سـه 

کـرد بلکه حصـول آن را طوری  طریـق یعنـی تعّقـل و تخّیـل و احسـاس حاصـل نتـوان 

دیگـر اسـت ورای ایـن سـه طـور و بـه نـور دیگـری اسـت غیـر از ایـن انـوار؛ و آن نـوری 

کـه خـودش می خواهـد قـرار می دهـد … و این نور  کـه خداونـد در قلـب بندگانـی  اسـت 
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کـه نتیجه اش آن  کـه از قـرب نوافل حاصل می شـود  همـان نـور محبوبیـت تـام اسـت 

کّل بنـده را فانـی می کنـد … پـس بـا  کّل بنـده می شـود و  کـه خداونـد سـبحان  اسـت 

خـدا جـز خـدا دیـده نمی شـود، و بـا خـدا جـز از خـدا شـنیده نمی شـود، و بـا خـدا جز خدا 

شـناخته نمی شـود، و خـدا را غیـر خـدا نمی بینـد، و خـدا را جـز خـدا دوسـت نمـی دارد، 

گـوش و  کـه خـدا  پـس بیننـده و شـنونده و عـارف و محـّب همـان خـدا اسـت، زیـرا 

دیده او شـده اسـت و همه ی اینها مجاز نیسـت بلکه حقیقت و سـزاوارترین حقیقت 

اسـت. و همین طـور دیده شـده و شنیده شـده و شناخته شـده و محبـوب خـوِد خـدا 

کننـده ای نیسـت بـه انـدازه ای  اسـت، پـس همـه را یـک نـور می بینـد و غیـر او تجّلـی 

کنـد،  کجـا اراده  کـه خـود می خواهـد، و حقیقـت واحـد اسـت و موجـود می شـود هـر 

زیـرا خـدا را جـز خـدا نمی بینـد، و خـدا را جـز خـدا نمی شناسـد … و ایـن همـان سـیر از 

گاه  کـه می گویـد: »آ خـدا بـه خـدا اسـت. و بـه ایـن مقـام اشـاره می کنـد ابویزیـد آنجـا 

کـه  گمـان می کردنـد  بـاش، همانـا مـن سـی سـال جـز بـا خـدا صحبـت نکـردم و مـردم 

مـن بـا آنهـا سـخن می گویـم« و سـید پیامبـران و بهتریـن رسـوالن می فرماید: »شـب تا 

کـردم و او اطعامـم می کرد و سـیرابم می نمود«… خاصه  صبـح نـزد پـروردگارم بیتوتـه 

کـه خـدا جـز بـه واسـطه ی خـدا  کـه سـزاوار تصدیـق اسـت آن اسـت  کام اینکـه: حّقـی 

و  عـارف  اسـت  او  پـس  نمی شـود،  شـناخته  خـدا  بـه  جـز  خلـق  و  نمی شـود  شـناخته 

معـروف و شـاهد و مشـهود.

قاضـی سـعید در بـاب معنـای روایـات معرفـة اهَّلل بـاهَّلل صریحـًا فنـای در ذات را 

کـه خـدا را فقـط  ح می کنـد. بـه اعتقـاد وی معنـای روایـات در حقیقـت آن اسـت  مطـر

خـود او می شناسـد بـه عبـارت دیگـر از نظـر وی معرفـة اهَّلل بـاهَّلل یعنـی خداشناسـی 

کـه قاضـی سـعید می گویـد؟! آیـا حدیـث  خـدا. آیـا واقعـًا معنـای روایـات همیـن اسـت 
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قـرب نوافـل یعنـی فنـای ذاتـی مخلـوق در خالـق و از بیـن رفتـن خلـق؟! آیـا معنـای 

او  امثـال  و  کـه قاضـی سـعید  اسـت  احادیـث همیـن  ایـن  واقعـی  و مدلـول  ظاهـری 

گـر  ع، را ئـی و مرئـی و عـارف و معـروف خـدا اسـت؟! ا فهمیده انـد؟ آیـا سـامع و مسـمو

این گونـه اسـت و مـراد ظاهـر و واقعـی همیـن اسـت پـس چـرا در هیـچ آیـه و روایتـی بـه 

گـر واقعـًا مـراد فنای در ذات اسـت پس چـرا می گوید:  ایـن امـر تصریـح نشـده اسـت؟! ا

ح می کنـد؟ چـرا می گویـد: »کْنـُت َسـْمَعُه  »معرفـة اهَّلل بـاهَّلل« و بـا حـرف جـر »بـاء« مطـر

 َعَلـی َذاِتِه 
َ

ـِذی یْسـَمُع ِبـه « و نمی گویـد: »او مـن می شـود«. چـرا می گویـد: »َیـا َمْن َدّل
َ
اّل

ِبَذاِتـِه« و نمی گویـد: »یـا مـن دّل ذاتـه علـی ذاتـه«؟! چـرا سـخن حکیـم و فیلسـوف در 

کـه همه چیـز را  بـاب توحیـد حقیقـی دیـدن ممکنـات شـرک اسـت؟ امـا توحیـد عـارف 

کـه پیامبـران مـردم  اطـورا و شـؤون و تجلیـات وجـود مطلـق می دانـد توحیـدی اسـت 

کـه در متنـی از متـون ادیـان الهـی تصریحـی بـه  کرده انـد؟ در حالـی  را بـه آن دعـوت 

ایـن امـر دیـده نمی شـود و هیـچ پیامبـری بـه هیچ یـک از اصحـاب بزرگوارشـان چنین 

سـخنی نگفته انـد؟! آیـا ایـن جـز دور شـدن از توحیـد الهـی و ورود در طریـق شـیطانی 

که در نزد اصولیان  است؟! آیا واقعًا مدلول ظاهری و معنای اولی آیات و احادیث - 

معتبـر شـمرده می شـود - همیـن اسـت؟!

تأویل در خلود.   .  

کـه فهـم صریـح و روشـن  کفـار و مشـرکان مطلبـی اسـت  بـرای  خلـود در عـذاب 

گردیـده اسـت. بـه ادعـای صـدر الدیـن  عمـوم اقشـار مخلتـف مسـلمان بـر آن اسـتوار 

شـیرازی همـه ی فقهـا و متکلمـان بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد.

کان بـا طـًا عنـد جمهـور الفق هـا و  »و القـول بـا نتهـاء مـّدة التعذیـب للکّفـار و إن 
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المتکلمیـن و بدعـة و ضالـة الّدعائهـم تحّقـق النصـوص الجلیـة فـی خلـود العـذاب و 

کّا منهمـا غیـر قطعـی الداللـة بحیـث  ع اإلجمـاع مـن األّمـة فـی هـذا البـاب، إاّل أّن  وقـو

تعـارض الکشـف الصریـح أو البرهـان النیـر الصحیـح«. )ماصـدرا، 				 ش، ج 	، 

گرچـه نـزد همـه فقهـا و  کّفـار ا ص 			(. یعنـی: قـول بـه تمـام شـدن مـدت عـذاب 

کـه نصـوص خیلـی  گمراهـی اسـت؛ زیـرا آنـان مدعی انـد  متکلمـان باطـل و بدعـت و 

روشـنی بـر ایـن مطلـب داللـت دارد و اجمـاع امـت هـم بـر ایـن امـر حاصـل اسـت، امـا 

کـه هیچ کـدام از ایـن دو امـر داللـت قطعـی بـر خلـود نـدارد تـا بتوانـد در  بایـد دانسـت 

کنـد. کشـف صریـح و برهـان روشـن صحیـح مقاومـت  مقابـل 

ایشان سپس درباره ی عدم داللت نصوص بر خلود می نویسد:

ع  »اّمـا النـّص فمـا مـن لفـظ إاّل و یمکـن حملـه علـی معنـی آخـر غیـر مـا هـو الموضـو

کان األصـل و المعتبـر هـو المعنـی المطابقـی لکـن الـکام هنـا  الت و إن  لـه بأحـد الـدال

… . فـی الیقینیـات اّلتـی ال ینجـح فیهـا ااّل العلم بالبرهان و الشـهود بالعیان« )همان( 

یعنـی: امـا اینکـه نـص نمی توانـد بـر خلود داللت داشـته باشـد زیرا هیچ لفظی نیسـت 

ع لـه آن بـه یکـی از انـواع داللت هـا  جـز اینکـه می تـوان آن را بـر غیـر معنـای موضـو

کـه لفـظ بـه معنـای مطابقی حمل شـود اما  گرچـه اصـل و معتبـر آن اسـت  کـرد ا حمـل 

کـه چـاره ای جـز علـم برهانـی و شـهود  کام در مـورد بحـث … . در امـور یقینـی اسـت 

عیانی نیسـت.

شد  استوار  امــری  بر  عیانی  شهود  و  منطقی  برهان  گر  ا که  است  معتقد  ایشان 

گر از طریق برهان  در مقابل آن نمی توان هیچ چیزی دیگری را پذیرفت یعنی ما ا

منطقی و شهود عیانی به امری رسیدیم دیگر نمی توانیم به آیه و حدیثی مراجعه 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱00۱۳۹۷

گر آیات و احادیث فراوانی صریح و نص بر امری  کنیم جز برای تأیید آن و حتی ا

که هیچ احتمال خافی در داللت وجود نداشته باشد باز هم  کنند، به طوری  داللت 

نمی توان از برهان منطقی و شهود عیانی دست برداشت زیر در امور اعتقادی یقین 

برهانی و عیانی معتبر و الزم است. قطع و یقین حاصل از آیات و احادیث هر چند 

متواتر و قطعی الدالله باشند برهانی و عیانی نیست بنابراین باید دست به تأویل و 

کرد. توجیه آنها زد و از معنای مطابقی منصرف و به معنای غیر حقیقی حمل 

بـا ایـن مبنـا در هیچ یـک از مسـائل اعتقـادی نمی تـوان حتـی  کـه  روشـن اسـت 

کـرد بلکـه در همـه ی مـوارد الزم اسـت یقیـن،  بـه نصـوص و محکمـات قـرآن اسـتناد 

کسـی بـدون توجـه بـه  گـر  محصـول شـهود عیانـی و برهـان عقلـی باشـد. بنابرایـن ا

برهـان و شـهود بـه سـراغ محکمـات و نصـوص قـرآن و روایـات بـرود و از ایـن طریـق 

کفـار در عـذاب یقیـن و قطـع حاصـل شـود اعتبـار واقعـی نخواهـد  بـرای او بـر خلـود 

کـه برهانـی و یـا شـهودی از ناحیـه ی فیلسـوف یـا  گاه متوجـه شـود  داشـت لـذا هـر 

عارفـی بـر خـاف آن اقامـه یـا ادعـا شـده اسـت بایـد از قطـع و یقیـن خویش بـاز گردد و 

راه برهـان و شـهود ادعـا شـده را طـی کنـد تـا خـود بـه حقیقـت دسـت یابـد در غیـر ایـن 

صـورت معـذور نخواهـد بـود. بـه همیـن جهـت وی اجمـاع و اتفـاق همـه ی فقهـا و 

متکلمـان را در ایـن مسـأله زیـر سـؤال می بـرد و می نویسـد: »اّمـا االجمـاع … . فلیعلـم 

أن اجمـاع علمـاء الظاهـر فـی أمـر یخالف مقتضی الکشـف الصحیح، الموافق للکشـف 

الصریـح النبـوی و الفتـح الصحیـح المصطفـوی … . الیکـون حّجـة علیهـم فلـو خالـف 

من له هذه المشاهدة و الکشف اجماع من لیس له ذلک الیکون مامًا فی المخالفة 

و ال خارجـًا عـن قانـون الشـریعة ألخـذه ذلـک عن باطن رسـول اهَّلل؟ص؟«)همان، ج 	، 

ص 			(. یعنـی: امـا اجمـاع … . بایـد دانسـته شـود که اجماع علمـای ظاهر در امری 
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کـه موافـق کشـف صریـح نبـوی و فتـح  کـه مخالـف مقتضـای کشـف صحیحـی باشـد 

گـر اهل کشـف  صحیـح مصطفـوی اسـت … حجـت بـر علیـه آنهـا نخواهـد بـود. پـس ا

کنـد در ایـن جهت  کـه اهـل کشـف و شـهود نیسـت مخالفـت  و شـهود بـا اجمـاع کسـی 

کـرد و از قانـون شـریعت خارجـش نمـود زیـرا او امـر مزبـور را از  نمی تـوان او را مامـت 

کـرده اسـت. باطـن رسـول خـدا؟ص؟ اخـذ 

ایشـان پـس از تضعیـف فـراواِن فقهـا و متکلمـان و تعریـف و تمجیـد از عارفانـی 

کان حالهـم علی هـذا المنـوال  همچـون ابن عربـی و امثـال او تصریـح می کنـد: »فـإذا 

ع و التقـوی فالقـدح مـن احـد فیهـم فـی مسـألة اعتقادیـة  مـن العلـم و المعرفـة و الـور

دینیـة یـدّل علـی قصـور رتبـة القادح و سـوء فهمه و قّلة انصافه بل األولی له السـکوت 

عّمـا ال یصـل إلیـه عقلـه مـن درک مقالهـم و فهـم حالهـم« )همـان، ص 			( یعنـی: 

ع و تقوا بود پس هر اشـکالی  که حال عارفان بر این مرتبه از علم، معرفت، ور آن گاه 

از هـر کسـی در هـر مسـأله ی اعتقـادی و دینـی بـه آنها، بـر کوتاهی رتبه ی سـوء فهم و 

که عقلش از رسـیدن به  کننده داللت دارد بلکه برای شـخصی  کمی انصاف اشـکال 

مقـاالت آنهـا و فهـم حـاالت آنهـا عاجـز اسـت، سـکوت اولی و شایسـته اسـت.

گر  کـه پیـدا کرده انـد حتـی ا کـه عارفـان بـا توجـه بـه مقاماتـی  ایشـان معتقـد اسـت 

گفتنـد نبایـد آنهـا را تخطئـه  سـخنی بـر خـاف نصـوص و محکمـات آیـات قرآنـی هـم 

کـه بـدان مقـام نرسـیده اسـت  کسـی  کـرد زیـرا در اعتقـادات شـهود الزم اسـت پـس 

نمی توانـد سـخن آنهـا را باطـل بدانـد و چـاره ای جـز سـکوت نـدارد و ایـن بـدان جهت 

کلمـات عـارف بـه هیچ وجـه  ع مقـدس تـاب تأویـل را دارد ولـی  کلمـات شـار کـه  اسـت 

کلمـات او دسـت بـه تأویـل زد. البتـه ایـن از  تـاب چنیـن تأویلـی را نـدارد و نبایـد در 

کـه بـه سـخنان و نوشـته ها می نگرد امـا داوری برای خـود عارف  دیـدگاه کسـی اسـت 
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کشـف و شـهود نایـل  کـه وی بـه مقـام  در ایـن خصـوص روشـن و واضـح اسـت؛ زیـرا 

گردیـده و بـر اسـاس آن دسـت بـه تأویـل نصـوص می زنـد.

ایـن سـخن، تمـام نصـوص و محکمات متـون مقدس دینی را از اعتبـار می اندازد 

مشـکل  دچـار  را  آن  متکلـم  داشـتِن  واقعـی  عیـان  و  بـودن  حیانـی  و  پشـتوانه ی  و 

می سـازد. صدرالدیـن شـیرازی بـا ایـن کام، شـهود و بیـان عـارف به ظاهر مسـلمان و 

پیـروی قـرآن را باالتـر از شـهود و بیـان پیامبـر؟ص؟ می شـمارد بلکـه حتـی آن را از بیـان 

گفتـار متخالـف و متعارض  وحـی الهـی هـم مقـدم مـی دارد. وقتـی ناظـر بیرونـی به دو 

بـا واقـع روشـن تر و  انطبـاق  و  بیانـی  از نظـر  کـه  را  گفتـاری  نبایـد  نـگاه می کنـد چـرا 

قوی تـر اسـت مقـدم کنـد؟ مگـر بیـان عـارف و حکایتگری کام او از واقـع، برتر از بیان 

کـه عـارف نص قـرآن را با یافته خویش  الهـی و حکایتگـری آن از واقـع اسـت؟! آن گاه 

متخالـف و متعـارض می یابـد آیـا بـاز هـم می توانـد بـر واقعیـت داشـتن و صـادق بودن 

کـه هیـچ عارفـی در چنیـن  کنـد؟! روشـن اسـت  کیـد و اصـرار  شـهود واقعـی خویـش تأ

کنـد و در حقیقت، شـهود او در این مقام از کشـف و  مقامـی نمی توانـد این گونـه حکـم 

شـهود بـودن تنـزل پیـدا می کنـد و عـارف نمی تواند نفس خویش را با چنین شـهودی 

دینـی  متـون  و  دیگـری  شـهود  اسـت  شـهود  مقـام  در  عـارف  کـه  آن گاه  کنـد.  قانـع 

گـر در آن هنـگام بـه مخالفـت متـن قـرآن  کـه ا متخالـف بـا شـهود خـود توجهـی نـدارد 

ج خواهـد شـد. پـس خـود عارف هـم وقتی  کنـد از آن شـهود خـار بـا شـهود خـود توجـه 

مدلـول قـرآن و نصـوص و حیانـی را بـر خـاف شـهود خویـش می بینـد حق تأویـل آنها 

گزیـر از پیـروی و تبعیـت از نصـوص و حتـی ظواهـر اسـت. زیـرا شـهود  را نـدارد بلکـه نا

کـه شـهودش واقعی  عـارف نیـز در چنیـن مقامـی ظهـوری بیـش نیسـت و او نمی دانـد 

بـوده اسـت یـا غیـر واقعی.
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گـر شـهود بـا برهـان عقلـی اصطاحـی منطقـی هـم تأییـد شـد و عـارف پـس از  امـا ا

آنکـه شـهود برایـش حاصـل شـد و توانسـت مشـهود خویـش را در دسـتگاه منطقـی و 

بـا برهـان عقلـی منطقـی از طریـق اسـتلزامات مـورد تأییـد قـرار دهـد و در عیـن حـال 

ظهـور و نصـوص متـون دینـی بـر خـاف چنیـن شـهودی باشـد آیـا عـارف در ایـن حال 

کنـد و آن را از  می توانـد دسـت بـه تأویـل َبـرد و نـص یـا ظاهـر آیـه را از مدلـول تهـی 

داللـت بیانـدازد؟ پاسـخ بـاز هـم منفـی اسـت؛ زیـرا بدیهی اسـت که نـص و ظاهر متن 

از شـهود واقعـی و عیانـی دارد هیـچ احتمـال خافـی در آن  مقـدس دینـی حکایـت 

نیسـت امـا شـهود عـارف بـه تنهایـی از ایـن احتمـال خالـی نبـود، زیـرا عـاوه بـر آنکـه 

ممکن اسـت بیان شـهود در داللتگری مشـکل داشـته باشـد این احتمال هم هسـت 

کـه شـهود عـارف هـم ممکن اسـت واقعی نبوده باشـد. حاِل برهـان منطقی هم باالتر 

کـه بـا برهـان بـه دسـت می آیـد قطعـی جـازم اسـت که  از ایـن نیسـت زیـرا تنهـا چیـزی 

کـه بـردن  شـخص قاطـع از انطبـاق آن بـر واقـع در جهـل و نادانـی اسـت و نمی دانـد 

کـرده یـا نـه؟  اقامه شـده از سـوی وی بـه واقـع اصابـت 

کـه نـّص یـا ظهـور متـن مقـدس دینـی در حکایتگـری حقیقتـی  امـا مسـلم اسـت 

کـه مکشـوِف صحیـح و عیـن واقـع اسـت. بـا ایـن خصوصیـت چـرا  را بیـان می کنـد 

شـخص عـارف حتـی بعـد از اقامـه برهـان بـر مشـهود خویـش از مدلـول متـن دینـی 

کار  کنـد و بـا ایـن  کـرده و آن را از داللتگـری بـر واقـع سـاقط  بـه نـص یـا ظهـور رفـع یـد 

خویـش امـر را هـم بـر خـود و هـم بـر دیگـران مشـکل سـازد و متـون مقـدس دینـی را از 

اعتبـار بینـدازد و کام الهـی را از بیانیـت و نورانیـت به اجمال و ابهام و تاریکی تبدیل 

کنـد. بنابـر ایـن بـه نظـر نمی رسـد هیـچ عـارف و فیلسـوف مسـلمانی بـه خـود چنیـن 

کـه بـا اقامـه ی برهـان منطقـی و شـهود غیـر روشـن دسـت بـه تغییر  اجـازه ای را بدهـد 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱04۱۳۹۷

در مسـیر هدایت گـری قـرآن و نصـوص دینـی بزنـد و اصالـت وحـی را زیر سـؤال ببرد؟! 

کـه با  کـه در غالـب شـهودهای عرفانـی و مسـائل برهانـی فلسـفی  ایـن در حالـی اسـت 

نصـوص و محکمـات متـون مقـدس دینـی تخالـف و تعـارض دارنـد شـهود یـا برهانـی 

کـه عارفـی در  بـر موافقـت متـون مقـدس دینـی هـم وجـود دارد بـه عنـوان مثـال آنجـا 

مقـام شـهود خویـش در عالـم، جـز وجـود خداونـد سـبحان وجـودی شـهود نمی کنـد 

کثیـر را وهـم و خیـال می شـمارد عارفـی دیگـر شـهودی بـر خـاف آن  و وجـود خلـق 

گـر عارفـی در شـهود عرفانـی  دارد یـا فیلسـوفی بـر خـاف آن برهانـی اقامـه می کنـد یـا ا

افعـال خویـش مجبـور  در  را  انسـان  براهیـن عقلـی خویـش  در  فیلسـوفی  و  خویـش 

و مقهـور می یابـد یـا اثبـات می کنـد در مقابـل عـارف و فیلسـوفی دیگـر بـر خـاف آن 

شـهودی دارد یـا برهانـی اقامـه می کنـد و نیـز در بـاب معـاد و حـدوث عالـم و حقیقـت 

وحـی و نبـوت و دیگـر حقایـق جهـان آخـرت و مسـائل مربـوط بـه عوالـم مخلوقـات 

اختاف هـای فراوانـی از ایـن قبیـل وجـود دارد. جال الدیـن آشـتیانی در بحـث خلـود 

بـه ایـن امـر اشـاره می کنـد و می نویسـد: »صدرالحکمـا و تلمیـذ جلیـل او مؤلـف عامه[ 

کاملیـن قائل به  فیـض کاشـانی ]بـه واسـطه ی حسـن ظـن بـه اهـل معرفت و عرفـای 

کـه ضـروری اسـام، خلـود در جهنـم اسـت نـه  انقطـاع عـذاب شـده اند و درسـت اسـت 

ع قائم اسـت بر سـرمدیت و دوام عذاب  خلـود عـذاب، ولـی دلیـل محکـم از نقل و شـر

کاشـانی، 				  کّفـار و مشـرکین و انقطـاع عـذاب از عاصیـن و از مؤمنیـن« )فیـض  از 

ش، ص 			(.

وحی و نبوت.   .  

کـه برخی مبانی  عقـول طولـی و عرضـی از جمله مخترعات فلسـفه ی قدیم اسـت 
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فلسـفه در بوجود آمدن و بسـط آن نقش اساسـی داشـته اند. در فلسـفه ی مشاء تعداد 

گرفتـه و جبرئیـل در  عقـول طولـی ده تـا شمرده شـده و آخریـن آنهـا عقـل »فعـال« نـام 

کتـاب منشـور جاویـد، عقیـده ی فاسـفه  گردیـده اسـت. در  ع بـه آن تأویـل  لسـان شـر

مشـاء چنیـن تبییـن شـده اسـت: »حقیقـت نبـوت همان ارتقـای نفس نبـوی به مقام 

کنـد  کـه می توانـد بـا ضمیـر صـاف خـود، حقایـق را از آن عالـم درک  عقـل فعـال اسـت 

کـه بـر قلـب پیامبـر القـاء می گـردد، جـز ایـن نیسـت که قـّوه ی خیال،  … . و کام الهـی 

کام فصیـح  کـه عالـم اشـباح و صـور اسـت بـه صـورت  ایـن حقایـق را در ایـن مرحلـه 

کنـد و سـپس صورتـی محسـوس  کـه پرتـو وجـود عقلـی آن معـارف اسـت درک  و بلیـغ 

کام الهـی را  گـوش خـود  گـردد و نفـس نبـوی بـا  از آن، در حـّس مشـترک منعکـس 

بشـنود و فرشـته ی وحـی، همـان عقـل فعـال اسـت« )سـبحانی، 				 ش، ج 0	، 

ص 			(.

در تفسـیر پیـام قـرآن هـم می نویسـد: »بسـیاری از فاسـفه ی پیشـین و امـروز، بـه 

کـه انبیـاء  کـه مسـأله ی وحـی، ارتبـاط ویـژه ای اسـت  ایـن حقیقـت توجـه نکرده انـد 

بـا مـاوراء طبیعـت دارنـد، و علـم مـا بـه آن فقـط یـک علـم اجمالـی اسـت نـه تفصیلـی 

کرده انـد بـه حقیقـت وحـی راه یابنـد  … . دقیقـًا ماهیـت آن را نمی دانیـم … لـذا سـعی 

کـه  کشـیده شـده اند … جمعـی از فاسـفه ی قدیـم معتقـد بودنـد  و طبعـًا بـه بیراهـه 

حقیقـت وحـی، همـان ارتبـاط یـک انسـان بـا عقـل فعـال اسـت. 

ک نه گانـه بطلمیوسـی داشـتند، و بـرای هـر  توضیـح اینکـه: آنهـا اعتقـاد بـه افـا

ک، بـه نفـس مجـرد )یعنـی چیـزی هماننـد روح بـرای بـدن مـا( معتقـد  یـک از افـا

کـه »نفـوس« فلکـی از موجودات مجردی بـه نام »عقول«  بودنـد! و اضافـه می کردنـد 

الهـام می گیرنـد … 
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کیفیـت ارتبـاط نفـوس انسـانی بـا عقـل فعـال، در  و بعـد از توضیحاتـی دربـاره ی 

نقـد ایـن نظریـه می نویسـد:

ک نه گانه ی  »ایـن فرضیـه از جهـات مختلفـی قابـل نقـد اسـت: اّواًل بـر پایـه ی افـا

کـه یکـی بـه طـور قطـع ابطال شـده و دیگـری هیـچ دلیلـی  بطلمیوسـی و عقـول عشـره 

بـرای اثبـات آن در دسـت نیسـت، بنا شـده اسـت …

بـه  گاهـی تفصیلـی نسـبت  آ بـرای راه یافتـن و  ایـن فرضیـه تاشـی اسـت  ثانیـًا: 

کـه بـه هـر حـال از دسـترس فکـر مـا بیـرون اسـت.  مسـأله ای 

ثالثـًا: ایـن فرضیـه بـا آیاتی از قرآن که درباره ی وحی سـخن می گوید به هیچ وجه 

هماهنگ نیست … .

بنابرایـن فرضیـه ی فـوق نـه از نظر عقلی قابل قبول اسـت و نـه از نظر دلیل نقل« 

)مکارم شیرازی، 				 ش، ج 	، ص 			-			(.

گرفتـه یـک اصـل و قاعـده ی  کتـاب مـورد توجـه قـرار  کـه در ایـن  اشـکال دومـی 

کـه یک طـرف قضیـه  کـه نه تنهـا در وحـی و نبـوت بلکـه در همـه ی امـوری  کلـی اسـت 

در آنهـا خداونـد متعـال اسـت ماننـد: معجـزه، مشـیت و اراده و خلـق و ایجـاد و ابـداع 

کـه همـه ی افعـال الهی انـد و مـا تنهـا آثـار آن را در مخلوقـات می بینیـم، در همـه ایـن 

کـه در متـون مقـدس دینـی از انبیـا و اولیـای الهـی  امـور بایـد اجمـااًل بـه همـان انـدازه 

کتفـا کنیـم و از پیـش خـود و بـدون اسـتناد صحیـح به متون دینی سـخن  بیان شـده ا

کـه در حقیقـت چنیـن سـخنی تیـر در تاریکـی انداختـن اسـت. نگوئیـم 

گمـان نشـود  کـه در بحـث وحـی و نبـوت الزم بـه تذکـر اسـت اینکـه  نکتـه دیگـری 

کـه ذکـر شـد اختصـاص بـه تعـداد اندکـی از فاسـفه مشـاء دارد  تأویـات و تطبیقاتـی 
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کیفیـت وحـی  بلکـه ایـن امـر دامن گیـر ماصـدرای شـیرازی هـم شـده و ایشـان هـم 

الهـی بـه پیامبـران، را ظهـور و بـروز آن از باطـن پیامبـر بـه ظاهـرش بـدون هیچ گونـه 

کتابـه  کامـه و  کل مـن الَمَلـک و  باعـث خارجـی می دانـد و تصریـح می کنـد: »فیکـون 

یتـأّدی مـن غیبـه و باطـن سـّره إلی مشـاعره. و هذه التأدیة لیسـت مـن قبیل االنتقال 

و الحرکـة للملـک الموحـی مـن موطنـه و مقامـه … بـل مرجـع ذلـک إلـی انبعـاث نفس 

النبـی؟ص؟ مـن نشـأة الغیـب إلـی نشـأة الظهـور« )ماصـدرا، 				 م، ج 	، ص 		( 

کتـاب او همـه، از باطـن غیـب و  کام او و  یعنـی: پـس فرشـته ی وحـی )جبرئیـل( و 

سـّر پیامبـر بـه مشـاعرش می رسـد و ایـن رسـیدن بـه این صورت نیسـت که فرشـته ی 

کنـد … . بلکـه برگشـت همـه ی  وحـی از محـل و مقـام خویـش حرکـت و انتقـال پیـدا 

اینهـا بـه انگیختـه شـدن نفـس پیامبـر؟ص؟ از عالـم غیـب بـه عالـم ظهـور اسـت.

معجزات.   .  

چـون کتـب فلسـفی و عرفانـی پـر از تطبیقـات معـارف دینـی بـا یافته های فلسـفی 

کـه  کنیـم  و عرفانـی اسـت بـا ذکـر نمونه هایـی از آن خواسـتیم ایـن مطلـب را روشـن 

عالمـان تفکیکـی هیچ گونـه دشـمنی بـا فلسـفه و عرفـان بشـری بـه معنـای علمـی از 

علـوم بشـری ندارنـد بلکـه مخالفـت آنـان با فیلسـوفان و عارفان در این اسـت که چرا 

کننـد و نتایـج  بایـد معـارف دینـی را بـا محصـوالت فلسـفی و عرفانـی خویـش تطبیـق 

گرامـی  فلسـفه و عرفـان را بـه عنـوان معـارف دینـی و مسـتند بـه دیـن بـه دانشـوران 

کار مرزهـای معـارف بشـری و معـارف الهـی را بـه هـم زننـد و  عرضـه دارنـد و بـا ایـن 

وحـی الهـی را بـا دانـش ناقـص خـود مخـدوش سـازند.

کـه بـه تطبیـق معـارف بلنـد  التبـه تفکیـک بـه معنـای واقعـی آن بـا همـه ی آنـان 
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دینـی بـا یافته هـای بشـری خویـش دسـت می زننـد، مخالـف اسـت، و فـرق نمی کنـد 

انسـانی.  و  تجربـی  علـوم  عالمـان  یـا  باشـد  عـارف  و  فیلسـوف  امـر  ایـن  عامـل  کـه 

بدین جهـت در اینجـا دو نمونـه از تأویـات و توجیهـات صاحـب تفسـیر المنـار را هـم 

می کنیـم:  ذکـر 

ُلـوٌف َحَذَر 
ُ
ِذیـَن َخَرُجوا ِمـْن ِدیاِرِهـْم َوُهْم أ

َ
َلـْم َتـَر ِإلـی اّل

َ
خـدای تعالـی می فرمایـد: >أ

ْحیاُهـْم< )البقـره، 			( یعنـی: آیـا ندیـدی آنـان را 
َ
الَمـْوِت َفقـاَل َلُهـُم اهَّلُل ُموُتـوا ُثـّمَ أ

کـه هـزاران نفـر بودنـد و  ج شـدند در حالـی  کـه از خانه هـای خـود از تـرس مـرگ خـار

کـرد. گفـت بمیریـد، سـپس آنهـا را زنـده  خداونـد بـه آنهـا 

که  صاحب المنار در تفسیر این آیه می نویسد: »معنای مرگ آن قوم این است 

کرد و آذوقه هایشان را از بین برد، و استقالشان را بر هم زد  دشمن بر آنها تسّلط پیدا 

که اجتماعشان به هم خورده  که دیگر اّمتی به حساب نمی آمدند. چرا  و چنان شد 

زنده  استقال رسیدنشان معنای  به  و دوباره  بود …  رفته  بین  از  اتحادشان  و  بود 

که  شدن آنها می باشد« )رشیدرضا، 				 ق، ج 	، ص 			(. و یاد آور هنگامی را 

گفت: خدایا، به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود: مگر  ابراهیم 

کرد. چرا ولی می خواهم قلبم آرامش یابد؛ فرمود: ایمان نیاوردی؟ عرض 

کّلِ َجَبـل ِمْنُهـّنَ ُجـْزَءًا ُثـّمَ  یـِر َفُصْرُهـّنَ ِإَلیـک ُثـّمَ اْجَعـْل َعلـی  ْرَبَعـًة ِمـَن الّطَ
َ
>َفُخـْذ أ

ِتــیَنک َسـْعیًا< )البقـره، 0		(.
ْ
اْدُعُهـّنَ یأ

کوهـی،  کـن و سـپس بـر هـر  کـن و آنهـا را قطعه قطعـه  غ انتخـاب  یعنـی: چهـار مـر

قسـمتی از آن را قـرار بـده، بعـد آنهـا را بخـوان بـه سـرعت بـه سـوی تـو می آینـد.

صاحـب المنـار از ابومسـلم مفّسـر نقـل می کنـد که او در تفسـیر آیـه می گوید: »چهار 
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کـن و آنهـا را بـا خـود داشـته بـاش و بـا آنهـا انـس بگیـر تا با تـو مأنوس  غ را انتخـاب  مـر

کننـد بـه سـوی ات آینـد. زیرا  کـردی اجابـت  کـه هـر وقـت آنهـا را صـدا  شـوند آن چنـان 

کار اسـتعداد قـوی دارنـد. سـپس هـر یـک  کـه بـرای ایـن  پرنـدگان حیواناتـی هسـتند 

کوهـی بگـذار و بعـد صدایشـان بـزن، دوری مـکان و جدایـی محـل مانـع  از آنهـا را بـر 

شـتاب گرفتـن آنهـا بـه سـوی تـو نمی شـود«.

اینکـه  سـخن  »خاصـه ی  می گویـد:  تفسـیر  ایـن  نقـل  از  بعـد  المنـار  صاحـب 

کـه از آیه به ذهن مبـادرت می کند«  کـرده اسـت معنایی اسـت  کـه ابومسـلم  تفسـیری 

.)		 ص   ،	 ج  ق،   				 )رشـیدرضا، 

کـه می بینیـم ایـن مفسـر آیـه را از معنـای حقیقی خود انداخته اسـت و  همان طـور 

کـه معارف قرآنـی از محدوده ی  علـت ایـن امـر هم روشـن اسـت چـون او باور نمی کند 

مدارک معمولی بشـری فراتر اسـت.

نتیجه گیری. .

اسـتعمال »تأویـل« بـه معنـای »تفسـیر« در زمـان نزدیـک بـه عصـر نـزول قـرآن از 

منابـع مختلـف قابل اثبـات اسـت. هم چنیـن بـا بررسـی سـایر منابـع پـی می بریـم در 

روایـات بسـیاری سـخن از تنزیـل و تأویـل یـا ظاهـر و باطـن داشـتن تمـام آیـات قـرآن 

کریـم بـه میـان آمـده اسـت. ایـن تعابیـر در نـگاه اول چهار مـورد مختلف اسـت. اما در 

روایتـی، ظهـور بـا تنزیـل و تأویـل با بطون یکی شـمرده شـده اسـت. بر اسـاس دیدگاه 

کـه برگرفتـه از سـخنان اهل بیـت؟مهع؟ اسـت علـم بـه تأویـل و باطـن  مکتـب تفکیـک 

قـرآن اختصـاص بـه امامـان معصـوم؟مهع؟ دارد. و همـه ی آیـات قرآنـی بـه ایـن معنـا 

تأویـل و باطـن دارنـد. بـه عنـوان مثـال تمـام قصص و حکایـات تاریخی قـرآن اضافه 
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کـه در طـول اعصـار و زمان هـا واقـع  بـر معنـای ظاهـری معنایـی باطنـی هـم دارنـد 

می شـود امـام آن زمـان آنهـا را تشـخیص می دهـد.

از دیگـر سـو تأویـل بـه معنـای خـاف ظاهر که در فهم بیشـتر نویسـندگان اصناف 

معنـای  بـه  مفسـر  و  ادیـب  فیلسـوف،  اصولـی،  متکلـم،  فقیـه،  از:  اعـم  مختلـف، 

برگردانـدن لفـظ از معنـای ظاهـری و حمـل آن بـه معنایـی بـر خاف ظاهر می باشـد از 

سـوی امامـان؟مهع؟ تقبیـح شـده اسـت. 

اثـر تأویـل بی قیـد و بنـد در میـان  کام پیامبـر؟ص؟، بزرگ تریـن  بی اعتنایـی بـه 

کـه خـود بـر اسـاس  مدعیـان فهـم قـرآن اسـت بـه عنـوان مثـال ماصـدرای شـیرازی 

خـرده  دیگـران  بـر  نمی کنـد  گـذار  فـرو  تأویلـی  هیچ گونـه  از  خویـش  اصـول  و  مبانـی 

کـه چـرا دسـت بـه تأویـل می زننـد. وی در توحیـد، مسـأله خلـود، وحـی و  می گیـرد 

می گویـد. سـخن  وحیانـی  آموزه هـای  برخـاف  معجـزات  و  نبـوت 

منابع
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پیرامون  ابن تیمّیه  ادعـــای  رد 
اصالت سند جمله ی »اللهم وال 
عـــاداه« در  عــاد من  و  من واله 

حدیث غدیر

دکتر احسان پوراسماعیل
استادیار مؤسسه آموزش عالی 
آرمان رضوی
dr.ehsanpouresmaeill@
gmail.com

در  ــاداه«  ع َمــن  عــاد  و  وااله  َمــن  وال  »اللهم  عبارت  چکیده: 
حدیث متواتر غدیر، صادره از پیامبر؟ص؟ در یکی از مهم ترین 
ع تبری و تولی در  کی از دو فر روزهای سرنوشت ساز اسام حا
کنش های متفاوتی بدان  که اهل تسنن وا عقاید شیعه است 
نقل  غدیر  حدیث  ادامـــه ی  در  را  آن  برخی  داده انـــد؛  نشان 
متفاوت ترین  اما  کرده اند؛  پرهیز  آن  نقل  از  برخی  و  کرده اند 
به  می گوید:  که  است  شده  ح  مطر ابن تیمّیه  توسط  کنش  وا
اتفاق اهل معرفت به حدیث این عبارت دروغ است؛ مدعایی 
اثبات  هــرگــز  اهل تسنن  تـــراث  اســـاس  بــر  مقاله  ــن  ای در  کــه 
گر بخواهیم همه ی ناقان این عبارت را به دروغ  نمی شود. ا
نمی ماند  باقی  اثری  اهل تسنن  منابع حدیثی  از  کنیم  متهم 

چه اینکه بسیاری از علما به نقل آن اهتمام داشته اند.

نقد  تولی،  و  تبری  ابن َتیمیه،  غدیر،  حدیث  کلیدواژه ها: 
حدیث، تقطیع حدیث، اصالت سند.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/4/۹
پذیرش: ۱۳۹7/۶/5



مقدمه.  

