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ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(

لیتو گرافی ،چاپ و صحافی :انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
شمارۀ استاندارد بینالمللی نشر یه:
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هیأت تحریریه
مهدی ابراهیمی ،استاد گروه معارف ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

زهرۀ اخوان مقدم ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکدۀ علوم قرآنی تهران.
مرتضی ایروانی نجفی ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
حامد خانی )فرهنگ مهروش( ،دانشیار دانشگاه آزاد اسﻼمی ،واحد گرگان.
محسن دیمهکار گراب ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد.

الهۀ شاهپسند ،دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد.
علی نصیری ،استاد گروه معارف دانشگاه علم و صنعت تهران.

حسن نقی زاده ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد.

مشاوران علمی
عباس اسماعیلیزاده،علیاکبر بابایی ،سیدعبدالرسول حسینیزاده ،بیبیحکیمۀ حسینی دولتآباد ،حسن خرقانی،
محمدعلی رضایی کرمانی نسبپور ،سیدمحمود طیبحسینی ،و مجتبی نوروزی.

همکاران این شماره در داوری مقاﻻت
مهدی ابراهیمی ،زهرۀ اخوان مقدم ،ابوذر پورمحمدی ،بیبیزینب حسینی ،بیبیحکیمۀ حسینی دولتآباد،
سیدعبدالرسول حسینیزاده ،فرهنگ مهروش ،حسن خرقانی ،حسین خوشدل مفرد ،کبری راستگو ،محسن رجبی ،الهۀ
شاهپسند ،محمد عترتدوست ،محسن دیمهکار گراب ،مجتبی نوروزی.
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در پایگاههای ز یر نمایه میشود:
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راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله

دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری عهدهدار انتشار آن دسته از مطالعات در حوزۀ

مطالعات قرآن و حدیث است که در آنها تولیدات نظری اندیشمندان ،جریانهای فکری و

مکاتب مختلف جهان اسﻼم در حوزۀ فهم قرآن کریم بازشناسی یا ارزیابی شوند؛ خواه این
ً
تولیدات نظری فهم کﻼنساختار آموزههای قرآنی را دنبال کنند یا در آنها صرفا کوششی برای
بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سورههای مختلف دنبال شده باشد.
براینپایه ،هر مقالهای که پژوهش در زمینههایی همچون موارد ذیل را ارائه کند ،توسعه
دهد ،یا بومیسازی نماید ،مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد (۱ :بازشناسی و
نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانشهای دینی )همچون
فقه ،کﻼم (...و عرفی )همچون علم النفس ،زبانشناسی ،علم اﻻجتماع ،جغرافیا (...ــ برپایۀ
رویکردها و روشهای نوین بازخوانی و نقد آراء در دانشهای مختلف؛  (۲کاربردیسازی
مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف.
الف( محورهای موضوعی نشر مقاﻻت

برای تحقق رسالت فوق ،هیأت تحریریۀ پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری از نشر مقاﻻتی با
محورهای زیر استقبال میکنند:

محور اول :بازشناسی فهم ّ
مفسران مختلف از قرآن ،مثل کوشش برای بازشناسی آراء

تفسیری بزرگان دین و عالمان ،اعتبارسنجی انتساب آراء تفسیری و مسئلۀ هویت و انتساب
ً
کتب تفسیری ،یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیانا غیرمسلمان.
محور دوم :بازشناسی خاستگاه آراء مفسران و عوامل مؤثر بر شکلگیری آنها ،مثل
بازشناسی مبانی کﻼمی ،عرفانی ،فلسفی ،فقهی ،اصولی و قرآنشناختی مفسران ،بازخوانی
نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان ،بحث دربارۀ تأثیر مبانی ،منابع و رویکردهای
مفسران بر فهم ایشان از قرآن کریم ،و گونهشناسی و تبارشناسی فهمها از قرآن ،تحول تفسیرها

در گذر زمان و زمینههای اجتماعی آن.
محور سوم :بازشناسی تأمﻼت مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی و زندگی بشر،

۶
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همچون کوشش برای بازشناسی اندیشههای دینشناختی ،اخﻼقی ،فلسفی ،اجتماعی ،و
روانشناسانۀ مفسران ،بازشناسی بینشهای طبیعتشناختی مفسران ،اعم از نظریات نجومی،
جغرافیایی ،زیستشناسانه ،طبی و امثال آنها ،تحلیلهای زبانشناسانه در تفاسیر قرآن کریم،

یا نظریهپردازیهای زیباییشناختی در مقام فهم قرآن.
ً
محور چهارم :فهم قرآن در پرتو نظریات و دستاوردهای علمی نوین ،مثﻼ کوشش برای
نقد یا تعدیل آراء ّ
مفسران در پرتو نظریات علمی نوین ،بازفهم منابع تفسیر قرآن کریم با
بهرهجویی از رویکردها و روشهای علمی یا آراء دینشناختی نوین ،یا بحث دربارۀ اصول و
مبانی کاربرد علوم نوین در فهم قرآن.
ب( ضوابط شکلی

پذیرش مقاله در پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است:
 (۱مقاله در محیط نرمافزار مایکروسافت ُورد نوشته ،و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون
ذکر نام مؤلفان ارسال شود.
ً
 (۲مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه ارسال شود و دقیقا در سامانه نیز مطابق
استاندارد مذکور در سامانه درج گردد .درج همۀ این موارد الزامی است :نام و نام خانوادگی،
مرتبۀ علمی ،رشتۀ تحصیلی ،نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل اشتغال ،سمت و نوع اشتغال ،و
رایانامۀ تکتک مؤلفان ،به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول.
ُ
مشتمل خواهد بود بر عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها ،درآمد ،طرح مسئله،
 (۳مقاله بهترتیب ِ
بدنۀ مقاله ،نتیجه ،و منابع.
چکیده دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود  ۲۲۵-۱۵۰کلمه دربارۀ زمینۀ بحث،
مسئلۀ بحث ،رویکرد ،روش و فرضیات و نتایج محتمل.
درآمد مشتمل است بر تبیینی فشرده از زمینۀ بحث ،ضرورتهای نظری مطالعه در آن،
جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و مفاهیم بنیادین بحث.
طرح مسئله مروری است فشرده و دستهبندیشده بر آنچه تا بهحال در بارۀ موضوع زمینۀ
بحث گفتهاند ،اشکاﻻت آن دیدگاهها و ابهامات باقیمانده ،سؤاﻻتی از میان آن ابهامها که در
این مطالعه قرار است برایشان پاسخ یافت و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخشهای
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۷

بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود.
بدنۀ مقاله دربردارندۀ سه یا چهار بخش با حجمهای متوازن است که هر یک دربردارندۀ
سه یا چهار فصل با حجمهای متوازن اند.
ً
نتیجۀ مقاله لزوما به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن به دستاوردهای مطالعه
تصریح میشود.
ﻻزم است عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها ،و منابع نیز به انگلیسی ترجمه ،و در قالب فایلی
جداگانه در سامانه ارسال شوند.
ب( شیوۀ ارجاعدهی

ارجاعات برپایۀ بومیسازی روش مستندسازی ام.الِ.ای دنبال میشود .درج این ارجاعات

نیز به شیوۀ درونمتنی است و بیفاصله پس از نقل مطالب و میان پرانتز جای میگیرد و نام
َ َ
اشهر مؤلف ،نام اثر ،جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان میکند) :طباطبایی،
ِ
المیزان .(۳۵ /۱ ،هرگاه پیاپی به چند ارجاع داده شود ،منابع مختلف در داخل متن مقاله به
ترتیب سال تألیفشان یا سال درگذشت مؤلفانشان درج ،و با نقطهویرگول از هم جدا
ً
میشوند .مثﻼ داخل پرانتز ارجاع مینویسیم) :ابنحجر عسقﻼنی ،اﻻصابه۱۲۶ /۴ ،؛
طباطبایی ،المیزان .(۳۵ /۱ ،منابعی نیز که به زبانهای ﻻتین و جز آنها باشند ،نام مؤلف و اثر
داخل متن فارسی آوانگاری میشود ،عنوان اثر به نام اصلی )اگر ﻻزم باشد( در پاورقی میآید،
و شمارۀ جلد و صفحه نیز بهترتیب با حروف رومی و اعداد ﻻتین درج میشود؛ مثﻼ
ً
مینویسیم) :نولدکه ،تاریخ قرآن (II/ 154 ،١یا مثﻼ) :شاخت» ،مالک بن انس«.(187 ،٢
خواننده از روی اعداد ﻻتین درمییابد که باید مشخصات اثر را در منابع ﻻتین بجوید .منابع
ﻻتین و امثال آنها بعد از منابع فارسی و عربی درج میشوند.
َ
َ
اشهر مؤلف ،نام مؤلف(،
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است :مشخصات مؤلف )نام ِ
مشخصات اثر )نام کتاب با حروف درشت و کج یا نام مقاله داخل گیومه ،ویرگول ،نام کتاب

1. Nöldeke, Geschichte des Qorâns.
2. Schacht, “Malik b. Anas”.
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ً
ّ
یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج( ،مشخصات مترجم یا ُمصحح اثر )دقیقا با این
الگو :ترجمۀ احمد آرام ،یا بهکوشش علیاکبر غفاری( ،و در پایان ،مشخصات نشر )محل
نشر ،ناشر ،سال نشر ،یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله( .نیز ،منابع بهترتیب الفبایی پشت
سر هم قرار میگیرند .برای نمونه:
َ َ
ُ
جسم ﻻ کاﻻجسام« ،تراثنا ،سال دهم ،شمارۀ ،۱۹
ـ حسینی ،محمدرضا» ،مقولة ِ ٍ
بهار ۱۴۱۰ق.

ُ َُ
بغیة ُ
الوعات ،بهکوشش محمد ابوالفضل
ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر،
ابراهیم ،بیروت /صیدا ،المکتبة العصریه۱۹۶۴ ،م.

نام َ َ
اشهر مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه
ِ َ ِ
ً
ً
بهکتب اعﻼم و دائرةالمعارفها بازشناخت و لزوما عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست .مثﻼ،

کتاب فقیه
نام اشهر محمدحسن نجفی» ،صاحبجواهر« است ،یا گرچه مؤلف
ِ
یحضرهُ الفقیه در سدههای متأخر بهنام »شیخ صدوق« نیز شناخته میشود ،نام َ َ
َمن ﻻ َ ُ ُ
اشهر
وی و ضبط آثاری همچون دائرةالمعارف بزرگ اسﻼمی »ابنبابویه« ،و نام اشهر خود کتاب
نیز من ﻻیحضره الفقیه است .اگر مؤلفی بهچند نام شناخته میشد ،نامی را برمیگزینیم که با
بیطرفی علمی سازگارتر باشد .شماری از نامهای پذیرفتنی در شیوهنامۀ ضمیمۀ مجله )موجود
در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است.
پ( سیاستهای پذیرش و نشر

مقاله باید حاصل مطالعات خود نویسندگان باشد و پیش از این هم در هیچ یک از
مجلههای داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده ،و برای ارزیابی نیز همزمان به مجلۀ دیگری
ارسال نشده باشد .نیز ،مؤلفان باید هنگام ارسال مقاله گواهی کنند که در نشر مقاله هیچ
تعارض منافعی وجود ندارد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مدعی منافع آن مقاله نخواهد
شد .ﻻزم است نویسندگان با نگارش تعهدنامهها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله
و ارسال تصویر فرمهای امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.
روند ارز یابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال ،در ظرف زمان دو روز
کاری ،نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله
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میسنجد و هر مشکلی در این زمینهها را با نویسنده مطرح میکند .هر گاه مقاله با رسالت و
ضوابط شکلی مجله سازگاری داشت ،سردبیر آن را به داوری ارسال میکند .ﻻزم است که
دستکم دو داور اعتبار علمی مقاله را تأیید کنند و مؤلف از مجموع داوریها دستکم نیمی از
امتیازات نشر مقاله را حاصل کند .هر گاه مقاله در داوری امتیاز ﻻزم را کسب کرد ،در جلسۀ
اعضاء هیأت تحریریه به بحث گذاشته خواهد شد .پذیرش مقاله مشروط به تأیید هیأت
تحریریه است.
پس از تأیید هیأت تحریریه مقاله پذیرفته ،و نتیجه به مؤلفان اعﻼم میشود؛ اما نشر آن
منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است .ارسال مقاله به
پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت مقاله است .به
هر روی ،نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب مؤلف و ویراستار ممکن خواهد
بود .مقاﻻت پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و عنوان و چکیده و
کلیدواژههایشان پیش از انتشار نهایی قابلدسترسی خواهد بود.
مراحل مختلف گردشکار و پذیرش مقاﻻت در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش
داده شده است .نیز ،شیوهنامۀ تفصیلی نگارش مقاله ،نمونۀ مقالۀ صفحهآراییشده طبق
شیوهنامه ،فونتهای ﻻزم برای حروفچینی و صفحهآرایی ،و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر
در وبگاه مجله بهنشانی زیر دستیافتنی است:
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● Semantic Presuppositions Affecting Conceptualization “ʾĀkhir Mā Nazal”, Maryam Soleymānī & Elāhe

Examining the last verses revealed to the Holy Prophet of Islam (PBUH), which is known as "The
last thing that come down", is one of the almost constant topics in the history of the Qurʿān. The
multiplicity and difference of the sayings of the predecessors regarding the example of the last verse
of the revelation is one of the reasons why this issue becomes more serious. The present article, by
analyzing the earlier sources, has extracted the narrations related to the introduction of the last
verse revealed to the Holy Prophet (PBUH) and has listed all the verses that have been introduced
as the last verse revealed. With the hypothesis that the interpretive interpretations and in-text
features of at least some of these verses have led to their being considered “The last thing that
come down”. In this article, those unique or common semantic features that have given rise to such
an interpretation by those who believe in the last verse are highlighted by describing and analyzing
the content of these verses. Implicit reference to the end of life as well as the issue of resurrection
are among these presuppositions. Finally, it can be said that this hypothesis can be proved not
absolutely, but relatively and case-by-case.
Keywords: Last verse of the house, revelation of the Qurʿān, verse of completion, verse of religion,
interpretive presuppositions.
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چکیده

ُ َ
آخر ما َنزل« مشهور است ،یکی از
بررسی آخرین آیات نازل شده بر پیامبر گرامی اسﻼم )ص( که به »
ً
ّ
مباحث تقریبا ثابت منابع تاریخ قرآن محسوب میشود .تعدد و اختﻼف اقوال پیشینیان در خصوص
ّ
مصداق آخرین آیۀ نازله ،از علل جدیتر شدن این مسأله است .این نوشتار ،با این فرضیه که برداشتهای
ّ
متنی دستکم برخی از این آیات ،منجر به تلقی »آخر ما نزل« بودن آنها
تفسیری و ویژگیهای درون ِ
ّ
شده ،تﻼش کرده است با واکاوی منابع متقدم ،روایات مربوط به معرفی آخرین آیۀ نازلشده بر رسول اکرم
)ص( را استخراج نموده و تمام آیاتی را که بهعنوان آخرین آیۀ نازله معرفی شدهاند ،فهرست نماید .آنگاه با
توصیف و تحلیل مضمون این آیات ،آن دسته از ویژگیهای معنایی منحصر به فرد یا مشترک آنها را که
زمینۀ چنین برداشتی از سوی قائﻼن به آخرین آیۀ منزل بودن آنها را فراهم آورده است ،برجسته نماید.
اشارۀ ضمنی به پایان وحی و نیز مسئلۀ معاد از جملۀ این پیشفرضها هستند .درنهایت میتوان گفت این
فرضیه به صورت نسبی و موردی ،و نه مطلق ،قابل اثبات است.
کلیدواژهها :آخرین آیۀ منزل ،نزول قرآن ،آیۀ اکمال ،آیۀ دین ،پیشفرضهای تفسیری.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۴۰۰ /۳ /۳ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۶ /۱۰ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۵ :ش ،صفحۀ  ۱۱تا .۳۰
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
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درآمد

ً
شناخت ّاولین و آخرین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم )ص( ،یکی از مباحث تقریبا ثابت در

کتب تاریخ و علوم قرآن است ،چنانکه به ندرت میتوان کتابی در حوزۀ تاریخ و علوم قرآن

ّ
یافت که باب سخن در این زمینه را باز نکرده باشد .گمان میرود یکی از علل این ّ
توجه ،تعدد
اقوال پیشینیان در خصوص معرفی ّاولین و آخرین آیات نازل شده بر پیامبر گرامی اسﻼم )ص(

باشد.

شناخت ّاولین و آخرین آیات ،از دیرباز یکی از دغدغههای دانشمندان علوم قرآن بوده
ّ
بیان الحکم فی أول ما نزل من
است؛ از باقﻼنی )درگذشتۀ  (٤٠٣که بابی با عنوان » ِ
الکﻼم فی ِ
ُ
القرآن وآخره ومکیه ومدنیه ،وهل ﱠ
نص الرسول )ص( علی ذلک أم ﻻ« در کتاب خود آورده
ِ
ِ ِ ِ
ّ
)باقﻼنی ،اﻻنتصار ،(٢٣٦ /١ ،تا سیوطی )درگذشتۀ  (٩١١که هر یک از »أول ما نزل« و »آخر
ما نزل« را در یک نوع جداگانه )انواع  (٨-٧مطرح نموده است.

طرح مسئله
به نظر قاضی باقﻼنی هیچیک از اهل علم ادعایی مبنی بر تصریح رسول خدا )ص( بر
اولین و آخرین آیه و سورۀ نازل شده از قرآن نکرده ،ضرورتی برای دانستن آن قائل نشده و جهل
به آن را مذمت ننمودهاند ،بلکه آنچه به این عنوان معرفی شده اجتهادات صحابه و تابعان بوده
است )باقﻼنی ،اﻻنتصار .(٢٣٨ /١ ،سیوطی نیز در خصوص تعدد اقوال پیشینیان حول معرفی
آخرین آیات نازله ،احتمال داده است که هر یک از آنها از آخرین آیهای که به هنگام رحلت
پیغمبر )ص( یا کمی پیش از بیماری ایشان از ایشان شنیده ،خبر داده است؛ به این معنا که
همان فرد ،پس از آن چیز دیگری از آن حضرت نشنیده است .نیز احتمال داده است که آنها
آخرین آیهای را که رسول خدا )ص( تﻼوت نموده است ،به اشتباه بهعنوان آخرین آیه نازله
معرفی کرده باشند)سیوطی ،اﻻتقان.(١٠٤ /١ ،
این نوشتار میکوشد با بررسی متن روایات مربوط به معرفی آخرین آیات نازله و نیز
محتوای این آیات ،پیشفرضهای معنایی مؤثر در تعیین آن آیه بهعنوان مصداق آخرین آیۀ نازل
شده را بازیابد .به عبارت دیگر ،هر یک از این راویان بر اساس چه برداشتی از آیه ،آن را بهعنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیشفرضهای معنای مؤثر بر مصداقیابی »آخر ما نزل«

۱۵

آخرین آیه معرفی کرده و پیشفرضهای تفسیری چه تأثیری در انتخاب آنها داشته است؟ و آیا
در بین این آیات ویژگی مشترکی مشاهده میشود؟
بهعنوان پیشینهای از این مسأله ،میتوان به این موارد اشاره داشت» :آخرین نزول؛ مائده یا

توبه؟ رهیافتی جدید به مسئلۀ آخرین سورۀ نازل شدۀ قرآن کریم« :زهرا کلباسی و امیر
احمدنژاد ،پژوهشهای قرآنی )شمارۀ  ،۷۶پاییز ۱۳۹۴ش ،ص .(۱۱۱-۸۶مؤلفان این مقاله

کوشیدهاند با بررسی قرائن مختلف نشان دهند از بین سورههایی که بهعنوان آخرین سورۀ منزل
معرفی شدهاند ،دیدگاه مربوط به سورۀ مائده قویتر است .دو مقاله از احمد ابو زید با عنوان
»ّاول ما نزل من الکتاب ،إطﻼلة علی الروایات والنصوص التاریخیة« )رسالة الثقلین ،شمارۀ
 ،۶۴تابستان  (۱۳۸۸و »ّاول ما نزل من الکتاب ،إطﻼﻻت علی محاوﻻت التوفیق بین اﻹنزال

والتنزیل« )رسالة الثقلین ،شمارۀ  ،۶۶-۶۵بهار و تابستان  (۱۳۸۹نیز به چاپ رسیده که به
تعیین ّاول ما نزل بر اساس روایات و نصوص تاریخی پرداخته استّ .اما اثر حاضر به بررسی
نقش پیشفرضهای تفسیری بر تعیین مصداق آخرین آیۀ منزل میپردازد.

 .١نظریات مختلف در ّ
معرفی آخرین آیه

ً
دربارۀ آخرین آیۀ نازل شده میان دانشمندان علوم قرآن اختﻼف نظر وجود دارد که غالبا در
ّ
منابع اهل سنت بازتاب یافتهاند .هر یک از این نظرات نیز به اخبار و روایاتی از صحابه و
ّ
تابعین استناد میکنند .چنانکه در سخن پیشین باقﻼنی از نظر گذشت ،هیچکدام از این اخبار،
حدیثی که به رسول خدا )ص( برسد نیست .از نظر زرقانی ،همین مسأله خود زمینهای برای
ّ
تعدد این اقوال بوده است )نیز بنگرید به :زرقانی ،مناهل العرفان.(٩٧ /١ ،
۱ـ (۱آیات مختلف سورۀ بقره

آیات مختلف سورۀ بقره را مصداق آخرین آیه دانستهاند .برای نمونه ،دربارۀ آیۀ  ٢٧٨چنین
گفتهاند:

الذین َ ُ
آمنوا ﱠ ُاتقوا ﱠ َ
یا َ َ
کنتم ُ ْ َ
وذروا ما َبقی َ
أیها ﱠ َ
من ﱢ
الله َ َ ُ
الربا ْإن ْ ُ ْ
مؤمنین.
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ

ترجمه :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید ،آنچه از ربا
باقی مانده است واگذارید.

۱۶

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

ّ
این آیه به آیۀ ربا مشهور است ،در نقلهایی از عمر بن خطاب )احمد بن حنبل ،المسند/١ ،
 (٣٦١و ابنّعباس )بخاری ،الصحیح ،(٥٩ /٣ ،آخرین آیۀ نازله شمرده شده است .عمر در
بودن آیۀ ربا ،میافزاید رسول خدا )ص( در حالی از دنیا رفت که هنوز این
تأکید بر آخرین آیه ِ

آیه را تبیین ننموده بود )احمد بن حنبل ،المسند.(٣٦١ /١ ،
ّ
صحت و یا سقم ّادعای اخیر ،باید ّ
توجه داشت که در انتهای این خبر ،عمر
فارغ از بررسی
ﱢَ َ ﱢ ََ
ّ
ََ ُ
بهعنوان نتیجهای برای مقدمۀ پیشگفته میافزاید» :فدعوا الربا والریبة« )احمد بن حنبل،
ََ ُ
یریبکم َإلی َما َﻻ ُ ْ
فدعوا َما ُ ْ
یریبکم« )دارمی ،السنن.(٢٤٦ /١ ،
المسند ،(٤٢٦ /١ ،یا »
ِ
ِ
ِ
شدن آیۀ ربا،
صورتبندی این خبر به گونهای است که نشان میدهد آخرین آیه خوانده ِ
ّ
مقدمهای است برای بیان همین عبارت اخیر؛ به عبارت دیگر ،عمر در مقام ملحق کردن حکم
ّ ً
برخی موارد مشکوک ،به حکم ربا )بنگرید به :ابنرجب ،فتحالباری ،(٣٥٧ /٣ ،مقدمتا دلیل
بودن آیۀ ربا و عدم تبیین آن از سوی نبی اکرم )ص( تعیین کرده است .عﻼوه بر
آن را آخرین آیه ِ
ََ
این ،با ّ
توجه به مضمون فقهی آیه و امر »فدعوا« در بیان عمر ،تأکید بر غیر منسوخ بودن حکم
را نیز باید به مورد اخیر افزود.
دربارۀ آیۀ  ٢٨١سورۀ بقره نیز چنین گفتهاند:
َ ﱠ ُ ﱠ َُ ﱠ ﱡ َْ
ََ ْ َ ُ ْ ْ َُ َ
َ ﱠُ ْ ً ُْ َ ُ َ
نفس ما کسبت وهم ﻻ یظلمون.
فیه ِإلی ِ
واتقوا یوما ترجعون ِ ِ
الله ثم توفی کل ٍ

ترجمه :و بترسید از روزی که در آن ،به سوی خدا بازگردانده میشوید ،سپس به

پاداش[ آنچه به دست آورده ،تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار
هر کسی ] ِ
نمیگیرند.
ّ
طبق نقلهای ابوصالح از ابنّعباس )ابنمنذر ،تفسیر القرآن ،(٦٥ /١ ،سدی )طبری،

جامع البیان ،(٤١ /٦ ،و سعید بن جبیر )باقﻼنی ،اﻻنتصار (٢٤٥ /١ ،آیۀ  ٢٨١سورۀ بقره
آخرین آیۀ نازل شده است .ماتریدی )درگذشتۀ  (٣٣٣اعتقاد به این را که این آیه آخرین آیۀ منزل
مفسران ) ّ
است ،به عموم ّ
عامة أهل التأویل( نسبت داده است )ماتریدی ،تأویﻼت اهل السنه،
 .(٢٧٣ /٢دربارۀ اینکه فاصلۀ نزول این آیه تا رحلت نبی اکرم )ص( چند روز بوده است نیز
ُ
نظرات متفاوت است؛ هفت روز ،نه روز ،بیست و یک روز ،و هشتاد و یک روز اقوالی است که

در این زمینه مطرح شده است )بنگرید به :بیهقی ،دﻻئل النبوه١٣٧ /٧ ،؛ ثعلبی ،الکشف و
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البیان٢٩٠ /٢ ،؛ طبرسی ،مجمع البیان٦٧٧ /٢ ،؛ واحدی ،اسباب النزول .(١٦ ،قائﻼن به
 ٨١روز فاصله بین نزول این آیه و رحلت پیامبر اکرم )ص( معتقدند این آیه در ِمنا نازل شده

است )بنگرید به :سیوطی ،الدر المنثور .(١١٦ /٢ ،طبق برخی از همین اخبار ،پیامبر اکرم
)ص( به دستور جبرئیل این آیه را بعد از آیۀ دویست و هشتادم این سوره قرار داده است )بغوی،
معالم التنزیل.(٣٩٢ /١ ،

نمونۀ دیگر از همین قبیل ،آیۀ َدین یعنی آیۀ  ٢٨٢سورۀ بقره است:
َ َ ﱠ َ َُ ْ
فاکتبوه َْولی ُ
آمنوا َإذا ََتدایُنتم َبدین َإلی َ َ
نکم ٌ
أجل ﱡ َ 
کتب ﱠبی َ ْ
مسمی َ ُ ُ ُ
کاتب
الذین
یا أیها ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
َ
ْ
ّ
ﱠ
َ
َ
َْْ
کتب َولی ْملل الذی َعلیه َ ﱡ
علمه ُ
کما َ َ ُ
بالعدل َوﻻ ی َ
الله فلی ُ ْ
کاتب ْأن ی ُ َ
أب ٌ
کتب َ
الحق
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ْ ﱠ ّ َ َ ﱠ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ
ً
ولیِتق الله ربه وﻻ یبخس ِمنه شیئا .«...
ترجمه :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،هر گاه به وامی تا سررسیدی معین ،با
یکدیگر معامله کردید ،آن را بنو یسید .و باید نو یسندهای ]صورت معامله را[ بر
اساس عدالت ،میان شما بنو یسد .و هیچ نو یسندهای نباید از نوشتن خودداری
کند؛ همان گونه ]و به شکرانه آن[ که خدا او را آموزش داده است .و کسی که
بدهکار است باید امﻼ کند ،و او ]نو یسنده[ بنو یسد .و از خدا که پروردگار اوست
پروا نماید ،و از آن ،چیزی نکاهد.
در نقلی از سعید بن مسیب ،آیۀ دین آخرین آیۀ منزل )أحدث القرآن بالعرش( شمرده شده

است )طبری ،جامع البیان .(٤١ /٦ ،در نقل ابنشهاب ،آیۀ ربا و دین با همان تعبیر سعید،
آخرین آیات شمرده شدهاند )ابوعبید قاسم بن سﻼم ،فضائل القرآن.(٣٦٩ ،
 (۲-۱آیات سورۀ نساء

دربارۀ دو آیه از سورۀ نساء نیز چنین ادعائی مطرح شده است .یکی از آندو آیۀ  ٩٣از این
سوره است:

َ َ َ ﱠُ ََ ََََُ ََ ﱠ َ
ً
ََ ْ ُْْ
یقتل ُ ْ ً ُ َ َ ﱢ ً َ َ ُ ُ َ َ ﱠ ُ
ولعنه َوأعد ُله
علیه
ومن
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ِ
وغضب الله ِ
خالدا ِفیها ِ
ِ
َ ً َ ً
عظیما.
عذابا ِ
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ً
ترجمه :و هر کس عمدا مؤمنی را بکشد ،کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار
خواهد بود؛ و خدا بر او خشم میگیرد و لعنتش میکند و عذابی بزرگ برایش آماده
ساخته است.