کـه پذیـرش و  رخـداد غدیـر خـم، حقیقتـی غیـر قابـل انـکار در تاریـخ اسـام اسـت 

روی گردانـی از آن تأثیـرات فراوانـی در زندگـی مسـلمانان تـا قیامـت خواهـد داشـت؛ 

کـه  گزاره هـای دینـی مخالفانـی دارد، بـا ورداشـت غدیـر  کـه هـر حقیقتـی از  از آنجـا 

بیشـترین میـزان اثرگـذاری در مسـیر هدایـت بشـر را دارد از همـان روِز بـروز دشـمنانی 

ل آن، انحـراف ایجـاد  کرده انـد در مسـیر زال کـه همـواره تـاش  کنـار خـود دیـد  را در 

کننـد، از ایـن رو تکلیـف پژوهشـگران تـراث اسـامی حفـظ غدیـر از زنـگار سـخنان و 

اسـت. نـارو  بینش هـای 

بعضـی دانشـمندان اهل تسـنن بـه انـکار اصـل حدیـث غدیـر پرداخته انـد؛ نظیـر 

کنـت مـواله فعلـی مـواله فـا یصـح مـن  کـه می گویـد: »و أمـا مـن  ابـن حـزم اندلسـی 

کنـت مـواله  طریـق الثقـات أصـًا« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 			(. یعنـی: حدیـث مـن 

… بـه هیچ وجـه از طریـق افـراد ثقـه تأیید نشـده اسـت و یـا تفتازانی که می نویسـد: »و 

الجـواب منـع تواتـر الخبـر فـإن ذلک من مکابرات الشـیعة کیف و قـد قدح فی صحته 

کثیـر مـن أهـل الحدیـث و لـم ینقلـه المحققـون منهـم کالبخاری و مسـلم و الواقدی« 

کـه حدیـث غدیـر متواتر  )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 0		( یعنـی: جـواب مـا ایـن اسـت 

نیسـت و ایـن از زورگویی هـای شـیعه اسـت؛ زیـرا بسـیاری از علمـا و محققیـن علـم 
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کـرده و آن را نقـل  حدیـث؛ از جملـه بخـاری، مسـلم و واقـدی در صحتـش اشـکال 

ننموده انـد.

در  ولـی  کنـد  اتخـاذ  نـرم  موضعـی  می کنـد  سـعی  ابتـدا  ابن تیمّیـه  میـان  ایـن  در 

کنـت مـواله فعلـی مـواله فلیـس هـو فـی  نهایـت بـه رد آن می پـردازد: »و أمـا قولـه مـن 

ع النـاس فـی صحتـه فنقـل عـن البخـاری و  الصحـاح لکـن هـو ممـا رواه العلمـاء و تنـاز

إبراهیـم الحربـی و طائفـة مـن أهـل العلـم بالحدیـث انهـم طعنـوا فیـه و ضعفـوه …« 

)همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: حدیـث: مـن کنـت مـواله … در کتـب روائـی 

کرده انـد؛  صحیـح شـش گانه آورده نشـده اسـت، بعضـی از دانشـمندان آن را روایـت 

ولـی در صحـت آن دچـار اختـاف شـده اند، از بخاری و ابراهیـم حربی و گروهی دیگر 

کرده انـد. کـه آنـان ایـن حدیـث را تضعیـف  از اهـل دانـش نقـل شـده اسـت 

بایـد  را  ق(   			-			( َحّرانـی  ابن َتیمیـه  بـه  معـروف  عبدالحلیـم  بـن  احمـد 

که امروزه بسـیاری از مسـلمانان تحت تأثیر  مهم ترین تئوریسـین تفکر سـلفی نامید، 

کتـاب »منهـاج السـنة النبویـة فـی نقـض کام الشـیعة و  اندیشـه های او هسـتند. وی 

القدریـه« را در سـال 	0	 قمـری در نقـد کتـاب »منهـاج الکرامـة« عامـه حلی نگاشـت 

کـه یکـی از اشـکاالت او پیرامـون تعبیـر رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیـر اسـت. 

رویکـرد علمـای اهل تسـنن در مـورد حدیـث غدیـر متفاوت اسـت؛ گروهـی به نقل 

کرده انـد )نـک: الغدیـر، ج 	، سراسـر  کنـت مـواله فعلـی مـواله« بسـنده  عبـارت »مـن 

ُه، َوَعـاِد 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
کـه »الّل گـزاره آورده انـد  کتـاب( و برخـی آن را بـا ادامـه ی ایـن 

َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« )همـان(.

تقطیع حدیث غدیر به شـکل سـهوی یا عمدی در جای خود قابل بررسـی اسـت 
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امـا اینکـه ناقـان قسـمت دوم را کذاب بخوانیم قابل تأمل اسـت، چه اینکه عملکرد 

شـمار فراوانـی از صحابـه زیـر سـوال مـی رود و اینکـه در ایـن صـورت چگونـه می تـوان 

بـه بـاور ابن تیمیـه از عدالـت صحابـه دفاع کرد پرسشـی قابل تأمل دیگری اسـت؛ چرا 

کافر اسـت )همـو 	0		 ق، ص 	0	(. کـه بنـا بـه بـاور او منکـر عدالت صحابه 

ُهـّمَ َواِل َمْن 
َ
ْفـَظ، َوُهـَو َقْوُلُه: »الّل

َ
ّنَ َهـَذا الّل

َ
ابن تیمیـه می گویـد: »اْلَوْجـُه اْلَخاِمـُس: أ

ْهـِل 
َ
َفـاِق أ کـِذٌب ِباّتِ ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« 

َ
َواال

اْلَمْعِرَفـِة ِباْلَحِدیـِث« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 		( یعنـی: قـول رسـول خـدا؟ص؟ که 

کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هرکسـی را  »خدایـا دوسـت بـدار هرکسـی را 

کنـد و ذلیـل  کـه علـی؟ع؟ یـاری  کـن هرکسـی را  کـه علـی؟ع؟ را دشـمن بـدارد و یـاری 

کنـد«، بـه اتفـاق اهـل معرفـت بـه حدیـث، دروغ  کـه علـی؟ع؟ را ذلیـل  کـن هرکسـی را 

است.

سـخن  ارزیابـی  بـدون  ق(،   		0	 )متوفـای  عبدالوهـاب  بـن  محمـد  از  بعـد 

ابن تیمیـه پیرامـون حدیـث غدیـر می گویـد: »و أمـا الزیـادة فلیسـت فـی الحدیـث … و 

کنـت  کـذب« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 			( یعنـی: و امـا بیـش از »مـن  ال ریـب أن هـا 

مـواله فعلـی مـواله« در حدیـث، نیامـده … و بـدون شـک دروغ اسـت.

کـرد فقـره ی »اللهم  سـال ها بعـد ابـن عـدی در »الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال« ادعـا 

کوفـه بـه آن  کذابیـن  وال مـن واال و عـاد مـن عـاداه«، بعدهـا توسـط علمـا، مـردم و یـا 

اضافه شـده و در اصـل روایـات موجـود نیسـت )همـو، نـک: 				 ق(

بی توجهی ابن تیمیه به منابع سلف.  

جملـه ی  نقـل  بـه  اهل تسـنن  اول  طـراز  عالمـان  از  بسـیاری  ابن تیمیـه،  از  قبـل 
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کنـش ابن تیمیـه  دعایـی پیامبـر؟ص؟ در حدیـث غدیـر اهتمـام داشـته اند، از ایـن رو وا

کـه دقـت در پژوهـش او را زیـر  ج نیسـت: یـا ایـن منابـع را ندیـده اسـت  از دو حـال خـار

سـئوال می برد و نشـان می دهد عالمی سـطحی نگر اسـت و یا این منابع را دیده ولی 

کـه در ایـن صـورت ثقـه بـودن او از بیـن می بـرد. کـرده اسـت  از نقـل آن پرهیـز 

منابعی که پیش از ابن تیمّیه به نقل دعای پیامبر؟ص؟ پرداخته اند:.   .  

َعـاَداُه«  َمـْن  َوَعـاِد  ُه، 
َ

َواال َمـْن  َواِل  ُهـّمَ 
َ
»الّل عبـارت  بـه  کـه  اهل تسـنن  پیشـتازان 

پرداخته انـد، انـدک نیسـتند و بـا جمـع آوری نامـدران آنـان در میـان اهل تسـنن ایـن 

پرسـش پیـش می آیـد چـرا ابن تیمیـه سـایر احادیـث آنهـا را پذیرفتـه و از آنـان در آثـار 

کرده اسـت اما درباره ی ادامه ی حدیث غدیر، نسـبت دروغ می دهد؟  خود اسـتفاده 

مشـیخه ی  بـه  نمی تـوان  یـا  نمی دانـد  معرفـت  اهـل  را  خـود  اسـاتید  اسـتاداِن  آیـا 

کـرد؟ اعتمـاد  اهل تسـنن 

بـردن  نـام  بـه  صرفـًا  قسـمت  ایـن  در  مقالـه  صفحـات  در  محدودیـت  دلیـل  بـه 

می کنیـم: بسـنده  ناقـان 

	-	-	- ابن ابـی شـیبه، اسـتاد بخـاری )متوفـای 			 ق(؛ )همـو، 	0		 ق، ج 

	، ص 			، ج 	، ص 			(.

)همـو،  »المسـند«  کتـاب  دو  در  ق(   			 )متوفـای  حنبـل  بـن  احمـد   -	-	-	

بی تـا، ج 	، ص 			( و »فضائـل الصحابـة« اش )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 0		، ج 

	، ص 			(.

	-	-	 - ابن ماجـه قزوینـی متوفـای )متوفـای 			 ق(؛ )همـو، بی تـا، ج 	، ص 

.)		
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	-	-	 - ابوبکر بزار )متوفای 			 ق(؛ )همو، 	0		 ق، ج 0	، ص 			(.

	-	-	 - نسـایی )متوفـای 	0	 ق(؛ )همـو، 				 ق، ج 	 ص 		، ج 	، ص 

0		 و 	0		 ق، ج 	، ص 		(.

	-	-	 - ابویعلـی موصلـی )متوفـای 	0	 ق(؛ )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			 

و ج 		، ص 	0	(.

	-	-	 - طحاوی )متوفای 			 ق(؛ )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 		 و 		(.

	-	-	 - ابن حبان )متوفای 			 ق(؛ )همو، 				 ق، ج 		، ص 			(.

	-	-	 - طبرانی )متوفای 0		 ق(؛ )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

کم نیشابوری )متوفای 	0	 ق(؛ )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(. 	-	-0	- حا

	-	-		- ثعلبی )متوفای 			 ق(؛ )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		- ابن عبدالبر )متوفای 			 ق(؛ )همو، 				، ج 	، ص 		0	(.

	-	-		 - جرجانی )متوفای 			 ق(؛ )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

کر )متوفای 			 ق(؛ )همو، 				 م، ج 		، ص 	0	(. 	-	-		- ابن عسا

	-	-		 - ابن أثیر جزری )متوفای 0		 ق(؛ )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		- مقدسی )متوفای 			 ق(؛ )همو، 0			 ق، ج 	، ص 	0	(.

کنـار ایـن مـوارد برخی دانشـوران اهل تسـنن سـال ها قبل از ادعـای ابن تیمیه،  در 

گشـوده اند؛ بـه  بابـی مسـتقل در آثـار خـود دربـاره ی دعـای پیامبـر؟ص؟ در روز غدیـر 

عنـوان مثال:
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اثـر خـود دارد: »ذکـر دعـاء  الـف( ابـن حبـان )متوفـای 			 ق( ایـن بـاب را در 

المصطفـی؟ص؟ بـا لوالیـة لمـن والـی علیـا و المعـاداة لمـن عـاداه« و ایـن خبـر را آورده 

ُبـو 
َ
أ ْخَبَرَنـا 

َ
أ ِإْبَراِهیـَم  ْبـُن  ِإْسـَحاُق  َثَنـا 

َ
َحّد ْزِدی 

َ
األ ـٍد  ُمَحّمَ ْبـُن  اهَّلِل  َعْبـُد  ْخَبَرَنـا 

َ
اسـت: »أ

َفیـِل َقـاَل َقـاَل َعِلـی  ِبـی الّطُ
َ
َثَنـا ِفْطـُر ْبـُن َخِلیَفـة َعـْن أ

َ
ُنَعیـٍم َویْحیـی ْبـُن آَدَم َقـاال َحّد

َناٌس َفَشـِهُدوا 
ُ
ا َقاَم َفَقاَم أ  اْمِرٍئ َسـِمَع َرُسـوَل اهَّلِل یُقوُل یْوَم َغِدیِر ُخّم َلّمَ

َ
کّل ْنُشـُد اهَّلَل 

َ
أ

ْنُفِسـِهْم َقاُلـوا 
َ
ـاِس ِباْلُمْؤِمِنیـَن ِمـْن أ ْوَلـی الّنَ

َ
ـی أ ّنِ

َ
َلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن أ

َ
ُهـْم َسـِمُعوُه یُقـوُل أ ّنَ

َ
أ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواالُه َوَعـاِد َمـْن 
َ
کْنـُت َمـْوالُه َفـِإّنَ َهـَذا َمـْوالُه الّل َبَلـی یـا َرُسـوَل اهَّلِل َقـاَل َمـْن 

ْرَقـَم َفَذکـْرُت َذِلـک َلـُه 
َ
َعـاَداُه َفَخَرْجـُت َو ِفـی َنْفِسـی ِمـْن َذِلـک َشـیٌء َفَلِقیـُت َزیـَد ْبـَن أ

َفَقاَل َقْد َسـِمْعَناُه ِمْن َرُسـوِل اهَّلِل یُقوُل َذِلک َلُه«؛ )همو، 				 ق، ج 		، ص 			( 

کـه روز غدیـر خـم سـخنان  گفـت: علـی؟ع؟ فرمـود: هرکسـی را  بوٌطَفیـل 
َ
أ یعنـی: … 

کـه ایسـتاده بـود، شـنیده اسـت، سـوگند می دهـم )کـه آنچـه  رسـول خـدا؟ص؟ آن گاه 

کـه شـنیدند  گروهـی در مجلـس برخواسـته و شـهادت دادنـد  شـنیده شـهادت دهـد( 

کـه مـن )بـه حکـم قـرآن( از  کـه پیامبـر؟ص؟ می فرمـود: »ای مسـلمانان آیـا نمی دانیـد 

گفتنـد: آری ای رسـول  مؤمنـان بـه خودشـان سـزاوارتر و مقـدم هسـتم« مسـلمانان 

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت  خـدا! پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 

که،  کس را  که علی را دوسـت دارد، و دشـمن بدار هر  بارخدایا دوسـت بدار هرکس را 

ج شـدم در حالی این  دشـمن او اسـت« )ابوطفیـل می گویـد:( از مجلـس علـی؟ع؟ خار

گـران آمـده بود، بعـد از آن زید بن ارقم )صحابـی( را دیدم  سـخنان پیامبـر؟ص؟ برایـم 

کـه آن را در  گفـت: مـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدیم  کـردم و او  و جریـان را بـرای او بازگـو 

مـورد علـی؟ع؟ می فرمـود.

ب( ابوبکـر آجـری )متوفـای 0		 ق(: بابـی دارد بـه نـام »ذکـر دعـاء النبـی لمـن 
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والـی علـی بـن أبـی طالـب؟ضر؟ و تـواله و دعائـه علـی مـن عـاداه« و در آن آورده اسـت: 

»حدثنـا أبـو محمـد عبـد اهَّلل بـن العبـاس الطیالسـی، قـال: حدثنـا محمـد بـن موسـی 

الحرشـی، قـال: حدثنـا عثمـان بـن علـی قـال: حدثنـا عبـد الملـک بـن أبـی سـلیمان، 

کنـت مـواله فعلـی مـواله،  عـن عطیـة، عـن زیـد بـن أرقـم قـال: قـال رسـول اهَّلل: »مـن 

اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه« )همـو، 0			 ق، ج 	، ص 		0	( یعنی: زید 

کنـت مـواله فعلـی مـواله، اللهـم وال  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »مـن  بـن ارقـم 

مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«.

که بعد از ابن تیمّیه به نقل دعای پیامبر؟ص؟ پرداخته اند: 	-	-منابعی 

	-	-	-مزی )متوفای: 			 ق(؛ )همو، 00		، ج 		، ص 0	 و ج 		، ص 00	(.

	-	-	-ذهبی )متوفای: 			 ق(: )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-	-زیعلی )متوفای 			 ق(: )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-	- یا فعی )متوفای 			 ق(: )همو، 				 ق، ج 	، ص 	0	(.

	-	-	-ابن کثیر دمشقی )متوفای 			 ق(:

	-	-	-	- )همو،)الف( بی تا، ج 	، ص 			(.

	-	-	-	-)همو،)ب( ج 	، ص 	0	(.

	-	-	-ابـن ابـی بکـر هیثمـی )متوفـای 	0	 ق(: )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 

.)	0	

	-	-	-ابن ابی بکر )متوفای 	0	 ق(: )همو، بی تا، ج 	، ص 			(.

	-	-	-ابـن حجـر عسـقانی )متوفـای 			 ق(: )همـو، 				 ق، ج 		، ص 
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.)		

	-	-	-ثعالبی )متوفای 			 ق(: )همو، بی تا، ج 	، ص 		(.

	-	-0	-سیوطی )متوفای 			 ق(:

	-	-0	-	-)همو، 				 م، ج 	، ص 	0	(.

	-	-0	-	-)همو، بی تا، ج 	، ص 00	 و ج 		، ص 			(.

	-	-0	-	- )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		-ابن حجـر هیثمـی )متوفـای 			 ق(: )همـو، 				 ق، ج 	، ص 	0	 

و ص 	0	 و ج 	، ص 			(.

	-	-		-متقی هندی )متوفای 			 ق(: )همو، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		-حلبی )متوفای 		0	 ق(: )همو، 00		 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		-عاصمی )متوفای 				 ق(: )همو، 				 ق، ج 	، ص 		(.

	-	-		-عجلونی )متوفای 				 ق(: )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

	-	-		-آلوسی )متوفای 0			 ق(: )همو، بی تا، ج 	، ص 			(.

در میـان ایـن دانشـوران حداقـل دو نفـر، تعبیـر قـوی بـودن برای ادامـه ی حدیث 

ح زیر اسـت: کـه به شـر غدیـر دارنـد 

گردان ذهبی به شـمار  که از شـا کثیر دمشـقی سـلفی )متوفای 			 ق(  الف( ابن 

از اسـتادش می نویسـد: »قـال: و صـدر الحدیـث متواتـر أتیقـن أن  مـی رود، بـه نقـل 

رسـول اهَّلل؟ص؟ قالـه، و أمـا: »اللهـم وال مـن وااله« فزیـادة قویـة االسـناد« )همو، بی تا، 
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گفـت: ایـن حدیـث بـه  ج 	، ص 			 )الـف( و ج 	، ص 			 )ب(. یعنـی: ذهبـی 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ صـادر شـده  کـردم  صـورت متواتـر نقـل شـده اسـت و مـن یقیـن 

اسـت، امـا جملـه ی: »اللهـم وال مـن وااله« نیـز سـندش قـوی اسـت. 

کـه جایـگاه  ب( شـهاب الدین آلوسـی )متوفـای 0			 ق( صاحـب روح المعانـی 

الذهبـی أن »مـن  نـزد وهابی هـا دارد، در تفسـیرش می نویسـد: »و عـن  ویـژه ای در 

کنـت مـواله فعلـی مـواله« متواتـر یتقیـن أن رسـول اهَّلل؟ص؟ قالـه و أمـا اللهـم وال مـن 

فزیـادة قویـة االسـناد«. )همو، بی تـا، ج 	، ص 			(. یعنی: حدیث »من کنت مواله 

فعلـی مـواله« متواتـر اسـت و بـه یقیـن سـخن رسـول خدا؟ص؟ اسـت؛ اما ادامـه ی آنکه 

کـه علـی را دوسـت دارد، نیـز سـندش  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: خدایـا دوسـت بـدار هـر 

قـوی اسـت … . 

اسناد صحیح السند بودن عبارت دعای پیامبر؟ص؟ در حدیث غدیر.  

ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
عبـارت »الّل

کـه از آن بـه اختصـار بـا عنـوان عبـارت تبـری و تولـی یاد می کنیم با سـندهای  َخَذَلـُه« 

صحیـح از علمـای اهل تسـنن نقـل شـده اسـت؛ ایـن منابـع را بـه دو دسـته تقسـیم 

از ادعـای ابن تیمیـه منتشـر شـده اسـت، اشـاره  کـه قبـل  آثـاری  بـه  ابتـدا  می کنیـم؛ 

می کنیـم و در قسـمت دوم بـه منابـع بعـد از او تـا رد ادعـای او اثبـات شـود.

اسناد صحیح السند بودن دعای پیامبر؟ص؟ قبل از ابن تیمّیه.   .  

أحمد بن حنبل )متوفای     ق(.   .   .  

ـٍد و أبـو ُنَعیـٍم اْلَمْعَنـی َقـااَل ثنـا  »حدثنـا عبـد اهَّلِل حدثنـی أبـی ثنـا ُحَسـیُن بـن ُمَحّمَ
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ْنُشـُد 
َ
َحَبـِة ُثـّمَ قـال لهـم: أ َفیـِل قـال: َجَمـَع علـی؟ضر؟ النـاس فـی الّرَ ِفْطـٌر عـن أبـی الّطُ

ـا قام َفَقاَم   اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم سـمع َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول یـوم َغِدیـِر ُخّم ما سـمع َلّمَ
َ

کّل اهَّلَل 

َخَذُه بیـده فقال 
َ
کِثیـٌر َفَشـِهُدوا حیـن أ َثَاُثـوَن ِمـَن النـاس و قـال أبـو ُنَعیـٍم: َفَقـاَم َنـاٌس 

ْنُفِسـِهْم قالـوا نعـم یـا َرُسـوَل اهَّلِل قـال: مـن 
َ
ْوَلـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن مـن أ

َ
َتْعَلُمـوَن انـی أ

َ
ـاِس أ ِللّنَ

ّنَ فـی 
َ
کنـت َمـْواَلُه َفَهـَذا َمـْواَلُه اللهـم َواِل مـن َوااَلُه َوَعـاِد مـن َعـاَداُه قـال َفَخَرْجـُت َوکأ

کَذا َوکـَذا قال  ْرَقـَم فقلـت لـه انی سـمعت َعِلیـا؟ضر؟ یقول 
َ
نفسـی َشـیئًا َفَلِقیـُت َزیـَد بـن أ

فمـا ُتْنکـُر قـد سـمعت َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول ذلـک لـه« )همـو، بی تـا، ج 	، ص 0		(. 

کـرده اسـت حضـرت علـی؟ع؟ مـردم را در  یعنـی: فطـر بـن خلیفـه از ابـو طفیـل نقـل 

کـه غدیر خـم را به خاطر  گـرد آورد و فرمـود: سـوگند می دهـم هـر مـرد مسـلمانی  رحبـه 

که در آن روز از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اسـت، از جای برخیزد. سـی  دارد و سـخنی را 

تـن از مـردم بـرای اقامـه شـهادت بـر پـای خاسـتند.

کردنـد آن هنـگام  کردنـد و اعـام  گـروه بسـیاری قیـام  کـه  گفتـه اسـت  ابـو نعیـم، 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ دسـت امیـر المؤمنیـن علـی؟ع؟ را به دسـت مبارک  حاضـر بودیـم 

گرفـت خطـاب بـه مـردم فرمـود:  خـود 

کـه مـن سـزاوارتر بـه مؤمنـان از خـود آنها می باشـم؟ همگـی فرمایش  آیـا می دانیـد 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  کردنـد و بـه همیـن دلیـل بـود  رسـول خـدا؟ص؟ را تصدیـق 

»مـن کنـت مـواله فهـذا مواله« و اضافه فرمود: پروردگارا! دوسـت علی را دوسـت بدار، 

و دشـمن علی را دشـمن بدار.

کـه در خـودم احسـاس  رفتـم  بیـرون  از میـان جمـع در حالـی  گفـت:  ابـو طفیـل 

ناراحتـی می کـردم، و در بازگشـت از اجتمـاع مـردم، بـه دیدار زید بـن ارقم رفتم و به او 
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که شـنیدی  گفت: آنچه را  گفتم: از علی چنین و چنان شـنیدم و ناراحت شـدم! زید 

کـه شـنیده ای مـن خـود از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده ام! انـکار مکـن! زیـرا آنچـه را 

البانـی بعـد از نقـل ایـن روایـت می گوید: »أخرجه أحمـد )	/ 0		( و ابن حبان فی 

»صحیحـه« )	0		 - مـوارد الظمـآن( و ابن أبی عاصـم )				 و 				( و الطبرانـی 

)				( و الضیـاء فـی »المختـارة« )رقـم -			 بتحقیقـی(. قلت: و إسـناده صحیح 

علـی شـرط البخـاری. و قـال الهیثمـی فـی »المجمـع« )	/ 	0	(: »رواه أحمـد و رجالـه 

رجـال الصحیـح غیـر فطـر بـن خلیفـة و هـو ثقـة«. )همـو، بی تـا، ج 	، ص 			(. 

یعنـی: ایـن روایـت را احمـد، ابـن حبـان در صحیحـش، إبـن أبـی عاصـم، طبرانـی، 

کـرده ام، نقـل نموده انـد. نظـر مـن ایـن  کـه خـود آن را تحقیـق  مقدسـی در المختـاره 

کـه ایـن روایـت بـر طبـق شـرایطی که بخاری بـرای صحت حدیث قائل اسـت،  اسـت 

کـرده و  کـه آن را احمـد نقـل  گفتـه اسـت  صحیـح اسـت. هیثمـی در مجمـع الزوائـد 

کـه او  راویـان حدیـث احمـد، روایـان صحیـح بخـاری هسـتند؛ غیـر از فطـر بـن خلیفـه 

نیـز مـورد اعتماد اسـت.

َنا َشـِریک عن أبی ِإْسـَحاَق عن 
َ
ْنَبأ

َ
- »حدثنـا عبـد اهَّلِل ثنـا َعِلـّیُ بـن َحکیـٍم األودی أ

َحَبِة من سـمع َرُسـوَل  َسـِعیِد بـن َوْهـٍب َوَعـْن َزیـِد بـن یَثیـٍع َقااَل َنَشـَد َعِلّی الناس فی الّرَ

ٌة َوِمـْن ِقَبـِل َزیـٍد  اهَّلِل؟ص؟ یقـول یـوم َغِدیـِر ُخـّم اال قـام قـال َفَقـاَم مـن ِقَبـِل َسـِعیٍد ِسـّتَ

َلیـَس اهَّلل 
َ
ٌة َفَشـِهُدوا انهـم َسـِمُعوا َرُسـوَل اهَّلِل؟ص؟ یقـول لعلـی؟ضر؟ یـوم َغِدیـِر ُخـّم أ ِسـّتَ

ْوَلـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن قالـوا َبَلـی قـال: اللهم مـن کنت َمْواَلُه فعلی َمْواَلُه اللهـم َواِل من َوااَلُه 
َ
أ

َوَعـاِد مـن َعاَداه«

َنـا َشـِریک عـن أبـی ِإْسـَحاَق عـن َعْمـٍرو 
َ
ْنَبأ

َ
»حدثنـا عبـد اهَّلِل ثنـا َعِلـّیُ بـن َحکیـٍم أ
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ذی ُمـّر ِبِمْثـِل حدیـث أبـی ِإْسـَحاَق یْعِنـی عـن َسـِعیٍد َوَزیـٍد و زاد فیـه َواْنُصـْر مـن َنَصـَرُه 

احمـد حنبـل می گویـد:  در تحقیـق مسـند  کر  شـا أحمـد محمـد  َخَذَلـُه«  مـن  َواْخـُذْل 

»إسـناده صحیـح« )نـک: همـو، بی تـا، ج 	، ص 		، ح 0		 و 			(.

ابن ماجة )متوفای  .  ق(.   .   .  

»حدثنـا علـی بـن محمـد حدثنـا أبـو الحسـین أخبرنـی حمـاد بـن سـلمة عـن علـی 

مـع  أقبلنـا  قـال  عـازب  بـن  البـراء  عـن  ثابـت  بـن  عـدی  عـن  جدعـان  ابـن  زیـد  بـن 

رسـول اهَّلل؟ص؟ فـی حجتـه التـی حـج فنـزل فـی بعـض الطریـق فأمـر الصـاة جامعـة 

فأخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم قالـوا بلـی قـال ألسـت 

أولـی بـکل مؤمـن مـن نفسـه قالـوا بلی قـال فهذا ولی من أنـا مواله اللهـم وال من وااله 

اللهـم عـاد مـن عـاداه« )همو، بی تا، ج 	، ص 		(. البانی در تحقیق سـنن ابن ماجه 

ایـن حدیـث را صحیـح می شناسـد )همـو، بی تـا، ج 	، ص 		(.

کـه  الـوداع«  کـه در »حجـة  کـرده اسـت  بـراء بـن عـازب نقـل  از  عـدی بـن ثابـت 

مسـیرها  از  یکـی  در  بازگشـت،  در  داشـتیم،  را  خـدا؟ص؟  رسـول  بـا  همراهـی  افتخـار 

گرفـت و فرمـود: آیـا  دسـتور داد بـرای نمـاز جمـع شـویم و در آنجـا دسـت علـی؟ع؟ را 

گفتنـد.  کـرده و بلـه  مـن سـزاوارتر نیسـتم بـه مؤمنـان از خـود آنهـا؟ همگـی تصدیـق 

بـاز فرمـود: آیـا مـن نسـبت بـه تک تـک مؤمنـان از خـود آنهـا سـزاوارتر نیسـتم؟ بـاز هم 

گفتنـد. سـپس اشـاره به حضرت علـی؟ع؟ کرده و فرمـود: »فهذا  کـرده و بلـه  تصدیـق 

کـه علـی؟ع؟ بـه  کردیـد، بدانیـد  کـه فرمـوده مـرا تصدیـق  کنـون  ولـّی مـن أنـا مـواله«؛ ا

کـه مـن نسـبت بـه آن مؤمـن دارم. سـپس  هـر مؤمنـی همـان مقـام اولویـت را دارد 

فرمـود: پـروردگارا! دوسـت علـی؟ع؟ را دوسـت بـدار، و دشـمن او را خـوار و ذلیـل فرما.
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نسائی )متوفای  ۰  ق(.   .   .  

»اخبرنـا محمـد بـن المثنـی قـال حدثنـی یحیـی بـن حمـاد قـال حدثنـا ابـو عوانـة 

عـن سـلیمان قـال حدثنـا حبیـب بـن ابـی ثابـت عـن ابـی الطفیـل عـن زیـد بـن ارقـم 

قـال لمـا رجـع رسـول اهَّلل؟ص؟ عـن حجـة الـوداع و نـزل غدیر خـم امر بدوحـات فقممن 

کبـر مـن  کانـی قـد دعیـت فاجبـت و انـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن احدهمـا ا ثـم قـال 

کیـف تخلفونـی فیهما فانهما لـن یتفرقا  کتـاب اهَّلل و عترتـی اهـل بیتـی فانظـروا  الخـر 

کل مؤمـن ثـم اخـذ بیـد  حتـی یـردا علـی الحـوض ثـم قـال ان اهَّلل مـوالی و انـا ولـی 

علـی فقـال مـن کنـت ولیـه فهـذا ولیـه اللهـم وال من وااله و عـاد من عـاداه فقلت لزید 

کان فـی الدوحـات احـد اال رآه بعینیـه و سـمعه  سـمعته مـن رسـول اهَّلل؟ص؟ فقـال مـا 

کـرده  بأذنیـه« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. یعنـی: ابوطفیـل از زیـد بـن ارقـم نقـل 

بـا زمی گشـت، در محـل غدیـر  الـوداع  از حّجـة  کـرم؟ص؟  ا اسـت: هنگامی کـه پیامبـر 

کـرد. اصحـاب  کـه در آن نزدیکـی بـود اشـاره  کـرد و بـه درختـان چنـدی  خـم منـزل 

بـدون درنـگ زیـر آن درخت هـا را تمیز کرده و سـایبانی برای رسـول خدا؟ص؟ تشـکیل 

بـه حاضـران  گرفـت و خطـاب  قـرار  زیـر آن سـایبان  دادنـد. حضـرت رسـول؟ص؟ در 

فرمـود: روزگار مـن بـه پایـان رسـیده و مـرا بـه سـوی خـدا و عنایـات حضـرت او دعـوت 

کـرده ام. اینـک، دو اثـر گرانب هـا در میان شـما  کرده انـد، دعـوت حضـرت او را اجابـت 

گرانبـار،  کـه یکـی از آن دو، مهم تـر از دیگـری اسـت و آن دو اثـر  بـه جـای می گـذارم 

کتـاب خـدا و عتـرت اهل بیـت مـن اسـت، اینـک بنگریـد تـا پـس از فقـدان مـن بـا آنهـا 

کـرد. بدیهـی اسـت ایـن دو یـادگار از یکدیگـر دور نخواهند شـد  چگونـه رفتـار خواهیـد 

کوثـر بـا مـن ماقـات نماینـد. سـپس فرمـود: »اّن اهَّلل مـوالی  کنـار حـوض  تـا اینکـه در 

کّل مؤمـن« و انـا و لـّی 
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کنـت ولّیـه فهـذا ولّیـه الّلهـم وال  گرفـت و فرمـود: »مـن  سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

گویـد: از زیـد پرسـیدم: آیـا تـو از رسـول خـدا؟ص؟  مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« ابوطفیـل 

اطـراف  کـه در  آنهـا  گفـت: آری! همـه ی  پاسـخ  زیـد در  را شـنیده ای؟  ایـن جمـات 

درختـان حضـور داشـتند آن حضـرت را دیدنـد و سـخن ایشـان را شـنیدند.

کـم نیشـابوری بعـد از نقـل روایـت می گویـد: »هـذا حدیـث صحیـح علـی شـرط  حا

الشـیخین و لـم یخرجـاه بطولـه«. )همـو، 				 ق، ج 	 ص 			( یعنـی: ایـن حدیث 

کـه بخـاری و مسـلم در صحـت روایـت قائـل هسـتند، صحیح اسـت؛ ولی  بـا شـرایطی 

کـه آن هم  آنهـا نقـل نکرده انـد؛ شـاهد آن حدیـث سـلمة بـن کهیـل از أبوطفیـل اسـت 

طبـق شـرط بخـاری و مسـلم صحیح اسـت.

کـرده اسـت:  کـم نیشـابوری روایـت غدیـر را به نقـل از زیـد بـن ارقـم چنیـن نقـل  حا

»هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ از حجةالـوداع بـر می گشـتند و بـه غدیـر خـم رسـیدند، 

کـه همـه بایسـتند و جهازهـای شـتر جمـع شـود. سـپس حضـرت بـر آن  دسـتور دادنـد 

کنـم و از میـان شـما  کـه مـن امـر خـدا را اجابـت  ایسـتادند و فرمودنـد: »نزدیـک اسـت 

بـروم. مـن در میـان شـما دو چیـِز گران بهـا گذاشـتم. یکی از ایـن دو بزرگ تر از دیگری 

کـه چگونـه از ایـن  کتـاب خـدا و عترتـم را در بیـن شـما قـرار دادم. پـس ببینیـد  اسـت. 

دو جانشـیِن مـن پیـروی می کنیـد. قطعـًا ایـن دو از یکدیگر جدا نمی شـوند تا اینکه بر 

حـوض وارد شـوند«. سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »خدای؟زع؟ موالی من اسـت و من 

کنـت مـواله  گفتنـد: »مـن  گرفتنـد و  مـوالی شـما هسـتم«. سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

فهـذا و لیـه، اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه«

ابن کثیـر دمشـقی سـلفی )متوفـای 			 ق( بعـد از نقـل روایـت می گویـد: »قـال 
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شـیخنا ابـو عبـداهَّلل الذهبـی و هـذا حدیـث صحیـح.

کـه ایـن حدیـث صحیح اسـت«. )همـو، بی تا،  گفـت  اسـتاد مـا ابـو عبـداهَّلل ذهبـی 

ج 	، ص 	0	(.

ابوجعفر طحاوی )متوفای     ق(.   .   .  

ْحَمـُد بـن ُشـَعیٍب قـال 
َ
حافـظ بـزرگ اهل تسـنن طحـاوی می نویسـد: »کمـا حدثنـا أ

ـاٍد قـال حدثنـا أبـو َعَواَنـَة عـن  ـی قـال حدثنـا یحیـی بـن َحّمَ أخبرنـا محمـد بـن اْلُمَثّنَ

َفیـِل عـن  الّطُ أبـی  َثاِبـٍت عـن  أبـی  بـن  َحِبیـُب  قـال حدثنـا  ْعَمـَش 
َ
األ یْعِنـی  ُسـَلیَماَن 

َمـَر 
َ
ـِة اْلـَوَداِع َو َنـَزَل ِبَغِدیـِر ُخـّم، أ ـا َرَجـَع رسـول اهَّلِل؟ص؟ عـن َحّجَ ْرَقـَم قـال َلّمَ

َ
َزیـِد بـن أ

َحُدُهَما 
َ
َقَلیـِن أ

َ
َجْبُت إّنِی قـد َتَرکُت ِفیکْم الّث

َ
ـی ُدِعیُت َفأ ّنِ

َ
کأ ْمـَن ُثـّمَ قـال  ِبَدْوَحـاٍت َفُقّمِ

ِفیِهَمـا  َتْخُلُفوِنـی  کیـَف  َفاْنُظـُروا  َبیِتـی  ْهـَل 
َ
أ ِعْتَرِتـی  کَتـاَب اهَّلِل؟زع؟ و  الَخـِر  کَبـُر مـن 

َ
أ

َقـا حتـی یـِرَدا َعَلـی اْلَحـْوَض ُثـّمَ قـال: »إّنَ اهَّلَل؟زع؟ َمْواَلی و أنـا َوِلی کل  ُهَمـا َلـْن یَتَفّرَ َفِإّنَ

ُهّمَ َواِل مـن َوااَلُه 
َ
کنـت َوِلیُه َفَهـَذا َوِلیـُه الّل َخـَذ ِبیـِد َعِلـی؟ضر؟ فقـال: »مـن 

َ
ُمْؤِمـٍن« ُثـّمَ أ

ْوَحاِت 
َ

َو َعـاِد مـن َعـاَداُه« فقلـت ِلَزیـٍد َسـِمْعُتُه من رسـول اهَّلِل؟ص؟ فقال: ما کان فـی الّد

ُذَنیـِه. قـال أبـو َجْعَفـر: َفَهـَذا اْلَحِدیـُث، َصِحیـُح اإِلْسـَناِد 
ُ
 َرآُه ِبَعیَنیـِه َو َسـِمَعُه ِبأ

َ
َحـٌد ِإاّل

َ
أ

َحـٍد مـن ُرَواِتـِه فیـه« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 		 و 		( یعنـی:.. 
َ
َحـٍد فـی أ

َ
اَل َطْعـَن أل

گفـت: وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع )آخریـن حـج( برگشـتند و  زیـد بـن ارقـم 

وارد غدیـر خـم شـدند، اصحـاب حضرت به دسـتور ایشـان از تنه ی درختان سـکویی 

بنـا کردنـد حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و فرمودند: »زمان رحلت من نزدیک شـده، من 

کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم  کـرد در حالـی  شـما را تـرک خواهـم 

کنید بعد  کتـاب خدای؟زع؟ و عترتـم اهل بیتم، دقـت  کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت، 
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کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارند تا سـرانجام در  از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد 

کنـار حـوض کوثـر، نـزد مـن آینـد سـپس پیامبر فرمونـد: »خداوند؟زع؟ مـوالی من و من 

مـوالی هـر مومنـی هسـتم« سـپس دسـت علـی را گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس که من 

کـه علـی  کـه را  مـوالی اویـم، ایـن )علـی( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل می گویـد:(  کـه را  را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه آنجـا آن را  کسـی  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  بـه زیـد بـن ارقـم 

گفـت: ایـن حدیـث،  گوش هـای خـودش شـنید؛ ابوجعفـر  بـا چشـم خـودش دیـد و بـا 

کـه احـدی حـق طعـن زدن بـه احـدی از راویـان آن  حدیـث صحیـح االسـنادی اسـت 

را نـدارد.

حاکم نیشابوری )متوفای  ۰  ق(.   .   .  

»حدثنـا أبـو الحسـین محمـد بـن أحمـد بـن تمیـم الحنظلـی ببغـداد ثنـا أبـو قابـة 

عبـد الملـک بـن محمـد الرقاشـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد و حدثنـی أبـو بکـر محمـد بـن 

بـا لویـه و أبـو بکـر أحمـد بـن جعفـر البـزار قـاال ثنـا عبـد اهَّلل بـن أحمـد بـن حنبـل حدثنی 

أبـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد و ثنـا أبـو نصـر أحمـد بـن سـهل الفقیـه ببخـاری ثنـا صالـح 

بـن محمـد الحافـظ البغـدادی ثنـا خلـف بـن سـالم المخرمـی ثنـا یحیـی بـن حمـاد ثنا 

أبـو عوانـة عـن سـلیمان األعمـش قـال ثنـا حبیـب بـن أبـی ثابت عـن أبـی الطفیل عن 

زیـد بـن أرقـم؟ضر؟ قـال: لمـا رجـع رسـول اهَّلل؟ص؟ مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم 

أمـر بدوحـات فقمـن فقـال: »کأنـی قـد دعیـت فأجبـت إنـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن 

کیـف تخلفونـی فیهمـا  کتـاب اهَّلل تعالـی و عترتـی فانظـروا  کبـر مـن الخـر  أحدهمـا أ

فإنهمـا لـن یتفرقـا حتـی یـردا علـی الحـوض« ثـم قـال: »إن اهَّلل؟زع؟ مـوالی و أنـا مولـی 
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کل مؤمـن ثـم أخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال مـن کنت مواله فهـذا ولیه اللهـم وال من وااله 

و عـاد مـن عـاداه« و ذکـر الحدیـث بطولـه هـذا حدیـث صحیح علی شـرط الشـیخین و 

کهیـل عـن أبـی الطفیـل أیضـا صحیـح  لـم یخرجـاه بطولـه شـاهده حدیـث سـلمة بـن 

گفـت: وقتـی  علـی شـرطهما« )همـو، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: زیـد بـن ارقـم 

رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع برگشـتند و وارد غدیـر خـم شـدند، اصحـاب حضـرت 

کردنـد حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و  بـه دسـتور ایشـان از تنـه درختـان سـکویی بنـا 

کـرد در حالـی  فرمودنـد: »زمـان فقـدان مـن نزدیـک شـده، مـن شـما را تـرک خواهـم 

کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت،  کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم 

کنیـد بعـد از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد  کتـاب خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت 

کوثـر، نـزد مـن  کنـار حـوض  کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در 

آینـد سـپس پیامبـر فرمونـد: »خداونـد؟زع؟ موالی مـن و من موالی هر مومنی هسـتم« 

کـه مـن مـوالی اویـم، ایـن  گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس  سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

کـه علـی؟ع؟ را دوسـت  کـه را  )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل می گویـد:( بـه زیـد بـن  کـه را  دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه آنجـا آن را بـا چشـم  کسـی  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  ارقـم 

گوش هـای خـودش شـنید. خـودش دیـد و بـا 

ابوطاهر مقدسی )متوفای   . ق(. . .   .  

»أخبرنـا الحافـظ أبـو طاهـر أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد السـلفی إجـازة قـال أنـا أبـو 

الفتـح محمـد بـن أحمـد بـن محمد بن الحسـین بـن الحـارث المعلم فیما قـرأت علیه 

من أصل سـماعه حدثکم أبو عبداهَّلل الحسـین بن أحمد بن محمد بن سـعید الرازی 
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إمـاء ثنـا أبـو الحسـن علـی بن حسـان بن القاسـم الجدیلی ببغداد ثنا أبـو جعفر محمد 

بـن عبـداهَّلل بـن سـلیمان الحضرمـی ثنـا محمـود بـن غیـان ثنـا الفضـل بـن موسـی 

السـینانی ثنـا األعمـش عـن سـعید بـن وهـب قـال: قـال علـی؟ضر؟ أنشـد اهَّلل مـن سـمع 

رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم: »اهَّلل ولیـی و أنـا ولـی المؤمنیـن مـن کنـت مـواله 

فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر مـن نصره« قال فقال سـعید 

فقـام إلـی جنبـی سـتة قـال: فقـال زیـد بـن یثیـع قام مـن عندی سـتة سـئل الدارقطنی 

عنـه فقـال حـدث بـه األعمـش و شـعبة و إسـرائیل عـن أبـی إسـحاق عـن سـعید بـن 

وهـب عـن علـی و ذکـر مـا فیـه مـن االختـاف قـال و أشـبهها بالصـواب قـول األعمـش 

و شـعبة و إسـرائیل و مـن تابعهـم و قـد روی نحـو هـذا عـن عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی 

عن علی؟ع؟. )إسناده صحیح( )همو، 0			 ق، ج 	، ص 	0	( یعنی: … اعمش از 

کـرد که فرمود: کسـانی را که روز غدیر خم سـخنان  سـعید بـن وهـب از علـی؟ع؟ نقـل 

کـه فرمـود: »خداونـد، ولـی مـن و مـن ولـی مؤمنیـن ام و  رسـول خـدا؟ص؟ را شـنیده 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هرکـس را  هرکـس 

کسـی  که علی را دشـمن دارد و یاور  کس  که علی را دوسـت دارد و دشـمن باش با هر 

کنـد«، سـوگند می دهـم )کـه آنچـه شـنیده شـهادت دهـد( سـعید  کـه او را یـاری  بـاش 

کنـار مـن، شـش نفـر برخواسـته )و شـهادت دادنـد( و زید بـن یثیع  بـن وهـب گفـت: از 

کنـار مـن شـش نفـر بـر خواسـتند … اسـناد ایـن حدیـث صحیـح اسـت. هـم گفـت: از 

أبـو عبـد اهَّلل محمـد بـن عبـد الواحـد بن أحمد حنبلی اسـناد حسـن عبـارت »اللهم 

کـرده اسـت )نـک: همـو،  وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« را در آثـار خـود جمـع آوری 

0			 ق، ج 	، ص 	0	 و ص 			(.
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اسناد صحیح السند بودن دعای پیامبر؟ص؟ بعد از ابن تیمّیه.   .  

در این قسـمت به اعتبارسـنجی عالمان اهل تسـنن از اواسـط قرن هشـتم به بعد 

کـرد؛ اینـان یـا بـا ابن تیمیـه هم عصر بـوده و یا بعد از او زیسـته اند: اشـاره خواهیـم 

ذهبی )متوفای . . ق(.   .   .  

وی هـم دوره ی ابن تیمیـه اسـت و حدیـث مـورد بحـث را صحیـح معرفـی می کنـد 

»و قـد روی النسـائی فـی سـننه، عـن محمـد بـن المثنـی عـن یحیـی بـن حمـاد عـن 

أبـی معاویـة، عـن االعمـش، عـن حبیـب بـن أبـی ثابـت، عـن أبـی الطفیـل، عـن زیـد 

بـن أرقـم، قـال: لمـا رجـع رسـول اهَّلل مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم أمـر بدوحـات 

فقممـن ثـم قـال: »کأنـی قـد دعیـت فأجبـت إنـی قـد ترکـت فیکـم الثقلیـن: کتـاب اهَّلل 

لـن یفترقـا حتـی یـردا  کیـف تخلفونـی فیهمـا فإنهمـا  و عترتـی أهـل بیتـی، فانظـروا 

کل مؤمـن« ثـم ثـم أخـذ بیـد علـی  علـی الحـوض« ثـم قـال: »اهَّلل مـوالی و أنـا ولـی 

کنـت مـواله فهـذا و لیـه اللهم وال مـن وااله و عاد من عـاداه« فقلت لزید:  فقـال: »مـن 

سـمعته مـن رسـول اهَّلل؟ص؟؟ فقـال: مـا کان فـی الدوحـات أحـد إال رآه بعینیـه و سـمعه 

بأذنیـه؛ قـال شـیخنا أبـو عبـد اهَّلل الذهبـی: و هـذا حدیـث صحیـح« )همـو، بی تـا، ج 

	، ص 			 )الـف( و بی تـا، ج 	، ص 	0	،)ب( یعنـی: … ابـو طفیـل از زیـد بـن ارقـم 

گفـت: وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ از حجـة الـوداع برگشـت و وارد غدیـر  کـه زیـد  کـرد  نقـل 

کردنـد  خـم شـد، اصحـاب حضـرت بـه دسـتور ایشـان از تنـه ی درختـان سـکویی بنـا 

حضـرت بـر بـاالی آن رفتـه و فرمـود: »زمان فقدان من نزدیک شـده، من شـما را ترک 

کـه یکـی از  کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم  کـرد در حالـی  خواهـم 

کنیـد بعـد از مـن بـا  کتـاب خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت  دیگـری برتـر اسـت، 
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کنـار  کـرد، ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در  ایـن دو چـه خواهیـد 

حـوض کوثـر، نـزد مـن آینـد سـپس پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خداونـد؟زع؟ مـوالی مـن و من 

کـه  گرفـت و فرمـود: »هرکـس  مـوالی هـر مؤمنـی هسـتم« سـپس دسـت علـی؟ع؟ را 

کـه را  مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد« )ابوطفیـل  کـه را  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـه  کـس  گفـت: هـر  گفتـم: از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟  می گویـد:( بـه زیدبن ارقـم 

آنجـا بـود، آن را بـا چشـم خـود دیـده و بـا گوش هایـش شـنید؛ اسـتاد مـا ذهبـی گفـت: 

ایـن حدیـِث صحیحـی اسـت.

کنـت مواله فعلی مواله« متواتر أتقین أن رسـول اهَّلل؟ص؟  »و عـن الذهبـی: أن »مـن 

قالـه و أمـا »اللهـم وال مـن وااله« فزیـادة قویـة االسـناد« )األلوسـی، بی تـا، ج 	، ص 

کنـت مـواله فعلـی مـواله«  گفـت: عبـارت »مـن  کـه  			( یعنـی: و از ذهبـی نقل شـده 

امـا »اللهـم وال مـن  و  را فرمـوده اسـت  کـه رسـول اهَّلل؟ص؟، آن  یقیـن دارم  متواتـر و 

وااله«، )کـه در دنبالـه ی آن آمـده( اضافـه ی قـوی االسـنادی اسـت.

جمال الدین زیلعی )متوفای  .. ق(.   .   .  

از  نیـز  را  دیگـری  تعـداد  می گویـد:  و  بـرده  را  صحابـه  از  نفـر  ده  از  بیـش  نـام  او، 

کرده انـد: »الحدیث التاسـع: قال: و ذلـک لدعوة نبینا  کـه آن را نقـل  صحابـه دیـده ام 

»اللهـم عـاد مـن عـاداه« قلـت: روی مـن حدیـث زیـد بـن أرقـم و مـن حدیـث البـراء بن 

عـازب و مـن حدیـث سـعد بـن أبـی و قـاص و مـن حدیـث طلحـة بـن عبیـد اهَّلل و أبـی 

سـعید الخـدری و أبـی هـر یـرة و أنـس بن مالک و ابن عمـر و جریر بن عبد اهَّلل البجلی 

و جابـر بـن عبـد اهَّلل و حذیفـة بـن أسـید الغفـاری و حبشـی بـن جنـادة … ثـم وقـع لـی 
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کتـاب المـواالة للحافـظ أبـی العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعید المعـروف با بن  فـی 

عقـدة فوجدتـه رواه عـن جماعة آخرین من الصحابـة رضوان اهَّلل علیهم أجمعین …« 

گفـت: ذکـر  )همـو، 				 ق، ج 	، ص 			- 			( یعنـی: حدیـث نهـم: زمخشـری 

کـه فرمـود: »اللهـم  ایـن حدیـث بـه خاطـر دعـای پیامبـر؟ص؟ در مـورد علـی؟ع؟ اسـت 

عـاد مـن عـاداه«. مـن می گویـم: ایـن حدیـث پیامبـر؟ص؟ از زیـد بـن أرقـم )صحابـی( 

و البـراء بـن عـازب )صحابـی( سـعد بـن أبـی و قـاص )صحابـی( طلحـة بـن عبیـد اهَّلل 

)صحابـی( و أبـی سـعید الخـدری )صحابـی( و أبـی هـر یـرة )صحابـی( و أنـس بـن 

مالـک )صحابـی( و ابـن عمـر )صحابـی( و جریـر بـن عبـد اهَّلل البجلـی )صحابـی( و 

جابـر بـن عبـد اهَّلل )صحابـی( و حذیفـة بـن أسـید الغفـاری )صحابـی( و حبشـی بـن 

ابن عقـده،  حافـظ  المـواالت  کتـاب  در  و   … اسـت  شـده  روایـت  )صحابـی(،  جنـادة 

کـه ایـن حدیـث را  جماعـت دیگـری از صحابـه رضـوان اهَّلل علیهـم اجمعیـن را یافتـم 

ابن عقـده از آنـان نقـل نمـوده اسـت. و ابـن عبـد البـر نیـز تعـدادی از صحابـه را نـام 

کرده انـد: »و روی بـر یـدة  کـه ایـن جملـه را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده و نقـل  می بـرد 

کل واحـد منهـم عـن النبـی  و أبـو هـر یـرة و جابـر و البـراء بـن عـازب و زیـد بـن أرقـم 

صلـی اهَّلل علیـه و سـلم أنـه قـال یـوم غدیـر خم »من کنت مـواله فعلی مـواله اللهم وال 

مـن وااله و عـاد مـن عـاداه«.

ابن کثیر دمشقی سلفی )متوفای  .. ق(.   .   .  

کتـاب »خصائـص علـی«: حدثنـا الحسـین بـن حـرب، حدثنا  »و قـال النسـائی فـی 

الفضـل بـن موسـی، عـن االعمش، عن أبی إسـحاق، عن سـعید بـن و هب، قال: قال 

علـی فـی الرحبـة: أنشـد بـاهَّلل رجا سـمع رسـول اهَّلل یـوم غدیر خـم یقـول: »إن اهَّلل ولی 
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المؤمنیـن و مـن کنـت و لیـه فهـذا و لیـه، اللهـم وال مـن وااله، و عاد من عـاداه و انصر 

کذلـک رواه شـعبة عـن أبـی إسـحاق و هـذا إسـناد جیـد« )همـو، بی تـا،  مـن نصـره« و 

کـه علـی؟ع؟ در صحـن  کـرده اسـت  ج 	، ص 			(. یعنـی: سـعید بـن و هـب نقـل 

مسـجد فرمود: سـوگند می دهم کسـانی را که در روز غدیر خم سـخنان رسول اهَّلل؟ص؟ 

کـه خداونـد، ولـی مؤمنیـن اسـت و هـر کـس که  کـه می فرمـود: »بـه راسـتی  را شـنیدند 

کـه را  مـن مـوالی اویـم، ایـن )علـی؟ع؟( مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه را که او را دشـمن دارد« و هم چنین  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

کـرده اسـت و ایـن سـندی، نیکو اسـت. ایـن حدیـث را شـعبه از ابواسـحاق، روایـت 

هیثمی )متوفای .۰. ق(.   .   .  

کنـت مـواله فعلـی مـواله«: عـن ربـاح بـن  »بـاب قولـه صلـی اهَّلل علیـه و سـلم: »مـن 

کیـف  الحـارث قـال جـاء رهـط إلـی علـی بـا لرحبـة قالـوا السـام علیـک یـا موالنـا فقـال: 

کـم و أنتـم قـوم عـرب قالـوا سـمعنا رسـول اهَّلل یـوم غدیـر خـم یقـول: »مـن  کـون موال أ

کنـت مـواله فهـذا مـواله« قـال ربـاح: فلمـا مضـوا تبعتهـم فقلت من هـؤالء قالـوا نفر من 

األنصـار فیهـم أبـو أیـوب األنصـاری، رواه أحمـد و الطبرانـی إال أنـه قـال قالـوا سـمعنا 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عاد مـن عاداه«  رسـول اهَّلل یقـول: »مـن 

و هـذا أبـو أیـوب بیننـا فحسـر أبـو أیـوب العمامـة عن وجهه ثم قال سـمعت رسـول اهَّلل 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« و رجـال  یقـول: »مـن 

أحمـد ثقـات« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(. یعنـی: بـاب قـول پیامبـر؟ص؟: »هـر 

گروهـی در  کـه  کـرده  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت«: ربـاح نقـل  کـس 

کردنـد: سـام بـر تـو ای مـوالی مـا،  صحـن مسـجد بـه نـزد علـی؟ع؟ آمـده و عـرض 
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گروهـی عـرب  کـه شـما  علـی؟ع؟ فرمـود: مـن چگونـه مـوالی شـما هسـتم در حالـی 

کـس  کـه می فرمـود: »هـر  گفتنـد: در روز غدیـر از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدیم  هسـتید؟ 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت« رباح گفـت: وقتی آنهـا رفتند، تعقیبشـان 

کـه در  گروهـی از انصارنـد  گفتنـد:  کـه هسـتند؟  کـردم )و از چنـد نفـر پرسـیدم( اینهـا 

میانشـان ابوایـوب انصـاری اسـت. ایـن حدیـث را احمـد بـن حنبـل و طبرانـی، روایت 

کـه آن گروه گفتند: از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم که می فرمود:  کرده انـد بـا ایـن تفـاوت 

کـه  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا دوسـت بـدار هـر  کـس  »هـر 

کـه او را دشـمن دارد« و ایـن  کـه را  کـه علـی؟ع؟ را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  را 

گفـت: از رسـول  کـه عمامـه اش را از چهـره اش بـر داشـت،  ابوایـوب اسـت در حالـی 

کـه می فرمـود: »هـر کـس که من مـوالی اویم، علی موالی او اسـت،  خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه را که او  کـه علـی را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـه را  بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

را دشـمن دارد« و راویـان احمـد بـن حنبـل، موثق انـد.

»و عـن عمـرو بـن ذی مـر و سـعید بـن و هـب و عـن زیـد بـن بثیـع قالـوا سـمعنا علیـا 

یقـول نشـدت اهَّلل رجـا سـمع رسـول اهَّلل یقـول یـوم غدیـر خـم لما قـام فقام ثاثة عشـر 

رجـا فشـهدوا أن رسـول اهَّلل قـال: »ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا بلـی 

کنـت مـواله فهـذا مـواله اللهـم وال  یـا رسـول اهَّلل قـال: »فأخـذ بیـد علـی فقـال: »مـن 

مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و أحـب مـن أحبـه و أبغـض مـن یبغضـه و انصـر مـن نصـره 

و اخـذل مـن خذلـه«؛ رواه البـزار و رجالـه رجـال الصحیـح غیـر فطـر بـن خلیفـة و هـو 

ثقـة«. )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	 و 	0	( یعنـی: عمـرو بـن ذی مـر و سـعید بـن و 

کـه علـی؟ع؟ می فرمـود: سـوگند می دهـم  کـه مـا شـنیدیم  گفتنـد  هـب و زیـد بـن بثیـع 

کـه ایسـتاده بـود،  کـه سـخن رسـول اهَّلل؟ص؟ را در روز غدیـر خـم آن هنـگام  کسـی را 
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  شـنید بافاصلـه سـیزده مـرد برخواسـته و شـهادت دادنـد 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا،  »آیـا مـن از مؤمنیـن بـه خودشـان، اولـی نیسـتم؟« همـه 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بـار  کـس  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خدایـا هـر 

کـه او را  کـس  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـس  خدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه  کـه او را دوسـت دارد و کسـی را مبغـوض بـدار  دشـمن دارد و دوسـتدار کسـی بـاش 

کـه او را  گـردان کسـی را  کـه یـاور او اسـت و خـوار  او را مبغـوض دارد و یـاور کسـی بـاش 

کـه راویانـش همـه صحیح انـد بـه جـز  کـرده  گردانـد«. ایـن حدیـث را بـزار، نقـل  خـوار 

کـه او هـم موثـق اسـت. فطـر بـن خلیفـة 

»و عـن عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی قـال شـهدت علیـا فـی الرحبـة یناشـد النـاس 

کنـت مـواله فعلی  أنشـد اهَّلل مـن سـمع رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول فـی یـوم غدیـر خـم: »مـن 

کأنـی أنظـر إلـی أحدهـم  مـواله« لمـا قـام فشـهد قـال عبدالرحمـن فقـام اثنـا عشـر بدریـا 

علیـه سـراویل فقالـوا: نشـهد أنـا سـمعنا رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم: »ألسـت 

أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم و أزواجـی أمهاتهـم« قلنـا بلـی یـا رسـول اهَّلل قـال: »فمـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال من وااله و عاد من عـاداه«، رواه أبو یعلی و رجاله و 

ثقـوا« )الهیثمـی، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(. یعنـی: عبدالرحمـن بـن أبـی لیلـی گفـت: 

کـه مـردم را سـوگند مـی داد و می فرمـود: بـه خـدا  علـی؟ع؟ را در صحـن مسـجد دیـدم 

کـه  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیرخـم شـنید در حالـی  کسـی را  سـوگند می دهـم 

کـه مـن مـوالی اویم، علی مـوالی او اسـت« عبدالرحمن بن أبی  ایسـتاده بودنـد: »هـر 

کـه در جنـگ بـدر حضـور داشـتند بـر  گفـت: دوازده نفـر از صحابـه ی پیامبـر؟ص؟  لیلـی 

کـه بـر سرشـان روانـدازی بـود،  کدامشـان را در حالـی  کنـون هـر  گویـا هم ا خواسـتند ـ 

خـم  غدیـر  روز  در  خـدا؟ص؟،  رسـول  از  کـه  می دهیـم  شـهادت  گفتنـد:  و  ـ  می نگـرم 
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کـه می فرمـود: »آیـا مـن از مؤمنیـن یـه خودشـان، اولـی و سـزاوارتر نیسـتم و  شـنیدیم 

کرم؟ص؟  گفتیم: آری ای رسـول خدا! پیامبر ا همسـرانم مادران مومنین نمی باشـند؟ 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی؟ع؟ مـوالی او اسـت، بارخدایـا!  کـس  فرمـود: »خدایـا هـر 

کـه او را دشـمن  کـس  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر  کـس  دوسـت بـدار هـر 

کـرده و تمامـی راویـان آن تـو ثیـق شـده اند. دارد«، ایـن حدیـث را ابویعلـی روایـت 

النبـی؟ص؟  أنشـد اهَّلل رجـا سـمع  النـاس،  قـال: نشـد علـی  أرقـم  بـن  زیـد  »و عـن 

یقـول: »مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« فقـام اثنـا 

کتـم فذهـب بصـری. کنـت فیمـن  عشـر بدریـا فشـهدوا بذلـک و 

رواه الطبرانـی فـی الکبیـر و األوسـط خالیـا من ذهاب البصـر و الکتمان و دعاء علی 

کتـم و رجـال األوسـط ثقـات« )همـان،  کان علـی دعـا علـی مـن  و فـی روایـة عنـده و 

ص 	0	(. یعنـی: زیـد بـن ارقـم گفـت: علـی؟ع؟ مـردم را سـوگند داد و فرمـود: بـه خدا 

کـه فرمـود: هر  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیـر خـم شـنید  سـوگند می دهـم کسـی را 

کـه او را  کـس  کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کـه  کـه او را دشـمن دارد« بافاصلـه دوازده نفـر  کـس  دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـر 

در جنـگ بـدر بـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟ حضـور داشـتند، برخواسـته و به آن شـهادت 

کتمـان نمـودم لـذا بینایـی ام را از  کـه ایـن شـهادت را  کسـانی بـودم  دادنـد و مـن از 

کتـاب المعجـم الکبیـر و المعجـم االوسـط،  دسـت دادم. ایـن روایـت را طبرانـی در دو 

کـرده امـا از بیـن رفتـن بینایـی و کتمـان زیـد بن ارقـم و نفرین علـی؟ع؟ در آن  روایـت 

کـرده، علی؟ع؟، کتمان  نیامـده اسـت البتـه در حدیـث دیگـر که طبرانـی آن را روایت 

کننـده را نفریـن نمودنـد و روات معجـم االوسـط، موثق انـد.
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»و عن حبشـی بن جنادة قال سـمعت رسـول اهَّلل؟ص؟ یقول یوم غدیرخم: »اللهم 

مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر مـن نصره و 

أعـن مـن أعانـه«، رواه الطبرانـی و رجالـه وثقـوا«. )همـان( یعنـی: حبشـی بـن جنـادة 

)صحابـی( گفـت: روز غدیـر خـم از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که می فرمـود: »هر که من 

کـه او را دوسـت  کـس  مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت، بارخدایـا! دوسـت بـدار هـر 

کرده  که او را دشـمن دارد« این حدیث را طبرانی، روایت  کس  دارد و دشـمن بدار هر 

اسـت و راویـان آن توثیق شـده اند.

کنـت  هیثمـی هم چنیـن برخـی نقل هـای حسـن را پیرامـون عبـارت »اللهـم مـن 

اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« در ادامـه مـی آورد )نـک:  مـواله فعلـی مـواله 

وی   .)			 و   			 ص   ،	 ج  ق،   				 )همـو،  هم چنیـن   )	0	 ص  همـان، 

کـه بیـش از سـی نفـر از صحابـه حدیـث غدیـر را همـراه بـا  هم چنیـن اعتـراف می کنـد 

کرده انـد: »الحدیـث الرابع قـال؟ص؟ یوم غدیر  جملـه ی »اللهـم وال مـن وااله..« نقـل 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« الحدیـث و  خـم: »مـن 

قـد مـر … أنـه رواه عـن النبـی؟ص؟ ثاثـون صحابیـا« )همـان(.

عاصمی مکی )متوفای      ق(.   .   .  

»… لفظـه عنـد الطبرانـی بسـند صحیـح أنـه خطـب بغدیـر خـم ثامـن عشـر ذی 

ح لـه مـا تحتهـا بعـد صـاة الظهـر  الحجـة مرجعـه مـن حجـة الـوداع تحـت شـجرات بـر

فقـال: »أیهـا النـاس إنـه قـد نبأنـی اللطیـف الخبیـر أنـه لـم یعمـر نبـی إال نصـف عمـر 

الـذی یلیـه مـن قبلـه و إنـی ألظـن أنـی یوشـک أن أدعـی فأجیـب و إن مسـئول و إنکم 

ک  مسـؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشـهد أنک قد بلغت و جهدت و نصحت فجزا
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اهَّلل خیـرا فقـال: »ألسـتم تشـهدون أن ال إلـه إال اهَّلل و أن محمـدا عبـده و رسـوله و أن 

جنتـه حـق و نـاره حـق و أن المـوت حـق و أن البعـث بعـد المـوت حـق و أن السـاعة 

آتیـة ال ریـب فیهـا و أن اهَّلل یبعـث مـن فی القبور« قالوا: بلی نشـهد بذلک قال: »اللهم 

اشـهد« ثـم قـال: »أیهـا النـاس إن اهَّلل مـوالی و أنـا مولـی المؤمنیـن و أنـا أولـی بهم من 

أنفسـهم« وفـی روایـة »ألسـتم تعلمـون أنـی أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا: بلـی 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه و انصـر  قـال: »فمـن 

مـن نصـره و اخـذل مـن خذلـه و أدر الحـق معـه أینمـا دار« ثـم قـال: »أیهـا النـاس إنـی 

کمـا بیـن بصـری إلـی صنعـاء  فرطکـم و إنکـم واردون علـی الحـوض حوضـا عرضـه 

فیـه عـدد نجـوم السـماء قدحـان مـن فضـة و إنـی سـائلکم حیـن تـردون علـی و إنـی 

کتاب اهَّلل؟زع؟ سـبب  کبر  تـارک فیکـم الثقلیـن فانظـروا کیف تخلفونـی فیهما الثقل األ

طرفـه بیـد اهَّلل و طرفـه بأیدیکـم فاستمسـکوا به ال تضلـوا وال تبدلوا و عترتی أهل بیتی 

فإنـه قـد نبأنـی اللطیـف الخبیـر أنهمـا لـن یفترقـا حتـی یـردا علـی الحـوض« )الشـافعی 

العاصمـی، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: لفـظ ایـن حدیـث، طبـق آنچـه در کتاب 

کـه رسـول خـدا؟ص؟، در روز هجدهـم  طبرانـی بـا سـند صحیـح آمـده اسـت ایـن اسـت 

ذی حجـه، زمـان بازگشـت از حجـة الـوداع در غدیـر خم، زیر سـایه ی درختـان، بعد از 

نمـاز ظهـر، خطبـه خواندنـد و فرمودنـد: »ای مـردم … بـه زودی از میـان شـما خواهـم 

رفت، ما و شـما مسـئولیم … سـپس فرمودند: ای مردم! خدا موالی من و من موالی 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا!  مؤمنیـن و از خودشـان بـه خودشـان، اولـی هسـتم«… 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او اسـت با رال ها! دوسـت  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 

کـه او را دشـمن دارد و یـاور  کسـی را  کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار  کسـی را  بـدار 

که هسـت  کجا  کند و هر  که او را خوار  کسـی را  که یاور او اسـت و خوار کن  کسـی باش 
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حـق را بـا او بـدار«…

عجلونی )متوفای  .   ق(. . .   .  

کنـت مـواله فعلـی مـواله« رواه الطبرانـی و أحمـد و الضیـاء فـی المختـارة عـن  »مـن 

زیـد بـن أرقـم و علـی و ثاثیـن مـن الصحابـة بلفـظ »اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن 

عاداه« فالحدیث متواتر أو مشـهور« )همو، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنی: حدیث: 

»مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله« را طبرانـی و احمـد و ضیـاء در کتابش المختـارة، از زید 

کرده انـد، پـس حدیـث متواتـر و مشـهور  بـن ارقـم و علـی و سـی نفـر از صحابـه نقـل 

است.

ألبانی )متوفای ...  م( . . .   .  

بـه نظـر می رسـد او در عصـر حاضـر بیـش از همـه بـر نقـل طـرق و اسـناد حدیـث در 

کـرده اسـت: میـان اهل تسـنن تـاش 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله، اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«  »0			- »مـن 

ورد مـن حدیـث زیـد بـن أرقـم و سـعد بـن أبـی وقـاص و بریدة بن الحصیـب و علی بن 

أبـی طالـب و أبـی أیـوب األنصـاری و البـراء بـن عـازب و عبد اهَّلل بن عبـاس و أنس بن 

مالـک و أبـی سـعید و أبـی هریـرة« یعنـی: ایـن حدیـث از )چندیـن صحابـی از جمله:( 

زیـد بـن أرقـم و سـعد بـن أبـی وقـاص و بریـدة بـن الحصیـب و علـی بـن أبیطالـب؟ع؟ 

و  أنس بن مالـک  و  و عبـد اهَّلل بن عبـاس  عـازب  بـن  البـراء  و  األنصـاری  أیـوب  أبـی  و 

أبی سـعید و أبی هریـرة، روایـت شـده اسـت-که بـه بعضـی از آنهـا اشـاره ای می شـود-

قـال: جمـع  الطفیـل  أبـی  األولـی: … عـن  لـه عنـه طـرق خمـس:  و  زیـد  »حدیـث 
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سـمع  مسـلم  امـرئ  کل  اهَّلل  أنشـد  لهـم:  قـال  ثـم  الرحبـة  فـی  النـاس  علـی؟ضر؟ 

النـاس …  رسـول اهَّلل؟ص؟ یقـول یـوم غدیـر خـم مـا سـمع لمـا قـام فقـام ثاثـون مـن 

فشـهدوا حیـن أخـذ بیـده فقال للنـاس: »أتعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسـهم؟« 

کنـت مـواله، فهـذا مـواله، اللهـم وال مـن وااله و  قالـوا: نعـم یـا رسـول اهَّلل، قـال: »مـن 

عـاد مـن عـاداه« قـال: فخرجـت و کأن فـی نفسـی شـیئا، فلقیـت زیـد بـن أرقـم، فقلت 

کـذا قـال: فمـا تنکـر، قـد سـمعت رسـول اهَّلل؟ص؟  کـذا و  إنـی سـمعت علیـا یقـول  لـه: 

یقـول ذلـک لـه«… قلـت: و إسـناده صحیـح علـی شـرط البخـاری« یعنـی: حدیـث زیـد 

کـه خـود دارای پنـج طریـق اسـت: طریـق اول: … ابوطفیـل نقـل می کنـد  )بـن ارقـم( 

کـه در  کـرد و فرمـود: هـر مسـلمانی را  کـه علـی؟ع؟ مـردم را در صحـن مسـجد جمـع 

روز غدیـر خـم، سـخنان رسـول اهَّلل؟ص؟ را شـنید، سـوگند می دهـم، سـی نفـر از مـردم 

گرفتند،  برخواسـته و شـهادت دادند که رسـول اهَّلل؟ص؟ هنگامی که دسـت علی؟ع؟ را 

خطـاب بـه مـردم فرمودنـد: »آیـا مـن از مؤمنیـن یـه خودشـان، اولی نیسـتم؟« همگی 

کـه مـن مـوالی اویـم، علـی مـوالی او  کـس  گفتنـد: آری، ای رسـول اهَّلل! فرمـود: هـر 

که  کس  که او را دوسـت دارد و دشـمن بدار هر  کس را  اسـت بارخدایا دوسـت بدار هر 

ج شدم در حالی این سخنان  او را دشمن دارد« ابوطفیل می گوید: از آن مجلس خار

گـران آمـده بـود، بعد از آن زید بن ارقم )صحابـی( را دیدم و گفتم:  پیامبـر؟ص؟ برایـم 

کـه چنیـن و چنـان می گفـت، زیـد بـن ارقـم گفـت: انـکارش مکـن  از علـی؟ع؟ شـنیدم 

کـه ایـن سـخنان را در مـورد علـی؟ع؟ می فرمـود  مـن خـود از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

… مـن )البانـی( می گویـم: ایـن حدیـث طبـق شـرط بخـاری در تصحیـح احادیـث، 

صحیـح اسـت.

»سـعد بـن أبـی و قـاص، و لـه عنـه ثـاث طـرق: الثانیـة: عن عبـد الواحد بـن أیمن 
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عـن أبیـه بـه أخرجـه النسـائی فـی الخصائـص و إسـناده صحیـح أیضـا، رجالـه ثقـات 

رجـال البخـاری غیـر أیمـن والـد عبـد الواحـد و هـو ثقـة کما فـی التقریب«. یعنی: سـعد 

کـه خـود دارای سـه طریـق اسـت: طریـق دوم: از عبـد الواحـد بـن  بـن ابـی و قـاص 

بـا ایـن طریـق  کـه او از پـدرش و او از سـعد بـن ابـی و قـاص، ایـن حدیـث را  أیمـن 

کـرده اسـت و هم چنیـن اسـناد آن نیـز،  نسـایی در خصائـص امیرالمومنیـن؟ع؟ نقـل 

صحیـح اسـت، راویـان آن همگـی، راویـان بخاری انـد جـز ایمن پـدر عبدالواحـد که او 

گرچه از  کتـاب تقریـب التهذیب )ابن حجر عسـقانی( آمده اسـت )ا کـه در  همان طـور 

راویـان، بخـاری نیسـت(، موثـق اسـت.

لـه عنـه تسـع طـرق: السادسـة: عـن عبـد الرحمـن بـن  »علـی بـن أبـی طالـب، و 

أبـی لیلـی قـال: »شـهدت علیـا؟ضر؟ فـی الرحبـة ینشـد النـاس … أخرجـه عبـد اهَّلل بـن 

ک بـن عبیـد بـن الولیـد العبسـی  أحمـد )	/ 			( مـن طریـق یزیـد بـن أبـی زیـاد و سـما

ع الطریقیـن عنـه«. یعنـی: علـی بـن ابی طالب؟ع؟  عنـه. قلـت: و هـو صحیـح بمجمـو

گفـت:  کـه خـود دارای ُنـه طریـق اسـت: طریـق ششـم: عبـد الرحمـن بـن أبـی لیلـی 

کـه مـردم را سـوگند مـی داد … ایـن حدیـث را  در صحـن مسـجد، علـی؟ع؟ را دیـدم 

ک  عبـداهَّلل بـن احمـد در جلـد 	، صفحـه ی 			، از طریـق یزیـد بـن أبـی زیـاد و سـما

کـرده اسـت. مـن  بـن عبیـد بـن الولیـد العبسـی از عبـد الرحمـن بـن أبـی لیلـی، روایـت 

)ألبانـی( می گویـم: ایـن حدیـث بـا هـردو طریـق آن، صحیـح اسـت.