از سعید بن جبیر نقل شده است :اهل کوفه دربارۀ آیهای اختﻼف داشتند ،در آن زمینه به
َ َ ْ ُْْ ُْ ً ََُ ﱢ ً َ َ
اؤه َ َ ﱠ ُ
فج َز ُ ُ
ّ
جهنم« آخرین
مؤمنا متعمدا
ابنعباس مراجعه کردم و از او پرسیدم ،گفت» :ومن یقتل ِ
ّ
آیۀ منزل است و چیزی آن را نسخ نکرده است )بخاری ،الصحیح .(٤٧ /٦ ،زرقانی مدعی
است که برخی این آیه را با استناد به این روایت ،آخرین آیه به طور مطلق میدانند )زرقانی،

مناهل العرفان .(٩٨ /١ ،در حالی که چنانکه از صورتبندی خبر برمیآید ،طرح مسئلۀ
ّ
مقدمهای برای طرح مسئلۀ عدم نسخ آیه استّ .
مؤید این برداشت ،اخبار
آخرین آیه بودن،
دیگری از ابنّعباس است که تنها به عدم نسخ این آیه اشاره داشته است )بخاری ،الصحیح/٦ ،
 .(١١٠بنابراین مقصود آخرین آیۀ مربوط به مجازات قتل عمدی مؤمن است نه آخرین آیه به
طور مطلق .سیوطی و زرقانی نیز معتقدند مقصود این است که این آیه آخرین آیه در موضوع
ً
خودش است و آیۀ دیگری آن را نسخ نکرده است ،نه آنکه مطلقا آخرین آیه باشد )سیوطی،
اﻻتقان١١٨ /١ ،؛ زرقانی ،مناهل العرفان.(٩٩ /١ ،
آیۀ کﻼله را نیز مصداق آخر ما نزل دانستهاند:
ْ ََ
ٌُْ ََ َ َ َُ ٌََ ََُ ُ ْ ٌ
ْ َْ ُ َ
أخت َ َفلهاَ
ستفتونک ُقل ّ ُ
الله ی ْفتی ْ
الکﻼلة ِِإن امرؤ هلک لیس له ولد وله
کم ِفی
ی
ِ
ِ
ِ
ْﱠ
ْ ُ َ ََ َ ُ َ ُ
ﱠَ ٌََ َ
ََ ََْ َ َ ُ َ ﱡ َُ ﱠ َ
َ
َ
الثلثان ِمما ترک
ِنصف ما ترک وهو ی ِرثهآ ِإن لم یکن لها ولد ِفإن کانتا اثنتین فلهما
ِ
ُ ْ ْ ًَ ﱢ َ ً َ َ َ ﱠ
ُْ َﱢ ُ َ َ ُ ِ ُّ َ ْ َ َ ﱡ ْ َ ّ
واللهُ
َ
تضلوا
فللذکر ِمثل حظ اﻷنثییِن یبین الله لکم أن ِ
ِ
وإن َکانوا ِإخوة رجاﻻ ِونساء ِ ِ
ﱢ
َ
علیٌم« )نساء.(١٧٦ /
ِبکل شیٍء ِ
ترجمه :از تو ]در باره کﻼله[ فتوا میطلبند؛ بگو» :خدا دربارۀ کﻼله فتوا میدهد:
نصف میراث از
اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد ،و خواهری داشته باشد،
ِ

ِآن اوست .و آن ]مرد نیز[ از او ارث میبرد ،اگر برای او ]خواهر[ فرزندی نباشد.
پس اگر ]ورثه فقط[ دو خواهر باشند ،دو ّ
سوم میراث برای آن دو است ،و اگر

]چند[ خواهر و برادرند ،پس نصیب مرد ،مانند نصیب دو زن است .خدا برای
شما توضیح میدهد تا مبادا گمراه شو ید ،و خداوند به هر چیزی داناست.
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در نقلی از براء بن عازب این آیه آخرین آیۀ نازلشده شمرده شده است )ابنابیشیبه،
المصنف١٤٧ /٦ ،؛ بخاری ،الصحیح٥٠ /٦ ،؛ مسلم ،الصحیح.(١٢٣٦ /٣ ،
۱ـ (۳دیگر آیات

افزون بر موارد یادشده ،آیات دیگری نیز هستند که واجد وصف آخر ما نزل دانسته شدهاند.

ً
مثﻼ ،دربارۀ آیۀ  ١٩٥سورۀ آل عمران چنین گفتهاند:
ُ ُ َ َ َ
ْ ْ ْ َ َ ُْ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ﱡ ُ ْ َﱢ
ذکر ْأو أنثی ...
من
منکم
عامل
عمل
أضیع
ﻻ
أنی
فاستجاب لهم ربهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ترجمه :پس ،پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد ]و فرمود که [:من عمل هیچ
ِ
صاحب عملی از شما را ،از مرد یا زن ،که همه از یکدیگرید ،تباه نمیکنم؛ ....
در نقلی که مجاهد از ّام سلمه داشته است ،این آیه آخرین آیۀ منزل شمرده شده است )ابنکثیر،
تفسیر القرآن العظیم .(١٩٠ /٢ ،نقل دیگری از ّام سلمه دربارۀ این آیه وجود دارد که طبق آن،
وی به پیامبر )ص( میگوید نمیشنوم که خداوند در مورد هجرت از زنان یادی کرده باشد! و
خداوند این آیه )آل عمران (١٩٥ /را نازل نمود )حمیدی ،المسند .(٣١٠ /١ ،سیوطی بعد از
اخیر ّام سلمه که طبق آن سه آیه دربارۀ زنان نازل شده است ،میگوید :آیۀ
ذکر تحریری از خبر ِ
 ١٩٥آل عمران در بین این سه آیه آخرین آیه است ،یا آخرین موردی است که بعد از آنچه در

خصوص مردان نازل شده بود نازل شده است )سیوطی ،اﻻتقان .(١٠٥ /١ ،در واقع ،سیوطی از

طریق تبیین مقصود گوینده مشکل را حل میکند؛ به این ترتیب که مقصود گوینده از »آخرین
آیه« مطلق نبوده ،بلکه این آیه را به صورت نسبی و یا در موضوعی خاص آخرین آیه معرفی
کرده است.
آیۀ اکمال در سورۀ مائده نیز همچون آخرین آیۀ قرآن یاد شده است:
ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ً
ورضیت لکم ِاﻹسﻼم ِدینا «...
الیوم أکملت لکم ِدینکم وأتممت علیکم ِ ِ
نعمتی ِ
)مائده.(٣ /
ترجمه :امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم ،و
اسﻼم را برای شما ]به عنوان[ آیینی برگزیدم.

یعقوبی در تاریخ خود آورده است :گفتهاند که آخرین آیۀ نازل شده بر پیغمبر اکرم )ص( این
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ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ً
اﻹسﻼم ِدینا«؛ آنگاه
آیه بود» :الیوم أکملت لکم ِدینکم وأتممت علیکم ِ ِ
نعمتی ِ
ورضیت لکم ِ

ادامه میدهد :و همین گفتار نزد ما صحیح و استوار است )یعقوبی ،التاریخ .(٤٣ /٢ ،یعقوبی
ّ
مشخص نکرده است که بر اساس کدام روایت چنین ّادعایی داشته است .در میان متأخران نیز

برخی چون معرفت با استناد به همین گزارش به این قول معتقد شدهاند )معرفت ،علوم قرآنی،
ّ
 .(٧٨این در حالی است که بررسی تفاسیر متقدم روایی شیعه تا این اندازه نشان میدهد که
محتوای این آیه مشتمل بر آخرین فریضۀ منزل است ،نه اینکه آیۀ ّ
سوم سورۀ مائده آخرین آیۀ
منزل باشد؛ در روایتی از امام باقر )ع( آمده است» :آخرین فریضهای که خداوند نازل فرمود،
وﻻیت بود« )قمی ،التفسیر١٦٢ /١ ،؛ عیاشی ،التفسیر.(٢٩٢ /١ ،
ّ
ّاما در جستجوی این مسأله در منابع اهل سنت ،طبق خبری که عمرو بن قیس نقل کرده
است ،معاویه آیۀ  ٣مائده را بر منبر خواند و گفت این در روز عرفه در جمعه نازل شده است،
آنگاه آیۀ  ١١٠کهف را تﻼوت کرد و گفت این آخرین چیزی است که نازل شده است )طبرانی،
ّ
ّ
مسند الشامیین .(٣٩٦ /٣ ،گویا به دلیل وجود همین گونه قرائن دال بر نزول آیه در حجة
ِ
ٌ
الوداع است که ابنعادل )درگذشتۀ  (٧٧٥این آیه را در کنار برخی دیگر از آیات ،در »فصل فی
َ ﱠ ﱠُ ََ َ َ ﱠ
وسلم من القرآن« آورده و نزول همه را در زمان ّ
حج
علیه
آخر ما نزل علی رسول الله صلی الله ِ
پیامبر )ص( دانسته است )ابنعادل ،اللباب.(٤٧٣ /٤ ،
دربارۀ آیات  ١٢٩-١٢٨سورۀ توبه هم چنین گفتهاند:
ََ ْ َ ْ َ ُ ٌ ﱢ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ ﱡ ْ َ ٌ َ َ
ُْْ َ َُ ٌ
بالمؤمنین رؤوف
حریص علیکم ِ ِ ِ
علیه ما ِ
عزیز ِ
لقد جاءکم رسول من ِ
أنفسکم ِ
عنتم ِ
ْ
َ
ْ
َ
ﱠ
ّ
َ
ﱠ ٌ َ ََﱠ ْْ َُ ْ
ُ
الله ﻻ َ
حسبی ُ
وهو َ ﱡ
فقل َ ْ
رب َ ْ
هو َعلیه َتوکلت َ ُ َ
إله إﻻ ُ َ
العرش
رحیم * ِفإن تولوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
العظیم.
ِ
ِ
ً
ترجمه :قطعا ،برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج
بیفتید ،به ]هدایت[ شما حریص ،و نسبت به مؤمنان ،دلسوز مهربان است .پس
اگر روی برتافتند ،بگو" :خدا مرا بس است .هیچ معبودی جز او نیست .بر او توکل
کردم ،و او پروردگار عرش بزرگ است.

در نقلی از أبی بن کعب آیۀ  ١٢٨سورۀ توبه ،آخرین آیۀ منزل شمرده شده است )احمد بن
حنبل ،المسند٤٢ /٣٥ ،؛ طبری ،جامع البیان .(٥٨٨ /١٤ ،در برخی از همین نقلها ،دو آیۀ
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 ١٢٨و  ١٢٩آخرین آیات شمرده شدهاند )ابنابیحاتم ،تفسیر القرآن العظیم .(١٩١٩ /٦ ،این
ّ
در حالی است که در نقطۀ مقابل گفته میشود این دو آیه در مکه ،و دیگر آیات سورۀ توبه در
مدینه نازل شدهاند )مقاتل بن سلیمان ،التفسیر .(٢٠٥ /٢ ،لذا به نظر میرسد مقصود راوی از
ّ
ّ
این خبر آخرین آیههایی باشد که در مکه نازل شدهاند .مگر آنکه بگوییم مﻼک مکی و مدنی
ّ
در قول اخیر ،مکانی است و مقصود نقل ّ
ابی ،نزول این آیه بعد از هجرت و در حجة الوداع
است.
آخرین آیه از این قبیل آیۀ  ١١٠سورۀ کهف است:
َ ْ ُ َ َ ﱢ َْ ْ َ ْ َ َ ً َ ً ََ ْ
َ َ َﱢ َ ًَ
َ َ ...
ربه أحدا.
وﻻ
صالحا
عمﻼ
فلیعمل
ربه
لقاء
یرجو
کان
فمن
ِ
ِ
یشرک ِ ِ ِ
بعبادة ِ
ِ
ِ

ترجمه :پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد ،و
هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.

از معاویة بن ابیسفیان نقل شده است که این آیه آخرین آیهای است که از قرآن نازل شده است

)طبری ،جامع البیان .(١٣٦ /١٨ ،مکی بن ابیطالب قیسی بعد از نقل این خبر میگوید:
ّ
ّ
مقصودش آخرین آیۀ مکی است؛ چراکه سورۀ کهف مکی است )مکی بن ابیطالب ،الهدایه،
.(٤٤٨٦ /٦

 .٢سبب اختﻼف و راهکار غلبه بر آن

بی گمان عواملی در ایجاد این ّ
تنوع آراء دخیل بودهاند .اکنون بنا داریم دربارۀ این عوامل

بحث کنیم.
 (۱-۲درک نادرست منظور از »آخرین«

یکی از این عوامل ،عدم ّ
توجه راویان یا افراد پس از آنها به مقصود گویندۀ ّاولیه است؛ به

این معنا که مقصود او از »آخرین« ،آخرین آیه به طور مطلق نبوده است .بلکه آن را با در نظر
گرفتن موضوع آیه و یا در قیاس با دیگر آیات بیان کرده است .منظور از قید موضوع این است که
مقصود راوی یا راویان ّاولیه ،آخرین آیۀ نازل شده در موضوعی خاص بوده است ،اما روایان
بعدی از آن اطﻼق برداشت کردهاند؛ برای نمونه ،در روایات معرفی آیۀ کﻼله بهعنوان آخرین
آیه ،محتمل است مفاد اخبار مذکور حاکی از معرفی آخرین آیه نازل شده دربارۀ ارث بوده
باشد .بنابراین ،آخرین آیه در این خبر نسبی است )زرقانی ،مناهل العرفان .(٩٩ /١ ،عدم ّ
توجه
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به قید »عدم نسخ« در روایات مربوط به آیۀ  ٩٣نساء نیز منجر شده است برخی به اشتباه آن را
آخرین آیه بدانند ،در حالیکه ّ
توجه به این قید نشان میدهد مقصود آخرین آیهای است که در
باب قتل مومن نازل شده و آیه دیگری آن را نسخ نکرده است.
گاه نیز مقصود گویندگان ّاولیه از »آخرین آیه« ،به صورت تقریبی و در قیاس با برخی آیات

ّ
خاتمیت آیات انتهایی سورۀ
دیگر بوده است؛ بهعنوان مثال ،از نظر زرقانی دیدگاهی که قائل به
توبه است ،قابل نقض است؛ چرا که میتوان فرض کرد که منظور آخرین آیه از سورۀ برائت
است و نه آخرین آیه به مفهوم مطلق .وی قولی که این دو آیه را برخﻼف دیگر آیات سورۀ برائت
مکی میداند ،مؤید این نقض معرفی میکند و احتمال میدهد این فرمودۀ خداوند سبحان:
حسبی ﱠ ُ
َ ْ ََﱠْ َُ ْ َ ْ
الله ) «...توبه ،(١٢٩ /از آن جهت که در آن به جهاد با دشمنان امر
» ِفإن تولوا فقل ِ
نشدهّ ،
مؤید مکی بودن آن است )زرقانی ،مناهل العرفان .(٩٩ /١ ،نمونۀ دیگر روایات ناظر به
ّ
خاتمیت آیۀ  ١٩٥سورۀ آل عمران است که به نظر بیشتر علما مقصود این بوده که این آیه،

آخرین آیه از آیات سهگانهای است که در یک واقعه نازل شدند و یا آخرین آیهای است که بعد
از آیات مختص به مردان نازل شده است )سیوطی ،اﻻتقان.(١٠٥ /١ ،
 (۲-۲راهحلهای مفسران

برای جمع بین اقوال پیشگفته تﻼشهایی صورت گرفته است ،اما همچنان اتفاق نظری در
این خصوص وجود ندارد؛ برای نمونه ،یکی از نتایج این تﻼشها ،جمع بین سه قول ّاول بوده
است .سیوطی معتقد است هیچگونه ّ
تضادی میان روایات مربوط به سه قول اول وجود ندارد؛
ً
چرا که ظاهرا همانند ترتیبشان در مصحف ،به یک باره نازل شدهاند ،ماجرای آنها نیز یکی
است؛ لذا هرکس از برخی از آنها بهعنوان آخر ما نزل یاد کرده است )سیوطی ،اﻻتقان/١ ،

 .(١٠٢گرچه نظر اخیر سیوطی قابل قبول مینماید ،اما همراه بودن این سه آیه در نزول ،با
ظاهر خبری که تصریح داشت محل درج آیۀ  ٢٨١بقره توسط جبرئیل به پیامبر )ص( ابﻼغ شده
و پس از آیۀ ٢٨٠م تعیین شده است ،منافات دارد.

پس از جمع بین اقوال ،ترجیح یکی از اخبار به دلیل وجود برخی ّ
مرجحات در آنها ،راهکار
ّ
ّدوم رویارویی با آنها بوده است .برای نمونه ،کثرت راویان و تعدد طرق نقل از صحابی ،یکی
از این ّ
مرجحات بوده است؛ چه اینکه آخرین آیه بودن آیۀ  ٢٨١سورۀ بقره با طرق مختلفی
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روایت شده و در میان روایات ناظر به معرفی آخرین آیه دارای بیشترین طرفدار است )طبری،

جامع البیان٤١-٣٩ /٦ ،؛ سیوطی ،اﻻتقان.(١٠٢ /١ ،

همراهی برخی روایات با بعضی قرائن متنی نیز یکی دیگر از این ّ
مرجحات است؛ برای
ّ
نمونه ،در روایات مربوط به آخرین آیه بودن آیۀ  ٢٨١سورۀ بقره ،قید مدت زمان حیات پیامبر
)ص( پس از نزول این آیه وجود دارد ،در حالیکه دیگر روایات فاقد چنین قیدی هستند .تعیین
محل قرار گرفتن آیۀ  ٢٨١پس از آیۀ  ٢٨٠ام سوره نیز ّ
مؤید این مساله است که دستکم در بین
ّ
آیات سه گانۀ مورد نظر ،آیۀ  ٢٨١متاخرترین بوده است .و یا در مورد آیۀ ربا نیز مشاهده میشود
در برخی تحریرهای این دسته از روایات ،توضیحات بیشتری داده شده و اشاراتی به رحلت
پیامبر )ص( قبل از تفسیر این آیه شده است که ظاهرا همین اشاره کافی بوده تا عدهای به
آخرین آیه بودن آیۀ ربا یقین پیدا کنند.
ّ
به هر حال ،آنچه برای این مقاله اهمیت دارد ،این است که دریابد عوامل وقوع این اختﻼف
ّ
ّ
به طور کلی ،و پیشفرضهای معنایی مؤثر در آن به طور خاص چه بوده است.

 .٣انتظار مفسران از مضمون آخرین آیه
افزون بر موارد یادشده ،به نظر میرسد پیشفرضهای مفسران هم تأثیر مهمی بر درکشان
از آخرین آیۀ نازلشده داشته است .خاصه انتظارات مفسران از مضمون آخرین آیه از جملۀ
پیشفرضهای مؤثر در رأی به آخرین بودن یک آیه است .صرفنظر از ویژگیهای روایات ،به
ّ
خصوصیات محتوایی در این آیات ،در تعیین آنها بهعنوان آخرین آیۀ
نظر میرسد وجود برخی
نازلشده مؤثر بوده است.
 (۱-۳تأکید بر کلیدیترین مفاهیم دینی

یکی از انتظارات مفسران از آخرین آیه تأکیدش بر کلیدیترین مفاهیم دین است .از نظر
برخی مفسران آیهای آخرین معرفی شده که بر مسئلۀ معاد مشتمل باشد .در میان اقوال یادشده،
آیات ربا ،آیۀ  ١٩٥آل عمران ٩٣ ،سورۀ نساء و  ١١٠سورۀ کهف مشتمل بر مضامین مرتبط با
ّ
مسئلۀ معاد هستند .در مضمون این آیات ،وعدۀ عذاب ،گونهای اتمام حجت نسبت به ادامۀ
ّ
اعمال زشت را تداعی میکند که میتواند در آخرین آیه دانستن آنها مؤثر باشد .در امور جاری
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زندگی دنیوی نیز انتهای هر عملی با دریافت نتایج حاصل از آن به اتمام میرسد و این میتواند
تداعی کنندۀ آخرین آیه بودن این آیات باشد.
برخورداری از مضمون توحیدی نیز در پشت زمینۀ انتخاب برخی مفسران جلب نظر
ُّ ََ ﱠ
ً
إﻻ ُ َ
هو« در آیۀ آخر سورۀ
میکند .مثﻼ ،از نظر سیوطی ،ختم کﻼم خداوند با جملۀ »الله ﻻ ِإله ِ
توبه ،دﻻلت یقین آوری بر آخرین آیه بودن آن به طور مطلق دارد؛ چرا که خداوند کﻼمش را با
َ َْ َ ْ ْ َ
ْ َ ُ ﱠ ُ
نوحی
من ق ْ ِبلک ِمن
رسول ِإﻻ ِ
چیزی ختم فرموده که با آن آغاز نموده است .وی آیۀ »وما أرسلنا ِ
ٍ
ّ
َ ﱠ ََ َ ْ ُ ُ
َإلیه َ ﱠ ُ
فاعبدون« )انبیاء (٢٥ /را نیز بهعنوان دلیل بر مدعای خود مطرح کرده است
أنه ﻻ ِإله ِإﻻ أنا
ِ ِ
ِ
)سیوطی ،اﻻتقان .(١٠٣ /١ ،منظور او از استدﻻل به آیۀ اخیر این است که نخستین محتوای
وحی شده به پیامبران ،یگانگی خداست ،پس آخرین محتوان نیز همین خواهد بود و لذا اساس
دین توحید است.
 (۲-۳دﻻلت بر کمال و جامعیت

دﻻلت مضمون آیه بر کامل شدن دین هم به نظر میرسد از عوامل مؤثر بر انتخاب مفسران
ً
بوده است .مثﻼ سخن از پایان کار رسالت و کامل شدن دین در آیۀ اکمال ،قرینهای برای آخرین
آیه بودن آن دانسته شده است .معرفت در این زمینه میگوید:
سورۀ مائده در سال دهم هجرت )سال ّ
حجة الوداع( نازل شده است .عﻼوه بر آن،
سورۀ مائده مشتمل بر یک سری احکام است که پایان جنگ و استقرار اسﻼم را
میرساند .به ویژه آیۀ اکمال که ازپایان کار رسالت خبر میدهد و با آخرین آیه در
آخرین سوره تناسب دارد .پس آخرین سورۀ کامل سورۀ نصر است که در عام الفتح
نازل شد و آخرین آیه که پایان کار رسالت را خبر میدهد ،آیۀ اکمال است«
)معرفت ،علوم قرآنی.(٧٨ ،
ّ
این دیدگاه به طور پیشفرض دین را یک کل در نظر میگیرد که اجزای آن آیات قرآن هستند .در
ً
این صورت ،طبعا با تکمیل آیات به وسیلۀ نزول آخرین آیه ،دین نیز کامل میشود.
جامعّیت در تبیین اصول دین را نیز میتوان معیار دیگر مفسران برای چنین انتخابی برشمرد.
ً
مثﻼ آیۀ  ١١٠سورۀ کهف دربردارندۀ مضامین رفیعی است که برای هر مخاطبی در هر سطحی
ّ
از مراتب فضل که باشد ،جالب و تفکر برانگیز است؛ از این روست که برخی آن را جامع و
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خﻼصۀ علم و عمل که همان توحید و اخﻼص در طاعت است خواندهاند )کاشانی ،منهج
الصادقین .(٣٧٥ /٥ ،از نظر طباطبایی ،با بررسی بندبند این آیه ،مفاهیم اصول دین قابل
استنباط است و اصول سهگانۀ دین یعنی توحید ،نبوت و معاد در آن جمع شده است
)طباطبایی ،المیزان .(٤٠٥ /١٣ ،این مسأله ،در تعیین این آیه بهعنوان آخرین آیۀ نازل شده

بیتأثیر نیست .گو یی قرار است آخرین آیه عصارۀ مفاهیم عمدۀ عقیدتی قرآن را بهعنوان
حسن ختام ارائه دهد.
 (۳-۳دﻻلت بر مضمونی پایانبخش

اشارۀ ضمنی آیه به پایان وحی از نظر برخی مفسران حاکی از آن دانسته شده که آیه آخرین
َ ﱠ
ً
َ ﱠُ ْ ً ُْ َ ُ َ
الله
فیه ِإلی ِ
است .مثﻼ از نظر زرقانی ،اشارۀ ضمنی به پایان وحی در آیۀ »واتقوا یوما ترجعون ِ ِ
ُ ﱠ ُ َ ﱠ ﱡ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
یظلمون« )بقره ،(٢٨١ /به واسطۀ ارائۀ مفاهیمی چون آماده
نفس ما کسبت وهم ﻻ
ثم توفی کل ٍ
شدن برای روز معاد ،و ّ
توجه دادن به بازگشت به سوی خداوند و اعطای پاداش عادﻻنه به دور
از ضرر و ظلم ،دلیلی منطقی برای آخرین آیه دانستن آن است؛ به طوری که آن را از آیات

اﻻحکامی که در سیاق آن آمدهاند ،برای خاتمۀ وحی مناسبتر دانسته است )زرقانی ،مناهل
ﱠُ
العرفان .(٩٨ /١ ،وجود قیدهای »ﱠُاتقوا« و » َ ْ ﱠ
ولیتق َ ...واتقوا  «...در آیات ربا )بقره (٢٧٨ /و
ِ
دین )بقره (٢٨٢ /نیز مضمونی مشابه با آیۀ  ٢٨١بقره را تداعی میکند .میتوان ّ
تصور کرد که
چنین مضامینی در این آیات موجب ایجاد ّ
ذهنیت آخرین آیۀ منزل بودن آنها یا نزول
همزمانشان بهعنوان آخرین آیات شده باشد.
به همین ترتیب ،گاه برخی مفسران هم نسخ نشدن حکم آیه را مﻼک آخرین بودن
دانستهاند .چنانکه در برخی از اخبار مربوط به آیۀ  ٩٣نساء آمده است ،برقرار بودن حکم آیه و
عدم نسخ آن ،یکی از دﻻیل راویان برای آخرین آیۀ منزل شمردن آن بوده است )بخاری،
الصحیح .(٤٧ /٦ ،در واقع ،آنها برای اینکه بگویند حکم آیه همچنان با همان ّ ّ
کلیت و
اطﻼق خود جاری است ،از این تعبیر استفاده کردهاند؛ چراکه پیش فرضشان این بود که آیۀ
ّ
ناسخ باید در نزول نسبت به منسوخ تأخر داشته باشد؛ پس این جمله که فﻼن آیه ،آخرین آیۀ
منزل است و چیزی آن را نسخ نکرده است ،تأکیدی است بر اینکه پس از آن ناسخی نازل
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نشده است و بر ّ
معرفی آخرین آیۀ وحی شده بر رسول اکرم )ص( صراحتی ندارد.
 (۴-۳دشواری فهم مضمون آیه

در موردی مثل آیۀ ربا ،دشوار بودن مضمون آیه یا دشواری شناخت مصادیق برخی مفاهیم
موجود در آن ،گرایش به آخرشماری آن از سوی برخی را ایجاد کرده است؛ چراکه در این
صورت امکان طرح این مسأله را داشتند که پیامبر اکرم )ص( فرصت تبیین آن را نیافته و همین
دلیل ابهام آنها ست .در مورد آیۀ کﻼله نیز همین دلیل قابل طرح است؛ چراکه طبق برخی
ّ
اخبار ،مقصود این آیه برای برخی صحابه دشوار بوده است؛ چه اینکه طبق منابع اهل سنت،
ّ
سواﻻت متعدد عمر از پیامبر اکرم )ص( دربارۀ کﻼله ،خشم پیامبر اکرم )ص( را برانگیخته
است؛ وی گاه خودش و گاه به واسطۀ حفصه دربارۀ این آیه از پیامبر اکرم )ص( پرسشهایی
داشته است که نشان از دشواری این موضوع برای برخی از صحابه دارد )بنگرید به :احمد بن

حنبل ،المسند٤٢٠ /١ ،؛ صنعانی ،المصنف.(٣٠٥ /١٠ ،

نتیجه

دربارۀ مصداق آخرین آیۀ نازل شده ،میان دانشمندان علوم قرآن اختﻼف نظر وجود دارد،
اما هیچیک از این آراء مبتنی بر ّ
نصی از رسول خدا )ص( نیست .بنابراین ،میتوان با اعتقاد به
ّ
اینکه این دیدگاهها محصول اجتهادات صحابه است ،به بررسی پیشفرضهای معنایی مؤثر
در تعیین آنها بهعنوان آخرین آیات منزل پرداخت .اشارۀ ضمنی به پایان وحی ،اشتمال بر
ّ
جامعیت معنایی آیه ،عدم نسخ حکم آیه و
مسئلۀ معاد ،کامل شدن دین ،مضامین توحیدی،
دشواری فهم معنا و مصداق آن برای صحابه ،از جمله زمینههایی است که موجب تعیین این
آیات بهعنوان آخرین آیات منزل شده استّ .اما نمیتوان این زمینهها را دﻻیل تام شمرد؛ چراکه
ّ
برخی از این ویژگیها ،در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز قابل مشاهده هستند .در نتیجه ،تعدد
این اقوال نباید باعث شود که همۀ آنها را یکسره فاقد جنبۀ تاریخی بشماریم ،بلکه برخی از
آنها به دلیل همراه شده با برخی قرائن تاریخی ،از بقیه پررنگتر شدهاند .مانند آخرین آیات
سورۀ بقره که عﻼوه بر معنای آنها ،در انتهای بزرگترین سورۀ مدنی قرار دارند و در نتیجه ،این
دیدگاه بنا بر فرض ادامۀ نزول برخی آیات این سوره تا اواخر دورۀ مدینه ،نسبت به دیگر
دیدگاهها طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
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منابع
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مطالعات تاریخ و معارف اسﻼمی١٣٧٦ ،ش.
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٤ـ ابنابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،مکه ،مکتبة نزار مصطفی
الباز۱۴۱۹ ،ق.