و در پایـان، مطالـب خـود را در مـورد این حدیث، جمع بندی می کند: »و للحدیث 

کبیـرة منها، الهیثمی فـی المجمـع )	 / 	0	 - 	0	(  کثیـرة جمـع طائفـة  طـرق أخـری 

و قـد ذکـرت و خرجـت مـا تیسـر لـی منهـا ممـا یقطـع الواقـف علیهـا بعـد تحقیـق الکام 

ابـن  کثیـرة جـدا، و قـد اسـتوعبها  علـی أسـانیدها بصحـة الحدیـث یقینـا و إال فهـی 
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کتـاب مفـرد، قـال الحافـظ ابن حجـر: منهـا صحـاح و منهـا حسـان و جملـة  عقـدة فـی 

القـول أن حدیـث الترجمـة حدیـث صحیـح بشـطریه، بـل األول منـه متواتـر عنـه؟ص؟ 

کفایـة«. یعنـی: ایـن حدیـث،  کمـا ظهـر لمـن تتبـع أسـانیده و طرقـه، و مـا ذکـرت منهـا 

کـه هیثمـی در مجمـع الزوائـد ج 	 ص 	0	 الـی  طرق هـای فـراوان دیگـری نیـز دارد 

	0	، بسـیاری از آنهـا را، جمـع آوری نمـوده اسـت مـن هم آن مقـدار را که برایم مقدور 

کنـد، یقیـن  گـر کسـی آنهـا را ببینـد و در موردشـان تحقیـق  کـه ا بـود، آوردم، احادیثـی 

کـه اسـناد آن یقینـًا صحیـح اسـت، )و نتوانسـته ام همـه ی طریق هـا را  کـرد  خواهـد 

کـه واقعـًا زیادنـد و ابن عقـده در مورد این حدیث کتاب مسـتقلی، تألیف  بیـاورم( زیـرا 

کـرده و تمـام طریق هـای ایـن حدیـث را جمـع آوری نمـوده اسـت و حافـظ ابن حجـر 

گفتـه اسـت: بعضـی از آنهـا، صحیـح و بعضـی حسـن هسـتند،  در مـورد ایـن احادیـث 

خاصـه ی کام اینکـه: هـر دو جزءایـن حدیـث )	- »مـن کنـت مـواله، فعلـی مـواله« و 

	- »اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«(، صحیح اسـت بلکـه جزء اول آن )»من 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله«(، از پیامبـر؟ص؟ متواتـر اسـت، و این مطلب برای کسـی که 

که من ذکر  کند، روشـن می شـود و این مقدار  در اسـناد و طرق این حدیث، جسـتجو 

کافـی اسـت..« )همو،)الـف(، ج 	 ص 			(. کـردم، 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه[ صحیـح،  »]مـن 

کثیـرة و أولهـا عـن أبـی الطفیـل عنـه قـال:  انظـر طرقـه و شـواهده فـی الکتـاب فهـی 

لمـا دفـع النبـی؟ص؟ مـن حجـة الـوداع و نـزل غدیـر خـم أمر بدوحـات فقممن ثـم قال: 

کبـر مـن الخـر: کتاب اهَّلل  »کأنـی دعیـت فأجبـت و إنـی تـارک فیکـم الثقلیـن أحدهمـا أ

کیـف تخلفونـی فیهمـا فإنهمـا لـن یتفرقـا حتی یـردا علی  و عترتـی أهـل بیتـی فانظـروا 

کل مؤمـن ثـم إنـه أخـذ بیـد علـی؟ضر؟  الحـوض« ثـم قـال: »إن اهَّلل مـوالی و أنـا ولـی 
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کنـت و لیـه فهـذا و لیـه اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« صحیـٌح«  فقـال: »مـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و  )همـان، 0		(. یعنـی: حدیـث »مـن 

کـه  کتـاب  کـه در ایـن  عـاد مـن عـاداه« حدیثـی صحیـح اسـت بـه طـرق و شـواهدش 

کـه مضمـون آن ایـن اسـت  کـن اولیـن آنهـا، روایـت ابوطفیـل اسـت  بسـیارند، نـگاه 

کـه، وقتـی پیامبـر؟ص؟ از حجـة الـوداع بـر می گشـتند و وارد غدیـر خم شـدند، اصحاب 

حضـرت بـه دسـتور ایشـان از تنـه ی درختـان سـکویی بنـا کردنـد حضرت بر بـاالی آن 

کـرد و دو  رفتـه و فرمودنـد: »زمـان رحلـت مـن نزدیـک شـده، مـن شـما را تـرک خواهم 

کتـاب  کـه یکـی از دیگـری برتـر اسـت،  چیـز پـر ارزش در میـان شـما باقـی می گـذارم 

کـرد،  کنیـد بعـد از مـن بـا ایـن دو چـه خواهیـد  خـدای؟زع؟ و عترتـم اهـل بیتـم، دقـت 

کوثـر، نـزد مـن آینـد  کنـار حـوض  ایـن دو هرگـز از هـم جدایـی ندارنـد تـا سـرانجام در 

کـرم؟ص؟ فرمونـد: »خداونـد؟زع؟ مـوالی مـن و مـن مـوالی هـر مؤمنـی  سـپس پیامبرا

کـه من مـوالی اویم، این  گرفتنـد و فرمودنـد: »هرکـس  هسـتم« سـپس دسـت علـی را 

کـه علـی را دوسـت دارد و  کـه را  )علـی( مـوالی او اسـت، بـار خدایـا دوسـت بـدار هـر 

کـه او را دشـمن دارد«؛ ایـن حدیـث، صحیـح اسـت. کـه را  دشـمن بـدار هـر 

»مـن کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه« و هـو حدیـث 

صحیـح غایـًة، جـاء مـن طـرق جماعـة مـن الصحابـة، خرجـت أحادیـث سـبعة منهـم 

کلهـا و تکلمـت علـی أسـانیدها فـی  کثـر مـن طریـق واحـد و قـد خرجتهـا  و لبعضهـم أ

سلسـلة األحادیـث الصحیحـة« )ظـال الجنـة، ج 	، ص 			( یعنـی: حدیـث »مـن 

کنـت مـواله فعلـی مـواله اللهـم وال مـن وااله و عـاد من عـاداه«، در باالتریـن مرتبه ی، 

هفـت  مـن  کـه  اسـت  شـده  روایـت  صحابـه  از  جماعتـی  طریـق  از  و  اسـت،  صحـت 

حدیـث از آنهـا را آورده ام و بـرای بعضـی از ایـن احادیـث، بیـش از یـک طریـق و جـود 
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کـه مـن تمـام طریق هـای آن حدیـث را آورده ام و در مـورد سندهایشـان در کتاب  دارد 

گفتـه ام. سلسـله ی احادیـث صحیحـه، سـخن 

»حدثنـا علـی بـن محمـد حدثنـا أبـو الحسـین أخبرنـی حمـاد بـن سـلمة عـن علـی 

مـع  أقبلنـا  قـال:  عـازب  بـن  البـراء  عـن  ثابـت  بـن  عـدی  عـن  جدعـان  ابـن  زیـد  بـن 

رسـول اهَّلل؟ص؟ فـی حجتـه التـی حـج فنـزل فـی بعـض الطریـق فأمـر الصـاة جامعـة 

فأخـذ بیـد علـی؟ضر؟ فقـال: »ألسـت أولـی بالمؤمنیـن مـن أنفسـهم« قالـوا: بلـی قـال: 

»ألسـت أولـی بـکل مؤمـن مـن نفسـه« قالـوا بلـی قـال: »فهـذا ولـی مـن أنـا مـواله اللهـم 

ص   ،	 ج  ق،   		0	 )ابن ماجـه،  )صحیـح(  عـاداه«  مـن  عـاد  اللهـم  وااله  مـن  وال 

		(. یعنـی: … بـراء بـن عـازب گفـت: بـه همراه رسـول خدا؟ص؟، در مسـیر بازگشـت از 

کردیم و رسـول خدا؟ص؟ دسـتور  حج شـان بودیم، در منزلی )از منازل بین راه( توقف 

گرفته و  کـه نمـاز )ظهـر و عصـر( بـا هـم خوانـده شـود سـپس دسـت علـی؟ع؟ را  دادنـد 

گفتنـد: آری، فرمـود: »آیـا  فرمودنـد: »آیـا مـن از مؤمنیـن بـه خودشـان اولـی نیسـتم؟« 

مـن از هـر مؤمنـی بـه خـودش، اولـی نیسـتم؟« گفتنـد: آری، فرمود: »ایـن )علی( ولی 

که او را دوسـت دارد  کسـی را  که من موالی اویم، بارخدایا! دوسـت بدار  کسـی اسـت 

کـه بـا او دشـمن اسـت« ایـن حدیـث، صحیـح اسـت. کسـی  و دشـمن بـاش بـا 

نقد صریح ابن تیمّیه.  

کـه بـر  بـه جـز البانـی برخـی از حدیـث پژوهـان اهل تسـنن بـا توجـه بـه تسـلطی 

مـردود  را  ابن تیمیـه  نظـر  انجام شـده  بررسـی های  از  بعـد  داشـته اند  حدیثـی  متـون 

ح زیـر اسـت: بـه شـر از نظـرات  کرده انـد؛ برخـی  اعـام 
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ابن حجر مکی متوفای ). . ق( .   .  

»و قـول بعضهـم إن زیـادة »اللهـم وال مـن وااله الـخ« موضوعـة، مـردود فقـد ورد 

ذلـک مـن طـرق صحـح الذهبی کثی را منها« )همو، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنی: 

گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الـخ« جعلی و دروغ  کـه  … و حـرف بعضی هـا 

که بسـیاری از طرق  که این زیادی از طرقی وارد شـده  اسـت، مردود اسـت به راسـتی 

آن را ذهبـی، تصحیـح کرده اسـت.

 مل علی قاری )متوفای   ۰  ق(.   .  

»… ثـم قـول بعضهـم إن زیـادة: »اللهـم وال مـن وااله« موضوعـة، مـردودة، فقـد 

ورد ذلـک مـن طـرق صحـح الذهبـی کثـی را منها« )همـو، 				 ق، ج 		، ص 			( 

کـه گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الخ« جعلی  یعنـی: … حرف هـای بعضـی 

که بسـیاری  که این زیادی از طرقی وارد شـده  و دروغ اسـت، مردود اسـت به راسـتی 

کرده اسـت. از طـرق آن را ذهبـی، تصحیـح 

برهان الدین حلبی )متوفای   ۰  ق(.   .  

»… و قـول بعضهـم إن زیـادة »اللهـم وال مـن وااله إلـی آخـره« موضوعـة، مـردود 

کثیـرا منهـا« )همـو، 00		 ق، ج 	، ص  الذهبـی  فقـد ورد ذلـک مـن طـرق صحـح 

گفته انـد: اضافـه ی »اللهـم وال مـن وااله الـخ«  کـه  			( یعنـی:.. و حـرف بعضی هـا 

کـه  کـه ایـن زیـادی از طرقـی وارد شـده  جعلـی و دروغ اسـت، مـردود اسـت بـه راسـتی 

کـرده اسـت. بسـیاری از طـرق آن را ذهبـی، تصحیـح 
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محمد ناصرالدین البانی.   .  

البانی از علمای طراز اول و معاصر اهل تسـنن؛ او بعد از ذکر اسـناد و طرق فراوان 

عـاداه«،  مـن  عـاد  و  وااله،  مـن  وال  اللهـم  مـواله،  فعلـی  مـواله،  کنـت  »مـن  حدیـث 

حدیـث  الترجمـة  حدیـث  ان  القـول  جملـة  و   …« می نویسـد:  و  کـرده  نتیجه گیـری 

کمـا ظهـر لمـن  صحیـح بشـطریه، بـل االول منـه متواتـر عنـه صلـی اهَّلل علیـه و سـلم 

کام اینکـه: هـر دو جـزء ایـن  کفایـة؛ خاصـه  تتبـع اسـانیده و طرقـه و مـا ذکـرت منهـا 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله« و »اللهـم وال مـن وااله، و عاد مـن عاداه«(،  حدیـث )»مـن 

کنـت مـواله، فعلـی مـواله«(، از پیامبـر؟ص؟  صحیـح اسـت بلکـه جـزء اول آن )»مـن 

کـه در اسـناد و طـرق ایـن حدیـث، جسـتجو  کسـی  متواتـر اسـت، و ایـن مطلـب بـرای 

کافـی اسـت«. او بافاصله پس  کـردم،  کـه مـن ذکر  کنـد، روشـن می شـود و ایـن مقـدار 

از ایـن نتیجه گیـری، انگیـزه اش را از بررسـی اسـناد ایـن احادیـث، بیـان می کنـد: »اذا 

عرفـت هـذا، فقـد کان الدافـع لتحریـر الکام علی الحدیث و بیـان صحته، اننی رایت 

الشـطر الخـر،  امـا  الشـطر االول مـن الحدیـث و  شیخ االسـام بـن تیمیـة، قـد ضعـف 

کـذب! و هـذا مـن مبالغتـه الناتجـة فـی تقدیـری مـن تسـرعه فـی تضعیـف  فزعـم انـه 

االحادیـث قبـل ان یجمـع طرقهـا و یدقـق النظـر فیهـا و اهَّلل المسـتعان« یعنـی: حـال 

کـه َاسـناد و طـرق ایـن حدیـث را شـناختی، بایـد بگویـم: انگیـزه مـن از نوشـتن ایـن 

کـه دیدم شیخ االسـام  مطالـب، پیرامـون ایـن حدیـث و بیـان صحـت آن، ایـن اسـت 

و  شـمرده  ضعیـف  را  مـواله«(  فعلـی  مـواله،  کنـت  )»مـن  آن  اول  جـزء  ابن تیمیـه، 

کـرده، جـزء دوم آن )»اللهـم وال مـن وااله، و عـاد مـن عـاداه«(،  گمـان  هم چنیـن 

کـه در اثـر  کـذب اسـت، بـه نظـر مـن، منشـاء ایـن ادعـای او، زیـاده روی اسـت  دروغ و 

شـتاب زدگی او در تضعیـف احادیـث، قبـل از جمـع کردن َاسـناد و طـرق یک حدیث و 
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گرفتـه اسـت« )البانـی، )ب( ج 	، ص 			(. دقـت و تأمـل در آنهـا، صـورت 

دالیل ادعای ابن تیمیه

دالیـل متعـددی بـرای بـر عـدم پذیـرش عبـارت »اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن 

اشـاره  آن  بـه  ذیـل  در  اجمـال  بـه  کـه  برشـمرد  می تـوان  ابن تیمیـه  توسـط  عـاداه« 

می شـود:

کام پیامبر؟ص؟ حقانیت شیعه اثبات می شود. 	-در صورت پذیرفتن ادامه ی 

	- با تقطیع قسمت اول حدیث در منابع مختلف با عنوان حدیث غدیر »من 

که ولی به معنای دوست  کرد  را توجیه  کنت مواله فهذا علٌی مواله«، می توان آن 

است.

	- در صورت قبول قسمت دوم حدیث غدیر عملکرد صحابه بعد از پیامبر؟ص؟ 

کـه منجـر بـه حملـه بـر منـزل حضـرت  مـورد نقـدی جـدی قـرار می گیـرد، عملکـردی 

زهـرا؟اهع؟، آتـش گشـودن، سـقط فرزنـد و در نتیجه شـهادت ایشـان شـد.

برپـا  صحابـه ی  عدالـت  غدیـر،  حدیـث  دوم  قسـمت  پذیـرش  صـورت  در   -	

مـی رود. سـوال  زیـر  جمـل  و  نهـروان  صفیـن،  کننـدگان 

باقـی  اهل تسـنن  در  دفاعـی  قابـل  گـزاره ی  هیـچ  عبـارت  ایـن  پذیرفتـن  	-بـا 

ُسـوُل  ُکـُم الَرّ کریـم فرمـوده اسـت: >و َمـا آَتا نمی مانـد چـون خداونـد متعـال در قـرآن 

)الحشـر، 	( َفاْنَتُهـوا<  َعْنـُه  ُکـْم  َنَها َوَمـا  َفُخـُذوُه 

نتیجه گیری.  

رجـال  و  حدیـث  علـم  در  کـه  اهل تسـنن  نـام آور  دانشـمندان  و  علمـا  اعترافـات 
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خبـره ی فـن هسـتند، دربـاره ی حدیث غدیر اشـاره به قرار داشـتن دعـای پیامبر؟ص؟ 

ُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه، َواْنُصـْر َمـْن 
َ

ُهـّمَ َواِل َمـْن َواال
َ
کـه: »الّل در حـق امـام علـی؟ع؟ اسـت 

َنَصـَرُه، َواْخـُذْل َمـْن َخَذَلـُه« 

در  پیشـینیان  منابـع  بـه  امـا  می زنـد  سـینه  بـر  سـلف  سـنگ  چـه  گـر  ا ابن تیمّیـه 

حدیـث غدیـر بی توجـه اسـت. ایـن رویکـرد حتـی باعـث نقـد عالمـان بعـد از وی شـده 

اسـت، برخی اسـناد صحیح حدیث را آورده اند و برخی به نقد آشـکار او پرداخته اند.

انـکار ایـن تعبیـر در حدیـث صحیح السـند غدیـر، اواًل: ناشـی از مخالفـت و عداوت 

کـی از عملکـرد ناشـیانه ی او در دفـاع نابـه حـق از  او بـا امـام علـی؟ع؟ اسـت، ثانیـًا: حا

صحابـه در نبردهـای صفیـن، نهـروان و جمل اسـت.

سوی  به  مــردم  هدایت  به  منجر  بتواند  شاید  غدیر  حدیث  حــذف  یا  تقطیع 

اندیشه های سلفی شود اما نمی توان چشم بر سایر اعترافات دانشوران سنی بست.

امـام علـی؟ع؟  داشـتن دوسـتداران  در حق دوسـت  در غدیـر  پیامبـر؟ع؟  دعـای 

و دشـمن داشـتن دشـمنان امـام علـی؟ع؟ عدالـت صحابـه را زیـر سـؤال می بـرد و یـا 

حداقـل مرزبنـدی مشـخصی بـرای تعریـف صحابـه از منظـر رسـول خـدا؟ص؟ ترسـیم 

می کنـد.
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حدیثی  مجامع  در  موجود  روایــات  و  اخبار  میان  در  چکیده: 
بانوان  که رسول خدا؟ص؟ به بانوی  امامیه، نقل هایی وجود 
کرده اند و حّتی در برخی با شّدت  فاطمه ی زهرا؟اهع؟  اعتراض 
نیز  زهرا؟اهع؟  حضرت  که  آنجا  از  داشته اند.  برخورد  بیشتری 
سوی  از  و  است  تطهیر  آیــه ی  مشمول  رسول خدا؟ص؟  مانند 
نوشتار  این  معّرفی شده،  مبّرا  اشتباهی  و  از هر خطا  خداوند 
در  اســت.  برآمده  اخبار  این  آسیب شناسی  و  بررسی  درصــدد 
نهایت پس از مردود ساختن بسیاری از اخبار به جهت ضعف 
را به جهت ضعف در ایی و مدلولی آن  آنها  سندی، همه ی 

غیر قابل پذیرش به شمار می آورد.

اعــتــراض،  فــاطــمــه؟اهع؟،  حضرت  پیامبر؟ص؟،  کــلــیــدواژه هــا: 
آیه ی تطهیر، عصمت، حدیث شناسی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/2/2۳
پذیرش: ۱۳۹7/4/۶



مقدمه.  

فضائـل  خصـوص  در  رسـالت؟مهع؟  اهل بیـت  تعالیـم  بـا  کـه  احادیثـی  و  اخبـار  از 

آن  در  کـه  اسـت  ماجرایـی  اسـت،  مخالـف  و  ناسـازگار  ایشـان  آسـمانی  جایـگاه  و 

حضـرت  بزرگوارشـان  دختـر  سـوی  از  ناصوابـی  عملکـرد  خاطـر  بـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

زهـرا؟اهع؟ ناراحـت می شـوند و نسـبت بـه ایشـان تنـدی می فرماینـد. ایـن داسـتان بـه 

ع خاصـی را بـرای ناراحتـی  صورت هـای مختلفـی نقـل شـده و هـر یـک از آنهـا موضـو

کنـش ایشـان را بـا شـّدت و ضعف به تصویر کشـیده اسـت. کـرده و وا ح  حضـرت مطـر

مـا نخسـت داسـتان های نقل شـده در اخبـار خاّصـه، سـپس نقل هـای عاّمـه در 

ایـن خصـوص را خواهیـم آورد و پـس از بررسـی سـند، موافقـت یـا مخالفتشـان را بـا 

ع معـارف و عقایـد شـیعه و مطابقـت یـا عـدم تطابـق آنهـا را بـا احـکام فقهـی  مجمـو

رسـیده در ایـن بـاب بیـان خواهیـم نمـود و در پایـان بـا ذکـر نمونه هـای مشـابه همین 

خواهیـم  نتیجه گیـری  پیامبـر؟ص؟  زنـان  از  اهل بیـت؟مهع؟  مخالفـان  بـرای  داسـتان 

کـه مـورد  کـرد. ایـن قّصه هـا، بـر اسـاس اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت بـه شـیئی 

گرفتـه، تفکیـک شـده اسـت. اسـتفاده ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ قـرار 

خبر اّول.  

»حدثنـا الحسـن بـن محمـد بـن سـعید الهاشـمی الکوفـی، قـال: حدثنـا جعفـر بـن 
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محمـد بـن جعفـر العلـوی الحسـنی، قـال: حدثنـا محمـد بـن علـی بـن خلـف العطـار، 

قـال: حدثنـا حسـن بـن صالـح بـن أبـی االسـود، قـال: حدثنـا أبـو معشـر، عـن محمـد 

کان النبـی؟ص؟ إذا قـدم مـن سـفر بـدأ  بـن قیـس قـال: عـن محمـد بـن قیـس قـال: 

ج مـرة فـی سـفر فصنعـت  بفاطمـة؟اهع؟ فدخـل علیهـا، فأطـال عندهـا المکـث. فخـر

فاطمـة؟اهع؟ مسـکتین مـن ورق و قـادة و قرطیـن و سـترا لبـاب البیـت لقـدوم أبیهـا 

البـاب،  و زوجهـا؟امهع؟، فلمـا قـدم رسـول اهَّلل؟ص؟ دخـل علیهـا فوقـف أصحابـه علـی 

ج علیهم رسـول اهَّلل؟ص؟ و قد  الیـدرون أیقفـون أو ینصرفـون لطول مکثه عندها، فخر

عـرف الغضـب فـی وجهـه حتـی جلـس عنـد المنبـر، فظنـت فاطمـة؟اهع؟ أنـه إنمـا فعـل 

ذلـک رسـول اهَّلل؟ص؟ لمـا رأی مـن المسـکتین و القـادة و القرطیـن و السـتر، فنزعـت 

قادتهـا و قرطیهـا و مسـکتیها، و نزعـت السـتر، فبعثـت به إلی رسـول اهَّلل؟ص؟، و قالت 

للرسـول: قـل لـه؟ص؟: تقـرأ علیـک ابنتـک السـام، و تقـول: اجعل هذا فی سـبیل اهَّلل. 

فلمـا أتـاه و خبـره، قـال؟ص؟: فعلـت فداهـا أبوهـا - ثـاث مـرات - لیسـت الدنیـا مـن 

کانـت الدنیـا تعـدل عنـد اهَّلل مـن الخیـر جنـاح بعوضة  محمـد و ال مـن آل محمـد، و لـو 

کافـرا شـربة مـاء، ثـم قـام فدخـل علیهـا« )شـیخ صـدوق، 				 ش،  مـا أسـقی منهـا 

گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ هنگامی کـه از سـفری  ص 			(. یعنـی: … محمـد بـن قیـس 

بـاز می گشـت اول بـه دیـدن حضـرت فاطمـه؟اهع؟ می رفـت، بـر او وارد می شـد و مـّدت 

فاطمـه؟اهع؟  حضـرت  شـدند.  ج  خـار سـفر  بـرای  یک بـار  می مانـد.  نزدشـان  طوالنـی 

بـرای  پـرده ای  و  گوشـواره  و  گلوبنـد  و  نقـره  از درهم هـای  النگـوی ساخته شـده  دو 

رسـول  هنگامی کـه  فرمـود.  تهیـه  شـوهرش  و  پـدر  تشـریف فرمایی  بـرای  خانـه،  در 

خـدا؟ص؟ برگشـتند، بـر حضـرت فاطمه؟اهع؟ وارد شـدند و اصحاب حضـرت بر در خانه 

ایسـتادند و بـه خاطـر طـول کشـیدن توقـف حضرت در خانه دخترشـان نمی دانسـتند 
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ج شـدند در حالـی که خشـم در چهره  کـه بایسـتند یـا برونـد. حضـرت؟ص؟ از خانـه خـار

ایشـان نمایـان بـود و تشـریف بردنـد تـا نزدیـک منبـر نشسـتند. حضـرت فاطمـه؟اهع؟ 

کرده انـد.  گوشـواره و پـرده چنیـن  گلوبنـد و  کـه ایشـان از دیـدن النگوهـا و  فهمیدنـد 

گوشـواره ها و النگوهـا و پـرده را درآورد و بـه نـزد حضـرت فرسـتاد و بـه  گلوبنـد و  پـس 

فرسـتاده فرمـود: بـه ایشـان عرضـه دار دختـرت سـام می رسـاند و می گویـد: اینها را در 

کنیـد. هنگامی کـه نـزد ایشـان رفـت و خبـر داد، فرمودنـد: انجـام داد  راه خـدا مصـرف 

آنچـه را بایـد انجـام مـی داد، پـدرش فـدای او بـاد و سـه مرتبـه تکـرار فرمـود. سـپس 

گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه پـر  فرمـود: دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت و ا

کافری را از آن جرعه ای آب نمی نوشـانید. برخاسـتند و به نزد  پشـه ای ارزش داشـت 

دخترشـان رفتنـد.

بررسی سندی خبر.   .  

سـند خبر، به راویان عامه و پیروی سـقیفه منتهی می شـود. اولین ناقل در سـند، 

گـوی عمـر بـن عبدالعزیـز در  محمـد بـن قیـس، از وابسـتگان آل ابوسـفیان و داسـتان 

زمامـداری اش در مدینـه و بـه نقلـی، قاضـی مدینـه در سـال های خافت او می باشـد. 

زمـان فـوت محمـد بـن قیـس را در حکومـت ولیـد بـن یزیـد، یعنـی حـدود سـال 			 

کـه  قمـری نوشـته اند. سـند اضافـه بـر عامـی بـودن، منقطـع و مرسـل نیـز هسـت. چـرا 

محمـد بـن قیـس، حّتـی اصحاب پیامبر؟ص؟ را نیز به ندرت می توانسـته دیده باشـد، 

چـه برسـد بـه خـود آن بزرگـوار. ابومعشـر نجیـح نیـز از رواة عامه می باشـد.

بررسی مفاهیم خبر اّول.   .  

گردنبنـد، النگـو و  الـف( حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در غیـاب پـدر، از درهم هـای نقـره، 
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کـه پشـت در  گوشـواره ای سـاخته و پـرده ای بـرای در خانـه تهیـه فرمودنـد. پـرده ای 

خانـه می زده انـد تـا در صـورت بـاز شـدن در، محیـط خانـه در دیـدرس افـراد بیـرون 

کـه در خانه های مـردم مدینـه و هم چنین خانه هـای ازواج  واقـع نشـود، امـری اسـت 

رسـول خـدا؟ص؟ مرسـوم بـوده اسـت و پسـندیده می باشـد. اسـناد زیـادی وجـود دارد 

کـه نشـان می دهـد در خانه هـای ازواج رسـول خدا؟ص؟ و اهالـی مدینـه پشـت در پـرده 

اسـتفاده می شـده اسـت )جعفـر مرتضـی عاملـی، ج 	، فصـل آخـر(.

آنهـا،  سـند  از  فاطمـه؟اهع؟ صرف نظـر  ازدواج حضـرت  دربـاره  نقل شـده  اخبـار  در 

ح شـده، پرده ای پشـمی بوده اسـت )شـیخ  کـه در خریـد جهیزیه مطر یکـی از مـواردی 

کـه  دارد  وجـود  روایـات  در  دیگـری  مـوارد  هم چنیـن   .)	0 ص  ق،   				 طوسـی، 

نیـز  ناراحتـی پیامبـر؟ص؟  بـوده و موجـب  خانـه ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ دارای پـرده 

نشـده اسـت )ابن شـهر آشـوب، 				 ق، ج 	، ص 			(. اینهـا اضافـه بـر خبرهـای 

که نشـان می دهد در خانه های اهل بیت؟مهع؟، از پرده برای پوشـش  بسـیاری اسـت 

فضـای داخـل خانـه، اسـتفاده می شـده اسـت. نتیجـه آنکـه داشـتن پـرده در خانـه 

نمی توانـد موجـب ناخشـنودی رسـول خدا؟ص؟ باشـد.

که از درهم های  گوشـواره ای  گردنبند و النگو و  اّما اسـتفاده حضرت زهراء؟اهع؟ از 

کـه باعـث ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ باشـد. چـرا  نقـره سـاخته بودنـد نیـز موضوعـی نیسـت 

از  کلـی پسـندیده و در اخبـار رسـیده  بـه طـور  بـرای مـرد و زن،  کـه تزییـن و تجّمـل 

همسـر،  بـرای  آرایـش  بانـوان،  بـرای  و  اسـت  شـده  توصیـه  آن  بـه  معصومـان؟مهع؟ 

توصیه شـده و از حقوق شـوهر بر زن به حسـاب آمده اسـت )شـیخ کلینی، 				 ش، 

آزادی شـوهرش  بـرای  زینـب دخترخوانـده پیامبـر؟ص؟  ج 	، ص 	0	(. می دانیـم 

کـه در بـدر اسـیر شـده بـود، گردنبنـد هدیه شـده توسـط جنـاب خدیجه؟اهع؟  ابالعـاص 
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را فرسـتاد و پیامبـر؟ص؟ آن را بـه او بخشـیدند. پـس هیچ کـدام از اینهـا به خودی خود 

ایـرادی ندارنـد.

جالب اسـت بدانید شـبیه همین داسـتان برای عایشـه اتفاق افتاده و پیامبر؟ص؟ 

کرده انـد مناقـب  کـه مخالفـان در طـول تاریـخ سـعی  او را توبیـخ فرموده انـد. از آنجـا 

دشـمنان  زشـتی های  و  مطاعـن  و  دهنـد  نسـبت  دشمنانشـان  بـه  را  اهل بیـت؟مهع؟ 

را بـه خانـدان پیامبـر؟ص؟ منتسـب سـازند، ایـن احتمـال بسـیار بـه حقیقـت نزدیـک 

کـه ایـن واقعـه را نیـز چـون بـرای عایشـه اتفـاق افتـاده بـوده اسـت بـه حضـرت  اسـت 

مطاعـن  نقـل  در  مخالفـان  می دانیـم  اینکـه  بـا  باشـند.  داده  نسـبت  فاطمـه؟اهع؟ 

کامـل آن طفـره  از نقـل صحیـح و  دشـمنان اهل بیـت؟مهع؟ مسـامحه می کرده انـد و 

می رفته انـد امـا اخبـاری بـا همیـن مضمـون در مـورد عایشـه باقـی مانـده اسـت:

علّی  »دخــل  فقالت:  النبی؟ص؟  زوج  عائشة  علی  دخلنا  قــال:  الهاد  بن  »شــداد 

فقلت:  عائشة؟،  یا  هذا  ما  فقال:  ورق،  من  سخابًا  یدی  فی  فــرأی  رســول اهَّلل؟ص؟ 

صنعتهن اتزین لک فیهن یا رسول اهَّلل، فقال: اتؤدین زکوتهن؟ فقلت: ال أو ما شاء 

اهَّلل من ذلک، قال: حسبک من النار« )بیهقی، بی تا، ج 	، ص 			(. یعنی: عایشه 

گردنبندی از سکه های نقره در دستم دید.  گفت: رسول خدا؟ص؟ بر من وارد شد و 

کنم  گفتم: آن را ساخته ام تا برای شما با آن زینت  فرمود: ای عایشه این چیست؟، 

خدا  )گفتم(  یا  خیر،  گفتم:  پرداخته ای؟  را  آن  زکات  آیا  فرمودند:  خدا.  رسول  ای 

کافی است. کرد(، فرمود: از آتش برایت  بخواهد از آن )پرداخت خواهم 

بـا آنکـه می دانیـم عایشـه در عزیـز جلـوه دادن خـود نـزد پیامبـر؟ص؟ در روایـات 

خـود، بسـیار می کوشـیده و از نقـل آزارهـا و اذیت هـای خـود نسـبت بـه آن بزرگـوار و 
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توبیخ هـای ایشـان بسـیار محتـاط بوده، با این همه چنین خبـری در کتب مخالفان 

کیفیـت آن بـا آنچـه  کـه اصـل ماجـرا و  از او باقـی مانـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد 

کـرده می توانـد متفاوت باشـد و به نوعی، خبـر جعلی توبیخ حضرت فاطمه؟اهع؟  نقـل 

می توانـد توجیهـی بـرای تنهـا نبـودن او در عملکـرد ناصوابـش قـرار بگیـرد. در خبـری 

کـه پیامبـر؟ص؟ عایشـه را از النگـو و خلخـال طـا نهـی می فرمایـد  دیگـر نیـز آمـده اسـت 

)عبدالـّرزاق صنعانـی، بی تـا، ج 		، ص 		 و نسـائی، 				 ق، ج 	، ص 			 و 

خطیـب بغـدادی، 				 ق، ج 	، ص 0		(.

از متـاع دنیـا و  از اسـتفاده ی حضـرت صّدیقـه؟اهع؟  ب( ناخشـنودی پیامبـر؟ص؟ 

گـر دنیـا در  فرمایـش ایشـان مبنـی بـر اینکـه دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت و ا

کافری را از آن جرعه ای آب نمی نوشانید.  نزد خدا به اندازه پر پشه ای ارزش داشت 

ایـن مفهـوم در خبـری در خصـوص شـیعیان این گونـه آمده اسـت: »ابـی عبد اهَّلل؟ع؟ 

کین و المسـتضعفین  قـال: قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: یـا علـی ان اهَّلل و هبـک حـب المسـا

فـی االرض، فرضیـت بهـم اخوانـا و رضـوا بـک امامـا،… و شـیعتک علـی منهـاج الحـق 

و االسـتقامة، ال یستانسـون الـی مـن خالفهـم، لیسـت الدنیـا منهـم و لیسـوا منهـا …« 

)شـیخ صـدوق، بی تـا، ص 		(.

نیـز در خبـری از حضـرت صـادق؟ع؟ وارد شـده اسـت: »عـن فضیل بن یسـار قال: 

دخلـت علـی أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟ فـی مرضـة مرض هـا … فقـال: … یا فضیل بن یسـار إن 

المؤمـن لـو أصبـح لـه مـا بیـن المشـرق و المغـرب کان ذلـک خیرا لـه و لو أصبـح مقطعًا 

کان ذلک خیرا له، یا فضیل بن یسـار إن اهَّلل ال یفعل بالمؤمن إال ما هو خیر  أعضاؤه 

لـه یـا فضیـل ابـن یسـار لـو عدلـت الدنیا عند اهَّلل؟زع؟ جنـاح بعوضة ما سـقی عدوه منها 

کلینی، 				 ش، ج 	، ص 			(. شـربة ماء …« )شـیخ 
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ولـی بایـد بدانیـم که چه بسـا دشـمنان برای صحیح جلـوه دادن خبری دروغین، 

از مفاهیمـی صحیـح سـود جسـته اند و بـا آمیختـن دروغ خـود بـا آن مفاهیـم سـعی در 

کاذیـب خود داشـته اند. مقبـول نشـان دادن ا

کـه خداونـد جهـان و آنچـه در آن اسـت را بـرای و  در اخبـار بسـیاری آمـده اسـت 

کسـاء.  بـه خاطـر اهل بیـت؟مهع؟ خلـق فرمـوده اسـت ماننـد مفاهیـم حدیـث مشـهور 

بنابرایـن بـی تـو ّجهـی آن بزرگـواران بـه دنیـا، بـه دلیـل عـدم توّجـه خداونـد، بـه آن 

بـوده اسـت و ایـن منافاتـی بـا اسـتفاده از مواهـب و نعمت هـای خداونـد نـدارد، چنان 

کـه احادیـث فراوانـی در ایـن بـاب وارد شـده اسـت. بـا اینکـه جمله ای شـبیه بـه »دنیا 

از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت« در اخبـار دیگـر عاّمـه و خاّصـه بـه دسـت نیامـد، 

کـه دنیـا محـل اسـتقرار همیشـگی و بـروز  ولـی بـا فـرض صّحـت مفهـوم، چنیـن اسـت 

از  خداونـد  آنچـه  و  نمی باشـد  نبـوت  خانـدان  بـرای  الهـی  کرامت هـا  کامـل  ظهـور  و 

فضـل و احسـان در آخـرت بـرای ایشـان فراهـم آورده، قابـل مقایسـه بـا ایـن جهـان 

کـه محمـد و آل محمـد؟مهع؟ حـق اسـتفاده از مواهب  نیسـت و بـه ایـن مفهـوم نیسـت 

کـه امـام صـادق؟ع؟ وقتـی بـه خاطـر  و نعمت هـای الهـی را در دنیـا ندارنـد. چنـان 

گرفتنـد، فرمودنـد  گران قیمـت، مـورد اعتـراض سـفیان ثـوری قـرار  پوشـیدن لباسـی 

کـه در زمـان گشـایش، خوبـان و نیـکان سـزاوارترین مـردم بـه اسـتفاده از نعمت هـای 

کلینـی، 				 ش، ج 	، ص 			(. خداونـد هسـتند )شـیخ 

گـر دنیـا از محمـد و آل محمـد؟مهع؟ نیسـت، پـس چـرا ایشـان فـدک را  دیگـر آنکـه ا

گـذار  کـه درآمـد آن در سـال هـزاران درهـم می شـد، بـه امـر خداونـد بـه فاطمـه؟اهع؟ وا

فرمودنـد؟ بـه نظـر می رسـد خبـر مجعـول مـورد بحـث، طعنـی بـه ایـن مـورد نیـز دارد.
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کافـری را از  گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه ی پـر پشـه ای ارزش داشـت  مفهـوم »ا

کـه حـاال  آن جرعـه ای آب نمی نوشـانی«، دقیقـًا مویـد قـول اّول اسـت، بـه ایـن معنـا 

کافـران عنایت  کـه خداونـد از آن بـه دشـمنان خود و  کـه دنیـا بقـدری بـی ارزش اسـت 

خشـنودی  باعـث  و  آسـان تر  بسـیار  خداونـد  دوسـتان  اسـتفاده ی  لـذا  می فرمایـد، 

کـه در اخبار  بیشـتر او اسـت نـه آنکـه موجـب ناخشـنودی پـروردگار عالم باشـد. چنان 

کـه بندگانـش را بـه خاطـر  کـه خداونـد بزرگوارتـر از آنسـت  اهل بیـت؟مهع؟ آمـده اسـت 

ک و امثـال آن )کـه از راه حال به دسـت آورده اند(  ک و پوشـا مواهـب دنیـوی از خـورا

ع کنیـد بـه تفسـیر اهل بیت؟مهع؟ ذیـل آیه ی  در قیامـت مـورد مؤاخـذه قـرار دهـد )رجـو

شـریفه ی >ثـم لتسـئلن یومئـذ عـن النعیـم<(. بنابرایـن خبـر از لحـاظ مفاهیـم نیـز 

مـردود می باشـد.

خبر دّوم.  

داره  فـی  بمـرو  المـروزی  الفقیـه  الشـاه  بـن  علـی  بـن  محمـد  أبوالحسـن  »حدثنـا 

أبوالقاسـم  حدثنـا  قـال:  النیسـابوری،  عبـداهَّلل  بـن  محمـد  بـن  أبوبکـر  حدثنـا  قـال: 

فـی  أبـی  حدثنـا  قـال:  بالبصـره،  الطائـی  سـلیمان  بـن  عامـر  بـن  أحمـد  بـن  عبـداهَّلل 

اربـع و تسـعین  سـنه سـتین و مأتیـن قـال: حدثنـی علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟ سـنه 

و مائـه: … و حدثنـا أبومنصـور بـن ابراهیـم بـن بکـر الخـوری بنیسـابور، قـال: حدثنـا 

أبواسـحاق ابراهیـم بـن هـارون بـن محمـد الخـوری، قـال: حدثنـا جعفـر بـن محمـد 

بـن زیـاد الفقیـه الخـوری بنیسـابور، قـال: حدثنا أحمد بـن عبداهَّلل الهروی الشـیبانی، 

عـن الرضـا علـی بـن موسـی؟امهع؟ … . و حدثنـی أبوعبـداهَّلل الحسـین بـن محمـد بـن 

االشـنانی الـرازی العـدل ببلـخ، قـال: حدثنا علی بـن محمد بن مهرویـه القزوینی، عن 
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داود بـن سـلیمان الفـراء عـن علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟ قـال: حدثنـی أبـی موسـی بـن 

جعفـر، قـال: حدثنـی أبـی جعفـر بـن محمـد، قـال حدثنـی أبـی محمـد بـن علـی، قـال 

حدثنـی أبـی علـی بـن الحسـین؟مهع؟ قـال: حدثنـی اسـماء بنـت عمیس قالـت:« کنت 

کان  عنـد فاطمـه؟اهع؟ اذ دخـل علیهـا رسـول اهَّلل؟ص؟ و فـی عنقهـا قـاده مـن ذهـب 

اشـتراها لهـا علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ مـن فـیء، فقـال لهـا رسـول اهَّلل؟ص؟: یـا فاطمـه ال 

یقـول ان فاطمـه بنـت محمـد تلبـس لبـس الجبابـره، فقطعتها و باعتها و اشـترت بها 

رقبه فاعتقتها، فسـر بذلک رسـول اهَّلل؟ص؟« )شـیخ صدوق، 	0		 ق، ج 	، ص 		( 

یعنـی: اسـماء بنـت عمیـس گفـت: من در نـزد فاطمه؟اهع؟ بودم که رسـول خدا؟ص؟ بر 

کـه  گردنبنـدی از طـا بـود  گـردن آن حضـرت  کـه بـر  آن حضـرت وارد شـدند در حالـی 

آن را علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ بـرای ایشـان از سـهم فیـئ خریـده بـود. رسـول خدا؟ص؟ 

بـه ایشـان فرمـود: ای فاطمـه! نگوینـد فاطمـه دختر محمـد پوشـیدنی های متکّبران 

کنـد و فروخـت و بـا مبلـغ آن بـرده ای را خریـد و آزاد  را می پوشـد؟ آن حضـرت آن را 

گشـت. کار مسـرور  سـاخت و رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن 

مشابه اّول.   .  

»حدثنـا الحسـین بـن احمـد بـن ادریـس، قـال: حدثنـا أبی، قـال: حدثنـا احمد بن 

محمـد بـن عیسـی، قـال: أخبرنـی محمـد بـن یحیـی الخـزاز، قـال: حدثنی موسـی بن 

اسـماعیل، عـن أبیـه، عـن موسـی بن جعفر عـن أبیه عن آبائه عـن أمیرالمؤمنین؟ع؟ 

قـال: إن رسـول اهَّلل؟ص؟ دخـل علـی ابنته فاطمـة؟اهع؟، و إذا فی عنقها قادة، فأعرض 

عنهـا، فقطعتهـا و رمـت بهـا، فقـال لهـا رسـول اهَّلل؟ص؟: أنـت منـی یـا فاطمـة. ثـم جـاء 

علـی  غضبـی  و  اهَّلل  غضـب  اشـتد  رسـول اهَّلل؟ص؟:  قـال  ثـم  القـادة،  فناولتـه  سـائل 
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مـن أهـرق دمـی و آذانـی فـی عترتـی. )شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			( یعنـی: 

حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ بـر دختـرش فاطمـه؟اهع؟ وارد شـدند و در 

پـاره  از او روی برگرداندنـد. حضـرت فاطمـه؟اهع؟ آن را  گلوبنـدی دیدنـد و  گـردن او 

از مـن هسـتی  تـو  ایشـان فرمودنـد:  بـه  انداختنـد. رسـول خـدا؟ص؟  کنـاری  و  کردنـد 

گلوبنـد را بـه او دادنـد. رسـول  گدائـی آمـد و حضـرت فاطمـه؟اهع؟  ای فاطمـه. سـپس 

کـه بـر مـن جراحـت وارد  کسـانی  خـدا؟ص؟ فرمودنـد: خشـم خداونـد و خشـم مـن بـر 

کننـد و بـا آزار خاندانـم موجـب آزار مـن شـوند، بسـیار شـدید اسـت. 

همیـن داسـتان را پیـروان سـقیفه و مخالفـان اهل بیـت؟مهع؟ بـا آب و تـاب بیشـتر 

کرده انـد: این گونـه نقـل 

مشابه دّوم.   .  

»حدثنـا أبـو العبـاس محمـد بـن یعقـوب حدثنـا بـه کار بـن قتیبـة القاضـی بمصـر 

کثیـر عـن ابـی سـام  حدثنـا أبـو داود الطیالسـی حدثنـا هشـام عـن یحیـی ابـن ابـی 

عـن ابـی اسـماء الرحبـی عـن ثوبـان قـال: دخـل رسـول اهَّلل؟ص؟ علـی فاطمـة؟اهع؟ و انـا 

معـه و قـد اخـذت مـن عنقهـا سلسـلة مـن ذهـب فقالـت: هـذه اهداهـا الـی أبـو حسـن، 

فقـال رسـول اهَّلل؟ص؟: یـا فاطمـة ایسـرک ان یقـول النـاس فاطمـة بنـت محمـد و فـی 

ج و لـم یقعـد، فعمـدت فاطمـة إلـی السلسـلة فاشـترت  یـدک سلسـلة مـن نـار، ثـم خـر

غامـا فاعتقتـه، فبلـغ ذلـک النبـی؟ص؟ فقال: الحمـد هَّلل الذی نجی فاطمـة من النار« 

گفت: روزی رسـول خدا؟ص؟  کم نیشـابوری، بی تا، ج 	، ص 			( یعنی: ثوبان  )حا

بـودم. حضـرت  ایشـان  مـن همـراه  وارد شـدند در حالی کـه  فاطمـه؟اهع؟  بـر حضـرت 

کرد: این را ابوالحسـن  کـرده بـود و عرض  گـردن بـاز  گردنبنـد طایـی را از  فاطمـه؟اهع؟ 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱68۱۳۹۷

کـرده اسـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ای فاطمـه!  )حضـرت علـی؟ع؟( بـه مـن هدیـه 

آیـا اینکـه مـردم بگوینـد فاطمـه دختـر محمد تو را خوش حـال می سـازد در حالی که در 

ج شدند و ننشستند.  دسـتان تو گردنبندی از آتش باشـد. سـپس رسـول خدا؟ص؟ خار

کـرد و غامـی خریـد و آزاد سـاخت. خبـر آن بـه پیامبـر؟ص؟  گردنبنـد را رد  فاطمـه؟اهع؟ 

کـه فاطمـه را از آتـش نجـات بخشـید!  رسـید، فرمودنـد: سـپاس خداونـدی را 

اسـت.  شـده  نقـل  سـند  پنـچ  بـا  آن،  مشـابه های  و  نقـل  ایـن  دّوم:  خبـر  سـند 

سـندهای خبـر، ضعیـف و غیـر قابل اعتمـاد اسـت. اّولـی در »عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟« 

کتـب پیـروان  بـا یـک سـند و آخـری در  بـا سـه سـند و دیگـری در »أمالـی صـدوق« 

سـقیفه نقـل شـده و از ابتـدا تکلیـف آن روشـن اسـت. نقـل »عیـون« بـا سـه واسـطه 

بـه امـام رضـا؟ع؟ می رسـد و بـه نقـل ایشـان از پـدران بزرگـوار از حضـرت سـجاد؟ع؟ از 

کـه زمـان وفـات اسـماء بنـت عمیس  اسـماء بنـت عمیـس روایـت شـده اسـت. از آنجـا 

مشـخص نیسـت، صحـت دیـدار امـام سـجاد؟ع؟ بـا اسـماء قابـل تحقیق نمی باشـد. 

و  کـرده  روایـت  نقـل  اسـماء  از  نیـز  بکـر  ابـی  بـن  بـن محمـد  قاسـم  کـه  آنجـا  از  ولـی 

ع چندان دور نمی نماید. اّما سـه  هـم دوره بـا امـام سـجاد؟ع؟ بوده اسـت، این موضـو

کرده انـد، ناشـناخته  کـه در سـند بی واسـطه از حضـرت رضـا؟ع؟ نقـل حدیـث  نفـری 

و مجهـول هسـتند. آنچـه سـند ایـن خبـر را بیشـتر مشـکوک می سـازد، روایـت دیگری 

اسـت بـا همیـن سـند از حضـرت سـجاد؟ع؟ از اسـماء بنـت عمیـس، که در آن أسـماء، 

قابلـه ی حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در والدت امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ معرفـی 

کـه قطعـا أسـماء بنـت عمیـس در آن زمـان در حبشـه حضـور  شـده اسـت. در حالـی 

داشـته و در مدینـه نبـوده اسـت و اشـکاالت اعتقـادی دیگـر نیـز بـر آن خبـر وارد اسـت 

کـه تعـدد ناقـان و حضـور چندیـن نفـر از ائمه  ج می باشـد. می بینیـم  کـه از بحـث خـار



۱6۹ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

معصومـان؟مهع؟ در خبـر، نمی توانـد دلیـل صحیـح بـودن مفهـوم روایـت قـرار بگیـرد. 

چنان کـه خبـر »سلسـلة الذهـب« بـا یکـی از همیـن سـه سـند، در »عیـون« آمـده، ولـی 

جملـه ی معـروف و مسـّلم »بشـروط ها و أنـا مـن شـروط ها« از آن حـذف گردیـده اسـت 

)شـیخ صـدوق، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

سند چهارم _ متعلق به مشابه خبر دّوم_ دارای سند قابل اعتنایی است. موسی 

کتـاب اشـعثیات هسـتند. اّما الزم بـه یادآوری  بـن اسـماعیل و پـدرش دو ناقـل اصلـی 

ع روایـات  گـر سـند روایتـی صحیـح باشـد و متـن آن بـا صریـح مجمـو کـه حتـی ا اسـت 

کم تریـن  اعتقـادی دیگـر مخالفـت داشـته باشـد، مـردود شـمرده می شـود و الاقـل، 

گر چاره ای جز  گذاردن آن اسـت، در نهایت ا که با آن می شـود، مسـکوت  مواجهه ی 

کـرده مثـًا حمـل بـر تقیـه، یا برداشـت ناقص  پذیرفتـن نداشـته باشـیم، آن را توجیـح 

راوی و … می نمائیـم.

مفاهیم خبر دّوم.   .  

الـف( حضـرت علـی؟ع؟ از سـهم فـیء، برای فاطمه؟اهع؟ گردنبنـدی از طا خریده 

بودند.

کـه بـدون جنگ به  کلمـه فـیء بـه دو معنـا بـه کار رفتـه اسـت. اّول بـه زمین هایـی 

تصـّرف مسـلمانان در می آیـد و متعلـق بـه پیامبـر؟ص؟ یـا وصـی ایشـان می باشـد. دّوم 

کـه هـر فـردی از آنـان سـهمی در آن  بـه معنـای غنائـم و امـوال عمومـی مسـلمانان 

دارد. ظاهـرًا اینجـا معنـای دّوم مـراد می باشـد. چنـان که در بررسـی مفاهیم مشـترک 

توضیـح دادیـم، ایـن نقـل مخالفـت صریـح بـا علـم و عصمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز 

گردنبندی  که حضرت علی؟ع؟ برای حضرت فاطمه؟اهع؟  دارد. چطور ممکن اسـت 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱۷0۱۳۹۷

کـرده باشـند، امـا پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه آن  تهیـه فرمـوده باشـد و ایشـان نیـز اسـتفاده 

ناخشـنود باشند.

ب( پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: نگوینـد فاطمـه دختـر محمـد پوشـیدنی های متکبـران 

و سـتم پیشـگان را پوشـیده اسـت.

گردنبنـد طـا، در بانـوان معمـول و مرسـوم بـوده و  اسـتفاده از زینـت آالتـی ماننـد 

کـه مـردم بگوینـد لبـاس جّبـاران را  برخـورداری از آن باعـث چنـان تمایـزی نمی شـود 

پوشـیده اسـت.

ای  هسـتی  مـن  از  تـو  فرمودنـد:  پیامبـر؟ص؟  اسـت  آمـده  مشـابه  قصـه ی  در  ج( 

مـن  بـر  کـه  کسـانی  بـر  مـن  خشـم  و  خداونـد  خشـم  فرمودنـد:  هم چنیـن  فاطمـه! 

کننـد و خونـی از مـن بریزنـد و بـا آزار خاندانـم موجـب آزار مـن شـوند،  جراحـت وارد 

اسـت. شـدید  بسـیار 

کـه در اخبـار دیگـر نیـز وارد شـده اسـت، جز  هـر دوی ایـن جمـات، جماتـی اسـت 

اینکـه جملـه ی اول ناقـص نقـل شـده و در اخبـار دیگـر هـر جـا رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن 

کـه »و  کرده انـد  لفـظ نسـبت بـه اهل بیـت؟مهع؟ اسـتفاده فرموده انـد در ادامـه اضافـه 

انـا منـک« یـا »و انـا منکـم«. یعنـی: مـن از شـما هسـتم و شـما از مـن می باشـید. و بـا 

ایـن جملـه، خصوصیـات و فضائـل اهل بیـت؟مهع؟ را بـا نفـس نفیـس نبـوی همرتبه و 

هم شـأن معرفـی می فرمودنـد.

کـه اسـتفاده از فرمایشـات مشـهور پیامبـر؟ص؟ در اخبـار جعلـی،  قبـا »گفتـه شـد 

یکـی از ترفندهـای دشـمنان در سـتیز بـا اهـل ایمـان بـوده اسـت.

د( در خبـر مشـابه دّوم آمـده اسـت: ثوبـان گفـت همـراه پیامبـر؟ص؟ بـر فاطمه؟اهع؟ 



۱۷۱ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

شدم. 

کـه بـه منـزل دختر رسـول خدا؟ص؟ وارد شـود در  چگونـه ثوبـان اجـازه یافتـه اسـت 

کـوری خـود را پوشـاندند و پشـت پـرده  حالی کـه مـا می دانیـم ایشـان حتـی از شـخص 

که داسـتان دیگری را  رفتند؟ شـخصیت ثوبان در این داسـتان مشـکوک اسـت. چرا 

در اعتـراض پیامبـر؟ص؟ بـه پـرده خانـه فاطمـه؟اهع؟ از قول او نقل شـده اسـت.

ه( در خبـر مشـابه دّوم آمـده اسـت: پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: آیـا اینکـه مـردم بگوینـد 

گردنبنـدی  کـه تـو صاحـب  فاطمـه دختـر محمـد، تـو را خوش حـال می سـازد در حالـی 

از آتـش باشـی.

گردنبند، نشـانه ی آتش باشـد، هیچ دلیلی ذکر نشـده اسـت. مثًا در  برای اینکه 

خبـر مربـوط بـه عایشـه، حضـرت عـدم پرداخـت زکات را دلیـل نشـانه ی آتـش بـودن 

آن بـرای عایشـه بیـان می فرماینـد. ولـی اینجـا هیـچ سـببی بـرای فرمایـش خـود ذکـر 

بـرای  گردنبنـد طـا  کـه نفـس داشـتن  بـه دسـت می آیـد  ایـن نتیجـه  نمی فرماینـد. 

ع بـوده اسـت و ایشـان بـه خاطـر دختـر پیامبـر؟ص؟ بـودن بایـد در  فاطمـه؟اهع؟ ممنـو

کننـد، تـا مبـادا بعضـی از مـردم از ایـن  تمامـی عمـر در نهایـت فقـر و نـداری زندگـی 

آشـکار  و  روشـن  دیگـر  اخبـار  بـا  آن  مخالفـت  و  بی پایگـی  باشـند.  ناخـوش  ع  موضـو

می باشـد.

که پیامبر؟ص؟ فرمودند: سـپاس خداوندی  و( در خبر مشـابه خبر دّوم آمده اسـت 

کـه فاطمـه را از آتش نجات داد؟! را 

بهشـت  مشـتاق  هـرگاه  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بزرگـواری  بانـوی  اسـت  ممکـن  آیـا 

کـه پیامبـر؟ص؟ چنـان فرمایشـی بفرمایـد.  کاری دسـت زنـد  می شـد او را می بوئیـد بـه 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱۷2۱۳۹۷

بـا جـان  بـا صریـح همگـی اخبـار عصمـت و یگانگـی فاطمـه؟اهع؟  بـاال  لفـظ  تناقـض 

می باشـد. محسـوس  و  معلـوم  خـدا؟ص؟  رسـول 

خبر سّوم.  

کان رسـول اهَّلل؟ص؟ و سـلم اذا أراد السـفر سـلم  »عن زراره عن ابی جعفر؟ع؟ قال: 

علـی مـن أراد التسـلیم علیـه مـن أهلـه، ثـم یکـون آخـر مـن یسـلم علیـه فاطمـه؟اهع؟ 

فیکـون توجهـه الـی مـن بیتهـا و اذا رجـع بـدأ بهـا. فسـافر مـره و قـد أصـاب علـی؟ع؟ 

ج فأخـذت سـوارین مـن فضـه و علقـت  شـیئا مـن الغنیمـه فدفعـه الـی فاطمـه ثـم خـر

علـی بابهـا سـترا. فلمـا قـدم رسـول اهَّلل دخـل المسـجد فتوجـه نحـو بیـت فاطمـه؟اهع؟ 

کمـا کان یصنـع فقامـت فرحـه الـی أبیهـا )صبابـه و شـوقا الیـه(. فنظـر؟ص؟ و سـلم فاذا 

فـی یدهـا سـواران مـن فضـه و اذا علـی بابهـا سـتر. فقعـد رسـول اهَّلل؟ص؟ حیـث ینظـر 

الیهـا فبکـت فاطمـه و حزنـت و قالـت: مـا صنـع هذا أبـی قبلها، فدعـت ابنیها و نزعت 

السـتر من بابها و خلعت السـوارین من یدها ثم دفعت السـوارین الی أحدهما و السـتر 

الـی الخـر. ثـم قالـت لهمـا: انطلقـا الـی أبـی فاقرئـاه السـام و قوال لـه: ما أحدثنـا بعدک 

بـه؟ فجـآه فأبلغـاه ذلـک عـن أمهمـا فقبلهمـا رسـول اهَّلل؟ص؟  غیـر هـذا، فمـا شـأنک 

السـوارین فکسـرا  بذینـک  أمـر  ثـم  واحـد منهمـا علـی فخـذه  کل  أقعـد  و  التزمهمـا  و 

فجعلهمـا قطعـا قطعـًا ثـم دعـا أهـل الصفـه قـوم مـن المهاجریـن لـم یکـن لهـم منـازل 

ع و السـجود  و ال أمـوال فقسـمه بینهـم أزرا ثـم أمـر النسـاء ال یرفعـن رؤوسـهن من الرکو

حتـی یرفـع الرجـال رؤوسـهم و ذلـک أنهـم مـن صغـر ازارهـم اذا رکعـوا و سـجدوا بـدت 

ع و  عورتهـم مـن خلفهـم ثـم جـرت بـه السـنه أن ال ترفـع النسـاء رؤوسـهن مـن الرکـو

لیکسـونها  فاطمـه  اهَّلل  رحـم  رسـول اهَّلل؟ص؟:  قـال  ثـم  الرجـال.  یرفـع  السـجود حتـی 



۱۷۳ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کسـوه الجنـه و لیحلینهـا بهذیـن السـوارین مـن حلیـه الجنـة«  اهَّلل بهـذا الس تـر مـن 

)طبرسـی، 				 ق، ص 		(. یعنـی: امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ هـرگاه 

کـه می خواسـت خداحافظـی  می خواسـت بـه سـفر بـرود بـا هـر کـس از خویشـاوندانش 

کـه خداحافظی می فرمود فاطمه؟اهع؟ بود و شـروع سـفرش  می کـرد و بـا آخریـن فـردی 

از خانـه او بـود و چـون بـاز می گشـت ابتـدا نـزد آن حضـرت می رفـت. یک بـار مسـافرت 

کـرد و علـی؟ع؟ چیـزی از غنیمـت بـه دسـت آورده بـود و آن را بـه فاطمـه؟اهع؟ داد. 

سـپس )بـا پیامبـر( بیـرون رفـت و فاطمه؟اهع؟ دو دسـتبند نقره ای تهیـه کرد و بر درب 

خانـه اش پـرده ای آویخـت و چـون رسـول خـدا؟ص؟ وارد مسـجد شـد بـه سـوی خانـه 

کار را می کـرد و فاطمـه؟اهع؟ با شـادمانی  کـه قبـًا همیـن  فاطمـه؟اهع؟ روی آورد، چنـان 

کـه بـه آن حضـرت داشـت و آن  بـه سـوی پـدرش رفـت بـه خاطـر شـیفتگی و شـوقی 

کـرد و بـر دسـت وی دو دسـتبند نقـره ای و بـر درب خانـه پـرده ای  حضـرت؟ص؟ نـگاه 

آویختـه دیـد، رسـول خـدا؟ص؟ وقتـی آنهـا را دیـد )در مسـجد( نشسـت و )وارد خانـه 

گفـت: پـدرم قبـل از این چنیـن  گریـه افتـاد و غمگیـن شـد و  نشـد( و فاطمـه؟اهع؟ بـه 

کنـد و دو دسـتبند را  نمی کـرد و دو پسـرش را فراخوانـد و آن پـرده را از درب خانـه اش 

از دسـتش در آورد. سـپس دو دسـتبند را به یکی از آن دو و آن پرده را به دیگری داد 

و بـه آن دو فرمـود: بـه نـزد پـدرم برویـد و بـه او سـام برسـانید و بـه او بگوییـد: پـس از 

کـن. آن دو بـه نـزد آن  کاری نکردیـم، بـا آن هـر چـه خواهـی  )رفتـن( شـما غیـر از ایـن 

حضرت آمدند و این پیام را از جانب مادرشـان به ایشـان رسـاندند و رسـول خدا؟ص؟ 

گرفت و هر یک از آن دو را بر ران خود نشـانید. درباره ی  آن دو را بوسـید و در آغوش 

کـرد. سـپس اهـل صفه  آن دو دسـتبند امـر فرمـود آنهـا را شکسـتند و آن دو را تکه تکـه 

گروهـی از مهاجـران بودنـد و خانـه و اموالـی نداشـتند را فراخوانـد و آن را بیـن آنهـا  کـه 
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از جهـت کمـک تقسـیم فرمـود. سـپس بـه زنان امر فرمـود )در نماز جماعت( سرشـان 

کننـد و ایـن از آن  ع و سـجود بلنـد نکننـد تـا وقتی کـه مـردان سرشـان را بلنـد  را از رکـو

ع می رفتنـد و  کوتـاه بـودن جامه شـان وقتـی بـه رکـو کـه مـردان بـه خاطـر  جهـت بـود 

سـجده می کردنـد عورت هایشـان از پشـت سرشـان دیـده می شـد. سـنت بـر آن جـاری 

ع و سـجود بـر ندارنـد تا اینکـه مردان بردارند. سـپس  شـد تـا زنـان سرهایشـان را از رکـو

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: خـدا فاطمـه را رحمـت کند، خداونـد البته به خاطـر این پرده 

از زینت هـای  ایـن دو دسـتبند  بـه خاطـر  از پوشـش های بهشـت می پوشـاند و  را  او 

بهشـت تزیینـش می فرمایـد.

خبـر سـّوم بـه صـورت مرسـل، از زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده و از لحـاظ سـند 

اسـت. بی اعتبـار 

مفاهیم خبر سّوم.   .  

کـه فاطمه؟اهع؟ برای پشـت درب خانه تهیـه فرمودند  الـف( در ایـن نقـل پـرده ای 

و دو النگوی نقره، موجب ناخشـنودی رسـول خدا؟ص؟ شـده اسـت.

پـرده پشـت درب خانـه  از  اسـتفاده  اّول، عـدم اشـکال  بررسـی مفاهیـم خبـر  در 

و وجـود آن در خانه هـای پیامبـر؟ص؟ بررسـی شـد. بـرای النگوهـای نقـره نیـز ماننـد 

گردنبنـد طـا، هیـچ عّلـت و دلیلی ذکر نشـده اسـت. ظاهرًا تقصیـر فاطمه؟اهع؟ در  خبـر 

اسـتفاده از دو النگـوی نقـره - بـه زعـم سـازنده ی داسـتان - تجمل گرایـی ایشـان در 

کـه رسـول خدا؟ص؟  کـرده  زمـان نـاداری و عسـرت مسـلمانان مدینـه اسـت و فرامـوش 

کـرده و بـه تبـع، ایشـان  کفـو و هم شـأن او را زاهدتریـن مـردم معرفـی  همسـر و تنهـا 

کـه از اخبـار زیـادی وضـع زندگـی سـاده  نیـز پرهیزکارتریـن مـردم دنیـا بوده انـد، چنـان 



۱۷5 وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کـه تمامـی افعـال و  و بی پیرایـه ایشـان آشـکار و روشـن اسـت. غیـر آنکـه شـخصیتی 

کـردارش نشـانه ی اراده و خشـنودی خداونـد اسـت بـا معیارهـا و اشـخاص سـنجیده 

که با عملکرد و رفتار آن بزرگوار شـناخته  نمی شـود، بلکه معیارها و اشـخاص هسـتند 

می شـوند.

را توسـط  النگوهـا  و  پـرده  و  گریسـتند  بزگـوار  پـدر  از بی توجهـی  ب( فاطمـه؟اهع؟ 

کار  شـما  غیبـت  در  مـا  کـه  دادنـد  پیغـام  و  فرسـتاده  ایشـان  خدمـت  حسـنین؟امهع؟ 

نداده ایـم. انجـام  آن  غیـر  تـازه ای 

اسـتفاده  پـدر  غیبـت  از  فاطمـه؟اهع؟  حضـرت  نقل شـده،  داسـتان های  بیشـتر  در 

ایـن شـبهه در خواننـده ایجـاد  کرده انـد.  یـا منـزل تهیـه  بـرای خـود  کـرده و چیـزی 

کـه بـه خواسـته های خـود در غیـاب پـدر  کـه ایشـان منتظـر فرصتـی بوده انـد  می شـود 

کـه  کـه احتمـااًل بـا آن مخالفـت می فرموده انـد، جامـه ی عمـل بپوشـانند. در حالـی 

گـردی از ایـن افتراءهـا بـر دامـن بزرگـواری  کـه  منزلـت ایشـان بسـیار رفیع تـر از آنسـت 

کـه در  گشـته  ع عملکـرد دقیقـًا بـرای عایشـه نقـل  او بنشـیند و شـگفت آنکـه ایـن نـو

کـه گاهی با مخالفت ایشـان روبرو  غیـاب پیامبـر؟ص؟ دسـت بـه تهیه وسـایلی می زده 

می شـده اسـت. نمونه هـای از آن را خواهیـم آورد.

ج( رسـول خـدا؟ص؟ النگوهـا را شکسـت و پـرده را قطعه قطعـه نمـود و بیـن اهـل 

کـه نـه منـزل داشـتند و نـه لباسـی، تقسـیم فرمـود. کـه مهاجرینـی بودنـد  ُصّفـه 

بـرای  کافـی  لبـاس  فقـر  شـدت  از  ُصّفـه  اهـل  از  عـده ای  کـه  گفته شـده  خبـر  در 

فرمـود  تقسـیم  آنهـا  بیـن  را  پـرده  پیامبـر؟ص؟  و  نداشـته اند  خـود  عـورت  پوشـاندن 

ع و سـجود  کـه زن هـا بعـد از مردهـا سـر از رکـو کـه دسـتور داده بودنـد  و اضافه شـده 
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فقـرا  عـورت  آشـکار شـدن  و همیـن سـّنت شـد.  نبیننـد  را  ایشـان  عـورت  تـا  بردارنـد 

کـه تنهـا در ایـن خبـر بـه  بـه خاطـر نداشـتن لبـاس در نمـاز جماعـت موضوعـی اسـت 

کـه عـّده ای حتـی بـه  کـم بـوده  آن اشـاره شـده اسـت. آیـا بقـدری پارچـه در مدینـه 

چـه  تابسـتان  و  زمسـتان  در  پـس  بوده انـد؟  مشـکل  دچـار  نیـز  عـورت  س تـر  انـدازه 

می کرده انـد؟ پوشـاندن عـورت در نمـاز واجب می باشـد و در غیر آن نماز باطل اسـت. 

چگونـه نمـاز آنـان را پیامبـر؟ص؟ صحیـح می دانسـته اند؟ آیـا دیـدن عـورت اهـل ُصّفه 

کـه در صف پشـت ایشـان واقع می شـده اند،  تنهـا بـر زنـان حـرام بـوده اسـت و مردانـی 

گناهـی مرتکـب نمی شـده اند؟ جعـل کننـده داسـتان خـود را در معضـات پیچیـده ای 

اسـت. انداختـه 

خبر چهارم.  

»حدثنـا عبـد اهَّلل حدثنـی أبـی حدثنـا ابـن نمیـر حدثنـا فضیـل یعنـی ابـن غـزوان 

بابهـا  أتـی فاطمـة فوجـد علـی  بـن عمـر: إن رسـول اهَّلل؟ص؟  نافـع عـن عبـد اهَّلل  عـن 

کان یدخـل اال بـدأ بهـا، قـال فجـاء علـی فرآهـا مهمـة  سـترا فلـم یدخـل علیهـا و فلمـا 

فقـال: مالـک؟، فقالـت: جـاء إلـی رسـول اهَّلل؟ص؟ فلـم یدخـل علـی، فاتـاه علـی فقـال: 

یـا رسـول اهَّلل، ان فاطمـة اشـتد علیهـا انـک جئتهـا فلـم تدخـل علیهـا، فقـال: و مـا أنـا 

و الدنیـا و مـا أنـا و الرقـم، قـال: فذهـب إلـی فاطمـة فاخبرهـا بقـول رسـول اهَّلل؟ص؟، 

فقالـت: فقـل لرسـول اهَّلل؟ص؟ انـه فمـا تأمرنـی بـه، فقـال: قـل لهـا ترسـل بـه إلـی بنـی 

و بخـاری، 	0		 ق، ج 	، ص  بـن حنبـل، بی تـا، ج 	، ص 		  )احمـد  فـان …« 

0		(. یعنـی: رسـول خـدا؟ص؟ بـر در خانـه حضـرت فاطمـه؟اهع؟ آمدنـد و بـر در خانـه 

پـرده ای دیدنـد بـر ایشـان وارد نشـدند و برگشـتند. حضـرت هیـچ گاه در مدینـه وارد 



۱۷۷ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

نمی شـد مگـر اینکـه اول بـه دیـدار حضـرت فاطمـه؟اهع؟ می رفـت. حضـرت علـی؟ع؟ 

بـه منـزل آمدنـد، حضـرت فاطمـه؟اهع؟ را غمگیـن دیدنـد. پرسـیدند: چـه اتفاقی برای 

کـرد: رسـول خـدا؟ص؟ به سـوی من آمـد و بر من وارد نشـد.  شـما افتـاده اسـت؟ عـرض 

کـرد: ای رسـول خـدا، همانا  حضـرت علـی؟ع؟ بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ رفـت و عـرض 

کـه شـما بـه سـوی او رفته و بـر او وارد نشـده اید. حضرت  گـران آمـده  بـر فاطمـه خیلـی 

کار! علـی؟ع؟ بـه نـزد فاطمه؟اهع؟  کار، مـرا بـا نقـش و نـگار چـه  فرمـود: مـرا بـا دنیـا چـه 

کـرد: بـه  گاه سـاخت. فاطمـه؟اهع؟ عـرض  رفـت و او را از فرمایـش رسـول خـدا؟ص؟ آ

رسـول خـدا بگـو مـرا در مـورد آن، چـه امـر می فرماییـد؟ فرمـود: بگـو بـه او آن را بـه 

سـوی بنـی فـان بفرسـت.

مفاهیم خبر چهارم.   .  

ج می شـوند و تنهـا بـا  الـف( رسـول خـدا؟ص؟ بـا حالـت قهـر از نـزد دخترشـان خـار

را بیـان می فرماینـد. سـؤال حضـرت علـی؟ع؟ علـت ناخشـنودی خـود 

بـه  را  خـود  ناراحتـی  دلیـل  پیامبـر؟ص؟  چـرا  کـه  می شـود  ح  مطـر سـؤال  ایـن 

فاطمـه؟اهع؟ نفرمودنـد تـا ایشـان همانجـا اقـدام به رفـع آن نماید و غم و اندوه ایشـان 

کـه بیـن آن دو بزرگـوار  گمـان را پیـش مـی آورد  طوالنـی نگـردد؟ رفتـار نقل شـده ایـن 

گشـته اسـت؟ ع باعـث نمایـان شـدن آن  کدورتـی بـوده و ایـن موضـو

ب( رسـول خـدا؟ص؟ پـس از سـؤال امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از علـت دلتنگـی ایشـان، 

نقـش و نـگار روی پـرده را سـبب آن ذکـر می فرماینـد.

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه خـود پـرده اعتـراض فرموده  ایـن خبـر تکلیـف داسـتان هایی را 

رسـول  ناخرسـندی  اصـل  می شـود  معلـوم  یعنـی  می کنـد.  مشـخص  نیـز  را  بودنـد 
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خـدا؟ص؟ از نقـش و نـگار روی پـرده بـوده اسـت و نـه از خـود پـرده. تنهـا ایـن سـؤال 

که آن را به فاطمه؟اهع؟  کسی اتفاق افتاده  که حقیقت ماجرا برای چه  باقی می ماند 

کـه در  کتفـا نکـرده و آنقـدر آن را بزرگ نمایـی نموده انـد  نسـبت داده انـد و بـه ایـن ا

بعضـی از اخبـار خـود پـرده بـه جـای تصاویـر آن، موجـب ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ قلمـداد 

کتاب هـای پیـروان سـقیفه ایـن معّمـا حـل می شـود.  ع بـه  شـده اسـت. بـا رجـو

»حدثنـا مسـدد حدثنـا عبـد اهَّلل بـن داود عـن هشـام عـن أبیـه عـن عائشـة قالـت: 

انزعـه فنزعتـه«  ان  فأمرنـی  تماثیـل  فیـه  و علقـت درنـوکا  النبـی؟ص؟ مـن سـفر  قـدم 

)بخـاری، 	0		 ق، ج 	، ص 		 و احمـد بـن حنبـل، بی تـا، ج 	، ص 			(.

آن  بـر روی  کـه  پارچـه مخملـی  مـن  و  آمدنـد  از سـفر  پیامبـر؟ص؟  گفـت:  عایشـه 

کـه آن را بـردارم،  تصاویـر )موجـودات زنـده( بـود آویختـه بـودم، حضـرت امـر فرمـود 

برداشـتم. پـس 

گرفتـه  کـه خبـر بـاال پـس از بازگشـت رسـول خـدا؟ص؟ از سـفر صـورت  کنیـد  دقـت 

کـه  کـه بـرای فاطمـه؟اهع؟ نقـل شـده اسـت. تنهـا بـا ایـن تفـاوت  اسـت. دقیقـًا همـان 

پیامبـر؟ص؟، عایشـه را تنهـا امـر بـه برداشـتن پـرده فرمودنـد، ولـی دختـر خـود را بـه 

کـه این گونـه افتراهـا از زندگـی سراسـر زهـد  شـّدت مـورد مؤاخـذه قـرار دادنـد. در حالـی 

حضـرت صدیقـه؟اهع؟ بسـیار دور اسـت ولـی مـوارد مشـابه آن در زندگـی عایشـه بسـیار 

دیـده می شـود. 

»حدثنـا علـی بـن عبـد اهَّلل، قـال: حدثنـا سـفیان، قـال: سـمعت عبـد الرحمـن بـن 

القاسـم، قـال: سـمعت عائشـة قالـت: قـدم رسـول اهَّلل؟ص؟ مـن سـفر و قد سـترت بقرام 

لـی علـی سـهوة لـی فیهـا تماثیـل، فلما رآه رسـول اهَّلل؟ص؟ هتکـه و …« )بخـاری، 	0		 



۱۷۹ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

گفـت: یک بـار رسـول خـدا؟ص؟ از سـفر بازگشـتند و  ق، ج 	، ص 		(. یعنـی: عایشـه 

کـه روی آن تصاویـری بود پوشـانده بـودم. هنگامی که  مـن گنجـه ای را بـا پارچـه ای 

کردنـد و … رسـول خـدا؟ص؟ آن را دیدنـد، پـاره اش 

گویـا اسـتفاده از پارچـه مصـور توسـط عایشـه بارهـا تکـرار شـده اسـت. در دفعـات 

کراهـت خـود را عمـًا  کتفـا فرمودنـد و در دفعـات بعـد  اّول پیامبـر؟ص؟ بـه نهـی تنهـا ا

نشـان داده انـد. و ظاهـرًا بـاز هـم عایشـه متنبـه نشـده و موجبـات خشـم پیامبر؟ص؟ را 

کـرده اسـت: فراهـم 

»حدثنـا منصـور بـن ابـی مزاحـم حدثنـا ابراهیـم بن سـعد عـن الزهری عن القاسـم 

بن محمد عن عائشـة قالت: دخل علّی رسـول اهَّلل؟ص؟ و انا متسـترة بقرام فیه صورة 

فتلـون وجهـه، ثـم تنـاول السـتر فهتکـه ثـم قـال …« )مسـلم نیشـابوری، بی تـا، ج 	، 

کـه مـن بـا  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟ بـر مـن وارد شـد در حالـی  ص 			( یعنـی: عایشـه 

کـه روی آن تصاویـری بـود خود را پوشـانده بودم، رنـگ صورت حضرت از  پارچـه ای 

کـرد و فرمود: … کـرد، سـپس پارچـه را پـاره  خشـم تغییـر 

و نیز:

»حدثنـا یحیـی بـن یحیـی قال: قرأت علی مالک عن نافع عن القاسـم بن محمد 

عـن عائشـة قالـت انهـا اشـترت نمرقـة فیهـا تصاویـر فلمـا رآها رسـول اهَّلل؟ص؟ قـام علی 

البـاب فلـم یدخـل، فعرفـت أو فعرفـت فـی وجهـه الکراهیـة فقالت: یا رسـول اهَّلل اتوب 

إلـی اهَّلل و الـی رسـوله، فمـاذا اذنبـت، فقـال رسـول اهَّلل؟ص؟: مـا بـال هـذه النمرقـة؟، 

فقالـت: اشـتریتها لـک تقعـد علیها و توسـدها، فقـال رسـول اهَّلل؟ص؟: ان اصحاب هذه 

الصـور یعذبـون و یقـال لهـم احیـوا مـا خلقتـم ثـم قـال ان البیـت الـذی فیـه الصـور ال 



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱80۱۳۹۷

تدخلـه المائکـة … .« )مسـلم نیشـابوری، بی تـا، ج 	، ص 			 و بخـاری، 	0		 

گفـت  ق، ج 	، ص 		 و مالـک بـن أنـس، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: عایشـه 

کـه بـر آن تصاویـری بـود، هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را دیـد  کـه او بالشـی خریـد 

بـر در خانـه ایسـتاد و داخـل نشـد. عایشـه ناراحتـی را در چهـره ی پیامبـر؟ص؟ دیـد و 

کـرد: ای رسـول خـدا توبـه می کنـم بـه سـوی خـدا و بـه سـوی رسـولش، چـه  عـرض 

کـرد:  گناهـی مرتکـب شـده ام؟ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ایـن بالـش چیسـت؟ عـرض 

کنـی. رسـول خـدا؟ص؟  کـه بـر آن بنشـینی و بـه آن تکیـه  آن را خریـده ام بـرای شـما 

فرمـود: همانـا سـازندگان ایـن تصاویـر روز قیامـت عـذاب می شـوند، و به ایشـان گفته 

کـه در آن تصویـر  کرده ایـد زنـده سـازید. سـپس فرمـود: خانـه ای  می شـود آنچـه خلـق 

باشـد فرشـتگان وارد نمی شـوند.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از ورود بـه آن امتنـاع ورزیده انـد، خانـه ی عایشـه  خانـه ای 

کـه خانه ی فاطمـه؟اهع؟ همـان خانه ای  اسـت، نـه خانـه ی صّدیقـه طاهـره؟اهع؟؛ چـرا 

گشـته: >فـی بیـوت اذن اهَّلل ان ترفـع و یذکـر فیـه  کـه در قـرآن چنیـن وصـف  اسـت 

»مختلـف  اسـت:  شـده  معرفـی  این گونـه  جامعه ی کبیـره  زیـارت  در  و   >… اسـمه 

الوحـی«. و مهبـط  المائکـه 

کـه در خصـوص اسـتفاده ی عایشـه از پارچـه ی مصـّور یـا امثـال آن وارد  اخبـاری 

کتـب مخالفـان بابـی را بـه خـود اختصـاص داده  کـه در  شـده، بـه قـدری زیـاد اسـت 

کرده انـد.  کاسـتی هایی از یکدیگـر نقـل  و هـر یـک از آنهـا بـا اختافـات و اضافـات و 

کـه اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ در همـه ی آنهـا بـه تماثیـل و  مسـئله ی مهـم آن اسـت 

کـه توضیح  تصاویـر موجـودات زنـده )احتمـااًل تصویـر انسـان( در آنهـا بوده اسـت چرا 

گـر  کـه تصویـر در آن باشـد وارد نمی شـوند. یعنـی ا فرمودنـد فرشـتگان در خانـه ای 



۱8۱ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کـردن آن از منظـر مبـارک  حّتـی فقـط نقـش و نـگار می داشـت، حضـرت تنهـا بـه دور 

کـه بعضـی از اخبـار در  کتفـا می فرمـود چنـان  خـود بـه جهـت زهـد و اعـراض از دنیـا، ا

مـورد عایشـه نشـان گر همیـن معنـا اسـت )نسـایی، بی تـا، ج 	، ص 	0	، ح 				(.

امـام علـی؟ع؟ نیـز در سـخنی بـه آن اشـاره می فرمایـد: »و یکـون السـتر علـی بـاب 

بیتـه فتکـون فیـه التصاویـر، فیقـول یـا فانـه _ الحـدی ازواجـه _ غیبیـه عنـی، فانـی 

اذا نظـرت الیـه ذکـرت الدنیـا و زخارف هـا …« )سـید رضـی، 				 ق، ج 	، ص 		، 

خطبـه ی 0		( یعنـی: و پـرده ای بـر در خانـه اش بـود که بر آن نقوشـی وجود داشـت. 

که  پس فرمود: ای فانی )به یکی از همسـرانش(، آن را از چشـمان من دور دار. چرا 

مـن هنگامی کـه بـه آن می نگـرم بـه یـاد دنیـا و زینت هایـش می افتـم … .

و در اخبـار ائمـه ی معصومـان؟مهع؟ نیـز وارد شـده اسـت که مائکـه در خانه ای که 

کـه قابـل  در آن صـورت انسـان یـا تمثـال باشـد وارد نمی شـوند. بـه هـر حـال واقعیتـی 

کـه عایشـه بـه تهیـه ی این گونـه لباس هـا، پارچه هـا، فرش هـا  انـکار نیسـت آن اسـت 

و … عاقـه ی خاصـی داشـته و نه تنهـا در زمـان پیامبـر؟ص؟، بلکه بعد از ایشـان نیز به 

اسـتفاده از آنهـا مبـادرت می ورزیده اسـت. 

»)أخبرنـا( أبـو أحمـد عبـد اهَّلل بـن محمـد بـن الحسـن المهرجانـی أنبأنـا أبـو بکـر 

محمـد بـن جعفـر المزکـی حدثنـا محمـد بـن ابراهیـم حدثنـا ابـن بکیـر حدثنـا مالـک 

کانـت  عـن هشـام بـن عـروة عـن ابیـه عـن اسـماء بنـت أبـی بکـر قالـت: انهـا )عایشـه( 

تلبـس المعصفـرات المشـبعات و هـی محرمـة« )بیهقـی، بی تـا، ج 	، ص 		( یعنـی: 

کـه  گفـت: عایشـه لباس هـای قرمـز تنـدی می پوشـید در حالـی  اسـماء دختـر ابوبکـر 

بـرای حـج محـرم بـود.