٥ـ ابنابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصنف ،ریاض ،مکتبة الرشد۱۴۰۹ ،ق.
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العربی۱۴۲۲ ،ق.

١٥ـ حمیدی ،عبدالله بن زبیر ،المسند ،دمشق ،دار السقا۱۹۹۶ ،ق.
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١٩ـ ــــــــــــــــــــ الدر المنثور ،بیروت ،دارالفکر.
٢٠ـ

صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،بیروت ،المکتب اﻻسﻼمی۱۴۰۳ ،ق.
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٢٣ـ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،ناصرخسرو۱۳۷۲ ،ش.

٢٤ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت ،مؤسسة الرساله۱۴۲۰ ،ق.
٢٥ـ عیاشی ،محمد بن مسعود ،التفسیر ،تهران ،اسﻼمیه۱۳۸۰ ،ق.
٢٦ـ قمی ،علی بن ابراهیم ،التفسیر ،قم ،دار الکتاب۱۳۶۳ ،ش.

٢٧ـ کاشانی ،فتحالله بن شکرالله ،منهج الصادقین  ،تهران ،اسﻼمیه۱۳۱۳ ،ش.
٢٨ـ ماتریدی ،تأویﻼت اهل السنه ،دار الکتب العلمیه۱۴۲۶ ،ق.

٢٩ـ مسلم بن حجاج ،الصحیح ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

٣٠ـ معرفت ،محمدهادی ،علوم قرآنی ،موسسۀ فرهنگی التمهید۱۳۸۱ ،ش.
٣١ـ مقاتل بن سلیمان ،التفسیر ،بيروت ،دار احیاء التراث العربی۱۴۲۳ ،ق.
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اﻻسﻼمیه۱۴۲۹ ،ق.

٣٣ـ واحدی ،علی بن احمد ،اسباب النزول ،دار الکتب العلمیه۱۴۱۱ ،ق.
٣٤ـ یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،التاریخ ،بيروت ،دار صادر.
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● Taʿwīl Narrations about Imam ʿAli (as) In Surah Āl ʿImran, Mohammad Qahhārī Kermānī

Abstract

One of the teachings of the Ahl al-Bayt (as) in expressing the cognitions of the Holy Ḳurʾān is to
open a new gate in harmony with Era called Taʿwīl. The verses of the Qurʿān, in addition to what
is taken from their appearance, also have Taʿwīl. The best way to achieve the Taʿwīl of the Qurʿān
is through the Ahl al-Bayt (as) because according to the Hadith of the Two Treasures (AlThaqalayn), the Ahl al-Bayt (as) are considered as the equivalent of the Qurʿān. In many narrations
of Ahl al-Bayt (as), the interpretation of Ḳurʾānic verses has been mentioned. In the present study,
the aim is to answer the question: "What kind of Taʿwīl have been made towards Imam ʿAli (as) in
the Taʿwīl narrations of Surah Āl-Imran?" Based on the idiomatic meaning of Quranic
interpretation in verses and narrations, Taʿwīl narrations related to Imam Ali (as) were extracted
from the Taʿwīl narrations of Surah Al-Imran, and using the descriptive-analytical method, it was
determined as follows: There are five types of Taʿwīl in these narrations about that Imam: the
innate meaning of the verse, the innate of the verse, the complete meaning of the application or
generality of the verse, the realization of the meanings of the verse and the meaning of the similar
verse.
Keywords: Interpretation of the Qurʿān, types of interpretation of the Qurʿān, interpretive
narration, ʿAlī b, Abī Ṭālib(as), Surah Al-Imran.
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کرمان ،ایران ).(ghahari@uk.ac.ir

چکیده

یکی از آموزههای اهلبیت )ع( در بیان معارف قرآن کریم ،گشودن دریچهای نو و هماهنگ با زمان به نام
تأو یل است .آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده میشود ،دارای تأو یل اند و بهترین راه دست
یافتن به تأو یل قرآن از طریق اهلبیت )ع( است؛ زیرا طبق حدیث ثقلین ،اهلبیت )ع( به عنوان ِعدل قرآن
بهشمار میروند .در بسیاری از روایات اهلبیت )ع( به تأو یل آیات قرآن پرداخته شده است .این مطالعه
در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که »در روایات تأو یلی سورۀ آلعمران چه نوع تأو یﻼتی نسبت به امام
علی )ع( صورت پذیرفته است؟« .در این راستا ،بر اساس معنای اصطﻼحی تأو یل قرآن در آیات و
روایات ،روایات تأو یلی مرتبط با امام علی )ع( از بین روایات تفسیری سورۀ آلعمران استخراج ،و با
کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی مشخص شد که پنج نوع تأو یل در این روایات دربارۀ آن حضرت )ع(
وجود دارد که عبارت اند از :معنای باطنی آیه ،مصداق باطنی آیه ،مصداق ّ
اتم اطﻼق یا عموم آیه ،تحقق
مفاد آیه و معنای آیه متشابه.
کلیدواژهها :تأویل قرآن ،انواع تأویل قرآن ،روایت تأویلی ،امیرمؤمنان )ع( ،سورۀ آلعمران.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۴۰۰ /۳ /۶ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۶ /۳۰ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۳۱تا .۶۰
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
DOI:
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درآمد

در مورد تأو یل قرآن پژوهشهایی صورت پذیرفته است .از آن جمله میتوان آثار زیر را یاد

کرد :نخست ،کتاب روش های تأویل قرآن تألیف محمدکاظم شاکر )بنگرید به :منابع( و

سپس مقاﻻت »تأو یل قرآن« نوشتۀ علیاکبر بابایی )معرفت ،شمارۀ  ،۶پاییز ۱۳۷۲ش(،

»تأو یل قرآن در منظر اهلبیت )ع(« نوشتۀ حمید آگاه )پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ  ،۶-۵بهار

و تابستان ۱۳۷۵ش(» ،معناشناسی تأو یل در روایات« نوشتۀ محمد فرجاد )پژوهشهای
قرآنی ،شمارۀ  ،۳۸-۳۷بهار و تابستان ۱۳۸۳ش(» ،معناشناسی تأو یل قرآن در منظر اهلبیت
)ع(« نوشتۀ سیدحیدر علوینژاد )حسنا ،شمارۀ  ،۲پاییز ۱۳۸۲ش(» ،بررسی مفهوم قرآنی
تأو یل و مقایسه آن با دیدگاههای برخی قرآنپژوهان معاصر« نوشتۀ شهابالدین ذوالفقاری

)حسنا ،شمارۀ  ،۲۱تابستان ۱۳۹۳ش(» ،تأو یل از نگاه تحقیق« نوشتۀ علی نصیری )بینات،

شمارۀ  ،۱۷بهار ۱۳۷۷ش( و »تأو یل« نوشتۀ محمدکاظم شاکر )دائرة المعارف قرآن کر یم،

 .(۱۱۱-۹۰ /۷اينها را ميتوان همچون مهمترین آثار در پیشینۀ این مطالعه نام آورد.

طرح مسئله
در مطالعات معاصر به استخراج و دستهبندی روایات تأو یلی سورۀ آلعمران دربارۀ علی
)ع( اهتمام ورزیده نشده است .در این مطالعه بنا داریم چنین کوششی را دنبال کنیم .سؤال
اصلی این مقاله آن است که »در روایات تأو یلی سورۀ آلعمران چه نوع تأو یﻼتی در مورد علی
)ع( صورت پذیرفته است؟« .در بین روایات تأو یلی سورۀ آلعمران روایاتی وجود دارد که به
تأو یل آیات بر امام علی )ع( پرداختهاند .مطالعۀ کنونی بر این روایات متمرکز خواهد بود.
خواهیم کوشید آن روایات را استخراج و دستهبندی کنیم و بر اساس آن ،انواع تأو یل آیات سورۀ
آلعمران بر امام علی )ع( را بازشناسیم.

 .١معنای تأویل
پیش از آغاز سخن ﻻزم است مفاهیم بنیادین بحث خود را واضح کنیم .بدین منظور،
نخست مفهوم تأویل و درک مشهور از آن را بازخواهیم نمود و تحلیل خواهیم کرد .سپس
خواهیم دید چنین درکی چه نسبتی دارد با کاربردهای تأویل در قرآن و روایات اسﻼمی.

۳۴

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

 (۱-۱تأویل در لغت

در کتب لغت چهارمعنا برای تأو یل مطرح شده است:
الف( مرجع و عاقبت امر )بنگرید به :خلیل بن احمد ،العین۱۲۰ /۱ ،؛ ازهری،
تهذیب اللغه۴۵۸ /۱۵ ،؛ ابنفارس ،مقاییس اللغه۱۵۸ /۱ ،؛ جوهری،
الصحاح۱۲۲۶ /۲ ،؛ ابنمنظور ،لسان العرب۲۶۴ /۱ ،؛ راغب اصفهانی،
المفردات(۳۱ ،
ب( سیاست و تدبیر کردن )بنگرید به :ازهری ،تهذیب اللغه(۴۵۸ /۱۵ ،
پ( تفسیر کردن )بنگرید به :خلیل بن احمد ،العین۱۲۰ /۱ ،؛ ازهری ،تهذیب
اللغه(۴۵۸ /۱۵ ،
ت( برگرداندن معنای ظاهر لفظ به معنای غیرظاهر )ابن اثیر ،النهایه.(۸۰ /۱ ،
در کتب لغت یادشده ،تأو یل در اکثر موارد به معنای وصفی )مرجع و عاقبت امر( و گاهی
به معنای مصدری )رجوع و ارجاع دادن( به کار رفته است .ازآنجاکه استعمال تأو یل به معنای
وصفی شیوع بیشتری دارد ،این معنا به عنوان معنای اصلی و بنیادین واژه به نظر میرسد.
همچنین ،معانی یکم ،سوم و چهارم در مورد »تأو یل کﻼم« کاربرد دارند؛ اما معنای دوم به
»تأو یل کﻼم« ارتباطی ندارد.
نکتۀ دیگر آنکه معانی دوم ،سوم و چهارم را میتوان به معنای یکم برگرداند .توضیح آنکه
دربارۀ معنای دوم میتوان گفت کسی که تدبیر و سیاست میکند پشت قضایا و عاقبت امور را
میبیند و قضایا را بر اساس نتیجه و سرانجام آنها پیش میبرد .در مورد معنای سوم یعنی تفسیر
کردن  ،خلیل بن احمد آن را به تفسیر سخنی که معانی مختلفی دارد و فهم معنای صحیح آن

نیازمند بیان و توضیح دیگری است تعریف میکند )بنگرید به :خلیل بن احمد ،العین/۱ ،
 .(۱۲۰به دیگر سخن ،تأو یلگر با مﻼحظۀ وجوه متعدد معانی ،وجه درست را که همان معنای
ظاهری نهایی است انتخاب میکند و به لفظ نسبت میدهد .بنابراین ،تأو یل به معنای سوم به
نوع خاصی از تفسیر اطﻼق میگردد؛ چنانکه برخی لغو یان گفتهاند» :تأو یل عبارت از تفسیر و

بیان عاقبت و سرانجام یک امر است« )جوهری ،الصحاح .(۱۲۲۶ /۲ ،تأو یل به معنای
چهارم نیز ممکن است به معنای یکم برگردد؛ با این بیان که معنای غیرظاهر کﻼم همان معنای
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۳۵

باطنی ،عمیق و غایت معانی کﻼم است.
به نظر میرسد برخی بررسیهای لغوی متأخر و معاصر که با تکیه بر نظر ابنفارس ،تأو یل
را از اضداد شمرده و آن را هم به معنای ابتدای امر و هم به معنای انتهای امر دانسته است

)بنگرید به :فیروزآبادی ،بصائر ذوی التمییز۷۹ /۱ ،؛ همچنین ،بنگرید به :شاکر ،مبانی و
روش های تفسیر (۱۹ ،قابل مﻼحظه باشد؛ زیرا ابنفارس در هیأت فعلی ماده »أول« که
تأو یل ،ناظر به آن است ،از معنای ابتدای امر ،سخنی به میان نیاورده است؛ بلکه وی برای مادۀ
»أول« دو اصل و ریشۀ معنایی متفاوت معرفی میکند که اصل یکم به معنای ابتدای امر است
که در واژۀ »ّأول« مشاهده میشود؛ و اصل دوم به معنای انتهای امر است که آن را در
صورتهای متعددی از این ماده از جمله در واژۀ »تأو یل« مورد توجه قرار داده است )بنگرید

به :ابنفارس ،مقاییس اللغه .(۱۵۸ /۱ ،ازاینرو ،ضرورتی ندارد معنای ابتدای امر در باب

تأو یل کﻼم جستجو ،و تأو یل کﻼم به معنای انگیزه و قصد اولیۀ گو ینده دانسته شود )بنگرید به:
اسعدی و طیبحسینی ،پژوهشی در محکم و متشابه .(۱۵۳ ،نتیجه آنکه معنای اصلی
تأو یل ،عاقبت و سرانجام یک امر است و »تأو یل کﻼم« همان مقصود اصلی و نهایی کﻼم
خواهد بود.
 (۲-۱معنای تأویل در قرآن

ماهیت تأو یل قرآن درآیات و روایات تعریف نشده است؛ لذا بهترین راه برای معناشناسی

تأو یل قرآن رجوع به آیات و روایات است تا بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی این اصطﻼح،
ماهیت تأو یل قرآن کشف شود و تعریفی جامع برای آن ارائه گردد .نگارنده در مقالهای دیگر،

کاربردهای تأو یل قرآن در آیات و روایات را بررسی و ماهیت تأو یل قرآن را بازنموده است
)بنگرید به :قهاری کرمانی» ،ماهیت تأو یل قرآن .(۸۴-۷۲ ،«...

لفظ تأو یل در ضمن هفت سوره از قرآن هفده بار استعمال شـده است )بنگرید به :یوسف/

۱۰۱ ،۱۰۰ ،۴۵ ،۴۴ ،۳۷ ،۳۶ ،۲۱ ،۶؛ کهف۸۲ ،۷۸ /؛ نساء۵۹ /؛ اسراء۳۵ /؛ اعراف۵۳ /؛

یونس۳۹ /؛ آلعمران .(۷ /از هفده مورد یادشده ،پنج مورد آن در مورد قرآن بهکار رفته که دو
بار به اتفاق ّ
مفسران به معنای »مقصود از آیات متشابه« )بنگرید به :آلعمران (۷ /و سه بار نیز
به حسب ظاهر و به نظر مشهور ،به معنای »تحقق عینی وعد و وعیدهای قرآن در آخرت«

۳۶

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

)بنگرید به :اعراف۵۳ /؛ یونس (۳۹ /است.
 (۳-۱معنای تأویل در روایات

در روایات ،کلمۀ تأو یل در مورد قرآن در هشت معنا استعمال شده است .این هشت معنا
که عبارت اند از :معنای ظاهری آیه ،مصداق ظاهری آیه ،معنای باطنی آیه ،مصداق باطنی آیه،
مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( ،مصداق عموم یا اطﻼق آیه ،تحقق مفاد آیه و معنای
آیه متشابه )قهاری کرمانی» ،ماهیت تأو یل قرآن  .(۷۲-۷۱ ،«...بنابراین» ،تأو یل قرآن« در
آیات و روایات دارای هشت معنا ست .البته میتوان این معانی هشتگانه را در دو معنای عام و
خاص برای تأو یل قرآن خﻼصه کرد» :تأو یل قرآن« به معنای عام همۀ معانی هشتگانه را دربر

گرفته ،اما »تأو یل قرآن« به معنای خاص فقط شامل معنای سوم تا هشتم است .دلیل این
تقسیم آن است که با مرور آیات و روایاتی که در آنها کلمه تأو یل در مورد قرآن استعمال شده
است ،مشاهده میشود که تمامی آیات و اکثر روایات ،ناظر به معنای تأو یل قرآن به معنای سوم

تا هشتم است )همان.(۸۴ ،

نکتۀ دیگر آنکه دو معنای اول تأو یل قرآن یعنی معنا و مصداق ظاهری آیه در حوزه تفسیر

قرآن قرار میگیرد .وانگهی ،طبق آنچه در بررسی معنای لغوی تأو یل گذشت ،لغتشناسان

یکی از معانی تأو یل را تفسیر کردن دانستهاند .براینپایه ،تأو یل قرآن به معنای عام شامل تفسیر
نیز میشود .ازاینرو ،در روایات به این دو معنا نیز اطﻼق تأو یل شده است .بنابراین ،تأو یل
قرآن به معنای عام ،اعم از تفسیر است و نسبت آن با تفسیر عموم و خصوص مطلق است؛ ولی

تأو یل قرآن به معنای خاص نسبتش با تفسیر تباین است )همان .(۸۴ ،مراد از تأو یل قرآن در
این مقاله ،تأو یل به معنای خاص است؛ بنابراین ،ما درصدد بیان روایات تأو یلی مرتبط با علی
)ع( در سورۀ آلعمران هستیم که مشتمل بر یکی از معانی سوم تا هشتم باشند.

 .٢تأویل بهمثابۀ بیان معنای باطنی

از روایات فراوانی استفاده میشود که آیات قرآن عﻼوه بر معنای ظاهری از معانی باطنی

برخوردار است .اصل وجود باطن برای قرآن ،مورد اتفاق خاصه و عامه است و روایات فراوانی
که به تواترمعنوی رسیده برآن دﻻلت دارد )بنگرید به :شاکر ،روشهای تأویل قرآن-۸۷ ،
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 .(۹۱در برخی ازروایات ضمن پذیرفته شدن اینکه قرآن کریم دارای بطن و بطون )معانی
باطنی( است ،بطن آن »تأو یل« نامیده شده است .برای نمونه ،فضیل بن یسار از امام باقر )ع(
سؤال میکند که مقصود از ظهر و بطن قرآن چیست .حضرت در پاسخ میفرمایند که ظهر
قرآن ،تنزیل آن و بطن قرآن تأو یل آن است :بخشی از تأو یل قرآن محقق شده و بخش دیگر آن

هنوز محقق نشده است؛ قرآن مانند خورشید و ماه جریان دارد )عیاشی ،التفسیر .(۱۱ /۱ ،در
شماری از روایات شیعی میتوان دید که آیات سورۀ آلعمران دربارۀ علی )ع( به معنای باطنی
تأویل شدهاند .در برخی از آنها علی )ع( همچون معنای باطنی آیه تلقی شده ،و در برخی
دیگر نیز علی )ع( همچون مصداق باطنی آیه یاد شده است .اکنون میخواهیم دربارۀ
نمونههای وقوع قسم نخست در روایات شیعی بحث کنیم.
 (۱-۲تفسیر آیۀ اعتصام در روایات نبوی

در روایات تأو یلی سورۀ آلعمران روایاتی مشاهده میشود که در آن معنای باطنی آیه بر امام
علی )ع( تأو یل شده است .مراد از مصداق باطنی آیات ،امور خارجی و واقعیات عینی به
لحاظ معنای باطنی آیات است .شمار قابلتوجهی از این روایتها در تفسیر آیۀ »َو ْ َ ُ
اعتصموا
ِ
َ ً َ ََ ﱠ ُ
َْ
ﻻتفرقوا« )آلعمران (۱۰۳ /و با استناد به وقوع رویدادی در زمان پیامبر اکرم
جمیعا و
بحبل الله ِ
ِ ِ
)ص( آمدهاند .برای نمونه ،از امام باقر )ع( روایت شده است:
ُ
َ
َ
َ
ََ َ
َ َ َ ُ ٌ
ْ َ
أنت َو ﱢأمی َما َ ْ َ
رجل فی َهی َئة َ ْأع َرابی َإلی ﱠ
فقال یا َ ُ
معنی
رسول الله ِِبأبی
النبی ص
جاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
ُ ﱠ
َ
َ
َو ْ َ ُ
ﱠ
اعتصموا َ ْ
علی
النبی )ص( :أنا ِنبی الله و ِ
ِ
بحبل الله ِ
جمیعا و ﻻ تفرقوا؟ فقال له ِ
ِ
ِ
َُْ
ُْ َ َ
حبلهُ.
طالب[
]بن ِأبی ِ ٍ
ترجمه :مردی اعرابی نزد پیامبر )ص( آمد و گفت :ای رسول خدا! پدر و مادرم به
َ ً َ ََ ﱠ ُ
فدایت معنای َو ْ َ ُ
اعتصموا َ ْ
ﻻتفرقوا ،چیست؟ پیامبر )ص( به او
جمیعا و
بحبل الله ِ
ِ ِ ِ
فرمود :من پیامبرخدا و علی بن ابیطالب )ع( ریسمان او ست )فرات کوفی،
التفسیر .(۹۱ ،
ﻻزم به ذکر است که وقوع همین رویداد در زمان پیامبر )ص( و صدور عین همین مضمون
را از قول ابنعباس نیز روایت کردهاند )فرات کوفی ،التفسیر  .(۹۰ ،در روایاتی دیگر از قول
دیگر ائمه )ع( نیز میتوان همین شیوۀ تأویل را مشاهده کرد .برای نمونه ،نقل کردهاند که فردی
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َ َ ُ ْ
بحبل الله َ
واعتصموا َ ْ
جمیعا« )آلعمران (۱۰۳ /از پیامبر )ص( سؤال کرد.
اعرابی دربارۀ آیۀ » ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
رسول خدا )ع( دست علی )ع( را گرفت و فرمود» :یا أع َرابی ،هذا ْ
فاعتصم به«؛ یعنی
حبل الله
ِ
ِ
ای اعرابی! این ریسمان خدا است ،پس به او چنگ بزن! در ادامۀ روایت آمده است:
َ َْ َ َُ َ َ َ
ﱠ ﱢ ُ ْ ُ َﱢ َ
ْ َْ َ
ََ َ ْ َْ
أشهدک أنی ِقد
فدار اﻷع َر ِابی ِمن
خلف ِ
ِ
علی )ع( و احتضنه ،و قال» :اللهم ِإنی ِ
َْ َ ْ ُ َْ
بحبلک«.
اعتصمت ِ ِ
ترجمه :پس آن عرب ،علی )ع( را بغل کرد و گفت :خدایا! من تو را شاهد میگیرم
که به ریسمان تو چنگ زدهام )ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب.(۷۶ /۳ ،
برپایۀ روایتی دیگر ،اهل یمن به نزد رسول خدا )ص( آمدند و گفتند» :ای رسول خدا!
ّ
وصی تو کیست؟« .حضرت فرمود:
َ
ﱠ
َ
َ
ًَ
َ َﱠ َ َ ﱠ
أمرکُم الله ْ َ
َ
جلَ :و ْ َ ُ
هو الذی َ َ
َُ
اعتصموا َ ْ
جمیعا و
باﻻعتصام به ،فقال عز و
ِ
ِ ِ
ِ
بحبل الله ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ﱠ ُ ََ ُ
َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ َ َْ ُ
َ ُ َ
قول الله :ﱠإﻻ َ ْ
بحبل
هو
»
:
فقال
الحبل؟
هذا
ما
لنا
ن
ی
ب
،
الله
رسول
ا
ی
:
فقالوا
ﻻتفرقوا.
ِ
ِ ٍ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
من الله ک َ ُ ُ
َ
الحبل َ
فالحبل َ
حبل َ
َ
تابهَ ،و ْ
ْ
من الله َو ْ
وصیی«.
من
الناس
من
ِ
ِ
ِ
ِ
الناس ِ
ِ
ِ
ٍ
ََ ُ
َ ْ َُ َ َْ
ََ َ ُ َ ﱠ ََْ َ
َ ُ َ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
الذی أنزل الله ِفیِه :أن تقول نفس یا
وصیک؟ فقال» :هو ِ
فقالوا :یا رسول الله ،و من ِ
ََ
ََ ُ
َ ُ َ
َﱠ ْ ُ
ْ
ْ
َ
فرطت فی َ
َ
َ
ُ
َ َْ
جنب الله« .فقالوا :یا رسول الله ،و ما جنب الله هذا؟
حسرتی َعلی ما
ِ
ِ
َ ُ ُ َ
ََ َ ُ َ ﱠ
ُ ُ
ﱠَ ْ ُ
َ َْ َ ﱡ
عض ﱠ ُ
الظالم َعلی یدیِه یقول یا لیَِتنی اتخذت
الذی یقول الله ِفیِه :و یوم ی
فقال» :هو ِ
ِ
ﱠ
ََ ُ
َ ُ َ
هو َوصیی َو ﱠ ُ َ ْ َ ْ
مع ﱠ ُ
ََ
الرسول َسبیًﻼ ُ َ
بالذی
بعدی« .فقالوا :یا رسول اللهِ ِ ،
السبیل ِإلی ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ﱢ َ ً َ َ ُ ََ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ ﱠ
َََ
َ ََُ
ً ْ ََُ ﱢ
للمتوسمیَن،
فقد اشتقنا ِإلیِه .فقال» :هو ِ
بعثک ِبالحق ِنبیاِ ،أرناه ِ
الذی جعله الله آیة ِ َ ِ
َ ْ
هو َشهی ٌ َ َ ْ ُ ْ ﱠ ُ َ
نظر َ ْ
قلبَْ ،أو ََْألقی ﱠ ْ َ
من کَان َُله َ ْ ٌ
السمع َو ُ َ
نظرتم َإلیه َ َ َ
فإن َ َ ْ ُ ْ
وصیی
ِ ِ
د ،عرفتم أنه ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُْ ْ َﱢ َ ْ ََ َ ﱠ ُ
ﱡُ َ َ َ َﱠ ُ ُْ ُ َ ََ ْ ََْ ْ
أهوت َإلیه ُ ُ ُ
قلوبکمْ
کما عرفتم أنی ِنبیکم ،فتخللوا الصفوف و تصفحوا الوجوه ،فمن
ِ ِ
َ ْ َ
َﱠ َ َ ﱠ ُ ُ
َ َ ْ َ ْ َْ َ ً َ ﱠ َ
َ ﱠُ ُ َ َ ﱠ
ْ
تهوی ِإلی ِهم ِإلیِه
الناس
من
أفئدة
فاجعل
:
تابه
ک
ی
ف
قول
ی
جل
و
عز
الله
ﻷن
ِ
ِفإنه هوِ ،
ِ
َِ ِ
ِ
ُ ﱠ َ َ ََ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ ِ َ ُ ُِ ﱠ َ ْ َ ْ َ
ْ ْ
َ
َ
ُ
َو َإلی ُ ﱢ
الخوﻻنی
اﻷشعریین ،و أبو غرة
ی
ف
ی
اﻷشعر
عامر
أبو
فقام
:
قال
ثم
.
«
ته
ی
ذر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ٍ َ ِ
ْ َ َْ
َ َ ِ َ َََُ
ظبیُان َو ُ َ ُ
عرفة ﱠ ْ
عثمان ْ ُ
الخوﻻنییَنَ ،و َ ْ
الدوسی ِفی
و
س،
ی
ق
ی
بن
ی
ف
س
ی
ق
بن
ی
ِف
ِ
ِ
ِ ِ
ﱡ ٍُ َ َ َ َ ﱠ ُ ِ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ﱠ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ﱠُ
ﻻحق ِبن ِعﻼقة ،فتخللوا الصفوف ،و تصفحوا الوجوه ،و أخذوا ِبیِد
الدوسیین ،و ِ
ِ
َْ َْ ْ
ََ َ
َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َُ َ ُ َ
ﱠ
َ
النبی )ص(:
اﻷصلع ِ
البطیِن ،و قالواِ :إلی هذا أهوت أف ِئدتنا یا َ رسول الله .فقال ِ
َ
َ ْ ُ ْ ُِ ْ َ ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
عرفتم َوصی َ ُ
عرفتم أنه َ
فبم َ ْ
تعرفوهَ ،
رسول الله ْقبل أن ﱠ ُ
نخبة الله حیَن َ ْ
هو«؟
»أنتم
ِ
ِ
ِ
َ ْ َِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ََ َُ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ ْ
فلم تحن ْ
القوم ْ
لهم
ِ
فرفعوا أصواتهم یبکون ،و قالوا :یا رسول الله ،نظرنا ِإلی ِ
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ُ ُ َُ َ َ ﱠ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َُ ُ ﱠ ْ َ َﱠ ْ ُُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
هملت
]قلوبنا[ ،و لما رأیناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا ،فانجاشت أ کبادنا ،و
َ ْ َُ َ ََ ﱠ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ﱠ َﱠ ُ ََ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
عنده َ ُبنون.
أعیننا ،و تبلجت صدورنا حتی کأنه لنا أب و نحن ِ
َ َ ََ ﱠ ُ ْ
ْ
َ
َ
ترجمه :همان کسی که خداوند در آیه َ َ ُ
واعتصموا ْ
جمیعا وﻻ تفرقوا
ِ
بحبل الله ِ
ِ ِ
)آلعمران (۱۰۳ /به شما دستور داده است به او بپیوندید .گفتند :ای رسول خدا!
ﱠ
برای ما روشن کن که این ریسمان چیست؟ فرمود :این گفته خداوند استِ » :إﻻ
بحبل ﱢمن الله َ َ ْ ﱢ َ ﱠ
َْ
اس« )آلعمران (۱۱۲ /ریسمان خدا ،کتاب او ست و
وحبل من الن ِ
ٍ
ِ ٍ
ریسمانی از جانب مردم جانشین من است .گفتند :ای رسول خدا! جانشین تو
َ َُ َ
تقول َ ْ ٌ
نفس َیا
کیست؟ فرمود :همان کسی که خداوند دربارۀ او فرموده است» :أن
َ ْ ََ َ َ َﱠ ُ
َ
جنب الله« )زمر .(٥٦ /گفتند :ای رسول خدا! منظور
حسرتی علی ما فرطت ِفی ِ
از جنب الله کیست؟ فرمود :همان کسی که خداوند دربارۀ او میفرمایدَ ْ َ َ » :
ویوم
َ ﱡ ﱠ ُ َ َ َ ْ َُ ُ َ ََْ ﱠ َ ْ ُ َ ﱠ ُ َ ً
سبیﻼ« )فرقان .(۲۷ /او
لیتنی اتخذت مع
یعض ِ
یدیه یقول یا ِ
الظالم علی ِ
ِ
الرسول ِ
همان جانشین من است و راه رسیدن به من پس از من است .گفتند :ای رسول
خدا! تو را قسم میدهیم به کسی که تو را به حق به پیامبری مبعوث گردانیده است
که او را به ما نشان بدهی ،بسیار مشتاق دیدار او هستیم .فرمود :او کسی است که
خداوند او را نشانهای گردانیده است برای کسانی که به دنبال عﻼمت و نشانه
هستند .اگر به او نگاه کنید ،همچون نگاه کسی که دارای قلب است و گوش فرا
میدهد و حضور دارد ،خواهید فهمید که او جانشین من است .همچنان که
دانستید من پیامبر شما هستم .پس داخل صفها بشوید و به چهرهها نگاه کنید.
قلبهای شما به هرکس تمایل پیدا کرد ،پس همان است؛ زیرا خداوند عزوجل در
َ ْ ْ
أفئده ﱢ َ
من ﱠالناس َ ْتهوی َ ْ ْ
فاجعل َ ْ َ ً
إلیهم« )ابراهیم(۳۷ /؛ یعنی
کتابش فرموده است» :
ِ
ِ ِ ِ ِ
به او و نسل او گرایش داشته باشد .سپس ابوعامر اشعری از میان اشعریها و ّ
ابوغره
خوﻻنی از میان خوﻻنیها و ظبیان و عثمان بن قیس از میان بنیقیس و عرفه
دوسی از میان دوسیها و ﻻحق بن عﻼقه ،بلند شدند و به داخل صفها رفتند و
چهرهها را برانداز کردند و دست »اصلع بطین« )کسی که موی سرش از دوجانب
پیشانی ریخته و شکمش برآمده( را گرفتند و گفتند :ای رسول خدا! قلبهای ما
مشتاق ایشان است؛ آنگاه رسول خدا )ع( فرمود :شما نخبگان خدا هستید که
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جانشین رسول خدا )ع( را قبل از اینکه به شما معرفی شود ،شناختید .از کجا
دانستید که او همان است؟ آنگاه صدایشان را به همراه گریه بلند کردند و گفتند:
ای رسول خدا! به این جمع نگاه کردیم ،قلبهای ما مشتاق هیچکدام از آنها
نبود؛ اما وقتی او را دیدیم قلبهای ما لرزید و سپس جانهای ما مطمئن شد و
جگر ما جوشید و چشمهایمان اشکبار گردید و سینههایمان شکافت؛ تا آنجا که
گویی او پدر ما ست و ما فرزندان او )نعمانی ،الغیبه.(۳۹ ،
َ َََ ﱠ ُ ْ
َ َ ُ ْ
َ
واعتصموا َ ْ
جمیعا و ﻻتفرقوا«
بههمینترتیب ،از امام زینالعابدین )ع( دربارۀ آیۀ » ِ
بحبل الله ِ
ِ
ِ
)آلعمران (۱۰۳ /روایت شده است که وقوع چنین رویدادی را در زمان پیامبر )ص( گزارش