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱82۱۳۹۷

و نیز:

»أخبرنـا عبـد اهَّلل بـن مسـلمة بـن قعنب حدثنا عبد العزیز بـن محمد عن عمرو بن 

أبـی عمـرو قـال سـألت القاسـم بـن محمـد قلـت: إن ناسـا یزعمـون أن رسـول اهَّلل؟ص؟ 

نهـی عـن االحمریـن العصفـر و الذهـب، فقـال: کذبـوا … و اهَّلل لقـد رأیـت عائشـة تلبس 

المعصفـرات و تلبـس خواتـم الذهـب« )محمـد بـن سـعد، بی تـا، ج 	، ص 0	( یعنی: 

لباس هـای  کـه  حالـی  در  دیـدم  را  عایشـه  قسـم  بخـدا   … گفـت:  محمـد  بـن  قاسـم 

قرمـزی پوشـیده بـود و انگشـترهای طـا در دسـتانش بـود.

کـه نشـان دهنده ی اسـتفاده مکـرر عایشـه از لباس هـای فاخـر، بـا  اخبـار دیگـری 

ع اسـت وجـود دارد )عسـکری، 				 ق، ج 	، ص 			(. ح هـای متنـو رنگ هـا و طر

کـه عایشـه از ابتـدا از همراهـی بـا شـرایط زندگـی  اینهـا نشـان دهنده ی آن اسـت 

از بیـن  بـا رحلتشـان  رسـول خـدا؟ص؟ سـرباز مـی زده اسـت و وقتـی نظـارت حضـرت 

رفـت، آزادی عمـل او باعـث شـد هرگونـه که دوسـت داشـت در زمامداری پـدر و رفیق 

کنـد. عثمـان نیز تا حقـوق خصوصی او را از بیت المـال قطع نکرده بود،  پـدرش رفتـار 

خلیفـه بـر حـق بـود، ولـی بعـد از آن، نعثـل شـد.

کـه فاطمـه؟اهع؟ پـرده را به خانه ی  ج( در پایـان خبـر پیامبـر؟ص؟ دسـتور می دهنـد 

گـر اسـتفاده از  شـخصی از بنـی فـان بفرسـتند. در اینجـا نیـز تناقضـی وجـود دارد. ا

پـرده بـه خاطـر داشـتن تصاویـر محـل اشـکال بـوده اسـت، چـرا حضـرت آن را بـرای 

شـخص دیگـر فرسـتاده اند؟ آیـا ایـن اشـکال تنهـا بـرای خانـه دختـر ایشـان می باشـد؟

خبر پنجم. .

»حدثنـا عبـد اهَّلل حدثنـی أبـی حدثنـا محمـد بـن جحـاده حدثنـی حمیـد الشـامی 



۱8۳ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کان رسـول اهَّلل؟ص؟ اذا  عـن سـلیمان المنبهـی عـن ثوبـان مولـی رسـول اهَّلل؟ص؟ قـال: 

سـافر آخـر عهـده بانسـان مـن أهلـه فاطمـه و أول مـن یدخـل علیـه اذا قـدم فاطمـه. 

فقـدم مـن غـزاه لـه فاتاهـا فـاذا هـو بمسـح علـی بابهـا و رأی علـی الحسـن و الحسـین 

قلبیـن مـن فضـه فرجـع و لـم یدخـل علیهـا، فلمـا رأت ذلـک فاطمـه؟اهع؟ ظنـت انـه 

لـم یدخـل علیهـا مـن اجـل مـا رأی، فهتکـت السـتر و نزعـت القلبیـن مـن الصبییـن 

همـا  و  رسـول اهَّلل؟ص؟  الـی  فانطلقـا  بینهمـا،  فقسـمته  الصبیـان  فبکـی  فقطعتهمـا، 

یبکیـان فاخـذه رسـول اهَّلل؟ص؟ منهمـا فقـال: یـا ثوبـان اذهب بهذا الی بنـی فان أهل 

بیـت بالمدینـه و اشـتر لفاطمـه قـاده مـن عصـب و سـوارین من عاج، فـان هؤالء أهل 

کلـوا طیباتهـم فـی حیاتهـم الدنیا …« )احمد بـن حنبل، بی تا، ج  بیتـی وال أحـب ان یا

	، ص 			 و حماد بن اسحاق، 	0		 ق، ص 		 و اربلی، 	0		 ق، ج 	، ص 		 

کشـف الغمه( از مسـند احمـد و مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		 از 

از  نفـر  آخریـن  می کـرد  سـفر  هـرگاه  خـدا؟ص؟  رسـول  کـرد:  نقـل  ثوبـان  یعنـی: 

کـه دیـدار می کـرد فاطمـه؟اهع؟ بـود و چون باز می گشـت بـر اولین نفری  خانـواده اش را 

کـه وارد می شـد فاطمـه؟اهع؟ بـود. از یکـی از جنگ هایـش به نزد او آمـد و بر درب خانه 

پارچـه ای از پشـم و بـر )دسـت( حسـن و حسـین؟امهع؟ دو دسـتبند نقـره ای مشـاهده 

فرمـود و بازگشـت و بـر فاطمـه؟اهع؟ وارد نشـد! هنگامی کـه فاطمـه؟اهع؟ ایـن را دیـد، 

کـه آن جنـاب بـه خاطـر آنچـه مشـاهده فرمـوده بـر او وارد نشـده اسـت. پـرده  فهمیـد 

کـودک درآورد و خـرد سـاخت. آن دو  کـرد و آن دو دسـتبند را از )دسـت( آن دو  را پـاره 

کـرد )پـرده را بـه یکـی داد و دسـتبندها  گریسـتند و آن را بیـن آن دو تقسـیم  کـودک 

گریـه می کردنـد بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمدنـد و  کـه  را بـه دیگـری( و آن دو در حالـی 

گرفـت و فرمـود: ای ثوبـان! ایـن را بـرای فان خانواده  رسـول خـدا؟ص؟ آن را از آن دو 
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گردنبنـدی از عصـب )مهره هایـی یمنـی( و دو دسـتبند  در مدینـه ببـر و بـرای فاطمـه 

کـه طیبـات خـود را در  کـه اینـان اهل بیـت مـن هسـتند و دوسـت نـدارم  از عـاج بخـر 

زندگـی دنیوی شـان بخورنـد.

بررسی مفاهیم خبر پنجم.   . .

و  خانـه  درب  بـر  پشـمی  پـرده ای  از  پیامبـر؟ص؟  نارضایتـی  خبـر  ایـن  در  الـف( 

اسـت. شـده  عنـوان  حسـین؟امهع؟  امـام  و  حسـن  امـام  نقـره  دسـتبندهای 

که پرده ی پشـمی نمی تواند موجبات ناخشـنودی پیامبر؟ص؟ را فراهم  گفته شـد 

کـه در تمـام اخبـار ذکـر  سـازد و دسـتبندهای نقـره حسـنین؟امهع؟ تنهـا مـوردی اسـت 

کودکانـی عـادی  کـه از آنـدو بزرگـوار وصف شـده، دقیقـًا ماننـد  شـده اسـت. و رفتـاری 

کودکـی و  کـه امامـان معصـوم از نسـل پیامبـر؟ص؟،  کـرده  گویـا ناقـل فرامـوش  اسـت. 

کودکانـه دور هسـتند و همیـن دلیـل  کار  بزرگـی ندارنـد و در همـه حـال از لهـو و لعـب و 

دروغ بـودن قّصـه اسـت.

بـه  متعلـق  نقـره  دسـتبند  دو  و  پـرده  جـای  بـه  دادنـد  دسـتور  پیامبـر؟ص؟  ب( 

گردنبنـدی از مهره هـای یمنی برای فاطمه؟اهع؟ و دسـتبندهای  حسـنین؟امهع؟ ثوبـان 

از عـاج بـرای امـام حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ تهیـه نمایـد.

گردنبنـد در خبـری دیگـر  کـه داسـتان  کـرده اسـت  گویـا سـازنده ی خبـر فرامـوش 

پیامبـر؟ص؟  کـه  نـداده  از دسـت  گردنبنـدی  فاطمـه؟اهع؟  ایـن خبـر  در  و  ح شـده  مطر

گردنبنـدی از مهره هـای یمنـی سـفارش می دهـد. آیـا فاطمـه؟اهع؟ آنقـدر  بـرای ایشـان 

دل تنـگ داشـتن گردنبنـد بـود که پیامبـر؟ص؟ به جای پرده و النگوهـای فرزندانش، 

بانـوان جهانیـان  بانـوی  آیـا  از مهرهـای یمنـی سـفارش دهـد؟  گردنبنـدی  او  بـرای 
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از مخالفـان  افترایـی اسـت؟ سـاختن چنیـن جسـارت هایی  سـزاوار چنیـن تهمـت و 

کتاب هـای  تعجـب نـدارد، ولـی نقـل آن توسـط مرحـوم اربلـی و عامـه مجلسـی در 

شـیعه بسـیار جای سـؤال اسـت. در این نقل نیز سازنده ی آن فراموش کرده ناراحتی 

نقـش و  بـه  نیـز  اینجـا  بایـد  و  بـوده  پـرده ی خانـه ی عایشـه  از تصویـر  پیامبـر؟ص؟، 

نگارهـای پـرده خانـه فاطمـه؟اهع؟ نسـبت داده شـود و نـه بـه خـود پارچـه پشـمی. و 

گویـا سـازنده ی خبـر  عجیب تـر از آن پـاره سـاختن پارچـه توسـط فاطمـه؟اهع؟ اسـت. 

کـردن پارچه هـای مصـّور خانه ی  می خواسـته ایـن قسـمت از داسـتان نیـز شـبیه پـاره 

کـه هیـچ دلیـل  کنیـد می بینیـد  گـر خـوب فکـر  عایشـه توسـط پیامبـر؟ص؟ در بیایـد. ا

کـرد. کار پیـدا نخواهیـد  دیگـری بـرای ایـن 

ج( پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: اینـان اهل بیـت من هسـتند و دوسـت نـدارم که طیبات 

خـود را در زندگـی دنیوی شـان بخورند.

ایـن مفهـوم بـا آنچـه مـا از اخبـار رسـیده در خصـوص تعلـق دنیـا بـه آن بزرگـواران 

کرامـت الهـی دربـاره ی بنـدگان مؤمـن رسـیده اسـت تناقـض دارد. جملـه ی  و لطـف 

نقل شـده و منتسـب بـه رسـول خـدا؟ص؟ همـان عبـارت اخـری و روی دیگـر سـکه ی 

کافـری را از آن  گـر دنیـا در نـزد خـدا بـه انـدازه پـر پشـه ای ارزش داشـت،  عبـارت »ا

جرعـه ای آب نمی نوشـانید« می باشـد. در یـک خبـر از شـّدت بی اهمیـت بـودن دنیـا 

کرده انـد و در دیگـری بقـدری مهـّم اسـت  اهل بیـت رسـالت را از دنیـا محـروم قلمـداد 

گویا نتایج اعمال صالح خود را چشـیده و دیگر حّق  کند،  کسـی از آن اسـتفاده  گر  که ا

اسـتفاده از نعمت هـای اخـروی را نـدارد. عبـارت بـاال اشـاره ای بـه آیـه ی شـریفه >و 

کفـروا علـی النـار أذهبتـم طیباتکـم فـی حیاتکـم الدنیـا< می باشـد  یـوم یعـرض الذیـن 

برگزیـدگان  بـه  نـه  اسـت  کّفـار  بـه  خطـاب  شـریفه  آیـه ی  کـرده  فرامـوش  سـازنده  و 
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کـه در جـای خـود  آفریـدگان خداونـد. ایـن عبـارت در بعضـی اخبـار دیگـر نیـز آمـده 

بایـد بحـث و جسـتجو شـود و اجمـااًل مخالفـت آن بـا بسـیاری از اخبـار رسـیده آشـکار 

کـرد و از دنیـا  اسـت. بـه عنـوان مثـال، هنگامی کـه عاصـم بـن زیـاد رهبانیـت پیشـه 

کوفـه بـود، حضـرت بـه او فرمـود:  بریـد و ایـن در زمـان خافـت حضـرت علـی؟ع؟ در 

کـرده و از اینکـه تـو  کیـزه را بـرای تـو حـال  گمـان می کنـی خداونـد نعمت هـای پا آیـا 

کـه خداونـد تـو را بـه  کنـی ناخشـنود اسـت. تـو کوچک تـر از آن هسـتی  از آنهـا اسـتفاده 

خاطـر اسـتفاده از مواهـب او مؤاخـذه نمایـد و آن گاه حضـرت وضعیت خود را به خاطر 

کـردن امـام در حـد ضعیف تریـن مـردم بیـان فرمـود و هرگـز  شـرایط امامـت و زندگـی 

کنـی در آخـرت محـروم خواهـی شـد )شـیخ  گـر از مواهـب دنیـا اسـتفاده  کـه ا نفرمـود 

کلینـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

خبر ششم. .

القلوسـی  بـن اسـحاق  المغیـره حدثنـا یعقـوب  بـن  العبـاس  بـن  العبـاس  »حدثنـا 

حدثنـا یحیـی بـن حمـاد حدثنـا أبـو عوانـه حدثنـا العـاء بـن المسـیب عـن ابراهیـم بن 

کان آخـر عهـده فاطمـه  ج  کان اذا خـر قعیـس عـن نافـع عـن ابـن عمـر: أن النبـی؟ص؟ 

کان أول عهـده فاطمـه؟اهع؟. فلّمـا رجـع مـن غـزوه تبـوک و معـه علـی و قـد  و اذا رجـع 

بیتهـا  فـی  ألقـت  و  بابهـا سـترا  بزعفـران و علقـت علـی  اشـترت مقینعـه و صبغت هـا 

بسـاطا. فلمـا رأی ذلـک النبـی؟ص؟ رجـع، فأتـی المنـزل فقعـد فیـه، فأرسـلت الـی بـال 

انـی رأیتهـا صنعـت  فقالـت: اذهـب فانظـره مـا رده عـن بابـی، فأتـاه فأخبـره فقـال: 

کل شـیء أحدثتـه و ألقـت مـا علیهـا و  کـذا، فأتاهـا فأخبرهـا، فهتکـت السـتر و  کـذا و 

ک أبـی و  کونـی، فـدا کـذا  لبسـت أطمارهـا، فأخبـره، فجـاء حتـی دخـل علیهـا فقـال: 
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أمـی …« )عمـر بـن شـاهین، 				 ق، ص 		 و حمـاد بـن اسـحاق، بی تـا، ص 		( 

ج می شـد )برای سـفری یا  گفـت: رسـول خـدا؟ص؟، هنگامی کـه خار یعنـی: فرزنـد عمـر 

کـه دیـدار می کـرد حضـرت فاطمـه؟اهع؟ بـود و هنگامی کـه بـاز  جنگـی( آخریـن فـردی 

کـه بـه دیـدارش می رفـت فاطمـه؟اهع؟ بـود. می گشـت اولیـن فـردی را 

بـود،  او  همـراه  علـی؟ع؟  حضـرت  و  بازگشـت  تبـوک  جنـگ  از  هنگامی کـه  پـس 

بـر در خانـه  بـود و  کـرده  بـا زعفـران رنـگ  و  حضـرت فاطمـه؟اهع؟ مقنعـه ای خریـده 

پـرده ای آویختـه و در خانـه فرشـی انداختـه بـود. پـس هنگامی کـه رسـول خـدا؟ص؟ او 

را دیـد بازگشـت و بـه منـزل خـود رفـت و نشسـت. حضـرت فاطمه؟اهع؟ بال را فرسـتاد 

کـه چـه چیـز حضـرت را از خانـه مـن بازگرداند. بـال نزد حضرت  و فرمـود: بـرو و ببیـن 

کـرده  کـه چنیـن و چنـان  آمـده و از ایشـان پرسـید. حضـرت فرمـود: مـن او را دیـدم 

کـرد و هرچـه را  گاه سـاخت. ایشـان پـرده را پـاره  بـود. نـزد فاطمـه؟اهع؟ آمـد و او را آ

کهنـه اش را پوشـید  کـه تـازه آورده بـود و آنچـه بـر خـود داشـت افکنـد و لباس هـای 

و پیامبـر؟ص؟ مطلـع سـاخت، حضـرت آمـد تـا اینکـه بـر او وارد شـد و فرمـود: این گونـه 

بـاش پـدرم و مـادرم بفدایـت.

خبـر چهـارم و پنچـم و ششـم: همگـی آنهـا به سـندهای پیروان سـقیفه و از ثوبان 

کـه یکـی از دو خبـر مشـابه  کنیـد  و ابن عمـر نقل شـده و همگـی ضعیـف اسـت. دقـت 

از سـوی  ناراحتـی  ایـن شـخص هـر جـا  گویـا  بـود.  ثوبـان  از  نقـل  بـه  نیـز،  خبـر دّوم 

خ می داده اسـت، حضور داشـته و در سـامان دادن  فاطمـه؟اهع؟ بـرای پـدر بزرگوارش ر

گرفتـه اسـت. بـه ادامـه ماجـرا نقشـی بـر عهـده 
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مفاهیم خبر ششم.   . .

الف( سند متعلق به عاّمه و ناقل خبر عبداهَّلل بن عمر، از مخالفان اهل بیت؟مهع؟ 

اسـت. داسـتان پـس از بازگشـت رسـول خـدا؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از جنـگ تبـوک 

بـه  و  نکردنـد  تبـوک شـرکت  کـه می دانیـم علـی؟ع؟ در جنـگ  نقل شـده، در حالـی 

گویـا سـازنده ی داسـتان قصـد داشـته بـا یـک  دسـتور پیامبـر؟ص؟ در مدینـه ماندنـد.. 

کـه مـورد مؤاخـذه پیامبـر؟ص؟ واقـع  کسـی  تیـر، دو هـدف بزنـد. اول آنکـه بفهمانـد 

گاهـی حضـرت از رفتـن بـه خانـه او دوری می جسـته، فاطمـه؟اهع؟ بـوده  می شـده و 

کـه  آنجـا  قـرار دهـد.  تردیـد  مـورد  را  منزلـت  آنکـه حدیـث  عایشـه. دوم  نـه  و  اسـت 

کـه در  پیامبـر؟ص؟ در هنـگام خـروج بـه سـوی تبـوک بـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد 

کـه تو نسـبت به من، مانند هارون هسـتی به موسـی جـز آنکه بعد  مدینـه بمـان، چـرا 

از مـن پیامبـری نیسـت.

ب( خبـر چهـارم را نیـز عبـداهَّلل بـن عمر نقل کرده اسـت، با این تفـاوت که در آن، 

پیامبـر؟ص؟ از نقـش و نـگار پـرده خانـه حضـرت فاطمـه؟اهع؟ ناراحـت بودنـد و اینجـا از 

پـرده و فـرش و مقنعه رنگ شـده اسـت.

ج( چـرا فاطمـه؟اهع؟ پـس از فهمیـدن دلیـل ناراحتـی پیامبر؟ص؟، لبـاس، پرده و.. 

کـه آنهـا را بـه فقیـر و نیازمنـدان دهنـد. شـاید سـازنده ی  کردنـد. جـا داشـت  را پـاره 

کـردن چـادر عایشـه توسـط پیامبـر؟ص؟ در  خبـر می خواسـته، قصـه اش شـبیه بـه پـاره 

داسـتان های مشـابه خبـر چهـارم باشـد!

گفتیـم اصـل مخالفـت پیامبر؟ص؟ بـا تصاویر موجـود روی پارچه ها  د( دیگـر آنکـه 

اسـت؟  نبـوده  نـو  لبـاس  از  اسـتفاده  سـزاوار  فاطمـه؟اهع؟  آیـا  آنهـا،  خـود  بـا  نـه  بـود 
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بـودن آن آشـکار اسـت.  بی پایگـی قصـه روشـن و سـاختگی 

خبر آخر.   . .

بیـت  الـی  رسـول اهَّلل؟ص؟  جـاء  قـال:  الحسـن  عـن  أشـعث  عـن  ادریـس  »ابـن 

فاطمـه؟اهع؟ فـرأی سـترًا منشـورًا فرجـع. قـال: فأتـاه علـی؟ع؟ فقـال: ألـم أخبـرک أنک 

أتیـت ابنتـک، فلـم تدخـل؟ قـال: فقـال: أفلـم أرهـا سـترت بیتهـا بنفقـه فـی سـبیل 

کان ذلـک السـتر؟ قـال: قـرام أعرابـی ثمنـه أربعـه دراهـم،  اهَّلل؟ فقیـل للحسـن: و مـا 

کانـت تنشـره فـی مؤخـر البیـت …« )ابن ابـی شـیبه، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه خانـه دختـرش حضـرت فاطمه؟اهع؟ آمـد و پـرده ای را آویخته دید 

کـرد: آیـا بـه شـما خبـر ندهـم  و برگشـت، حضـرت علـی؟ع؟ نـزد ایشـان آمـده و عـرض 

کـه بـه نـزد دخترتـان تشـریف آوردید، اما داخل نشـدید؟ پیامبر؟ص؟ فرمـود: آیا ندیدم 

کـه در راه خـدا اسـت. کـه در خانـه اش پـرده ای اسـت از مالـی  او را 

بـه حسـن )بصـری( گفتـه شـد آن پـرده چـه بـود؟ گفـت: پـرده ای نقـش دار عربی 

کـه قیمـت آن چهـار درهـم می شـد و آن را در انتهـای خانـه آویختـه بـود. بـود 

بررسی سند.   . .

خبر به سـند عاّمه و پیروان سـقیفه و به صورت مرسـل از حسـن بصری نقل شـده 

کـه حسـن بصـری در اواخـر حکومت عمر بـه دنیا آمد و  و غیـر قابل اعتمـاد اسـت. چـرا 

نمی تواند راوی مسـتقیم خبر باشـد.

مفاهیم خبر آخر.   . .

گفتگوهـای  از  مـا  آنچـه  بـا  مناسـبتی  هیـچ  خبـر  در  رفتـه  بـه کار  لحـن  الـف( 
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اهل بیـت؟مهع؟ بـا یکدیگـر سـراغ داریـم نـدارد. می توانیـد بـه عنـوان نمونـه بـه حدیـث 

ع کنیـد تـا ادب و محّبـت جمـات آن بزرگـواران نسـبت بـه یکدیگـر  شـریف کسـاء رجـو

ببینیـد. را 

کـه می توانسـته پولـش در راه  ب( در ایـن خبـر نیـز حضـرت بـه داشـتن پـرده ای 

خـدا مصـرف شـود، ایـراد گرفته انـد. از آنجـا که مـوارد مخالفت این گونه داسـتان ها را 

گفته ایـم و مشـابه های آن را بـرای دشـمنان  بـا خصوصیـات قدسـی معصومـان؟مهع؟ 

گویـا  کـه  کتفـا می کنیـم  اهل بیـت رسـالت متذکـر شـده ایم، تنهـا بـه تذکـر ایـن نکتـه ا

کـه دلیـل قـرب و نزدیکـی اهل بیت؟مهع؟ به خداونـد متعال،  دشـمنان تصـور کرده انـد 

آن  کـه  کرده انـد  فرامـوش  و  اسـت  دنیـا  از  اعـراض  و  دوری  و  زهـد  داشـتن  در  تنهـا 

بزرگـواران برگزیـدگان خـدا هسـتند و در هـر حالـی، بـه آنچـه موجـب خشـنودی خـدا 

باشـد عمـل می کننـد. چـه ایـن خشـنودی در دوری از متاع دنیـا و امیدواری به آخرت 

کـوردالن گمـان کرده اند که زهد  باشـد، و چـه در اسـتفاده از مواهـب و نعمت هـا. ایـن 

و اعـراض از دنیـا از سـوی اهل بیـت؟مهع؟ راه رسـیدن بـه خـدا بـرای ایشـان می باشـد و 

کـه زهـد آنـان ثمـره ُقـرب آنـان اسـت نـه راه ُقـرب آن بزرگـواران. نفهمیده انـد 

بررسی مفاهیم مشترک اخبار و نتیجه گیری. .

و مرتکـب خطـا شـدن  بزرگوارشـان  از دختـر  پیامبـر؟ص؟  ناراحتـی و خشـم  الـف( 

پیامبـر؟ص؟ مخالفـت  در  صّدیقـه؟اهع؟  حضـرت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه صریـح آیـه ی شـریفه >مـا ینطـق عن الهـوی ان  می دانیـم 

کامـی را چـه بـه مقتضـای طبیعـت بشـری یـا احساسـات  هـو اال وحـی یوحـی< هیـچ 

شـخصی و چه به خاطر وظایف الهی، بر زبان جاری نمی سـازند، مگر اینکه رضایت 



۱۹۱ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کنشـی نسـبت بـه هـر عملکـردی از سـوی ایشـان،  خداونـد بـه همـراه آن اسـت و هـر وا

ع اسـت.  نشـان دهنده رضایـت خـدا یـا عدم خشـنودی پروردگار، نسـبت به آن موضو

گذشـت در حقیقت خداوند نسـبت به عملکرد فاطمه؟اهع؟  که  در نتیجه، در اخباری 

گنـاه کار و مقّصـر می باشـد. و ایـن بـا  ناخشـنود بـوده اسـت و حضـرت در انجـام آن 

کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، اهل بیـت؟مهع؟ را از هـر خطایـی  هـزاران خبـر 

کـرده، متناقـض می باشـد و آنچـه بایـد تـرک شـود و مسـکوت  مبـّرا و مصـون معرفـی 

بمانـد، ایـن خبـر اسـت نـه آن صدهـا خبـر و روایت.

گاهی نداشتن حضرت فاطمه؟اهع؟ از موضوع.   . . آ

کـه  حضـرت زهـراء؟اهع؟ از اهل بیـت پیامبـر؟ص؟ و عتـرت او اسـت. همـان عترتـی 

رسـول خـدا؟ص؟ بارهـا آنـان را همـراه بـا قـرآن و مبیـن آیـات آن، معرفـی فرمـوده بـود. 

کـه مخالـف احـکام  آیـا ممکـن اسـت عـدل قـرآن و ترجمـان آن، نسـبت بـه موضوعـی 

گاهـی نداشـته باشـد؟ آن اسـت بزعـم داسـتان های بـاال آ

عدم علم امیرالمؤمنین؟ع؟ به موضوع.   . .

گذشـت، هیـچ اعتراضـی از سـوی حضـرت علـی؟ع؟  کـه  در تمامـی داسـتان هایی 

ع ناراحتـی پیامبـر؟ص؟ دیـده نمی شـود. بلکـه در داسـتان خبـر دّوم،  نسـبت بـه موضـو

کـه باعـث اعتـراض رسـول خـدا؟ص؟ شـده اسـت را تهیـه  گردنبنـدی را  خـود ایشـان 

دادیـم،  توضیـح  فاطمـه؟اهع؟  نداشـتن  گاهـی  آ در  کـه  را  ایـرادی  همـان  کرده انـد. 

که ایشـان نیز اهل بیـت پیامبر؟ص؟ و  دربـاره ی حضـرت علـی؟ع؟ نیـز وارد اسـت. چرا 

قـرآن ناطـق الهـی می باشـند.



، سال پنجم، شماره ی دهم، پاییز و زمستان ۱۹2۱۳۹۷

آزرده شدن فاطمه؟اهع؟ از برخورد رسول خدا؟ص؟.   . .

کتاب هـای روایـی خاّصـه و عاّمـه از رسـول خـدا؟ص؟  خبـر صحیـح و مسـلمی در 

بدیـن مضمـون نقـل شـده اسـت: »فاطمـة بضعه منـی، یوذینی ما یوذیهـا و یغضبنی 

مـا یغضبهـا« و هم چنیـن فرمودند: »ان اهَّلل یغضـب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها«. 

چگونـه ممکـن اسـت رسـول خدا؟ص؟ ناراحتـی فاطمه؟اهع؟ را ناراحتی خـود و ناراحتی 

خـود را ناراحتـی خداونـد معرفـی فرمایـد، و در عیـن حال طوری نسـبت به دخترشـان 

کـه در بعضـی از داسـتان ها، ایشـان بگرینـد. در ایـن صـورت پیامبـر؟ص؟  کننـد  رفتـار 

مشـمول حدیـث خـود گشـته و ایـن قطعـًا مردود اسـت.

عدم مناسبت واکنش پیامبر؟ص؟ با خطای فاطمه؟اهع؟.   . .

در تمامـی داسـتان های اعتـراض، پیامبـر؟ص؟ بـه محـض دیـدن پرده یـا گردنبند 

گرداننـد و در بعضـی از داسـتان ها بـا خشـم  یـا امثـال آن، از فاطمـه؟اهع؟ روی بـر مـی 

کاری از سـوی  گـر بـر فـرض محـال چنیـن  و ناراحتـی منـزل ایشـان را تـرک می کننـد. ا

گرفتـه بـود، نهـی پیامبر؟ص؟ نیـازی بـه روی برگرداندن  حضـرت فاطمـه؟اهع؟ صـورت 

از ایشـان را داشـت؟ یـا تنهـا بـا تذکـری سـاده حضـرت صّدیقـه؟اهع؟ آن را می پذیرفت؟ 

چنیـن  بزرگـواران،  آن  ماننـد  دختـری  و  پـدر  میـان  بی نظیـر  محبتـی  وجـود  بـا  آیـا 

برخـوردی از سـوی پیامبـر؟ص؟ محتمـل اسـت؟! چگونـه اسـت که رسـول خدا؟ص؟ در 

کـه در پـی خواهـد آمـد، تنهـا بـه تذکـر یا عتاب بسـنده  قّصه هـای اعتـراض بـه عایشـه 

کرده انـد، اّمـا در برخـورد بـا دختـر بزرگوارشـان روی برگردانده انـد و از ورود بـه خانـه 

کرده انـد؟ امتنـاع 

بـه  اخبـار جعلـی  در  پیامبـر؟ص؟  زندگـی  و مسـلم  از بخش هـای قطعـی  اسـتفاده 



۱۹۳ وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

قصـد صحیـح جلـوه دادن خبـر:

خـود  دروغ هـای  دادن  جلـوه  صحیـح  بـرای  کـه  دشـمنان  ترفندهـای  از  یکـی 

گنجانـدن خبرهـای قطعـی و غیـر قابـل انـکار در روایـت جعلـی  اسـتفاده می کرده انـد، 

انتهـای  و  ابتـدا  بنشـانند و چه بسـا در  کرسـی  بـه  را  تـا دروغ خـود  اسـت  بـوده  خـود 

گفتـه شـود. از  روایتـی، خبـری قطعـی و مسـلم نقل شـده تـا در البـه الی آن دروغـی 

جملـه آن مـوارد نقـل ایـن جمله در اخبار گذشـته می باشـد: »پیامبر؟ص؟ هنگام سـفر، 

کـه دیـدار می کـرد فاطمه؟ع؟ بود و چون بر می گشـت، اولین شـخصی  آخریـن نفـری 

کـه بـه دیـدارش می رفـت نیـز فاطمـه؟اهع؟ بـود«.

اعتـراض  داسـتان های  از  غیـر   _ نیـز  دیگـر  اخبـار  در  کـه  اسـت  مفهومـی  ایـن 

پیامبـر؟ص؟ بـه فاطمـه؟اهع؟ _ آمـده و بـا توجـه بـه وابسـتگی و تعّلـق خاطـر پیامبـر؟ص؟ 

بـه ایشـان قطعـی اسـت. در اخبـار فـراوان دیگـر، هنگامی کـه از محبوب تریـن افراد در 

نـزد پیامبـر؟ص؟ از ایشـان پرسـیده شـد، ایشـان فرمودنـد: از میـان مـردان، علـی؟ع؟ و 

کـه  از میـان بانـوان فاطمـه؟اهع؟ محبوب تریـن مـردم نـزد مـن هسـتند و طبیعـی اسـت 

کـه از دیگـران او  کـه خداحافظـی می کنـد، شـخصی اسـت  هـر فـردی بـا آخریـن نفـری 

را بیشـتر دوسـت مـی دارد و چـون بـاز می گـردد نخسـت بـه دیـدار همـان خواهـد رفت.

یـا مثـًا در اخبـار بـاال بـه جماتـی ماننـد »انـت منـی یـا فاطمـه«، »فداهـا ابوهـا«، 

بـر  و..«  عترتـی«  فـی  آذانـی  و  دمـی  اهـرق  مـن  علـی  غضبـی  و  اهَّلل  غضـب  »اشـتد 

هسـتند. مقولـه  همیـن  از  همگـی  کـه  می خوریـم 

منابع
التربیة . 	 قاهره: مکتبة  النساء،  ابن شاهین، عمر بن شاهین، فضائل سیدة 
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االسامیة، چاپ اّول، 				 ق.

الفکر . 	 دار  بیروت:  المصّنف،  محّمد،  بن  عبداهَّلل  کوفی،  ابن أبی شیبه 
للطباعة، چاپ اّول، 	0		 ق.

بی جا: . 	 العمری،  ضیاء  کرم  أ تحقیق:  النبی؟ص؟،  ترکة  حّماد،  ابن اسحاق، 
چاپ اّول، 	0		 ق.

دّوم، . 	 چاپ  األضواء،  دار  بیروت:  کشف الغمة،  أبی الفتح،  بن  علی  إربلی، 
	0		 ق.

ابن انس، مالک، الموطأ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 	0		 ق.. 	

ابن حنبل، احمد، المسند، بیروت: دار صادر، بی تا.. 	

ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟، نجف: مطبعة . 	
الحیدریة، 				 ق.

ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر، بی تا.. 	

بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بی جا: دارالفکر، بی تا.. 	

بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، بیروت: دار الفکر، 	0		 ق.. 0	

کم نیشابوری، محمد بن عبداهَّلل، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: . 		 حا
دارالمعرفة، بی تا.

خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیة، . 		
چاپ اّول، 				 ق.

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج الباغة، قم: دار الذخائر، چاپ اّول، . 		
				 ق.

کتابچی، . 		 نشر  تهران:  األمالی،  قمی،  بابویه  بن  علی  بن  محمد  صدوق، 
چاپ ششم، 				 ش.



۱۹5 وایات اعتراض رسول خدا؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ نگاهی اجمالی به ر

کانون انتشارات عابدی، بی تا.. 		 همو، فضائل الشیعه، تهران: 

همو، عیون أخبار الّرضا؟ع؟، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات، 	0		 . 		
ق.

صنعانی، عبدالّرزاق بن همام، المصّنف، تحقیق حبیب الرحمن األعظمی، . 		
بی جا: منشورات المجلس العلمی، بی تا.

طوسی، محمد بن حسن، األمالی، قم: دارالثقافه، چاپ اول، 				 ق.. 		

طبرسی، حسن بن فضل، مکارم األخاق، بی جا: منشورات شریف الّرضی، . 		
چاپ ششم، 				 ق.

للنشر، . 0	 التوحید  بی جا:  عایشه،  أم المؤمنین  أحادیث  مرتضی،  عسکری، 
چاپ پنجم، 				 ق.

تهران: . 		 غفاری،  کبر  علی ا تصحیح  الکافی،  یعقوب،  بن  محمد  کلینی، 
دارالکتب االسامیة، چاپ سّوم، 				 ش.

مجلسی، محّمد باقر، بحاراالنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ دّوم، 	0		 . 		
ق.

نسایی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ . 		
اّول، 				 ق.

نیشابوری، محمد بن حجاج، الصحیح، بیروت: دارالفکر، بی تا.. 		
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روش شناسی تفسیر »التفسیر 
القرآنی للقرآن«

فاطمه ترابی
دانشجوی دکتری 
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
tf.torabi@ gmail.com

دانشمندان  توجه  مورد  نخست  قرن های  از  قرآن  تفسیر  چکیده: 
مطابق  تفاسیری  گروهی  میان  این  در  است.  بوده  اسامی  علوم 
گروهی فقط به بیان روایات  با خواسته های خویش ارائه داده، و 
کرده و جز آن را نمی پذیرفتند. اما هرچه به دوران معاصر  بسنده 
نزدیک تر می شویم، مفسران بیشتر به تفسیر قرآن به قرآن اهتمام 
گرفتند و قرآنیون  گروهی راه افراط را پیش  می ورزند. در این میان 
گرفته و به اخباریون  گروهی نیز در مقابل آنان قرار  نامیده شدند و 
قبول  را  قـــرآن  بــه  قـــرآن  جــز  تفسیری  قــرآنــیــون،  یافتند.  شــهــرت 
که چون قرآن، نور و هدایت است جز  بر این عقیده اند  نداشته و 
به وسیله ی خودش تفسیر نمی شود، و تفسیر آن از عهده ی عقل 
الت  بــرای دال گروهی نیز  ج اســت. در این میان  و دانــش بشر خــار
آیات  برخی  تبیین  در  نیز  را  سنت  نقش  اما  قائلند  استقال  قرآنی 
قرآن می پذیرند و در تفسیر برخی آیات به سنت متمسک می شوند. 
گروه اخیر  عبد الکریم خطیب صاحب »التفسیر القرآنی للقرآن« جزء 
است. وی معتقد است مفسران در تفسیر قرآن به بیراهه رفته و به 
جای روی آوردن به قرآن به امور دیگری تمسک جسته اند. وی 
کرده  کثرًا بر عقل و دانش خود تکیه  که ارائه می دهد ا در تفسیری 
گاه به روایات نیز استناد می ورزد. این مقاله درصدد بررسی روش  و 
تفسیری خطیب در »التفسیر القرآنی للقرآن« می باشد و سعی شده 
از جوانب مختلف به بررسی این تفسیر پرداخته شود. این مقاله 
خود  اظهارات  بر  بنا   - تفسیر  این  می دهد  نشان  اینکه  ضمن  در 
مؤلف- بر روش قرآن به قرآن متکی است، بر استفاده از عقل، به 
جای دیدگاه های مختلف استوار است. هم چنین نگارنده ی مقاله 
گاه بر این روش  گرامی  که مفسر  با ارائه ی شواهدی نشان می دهد 
خود پایبند نبوده و هم چنین مبنای روش خویش را در استفاده از 
گاه در استفاده از  آیات قرآن مشخص نکرده است. به همین دلیل 

آیات در تفسیر آیات دیگر به خطا رفته است.

کلیدواژه ها: روش شناسی، تفسیر، عبدالکریم خطیب.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/۳/25
پذیرش: ۱۳۹7/5/2۰



مقدمه.  

عبدالکریم خطیب در 		 ِمی سال 				 ق )0			 م( در سوهاج مصر چشم به 

کـرد و در  جهـان گشـود. وی در زادگاه خـود دروس ابتدایـی را آموخـت، قـرآن را حفـظ 

غ التحصیل شـد و در سـطوح مختلف به تدریس  سـال 				 میادی از دارالعلوم فار

پرداخـت. وی در سـال 				 میـادی بـه عنـوان منشـی مجلـس بـه وزارت اوقـاف 

منتقل شـد. )ایازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، 				 ش، ص 			(

معـارف  و  قرآنـی  پژوهش هـای  در  پرتـاش  و  نواندیـش  نویسـندگان  از  خطیـب 

کـه دربـاره ی زندگانـی پیامبـر؟ص؟ مسـائل اقتصـادی، معـارف قرآنـی  اسـامی اسـت 

کتبـی تألیـف نمـوده اسـت. از جملـه آثـار وی می تـوان بـه ایـن مـوارد  و اعجـاز قـرآن، 

کرد: »النبی محمد فی طریق االسـام«، »نشـأةالتصوف«، »السیاسةالمالیةفی  اشـاره 

فـی  االعجـاز  آیـات  »مـن  القـدر«،  و  »القضـا  عبدالوهـاب«،  بـن  »محمـد  االسـامیه«، 

االنجیـل«.  و  التـوراة  و  القـرآن  فـی  »المسـیح  للقـرآن«،  القرآنـی  »التفسـیر  القـرآن«، 

)ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، همـان؛ ایـازی، 				 ش، ص 			(.