کردند:

ََ َ
َ َ ُ ُ
َ َ ْ َ ً
معه َ ْ َ ُ ُ
جالسا َو َ َ ُ
فقال :ی ْ ُ ُ
أصحابه فی ْ َ ْ
طلع
المسجد،
ِ ِ
کان رسول الله )ص( ذات یٍوم ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ٌ ْ َ ْ ْ َ ﱠ ْ َُ َ ﱠ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ٌ ُ َ ٌ
طوال
لجنة یسأل عما یِعنیِه ،فطلع علیِه رجل،
علیکم ِمن هذا الباب رجل من
أهل ا ِ
َ َ ِ َ ﱠ َ ِﱠ َ َ ِ
َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ
ُ
َ
َشبیٌه َ ُ َ َ َ َ َ
رسول الله )ص( و جلس ،فقال :یا رسول الله،
برجال مضر ،فتقدم فسلم علی َ ِ
ِ ِِ ِ
َ ً َ ََ ﱠ ُ
ﱢ َ ْ ُ
َ ﱠ َ َ ﱠ ُ ُ َ َْ َ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
جمیعا و ﻻ تفرقوا
سمعت الله عز و جل یقول ِفیما أنزل :و ِ
اعتصموا ِبحبِل الله ِ
ِإنی ِ
َ َﱠ ََ َ ﱠ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ﱠ ََََ
ْ
َ
باﻻعتصام به و أﻻ نتفرق عنه؟ فأطرق رسول الله
الذی أمرنا الله
فما هذا الحبل ِ
ِ ِ
َ ً ُﱠ َََ ََْ ُ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َْ ُ
طالب )ع( ،و قال :هذا حبل
)ص( ِملیا ثم رفع رأسه و أشار ِبی ِ ِ
ده ِإلی ِ
عل َی ِبن ِأب ﱠی ِ ٍ
ْ
الله ﱠالذی َ ْ
من َ َ ﱠ
َ
ُ ُ َ ْ
تمسک به ُ َ
آخرته.
ِ
عصم به ِفی دنیاه ،و لم ی ِضل به ِفی ِ ِ ِ
ِ
ترجمه :رسول خدا )ص( روزی در مسجد نشسته بودند و یارانش نیز با او بودند که
فرمود :اﻵن از این در ،کسی وارد خواهد شد که از اهل بهشت است و از چیزی
سؤال خواهد کرد که برایش ّ
مهم است .همان موقع مرد بلندقامتی که شبیه به مردان
َ
قبیلۀ ُمضر بود وارد شد ،جلو آمد و به رسول خدا )ص( سﻼم کرد و نشست و
گفت :ای رسول خدا! من شنیدهام که خداوند عزوجل در آیهای فرموده است:
َ َََ ﱠ ُ ْ
َ َ ُ ْ
َ
واعتصموا َ ْ
ﻻتفرقوا«؛ این ریسمان کیست که خداوند امر کرده
جمیعا و
» ِ
بحبل الله ِ
ِ
ِ
است به او چنگ بزنیم و از او جدا نشویم؟ رسول خدا )ع( سرش را پایین
انداخت ،سپس سرش را بلند کرد و با دستش به علی بن ابیطالب )ع( اشاره کرد
و فرمود :این آن طنابی است که هرکس آن را بگیرد در دنیا در امن و امان خواهد
بود و در آخرت نیز گمراه نمیشود )نعمانی ،الغیبه.(۴۲ ،
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روایت دیگر از این قبیل از امام باقر )ع( روایت شده است که دربارۀ آیۀ  ۱۰۳آلعمران
چنین فرمودند:

ََ َ
ََ ُ َ ْ َ َ
ْ َُْ ﱠ َ َ
تعالی فیه[ َو ْ َ ُ
اعتصموا َ ْ
بحبل
الذی قال الله ]
طالب )ع( الحبل
علی ِبن ِأبی
ِ
ِ
وﻻیة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ﻻتفرقوا َ ْ
فمن َ ﱠ
َ َ َ َ
تمسک به کان ُ َ َ ْ َ
الله َجمیعا َو ﱠ
مان.
ِ
ِ
مؤمنا و من ترکه خرج ِمن ِاﻹی ِ
ترجمه :وﻻیت علی بن ابیطالب )ع( ریسمانی است که خدای متعال دربارۀ آن
َ ً َ ََ ﱠ ُ
فرموده استَ» :و ْ َ ُ
اعتصموا َ ْ
ﻻتفرقوا« )آلعمران(۱۰۳ /؛ پس
جمیعا و
ِ
بحبل الله ِ
ِ ِ
کسی که به آن چنگ زند مؤمن است و کسی که آن را رها کند از دایره ایمان بیرون
است )فرات کوفی ،التفسیر.(۹۱ ،

از امام صادق )ع( نیز در تفسیر این آیه گزارشی مشابه روایت شده است:
َ
ْ َََ ََ
َ َ َ ُ ُ
َ
ْ
جالس فی َ َ َ
من َ ْ َ
َ ٌ
جماعة ْ
علیه أع َرابی َ َ
فبرک َبیَن
بینا رسول الله )ص( ِ ِ
ِِ
ٍ ِ
أصحابه ُ ِإذ ورد ِ ِ
ََ َ
َ ََ َ َ ُ َ
ﱢ َ ْ ُ
تعالی[ ی ُقول ] الله[ فی ک َتابه َو ْ َ ُ
اعتصموا
سمعت ] الله
رسول الله ِإنی
یدیِه فقال یا
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ً َ ََ ﱠ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ﱠ
َ َُ َ َ
ُ َْ
ْ
َ
َْ
باﻻعتصام به ما هو؟ قال:
بحبل الله
جمیعا و ﻻتفرقوا فهذا الحبل ِ
الذی ِأمرنا ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ
َُ ََ
َِ َ
ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ﱠ
َ
َ
طالب )ع([ فقال :وﻻیة هذا؛ قال:
فضرب
تف ِ
النبی َ)ص( یده علی ک ِ ِ
علی ]ِبن ِأبی ِ ٍ
ََ َ ََ َِ ْ ْ َ َ َ َ َ ﱠ
َ ً ُﱠ َ َ َْ َُ
أشهد َْأن َﻻ َإلهَ
جمیعا ثم قال
فقال ]فقام[ اﻷعر ِابی و ضبط ِبکفیِه ]
بإصبعیه بإصبعه[ ِ
ِ
َ
ﱠ
َ َْ َُ َﱠ ُ َ ﱠ ًَ ُ ُ
َ َ َ َ ﱠ
أعتصم ]و اعتصمت[ َ ْ
رسول الله َو ْ َ ُ
بحبل الله؛ قال :و شد
ِإﻻ الله و أشهد أن محمدا
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ
أصابعه.
ِ
ترجمه :رسول خدا )ص( نزد عدهای از یارانش نشسته بود که یک اعرابی آمد و
پیش روی او نشست و گفت :ای رسول خدا! شنیدم که خدای متعال در کتابش
َ ً َ ََ ﱠ ُ
میگو یدَ :و ْ َ ُ
اعتصموا َ ْ
ﻻتفرقوا ،منظور از ریسمانی که امر شدیم
جمیعا و
بحبل الله ِ
ِ ِ ِ
تا به آن چنگ بزنیم چیست؟ پیامبر )ص( دستش را بر کتف علی بن ابیطالب

)ع( زد و فرمود :منظور وﻻیت این شخص است )فرات کوفی ،التفسیر.(۹۱ ،
َ َ ُ ْ
واعتصموا َ ْ
بحبل الله َجِمیعا« پرسیده شد.
برپایۀ روایتی دیگر ،از امام کاظم )ع( دربارۀ آیۀ » ِ
ِ
ِ
َ ُْ َ َ
َُْ
َْ
المتیُن«؛ یعنی علی بن ابیطالب )ع(
علی بن ِأبی
ِ
آن حضرت فرمودندِ » :
طالب حبل الله ِ
ٍ
َْ
ریسمان محکم خداوند است )عیاشی ،التفسیر .(۱۹۴ /۱ ،عبارت »حبل الله« در آیۀ ۱۰۳
ِ
آلعمران ،به قرآن یا پیامبر )ص( تفسیر )بنگرید به :طباطبایی ،المیزان ،(۳۶۹ /۳ ،ولی در
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روایات فوق به امام علی )ع( تأو یل شده است .پس تأو یل در این روایات از نوع بیان مصداق
باطنی آیه بهشمار میرود .ﻻزم به ذکر است که در روایات ذیل عنوان معنای باطنی آیه ،عبارت
» َْ
حبل الله« به وﻻیت امام علی )ع( تأو یل شده بود که آن تأو یل از نوع بیان معنای باطنی آیه
ِ
بهشمار میرفت.
افزونبراین ،از امام کاظم )ع( روایت شده است که پیامبر )ص( در خطبهای که در
بیماریاش خواند ،فرمود:
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
معاشر ُ َ
حضر فی ی ْومی َهذا َو َساعتی َهذه َ
اﻷنصارَ ،و َ ْ
َ
یا َ َ َ
من
من
المهاجریَن َو
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ ْ ﱢ َ ﱢ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ﱢ َ ْ َ ﱠ ْ ُ
قدخلفت فیکْم ک َ َ
تاب الله فیه ﱡالنورُ
غائبکم ،أﻻ ِإنی
شاهدکم ِ
ِ
الجنِ ،لیبلغ ِ
ِ ِ
ِاﻹنس و ِ
ََ َ َ َ َ َ
ََ
ْ َ
ُ ﱠ ُ
َ ْ َُِ َ َْ ُ َ َ َ َ
علیکْم وَ
و الهدی ،و البیان ِلما فرض الله تبارک و تعالی ِمن شیٍء ،حجة الله
ُ َََْ ْ َ
ُ ﱠ َ ُ ﱠ ُ
َ ُ َ َُْ
َ ﱠْ ُ
الهدی وَ
اﻷ کََبرَ َ َ ،
علم الدین و نور
حجة َِولییَ ،و خلفت ِفیکم العلم
حجتی و
ِ
َُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
ََ َ ُ َ َ ْ ُ
بحبل الله َجمیًعا وَ
حبل الله َو ْ َ ُ
اعتصموا َ ْ
طالب ،أﻻ و هو
ِضیاءه ،و هو ِ
ِ
علی بن ِأبی ِ ٍ
ِ ِ ِ
ََ ﱠ ُ
ﻻتفرقوا.
ترجمه :ای گروه مهاجران و انصار و ای تمام کسانی که از جن و انس در این روز و
ّ
در این ساعت اینجا حاضر اید ،باید حاضران به غایبان اطﻼع دهند که من کتاب
خدا را در میان شما گذاشتم؛ کتابی که در آن نور و هدایت و بیان هر آنچه که
خداوند تبارک و تعالی بر شما واجب گردانیده است .آن کتاب ،حجت خدا و
ّ
حجت من و حجت جانشین من بر شما ست .دیگر اینکه در میان شما علم اکبر
یعنی ،علم دین و نور هدایت و روشنایی آن را به جا نهادم و او علی بن ابیطالب
َ َ ُ ْ
َ
واعتصموا َ ْ
جمیعا َو
)ع( است و هم او ریسمان خداوند استِ » :
بحبل الله ِ
ِ
ِ
َََ ﱠ ُ ْ
ﻻتفرقوا« )سیدرضی ،خصائص اﻻئمه.(۷۴ ،

عبارت » َ ْ
حبل الله« در آیه  ۱۰۳آ لعمران ،به قرآن یا پیامبر )ص( تفسیر شده )بنگرید به:
ِ
طباطبایی ،المیزان(۳۶۹ /۳ ،؛ ولی در روایات فوق به وﻻیت امام علی )ع( تأو یل شده است.
پس تأو یل در این روایات از نوع بیان معنای باطنی آیه بهشمار میرود.
 (۲-۲روایات امام باقر )ع(

همین رویکرد را در روایات متعددی از امام باقر )ع( در تفسیر آیات مختلفی از سورۀ
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ُ َ ْ َ
علْی ُ
هم
آلعمران میتوان دید .برای نمونه ،از امام باقر )ع( نقل شده است که دربارۀ آیۀ »
ضربت ِ
َ ُ ُ ْ ﱠ
َ ُ ِ َ ٌَْ
َْ ٌ
ﱢﱠُ
حبل َ
بحبل ﱢ ْ
إﻻ َ ْ
من الله کتاب الله ،و حبل
من الله« )آلعمران (۱۱۲ /فرمود» :
الذله این ما ِثقفوا
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ٍَ
َ ﱠ
طالب )ع(«؛ یعنی منظور از ریسمانی از جانب مردم ،علی بن
ی
أب
بن
ی
عل
الناس
ِمن
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ابیطالب )ع( است )ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب .(۷۵ /۳ ،از امام صادق )ع( دربارۀ
َ ْ َُْ
ْ َُْ
من الله ک َ ُ
الحبل َ
الحبل َ
من ﱠالناس ُ َ
هو
و
،
الله
تاب
آیه  ۱۱۲آلعمران روایت شده که فرمود» :
ِ
ِ
ِ
َ ُْ َ َ
طالب )ع(«؛ یعنی منظور از ریسمانی از جانب خدا ،همان کتابخدا و منظور از
علی بن ِأبی
ِ
ِ
ٍ
ریسمانی از جانب مردم ،علی بن ابیطالب است )عیاشی ،التفسیر.(۱۹۶ /۱ ،
ﱠ
َ
وحبل ﱢ َ
بحبل ﱢمن الله َ ْ
إﻻ َ ْ
من
در روایتی دیگر از این سخن میرود که از امام باقر )ع( دربارۀ » ِ
ِ
ٍ
ٍ
ﱠ
الناس« )آلعمران (۱۱۲ /سؤال شد .حضرت فرمودند:
ِ
َ ُُ َ َْ ٌ َ ﱠ َ ْ ُُ ﱠ
َ ُ ُ ﱠ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َ َْ ٌ
حبل َ
الذی
عهده
الناس
من
حبل
و
تابه
ک
الله
من
قولون
ی
:
قلت
ها؛
ی
ف
الناس
قول
ی
ما
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ ُ َ َ َُ ُ َ ََ َ
َُِ ُ َ َ ْ ٌ
ٌَْ
حبل منَ
َ
عهد ِإلی ِهم؛ قال :کذبوا قلت :فماتقول ِفیها؛ فقال ِلی :حبل ِمن الله کتابه و
ِ
ﱠِ َ ْ ُ َ َ
طالب )ع(.
الناس ِ
علی بن ِأبی ِ ٍ
ِ
َْ ٌ
ترجمه :مردم دربارۀ آن ،چه میگویند؟ راوی گفت :میگویند که منظور از حبل
َْ ٌ
من ﱠ
حبل َ
َ
الناس ،عهدی است که با آنان بسته
من الله ،کتاب خدا و منظور از
ِ
ِ
ِ
است؛ حضرت فرمود :دروغ گفتند؛ گفتم :شما چه میگویید؟ حضرت به من
ٌَْ
َْ ٌ
من ﱠ
حبل َ
حبل َ
الناس ،علی بن
از
منظور
و
کتابخدا
،
الله
من
فرمود :منظور از
ِ
ِ
ِ
ابیطالب )ع( است )فرات کوفی ،التفسیر .(۹۲ ،
َْ َ ﱠ
الناس« در آیه  ۱۱۲سورۀ آلعمران ،به وابستگی و اتکاء به مردم تفسیر
عبارت »حبل ِمن
ِ
ٍ
)بنگرید به :مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،(۵۲ /۳ ،ولی در چهار روایت اخیر به امام علی )ع(
تأویل شده است .پس تأویل در این روایات از نوع بیان مصداق باطنی آیه بهشمار میرود.
بههمینترتیب ،برپایۀ روایتی دیگر ،امام علی )ع( از پیامبر )ص( روایت کرده که حضرت
َْ َ ﱠ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َ
ََ ً ﱢ
أنصارک اﻷْب َر ُار :منظور از
عند الله )آلعمران (۱۹۵ /فرمود» :أنت الثواب ،و
پیرامون آیۀ ثوابا من ِ
ثواب ،تو هستی )عیاشی ،التفسیر .(۲۱۲ /۱ ،واژه » َ َ ً
ثوابا« ظهور در پاداش بهشتی دارد ،اما در
این حدیث به امام علی )ع( تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع مصداق باطنی
آیه محسوب میگردد.
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َ
ﱠ
عند الله ْ َ ُ
اﻹسﻼم«
همچنین ،از امام باقر )ع( نقل شده است که دربارۀ آیۀ » ِإن الدین ِ
ِ
)آلعمران (۱۹ /فرمودند:
َ َ ﱠ َ ُ ََْ
ﱠْ ُ َ
لعلی ِْبن ابیطالب )علیِه السﻼم( ِبالوﻻیِة.
التسلیم ِ ِ
ِ
ترجمه :یعنی مقصود ]از اسﻼم[ ،تسلیمشدن به وﻻیت علی بن ابیطالب )ع(
میباشد )ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب.(۹۵ /۳ ،
واژۀ » ْ َ ُ
اﻹسﻼم« در آیه مذکور ،ظهور در دین اسﻼم و تسلیم شدن در برابر آن دارد؛ ولی در
ِ
این روایت به تسلیم شدن در برابر وﻻیت علی بن ابیطالب )ع( تأو یل شده است که معنای

باطنی آیه بهشمار میرود.
ً
از امام باقر )ع( روایات دیگری هم با این مضمون رسیده است .مثﻼ روایت کردهاند که از
َ َ ْ ٌَ
متم َ َ ْ َ ٌ
لمغفرة َ
آن حضرت دربارۀ آیۀ »َو َ ْ
رحمة َخیٌر ﱠ
قتلتم فی َسبیل الله َْأو ُ ﱡ ْ
لئن ُ ْ ُ ْ
مما
و
الله
من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْ َُ َ
جمعون« )آلعمران (۱۵۷ /پرسیده شد .حضرت در پاسخ فرمودند:
ی
ُْ ُ َ
َﱠ َْ ََُ ْ َ َ
ََ ْ َ َ ُ
قالَ :سبیُل الله َعلی )ع( وَ
َ
سبیل الله؟ قلت :ﻻ و الله حتی أسمعه ِمنک.
ِ
ِ
َِ
أتدری ما ِ
ََ
ُ َ
ُﱢ ُُ َ ْ ُ َ
َ َ
َ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
سبیل
ی
ف
مات
ته
ی
وﻻ
ی
ف
مات
من
و
،
الله
ل
ی
سب
ی
ف
قتل
ته
ی
وﻻ
ی
ف
قتل
من
ته،
ذری
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
الله.
ترجمه :آیا میدانی راه خدا چیست؟ راوی گفت :نه به خدا ،مگر اینکه از شما
بشنوم .حضرت فرمود :راه خدا ،علی )ع( و نسل او میباشد؛ هرکس در راه وﻻیت
او کشته شود ،در راه خدا کشته شده است و هرکس با وﻻیت او بمیرد ،در راه خدا
مرده است )ابنبابویه ،معانی اﻻخبار.(۱۶۷ ،
عبارت » َ
سبیل الله« ظهور در راه خدا دارد ،اما در این حدیث به راه وﻻیت امام علی )ع(
ِ ِ
تأو یل شده است؛ بنابراین ،تأو یل ذکر شده در این روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه بهشمار
میرود.
 (۳-۲روایات امام صادق )ع(

همین رویکرد را در روایات امام صادق )ع( نیز میتوان پیجویی کرد .برای نمونه ،از امام
ُ َ ﱠ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ﱡ ْ َ َ ٌ
محکمات«
الکتاب ِمنه آیات
صادق )ع( نقل شده است که دربارۀ آیۀ »هو ِ
الذی أنزل علیک ِ
)آلعمران (۷ /فرمود:

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انواع روایات تأویلی سورۀ آلعمران دربارۀ حضرت علی )ع(
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َ َْ ﱠُ
َ ٌ ﱡ ْ َ َ ٌ ُ ﱠ ُﱡ ْ َ
الکتاب َأمیُر ْ ُ ْ َ
اﻷئمة )ع( :مقصود از آیات
المؤمنین )ع( و ِ
ِِ
آیات محکمات هن أم ِ ِ ِ

محکم ،علی )ع( و دیگر امامان )ع( میباشند )کلینی ،الکافی.(۳۶۹ /۲ ،
َ ٌ ﱡ ْ ََ ٌ
محکمات« ظهور در آیات محکم قرآن دارد ،اما در
چنانکه مشهود است ،عبارت »آیات

این حدیث به علی )ع( و دیگر امامان )ع( تأویل شده است؛ لذا تأویل در این عبارت از نوع
بیان مصداق باطنی آیه میباشد .در روایاتی دیگر از امام صادق )ع( نیز همین معنا را میتوان
ْ ََ َ
َ َ ﱠ
النبﱢیْیَن
ثاق
می
الله
أخذ
یافت .برای نمونه ،نقل است که امام صادق )ع( پس از تﻼوت آیۀ » ِوإذ
ِ
َ َ َْ ُ ُ ﱢ َ َ ْ َ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ُ ٌ ﱡ َ ﱢ ٌ ﱢ َ َ ُ ْ َُْ ُ ﱠ َ ََ ُ ُ ﱠ
ُ
لتؤمنن به و لتنصرنه«
کتاب و ِ ٍ
حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ِ
لما آتیتکم من ِ ٍ
)آلعمران (۸۱ /فرمودند:
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ُ
َْ
ُ
َْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
لتنصرن أمیَر ُ
ُ
ُ
َُْ ُ ﱠ َ
لتنصرن ِأمیَر
المؤمنین )ع( .قلت :و
برسول الله )ص( ،و
ِِ
ِ
ِ
لتؤمنن ِ ِ
َ ً َ َ َ ُ ً ﱠ َﱠ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ ُ ﱠ َ ًّ َ َ ْ َ ُ
المؤمنین؟! قال :نعمِ ،من آدم فهلم جرا ،و ﻻیبعث الله ِنبیا و ﻻ رسوﻻ ِإﻻ رد ِإلی
ِِ
ﱡْ َﱠ َ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
المؤمنین )ع(.
قاتل بین یدی ِأمی ِر ِ ِ
الدنیا حتی ی ِ
ترجمه :باید به رسول خدا )ص( ایمان بیاورید و به یاری علی )ع( بشتابید ،راوی
گفت :به یاری علی )ع( بشتابید؟ فرمود :بلی ،خداوند هیچ پیامبر و رسولی را
نفرستاده ،مگر اینکه آنها را به دنیا باز میگرداند تا در رکاب علی )ع( بجنگند
)عیاشی ،التفسیر.(۱۸۱ /۱ ،
نیز ،گفتهاند امام صادق )ع( آیه  ۸۱آلعمران را تﻼوت کرد و فرمود:
َ َ َْ ُ ُ ﱠ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ
ْ َ ُ َ
ْ
َ
َُْ ُ ﱠ
ُ
المؤمنین )ع(.
ی
عن
ی
ه
لتنصرن
و
(
ص
)
الله
رسول
ی
عن
ی
به
لتؤمنن
وصیه ِأمیر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یعنی منظور از » َ ُ ْ ُ ﱠ
لتؤمنن به« این است که به رسول خدا )ص( ایمان بیاورید و مراد از
ِ
»َ َ ُ ُ ﱠ ُ
لتنصرنه« نیز آن است که جانشینش علی )ع( را یاری کنید )استرآبادی ،تأویل اﻵیات.(۱۲۱ ،
بههمینترتیب ،از امام صادق )ع( دربارۀ آیه  ۸۱آلعمران روایت شده که فرمود:
َ
ْ
ََ
َ ﱠ
ْ َ ُ َ
لتؤمنن به َو َ َْ ُ ُ ﱠ ُ
لتنصرنه ی ْعنی أمیَر ُ ْ
علیه َو آله َ ُ ْ ُ ﱠ
المؤمنیَن
یِعنی رسول الله صلی الله ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ََ
َ ََ ُ
بخبره َو َ َ َ
َ َْ ﱠ
تخبروا ُ َ َ
علیه ُ ْ ُ
أممکْم َ َ
اﻷئمة.
الله
صلوات
ِ
خبر ِولیِه ِمن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لتؤمنن به ،رسول خدا )ص( است ،و منظور از َ َ ُ ُ ﱠ ُ
ترجمه :منظور از َ ُ ْ ُ ﱠ
لتنصرنه ،علی
ِ
)ع( است؛ یعنی امتهایتان را از پیامبر )ص( و جانشینش باخبر سازید )قمی،

التفسیر.(۲۴۶ /۱ ،
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عبارت » َ َ ُ ُ ﱠ ُ
لتنصرنه« در آیۀ  ۸۱سورۀ آلعمران ،ظهور در یاری رساندن به پیامبر )ص( دارد؛
اما در سه حدیث اخیر به یاری کردن امام علی )ع( تأو یل شده است .اینگونه ،تأو یل را در این
روایات باید از نوع بیان معنای باطنی محسوب کرد.

 .٣دیگر انواع تأویل
گونههای دیگر تأویل هم در روایات اهل بیت )ع( نمونه دارد .در برخی روایتها تأویل
کاری است از قبیل بیان مصداق اتم اطﻼق یا عموم آیه .در برخی دیگر نیز کوششی است برای
تحقیق مفاد آیه ،و باﻻخره ،در برخی نیز کوششی است برای بیان معنای آیۀ متشابه.
ََ
 (۱-۳مصداق اتّم اطﻼق یا عموم آیه

در بسیاری از آیات قرآن کریم واژهها یا عباراتی به صورت عام یا مطلق آمده است که بر

مصادیق متعددی تطبیق میکنند .در روایات تفسیری متعددی که در ذیل این گونه از آیات نقل
شده به بیان مصداق عموم یا اطﻼق آیه پرداخته شده است .در برخی از این روایات ضمن بیان
این نوع از مصادیق آیات ،تصریح شده است که این مصادیق در زمره تأو یل آیه بهشمار میآیند.
ضمًنا ،گاهی اوقات از برخی مصادیق عموم یا اطﻼق آیه ،تحت عنوان مصداق ّ
اتم و اکمل نام
برده شده است.
ﻻزم به ذکر است که مصداق عموم یا اطﻼق آیه با مصداق باطنی آیه متفاوت است؛ زیرا
مصداق عموم یا اطﻼق آیه برای غیرمعصوم نیز قابل فهم است؛ اما تشخیص مصداق باطنی آیه
فقط در اختیار معصوم است و اگر بر فرض ،غیرمعصوم چنین مصادیقی را بیان کند ،فاقد

حجیت است )قهاری کرمانی» ،ماهیت تأو یل قرآن  .(۷۸ ،«...در روایات تأو یلی سورۀ
آلعمران از این گونه تأو یل در مورد امام علی )ع( وجود دارد که به نقل آنها میپردازیم.
َ ْ َ ُ َْ َ ﱠ
َ ﱠ ُ َ
علم تأو یُله ِإﻻ الله و الر ِاسخون ِفی
از امام صادق )ع( نقل شده است که دربارۀ آیۀ »وما ی
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ ُ َ
ْ ْ ُ ُ َ َﱠ
ْ
اﻷئمة ْ
َ َ
ﱠ
اسخون فی العلم أمیُر ُ
من
ِِ
العلم یقولون آمنا به« )آلعمران (۷ /فرمود» :الر ِ
المؤمنین و ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َْ ََ ُ ﱠ َ
ُ
بعده علی ِهم السﻼم«؛ یعنی منظور از راسخان در علم ،علی )ع( و دیگر امامان )ع( هستند
ِِ
ْ ْ
ﱠ ُ َ
العلم« جمع ُمَحّلی به الف و ﻻم ،و عامّ
)کلینی ،الکافی .(۵۳۰ /۱ ،عبارت »الر ِاسخون ِفی ِ ِ

است و همۀ راسخان در علم را دربر میگیرد؛ اما در این روایت به علی )ع( و دیگر امامان )ع(

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انواع روایات تأویلی سورۀ آلعمران دربارۀ حضرت علی )ع(
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تأو یل شده است .بنابراین ،تأو یل در این روایت از نوع بیان مصداق ّ
اتم عموم آیه بهشمار
میرود.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ﱠ َ ْ ُ َ
أعقابکم َو َمن َی ْ
ُْ
ُْ ْ
ّ
نقلب
ِ
همچنين ،از ابنعباس دربارۀ آیۀ »ِأفإن مات أو ِقتل انقلبتم علی ِ
َ
ﱠ
َ ًْ َ َ َ ْ
عقبْیه ََفلن َی ُ ﱠ
علَی َ
الشاکریَن« )آلعمران (۱۴۴ /چنین نقل شده
جزی الله
ی
وس
ئا
ی
ش
الله
ضر
ِِ
ِ
ِ
ِ
است:

َ َُْْﱢ َ ََ ََْ ْ ﱠ
َ َ َ َ َْ َ َ
ﱠ
ْ
الذیَن
علی
ن
ی
المرتد
و
طالب
علی بن ِأبی
أعقابهم ِ
ِ
صاحبک ِ
یِعنی ِبالشاکِرین ِ
ِِ
ٍ
َﱡ
ْارتدوا َْعنه.

ترجمه :منظور از شاکرین علی بن ابیطالب )ع( است و منظور از کسانی که
به گذشته خود برگشتهاند ،کسانی هستند که از علی )ع( برگشتهاند

)ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب.(۱۲۰ /۲ ،
ّ
ﱠ
َ
الشاکرین« جمع محلی به الف و ﻻم ،و عام است و همۀ شاکران را دربر
واژۀ » ِ ِ
ميگیرد؛ اما در اين روایت به علی )ع( تأویل شده است .بنابراین ،تأویل در اين روایت از
نوع بیان مصداق ّ
اتم عموم آیه بهشمار ميرود.
َ ﱠ َ َ َُ ْ
هاجروا
فالذین
نمونۀ دیگر را در تفسیر علی بن ابراهیم قمی میتوان جست .وی دربارۀ آیۀ » ِ
َ ْ َ ُ ُ ْ
َُْ ُ ْ
َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ﱢ َ ﱠ ْ ُ ْ َ ﱢَ ْ َ ُْ َﱠ ُ ْ َ ﱠ
أوذوا فی َ
جنات
ﻷدخلنهم
و
سیئاتهم
عنهم
ﻷکفرن
قتلوا
و
قاتلوا
و
سبیلی
و
دیارهم
من
وأخرجوا
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
َ ْ َ ََْ ُ َ
َُ ُ ْ ُ ﱠ
َْ
َ
ﱢ
َ
َ
الثواب« )آلعمران (۱۹۵ /چنین
عند الله و الله عنده حسن
تحتها اﻷنهار ثوابا من ِ
تجری ِمن ِ
ِ
ِ
روایت کرده است:
ْ ْ َ َ ُْْ َ ََ
َ ﱠ َ َُ َ ُْ
السﻼم َو َ ْ َ َ
ُ
علیه ﱠ َ ُ
سلمان وَ
ْ
ارهم یِعنی ِأمیر
ِ
ِِ
فالذین هاجروا و أخرجوا ِمن ِدی ِ ِ
المؤمنین ِ
َ َُ َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ َ َ ﱟ َ ْ َ َ َِ ﱠ ٌ ﱠ َ ُ ُ
َ
سبیِلی و قاتلوا و ِقتلوا
أخرج و عمار ِ
الذی َن أوذوا ِفی الله و أوذوا ِفی ِ
أباذر ِحین ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ً
ْ َ َ ُْ ﱠ ُ ْ َ ﱠ َ ْ
َُ ﱢَ ﱠ
ْ
ْ
َ
فرن َ ْ ُ ْ
عند
جنات
ﻷدخلنهم
و
ئاتهم
ی
س
عنهم
ﻷک
تحتها اﻷنهار ثوابا ِمن ِ ِ
ِ
ٍ
تجری ِمن ِ
ِ
ِ
ْ َ ُ ُ ْ ُِ ﱠ
َ
واب.
الله و الله ِعنده حسن الث ِ
ترجمه :منظور از کسانی که هجرت کرده و از خانههای خود رانده شدهاند ،علی
)ع( و سلمان و ابوذر و عمار هستند که در راه خدا آزار و اذیت شدند] .خداوند
دربارۀ آنها فرموده است [:از خانههای خود رانده شده و در راه من آزار دیده و
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جنگیده و کشته شدهاند؛ بدیهایشان را از آنان میزدایم و آنان را در باغهایی که
از زیر )درختان( آن نهرها روان است در میآورم) .این( پاداشی است از جانب

خدا و پاداش نیکو نزد خدا ست )قمی ،التفسیر.(۱۲۹ /۱ ،
هاجروا َو ُ ْ ُ
ْ
عبارت » ﱠالذیَن َ ُ
من دی ْ
ارهم« در آیه  ۱۹۵آلعمران ،مطلق است؛ اما در
ِ
أخرجوا ِ ِ ِ ِ
ِ
این حدیث به علی )ع( و سلمان و اباذر و عمار تأویل شده است؛ بنابراین ،تأویل ذکر شده در
این روایت از نوع مصداق ّ
اتم اطﻼق آیه بهشمار میرود.
َ َْ
ﱠ ﱠَ ﱠَ َ َ ُ َ ً َُ
ﻺیمان أن
نیز ،روایت کردهاند که امام صادق )ع( در
منادیا ِ
سمعنا ِ
مورد آیۀ ربنا ِإننا ِ
ینادی ِل ِ َ ِ
ُ ْ َﱢ ُ ْ َ َﱠ
فآمنا )آلعمران (۱۹۳ /فرمودَُ » :
هو َأمی ُ ْ ُ ْ
السماء ْأن آمنْ
رالمؤمنیَن )ع( ُنودی َ
من ﱠ
َ
ِآمنوا ِبربکم
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ
برسول الله؛ فآمن به«؛ یعنی او علی )ع( است که از آسمان ندا آمد که به رسول الله )ص(
ِ ِ
ﱠ
ﱠَ َ َ
سمعنا« و » َآمنا« مطلق
ایمان بیاور و او ایمان آورد )عیاشی ،التفسیر .(۲۱۱ /۱ ،عبارات » ِإننا ِ
اند و طبق سیاق آیات ،ظهور در گفتار همه صاحبان خرد دارند ،ولی در این روایت بر علی )ع(

تأویل شده که گویا فقط آن حضرت ،ندای منادی را شنیده و ایمان آورده است؛ لذا تأویل در
این حدیث از نوع بیان مصداق ّ
اتم اطﻼق آیه است.
 (۲-۳تحقق ُم ّ
فاد آیه

دربرخی از آیات و روایات ،مصداق خارجی و تجسم عینی وعدهها و پیشگوییهای قرآن

کریم تأویل آن آیات نامیده شده است .به دیگر سخن ،در برخی آیات وعد و وعیدهایی داده
شده است که در زمان نزول آیه مصداق بالفعل نداشتهاند و آن وعدهها در آینده محقق خواهند
شد .به مصادیق این خبرهای غیبی و پیشگوییها که در آینده تحقق مییابند ،اطﻼق تأویل
قرآن شده است .فرق بین تحقق مفاد آیه با مصداق باطنی آیه این است که تحقق مفاد آیه برای
غیرمعصوم نیز قابل فهم است؛ اما تشخیص مصداق باطنی آیه فقط در اختیار معصوم است و
اگر بر فرض ،غیرمعصوم چنین مصادیقی را بیان کند ،فاقد حجیت است.
همچنین ،فرق بین تحقق مفاد آیه با مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( این است که
تحقق مفاد آیه فقط یک مصداق دارد و یکبار مفاد آیه در آینده محقق میشود؛ اما مصداق آیه
در گذر زمان ــ یا همان جری و تطبیق ــ مصادیق متعددی در گذر زمان دارد .بهعﻼوه ،در
جری و تطبیق ،یک مصداق برای تنزیل و زمان نزول آیه و یک یا چند مصداق برای تأویل آیه در
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گذر زمان وجود دارد؛ اما در تحقق مفاد آیه مصداقی در زمان نزول آیه وجود ندارد و فقط یک

مصداق در آینده محقق میشود )قهاری کرمانی» ،ماهیت تأویل قرآن .(۷۸ ،«...

در روایات تأویلی سورۀ آلعمران از این نوع تأویل در مورد امام علی )ع( وجود دارد که
اکنون میخواهیم نمونههایش را مرور کنیم .از این جمله ،از امام علی )ع( روایت شده است
که فرمودند:

ْ
ْ ََ َ
َ
ﱠ
َ َ َ َ َ ْ َْ
قوله َ ﱠ
النصرة ََلناَ ،و َذلک َ ْ ُ ُ
باﻹی َمان َو ﱡ ْ َ
عز َو َجلَ :و ِإذ أخذ الله میثاق
أخذ میثاق
ِ
ِ
اﻷنبیِاء ِ ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ُ
ٌ
َ
ﱢ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ﱠ
من کتاب َو حک َ ﱠ َ ْ َ ُ ُ
ﱠالنبییَن َلما آتیتکْم ْ
َ ْ
لتؤمنن به
ٍ ِ ٍ
مة ثم جاءکم رسول مصدق ِلما معکم ِ
ِ
َ َ ِ َْ ُ ُ ﱠ ُ ْ َ
َ َ َْ ُ ُ ﱠ َ ُ َ َ ْ
فقد َ ُ
َ
ُ
ُ
ْ
بمحمد )ص( وَ
َ
آمنوا ُ َ ﱠ
ﱠ
ُ
وصیه،
ٍ
ٍ
و لتنصرنه یِعنی ل ِ
بمحمد )ص( و لتنصرن ِ
ِ
تؤمنن ِ
ََ َ
ََ َ َ
َ ْ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َُ َ ً َ ﱠ
َ
ُ
ﱠ
محمد
ثاق
ٍ
جمیعا .و ِإن الله أخذ می ِ
وصیه ،و سینصرونه ِ
لم ینصروا ِ
ثاقی مع می ِ
ﱡ ْ َ َْ ُ
ََ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ﱠ ً
َ َ َْ ُ
َ
ْ
جاهدت َبیَن یَدیه ،وَ
َ
لبعض ،فقد نصرت محمدا )ص( و
بالنصرة
ِ
ِ
) ْص( ِ
بعضنا ِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ََ ُ
من المیثاق َو َ ْ
عدوهَ ،و َوفیت الله َبما أخذ َعلی َ
النصرة ُ َ ﱠ
العهد َو ﱡ ْ َ
قتلت َ ﱠ ُ
لمحمد
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َْ ْ ُْ َ ٌَ
من َ ْأنبیائه َو ُ ُ
أحد ْ
رسلهَ ،و َذلک َﱠلما َ َ َ ُ ُ
قبضهم الله ِإلیِهَ ،و َس ْوف
نصرنی
ِ
)ص( ،و لم ی ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ْ ُُ َ
نصروننی.
ی
ِ
ترجمه :خداوند از پیامبران عهد و پیمان گرفت که به ما ایمان بیاورند و به یاری ما
َ ْ ََ َ
َ َ ﱠ ﱢْ َ َ َ َْ ُ ُ
آتیتکم ﱢمن َ
کتاب َو
لما
النبیین
ثاق
می
الله
أخذ
بشتابند؛ آنجا که میفرمایدِ » :وإذ
ِ
ٍ
ِ
ْ َ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ُ ٌ ﱡ َ ﱢ ٌ ﱢ َ َ ُ ْ َُْ ُ ﱠ َ ََ ُ ُﱠ
ُ
لتؤمنن به و لتنصرنه« )آلعمران(۸۱ /؛
ِ ٍ
حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ِ
یعنی به محمد )ص( ایمان بیاورند و به یاری جانشین او بشتابند که به زودی
همگی او را کمک خواهند کرد .خداوند پیمان مرا همراه با پیمان محمد )ص(
اخذ کرد؛ به اینکه برخی از ما برخی دیگر را یاری رساند .پس من به یاری محمد
)ص( شتافتم و در حضور او جنگیدم و دشمنانش را کشتم و از طریق کمک کردن
به محمد )ص( به آن عهد و پیمانی که خداوند از من گرفته بود ،وفا کردم؛ اما
هیچیک از پیامبران خدا و فرستادگان او به یاری من نیامدند؛ چراکه خداوند ،آنها
ّ
را قبض روح کرده است؛ ولی آنان به زودی به یاری من خواهند آمد )حلی،

مختصرالبصائر.(۱۳۱ ،
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
َ
ُ
ﱢ
سخنی منقول از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »َو إذ أخذ الله میثاق ﱢ ْ َ َ ْ
کتاب
ِ
ِ
النبیین لما آتیتکم من ِ ٍ
ِ

۵۰
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َ َْ ُﱠ َ ُْ َ ُ ٌ ﱡ َ ﱢ ٌ
لتؤمنن به َو َ َ ُ ُ ﱠ ُ
معکم َ ُ ْ ُ ﱠ
مصدق ﱢَلما َ ُ ْ
لتنصرنه« )آلعمران (۸۱ /نیز نمونۀ
حکمه ثم جاءکم رسول
و ِ ٍ
ِ
دیگر برای چنین تأویلی است .گفتهاند امام صادق )ع( این آیه را تﻼوت کرد و فرمود:
َ َ
َ َ َْ ُ ُ ﱠ
لتنصرن َ ً َ َ ْ ُ ْ
نعم َو الله ْ
َُْ ُ ﱠ َ ُ
قالْ َ َ :
من
المؤمنیَن )ع(؛
برسول الله )ص( ،و
ِ
علیا ِأمیر ِ ِ
ِ
ِ
لتؤمنن ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ﱠ َ ًّ ََ
َ ًَ َ َ ُ ً ﱠ َﱠ َ َُ ْ َ ﱡْ
َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
جمیعهم ِإلی الدنیا حتی
لدن آدم و هلم جرا ،فلم ی ِ
بعث الله ِنبیا و ﻻ رسوﻻ ِإﻻ رد ِ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
طالب )ع(.
ِ
قاتلوا بین یدی ِ
ی ِ
علی ِبن ِأبی ٍ
ترجمه :باید به رسول خدا )ص( ایمان بیاورید و به یاری علی )ع( بشتابید ،و
فرمود :بلی ،به خدا قسم ،از آدم گرفته تا همه پیامبران ،خداوند هیچ پیامبر و یا
رسولی را نفرستاده ،مگر اینکه همه آنها را به دنیا باز میگرداند تا در حضور علی
ّ
)ع( بجنگند )حلی ،مختصر البصائر.(۱۱۲ ،
از امام صادق )ع( دربارۀ آیه  ۸۱آلعمران هم روایت شده است که فرمود:
َ
َ ََ َ
ﱡ
ْ
ْ
من َ ُ ْ
ُ
لدن َ َ
بعث الله َنبیًا ْ
فهلم َج ّرًا ﱠإﻻ َو ی ْ ُ
رجع َإلی الدنیا َو ی ُ
آدم )ع( َ َ ُ ﱠ
نصر ِأمیَر
ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َُُْ َ
ْ َ ُ َ
ُ
ُ
رسول الله َو َ َْ ُ ُ ﱠ ُ
لتنصرنه ی ْعنی َأمیَر ْ ُ ْ
ْ
ْ
المؤمنینَ
ﱠ
َ
ُْ
لتؤمنن به یِعنی
المؤمنین )ع( ،و هو قوله:
ِِ
ِِ
َِ ِ
ِ
ُ
ُﱠ َ َ
أخذتم َعلی ذلکْم ْ
َْ
لهم فی ال ﱠ ﱢ
أأقررتم َو َ َ ْ ُ ْ
ذرْ ُ ْ َ ْ َ :
قال َ ُ ْ
عهدی :قالوا
)ع( ،ثم
إصری أی ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ََْ ْ
أقررنا.
ترجمه :خداوند هیچ پیامبری را از آدم )ع( گرفته تا سایر پیامبران نفرستاده است،
مگر اینکه باز میگردند و به علی )ع( کمک میکنند ،و این گفته خداوند است:
لتؤمنن به ،که مقصود ،ایمان به رسول خدا )ص( میباشد و َ َ ُ ُ ﱠ ُ
َُْ ُ ﱠ
لتنصرنه ،که مقصود،
ِ
ّ
یاری کردن علی )ع( است؛ سپس در عالم ذر به آنها فرمود :آیا اقرار کردید و در
این باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند :آری ،اقرار کردیم )قمی ،التفسیر.(۱۰۶ /۱ ،
در سه روایت فوق ،دو نوع تأویل صورت پذیرفته است .اول اینکه عبارت » َ َ ُ ُ ﱠ ُ
لتنصرنه« که

ظهور در یاری پیامبر )ص( دارد بر یاری امام علی )ع( تأویل شده که این تأویل از نوع بیان
معنای باطنی آیه است .نوع دوم تأویل ،تحقق مفاد آیه است؛ زیرا تحقق یاری رساندن به امام
علی )ع( را در دوران رجعت آن حضرت دانسته است .بدیهی است که یاری رساندن به امام
علی )ع( در واقع ،همان یاری کردن پیامبر )ص( است.
در روايات شيعي تأويل از نوع تحقق مفاد آيه مصاديق ديگر نيز دارد .براي
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نمونه ،از امام صادق )ع( روایت شده است که فرمود:
َ َ ً
ََ ْ
تسموا ْ َ َ ﱠ
حدا ﱠإﻻ َعلی َْبن َأبی َطالب )ع(َ ،و َما َ َ
لقد َ َ ﱠ ْ
جاء
ِ
باسم ما سمی الله به أ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ُ َْ ُُ َ َ
َْ ُُ ُْ ُ ُ ْ ُ
جعلت َفداک َ َ
جمع الله َ َ َ ُ
جاء َ َ َ
قالَ» :إذا َ َ
أمامه
تأو یله؟
ء
ی
ج
ی
متی
تأو یله .قلتِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ََ َ
َ ﱠ َ َ
ﱠ َ َ ْ ُْ َ َﱠ ْ ُ ُ ُ َ َُ َُْ
النبیین لما
ق
ا
ث
ی
م
الله
أخذ
إذ
و
:
الله
قول
هو
و
نصروه،
ی
حتی
ن
ی
المؤمن
و
ن
یی
النب
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ﱠ
َ َْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ومئذ
قوله تعالی :و أنا معکم ِمن
الشاهدین فی ِ ٍ
ِ ِ
تاب و ِحک ٍ
مة ِإلی ِ ِ
آتیتکم ِمن ک ٍ
ﱢَ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َُ َ ُ ُ
الخﻼئق
طالب )ع( ،فیکون ِأمیر
علی ِبن ِأبی ِ
یدفع رسول الله )ص( اللواء ِإلی ِ
َِِ
ٍ
ُ َُ َ َُ ْ َ
ُ
لهم َ ْ َ
ون ْ َ َ ُ ﱡ ُ ْ َ ْ َ َ
کﱢ ْ
رهمَ ،فهذا
لوائهَ ،و یکون هو ِأمی
أجمعیَن ،یک
ِ
ِ
الخﻼئق کلهم تحت ِ ِ ِ
ِ
َ ْتأو ی ُلهُ.
ِ
ترجمه :کسانی نامی بر خود نهادهاند که خداوند آن نام را جز بر علی بن
ابیطالب )ع( ننهاده ،و تأو یل آن هنوز نیامده است .گفتم :جانم فدایت! چه

وقت تأو یل آن ميآید؟ فرمود :زمانی که تأویل آن بیاید ،خداوند پیامبران و
مؤمنان را در برابر خود جمع ميکند تا به یاری علی )ع( بشتابند .خداوند در
َ ْ ََ َ
أخذ الله مَیثَاق ﱠ ﱢ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ﱢ َ
کتاب َو
اين زمینه فرموده است» :و ِإذ
النبیین لما آتیتکم من ِ ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
ﱢ
َ
ْ
َ
ُ
ٌ
ُ
َْ ُﱠ َ ُْ َ ُ ٌ ﱡ َ ﱢ
ﱠ
لتؤمنن به َو َ ُ ُ ُ
معکم ُ ْ ُ ﱠ
لتنصرنه قال َ ْ ْ
مصدق َلما َ ْ
أأقررتم َو
حکمه ثم جاءکم رسول
ِ ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ﱠ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ََ ُْْ َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱢ
َ
َ
ْ
َ
ْ
الشاهدین«
إصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معکم من
ِ ِ
أخذتم علی ِذلکم ِ ِ
)آلعمران .(۸۱ /در آن روز رسول خدا )ص( پرچم را به دست علی )ع(
ميسپارد و علی )ع( ،امیر همه مخلوقات ميشود و همه خﻼیق در زیر پرچم

او قرار ميگیرند و او امیر و سرور همه آنها خواهد بود .تأویل اين نام ،چنین

است )عیاشی ،التفسیر.(۱۸۱ /۱ ،

در اين روایت ،تحقق لقب »امیرالمؤمنین« بر علی )ع( در زمان تحقق مفاد آیۀ ۸۱
آلعمران یعنی در دوران رجعت آن حضرت دانسته شده است؛ بنابراین ،تأویل در اين

روایت از نوع تحقق مفاد آیه بهشمار ميرود؛ زیرا تحقق مفاد آیه به منزله تحقق لقب
امیرالمؤمنین شمرده ،و بر تحقق لقب امیرالمؤمنین اطﻼق تأویل شده است.
طوعا َ َ ْ ً
أسلم َمن فی ﱠ َ َ
واﻷرض َ ْ
السماوات َ َ ْ
از امام باقر )ع( نیز دربارۀ آیۀ َو َُله َ ْ َ َ
وکرها )آلعمران/
ِ
ِ
ِ
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 (۸۳پرسیده شد .آن حضرت فرمودند:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ُ
ْ
َ َْ
یقول َعلی )ع(َ :أنا ْأولی ﱠالناس بهذه اﻵْیة َو َ ُ
ْ
أیمانهم
جهد
أقسموا بِاﷲ
ِذلک ِحین
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ ِ
َُْ َ َ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ ً ََ َ
َْ ُ
أکثر ﱠ
حقا َو ﱠ
لکن َ َ َ
یعلمون ِإلی
الناس ﻻ
علیه
وعدا
بلی
یموت
من
الله
یبعث
ﻻ
ِ
ِ
َ
َْ
کاذبین.
ِِ
قولهِ ِ :
ترجمه :این زمانی است که علی )ع( ميفرماید :من شایستهترین مردم نسبت به
ََْ َ

َ ْ ُ ُ َ َ ْ ً ََ
َْ ُ
َ َْ َ ُ
ْ
علیه َحقا َو
أیمانهم ﻻ یبعث الله من یموت بلی وعدا ِ
آیۀ »وأقسموا بِاﷲ جهد ِ ِ
ﱠ َ َ
َُْ َ
أکثَر ﱠ
َ
کاذبین« )نحل (۳۸ /هستم )عیاشی ،التفسیر/۱ ،
لکن
الناس ﻻ یعلمونِِ ...
ِ
.(۱۸۳

در این روایت ،زمان تحقق مفاد آیه  ۸۳آلعمران را در دوران رجعت امام علی )ع(
برشمرده شده است؛ زیرا در آن زمان است که همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند ،از
روی اختیار یا اجبار ،تسلیم خداوند خواهند شد .بنابراین ،تأویل در این روایت از نوع بیان
تحقق مفاد آیه بهشمار میرود.
 (۳-۳معنای آیۀ متشابه

در آیۀ هفتم سورۀ آلعمران:
ٌ ُ ﱠ ُﱡ ْ
ْ
َُ ﱠ
َ
ََْ َ
َ ُ َُ
ٌ
َ
ْ
ْ
َ ُ
ُ
الکتاب و أخر
أنزل علیک
هو الذی
الکتاب ِمنه آیات محکمات هن أم ْ ِ
ٌ
ُُ ْ َ ٌ
زیغ َ ﱠ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َُ
متشابهات َفَﱠأما ﱠ َ
الفتنة َو ْ َ
ابتغاء
قلوبهم
فیتبعون ما تشابه ِمنه ِابتغاء ِ ِ ِ
ِ
ِ
الذین فی ِ ِ
َْ
ْ َ ُ َْ َُ ﱠ
ﱞ
ْ ْ ُ ُ َ
َ ﱠ ُ َ
یقولون َ ﱠ
کل ْ
من
آمنا به
العلم
تأویله ِإﻻ
تأویله َو ما یعلم
ِِ
ِ
الله و الر ِاسخون ِفی ِ ِ
ﱠ ُ ﱠ ُ ُ ْ َْ
ْ
یذکر ِإﻻ أولوا اﻷلباب
عند َﱢربنا َو ما
ِ ِ
تأویل بر معنای اصلی آیه متشابه ،اطﻼق شده است .آیات متشابه آیاتی است کـه ظهور در
معنای شبههانگیز دارند .به دیگر سخن ،تشابه در آیات متشابه ،تشابه حق و باطل است به