گاه و آشـنا به علوم قرآنی و فردی  خطیب، مفسـر شـافعی و دانشـمندی فاضل، آ

انعطـاف پذیـر اسـت. وی از پیـروان مکتـب تفسـیری »عبـده« بـوده و در تفسـیرش 

)تفسـیرالقرآنی للقـرآن( روش وی را )بـه ویـژه در اتـکا بـه علـم و عقـل( دنبـال نمـوده 

بـر  و  انتخـاب  را  قـرآن  بـه  قـرآن  کـه روش تفسـیری  اسـاس اسـت  بـر همیـن  اسـت. 



۱۹۹ وش شناسی تفسیر »التفسیر القرآنی للقرآن« ر

پایـه ی آن تفسـیرش را نگاشـته اسـت )ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خرمشـاهی، 

				 ش، ص 0	(.

گـروه قرآنیـون  کـه وی جـزء  از مقدمـه ی مؤلـف در ایـن تفسـیر مشـخص می شـود 

کـه بـه آیـه ی هفتـم سـوره 	 ی حشـر می رسـد >َو َمـا َءاَتئکـُم  بـه شـمار نمـی رود. آنجـا 

کْم َعْنُه َفانَتُهوْا< یعنی: و آنچه را فرسـتاده ]او[ به شـما داد،  ُسـوُل َفُخُذوُه َو َما نَها الّرَ

آن را بگیریـد و از آنچـه شـما را بـاز داشـت، بـاز ایسـتید؛ می نویسـد: تـا وقتی کـه سـنت 

کـه بـه دسـت مـا رسـیده ]مطابـق بـا کتـاب خداونـد باشـد، می تـوان  مطهـر رسـول اهَّلل[ 

هم چون مسـلمانان صدر اسـام به آن اسـتناد جسـت )خطیب، بی تا، ج 	، ص 0	(. 

نگاهی به التفسیر القرآنی للقرآن

مؤلـف ایـن اثـر عبدالکریـم خطیب اسـت که تألیف آن را در سـال 				 قمری در 

		 جلد به پایان رسـانده اسـت.

)ایازی، 				 ش، ص 			(. وی در این تفسیر روش قرآن به قرآن را برگزیده 

که بر پایه ی تفکر، تحلیل و تناسـب  که بر آن نگاشـته، روش خود را  و در مقدمه ای 

آیات اسـتوار اسـت، توضیح می دهد )خطیب، بی تا، ج 	، ص 		(.

کـه عبدالکریـم خطیـب یکی از مفسـران اجتماعی اسـت  از سـوی دیگـر از آنجایـی 

کـه بـه نیازهـای واقعـی عصـر، عنایـت دارد و بـا نگـرش بـه زندگـی  - بـه ایـن معنـا 

انسـان در پـی دگرگونی هـای روحـی و مـادی جامعـه ی اسـامی اسـت و از اختـاف 

کشـورهای اسـامی  و درگیری هـای مذهبـی و نیـز از جهـل و نادانـی و عقب ماندگـی 

نـاالن و از مفاسـد اجتماعـی و انحرافـات اخاقـی جامعـه ی اسـامی نگران اسـت – به 

راه حل هـای جـدی و اساسـی می اندیشـد و بـه همیـن دلیـل تفسـیر خـود را با صبغه ی 
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اجتماعـی و تربیتـی دنبـال می کنـد )ایـازی، 				 ش، ص 			 و خطیـب، بی تـا، 

ج 	، ص 		(.

ایـن اثـر ارزشـمند در سـال 				 قمـری در مصـر، قاهـره، دارالفکرالعربـی به چاپ 

رسـیده اسـت. تمـام قـرآن را در بـردارد و از امتیـازات چـاپ آن، فهرسـت موضوعـات 

کمـک بسـیار خوبـی بـرای  کـه در پایـان جلـد شـانزدهم فراهـم آمـده و  کتـاب اسـت 

می باشـد. پژوهشـگران 

جایگاه »التفسیر القرآنی للقرآن« .  

خطیـب در بخشـی از مقدمـه ی ایـن تفسـیر از شـیوه ی مرسـوم در تفسـیرنگاری 

بـا رویکـردی خشـک، اظهـار دلتنگـی می کنـد و معتقـد اسـت پرداختـن بـه مباحـث 

کریـم بـاز مـی دارد و در  کلیشـه ای، انسـان را از روی آوردن بـه قـرآن  اختافـی و فقهـی 

عرصـه ی زندگـی مؤثـر نمی افتـد )خطیـب، بی تا، ج 	، ص 0	(. بر اسـاس این عقیده 

که روایات و اقوال سـلف در تفسـیر وی نیامده و با عنایت به این ویژگی، این  اسـت 

تفسـیر از دیگـر تفاسـیر ممتـاز اسـت و مؤلـف آن بیشـتر بـا نظـری تشـریحی و تحلیلـی 

کریـم و تبییـن معانـی برخـی آیـات بـا آیـات دیگـر می پـردازد.  بـه تفسـیر آیـات قـرآن 

ص   ،	 ج  )همـان،  بیضـاوی«  التنزیـل  »انـوار  بـه  گاهـی  قـرآن  آیـات  تفسـیر  در  وی 

		(،»مجمع البیـان طبرسـی« )همـان، ج 	، ص 		( و »تفسـیر القـرآن العظیـم ابـن 

کثیـر« )همـان، ج 	، ص 0		( عنایـت نمـوده اسـت. 

قـرار  آثـار وی مـورد بحـث و جنجـال  از سـایر  تفسـیر عبدالکریـم خطیـب بیشـتر 

کـه مسـیر اسـتنباط و بهره گیـری از قـرآن بـه بیراهـه رفته  گرفتـه زیـرا وی معتقـد اسـت 

اسـت و بـه جـای اسـتفاده از خـود قـرآن در فهـم صحیـح، بـه امـوری تمسـک شـده 



20۱ وش شناسی تفسیر »التفسیر القرآنی للقرآن« ر

کـه بـرای جامعـه ی اسـامی  کـرده، تـا آنجـا  کـه راه را طوالنی تـر و نتیجـه را برعکـس 

جمـود و افتـادن در قالب هـای تنـگ فکـری و اختافـات مذهبـی بـه ارمغـان آورده 

اسـت )ایـازی، 				 ش، ص 			؛ خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

کـه بـه  کسـی  ایـن تفسـیر، تفسـیری علمـی _ عقلـی و تحلیلـی اسـت و بـرای هـر 

کنـد مفیـد خواهـد بـود و فایـده ی آن از بسـیاری از تفاسـیر موجـود متعـارف  ع  آن رجـو

بسـیار بیشـتر اسـت )ایـازی، 				 ش، صـص 			-			(.

ساختار کلی التفسیرالقرآنی للقرآن.  

گـروه  کـه بـر آن نگاشـته، سـور قـرآن را بـه دو  مؤلـف ایـن تفسـیر پـس از مقدمـه ای 

گـروه مدنـی قـرار  گـروه مکـی و بقیـه را ذیـل  تقسـیم نمـوده اسـت. 		 سـوره را ذیـل 

کـه بیـن مکـی  داده و در مـورد سـوره ی حمـد پـس از بیـان مکـی بـودن آن، می گویـد 

و مدنـی بـودن آن اختـاف اسـت و برخـی قائـل بـه دو نـزول بـرای ایـن سـوره شـده اند 

و بـا جملـه ی »و ال وجـه لهـذا القـول « ایـن نظـر را رد می کنـد. در ایـن بخـش اقـوال 

کلمـات قـرآن را 					 و  کـرده و تعـداد  مختلـف در مـورد تعـداد آیـات قـرآن را بیـان 

حـروف آن را 			 حـرف می دانـد )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

پـس از ایـن، خطیـب بـه تفسـیر سـوره بـه سـوره ی قـرآن می پـردازد. در تمام طول 

کـه در ابتدای هر  تفسـیر، سـاختار منظـم و یک دسـتی دیـده می شـود. بـه این صورت 

کـرده و مکـی یـا مدنـی بـودن سـوره را مشـخص می کنـد.  سـوره نـام مشـهور آن را ذکـر 

کثـرًا اسـامی مختلفی  کـرده و ا سـپس تعـداد آیـات، کلمـات و حـروف هـر سـوره را بیـان 

کـه هـر سـوره دارد را بـر می شـمارد. بـرای نمونـه ذیل سـوره ی حمد می نویسـد: »و من 

أسـمائها: الفاتحة، و فاتحة الکتاب، و الحمد، و سـورة الحمد، و الشـافیة، و الشـفاء، 
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و أم القرآن، و أم الکتاب: و السبع المثاني »خطیب، بی تا، ج 	، ص 		؛ نیز نک: ج 

گاهـی نیـز وجه تسـمیه ی سـوره را در قالـب )مـا یقـال  		، ص 	0		؛ ج 	، ص 			( 

فـی تسـمیة السـورة( بیـان می کند )همـان، ج 	، ص 	0	(.

علوم قرآن در تفسیر خطیب.  

کـه در ایـن قالـب نظمـی،  در تفسـیر عبدالکریـم خطیـب نظـم خاصـی وجـود دارد 

آیـات  تک تـک  تفسـیر  بـه  آن،  بـه  مربـوط  مسـائل  و  قـرآن  علـوم  بـه  علـم  بـا  مفسـر 

می پـردازد. در ایـن بخـش از مقالـه بـه بررسـی نظـرات ایـن مفسـر در برخـی از مباحث 

قرآنـی می پردازیـم. علـوم 

مکی و مدنی بودن آیات.  

بـه علـت اهمیـت مسـأله ی شـناخت سـوره های مکـی و مدنـی در مباحـث علـوم 

کتب و رسـاله های بسـیاری در این زمینه نگاشـته شـده اسـت. در این میان،  قرآنی، 

بـر  کتـب تفسـیری نقـش بسـزایی در ایـن زمینـه داشـته، و مفسـران، سـور قرآنـی را 

گروهـی معیـار را زمـان قـرار  اسـاس دیـدگاه خـود بـه مکـی و مدنـی تقسـیم نموده انـد. 

کـرم؟ص؟ از مکـه  کـه معیـار مکـی یـا مدنـی بـودن، هجـرت پیغمبـر ا داده و معتقدنـد 

کـه هـر سـوره ای، پیـش از هجـرت نازل شـده مکـی و هر  بـه مدینـه اسـت. بدیـن معنـا 

سـوره ای پـس از هجـرت نـازل شـده اسـت، مدنـی بـه شـمار مـی رود، خـواه در مدینـه 

نـازل شـده باشـد خـواه در سـفرها و حتـی در مکـه در سـفر حـج یـا عمـره یا پـس از فتح، 

بنابرایـن چـون پـس از هجـرت بوده اسـت، مدنی محسـوب می شـود. در مقابل گروه 

دیگـری معتقدنـد؛ هـر چـه در شـهر مکـه و پیرامـون آن نازل شـده مکـی اسـت و هرچه 

در مدینـه و پیرامـون آن نازل شـده، مدنـی اسـت خـواه پیـش از هجـرت یـا پـس از آن 
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نـازل شـده باشـد و بدیـن ترتیـب مـکان را در تشـخیص سـور مکـی و مدنـی معیـار قـرار 

می دهنـد )بـرای آشـنایی بیشـتر نـک: معرفـت، 				 ق، ج 	، ص 			- 			(.

کـه در تقسـیم سـور بـه مکـی و مدنـی، نظر بـه مکان  خطیـب جـزء مفسـرانی اسـت 

را در سـوره ی مائـده، مکـی می دانـد و  کمـال دیـن  ا آیـه ی  نـزول سـوره دارنـد؛ مثـا 

می گویـد: ایـن آیـه در حجـة الـوداع، در روز عرفـه نـازل شـد )خطیب، بی تـا، ج 	، ص 

		0	( در ایـن بخـش مفسـر عـاوه بـر اینکـه بیـان می کنـد سـوره پـس از چه سـوره ای 

نـازل شـده اسـت )همـان، ج 	، ص 			؛ نیـز نـک: ج 		، ص 0		( مـوارد اختافـی 

کـه در  میـان مفسـران را در مکـی و مدنـی بـودن سـوره بیـان می کنـد و حتـی سـوری 

این بـاره، مـورد اختـاف مفسـران نیسـت را نیـز ذکـر می نمایـد، ماننـد سـوره ی نسـاء 

گاهـی توضیحـات  نیـز ن: ج 		، ص 0		(. هم چنیـن  )همـان، ج 	، ص 			؛ 

بیشـتری پیرامـون برخـی سـور ارائـه می دهـد؛ از جملـه اینکـه سـوره ی توبـه را آخریـن 

سـوره ی نازلـه بـر پیامبـر؟ص؟ می دانـد )همـان، ج 	، ص 			(.

مناسبات قرآنی. .

میـان  پیونـِد  بـه  کـه  دارد  وجـود  مناسـبات  نـام  بـه  قرآنـی، اصطاحـی  علـوم  در 

بخش هـای یـک آیـه یـا دو یـا چنـد آیـه بـا هـم و نیـز ارتبـاط سـوره ای بـا سـوره های 

دیگـر، اطـاق می شـود. عالمـان و مفسـران قرآنـی، علـم مناسـبات را در فهـم معانـی 

قرآنـی، از ضروریـات علـوم قـرآن می شـمارند. علـم مناسـبات با برخی دیگـر از مباحث 

علـوم قرآنـی، همچـون توقیفـی بـودن ترتیـب آیـات و سـور، سـیاق و اسـباب نـزول، 

کریـم، ج 	، ص 			(. پیونـد دارد )دایرة المعـارف قـرآن 

کـه  آیـات  بـودن  مدنـی  یـا  مکـی  بیـان  از  پـس  للقـرآن«  القرآنـی  »التفسـیر  مفسـر 
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معمـواًل از چهـار تـا شـش سـطر تجـاوز نمی کنـد، تناسـب سـوره را بـا سـوره ی قبـل بـا 

از  قالـب  ایـن  می نمایـد.  ح  طـر مفصـل  طـور  بـه  قبل هـا«  لمـا  »مناسـبت ها  عنـوان 

سـوره ی اعـراف شـروع می شـود و تـا سـوره ی نـاس ادامـه می یابـد؛ بـه طـور مثـال در 

 
َّ

تناسـب میان سـوره ی علق و قدر می گوید: »ختمت سـورة »العلق« بقوله تعالی: »کا

ال ُتِطْعـُه َو اْسـُجْد َو اْقَتـِرْب« و جـاءت بعـد ذلـک سـورة القـدر، و فیهـا تنویـه بشـأن هذا 

القـرآن الـذی أنـزل علـی النبـی، و الـذی هـداه ربـه، و مـأ قلبـه إیمانـا و یقینـا بعظمتـه 

و جالـه … و بهـذا اإلیمـان الوثیـق یتجـه النبـی إلـی ربـه ال یخشـی و عیـدا، و ال یرهـب 

تهدیـدا …« )خطیـب، بی تـا، ج 		، ص 				(.

ج قالب »مناسـبتها لمـا قبلها«، در ابتدا یـا انتهای بخش  گاهـی نیـز تناسـب را خـار

تناسـب سـور هیـچ  بـه  اعـراف  از سـوره ی  قبـل  ح می کنـد. وی در سـور  تفسـیر مطـر

اشـاره ای نمی نمایـد. در ایـن مـورد هرچـه در تفسـیر جلـو می رویـم متوجـه می شـویم 

کـه مفسـر بـه تناسـب سـور اهمیـت بیشـتری داده )همـان، ج 		، ص 				 و 		0	؛ 

کـه حتـی در مـورد سـوره ی احـزاب و  ج 		، صـص 				 و 	0		 و 				( تـا آنجـا 

کـه یکـی مدنـی و دیگـری مکـی اسـت، قائـل بـه تناسـب سـور شـده و می گویـد  سـجده 

گویـی ایـن دو سـوره یـک سـوره ی واحـد هسـتند )همـان، ج 		، ص 			(.

کثـرًا آیـه،  پـس از ایـن، مفسـر در قالـب »التفسـیر« بـه تفسـیر سـوره می پـردازد و ا

بـا  کامـا مرتبـط  آیـات  بـه نظـر وی  کـه  امـا آنجایـی  را ادامـه می دهـد.  کار  ایـن  آیـه 

هـم هسـتند و یـا یـک مطلـب را بیـان می کننـد، مجموعـه ای از آیـات را بـا هـم تفسـیر 

می کنـد؛ بـه عنـوان مثـال آیـات 	 الـی 	 بقره را ذکـر کرده، می گوید: ایـن آیات صفات 

متقیـن را بـر می شـمارد )همـان، ج 	، ص 			(.
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اسباب نزول. .

کریـم و از شـاخه های علـوم قرآنـی  اسـباب نـزول از دانش هـای وابسـته بـه قـرآن 

بحـث  قـرآن  سـوره های  و  آیـات  نـزول  مقتضیـات  و  زمینه هـا  دربـاره ی  کـه  اسـت 

می کنـد. 

کـه  سـبب نـزول را بـه صـورت خاصـه می تـوان چنیـن تعریـف نمـود: حادثـه ای 

گـزارش آن پرداختـه، یـا حکـم  هم زمـان بـا نـزول وحـی روی داده و آیـه یـا آیاتـی بـه 

کرده انـد )حجتـی، 				 ش، ص 0	( ایـن دانـش از زمـان نـزول قـرآن  آن را بیـان 

کنـون همـواره مـورد توجـه و اهتمـام مفسـران بـوده اسـت. کریـم تا

سـبب  دربـاره ی  آن  مفسـر  رویکـرد  للقـرآن«  »التفسـیرالقرآنی  تفسـیر  بررسـی  بـا 

گاهـی آیـات را بـا کمـک روایـات سـبب نـزول تفسـیر  نـزول دقیقـا مشـخص نمی شـود؛ 

کـه  می نمایـد  ارائـه  را  تفسـیری  نـزول،  سـبب  بـه  اشـاره  بـدون  نیـز  گاه  و  می نمایـد 

بـر اسـاس اسـتنباط خویـش بـه دسـت آورده اسـت. در ذیـل بـه چنـد نمونـه اشـاره 

می نماییـم:

کَفـُروا ثاِنـی اْثَنیـِن ِإْذ  ذیـَن 
َ
ْخَرَجـُه اّل

َ
	. عبدالکریـم خطیـب در تفسـیر آیـه ی >ِإْذ أ

ِإْذ یُقـوُل ِلصاِحِبـِه ال َتْحـَزْن ِإّنَ اهَّلَل َمَعنـا< )الحجـرات، 	( بـه سـبب  ُهمـا ِفـی اْلغـاِر 

نـزول آن اشـاره نمـوده آیـه را مختـص بـه سـبب نـزول می دانـد و علـت ذکـر نشـدن 

أبـی  لمقـام  تشـریف  هـذا  فـی  »و  و می گویـد:  دانسـته  تشـریف  را  آیـه  ایـن  در  ابوبکـر 

بکـر؟وضر؟ و تمجیـد لتلـک الصحبـة المبارکـة، التـی جعلـت منـه صاحـب نبـّی، و رفیق 

رسـول، یأخـذ بنصیـب طیـب مـن رعایـة اهَّلل لنبیـه، و یسـتظل بمـا اسـتظل بـه النبـّی 

مـن نصـر اهَّلل و تأییـده« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(.
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بـا  را  آیـات  و  کـرده  شـک  شـده  وارده  روایـات  در  آیـات،  تفسـیر  در  گاهـی   .	

َمـا  تحلیـات عقلـی خـود تفسـیر می کنـد. مثـًا در مـورد آیـه ی 		 سـوره ی المائـده >ِإّنَ

َو ُهـْم  کـوَة  الّزَ َو یْؤُتـوَن  َلـوَة  الّصَ ِذیـَن یِقیُمـوَن 
َ
اّل َءاَمُنـوْا  ِذیـَن 

َ
اّل َو  َرُسـوُلُه  َو  َوِلیکـُم اهَّلُل 

کُعـون<  پـس از تفسـیر تک تـک واژگان ایـن آیـه می گویـد: بسـیاری از مفسـران مـراد  َرا

کـرده  از ایـن آیـه را امـام علـی؟ع؟ می داننـد. سـپس در ایـن شـأن نـزول تشـکیک وارد 

و می گویـد: در ایـن خبـر مـواردی بـه چشـم می خـورد. اول: خطـاب آیـه بـا لفـظ جمـع 

>الذیـن امنـوا< عـام و وقـف بـر لفـظ صریـح بهتـر از تأویـل و تخریـج آن اسـت. دوم: 

کـه در پیشـگاه خداونـد ایسـتاده بـود. چـرا منتظـر نمانـد ]امـام[ از  سـائل مومنـی بـود 

کـه غـرق در نمـاز  ک بـود؟ سـوم: امـام علـی؟ع؟  غ شـود آیـا او مشـرف بـه هـا نمـاز فـار

بـود آیـا بـا ایـن کارحالـت نمـاز او قطـع نمی شـد؟ پـس از ایـن خطیـب بـه احـکام فقهی 

کـه خطـاب ایـن آیـه  کـرده و در پایـان چنیـن نتیجـه می گیـرد  جـواز تـرک نمـاز اسـتناد 

عـام اسـت و بـه ایـن مـورد خـاص اطاق نمی شـود. سـپس می گویـد برخی از شـیعیان 

در مـورد حقانیـت امـام علـی؟ع؟ در خافـت بـه »والیت« در این آیه اسـتناد می کنند و 

بـا اشـاره بـه حدیـث غدیـر، معنـای »ولـی« را با این تعبیـر رد می کننـد )خطیب، بی تا، 

کـه بـه  کعـون< معتقـد اسـت  ج 	، صـص 				-				( و در مـورد عبـارت >و هـم را

را عـام می دانـد و می گویـد:  آیـه  ایـن تفسـیر،  بـا  ع در عبـادت اسـت و  معنـای خشـو

کُعـوَن< أی خاشـعون، فـی غیـر ریـاء، أو اسـتعاء … ألنهـم فـی صاتهـم و  >َو ُهـْم را

زکاتهـم علـی عبـادة هَّلل، و فـی حضـور بیـن یدیـه، فینبغـی أن یعطـوا هـذا المقـام حّقـه 

ع بیـن یدیـه، حتـی یکونـوا فـی معـرض القبـول مـن اهَّلل،  ع هَّلل، و الخضـو مـن الخشـو

لصاتهـم و زکاتهـم.

کـه معمـواًل بـه وسـیله ی سـبب نزولشـان  گاهـی بـه سـبب نـزول آیاتـی  	.  وی 
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تفسـیر می شـوند، اهمیتـی نمی دهـد و حتـی بـه روایـات آن اشـاره نمی کنـد. نمونه ای 

َمـا یِریـُد اهَّلُل  کـه بـر اثـر تعصبـات مذهبـی بـه وجـود آمـده، آیـه ی >ِإّنَ از ایـن بی توجهـی 

َرکـُم َتْطِهیـًرا< )األحـزاب، 		( می باشـد،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ ِلیْذِهـَب َعنکـُم الّرِ

کـرده و مـراد از اهل بیـت را زنـان پیامبـر معرفـی  وی ایـن آیـه را بـا آیـات قبـل تفسـیر 

می کنـد و بـه هیـچ روایتـی نیـز اسـتناد نمـی ورزد )نک: ذیل سـوره ی احـزاب؛ )همان، 

آیـات  تفسـیر  در  را  بی توجهـی  ایـن  از  دیگـر  نمونـه ی   )			  _  			 صـص   ،		 ج 

سـوره ی مبارکـه ی انسـان می بینیـم )همـان، ج 		، ص 				(.

کـه دلیـل بی توجهـی به سـبب نـزول در تفسـیر عبدالکریم خطیب  گفتـه نمانـد  نـا 

کـه مسـأله ی  را نمی تـوان فقـط تعصبـات مذهبـی دانسـت زیـرا وی در برخـی آیـات 

اشـاره ای  آنهـا  نـزول  سـبب  بـه  نیـز  نـدارد  نقشـی  آنـان  تفسـیر  در  مذهبـی  تعصبـات 

نمی نمایـد. ماننـد: آیـه ی ظهـار )نـک: همـان، ج 		، ص 			(

تَمْمـُت َعَلیکـْم 
َ
کَمْلـُت َلکـْم ِدیَنکـْم َو أ

َ
کمـال دیـن: >اْلیـْوَم أ 	.  در مـورد آیـه ی ا

َم ِدیًنـا< )المائـده، 	( خطیـب دلیل نزول آیـه را پیروزی 
َ

ْسـا
ْ

ِنْعَمتـِی َو َرِضیـُت َلکـُم اال

مسـلمانان پـس از جهـاد می دانـد، در ایـن میـان سـخنی از امـام ابوبکـر محمـد بـن 

کتـاب »الشـریعة« آورده و آن را رد می کنـد. سـپس خـود  حسـین العاجلـی بـه نقـل از 

بـه روایتـی از ابن عبـاس بـا ایـن مضمـون اشـاره می کنـد: »مشـرکان و مسـلمانان بـا 

یکدیگـر محاجـه می کردنـد وقتـی سـوره ی برائت نازل شـد و مسـلمانان مشـرکان را در 

کمـال دیـن نـازل گردید« )همـو، بی تا،  حـج مشـارکت ندادنـد نعمـت تمـام شـد و آیـه ا

ج 	، صـص 		0	. 		0	(.

ـک ِفیـِه ِمـن َبْعـِد َمـا َجـاَءک ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل  	. ذیـل آیـه ی مباهلـه >َفَمـْن َحاّجَ
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نُفَسـکْم ُثّمَ َنْبتهْل َفَنْجَعل 
َ
نُفَسـَنا َو أ

َ
ْبَناَءکُم َو ِنَسـاَءَنا َو ِنَسـاَءکْم َو أ

َ
ْبَناَءَنا َو أ

َ
َتَعاَلْوْا َنْدُع أ

ْعَنـَت اهَّلِل َعلـَی اْلکِذِبیـن< )آل عمـران، 		( می گویـد: پیامبـر بـا دختـرش فاطمه و دو 
َ
ّل

پسـر وی حسـن و حسـین و بـا همـه ی زنانـش آمـد. )همـان، ج 	، ص 			( بـدون 

آوردن هیچ گونـه روایـت یـا دلیـل خاصـی بـر مدعـای خویـش.

کـه لفـظ آیـه خـاص بـوده بـه  بـا ایـن مثال هـا، بـه نظـر می رسـد خطیـب آنجایـی 

کـه لفـظ آیـه عـام اسـت، سـبب نـزول را نمی پذیرد. سـبب نـزول می پـردازد و در آیاتـی 

قـرار  نقـد علمـای شـیعه  بارهـا مـورد  او  نادرسـت  نیـک می دانیـم تمـام نظریـات 

گرفته است و در این مقاله چون درصدد روش شناسی هستیم از بیان آن خودداری 

کتـب تفسـیری شـیعه ارجـاع می دهیـم. می کنیـم و عاقه منـدان را بـه مطالعـه ی 

اعجاز قرآن. .

کـه در بحـث اعجـاز قـرآن بالـغ بـر  عبدالکریـم خطیـب محقـق و مفسـری اسـت 

0	 آیـه از قـرآن را بـه عنـوان اعجـاز قـرآن معرفـی می کنـد. وی بـه اعجـاز بیانـی قـرآن 

اهمیـت بسـیاری می دهـد و آیـات مـورد نظـرش را بـا ایـن دیـد تفسـیر می کنـد. عـاوه 

کـه ایشـان در تفسـیرش بسـیار ادیبانـه و زیبـا بـه آن  بـر اعجـاز بیانـی و نظـم قـرآن 

پرداختـه، وی تکـرار قصـص قـرآن و تناسـب میـان برخـی سـور را از جلوه هـای اعجـاز 

قـرآن می شـمارد و بـا دقـت و زیبایـی آن را تحلیـل می کنـد.

کـه وی از آنهـا بـه عنـوان معجـزه ی قرآنی نـام می برد و در  از میـان آیـات بسـیاری 

ح می کنـد. تعـدادی را به همراه تفسـیر  تفسـیر آنهـا، اعجـاز بیانـی و نظـم قـرآن را مطـر

وی در ذیـل می آوریـم:

ْنـُه َنْفًسـا َفکُلـوُه  َسـاَء َصُدَقاتِهـّنَ نِحَلـًة َفـِإن ِطْبـَن َلکـْم َعـن شـَی ٍء ّمِ 	.  >َو َءاُتـوْا الّنِ
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ِریـا< )النسـاء، 		(  َهِنیـا ّمَ

در این آیه ی، خطیب استفاده از تعبیر »صدقه« به جای »مهر« و نیز به کارگیری 

ل می کنـد  »صُدقـه« به جـای »صَدقـه« را اعجـاز بیانـی قـرآن می دانـد و چنیـن اسـتدال

عملـی  تطبیـق  و  شـأنیت  اینجـا  در  اسـت،  ثقیل تـر  »صَدقـه«  از  »صُدقـه«  چـون  کـه 

بیشـتری دارد. هم چنیـن در مـورد صدقـه و مهـر می گویـد: »فالمهـر ثقیـل فـی قـدره، و 

مادتـه، قـد یتکلـف لـه المـرء کثیرا مـن الجهد حتی یحصل علیه، و قـد یقتطع له قدرا 

کان  کان ثقلـه علـی النفـس، ثـم  کبیـرا مـن مالـه، الـذی هـو بعـض نفسـه.. و مـن هنـا 

کذلـک الّصدقـة، فـإن محملهـا خفیـف، یؤدیهـا اإلنسـان  ثقلـه علـی اللسـان! و لیـس 

عـن سـعة، و یجـود بهـا مـن فضـل مالـه، فـا یـکاد یحـّس بهـا.. »مـا َعَلـی اْلُمْحِسـِنیَن 

ِمـْن َسـِبیٍل«… فقـد تکـون الصدقة بشـّق تمـرة، کما فی الحدیث الشـریف: »تصّدقوا و 

لـو بشـّق تمـرة« و قـد تکـون بالکلمـة الطیبـة، کما فـی الحدیـث أیضا: »الکلمـة الطیبة 

صدقـة« )خطیـب، پیشـین، ج 	، ص 			(.

>یَحِلُفـوَن  آیـه ی  در  حـروف  و  کلمـات  وزن  و  نظـم  در  را  قـرآن  اعجـاز  وی،   .	

کاُنـوْا ُمْؤِمِنیـن< )التوبـه، 		(  ن یْرُضـوُه ِإن 
َ
َحـّقُ أ

َ
ِبـاهَّلِل َلکـْم ِلیُرُضوکـْم َو اهَّلُل َو َرُسـوُلُه أ

ک بشـری را در چنیـن نظـم دقیقـی، محال می شـمرد  جسـتجو می کنـد و قـدرت و ادرا

گـر ضمیـر »ُه« بـه اهَّلل و رسـول، هـر دو بـاز می گشـت، در مقـام  و می گویـد در ایـن آیـه ا

الوهیـت اخـال وارد می شـد و مقـام خالـق و مخلـوق مسـاوی می گشـت. در حالی کـه 

کـه ضمیر مفـرد به اهَّلل  خداونـد متعـال منـزه از شـرک اسـت و ایـن مقـام اقتضـا می کند 

گـردد. باز 

	. عبدالکریـم خطیـب اعجـاز قـرآن در آیه ی 		 سـوره ی روم را در نهایت زیبایی 
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اسـلوب و جـال صـدق آن معرفـی می کنـد و می گویـد: اشـاره بـه مـودت و رحمت که از 

گـر آرامـش و ائتـاف نباشـد،  کـه ا الفـت و آرامـش متولـد می شـوند بـه ایـن دلیـل اسـت 

مـودت و رحمتـی هـم نخواهـد بـود. بنابرایـن، جمـع بیـن ایـن دو امـر در اسـتفاده از 

چنیـن الفاظـی در القـاء معانـی واال، نهایـت نظـم در بیـان را می رسـاند و از اعجـاز قرآن 

به شـمار می رود.

َتْسـکُنوْا ِإَلیَهـا َو َجَعـَل َبیَنکـم  ْزَواًجـا ّلِ
َ
نُفِسـکْم أ

َ
ـْن أ ْن َخَلـَق َلکـُم ّمِ

َ
>و ِمـْن َءایاِتـِه أ

َقْوٍم یَتَفکُروَن< »فی قوله تعالـی: »َو َجَعَل َبیَنکْم  ًة َو َرْحَمـًة ِإّنَ فـِی َذاِلـک اَلیـاٍت ّلِ
َ

ـَوّد ّمَ

ًة َو َرْحَمـًة«- إشـارة إلـی أن المـودة و الرحمـة أمـران یتولـدان من األلفة و السـکن، 
َ

َمـَوّد

و أنـه لـوال السـکن و االئتـاف، مـا قامـت مودة و رحمة.. لهذا جـاء النظم القرآنی مفرقا 

کلة فـی الطبیعـة البشـریة بیـن النـاس، ذکـو را و إناثـا-  بیـن األمریـن، فجعـل المشـا

خلقـا، أی فـی أصـل الخلقـة، علـی حیـن جعـل المـودة و الرحمـة، عرضـا مـن أعـراض 

هـذه الطبیعـة، و ثمـرة مـن ثمرات هـا، فعبـر عن هـا بلفـظ »الجعـل«. »َو َجَعـَل َبیَنکـْم 

ًة َو َرْحَمـًة..« و هـذا إعجـاز مـن إعجـاز القـرآن، الـذی یتجلـی فـی روعة أسـلوبه، و 
َ

َمـَوّد

جـال صدقـه« )همـان، ج 		، ص 			(.

که مفسـر، نظم قرآنی را در آن از اعجاز قرآن معرفی می کند،  	. از دیگر جاهایی 

کـه در آن خداونـد متعـال »و عـَد« را منصـوب بـه فعـل  آیـه ی 	 سـوره ی لقمـان اسـت 

کام می رسـاند.  مقـدر آورده و بـه نظـر وی این چنیـن، مفهـوم را در نهایـت ایجـاز در 

>َخاِلِدیـَن ِفیَهـا َوْعـَد اهَّلِل َحّقـا َو ُهـَو اْلَعِزیـُز الْحکیـُم< »وعـد« منصـوب بفعـل مقـدر، 

تقدیـره: وعـد اهَّلل و عـدا حقـا.. و قـد جـاء النظـم القرآنـی علـی تلـک الصـورة الموجـزة 

المعجـزة، فحـذف الفعـل، و أقیـم المصدر مقامه، و أضیف إلی فاعل الفعل« )همان، 

ج 		، ص 			(.
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یـن< )الماعون، 	( عبدالکریم خطیب اسـتفاده از  در تفسـیر آیـه ی >َفَویـٌل ِلْلُمَصّلِ

کلمـه در بیـان یـک جملـه ی کامل و دربردارنده ی مفاهیمی عالی را از نمونه های  دو 

یـَن«- و فـی جعـل  ِلْلُمَصّلِ اعجـاز باغـی قـرآن می دانـد: »و فـی قولـه تعالـی: »َفَویـٌل 

هاتیـن الکلمتیـن آیـة ذات داللة مسـتقلة، مسـتوفیة أرکان الجملـة المفیدة من مبتدأ 

و خبـر- فـی هـذا إعجـاز مـن إعجاز الباغة القرآنیـة، حیث تهّز هاتیـن الکلمتین أقطار 

النفـس، و تسـتثیر دواعـی الفکـر، حیـن یجـد المـرء نفسـه بیـن یـدی هـذه الحقیقـة 

کیـف یکـون الویـل للمصلیـن، و الصـاة عمـاد  الغریبـة المذهلـة: »ویـل للمصلیـن«! و 

الدیـن، و رکنـه المتیـن، و علیهـا یقـوم بنـاؤه، و بهـا تشـتد أرکانـه، و تثبـت دعائمـة؟ أ 

کیـف؟ إن هـا صـاة السـاهین عنها،  هـذا ممکـن أن یکـون؟ و یجـی ء الجـواب نعـم! و 

المسـتخفین بهـا، الذیـن یأتونهـا ریـاء و نفاقـا.. و إن الذیـن ال یـؤدون الصـاة أصـا، 

ممـن یؤمنـون بـاهَّلل، لهـم أحسـن حـاال، مـن هـؤالء المصلیـن المرائیـن، ألن الذیـن ال 

یؤدونهـا أصـا، لـم یتعاملـوا بالصـاة بعـد، و لـم یزنوهـا بهـذا المیـزان البخـس، و لـو 

أنهـم صّلـوا فقـد یقیمونهـا علـی میـزان یعـرف قدرهـا، و یبیـن عـن جال هـا، و عظمـة 

شـأنها.. أما الذی یصلی سـاهیا عن الصاة متغافا عنها، مسـتخّفا بها- فقد بان قدر 

الصـاة عنـده و وزنهـا فـی مشـاعره.. و هـو قدر هزبـل، و وزن ال وزن له، و من هنا کان 

جـزاؤه هـذا الوعیـد بالویـل و العذاب الشـدید …« )خطیب، بی تـا، ج 		، ص 				(.

کـه خطیـب، آنهـا را جـزء اعجـاز بیانـی می دانـد  بـه عنـوان آخریـن نمونـه از آیاتـی 

اثـاِت ِفـی اْلُعَقـد< )الفلـق، 	( اشـاره می کنیـم. وی تعبیـرات 
َ

ّف بـه آیـه ی >َو ِمـْن َشـّرِ الّنَ

در ایـن آیـه را در القـاء مفهـوم فسـاد در روابـط انسـانی، معجـزه ی نظـم قرآنـی معرفـی 

ایـن  بـه دسـته بندی  ارائـه می دهـد،  آن  از  کـه  زیبایـی  بسـیار  تفسـیر  در  و  می کنـد، 

مسـأله می پـردازد: »و فـی هـذا التعبیـر عـن إفسـاد مـا بیـن النـاس مـن روابـط، بکلمـة 
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اثـاِت ِفـی اْلُعَقـِد«- إعجـاز مـن إعجـاز النظـم القرآنـی … و الـذی یتأمل هـذا اللفظ 
َ

ّف »الّنَ

کلمـة الّنفـث تشـیر إلـی هـذا الشـبه بیـن فـم هـذا الـذی یسـعی  المعجـز یجـد: أوال: أن 

بیـن النـاس بالکلمـة الثمـة الفاجـرة، و بیـن الحیـة التـی تنفـث سـموم ها فتصیـب بها 

مـن النـاس مقتـا … و ثانیـا: أن هـذا النفـث المنطلـق مـن فم هذا اإلنسـان، یصدر عن 

صـدر ملـی ء بالعـداوة و البغضـاء للنـاس جمیعـا.. أشـبه بتلـک العـداوة المتوارثـة بیـن 

کلمـة »العقـد« و هـی الروابـط القائمـة بیـن النـاس، هـی  الحیـة و النـاس. و ثالثـا: أن 

حیـاة لهـم أشـبه بتلـک الحیـاة السـاریة فـی أبدانهـم، و أن حلهـا یفسـد هـذه الحیـاة، 

کمـا یفسـد حیاتهـم نفـث األفاعـی فیهـم … و رابعـا: ان النفـث فـی العقـد المادیـة، مـن 

کذلـک  حبـال و نحوهـا، مـن شـأنه أن یلیـن مـن صابتهـا، و أن یعیـن علـی حلهـا، و 

الشـأن فـی العقـد المعنویـة، مـن روابـط األخـوة و المودة بیـن الناس، فـإن النفث فیها 

بلنمیمـة موهـن لهـا، و ممهـد لحّلهـا …« )همـان، ج 		، ص 				(

َخـَذ اهَّلُل سـَمَعکْم َو 
َ
 َرَءیُتـْم ِإْن أ

َ
نمونـه ی دیگـر، در سـوره انعـام ذیـل آیـه ی >ُقـْل أ

ُف ااَلیـاِت  کیـَف ُنصـَرّ ِتیکـم ِبـِه انُظـْر 
ْ
ٌه َغیـُر اهَّلِل یأ

َ
ـْن ِإال ْبَصاَرکـْم َو َخَتـَم َعلـَی ُقُلوِبکـم ّمَ

َ
أ

ُثـّمَ ُهـْم یْصِدُفـون< )األنعـام، 		( مفـرد آمـدن سـمع و جمـع آمـدن بصـر و قلـب را از 

کـه می گویـد: »و فـی إفراد الّسـمع، و  نظـر اسـلوب بیانـی از اعجـاز قـرآن می دانـد، آنجـا 

جمـع األبصـار و القلـوب، إعجـاز مـن إعجـاز القـرآن، و آیـة مـن آیاتـه، علی علـّو متنّزله، 

و أنـه تنزیـل مـن رّب العالمیـن …« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(.