گونهای که سخن حقگونۀ خداوند ،باطلگونه جلوهگر میشود )بنگرید به :معرفت ،علوم
قرآنی .(۲۳۶ ،به همین دلیل است که آیات متشابه نیاز به تأویل دارند تا معنای اصلی آنها که
فراتر از معنای ظاهری بوده و به گونهای میتوان آن را به عنوان معنای باطنی آیه محسوب کرد،

آشکار گردد .دلیل اینکه معنای اصلی آیه متشابه را میتوان به عنوان معنای باطنی آیه بهشمار
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آورد آن است که طبق آیۀ هفتم آلعمران فقط خدا و راسخان در علم بر این معنا آگاهی دارند.
بدیهی است که اگر این معنا ظاهر و آشکار بود دیگران نیز مطلع میشدند )قهاری کرمانی،
»ماهیت تأویل قرآن .(۸۳-۸۲ ،«...
ً
تأویلی سورۀ آلعمران از این نوع تأویل در مورد امام علی )ع( وجود دارد .مثﻼ
در روایات
ِ
جابر جعفی از امام باقر )ع( خواست که این گفتۀ خداوند را که به پیامبرش )ص( فرمودَ » :
لیس
لک من اﻷمر شیء« )آلعمران (۱۲۸ /معنا کند .حضرت فرمود:
َ
ً
کان َ
جابر ،ﱠإن َر ُسول الله )ص( َ
َلشیء َ َ ُ
اده الله ،یا َ ُ
قاله اللهَ ،و َلشیٍء َأ َر َ ُ
حریصا
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ َ َ
َ ُ
َ َ َْ
َ َ
ََ َْ
ﱠ
خﻼف َما َأ َرادَ
بعده علی
علی )ع( ِمن ِ ِ
الناس ،و کان ِعند الله ِ
علی أن یکون ِ
ِ
َ َ ََ ْ ََ َ
َ َ ُْ ُ َُ ََ ََْ َ
ََْ
َ ُ ُ
بذلک قول الله
رسول الله )ص( .قال :قلت له :فما معنی ِذلک؟ قال :نعم ،عنی ِ ِ
َ َ َ
َ
ََ ْ َْ ُ
َ ْ َْ َ ٌ ُ َ ﱠ ُ
َ
َ
َ ُ
ألم أتل
غیره،
اﻷ
من
لک
لرسوله :لیس
علی )ع( و ِفی ِ ِ
مر شیء یا محمدِ ،فی ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
ََ
ُ َ ﱠ ُ َ ََْ ْ ُ
َ َ َ ﱠ ُ َ ْ َْ َ ْ
من َ
أنزلت ْ
یترکوا أن
حسب الناس أن
فیما
محمد،
یا
علیک
ِ
ِ
کتابی ِإلیک الم أ ِ
ِ
ْ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ﱠ َ َ ُ ُ
ُ ُ َﱠ َ ُ ْ
رسول الله )ص(
قوله :فلیعلمن -قال :-فوض
یقولوا آمنا و هم ﻻ یفتنون ِإلی ِ ِ
ْ ََْ َ
إلیه.
اﻷمر ِ ِ
ترجمه :چیزی وجود دارد که خداوند آن را گفته است و چیزی هست که خداوند آن
را اراده کرده است .ای جابر! رسول خدا )ص( بسیار اشتیاق داشت که پس از او علی
)ع( فرمانروای مردم شود؛ اما خداوند برخﻼف ارادۀ رسول خدا )ص( چیز دیگری را
در نظر داشت .از حضرت پرسیدم :پس معنای آیه چیست؟ فرمود :معنای آیه اين
است که ای ّ
محمد! در مورد علی )ع( و غیر او ،اختیار امر در دست من است؛ مگر
در آیات قرآن بر تو نازل نکردم :الف ﻻم میم؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان
آوردیم رها ميشوند و مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟ بهیقین کسانی را که پیش از
اینان بودند ،آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفتهاند معلوم دارد و دروغگویان را
)نیز( معلوم دارد؛ آنگاه رسول خدا )ص( اين امر را به خداوند واگذار کرد )عیاشی،
التفسیر.(۱۹۷ /۱ ،

در روايتي ديگر از قول امام باقر )ع( نيز ميتوان همين مضمون را ديد .برپاية
اين نقل ديگر ،وقتي نزد آن حضرت آية » َ
لیس لک من اﻷمر شیء« خوانده شد فرمودند:
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ﱠ َُ َ ْ َْ َ ً َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َْ َ
ذهبتَ ،و َ ﱢ
ََبلی َ
لکنی
اﻷمر شیئا و شیئا و شیئا ،و لیس حیث
من
له
إن
الله،
و
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َِ
َْ ْ َ ََ َ
ُْ ُ َﱠ
أمر َ ُ
وﻻیة َعلی )ع( َ َ
تعالی َﱠلما َ َ َ
فکر
یظهر
أن
(
ص
)
نبیه
أخبرک أن الله تبارک و
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ََ
َ ﱠ َ
ْ َ َ
َ َ َ َْ َُ َ َْ َ
َ
ُ
ْ
جمیع
علیهم ِفی
ِفی
معرفته ِبِهم .و ِذلک ِ
ِ
قومه له ،و ِ ِ ِ
عداوة ِ ِ
الذی فضله الله ِِبه ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
أرسَُلهَ ،و َ
أنصر ﱠ
َ
بمن ْ َ
برسول الله )ص( َو َ ْ
َ ﱠَ َ ْ َ َ َ ُ
کان ْ َ َ
الناس
ِ ِِ
خصاله :کان أول من آمن ِ ِ
ِ
ِ
َ َََْ ُ ْ َ ُ ﱢ َ َ َ َ ﱠ ُ ْ ُ ْ ً
بغضا َ ْ
ﱠ ََ َ َ َ ُ
لمن َ َ َ ُ َ
خالفهماَ ،و
لعدوهما ،و أشدهم
ِ
لرسوله )ص( ،و أقتلهم ِ ِ
لله تعالی و ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ﱠ َ ْ َ ُ ﱠ َ ْ َ َ َ ٌ َ ََ َُ ﱠ َ ُ ْ َ َ َ ً ََ ﱠ َ
ﱠ
َ
لنبی
الذی لم ِ ِ
فضل ِعلمه ِ
یساوه أحد ،و ِ
مناقبه ِالتی ﻻ تحصی شرفا .فلما فکر ا ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َُ ََ َ َ َ َ ْ َ
عداوة َ ْ َ ُ
)ص( فی َ َ َ
عن ِذلک،
حسدهم له علیها ضاق
الخصال ،و
قومه له ِفی ِ ِ
ِ
ِِ
هذه ِ
ِ ِِ
ِ
َ َ َ َﱠ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ ﱠ َ ْ َ
َ
َْ
ْ
ُ
ََ ْ ََ
فیه ِإلی الله أن
اﻷمر
إنما
ء،
شی
اﻷمر
هذا
من
له
لیس
أنه
تعالی
الله
فأخبر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ َ َ ً
ُ
َ ُ َ َ ْ َْ َْ َُ ََ َ َ
َ
یکون َُله منَ
اﻷمر بعده ،فهذا عنی الله ،و کیف ﻻ
وصیه و ِولی
یصیر ِ
ِ
علیا )ع( ِ
ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
فهوُ
ُ
َ
َ
َ
ْ َْ
حرم َ
فهو حﻼلَ ،و َما ﱠ
اﻷمر َشیٌءَ ،و قد ﱠفوض الله إلیه أن جعل َما أحل َ
ِ ِ
َ َ ٌِ َ ْ ُ
ُ ﱠ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َُْ َ ْ
َ
ُ
ُ
َ
حرام ،قوله :و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
ترجمه :آری؛ به خدا قسم ،چیزهای زیادی به او ]پیامبر[ مربوط ميشود و
آنگونه نیست که تو فکر ميکنی .اما به تو خبر بدهم که خداوند تبارک و
تعالی وقتی به پیامبر خود دستور داد که جانشینی علی )ع( را اعﻼم نماید،

]پیامبر )ص([ دربارۀ دشمنی قومش نسبت به او و شناخت خودش نسبت به

آنها ،اندیشه کرد؛ و ]متوجه شد که اين دشمنی[ به دلیل اين است که

خداوند ،او را در تمامی ویژگیها بر آنها برتری داده است  ...وقتی که پیامبر
)ص( به دشمنی قوم خود با علی )ع( و به حسادت آنها نسبت به او
اندیشید ،بسیار نگران و ناراحت شد و خداوند به او خبر داد که اين کار به او

ربطی ندارد و اين موضوع به خداوند بر ميگردد که پس از او علی )ص( را
جانشین و ّ
ولی امر او گرداند .منظور خداوند از آیه ،چنین است؛ بنابراین،
چگونه ممکن است که رسول خدا )ص( اختیاری نداشته نباشد ،در حالی که

خداوند به او اختیار داده است که هرچه را حﻼل کرده است ،حﻼل باشد و
هرچه را حرام کرده است ،حرام باشد؛ چنانکه فرموده است :و آنچه را رسول
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به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت ،باز ایستید )عیاشی،
التفسیر.(۱۹۷ /۱ ،

در تحريري ديگر از همين روايت نيز از قول آن حضرت ميخوانيم:
ََ
ََ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ٌ َ َ ٌ َُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
ََبلی َ
جعلت ِفداک فما
من
له
کان
لقد
الله
و
اﻷمر شیء و شیء؛ فقلت له ِ
ِ
ِ
َْ ُ َْ َ َ َ
َ ْ َْ َ ٌ َ َ ﱠ َ ُ َ
ََ َ ََ َْ
حرص ]علی[ أن
رسول الله ص
اﻷمر شیء؛ قالِ :إن
من
لک
قوله لیس
تأویل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
المؤمنین َعلی ] ْبن أبی َطالب )ع([ ْ
اﻷمر ﻷمیر ْ ُ ْ َ
یکون ْ َ ْ ُ
من َ ْبعده ََفأبی الله؛ ُثمﱠ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
َ
َ َ َ َ َ
َ ْ َْ َ ٌ َ َْ َﱠ َ
ُ
َ ُ
إلیه
لرسول الله )ص( ِمن
اﻷمر شیء و قد فوض ]فرض[ ِ ِ
قال :و کیف ﻻیکون ِ ِ
ِ
ََ َ َ ﱠ َ ََ ً َ ْ ْ َ َ َ َﱠَ َ ََ ً
اما َإلی ْ ْ َ
لقیامة.
یوم ا ِ ِ
یوم ِ ِ
القیامة و ما حرم کان حر ِ
ِ
فما أحل کان حﻼﻻ ِإلی ِ
ترجمه :آری؛ به خدا قسم ،چیزهای زیادی به او ]پیامبر[ مربوط ميشود .راوی
َ َ َ
َ ْ َْ َ
اﻷمر شیٌء چیست؟ فرمود:
به حضرت گفت :فدایت شوم؛ تأویل لیس لک ِمن ِ
رسول خدا )ص( بسیار تﻼش کرد که علی )ع( پس از او جانشینش باشد ،اما
خدا ابا کرد؛ سپس حضرت فرمود :چگونه ممکن است که برخی امور به

رسول خدا )ص( مربوط نباشد ،در حالی که خداوند به او اختیار داده است که
هرچه را حﻼل کرده است ،حﻼل باشد و هرچه را حرام کرده است ،حرام باشد

)کوفی ،تفسیر فرات الکوفی.(۹۳ ،
ً
َ َ َ
َ ْ َْ َ
اﻷمر شیٌء« متشابه است :اوﻻ ،در متن حدیث آمده است که چیزی
من
ک
ل
عبارت »لیس
ِ
ِ

وجود دارد که خداوند آن را گفته است و چیزی هست که خداوند آن را اراده کرده است .این
ً
بدین معنا ست که معنای ظاهری آیه مراد خداوند نیست .ثانیا ،عبارت مذکور ظهور در معنای
شبههانگیزی دارد که گویا خداوند اختیار هیچ کاری را به پیامبر )ص( واگذار نکرده است؛ ولی
در سه بیان فوق ،رفع تشابه از این معنا شده است .بنابراین ،تأویل در این روایات از نوع بیان
معنای آیه متشابه است.

نتیجه
از مرور مجموع  ۳۱روایت تأو یلی سورۀ آلعمران دربارۀ امام علی )ع( این نتیجه حاصل

میشود که در آنها از مجموع شش نوع تأو یل قرآن پنج نوع آن وجود دارد :معنای باطنی آیه

۵۶
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)۷روایت( ،مصداق باطنی آیه )۱۲روایت( ،مصداق ّ
اتم اطﻼق یا عموم آیه )۴روایت(،تحقق

مفاد آیه ) ۵روایت( و معنای آیه متشابه ) ۳روایت( .در روایات یادشده نوع دیگر تأو یل قرآن

یعنی مصداق آیه درگذر زمان )جری و تطبیق( را نمیتوان مشاهده کرد.
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۵۷

منابع

١ـ قرآن کریم.

٢ـ آگاه ،حمید» ،تأویل قرآن در منظر اهلبیت )ع(« ،پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ ،۶-۵
۱۳۷۵ش.
٣ـ ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایه ،قم ،اسماعیلیان۱۳۶۷ ،ش.

٤ـ ابنبابویه ،محمد بن علی ،معانی اﻻخبار ،قم ،جامعۀ مدرسین۱۴۰۳ ،ق.

٥ـ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،عﻼمه۱۳۷۹ ،ق.
٦ـ ابنفارس ،احمد ،مقاییس اللغه ،قم ،سازمان تبلیغات اسﻼمی۱۴۱۰ ،ق.

٧ـ ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی۱۴۰۸ ،ق.
٨ـ ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغه ،بیروت ،دارالکتاب العربی.

٩ـ استرآبادی ،علی ،تأویل اﻵیات الظاهره ،به کوشش حسین استاولی ،قم ،جامعۀ مدرسین،
۱۴۰۹ق.
١٠ـ اسعدی ،محمد و طیبحسینی ،سیدمحمود ،پژوهشی در محکم و متشابه ،قم،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۹۰،ش.
١١ـ جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،بیروت ،دارالمعرفه۱۴۲۸ ،ق.
١٢ـ خلیل بن احمد ،العین ،تهران ،اسوه۱۴۱۴،ق.

١٣ـ ذوالفقاری ،شهابالدین» ،بررسی مفهوم قرآنی تأو یل و مقایسه آن با دیدگاههای برخی
قرآنپژوهان معاصر« ،حسنا ،شمارۀ ۱۳۹۳ ،۲۱ش.

١٤ـ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات ،قم ،نشر کتاب۱۴۰۴ ،ق.
ّ
١٥ـ حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصرالبصائر ،قم ،جامعۀ مدرسین۱۴۲۱ ،ق.

١٦ـ سید رضی ،محمد بن حسین ،خصائص اﻻئمه )ع( ،مشهد ،آستان قدس رضوی،
۱۴۰۶ق.

١٧ـ شاکر ،محمدکاظم ،روشهای تأویل قرآن ،قم ،دفتر تبلیغات اسﻼمی حوزه علمیه،
۱۳۷۶ش.
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١٨ـ ـــــــــــــــــــــــــ ،مبانی و روش های تفسیر ،قم ،مرکز جهانی علوم اسﻼمی،
۱۳۸۲ش.
١٩ـ ــــــــــــــــــــــــــ »تأو یل« ،دائرةالمعارف قرآن کر یم ،قم ،پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسﻼمی۱۳۸۸ ،ش.

٢٠ـ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،بیروت ،اعلمی۱۳۹۰ ،ق.

٢١ـ علوینژاد ،سیدحیدر» ،معناشناسی تأو یل قرآن در منظر اهلبیت )ع(« ،حسنا ،شمارۀ
۱۳۸۲ ،۲ش.
٢٢ـ عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیرالعیاشی ،تهران ،اسﻼمیه۱۳۸۰ ،ق.

٢٣ـ فرجاد ،محمد» ،معناشناسی تأو یل در روایات« ،پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ ،۳۸-۳۷
۱۳۸۳ش.
٢٤ـ فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،بصائر ذوی التمییز ،بیروت ،المکتبة العلمیه.

٢٥ـ فرات بن ابراهیم کوفی ،التفسیر ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمی۱۴۱۰ ،ق.
٢٦ـ قمی ،علی بن ابراهیم ،التفسیر ،قم ،دارالکتاب۱۳۶۳،ش.

٢٧ـ قهاری کرمانی ،محمدهادی» ،ماهیت تأو یل قرآن در آیات و روایات و بررسی
دیدگاههای مشهور بر اساس آن« ،پژوهشنامه تأو یﻼت قرآنی ،دورۀ دوم ،شمارۀ سوم،

.۱۳۹۸
٢٨ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،قم ،دارالحدیث۱۴۲۹ ،ق.

٢٩ـ معرفت ،محمدهادی ،علوم قرآنی ،قم ،انتشارات تمهید۱۳۸۸ ،ش.
٣٠ـ مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،اسﻼمیه۱۳۷۱ ،ش.

٣١ـ نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبه ،تهران ،نشر صدوق۱۳۹۷ ،ق.
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Abstract

● Burqiʿi Notes on Imamate: A Critical Review, Seyyed Majīd Nabavī et al.

Sayyed Abul Fazl Burqiʿi (1908 – 1993) is one of the contemporary Iranian scholars who criticizes
Shiites and Shiite beliefs. Burqiʿi does not accept the Imamate which is a divine appointment and
divine authority. The purpose of this research is to review his views on Imamate and to examine
the validity of these views by reviewing his arguments. Some Burqiʿi views on Imamate have a
fundamental challenge to the necessities of the Shiite religion, while others in particular conflict
with the necessity of the Twelver religion, that is, the existence of Imam Mahdi (as). And some
reject the famous Shiite saying about issues related to Imamate: Burqiʿi denies the prophetic
tradition in its actual form, he believes that there is no religious text on Imamate and the principle
of Imamate is not mentioned in the Qurʿān. He also considers Imam Mahdi to be illusory. In the
present study, by reviewing all the sayings of the burqa, first a clear picture of all of them is
presented and it becomes clear that these views cannot be combined with Shiite attitudes. Then
each of these cases will reveal the critique and weakness of his arguments based on Shiite
principles.
Keywords: Imamate, Burqiʿī, Ḳurʾānīyyūn, Criticism of Shiite Beleives.
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پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،ش رۀ  ،۲سال اول ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش

دیدگاههای برقعی دربارۀ امامت :بازخوانی و نقد
سیدمجید نبوی )نویسندۀ مسئول(
دانشآموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک،
اراک ،ایران ).(majidnabavi1366@gmail.com
علی حسنبگی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
مجید معارف
استاد گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
کیوان احسانی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.

چکیده

سیدابوالفضل برقعی )۱۳۷۲- ۱۲۸۷ش( یکی از عالمان ایرانی معاصر است که به نقد شیعه و عقاید
شیعی میپردازد .برقعی امامت را که منصوبالهی و حجتالهی باشد قبول ندارد .در این مطالعه بنا داریم
آراء او دربارۀ امامت را مرور کنیم و صحت و سقم این آراء را با مرور استدﻻﻻت وی بسنجیم .برخی
دیدگاه های برقعی دربارۀ امامت چالشی بنیادین با ضروریات مذهب شیعی دارند ،برخی خاصه با ضروری
مذهب اثنیعشری یعنی وجود امام زمان )ع( در تعارض اند ،و برخی نیز نفیکنندۀ قول مشهور شیعیان
دربارۀ مسائل مربوط به امامت اند :برقعی به انکار سنت نبوی در شکل بالفعلموجود آن میپردازد ،معتقد
است که نص شرعی بر امامت وجود ندارد و اصل امامت در قرآن نیامده است ،همچنین او امام زمان را
موهوم میداند .بنا داریم در این مطالعه با مرور مجموع اقوال وی ،نخست از مجموع آنها تصویری واضح
بازنماییم و معلوم کنیم که این دیدگاهها با نگرشهای شیعی قابلجمع نیستند .سپس به نقد هریک نیز
خواهیم پرداخت و سستی استدﻻﻻت او را برپایۀ مبانی شیعی آشکار خواهیم کرد.
کلیدواژهها :امامت ،برقعی ،شبهه ،قرآنیون ،نقد شیعه.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۳۹۹ /۹ /۱۵ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۱ /۹ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۶۱تا .۹۰
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
DOI:
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۶۳

درآمد

ََ َ
چنانکه هم شیعیان و هم عامۀ مسلمانان پذیرا شدهاند ،حدیث مشهور »ثقلین« تمسک به

قرآن و اهلبیت )ع( را بههمراه هم عامل نجات از گمراهی معرفی کرده است )برای متن

حدیث ،بنگرید به :ترمذی ،السنن٦٦٣ /٥ ،؛ نسائی ،السنن الکبری۴۵ /۵ ،؛ نیز :ابنکثیر،
ََ
َ َ
تفرقا َ ّ
بیتا .(١٩٠ /٧ ،تعبیر »َولن َی َ َ ﱠ
حتی َیِردا علﱠی الحوض« در این حدیث که در نقلهای
مختلف آن دیده میشود اشاره به جدایی ناپذیری قرآن و اهلبیت )ع( دارد .وانگهی ،در برابر
قول اجماعی شیعیان و عامۀ مسلمانان که هر دو به ضرورت استفاده از احادیث و سنت نبوی
اذعان دارند ،جریانی فکری در سدههای اخیر شکل گرفته است که پیروانش به »قرآنیون«
شهرت یافتهاند )برای مرور تفصیلی منابع دربارۀ قرآنیون و نقد آراء آنها ،بنگرید به :اخوان،
»شخصیتشناسی ،«...سراسر مقاله(.
یکی از وابستگان جریان فکری قرآنیون که به نقد افراطی عقاید و احادیثشیعه میپردازد
سیدابوالفضل برقعی است )برای انتساب برقعی به جریان فکری قرآنیون ،بنگرید به :محمدی
فام و نبوی» ،نقد و بررسی ،«...نیز ،اخوان مقدم» ،شخصیتشناسی ،«...سراسر دو مقاله(.
برخی او را از تندروترین افراد جریان قرآنی میدانند )تصدیقی و شاهرضایی» ،نقد دیدگاه،« ...
 .(٥برقعی در حوزههای علمیۀ شیعی درس خوانده ،و به قول خودش اجازه اجتهاد نیز گرفته
است .برقعی در آثار خود ــ همچون همۀ وابستگان به جریان فکری قرآنیون ــ حکم به کفایت
قرآن برای سعادت بشر و رد احادیث میکند.

او تنها قرآن را عامل وحدت مسلمانان صدر اسﻼم میداند و میگو ید مومنان در اعصار

کهن تنها قرآن را حجت و مایۀ هدایت میدانستند .نیز ،با اشاره به مضامین قرآن کریم در
َّ ُ َ َ
َّ ُ َ
وصف هدایت ــ همچون »ُهدی ّ ُ َّ َ
هو ٱ ُلهدی« )بقره (١٢٠ /ــ و با
لله
للمتقین« و » ِإن هدی ٱ ِ
ِ ِ
یادکرد حدیث پیامبر اکرم )ص( که فرمودند »من طلب الهدایة من غیر القرآن أضله الله«،
هدایت و حجت الهی را در قرآن منحصر میداند .فراتر از این ،او توجه به هدایتگری قرآن را

سبب اصلی گسترش اسﻼم در قرنهای اولیه میداند و میگو ید:
متأسفانه پس از گذشت یکی دو قرن ،اخباری به نام دین پیدا شد و اشخاصی به نام
محدث یا مفسر ظهور کردند و مطالبی از قول پیامبر )ص( یا از قول بزرگان اسﻼم
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آوردند و مردم به سوی ایشان جلب شدند ،کمکم علما یا در واقع عالمنمایانی پیدا
شدند که با اخبار و احادیث خود موجب اختﻼف و تفرقه شدند) « .برقعی،
عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول.(٩ ،

از برقعی تا  ٤٥سالگی نقدهای افراطی زیادی علیه شیعه دیده نمیشود؛ اما پس از ٤٥
سالگی کمکم از عقاید شیعی فاصله میگیرد و با نگارش کتابهایی به نقد عقائد و تفکرات
شیعه بر اساس قرآن میپردازد .وابستگی او به تفکر قرآنیون پایه و و اساس نقدهای او بر مسائل
مختلف است .به عبارت دیگر او با قرآن به نقد افراطی احادیث و اعتقادات شیعه میپردازد .او

احادیث را مایۀ گمراهی میداند و علیه محدثان و راو یان سخنان تندی به زبان میآورد.
چنانکه شاگرد وی عبدالله حیدری نیز اشاره دارد ،عناوین آثار او که در زندگینامۀ

خودنوشتاش با عنوان سوانح ایام نیز یاد شدهاند گویای نوع نگرش و نقدهای او بر باورهای

شیعی است :اصول دین از نظر قرآن ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،تابشی از قرآن،
تضاد مفاتیحالجنان با قرآن ،خرافات وفور در ز یارات قبور ،درسی از وﻻیت ،دعا،

دعاهایی از قرآن ،دعای ندبه و خرافات آن ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،فر یب
جدید در ائتﻼف تثلیث و توحید ،قرآن برای همه ،گفتگو یی با حافظ ،ترجمۀ احکام
القرآن شافعی ،و ترجمۀ اثری از ابنتیمیه با عنوان فارسی رهنمود سنت در رد اهل بدعت
)حیدری ،آیت الله برقعی .(١٢٣ ،...گرچه این آثار اکنون همگی دردسترس نیست ،عنوان
اغلب آنها مشخص میکند که برقعی از دیدگاههای شیعه فاصله گرفته ،و به نقد اعتقادات
شیعه پرداخته است.

طرح مسئله
به نظر میرسد مهمترین کتاب برقعی که بیشترین زمان را صرف نگارش آن کرده ،کتاب

عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول است .وی در این کتاب  ١٠٠٠صفحهای بخش اصول از

کتاب کافی را نقد میکند .دراین نقدها ضرورت امامت برای زندگی دینی را انکار میکند،
امامت امامان را از جانب خدا نمیداند ،و میگو ید نص شرعی بر امامت ائمه )ع( وجود
ندارد .اینگونه ،اندیشههای او در برابر مهمترین اصل اعتقادی مذهب تشیع قرار میگیرد؛
مذهبی که پیروانش انتخاب امام را از جانب خدا میدانند ،اهلبیت )ع( را حجت های الهی
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بر مردم میشناسند و معتقد اند که در احادیث مختلفی از پیامبر اکرم )ص( یکیک این امامان
معرفی شدهاند )برای روایات شیعی دراینباره ،بنگرید به :کلینی ،الکافیُ َ » ٧ /٢ ،
باب َما َ ﱠ
نص
ﱠُ َﱠ َ ﱠ َ ُ ُُ ََ ْ َ ﱠ
ً ََ
فواحدا«؛ نیز ،برای نمونه از تعریف مذهب تشیع
الله عزوجل و رسوله علی ِ ِ
واحدا ِ
اﻷئمة )ع( ِ
برپایۀ اعتقاد به اصل امامت ،بنگرید به :خاتمی ،فرهنگ علم کﻼم.(١٤١ ،
در مطالعۀ کنونی قرار است آراء برقعی دربارۀ امامت را بازخوانی و نقد کنیم .میخواهیم
ً
بدانیم :اوﻻ ،برقعی از میان مسائل گستردۀ کﻼم شیعی در زمینۀ امامت بر نقد کدامین باورها
ً
ً
تمرکز کرده است؛ ثانیا ،مهمترین ادلۀ او در نقد باورهای شیعی دربارۀ امامت کدام اند؛ و ثالثا،
در مقام سنجش اقوال او در این زمینه چه سستیها و نقاط ضعفی در استدﻻﻻتش میتوان
یافت.
پیش از ورود به بحث ﻻزم به ذکر است که دربارۀ برقعی و برخی آراء او مطالعاتی صورت
ً
گرفتهاند .مثﻼ ،پروین تیموری و همکارانش ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ را نقد کردهاند
)تیموری» ،نقد ادله ،«...سراسر اثر( .بههمینترتیب ،نگرشهای او دربارۀ قرآنبسندگی را
محمدیفام و همکارانش بهتفصیل در دو مقاله نقد کردهاند )بنگرید به :منابع( .محمدطبسی
نیز آراء وی دربارۀ رجعت را به همراه آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی در اثری با مشخصات زیر
مرور و نقد نموده است:
محمدطبسی ،سیدعلی» ،بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سیدابوالفضل
برقعی در نقد عقیدۀ رجعت« ،امامتپژوهی ،شمارۀ  ،٢٢پاییز و زمستان
١٣٩٦ش.
اما مرتبطترین مطالعه با موضوع بحث در این مطالعه رسالۀ کارشناسی ارشد مهدی

تیموری است با عنوان نقد و بررسی آراء سید ابوالفضل برقعی پیرامون امامت با نظر به
آراء عﻼمه طباطبایی )دانشکدۀ الهیات دانشگاه اصفهان١٣٩٣ ،ش( .مؤلف در فصل دوم این

اثر آراء برقعی دربارۀ انتصابی بودن امامت ،و در فصل سوم تا پنجم آن به آراء برقعی دربارۀ
عصمت و علم غیب و شفاعت میپردازد .در این پایاننامه بیشتر سعی شده است آیات مرتبط
با این بحثها استخراج ،و پاسخهایی برپایۀ آراء طباطبایی به برقعی داده شود .بااینحال،
مطابق هدف مؤلف ،در این پایاننامه به استنادات غیرقرآنی برقعی وقعی نهاده نشده ،و به
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نقدهایی نیز که در آثار طباطبایی بازتاب آشکار نداشتهاند توجه نشده است.
اما نگارش پیش رو منحصر به آیات نیست و تنها بر اساس نظرات عﻼمۀ طباطبایی به
برقعی پاسخ داده نمیشود .همچنین موضوعات ارائه شده در این مقاله با پایان نامه مذکور
تفاوتهای زیادی دارد .البته به نظر میرسد برای پاسخ به برقعی در موضوعات مختلف باید
چندین مقاله و کتاب نوشته شود تا دقیقا و به طور کامل به تمامی اشکاﻻت او پاسخ داده شود.

 .١انکار ضروریات مذهب تشیع
از نگاهی کﻼن میتوان گفت بخش مهمی از استدﻻﻻت برقعی رویاروی ضروریات
مذهب تشیع قرار میگیرند؛ ضروریاتی که نهتنها از منظر شیعیان اثناعشری ،که از منظر همۀ
فرقههای شیعی نمیتوانند پذیرفتنی باشند.
بودن امام
 (۱-۱انکار حجت الهی
ِ

برقعی در مواضع متعدد به انکار وجود حجتی الهی )امام از جانب خدا( میپردازد .او با
ََ ﱠ ُ ﱠ ٌ َْ َ ﱡ ُ َ َ َ
ُ ُ ً َُ ﱢ َ َ ُْ َ َ ﱠ َ ُ َ ﱠ
کان ﱠ ُ
الله
الله حجة بعد الرسل و
للناس علی
منذرین ِلئﻼ یکون ِ
ِ
مبشرین و ِ ِ
ِ
استفاده از آی ًه »رسﻼ ِ
ِ
َ ً َ
حکیما« )نساء (١٦٥ /میگو ید بعد از انبیاء دیگر شخصی در جایگاه حجت خدا وجود
عز یزا ِ
ِ
ندارد )برقعی ،عرض اخبار اصول (٣٧٧ ،٥٢ ،و فقط قرآن حجت است )همان .(٣٧٧ ،در
جای دیگر قرآن و عقل را حجت معرفی میکند و معتقد است که تنها انبیاء بر بشر حجت

الهی هستند و بعد از آنان کسی بر مردم حجت نیست .سپس به این روایت از علی )ع( اشاره
َ
َ ٌ
ُ ﱠ
َ
میکند که فرمودند» :تﱠمت ِبنبﱢینا ُمحﱠمد )ص( حجَته« )نهج البﻼغه ،خطبۀ  .(٩١او میافزاید:
»با پیامبرمان محمد )ص( حجت إلهی به تمامیت رسید« )برقعی ،عرض اخبار .(٥٢ ،سپس
میافزاید» :دلیلی متقن نداریم که شخصی یا اشخاصی غیر از انبیاء بر بندگان خدا حجت
باشند« )همان.(٥٣ ،
در ارزیابی این سخنان برقعی توجه به چند نکته ضروری است .نخست اینکه برداشت او
ََ ﱠ ُ ﱠ ٌ َْ َ
َ ﱠ َ ُ َ ﱠ
بعد ﱡ ُ
الرسل« )نساء/
الله حجة
للناس علی
از آیه قابلدفاع نیست .برقعی از آیۀ » ِلئﻼ یکون ِ
ِ
ِ
ِ
 (١٦٥پایان یافتن حجت الهی بعد از رسوﻻن را برداشته کرده است؛ درحالیکه عموم مفسران
آیه را به گونهای دیگر فهمیدهاند .مفسران خواه شیعی و خواه عامیمذهب گفتهاند که برپایۀ این
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آیه ،خداوند رسوﻻن مبشر و منذر را ارسال کرده است تا مردم پس از ارسال آنها دلیل
قانعکننده برای تبعیت نکردن نداشته باشند .به عبارت دیگر ،منظور آن است که با ارسال
رسوﻻن دیگر هیچ عذر و دلیلی برای عصیان و نافرمانی خداوند وجود ندارد )بنگرید به :فخر

رازی ،التفسیر الکبیر٢٦٨ /١١ ،؛ آلوسی ،روح المعانی١٩٣ /٣ ،؛ رشیدرضا ،المنار٧٢ /٦ ،؛
شنقیطی ،اضواء البیان٣٤٠ /١ ،؛ ابنعاشور ،التحر یر و التنو یر.(٣٢١ /٤ ،

گذشته از این ،اگر حجیت قرآن کفایت میکرد نباید جنگها و خونریزیهای متعدد پس از

پیامبر )ص( اتفاق میافتاد .برای نمونه ،سه جنگ جمل ،نهروان ،صفین بر علی )ع( تحمیل

شد و کشتههای زیادی در این جنگها اتفاق افتاد .اگر قرآن حجت بود ،نباید این جنگها
اتفاق میافتاد .پس قرآن نیازمند حجتی دیگر است که احکام قرآن را اجرایی کند و آن اهلبیت
)ع( میباشند .قاعدۀ لطف هم که از قواعد مسلم علم کﻼم است میگو ید سنت خداوند بر
اتمام حجت است؛ یعنی خدا به صورت مشخص راه هدایت را از راه گمراهی مشخص
میکند .به عبارت دیگر ،اینکه خداوند با ارسال رسل و کتب و غیره زمینۀ اطاعت را فراهم
سازد مصداق بارز همان لطفی است که بر خدا واجب است .بنابر قاعده لطف ،خداوند با
ارسال حجتهایی زمینۀ هدایت بندگان را فراهم میکند .اهلبیت )ع( حجتهای الهی از
جانب خداوند به سوی مردم هستند و آن ها مردم را به سوی خدا و اطاعت او دعوت میکنند.
نقد دیگر بر سخن او این است که دیدگاه او مستلزم پایان یافتن حجتها پس از پیامبر
)ص( است .گویی برقعی غیرمستقیم به پلورالیزم دینی اعتقاد دارد :برقعی در سخنان خود
میگو ید با پیامبر اسﻼم حجتها به پایان رسیده است و دلیل بر حجت بودن اشخاص دیگر
وجود ندارد .با این استدﻻل ،تمامی فرقه های اسﻼمی حق هستند؛ چراکه همگی برای اثبات
عقاید خود به قرآن استناد میکنند .این نمیتواند صحیح باشد؛ چراکه برخی فرقهها در برخی

مسائل تضاد صد در صدی دارند و با هم قابل جمع نیستند.
دربارۀ حجیت عقل هم باید گفت عقل غالب مسائل را میفهمد و غالبا صحیح عمل
میکند؛ اما هیچ کسی نمیتواند بگو ید که عقل اشتباه نمیکند .به عبارت دیگر ،عقل بدون
اشتباه نیست و باید حجتی باشد که اگر عقل اشتباه کرد تذکر دهد .این حجت همان اهلبیت
)ع( است.
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 (۲-۱انکار رافع اختﻼف بودن امام

به باور عموم شیعیان یکی از خدمات مهم امام معصوم به بشریت آن است که با رجوع به او
رفع اختﻼف میشود .برقعی بهعکس میخواهد از این بگوید که وجود امام به رفع اختﻼفات
نمیانجامد .وی در ضمن بحث از روایتی مذکور در منابع شیعی به این مبنای خویش تصریح
میکند .در روایت آمده است:
بین هشام بن حکم یا شاید هم هشام بن سالم ــ هردو از اصحاب امام صادق )ع(
ــ و مردی شامی بحثی پیش آمد .هشام از مرد شامی پرسید :آیا خدا پس از پیامبر
ّ
حجتی قرار داده است که اختﻼف و ّ
تشتت مردم را زائل سازد؟ مرد
اکرم )ص(
ّ
ّ
شامی گفت :آری ،قرآن و سنت .هشام گفت :آیا کتاب و سنت ما را نفع داد و رفع
اختﻼف کرد؟ مرد شامی گفت :آری .هشام گفت :پس چرا من و تو اختﻼف دار یم
ّ
و تو برای حل اختﻼف از شام تا اینجا سفر کردهای؟ مرد شامی از جواب عاجز
ماند و از هشام پرسید :در این زمان چه کسی میتواند رفع اختﻼف کند؟ هشام نیز
امام صادق )ع( را رافع اختﻼف ّ
معرفی کرد )کلینی ،الکافی.(١٣٢-١٣٠ /١ ،
برقعی در اینجا مینو یسد:
ّ
مﻼحظه میکنید که غیرمستقیم میخواهد بگو ید قرآن و سنت فائدة زیادی برای
مسلمین ندارد و رافع اختﻼف نیست!  ...ما به جای مرد شامی از وی میپرسیم:
پس چرا در میان پیروان امام رفع اختﻼف نشده و آنان نیز به مذاهب و مسالک
گوناگون منقسم شدهاند؟ اگر بگو یی از آن رو که پیروان ّ
ائمه به امام پشت کردند و
چنانکه باید و شاید از وی تبعّیت نکردند همین جواب را به تو بر میگردانیم و
ّ
میگو ییم :قرآن و ّ
سنت نیز رافع اختﻼفاند ّاما دکانداران تفرقهفروش ،بیغرضانه
ّ
و با رعایت کامل موازین استنباط از کتاب خدا ،به قرآن مراجعه نکردند و إﻻ
اختﻼف رفع میشد ... .ثانیًاّ :
توجه داشته باش قول ما به پیروی از کﻼم خدا است
که کتاب الهی و ّ
سنت پیامبر را رافع اختﻼف و منازعه شمرده است )نساء(٥٩ /؛
ولی تو ّادعا میکنی که قرآن برای رفع اختﻼف کافی نیست و امام رافع اختﻼف

است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٣٩٧-٣٩٣ ،
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وی در جای دیگر مرجع حل اختﻼفات را فقط قرآن و سنت رسول خدا )و نه کس دیگری(
میداند و برای سخن خود به آیۀ  ٥٩سورۀ نساء اشاره میکند )برقعی ،همان.(٤٣٣-٤٣١ ،
ً
در مقام نقد این نگرش اوﻻ باید گفت که هشام رافع اختﻼف بودن قرآن را انکار نکرده،
بلکه آن را کامل ندانسته است .بیتردید هشام حدیث ثقلین را که یکی از مبانی و اصول
اعتقادی شیعه است قبول دارد و برپایۀ آن تبعیت از قرآن و اهلبیت )ع( به نحو توأمان را مایۀ
هدایت میداند .مسئله این است که هشام رافع اختﻼف بودن قرآن به تنهایی را نپذیرفته است.
او میخواهد بگوید که پس از رجوع به قرآن برخی اختﻼفات قابلحل است؛ اما برخی

اختﻼفات قابلحل نیست .نیز ،میخواهد بگوید مواردی که قابلحل نیست سبب تفرقه و
اختﻼف میشود و باید این اختﻼفات از جانب کسی که بیشترین علم را نسبت به قرآن دارد

رفع شود .از دید هشام ،چون کسی عالمتر از اهلبیت )ع( نسبت به قرآن وجود ندارد آن ها
رافع اختﻼف هستند.
دربارۀ علت اختﻼف میان شیعیان هم که برقعی بحث آن را پیش کشیده است باید گفت
عوامل مختلفی دلیل این اختﻼف میتواند باشد؛ اما همانطورکه در زمان رسول خدا مردم
قرآن میخواندند و فهم خود را به پیامبر عرضه میکردند و اختﻼفات رفع میشد ،همینگونه

رجوع به اهلبیت )ع( نیز سبب رفع اختﻼف میشود .تا زمانی که پیامبر )ص( درجامعه
حضور داشت و مردم به ایشان رجوع میکردند؛ کمترین اختﻼف ممکن وجود داشت؛ اما پس
از پیامبر بیشترین اختﻼفات به وجود آمد.
دربارۀ رافع اختﻼف بودن اهلبیت )ع( ،پیامبر )ص( فرمودهاند:
َ َ ٌ ﱠُ
َ َ
َ ْ َ
النجوم َ َ ٌ
أمان َ ْ
ﱡ ُ ُ
من ْ َ َ َ
اﻷرض َ
ﻷهل ْ َ ْ
اﻻختﻼفِ ،فإذا
ِ
الغرق ،و اهلبیتی أمان ِ ِ
ﻷمتی ِمن ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ََُ
َ ََ َْ
فصاروا ْ َ
خالفتها َقبیٌَلة َ
اختلفوا َ َ ُ
من ْ َ َ
حزب ِِْإبلیَس« )حاکم نیشابوری،
العرب
ِ
ِ ِ
ِ
المستدرک١٦٢،؛ نیز ،برای یادکرد این حدیث در منابع اهل سنت ،بنگرید به:
چگینی» ،اعتبارسنجی ،«...سراسر اثر(.

 (۳-۱انکار انحصاری بودن امامت

برقعی دربارۀ برخی احادیثی که میگو ید امامت پس از امام حسن و امام حسین )ع( در
فرزندان امام حسین )ع( است و پس از آنان در دو برادر جمع نمیشود مینویسد:
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امامت و پیشوایی در هر مسلمانی که واجد شرایط و ﻻیق باشد ممکن است؛
َ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
قرة أعُین
ذری ِتنا
أزوجنا و ِ
چنانکه قرآن فرموده» :وٱِلذین یقولون ربنا هب لنا ِمن ِ
َ َ َ ُ َّ
للمتقیَن َ ً
إماما« )فرقان .(٧٤ /اگر دو برادر مانند حضرت ّ
محمد بن علّی
وٱجعلنا ِ ِ ِ
بن الحسین و حضرت زید بن علّی بن الحسین یا دو پسرعمو مانند حضرت ّ
سجاد
و حسن ُ َ ّ
محمد و ّ
مثنی یا حضرت جعفر بن ّ
محمد نفس زکّیه و ....به شریعت
اسﻼم و مسائل دین ،عالم باشند ،چه اشکالی دارد که هر دو پیشوایی کنند و مردم
ً
را ارشاد نمایند؟ اصﻼ چرا و به چه دلیل امامت را انحصاری بدانیم؟ )برقعی،
عرض اخبار اصول.(٦٥٧-٦٥٦ ،

در مقام نقد باید گفت که انحصاری بودن امامت دلیل قرآنی دارد .قرآن میفرماید:
ُ
ً َ
َ ََ ﱠ ُ ﱠ َ ﱢ
جاعلک ﱠ
َْ ْ َ َ ﱡُ
قال َو منْ
َ
إماما
للناس
ی
إن
ِ
ِ
و ِِإذ ابتلی ِإبراهیم ربه ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
بکلمات فأتمهن قال ِ
ﱠ
َ َ ُ َْ
ُﱢ ﱠ
الظالمین« )بقره.(١٢٤ /
عهدی ِ
ذریتی قال ﻻ ینال ِ

براساس این آیه و همانطورکه مفسران اشاره کردهاند امامت جعل و انتصاب الهی و همچنین
عهد الهی است .طباطبایی دربارۀ این آیه مینو یسد» :امام یعنی مقتدا و پیشوایی که مردم به او

اقتداء نموده ،در گفتار و کردارش پیرو یش کنند« )طباطبایی ،المیزان (٢٧٠ /١ ،این امامت،
همانطورکه از آیه بر میآید ،بعد از امتحانات محقق میشود و جعل و نصب الهی است )نیز
بنگرید به :همان .(٢٤٧ /١ ،بنابراین ،امامت از جانب خدا تعیین میشود و انحصاری است.
آیۀ مورد استناد برقعی به امامت الهی اشاره ندارد و در آن جعل الهی مطرح نیست؛ مراد آن آیه
این است که افراد باتقوا میتوانند از خدا درخواست پیشوایی در برخی امور دنیوی کنند که
ممکن است خدا هم به آن ها عنایت کند؛ اما کسی نمیتواند ادعا کند پیشوا از جانب الهی و
با عهدالهی به این منصب رسیده است.
برقعی ابتدا معنای امام را از انحصار به امام معصوم خارج میکند ،سپس به نفی امام به
معنای امام معصوم شیعی میپردازد .او امام را به معنی یک فرد عادی بدون وجود نص و
عصمت و مرجعیت انحصاری میداند .در برخی موارد هم امام را به قرآن تفسیر میکند .برای

مثال او برخی از روایتهایی را که در آن لفظ امام به کار رفته است به معنای قرآن میگیرد .نیز،

روایتهایی که در کتاب کافی ضمن »باب من مات و لیس له إمام من أئمة الهدی« آمده است
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را به معنای امامان شیعی نمیداند و فقط قرآن را پیشوای هدایت میانگارد )برقعی ،عرض
اخبار اصول .(٧٦٢-٧٦٠ ،او در این باره مینو یسد:

َ ْ َ َ
ٌ
ٌ
من َمات َو لیس له إمام ِفمیتته میتة جاهلّیة«
به نظر ما در اخباری که میگو ید» :
]هر که بمیرد و امامی نداشته باشد مرگ او چونان مرگ در زمان جاهلّیت است[ یا
ََ ْ َ َ
َ
مات مْیَتة َ
ولم َی ْ ْ َ
مات ْ
الجاهلّیِة ]هر که بمیرد و به امام
زمانه فقد
»من
عرف إمام ِ
ِ
ِ
ّ
زمان خو یش معرفت نداشته باشد ،مانند مرگ در زمان جاهلیت ،میمیرد[ و نظایر

آن ،مقصود از لفظ »امام« قرآن کریم است )برقعی ،عرض اخبار.(٧٥٢ ،
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ
بإمامهْم« )اسراء (٧١ /میگو ید:
أناس ِ ِ ِِ
همچنین ،برقعی دربارۀ آیه »یوم ندعوا کل ٍ
لفظ »إمام« معانی ّ
متعدد دارد ...و چنانکه در مجمع البیان ]ذیل آیۀ هفدهم سورۀ
اسراء[ آمده ،به کتاب و نامۀ اعمالِ» ،امام« گفته میشود .به پیغمبر نیز از آن رو که

مقتدی و متبوع است امام اطﻼق شده ،به کتاب آسمانی و زمامدار و همچنین به
آنکه کسی را گمراه یا هدایت کند و ّ
حتی به مادر ،امام گفته میشود ....لذا باید با
استفاده از قرائن موجود در آیه و یا آیات قبل و بعد ،دریابیم که مقصود از امام
کدامیک از معانی است .طبرسی حدیثی از حضرت رضا )ع( نقل کرده است که
ّ
کل إناس بإمام َزمانهم وکتاب ّربهم ّ
وسنة نبّیهم« ....چنانکه
فرمود» :فیه ُیدعی
مﻼحظه میشود حضرت رضا ،زمامدار هر عصر را امام نامیده است؛ نه امام به

معنایی که مورد پسند کلینی است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٧٥٥-٧٥٢ ،

وی در همین راستا مینو یسد:
اگر کسی اصرار کند که مقصود از امام در این روایات امام بشری است میگو ییم:
اگر مقصود از امام کسی است که مقّید به کتاب خدا و تابع آن و تابع ّ
سنت پیامبر
)ص( باشد ،در این صورت شناخت او فرع بر شناخت قرآن است؛ زیرا تا کسی
نسبت به قرآن معرفت نداشته باشد ،نمیتواند تابع و غیرتابع را بشناسد .پس امام
اصلی قرآن و امام فرعی بشر خواهد بود؛ اما اگر مقصود از امام کسی است که
شناخت او از اصول یا فروع دین باشد و عصایش حرف بزند و سنگ ُمهر کند و با
ّ
فرشتگان مرتبط و از مافیالضمیر مردم آگاه و عالم به غیب باشد ...چنین اعتقادی
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عین شرک است و ربطی به اسﻼم و قرآن ندارد )برقعی ،عرض اخبار اصول،
.(٧٥٥

در ارزیابی سخنان برقعی توجه به چند نکته الزامی است .نخست اینکه سخنان برقعی
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ
ْ
بإمامهم« )اسراء (٧١/دارای اشکال است .در آیه عبارت
أناس
دربارۀ ُ معنای آیۀ »یوم ندعوا کل ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ
ْ
بإمامهم« آمده است و با توجه به اینکه در دوره هایی از تاریخ پیامبری وجود
أناس ِ ِ ِ ِ
»کل ٍ
نداشت ،نمیتوان معنای امام را به نبی محدود کرد؛ چون خداوند میفرماید همۀ مردم را
میآورد .با همین استدﻻل احتمال دیگری نیز که برقعی مطرح میکند ناپذیرفتنی است :نامۀ
اعمال نیز نمیتواند منظور باشد؛ چرا که هرکسی در اعمال و عقاید خود باﻻخره تابع شخصی
بوده است .بنابراین ،مراد شخصی است که مردم را به تبعیت از خود فراخوانده باشد؛ چه امام
دوزخی باشد و چه امام بهشتی .این آیه میخواهد بگوید که همۀ تبعیتکنندگان و
تبعیتشوندگان در پیشگاه الهی حضور پیدا میکنند.
َ ْ َ َ
ٌّ
ٌ
من َمات َولیس له إمام ِفمیتته میتة جاهلیة« نیز نمونهای ندارد.
درک وی از معنای روایت »

چنانکه گفتیم برقعی میگو ید در اخباری که مردۀ جاهل به امام را مردۀ جاهلی معرفی میکند

مراد از امام قرآن کریم است )برای تصریح او به این معنا ،بنگرید به :برقعی ،عرض اخبار،
 .(٧٥٥-٧٥٢این در حالی است که نهتنها شیعیان این روایات را به معنای امام معصوم

میدانند که حتی عامۀ مسلمانان هم این از روایات چنین درنیافتهاند که مراد اشاره به قرآن
باشد؛ بلکه آن را حمل بر پیشوای از جنس انسانها کردهاند )برای نمونه ،بنگرید به:
ابنحبان،صحیح .(۴۳۴ /١٠ ،از میان عامۀ مسلمانان ،برخی تعبیر امام را به معنای مطلق
حاکم جامعۀ اسﻼمی که برای حفظ جماعت باید از او تبعیت کرد و در بیعت او باقی ماند

گرفتهاند )بنگرید به :صهیب ،حاشیه بر الجامع الصحیح.(۲۳۴ /٤ ،

 .٢نقد باورهای بنیادین تشیع اثنیعشری
پارهای از آراء برقعی نیز مخالفتی مستقیم با بینش بنیادین شیعیان اثنیعشری دربارۀ
ضرورت وجود امام زنده ،و وﻻدت و حیات امام زمان )ع( دارد .او از اساس منکر این است که
برای امامت فردی نیاز باشد سخن صریح از قول پیامبر اکرم )ص( رسیده باشد .نیز ،معتقد
است امامان شیعه )ع( همواره جانشینی برای خود مشخص نکردهاند .وجود امام زمان )ع( را
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نیز باورناپذیر میانگارد.
 (۱-۲انکار وجود نص شرعی دال بر امامت

برقعی بر این باور است که نص شرعی بر امامت وجود ندارد .مینویسد:
»حضرت علی )ع( به خﻼفت الهی حضرت امام حسن )ع( هیچ اشارهای نفرمود
و او را به جانشینی خود به ّأمت ّ
معرفی نکرد و حضرت حسن نیز حضرت
ّ
سّیدالشهداء )ع( را جانشین خود نساخت و همچنین امام حسین )ع( ،حضرت
َ
ّ
سجاد )ع( را به عنوان جانشین خود ّ
معرفی نفرمود و هکذا .بدین ترتیب ،بیدلیل
بودن امامت منصوصه آشکار میشود) « .برقعی ،عرض اخبار اصول-٧٥٥ ،
.(٧٥٩

همچنین ،برقعی در جای دیگر میگو ید:
ائمه خود را تابع دین میدانستند؛ اما مذهبسازان )منظورش شیعیان است( ،ائمه
)ع( را اصل دین میشمارند و عدم ایمان به آنها را ضﻼلت میدانند؛ در حالی که
ّ ّ ُْ ُ
أشهدک،
أبواﻷئمه حضرت علی )ع( در دعای خو یش عرض میکرد:
اللهم إنی ِ
ً
محمدا )ص( نبّیی ،وأنّ
وکفی بک شهیًداّ ،أنی أشهد ّأنک أنت ربیّ ،
وأن رسولک
ُ
ّ
َ
ّ
انزل إلیه إمامی« و خود را نه اصل
الدین الذی شرعت له دینی ،وأن الکتاب الذی ِ
دین و نه فرع دین میدانست و اصﻼ به اصل امامت اشاره نفرمود )برقعی ،عرض
اخبار اصول.(٢،

نیز ،میافزاید:
چون نص شرعی بر امامت ّ
أئمه اثنیعشر وجود ندارد پس از وفات هر یک از
ایشان ،میان پیروان ،اختﻼف و انشعاب به وجود میآمد .سپس به این دلیل که
متکلمان شیعه میگو یند» :در قرآن عدد رکعات نماز نیامده به همین خاطر نام و
نشان ائمه نیز نیامده« اشکال وارد میکند و میگو ید عدد رکعات نماز بلکه خود
نماز از فروع دین است اما امامت از اصول دین است و از قرآن انتظار میرود که
چیزی جزء اصول دین است آن را بیان کند )برقعی ،عرض اخبار .(٩٣١-٩٢٨ ،
در ارزیابی سخنان برقعی توجه به چند نکته ضروری است که به آن ها اشاره میشود.
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یک اشکال استناد وی به یک حدیث مرسل آنهم برخﻼف بدبینی او به اعتبار غالب

روایات است .روایتی که برقعی از صحیفۀ علویه نقل میکند مرسل است .قدیمترین منبع این

حدیث کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی است و در آنجا نیز به صورت مرسل نقل شده

است )شیخ طوسی ،مصباح الم ّ
تهجد .(٣٠٠ /١ ،در قرن یازدهم نو یسندۀ صحیفۀ علو یه

عبدالله بن صالح سماهیجی )درگذشتۀ ١١٣٥ق( به تکرار همان روایت مرسل میپردازد
)سماهیجی ،الصحیفة العلو یه (٣٦٠،و برقعی نیز در صفحۀ یادشده به عبارت فوق را به نقل

از سماهیجی میآورد .اینگونه ،برقعی برای اثبات عقایدش از احادیث مرسل هم استفاده
میکند؛ درحالیکه در دیگر موارد عمدۀ احادیث را مردود و جعلی و ضعیف میداند .چنین
روشی روش صحیحی در نقد نیست و نشان میدهد برخورد وی با روایات تاریخی گزینشگرانه
است و روشمند نیست.
باید به خاطر داشت که برخﻼف زعم برقعی نصوص زیادی برای امامت اهلبیت )ع(
َ َْ ْ َ َ َ
عشیرتک
وجود دارد؛ ازجمله اینکه در قرآن کریم خطاب به پیامبر آمده است» :و ِ
أنذر ِ
ْ ََْ
اﻷقربین« )شعراء .(٢١٤ /مفسران در ذیل این آیه که به آیۀ انذار مشهور شده است ،روایتهایی
ِ
نقل کرده اند که دﻻلت بر امامت علی )ع( میکند .برای نمونه ،از براء بن عازب صحابی نقل
شده است که:
چون این آیه نازل شد ،پیامبر اوﻻد عبد المطلب را جمع کرد .آنها چهل مرد بودند
که هر کدام یک بزغاله میخوردند و یک قدح بزرگ مینوشیدند .پیامبر خدا به
علی دستور داد که پای گوسفندی را طبخ کند و به نان مخلوط سازد .آن گاه گفت:
بهنام خدا نزدیک شو ید .آنها ده نفر ده نفر نزدیک آمدند و خوردند .آن گاه قدحی
آوردند که پر از شیر بود .پیامبر جرعهای از آن نوشید .سپس به آنها گفت :بهنام
خدا بنوشید .همگی نوشیدند تا سیر شدند .ابو لهب پیشدستیکرده گفت :این
مرد شما را سحر کرده است .پیامبر )ص( سخنی نگفت و روز دیگر نیز آنها را
دعوت کرد و مثل روز پیش از آنها پذیرایی نمود .آن گاه آنها را انذارکرده فرمود:
»ای فرزندان عبد المطلب ،من مأمورم که شما را انذار کنم و بشارت دهم .اسﻼم
آورید و اطاعتم کنید .تا هدایت شو ید« .آن گاه فرمود» :چه کسی با من برادر و
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همکار میشود و چه کسی دست دوستی به من میدهد و بعد از من وصی من و
در خاندان من جانشین من و ادا کننده دین من میشود؟« .همه سکوت کردند تا
سه بار تکرار کرد و هم چنان آنها ساکت بودند .در هر سه بار علی )ع( جواب
میداد :من .پیامبر )ص( هم در مرتبۀ سوم به علی )ع( گفت :تو! قوم برخاستند؛
در حالی که به ابو طالب میگفتند :پسرت را اطاعت کن که او را بر تو امیر ساخت
)طبرسی،مجمع البیان.(٣٢٢ /٧ ،