کـه انسـان در شـنیدن اصـوات مختلـف و بسـیاری  و در توضیـح آن بیـان می کنـد 

کـه بـه او  کـه در فضـا وجـود دارد دچـار اشـتباه نمی شـود و از میـان همـه ی صداهایـی 

گویـی  کـه مفهـوم آن را در می یابـد انتخـاب می کنـد و بقیـه را  می رسـد فقـط آنهایـی 

کلمـه ی سـمع در مقابـل جمـع آوردن  نمی شـنود و ایـن اسـت حکمـت مفـرد آوردن 
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کلمـه ی ابصـار در همـه جـای قـرآن.

بـر  قـرآن  اعجـاز  را  عنکبـوت  خانـه ی  بـه  کفـار  اعتقـادات  تمثیـل  هم چنیـن   .	

مـن  إعجـاز  العنکبـوت،  بنسـیج  القـوم  آلهـة  تشـبیه  »فـی  اسـت:  معتقـد  و  می شـمرد 

إعجـاز القـرآن، إذ أن العنکبـوت إنمـا تتخـذ بیتهـا مـن خیـوط رفیعـة هـی لعابهـا الـذی 

إذا المـس الهـواء تماسـک فـی صـورة خیـوط دقیقـة واهیـة.. و هـؤالء المشـرکون إنمـا 

أقامـوا معتقدهـم الفاسـد الـذی یعتقدونـه، و یلتمسـون الطمأنینـة و األمـن فـی ظلـه- 

إنمـا أقامـوا مـن تلـک األبخـرة العفنـة التـی تتصاعـد مـن مشـاعرهم، فتتشـکل منهـا 

ص  ج 0	،  المتداعی«)همـان،  البنـاء  هـذا  علیهـا  یقـوم  و  الخادعـة،  األوهـام  تلـک 

.)			

مولـف التفسـیر القرآنـی للقـرآن، اعجـاز را در آیـات بسـیاری به عنـوان اعجاز بیانی 

کـه در اینجـا مجال پرداختن به همه ی آنها نیسـت. اما  و نظـم قـرآن معرفـی می کنـد 

کـه در ایـن تفسـیر بـه وجهـی از اعجاز آن غیر از اعجاز بیانی اشـاره شـده اسـت،  آیاتـی 

می تـوان بـه: تکـرار قصـص قرآنـی، حـروف مقطعـه، اعجـاز در تناسـب میـان سـوره ها 

کنون روشـن  کـه در قـرآن پیش گویـی شـده و صـدق آن ا و اعجـاز بـه غیـب و حوادثـی 

کرد. شـده است، اشـاره 

صـور  تکـرار  حکمـت  اسـت  معتقـد  خطیـب  قرآنـی،  قصـص  تکـرار  مـورد  در   .	

مختلـف، تکمیـل یکدیگـر و بـر جـای نهـادن تصویـری دقیـق و زنـده در مخاطبـان 

کـه در همـه ی ایـن تکرارهـا نظـم دقیـق قرآنـی  قـرآن اسـت، و اعجـاز در ایـن ج اسـت 

.)	0	 0	، ص  )همـان، ج  اسـت  کـم  حا

	. محجوب ماندن اسـرار حروف مقطعه از غیر راسـخین، در نظر خطیب اعجاز 
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در قرآن به شـمار می رود )همان، ج 	، ص 			(.

در سراسـر تفسـیر، مفسـر بـه تناسـب سـور اهمیـت بسـیاری می دهـد تـا آنجـا   .	

کـه تناسـب میـان برخـی سـور را معجـزه می دانـد. بـه عنـوان نمونـه در تناسـب میـان 

سـوره جمعـه و منافقـون معتقـد اسـت آیـات پایانی سـوره ی مبارکه ی جمعـه، صفاتی 

کـه در آیـه ی نخسـت سـوره ی منافقـون روشـن می شـود ایـن صفـات  را بـر می شـمارد 

مربـوط بـه منافقیـن اسـت، و قرائـت ایـن دو سـوره در پی هم ظاهـر و باطن این گروه 

را بـر مـا آشـکار می سـازد )همـان، ج 		، ص 			 و نیـز نـک: ج 		، ص 000	، سـورة 

الطاق(.

کسـی این چنیـن بـه ایـن  کم تـر  کـه  	. و امـا در پایـان بـه آیـه ای اشـاره می کنیـم 

آیـه ی مبارکـه بـه عنـوان معجـزه ی قرآنـی نگریسـته اسـت. خطیـب ذیـل آیـه ی 	 

کـه  آینـده ای  بـرای  را  لفـظ »بنی اسـرائیل«  از  اسـتفاده  سـوره ی مبارکـه ی »اسـراء«، 

بـه  و  دسـت نخورده  لفـظ  ایـن  کـه  چـرا  می دانـد.  معجـزه  می دهـد  خبـر  آن  از  قـرآن 

کنـون تحـت دولتـی قائـم بـر ایـن اسـم اسـتعمال  همـان شـکل مسـتعمل در قـرآن، ا

از اخبـار غیبـی قـرآن خبـر می دهـد )همـان، ج 	، ص 			(. می شـود و ایـن 

تفسیر علمی. .

یکی از مباحث گسترده و عمیق در عصر حاضر، مبحث قرآن و علوم جدید است 

که ذهن بسـیاری از مفسـران شـیعه و سـنی و حتی برخی دانشـمندان غیر مسـلمان را 

کـرده اسـت. در ایـن میـان گروهـی در پـی اثبـات اعجاز علمـی قرآن  بـه خـود مشـغول 

کـه راه میانـه رفتنـد و علـم را بـرای فهم بهتـر آیات اسـتخدام نمودند،  برآمدنـد. آنـان 

گامـی مهـم در فهـم و اثبـات حقایـق قرآنـی برداشـتند. امـا متأسـفانه برخـی راه افـراط 
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را پیـش گرفتنـد و بـا تحمیـل نظریـات علمـی بـر قـرآن و یـا تاش در اسـتخراج مطالب 

علمی از قرآن، سـاحت مقدس آن را خدشـه دار نموده و تاش های مفسـران میانه رو 

را نیـز زیـر سـؤال بردنـد. بـه همیـن دلیـل گروهـی در مقابلـه بـا ایـن حرکـت، بـا هرگونه 

تفسـیر علمی مخالفـت نمودند. 

منافاتـی  ظاهـرًا  وی  می شـود،  مشـخص  خطیـب  عبدالکریـم  تفسـیر  بررسـی  بـا 

میـان آیـات قـرآن و علـم جدیـد نمی بینـد، امـا با تفسـیر علمی با احتیـاط برخورد کرده 

کتـاب هدایـت اسـت امـا بـرای  کتـاب علمـی نیسـت بلکـه  کـه قـرآن،  و معتقـد اسـت 

کتاب  کرده اسـت: »و مع أن القرآن لیس  نشـان دادن برخی حقایق از علم اسـتفاده 

علـم، و لیـس مـن هّمـه أن یقـرر حقائـق علمیـة، فإنه فی قضیة خلق آدم، قد أمسـک 

بهـا مـن أطرافهـا، و جـاء بهـا علـی الوضع الـذی یلتقی مـع الحقائق العلمیـة فی أصدق 

وجوههـا و أضوئهـا« )همـان، ج 	، ص 0	(.

خطیـب خـود در مواضعـی، بدون هیچ اشـاره ای به نظریات علمی، اظهار می کند 

کنـون بـه وسـیله ی علـم حقایـق برخـی آیـات را می فهمیـم. در ایـن زمینـه بـه  کـه مـا ا

چنـد مثـال بسـنده می کنیم:

	. بـه عنـوان مثـال وی ذیـل آیـه ی 		 سـوره ی مبارکـه ی نمـل می گویـد: »نحن 

فـی هـذا العصـر نـری بعیـن العلـم أن الجبـال تمـر مـر السـحاب، و أنها متحرکـة بحرکة 

کمـا یسـیر السـحاب فعـا«  األرض، و أن الـذی ینظـر إلیهـا مـن الجـو، یـری أنهـا تسـیر 

)همـان، ج 0	، ص 			(.

ْوتـادًا< )نبـأ، 	( می گویـد: »إن هـذه الجبـال 
َ
	. نیـز دربـاره ی آیـه ی >َو اْلِجبـاَل أ

الثابتة فی مرأی العین، هی فی حقیقتها متحرکة، و هذه الحرکة حقیقة ال تنکشـف 
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إال بالعلـم« )همان(

کـه  کـه قـرآن را بـا تفسـیر علمـی تفسـیر می کنـد، تفسـیری ارائـه می دهـد  وی آنجـا 

متناسـب بـا هدایـت قـرآن و فهـم آن در پرتـوی علم باشـد )همـان، ج 		، ص 			-

کـه ادعـا اسـت اعجـاز علمـی  کثـر آیاتـی  کـه او در تفسـیر ا 			( ایـن در حالـی اسـت 

کـرده و هیچ گونـه اشـاره ای بـه اعجـاز یـا تفسـیر علمـی آنهـا نمی کنـد  دارنـد، سـکوت 

)همـان، ج 		، ص 			 و 			؛ ج 	، ص 		 و ص 			(.

رویکرد روایی در »التفسیر القرآنی للقرآن« . ۰ 

کام اسـت  از معنـای  کشـف و اظهـار و پرده بـرداری  تفسـیر در لغـت بـه معنـای 

از  تفسـیر  در  کـه  منابعـی  مهم تریـن  از  یکـی   )		 ص  ج 	،  ق،   				 )ابن منظـور، 

گرچـه  او؟مهع؟.  اهل بیـت  و  نبـوی  اخبـار  یعنـی  اسـت؛  سـنت  می شـود  اسـتفاده  آن 

ایـن اصطـاح در میـان اهل تسـنن اعـم از مراجعـه بـه معصـوم اسـت و آثـار منقـول از 

صحابـه و تابعیـن و تابـع تابعیـن را نیـز شـامل می شـود.

کـه از روایـت بـرای فهـم آیـات قـرآن اسـتفاده می کننـد بـه آیه ی شـریفه ی  گروهـی 

کـرده و  ِإَلیهـْم< )النحـل، 		( اسـتناد  َل  ُنـّزِ َمـا  ـاِس  ِللّنَ ِلُتَبیـِن  کـَر  الّذِ ِإَلیـک  نَزْلَنـا 
َ
أ >َو 

کام پیامبـر؟ص؟ را حجـت می داننـد و مفسـران بسـیاری بـا اینکـه صرفـًا تفسـیر روایـی 

بـا  گرفته انـد. عبدالکریـم خطیـب  از روایـات بهـره  ندارنـد امـا در خـال تفسـیر خـود 

کنـار تفسـیرش  گاهـی در  کامـا عقلـی و قـرآن بـه قـرآن ارائـه می دهـد  اینکـه تفسـیری 

کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود گاهی اوقـات درجایی که  از روایـات تفسـیری نیـز اسـتفاده 

کـرده و بـه تدبـر در  تفسـیر بـدون اسـتفاده از روایـت دشـوار اسـت بـه عقـل خـود تکیـه 

کـه خطیـب از روایـات اسـتفاده می کنـد: آیـات بسـنده می کنـد. از جملـه مـواردی 
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ْبَصـار< )األنعـام، 	0	( می گویـد: 
َ ْ
ْبَصـاُر َو ُهـَو یـْدِرک األ

َ ْ
 ُتْدِرکـُه األ

َّ
	. ذیـل آیـه ی >ال

خداونـد سـبحان لطیـف اسـت و دیـده نمی شـود و بـر ایـن مدعای خویش بـه حدیثی 

کـه از ایشـان سـوال شـد: آیـا پـروردگارت را دیـده ای؟  از امـام علـی؟ع؟ اشـاره می کنـد 

کـه مـن آن را دیـده ام. سـپس عبـد الکریـم ایـن  و امـام فرمـود: خداونـد نـوری اسـت 

پـر  را  کـه وجـود  نـوری اسـت  را این چنیـن توضیـح می دهـد: یعنـی خداونـد  حدیـث 

کـه دیـده نمی شـود )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 			(. می کنـد و نـور همـان اسـت 

	. در تفسـیر آیه ی ربا، پس از تفسـیر آیه، در تکمیل آن در جهت تائید تفسـیرش 

بـه حدیثـی از پیامبـر؟ص؟ بـه نقـل از ابـن عبـاس تمسـک جسـته اسـت )همـان، ج 	، 

ص 		(.

	. ذیـل آیـه ی 		 نسـاء، روایـات و نظریـات مختلـف را دربـاره ی متعـه مـی آورد 

گذاشـته و خـود بـا  کنـار  و بـا بیـان اینکـه ایـن روایـات بـا هـم اختـاف دارنـد، آنهـا را 

ع  کمـک اصـول تفسـیری، بـه تفسـیر آیـه می پـردازد و در پایان بیان می کنـد که موضو

کـه بخواهیم عبـارت >َفَمـا اْسـَتْمَتْعُتْم ِبـِه ِمْنُهـّنَ َفآُتوُهّنَ  ایـن آیـه اصـًا متعـه نیسـت 

ُجوَرُهـن< را در جـواز متعـه بدانیـم )همـان، ج 	، ص 			 الـی 			(.
ُ
أ

کـه دسـت  	.  در تفسـیر آیـه ی قطـع دسـت دزد )المائـده، 		( در بیـان شـرایطی 

کـرم؟ص؟ اشـاره می نمایـد )همـان،  گاه بـه روایاتـی از رسـول ا دزد را قطـع می کننـد، 

ج 	، ص 		0	(.

ْو مـا 
َ
	. هم چنیـن در تفسـیر آیـه ی حجـاب در سـوره ی مبارکـه ی نـور، عبـارت >أ

کـرم؟ص؟ را  < را غـام می دانـد و در تائیـد ایـن نظـر روایتـی از رسـول ا یماُنُهـّنَ
َ
َمَلکـْت أ

کـه بـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ می فرمایـد در مقابـل پـدرت و غامـت نیـازی  شـاهد مـی آورد 
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بـه حجـاب نیسـت )همـان، ج 	، ص 				(.

اسرائیلیات .   

بیان  از  شــدت  به  آن  در  مفسر  که  اســت  ایــن  تفسیر  ایــن  دیگر  خصوصیات  از 

ْن  ْن ِعَباِدَنا َءاَتیَناُه َرْحَمًة ّمِ اسرائیلیات پرهیز دارد. مثا ذیل آیه ی >َفَوَجَدا َعْبًدا ّمِ

ا ِعْلًما< )الکهف، 		( می گوید: مفسران در مورد عبد صالح  ُدّنَ
َ
ْمَناُه ِمن ّل

َ
ِعنِدَنا َو َعّل

کرده اند. اما آیات قرآن در  که وی خضر است و او را با صفات عجیب وصف  گفته اند 

مورد عبد صالح فراتر از چند صفت صحبت نکرده است )همان، ج 	، ص 			(.

کـه آنـان  هم چنیـن دربـاره ی داسـتان حضـرت آدم و همسـرش در مـورد درختـی 

بـوده،  ع آن درخـت چـه  نـو اینکـه  از خوردنـش نهـی شـدند، معتقـد اسـت دانسـتن 

فایـده ای نـدارد و پرداختـن بـه ایـن مسـئله را در حقیقـت پرداختـن بـه اسـرائیلیات 

می دانـد: »و هـذه الشـجرة لـم یعـرض القـرآن لبیـان نوعهـا، و لهـذا فهـی- فـی محیـط 

کانـت معروفـة لدم، حیـث أشـار إلیهـا  ع و ال الصفـة، و إن  القـرآن- غیـر معروفـة النـو

کاشـفة، حیـن نهـاه و زوجـه عنهـا … و مـع ذلـک فـإن  الحـق سـبحانه و تعالـی، إشـارة 

کل مذهـب،  المفّسـرین و القصـاص، قـد ذهبـوا فـی الحدیـث عـن الشـجرة و نوعهـا 

التابعیـن،  إلـی بعـض الصحابـة و  المعـزّوة  الروایـات  إلـی بعـض  مسـتندین فـی هـذا 

لتکتسـب شـیئا مـن االحتـرام و القبـول، و هـی فـی حقیقت هـا إسـرائیلیات، و أسـاطیر، 

و خرافـات.« )همـان، ج 	، صـص 		-0	(

وی در گوشـه گوشـه ی قصه ی خلقت انسـان و داسـتان حضرت آدم؟ع؟ به این 

کـرده و بـه نقـل  مسـئله اشـار می کنـد و بـه زعـم خـود از پرداختـن بـه اسـرائیلیات حـذر 

قـرآن بسـنده می کنـد )همـان، ج 	، ص 		 و ص 		؛ نیـز ج 	، ص 		( خطیـب 
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گرفتـه،  کـه مـورد مناقشـه ی بسـیاری قـرار  هم چنیـن ذیـل آیـه ی 	0	 سـوره ی بقـره، 

کتفـا می کنـد. )همـان، ج 	، صـص  بـه بیـان اسـرائیلیات نپرداختـه و بـه بیـان قـرآن ا

			. 			؛ بـرای مشـاهده نمونه هـای بیشـتر نـک: ج 	، ص 0		؛ ج 	، ص 		(

نسخ.   

کـه در چنـد  از اعتقـادات خطیـب در تفسـیر قـرآن عـدم وجـود نسـخ در قـرآن اسـت 

جـای تفسـیرش بـه آن اشـاره نمـوده اسـت )همـان، ج 	، ص 			(: »و نحـن علـی 

رأینـا مـن أنـه لیـس فـی القـرآن نسـخ«  )همـان، ج 		، ص 			(.

بـر  مبنـی  نظـر مفسـران  بیـان  از  پـس  آیـه ی نجـوا،  تفسـیر  نمونـه در  بـه عنـوان 

کـرده  بیـان  ایـن دیـدگاه  را در نقـض  آیـه ی 		 مجادلـه، دالیـل خـود  بـودن  ناسـخ 

سـپس می گویـد: »و علـی هـذا فإنـه لیـس بیـن الیتیـن تناسـخ، بـل إن کا الیتیـن من 

المحکـم، و أنهمـا یتنـاوالن أمـرا واحـدا، و یعالجـان قضیـة واحـدة، ال تتـم أرکانهـا إال 

بالیتیـن معـا.. و اهَّلل أعلـم« )همـان، ج 		، ص 			(.

نقدی بر روش خطیب.   

کـه وی قصـد دارد تـا آنجـا  هرچنـد از نـام ایـن تفسـیر و ادعـای مفسـر بـر می آیـد 

کـه  کـه ممکـن اسـت در تفسـیر آیـات از دیگـر آیـات قـرآن بهـره بـرد امـا در برخـی آیـات 

انتظـار مـی رود مفسـر در تفسـیر آیـه از خـود قـرآن اسـتفاده نمایـد، چنیـن چیـزی دیـده 

کتفـا نمـوده، بـه دیگـر آیـات قـرآن  نمی شـود و وی بـه تحلیل هـای شـخصی خـود ا

ْنَعْمـَت َعَلیِهـْم 
َ
ِذیـَن أ

َ
اسـتناد نمی کنـد. بـه عنـوان نمونـه در تفسـیر آیـه ی >ِصـَراَط اّل

کـه عمومـًا دغدغـه ی تفسـیر قـرآن  یـن< مفسـرانی  اّلِ
َ

 الّض
َ

َغیـْر اْلَمْغُضـوِب َعَلیِهـْم َو ال

بـه قـرآن داشـته اند در تفسـیر >انعمـت علیهـم< بـه آیـه ی 		 سـوره نسـاء اشـاره کرده 
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و آن را تفسـیر آیـه ی مـورد نظـر در سـوره ی حمـد دانسـته اند: »… فلیفهـم فهـذا نعـت 

مـن نعـوت الصـراط المسـتقیم. ثـم إنه تعالی عرف هـؤالء المنعم علیهم الذین نسـب 

ِذیـَن 
َ
ولِئـک َمـَع اّل

ُ
ُسـوَل َفأ صـراط المسـتقیم إلیهـم بقولـه تعالـی: >َو َمـْن یِطـِع اهَّلَل َو الّرَ

ولِئـک 
ُ
اِلِحیـَن َو َحُسـَن أ ـَهداِء َو الّصَ

ُ
یِقیـَن َو الّش ّدِ ِبییـَن َو الّصِ ْنَعـَم اهَّلُل َعَلیِهـْم ِمـَن الّنَ

َ
أ

َرِفیقـًا<« )طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 0	(.

ْنَعْمـَت َعَلیِهـْم<  بالهدایـة، و هـم قـوم موسـی و عیسـی؟امهع؟ قبـل 
َ
ِذیـَن أ

َ
>ِصـراَط اّل

ولِئـک 
ُ
أن یغیـروا نعـم اهَّلل؟زع؟. و قیـل: هـم الذیـن ذکرهـم اهَّلل؟زع؟ فـی قولـه تعالـی: َفأ

یِقیَن  ّدِ ِبییَن َو الّصِ ْنَعْمَت َعَلیِهْم : من « الّنَ
َ
ِذیَن أ

َ
ْنَعَم اهَّلُل َعَلیِهْم … ِصراَط اّل

َ
ِذیَن أ

َ
َمَع اّل

ولِئـک َرِفیقـًا<« )واحـدی، 				 ق، ج 	، ص 		 
ُ
اِلِحیـَن َو َحُسـَن أ ـَهداِء َو الّصَ

ُ
َو الّش

نیـز: صادقـی تهرانـی، 				 ق، ج 	، ص 0	(.

کـه  امـا چنیـن اشـاره ای در تفسـیر خطیـب دیـده نمی شـود: ایـن در حالـی اسـت 

عبدالکریـم خطیـب در مقدمـه تفسـیرش چنیـن می گویـد: »»إننـا فـی صحبتنـا هـذه 

کلماتـه و آیاتـه، و ال نخـط علـی هـذه الصفحـات غیر  للقـرآن، ال نقیـم نظرنـا علـی غیـر 

کلماتـه و آیاتـه« )خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(. مـا یسـمح لنـا بـه النظـر فـی 

وی هم چنیـن می گویـد: »و ال یسـتقیم هـذا القـول، الـذی نقولـه فـی القـرآن- بأنه 

 بفهـم سـلیم صحیـح لکتاب اهَّلل، و ال یکـون هذا الفهم 
ّ

مصـدر التشـریع اإلسـامی- إال

السـلیم الصحیـح إال عـن طـول تأمـل و تدبـر لکتـاب اهَّلل، و تـذوق ألسـالیب بیانـه، و 

وقـوف علـی بعـض أسـراره« از ایـن سـخن وی بـر می آیـد که وی نسـبت به اسـتفاده از 

کلمـات مأثـور- بـرای تفسـیر قـرآن دیدگاهـی سـلبی  منبعـی جـز قـرآن -ماننـد سـنت و 

کمتریـن اسـتفاده را از احادیـث و دیگـر  کـرده و  دارد و بـر عقـل و دانـش خـود تکیـه 
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کـرده اسـت. سـخنان مفسـران 

عبدالکریـم خطیـب حتـی در مقابـل نحـو نیـز چنیـن رفتـاری دارد و معتقـد اسـت 

کـه آنـان بـرای  سـخنان قـرآن بـه علت هـای نحویـون محتـاج نیسـت زیـرا احکامـی 

آنـان می باشـد در حالی کـه قـرآن قولـش حـق و  کرده انـد بـر اسـاس علـم  نحـو بیـان 

اسـلوبش فصـل اسـت و بـا قواعـد نحـو مضطـرب نمی گـردد. بـه عنـوان نمونـه ذیـل 

ضـاَءْت مـا َحْوَلـُه َذَهـَب اهَّلُل ِبُنوِرِهـْم 
َ
ـا أ ـِذی اْسـَتْوَقَد نـارًا َفَلّمَ

َ
کَمَثـِل اّل آیـه ی >َمَثُلُهـْم 

َو َتَرکُهـْم ِفـی ُظُلمـاٍت ال یْبِصُروَن*ُصـّم ُبکـٌم ُعْمـی َفُهـْم ال یْرِجُعـوَن< )البقـره، 		 و 

کثـر المفسـرین علی أن الکاف فی »کمثلهـم« زائدة، باعتبار  		( چنیـن می نویسـد: »أ

للتشـبیه، و ال تجتمـع األداتـان علـی  الـکاف أداة  للتشـبیه، و  کلمـة »مثـل« أداة  أن 

اْسـَتْوَقَد  ـِذی 
َ
اّل کَمَثـِل  >َمَثُلُهـْم  الصـورة هکـذا:  بـه واحـد، و علـی هـذا تکـون  مشـّبه 

کالـذی اسـتوقد نـارا«. و باغـة القـرآن أعظـم و أسـمی مـن أن تخضع  نـارًا< أو »مثلهـم 

کلمات اهَّلل مـا یحتاج إلی علل النحاة«  لمقاییـس النحـو و تخریـج النحـاة! فلیس فی 

)خطیـب، بی تـا، ج 	، ص 		(.

ـی َسـِقیٌم< پـس از بیـان اینکـه  ُجـوِم َفقـاَل ِإّنِ و یـا در آیـه ی >َفَنَظـَر َنْظـَرًة ِفـی الّنُ

کثـر مفسـران نظـر را در هنـگام مواجهـه بـا قـوم می داننـد، می گویـد ایـن برداشـت،  ا

کـه فـاء را مفیـد ترتیـب و تعقیـب می داننـد و سـاحت قرآن  بـر اثـر قـول نحویـون اسـت 

گـر مفسـران خـود  از تضییـق نحویـون مبـرا اسـت. وی در مـورد ایـن آیـه می گویـد: ا

کـه آیـات 		 تـا 		 سـوره انبیـاء مربـوط بـه  کننـد در می یابنـد  را از تضییـق نحـو دور 

گاه سـال های مختلـف اسـت و ایـن تعقیـب، تعقیـب فـوری  زمان هـای مختلـف و 

کان ذلـک لکانـت رؤیـة إبراهیـم للنجـم، و للقمـر، و للشـمس، فـی لیلـة  نیسـت: »و لـو 

واحـدة، مـع أن هـذا غیـر وارد و ال معقـول.. فقـد یکـون إبراهیـم رأی النجـم، و رصـد 
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کذلـک الشـمس..  کثیـرة، ثـم ترکـه و صحـب القمـر أیامـا و شـهورا و  تحرکاتـه لیالـی 

حتـی وصـل إلـی هـذا الحکـم الـذی قضی بـه فی شـأن ها جمیعا« )همـان، ج 		، ص 

)			

عدم ذکر مبنا در تفسیر .   .   

آیـات  انتخـاب  اینکـه مبنـای خطیـب در  اسـت  قابل ذکـر  کـه  مسـأله ی دیگـری 

بـرای  شـاهد  را  آیـه ای  گاهـی  وی  نیسـت.  مشـخص  قـرآن  دیگـر  آیـات  مفسـره ی 

کـه تنهـا در الفـاظ مشـترکند امـا لزومـًا در مفهـوم چنیـن نیسـتند.  تفسـیرش مـی آورد 

َنـا اْثَنَتیـِن َو  َمّتَ
َ
نـا أ کـه در آیـه ی >قاُلـوا َرّبَ بـه عنـوان نمونـه، دو مـرگ و دو زندگـی را 

کافـران در  ْحییَتَنـا اْثَنَتیـِن.. َفاْعَتَرْفنـا ِبُذُنوِبنـا َفَهـْل ِإلـی ُخـُروٍج ِمـْن َسـِبیٍل< از زبـان 
َ
أ

کـه خطیـب آن را اشـاره بـه مـرگ قبـل از خلقـت و حیـات پـس از  گفته شـده،  خ  دوز

آیـه ی  بـه  اثبـات سـخن خـود  و در  قیامـت می دانـد  آن و سـپس مـرگ و حیـات در 

کـْم.. ُثـّمَ یِمیُتکـْم ُثـّمَ یْحییکـْم.. ُثـّمَ ِإَلیِه  ْحیا
َ
ْمواتـًا َفأ

َ
کْنُتـْم أ >کیـَف َتکُفـُروَن ِبـاهَّلِل، َو 

)همـان، ج 		، ص 				(. اسـتناد می کنـد  )البقـره، 		(  ُتْرَجُعـوَن< 

که پس از حصول  کافرانی اسـت  که آیه ی مورد بحث سـخن  این در حالی اسـت 

گفته انـد و مرادشـان از احیـا آن احیایـی  یقیـن دربـاره ی معـاد از اماتـه و احیـاء سـخن 

گشـته، و آن عبـارت اسـت از احیـای در  کـه باعـث پیـدا شـدن یقیـن بـه معـاد  بـوده 

کـه آن هـم احیـا اسـت و لیکـن  خ، و احیـای در قیامـت. و امـا زندگـی دنیـا هـر چنـد  بـرز

بـه خـودی خـود باعـث پیـدا شـدن یقیـن بـه معـاد نیسـت، بنابرایـن منظور آنـان تنها 

گذشـته، نبـوده، بلکـه آن اماتـه و  کـه بـر آنـان  شـمردن مطلـق اماته هـا و احیاءهایـی 

کـه در حصـول یقیـن بـرای آنـان دخالـت داشـته، و احیـای در  احیایـی منظـور بـوده 
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دنیـا چنیـن دخالتـی نداشـته اسـت. 

کـه در آیـه ی >کیـَف َتکُفـُروَن  از سـوی دیگـر، سـیاق دو آیـه مختلـف اسـت، چـرا 

کـْم.. ُثـّمَ یِمیُتکـْم ُثـّمَ یْحییکـْم.. ُثـّمَ ِإَلیـِه ُتْرَجُعـوَن< یـک  ْحیا
َ
ْمواتـًا َفأ

َ
کْنُتـْم أ ِبـاهَّلِل، َو 

مـرگ و یـک اماتـه و دو احیـاء مـورد بحـث واقع شـده، و در آیـه ی دوم دو اماتـه و دو 

کـه اماتـه بـدون زندگی قبلـی تصور و مصداق نـدارد، باید  احیـاء آمـده، و معلـوم اسـت 

کـه زندگـی  کـه بـر هـر چیـزی  کسـی قبـًا زنـده باشـد تـا او را بمیراننـد، بخـاف مـوت 

بخـود نگرفتـه صـدق می کنـد، مثـا می گوییـم زمیـن مـرده، یـا سـنگ مـرده، یـا امثـال 

کـه در ایـن آیه دو تا می راندن نیامـده، تنها یک مرگ  آن. بدیـن ترتیـب روشـن اسـت 

کـردن اسـت. کـردن و یـک می رانـدن و یـک زنـده  و یـک زنـده 

ْحییَتَنـا اْثَنَتیـِن< را باید طـوری معنا کنیم که 
َ
َنـا اْثَنَتیـِن َو أ َمّتَ

َ
گزیـر آیـه ی >أ پـس نا

کـه می رانـدن اولـی می رانـدن  دو مـرگ بعـد از دو زندگـی صـادق آیـد، و آن ایـن اسـت 

بعـد از تمـام شـدن زندگـی دنیـا اسـت، و احیـاء اول زنـده شـدن بعـد از آن مـرگ، یعنی 

خ، و ابتـداء قیامـت  خ، و می رانـدن و زنـده شـدن دوم، در آخـر بـرز زنـده شـدن در بـرز

اسـت )نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 			؛ نیـز، ج 		، ص 			(.

ْخَرْجَنا 
َ
و یا در مورد بیان مفهوم »دابة االرض« در آیه ی >َو ِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلیْهْم أ

 یوِقُنـوَن< )النمـل، 		( بـه 
َ

کَاُنـوْا ِبایاِتَنـا ال ـاَس  ّنَ الّنَ
َ
ْرِض ُتکَلُمُهـْم أ

َ ْ
ـَن األ ـًة ّمِ لَهـْم َداّبَ

کـه دابـة االرض، اسـم جنسـی از انـواع حیوانـات و  منظـور نشـان دادن ایـن مسـأله 

ـماواِت  ّنَ اهَّلَل یْسـُجُد َلـُه َمـْن ِفـی الّسَ
َ
 َلـْم َتـَر أ

َ
حشـرات و جانـداران اسـت، بـه آیـه ی >أ

کِثیـٌر  َواّبُ َو 
َ

ـَجُر َو الـّد
َ

ُجـوُم َو اْلِجبـاُل َو الّش ـْمُس َو اْلَقَمـُر َو الّنُ
َ

ْرِض َو الّش
َ ْ
َو َمـْن ِفـی األ

کِثیـٌر َحـّقَ َعَلیـِه اْلَعـذاُب.. َو َمـْن یِهـِن اهَّلُل َفمـا َلـُه ِمـْن ُمکـِرٍم< )الحـج،  ـاِس، َو  ِمـَن الّنَ
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		( اسـتناد می کنـد و می گویـد: »و لیـس المـراد بالدابـة، دابـة واحـدة، و إنمـا المـراد 

کل مـا یـدب علـی األرض مـن حیـوان.. مـن حشـرات، و أنعـام، و  جنس هـا، و هـی 

طیـور.. و غیرهـا..«

و  کـرده  اشـاره  نمـل  سـوره  آیـات  سـیاق  بـه  دیـدگاه  ایـن  تحکیـم  بـرای  سـپس 

کـه برخـی  کـه خداونـد در داسـتان حضـرت سـلیمان، نشـان می دهـد  بیـان مـی دارد 

کـه مـردم  حیوانـات و دواب االرض )اشـاره بـه هدهـد(، علمـی بـه ایشـان می دهنـد 

نیـز از آن بی اطـاع بودنـد. ایشـان پـس از اشـاره به داسـتان مورچـه و هدهد، می گوید 

ایـن مخلوقـات ضعیـف دارای فهـم و شـعور و بصیـرت هسـتند، هدهـد بـه وحدانیـت 

یـا بت هـا را بـه  بـرای او شـریک قائلنـد و  امـا برخـی انسـان ها  اقـرار می کنـد  خداونـد 

جـای او می پرسـتند. )نـک: خطیـب، ج 0	، ص 			 الـی 			( ایشـان بـا ایـن بیـان 

سـعی در اثبـات دیـدگاه خـود در مـورد دابـة االرض دارد.

نتیجه.   

کـه  گفته شـده در بررسـی تفسـیر عبدالکریـم خطیـب بـه دسـت می آیـد  از مطالـب 

روش وی در تحلیـل آیـات قـرآن کریـم بـر مبنـای قرآن و اتکا بـه خرد و دانش خویش 

ع بـه  کـه رجـو کیـد می کنـد  اسـت. امـا بـا وجـود اینکـه وی در مقدمـه ی تفسـیرش تأ

و  اسـت  الهـی  بـه مقصـود  بهتریـن روش در رسـیدن  بیـان فهـم آن،  قـرآن در  خـود 

گاهـی بـا  کـه سـنت پیامبـر؟ص؟ نیـز توضیح دهنـده ی قـرآن اسـت،  نیـز بیـان می کنـد 

کـرده و اعتقـادات مذهبـی و  پیش زمینه هـای فکـری و ذهنـی خـود، آیـات را تفسـیر 

کـه بـه حـق بـودن آن معتـرف اسـت، پیشـی گرفته  نیـز تحلیـات عقلـی اش بـر روشـی 

است.
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آنچـه در تفسـیر عبدالکریـم خطیـب جلب توجه می کند نـگاه وی به اعجاز بیانی 

کثـر آیـات نقـش اعجـاز بیانـی را متذکـر شـده و بـه خوبـی توانسـته  قـرآن اسـت. او در ا

زیبایی هـای الفـاظ و عبـارات قـرآن را نشـان دهـد.

که مسـلمانان، هم چون  که تفسـیری را ارائه دهد  تمام تاش خطیب این اسـت 

صـدر اسـام بـه خـود قـرآن روی آورده و نیازهـای هدایتـی خویـش را بـه وسـیله ی آن 

کـه البتـه تـا حـدود بسـیاری به این هدف نزدیک شـده اسـت. برطـرف نماینـد 
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Abstract: The interpretation of the Quran has been 
the focus of Islamic scholars since the early centuries. 
In the meantime, a group had given interpretations in 
accordance with their wishes, and a group had merely 
expressed and accepted the narrations only. But as we 
get closer to the contemporary era, commentators tend 
to focus on the Qur’anic interpretation of the Qur’an. 
In the meantime, some have taken the path of extrem-
ism, called the Qur’aniun, and some have come to be 
known as the Akhbaris. The Qur’aniun does not accept 
any interpretation other than the Qur’an to the Qur’an 
and they believe that because the Qur’an is light and 
guidance, it cannot be interpreted except by itself, and 
its interpretation is beyond human wisdom and knowl-
edge. Among the commentators known to belong to 
this group is Abd al-Karim Khatib, who writes ‘Al-Tafsir 
Al-Qu’rani Lel-Qu’ran’. He believes: commentators have 
gone astray in the interpretation of the Qur’an and 
have resorted to other things rather than turning to 
the Qur’an. However, by studying this interpretation 
and the introduction by the author himself, it becomes 
clear that Khatib is not only part of this group, but in 
his interpretation he relies mostly on his intellect and 
sometimes relies on narrations. This essay attempts to 
examine the method of Khatib’s interpretation of ‘Al-Taf-
sir Al-Qu’rani Lel-Qu’ran’ commentary, which relies on its 
narrative approach, thereby also distorting the Qur’anic 

quibble about its author.
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Abstract:  Among the news and narrations available 
in the Imami hadith gatherings, there are narrations 
in which the Messenger of God objected to the, Fate-
meh Zahra, and even some of them were stated more 
severely. Since Hazrat Zahra, like the Messenger of 
God, is included in the verse of purification and has 
been acquitted by God of every error and mistake, 
this article seeks to investigate and pathology this 
news. Finally, after rejecting many news items due to 
the weakness of the document, it is considered that 
all of them are unacceptable due to the weakness of 
its meaning and signification.
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Abstract: In one of the most important days of Islam, 
the sentence “O Lord, please love those who love his 
Authority, and be the enemy to one who is his enemy” 
issued by the Prophet, indicates two branches of Tawal-
la and Tabarra in the Shiite beliefs, to which the Sunnis 
have shown different reactions; Some have quoted it in 
the continuation of the hadith of Ghadir and some have 
avoided quoting it; But the most different reaction has 
been put forward by Ibn Taymiyyah, who says: Accord-
ing to the scholars, this hadith is a lie; The claim in this 
article is never substantiated on the basis of Ahl al-Sun-
nah heritage. If we want to accuse all the narrators of 
this sentence falsely, there is no trace left from the had-
ith sources of Ahl al-Sunnah, because many scholars 
have tried to quote it.
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Abstract: The school of segregation believes that the 

interpretation of the Qur’an only leads to the truths of 

matters from the point of view of the Ahl al-Bayt. The 

common view of “Esoteric interpretation” in the oppo-

site sense has been criticized both semantically and 

by examining examples of incorrect interpretations 

by Mulla Sadra and others. Some contradictions in the 
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Abstract: One of the oldest and most important de-
bates in divine religions is the relation of religion to wis-
dom and rationality, and each of these divine religions 
has somehow explained and explained this relation-
ship. In the religion of Islam and in the school of Ahl al-
Bayt, this relationship is a two-way relationship because 
every 49 times the word family of Aghl (mind/wisdom) 
(in verb forms) have been used in the Holy Qur’an, those 
mutual relationships have been explained in the best 
way; whether it has been used against Jewish as a con-
flict with disbelievers and emphasize beliefs, or teach-
ing Islamic laws, legal issues, ethical issues, naturalism, 
and being familiar with superstitions. This article seeks 
to explore these areas in the light of wisdom and with 
the guidance of it. The method of this article is to use 
library information collection and analysis and deduce 
from the appearance of Qur’anic verses.
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Abstract: Preserving the sanctity of the house of 
prophecy is obligatory for everyone, even for the 
wives of the Holy Prophet (PBUH). The Qur’an has 
used all its efforts to preserve this house. Is consid-
ered equal. Therefore, in the light of these verses and 
the like, one can understand the meaning and mean-
ing of “and the marriage of their mothers”. It can be 
argued with certainty that the Qur’an not only does 
not consider virtue and reward for the wives of the 
Prophet of God (pbuh) in that they are the wife of 
the Prophet and does not open a separate account 
for them; Rather, he has set the criterion of salvation, 
virtue and double reward on the basis of godliness, 
belief in the Hereafter, obedience to God and the 
Prophet, and the manner in which the Imams (AS) 
treat the wives of the Prophet is also interpreted by 
this interpretation.
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