از صحابی دیگر ابورافع نیز نقل شده است که:

پیامبر )ص( همه را در ِشعب ابیطالب جمع کرد .گوسفندی را پختند و همگی
خوردند تا سیر شدند و از کاسهای نیز همگی نوشیدند تا سیراب گشتند .آن گاه

پیامبر )ص( به آنها فرمود :خدا مرا مأمور کرده است که خویشاوندان نزدیکم را
بترسانم .شما خویش و قبیله من هستید .خدا پیامبری را برنگزید؛ مگر اینکه یکی
از افراد خانوادهاش را برادر و وزیر و وارث و جانشین و وصی او گردانید .چه کسی
برمیخیزد و با من بیعت میکند که برادر و وارث و وزیر و وصی من باشد و نسبت
به من همچون هارون باشد نسبت به موسی ،اﻻ اینکه بعد از من پیامبری نخواهد
بود؟ علی )ع( برخاست و با او بیعت نمود و او را اجابت کرد .سپس پیامبر )ص(
به علی )ع( فرمود :نزد من آی .آن گاه دهانش را گشود و آب دهان خود را در دهان
او ریخت و میان شانهها و بر سینه او نیز آب دهان خود را مالید .ابولهب گفت :به
پاداش اینکه اجابتت کرد ،بد چیزی به او بخشیدی .دهان و صورتش را پر از آب

دهان کردی .پیامبر فرمود :پر از علم و حکمتش کردم )طبرسی ،مجمع البیان/٧ ،
.(٣٢٢

دعوت پیامبر )ص( از قریش و اعﻼم جانشینی امام علی )ع( در کتابهای مختلف اهل سنت نیز
ذکر شده است )ابنکثیر ،تفسیر القرآن العظیم۱۵۱-۱۵۳ /٦ ،؛ سیوطی ،الدرالمنثور۹۷ /٥ ،؛

حسکانی ،شواهد التنز یل لقواعد التفضیل۵۴۲-۵۴۳ /١ ،؛ ابنهشام ،السیرة النبو یه/١ ،

 .(۲۶۲بنابراین ،پیامبر )ص( امیرالمومنین را به عنوان وصی و خلیفه و پیشوای بعد خود
انتخاب نموده است و سخن برقعی صحیح نیست.
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 (۲-۲معرفی جانشین و امام بعدی

برقعی مدعی است که اهلبیت )ع( امام بعد از خود را معرفی نکردند .این سخنی خﻼف
واقع است؛ چراکه اهلبیت )ع( در طول حیات خود و به هنگام مرگ به امام بعدی توصیه و
امام بعدی را مشخص میکردند )کلینی ،الکافی .(٧ /٢ ،عﻼوهبراین ،احادیثی از پیامبر )ص(
ّ
با عنوان »اثناعشر خلیفه« نقل شده مانند حدیث» :یکون من بعدی اثنا عشر خلیفة کلهم من
قریش«؛ یعنی »پس از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش اند« )احمد بن حنبل،
السنن .(۹۲ /٥ ،این روایات نشان میدهد پیامبر )ص( به معرفی جانشینان خود اهتمام داشته
است و گاه به صورت مستقیم و با اسم و گاه به صورت کلی معرفی میکردند.
نکتۀ دیگر اینکه دربارۀ اختﻼفات و انشعاباتی باید گفت که پس از شهادت امام حسین
)ع( شرایطی به وجود آمد که ائمه نتوانند در برخی موارد صریح و آشکارا سخن بگو یند .در
نتیجه اطﻼعات کمتری به دست پیروان میرسید و سبب تصمیمات اشتباه میشد .افزونبراین،
جو اختناق ،عواطف و احساسات افراطی هم سبب شد برخی این اندیشه را که امام باید قیام به
سیف داشته باشد را بپذیرند .نیز ،طمع و ّ
حب مال در میان گروههایی مانند واقفیه سبب شد
امامت برخی امامان انکار شود .برخی افراد نیز برای محمد حنفیه یا اسماعیل بن جعفر اعتقاد
به مهدی بودن داشتند .کوششهای غﻼت و جهل عوام نیز موجب فراموشی بیشتر نصوص
دربارۀ ائمۀ دوازدهگانه میشد .بنابراین ،استدﻻل برقعی مبنی بر اینکه نص بر امامت وجود
ندارد همین امر سبب انشعابات شده است صحیح نیست و انشعابات دﻻیل دیگری دارد.
 (۳-۲موهوم دانستن امام زمان )ع(

برقعی کتابی با عنوان بررسی علمی در احادیث مهدی نوشته است که در آن به رد
احادیث امام زمان )ع( میپردازد .او در این کتاب وجود امام زمان )ع( و مسائل مختلف
پیرامون امام مهدی )ع( را انکار میکند .برای نمونه ،روایتی دربارۀ امام زمان )ع( را که در منابع
شیعی آمده است موضوع بحث قرار میدهد:
ْ
ْ
َُْ ﱠ
ﱠ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
الحسْین ْ
الصائغ َ ْ
محمد ْبن َسعید عن َ
عن ُ ﱠ
الله ُْبن ُ َ ﱠ
َ
عل ﱟ
الولیِد ِْبن
ی
بن
محمد
عبد
عن ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ ْ ْ ْ َ َْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
شریح بن َعبْید ْ
عمرو ْ
مسلم ْ
ُْ
عن ْ
صفوان بن ْ
عن َ
عن َ
عمرو َ
اﻷحبار
کعب
البکائِی عن
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ َ
ْ ُ ََ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٌ َ َ ٌ َ ﱠ
مد ﱠ ُ
الله
صالحة
قال ِفی الخ ِ
انقضائهم و أتی طبقة ِ
لفاء هم اثنی عشر ِفإذا کان ِعند ِ ِ ِ
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ُْ ُ َ َ َ َ ﱠُ َ ْ ُﱠ َ ُ ﱠ َََ َ َ َ ﱠُ ﱠ َ َُ ْ ْ َ َ ُ
َُ ْ
عملوا
ی
ف
لهم
هذه اﻷمة ثم قرأ وعد الله ِ
کذلک وعد الله ِ ِ
العمر ِ
ِ
الذین آمنوا ِمنکم و ِ
َ ْ َ ْ َ َ ﱠ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ
َ َِ ْ َ ْ
ﱠ
فنهم فی ْ َ ْ
ستخل َ ﱠ ُ ْ
کذلک
من
ن
ی
الذ
استخلف
کما
اﻷرض
ِ
قبلهم قال و ِ
ِ ِ
الصالحات لی ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ ﱠ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ﱠ َ َ ْ ً َْ ْ َ
نصف َیٍْوم
بعز یٍز أن یجمع ِ ِ
هذه اﻷمة یوما أو ِ
فعل الله عز و جل ِ ِ
ببن َ ْی ِإسر ِائیل و ل َیس ِ ِ
ََ ﱠ ُﱡ
َ
َ ﱠ َْ ً َْ َ ﱢ
کألف سٍنة ِمما تعدون )مجلسی ،بحار اﻷنوار.(٦٦ / ٥١ ،
و ِإن یوما ِعند ربک ِ
او دربارۀ این روایت مینو یسد:
بدیهی است که این احتمال نامعقول نیست؛ ولی چه ارتباطی به پسر موهوم
حضرت عسکری )ع( دارد؟ )برقعی ،بررسی علمی در احادیث مهدی.(١٩٠ ،

در ارزیابی سخنان برقعی باید به ارتباط آیه مذکور با حضرتمهدی )ع( و ادله و استنادات
وجود و تولد امام مهدی )ع( توجه شود .نخست ،در خصوص ارتباط آیۀ یادشده با حضرت
مهدی )ع( باید یادآور شد که بسیاری از مفسران آیه را مرتبط با حضرت مهدی )ع( میدانند.
برای مثال ،طباطبایی حضرت مهدی )ع( را مصداق آیه میداند )طباطبایی ،المیزان/١٥ ،
 .(١٥٨همین رویکرد را در میان مفسران پیشین شیعه همچون طبرسی )مجمع البیان/٧ ،

 (٢٣٩و ابوالفتوح رازی )روض الجنان (١٧٢ /١٤ ،و همینطور دیگر مفسران معاصر شیعی
ً
همچون صادقی تهرانی )الفرقان (٢١٥ /٢١ ،میتوان دید .بنابراین ،اینکه برقعی آیه را مطلقا

بیارتباط با حضرت مهدی )ع( میخواند سخن صحیحی نمیتواند باشد .دستکم شماری از
مفسران هستند که چنین پیوندی را احساس کردهاند.
برقعی وجود حضرت مهدی )ع( را موهوم میخواند؛ درحالیکه دﻻیل قطعی فراوانی بر
ً
ً
وجود و تولد امام وجود دارد .مثﻼ ابوالحسن اشعری که تقریبا هم دوره امام عسکری است در

کتاب مقاﻻت اسﻼمیین به فرزند امام عسکری )ع( یعنی حضرت مهدی )ع( اشاره کرده
است )اشعری ،مقاﻻت اﻻسﻼمیین .(١٧ /١ ،عﻼوه بر او ،ابناثیر )الکامل (٣٢٠ /٦ ،سبط
ابنجوزی )تذکرة الخواص .(٣٢٦ -٣٢٥ ،ابنخلکان )وفیات اﻻعیان ،(١٧٦ /٤ ،ابنصباغ

ّ
المهمة ،(٢٨١ ،ذهبی )العبر  ،(٣٧٣ /١ ،قندوزی )ینابیع الموده (٥٤٣ /٢ ،و
)الفصول

زرکلی )اﻻعﻼم (٨٠ /٦ ،در سدههای متمادی دربارۀ مهدی امت مطلب نوشتهاند.

همین که حکومت عباسی پس از شهادت امام به دنبال امام زمان )ع( دستور به تفتیش خانه
ایشان جهت یافتن فرزند امام میدهد و در نهایت او را نمییابد دلیل دیگر بر وجود امام است

۷۸

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

)هاشم العمیدی ،در انتظار ققنوس .(١٧٥ ،همچنین برخی از یاران امام عسکری )ع( نیز به

تولد امام مهدی )ع( اشاره کردهاند )کلینی ،الکافی٣٢٨ ،٢٦٤ /١ ،؛ مفید ،اﻻرشاد٣٤٩ /٢ ،؛
طوسی ،الغیبه .(٢٣١ ،١٩٨ ،بنابراین ،امام زمان )ع( متولد شده است و موهوم دانستن وجود
او با واقعیات تاریخی همخوانی ندارد.

 .٣نقد دیگر باورهای مشهور شیعی
در نوشتارهای برقعی نقدهای مکرری به دیگر باورهای مشهور شیعی نیز میتوان یافت.
اکنون بنا داریم برخی از مهمترین موارد را مرور کنیم.
 (۱-۳نبود اصل امامت در قرآن

برقعی به امام معصوم که از جانب خدا تعیین شده اعتقاد ندارد و به کلینی و البته عموم
شیعیان خرده میگیرد و میگو ید:
ّ
اگر کلینی و امثال او میخواهند غیر از پیامبر )ص( ،حجتی معصوم و منصوب من
عنداللهّ ،
معرفی نمایند ،باید به قرآن کریم استناد کند ،زیرا موضوع امامت الهّیه
ّ
جزء اصول دین به شمار میرود و قرآن نیز متکفل بیان اصول دین است؛ اما اینان
چون در کﻼم خدا چیزی در این مورد نمییابند ،ناگز یر میخواهند از طریق
روایات ،امامت الهّیه را اثبات کنند! در حالیکه خودشان میدانند که اخبار واحده
ّ
حجّیت ندارند )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٣٩٢-٣٩١ ،

دربارۀ این سخنان برقعی باید گفت که اصل امامت در قرآن آمده است:
ُ
ً َ
َ ََ ﱠ ُ ﱠ َ ﱢ
جاعلک ﱠ
َْ ْ َ َ ﱡُ
قال َو منْ
َ
إماما
للناس
ی
إن
ِ
ِ
و ِِإذ ابتلی ِإبراهیم ربه ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
بکلمات فأتمهن قال ِ
ﱠ
َ َ ُ َْ
ُﱢ ﱠ
الظالمین )بقره.(١٢٤ /
عهدی ِ
ذریتی قال ﻻ ینال ِ

افزونبراین ،میدانیم بیان مصداق آن و توضیح و شرح آیات به پیامبر )ص( واگذار شده
است و پیامبر )ص( به هنگام نزول آیات ،شرح و تفسیر آیات را برای مردم بیان میفرمودند.
شماری از گفتارهای پیامبر )ص( دربارۀ امامت را میتوان یکجا در اثری از مکارم شیرازی با
عنوان آیات وﻻیت مشاهده کرد .مؤلف در این اثر آیات مربوط به اهلبیت )ص( را براساس

گفتار پیامبر )ص( گرد آورده است )مکارم ،آیات وﻻیت ،سراسر اثر( .عﻼوه بر این ،روایات
زیادی هم دربارۀ امامت و فضیلت اهلبیت )ع( اشاره دارد و بسیاری از آن ها متواتر هستند یا
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ﻻ اقل خبر واحد نیستند )ریشهری ،دانشنامه.(٤٩٥ /١ ،...

 (۲-۳انکار برتری امامت بر نبوت در قرآن و روایات

برقعی آیات و روایتهایی که اشاره به برتری مقامت امامت بر نبوت دارد را قبول ندارد .از
جملۀ این روایتها همان است که شیعیان دربارۀ آیۀ  ١٢٤سورۀ بقره نقل کردهاند .مطابق این
روایتها ،پس از آن که خدا حضرت ابراهیم )ع( را آزمود و او سر بلند از این آزمونها بیرون
ّ َ ُ
َّ
للناس َِإماما« .حضرت ابراهیم )ع( پرسید :آیا فرزندانم نیز
جاعلک
ِ
آمد ،خدا به او فرمودِ ِ » :إنی ِ َ ِ
ُ
َ
ّ
ََ َ
لظلمیَن« .عموم شیعیان بر اساس این آیه
امام خواهند شد؟ خداوند فرمود» :ﻻ ینال ِ
عهدی ٱ ِ ِ
مقام امامت را از مقام ّ
نبوت باﻻتر میدانند.
ً
برقعی در رد این نظر که امامت باﻻتر از نبوت است دﻻیلی را ذکر میکند .مثﻼ میگوید بر
اساس عقاید شیعه به امام وحی نمیشود؛ اما به امام قرآنی ــ ابراهیم )ع( ــ وحی میشود.
پس اگر امام را باﻻتر از نبی بدانیم این مسئله ربطی به ائمۀ شیعه ندارد؛ چون به آنها وحی

نمیشود )برقعی ،عرض اخبار اصول .(٤٠٧ ،در پاسخ به برقعی باید گفت علت وحی نشدن
خاتم ﱠ ﱢ َ
به امامان این است که پیامبر اسﻼم » َ َ
النبیین « )احزاب .(٤٠ /است و با اتمام نبوت،
ِ
وحی قطع شده است؛ اما آزمون های الهی و رسیدن به مقام امامت بعد پیامبر )ص( قطع نشده
است و ائمۀ معصومین به این مقام نائل شدهاند .آنها از نسل ابراهیم )ع( هستند ،هیچگاه جزء
ظالمین نبودهاند و خداوندآنها را به امامت منصوب کرده است.
نیز وی میگوید:
ّ
وحی نبوت باﻻترین نحوة ارتباط خدا با بندة خو یش است و الهام قلبی و
خوابدیدن و ....ارتباطی ما دون وحی ّ
نبوت است .پس چگونه ممکن است در
مقامی باﻻتر از ّ
نبوت ،وحی در کار نباشد؟! )همانجا(.

در پاسخ باید به خاطر داشت همانطورکه گفته شد بر اساس قرآن ،وحی با خاتم النبیین تمام
شد اما امامت تمام نشد و خداوند وعده امامت را به فرزندان حضرت ابراهیم )ع( که ظالم
نباشند داده است )بقره.(١٢٤ /
وی میافزاید:

۸۰

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

براساس اعتقاد شیعه امامت مقامی است باﻻتر از ّ
نبوت؛ در حالی که برخی از
قدمای شیعه چنین عقیدهای نداشتند؛ چنانکه عبدالجلیل قزو ینی میفرماید» :به
ّاتفاق علما درجۀ ّ
نبوت رفیعتر از درجۀ امامت است« )برقعی ،همانجا(.

میدانیم در عبدالجلیل قزوینی چنین سخنی البته در کتاب خود گفته است )قزو ینی رازی،

النقض .(٥٧ ،وانگهی ،در مقام نقد باید به این توجه داشت که عبدالجلیل قزوینی رازی در
دورانی زندگی میکرده که حکومت و قدرت در دست اهل سنت بوده و بیشتر نزاع های درون
دینی به ضرر شیعیان تمام میشده است .او رو یکرد تقریب مذاهبی داشته ،و سعی کرده است
به نوعی بین شیعه و سنی را آشتی دهد )برای نمونه از لحن آشتیجویانۀ او در بحث از عمر بن
خطاب خلیفۀ دوم ،بنگرید به :قزو ینی رازی ،النقض .(۱۷۷ ،بنابراین ،به صرف ادعای یک

عالم شیعی نمیتوان دیدگاهی را به اتفاق علماء نسبت داد.
برقعی معتقد است نمیتوان بیاقامۀ دلیل قاطعانه ّادعا کرد که ابراهیم )ع( قبل از خطاب
ّ َ ُ
جاعلک  « ...به پیامبری مبعوث شده بود .او در صدد اثبات این است که نبوت و امامت
»ِإ ِنی ِ
ّ َ ُ
جاعلک  « ...یعنی خداوند او را پیامبر قرار داد .او
یکی است و در اینجا عبارت » ِ ِإنی ِ
میگو ید:
متصور نیست ولی وحی بدون ّ
ّ
به گواهی قرآن ،گرچه ّ
نبوت
نبوت بدون وحی
ً
کامﻼ ممکن است .گیرم که به حضرت ابراهیم )ع( وحی میشد ولی تا پیش از
اتمام کلمات إلهی به مقام ّ
نبوت بر همة مردم ،مبعوث نشد )برقعی ،همانجا(.
این ادعای برقعی هم صحیح نیست .مفسران شیعه ابتﻼء ابراهیم )ع( را مربوط به اواخر

عمر او میدانند )طباطبایی ،المیزان٢٦٧ /١ ،؛ صادقی تهرانی ،الفرقان .(١٢٢ /٢ ،بنابراین،
ً
قطعا ابراهیم )ع( قبل از پیری به نبوت رسیده بود .برخی نیز ابتﻼء ابراهیم )ع( را ابتﻼ به ذبح
اسماعیل ،ابتﻼ به آتش ،و ابتﻼ به افرادی که ستاره و خورشید و ماه میپرستیدند میدانند

)صنعانی ،التفسیر ٧٦ /١ ،؛ طبری ،جامع البیان٤١٦ /١ ،؛ ثعلبی ،الکشف و البیان/١ ،

٢٦٨؛ طبرسی ،مجمع البیان .( ٣٧٧ /١ ،با این حساب هم باز ابراهیم )ع( به نبوت رسیده
ََ ﱠ َْ َ َ َﱠُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ
ناه أن یا
للجبین و نادی
بود؛ چون خدا در واقعۀ ذبح اسماعیل )ع( میفرماید» :فلما أسلما و تله
ِ ِ ِ
ْ ُ َْ َ ﱠْ َ ﱡْ ﱠ
َْ
ُْ ْ
المحسنیَن« )صافات .(١٠٥-١٠٣ /به دلیل اینکه
نجزی
کذلک
إنا
ِ
ِِ
ِإبر ِاهیم قد صدقت الرؤ یا ِ
ِ
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ً
در این مقطع زمانی به ابراهیم )ع( وحی میشد قطعا ابراهیم )ع( پیامبر بوده ،و این پیامبری
قطعا قبل از امامت اتفاق افتاده است.
برقعی میگو ید بر فرض پذیرش برتری امامت بر نبوت ،برای رسیدن به امامت باید نبوت

داشت و غیر نبی نمیتواند به این مقام برسد )بنگرید به :برقعی ،عرض اخبار اصول-٤٠٧ ،
 .(٤١٩این اشکال نیز شبیه اشکال پیشین است :برقعی میگو ید برای رسیدن به امامت باید

نبوت داشت؛ درحالیکه بر اساس قرآن نبوت به پایان رسیده است؛ اما با توجه به پاسخ
َ ُ
عهدی الظالمین« نمیتوان محدودیتی برای
خداوند به خواستۀ ابراهیم )ع( و حکم »ﻻ ینال ِ
امامت قائل شد و هر که را خدا صﻼح بداند میتواند برای امامت برگز یند.
 (۳-۳انکار خلیفةالله بودن انسان

برقعی خلیفةالله بودن انسان یا ائمه )ع( را از جملۀ خرافات میداند .او به فهم رایج از آیه
َ
ََ
َ َ
َ َ َ
للملئکة ّإنی َ
قال َ ُّ
خلیفة« )بقره (٣٠ /و خلیفه داشتن خدا اشکال
ٱ
ی
ف
جاعل
ربک
»ِوإذ
ِ
ِ
ﻷرض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وارد میکند .استدﻻل او کمابیش چنین است :کسی که خلیفۀ کسی یا چیزی میشود باید
همنوع او باشد و با او سنخیت داشته باشد .در اشارۀ قرآنی به داستان داوود )ع( هم که خدا
میگوید داوود را خلیفهای روی زمین قرار داده است )ص ،(٢٦ /داوود )ع( جانشین جالوت
شد؛ نه اینکه جانشین و خلیفۀ خدا شده باشد .اگر منظور جانشین خدا بود ،باید خداوند
قرینهای در آیه قرار میداد.
وانگهی ،در نقد سخن وی باید توجه داشت این انتظار که خلیفۀ الهی با خدا همنوع باشد
ْ
َْ َ
کمثله َ ْ
شیء« )شوری(١١ /؛ اما خلیفةالله
باطل و محال است؛ چون خداوند میفرماید »لیس ِ ِ ِ
میتواند مطابق دستورات خدا عمل کند و از این حیث که دستورات خدا را جاری میکند
خلیفۀ او محسوب شود .عﻼوهبراین ،با این استدﻻل برقعی باید گفت کسی که از خدا پیامی
میآورد یعنی پیامبران هم ﻻبد باید با او همنوع و همجنس باشند که بطﻼنش آشکار است.
برقعی بر این باور است که منظور از خلیفهای که خدا قرار داده ،همان نسل بشر است که
همچون شب و روز ،پیاپی و پشت سرهم به جای یکدیگر میآیند .او میگو ید لفظ خلیفه
ّ
مضاف به الله نیست و در آیه تعبیر »خلیفتی« یا »خلیفتنا« یا »خلیفة لی« یا »خلیفة منی« و
نظایر آن نیامده است .در پاسخ باید گفت جنس بشر امکان خلیفةالله بودن را دارد؛

۸۲

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

همانطورکه جنس فرشته این امکان را ندارد و برترینهای بشر از جانب خدا خلیفةالله
میشوند .اینکه برقعی میگو ید در آیه خلیفةالله و امثال آن نیامده است صحیح نیست؛ چرا
که قرار نیست قرآن تکتک عبارات و الفاظ را به کار ببرد و استفاده کند که اگر این کار را

میکرد قطعا قرآن حجم زیادی داشت.

مفسران مختلف از آیات قرآن مفهوم خلیفةاللهی را برداشت کردهاند )طوسی،التبیان/٨ ،

٥٥٦؛ طباطبایی ،المیزان١١٥ /١ ،؛ صادقی تهرانی ،الفرقان٢٧٩ /١ ،؛ مدرسی ،من هدی
القرآن .(١٣٠ /١ ،برای مثال ،طبرسی مینو یسد:
َ ًَ
ٌ
ﱢ
جاعل« أی خالق »فی ْ َ ْ
خلیفة« أراد بالخلیفة آدم )ع(
ی
إن
اﻷرض ِ
ِ
ِ
عن ابنعباس » ِ
ِ
فهو خلیفةالله فی أرضه یحکم بالحق )طبرسی ،مجمع البیان.(١٧٦ /١ ،

طبرسی در جای دیگر هم از قول پیامبر )ص( نقل میکند که فرمودند:
من أمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی أرضه )همان٨٠٧ /٢ ،؛
نیز ،بنگرید به :میبدی ،کشف اﻻسرار.(٢٣٤ /٢ ،
ُ ّ
ابنعطیه هم که میگوید »وﻻ ُیقال خلیفة الله إﻻ لرسوله« )ابنعطیه ،المحرر الوجیز/٤ ،
 (٥٠٢باز درواقع دارد بر این صحه میگذارد که دستکم باید رسول خدا را خلیفۀ او دانست
)برای نمونه از تأکید مفسران اهل سنت بر اینکه آدم ابوالبشر خلیفۀ خدا بوده است ،بنگرید به:

زمخشری ،الکشاف١٢٤ /١ ،؛ قاسمی ،محاسن التأویل.(٢٨٥ /١ ،

برقعی در اشکال دیگر خود میگو ید» :اگر مراد از خلیفه خلیفةالله بود ،مﻼئکه عرض
ََ َ ُ َ َ ُ ُ
فسد فیَها َو َیسفک ٱ ّ َ َ
لدمآء«؛ زیرا مفسد و خونریز که اهلّیت و
ِ
نمیکردند» :أتجعل ِفیها من ی ِ ِ
ِ
لیاقت جانشینی خدا را ندارد«! )برقعی ،عرض اخبار .(٥٣٥ ،در مقام نقد باید توجه کرد
چنانکه طباطبایی میگوید ،منظور از خلیفه در اینجا جانشینی خدا در زمین است .گرچه
برخی گفتهاند که منظور جانشینی موجودات قبل از آدم است ،طباطبایی میگو ید خداوند
اسماء را به آدم ابوالبشر )ع( آموخت و سپس به مﻼئکه عرضه کرد .این با خلیفه بودن انسان
برای خدا تناسب دارد؛ نه با اینکه آدم جانشین موجودات قبل از خودش باشد )طباطبایی،

المیزان .(١١٥ /١ ،او مینو یسد:
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سیاق کﻼم به این اشاره دارد که منظور از خﻼفت یادشده جانشینی خدا در زمین
است؛ نه اینکه آنطور که بعضی از مفسران احتمال دادهاند انسانها جانشین
ساکنان قبلی زمین شوند که در آن ایام منقرض شده بودند .جوابی که خدا به
مﻼئک داده ،این است که اسماء را به آدم تعلیم داده ،و سپس فرموده است :اکنون
مﻼئک را از این اسماء خبر بده .این پاسخ با احتمال یادشده هیچ تناسبی ندارد.
پس دیگر خﻼفت اختصاصی به شخص آدم ندارد؛ بلکه فرزندان او نیز در این
مقام با او مشترک اند )طباطبایی ،المیزان(١١٥ /١ ،

وی در ادامه میافزاید:
مﻼئک از فساد و خونریزی اطﻼع؛ داشتند چون در زمین چنین اتفاقاتی میافتد؛
اما مقام خﻼفت همانطورکه از نام آن پیدا ست ،تمام نمیشود مگر به اینکه
خلیفه نمایشگر مستخلفعنه باشد و تمامی شئون وجودی و آثار و احکام و تدابیر
او را حکایت کند؛ البته آن شئون و آثار و احکام و تدابیری که به خاطر تأمین آنها
خلیفه و جانشین برای خود معین کرده است )طباطبایی ،المیزان.(١١٥ /١ ،
پس جنس بشر ظرفیت خلیفه شدن را دارد؛ اما ملک ندارد .حال ،اگر از این ظرفیتها
استفادۀ کامل شد و انسانی در آزمونهای الهی سربلند شد ،خلیفةالله میشود .بنابراین ،انسان
بالقوه بهسبب وجود ظرفیت و استعدادهای ویژهاش خلیفةالله است.
نکتۀ آخر اینکه برقعی مینو یسد:
خلیفه با تنو ین آمده است نه با حرف تعریف »ال« که بگو ییم به پیغمبر یا امام یا
اشخاص معّینی اطﻼق شده است )برقعی ،عرض اخبار اصول.(٤٧٠ ،
ً
در پاسخ باید گفت اوﻻ ،همانطورکه زمخشری اشاره می:ند منظور از خلیفه میتواند هر
ً
نبیای باشد )زمخشری ،الکشاف .(١٧٧ ،١٢٤ /١ ،ثانیا ،گاهی تنو ین برای تعظیم و

بزرگداشت نیز به کار میرود )کاشانی ،زبدة التفاسیر .(١٧٨ /١ ،پس با توجه به سخنان
خداوند و فرشتگان میتوان چنین استنباط کرد که تنو ین در خلیفه برای عظمت و بزرگداشت
استعمال شده است.
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نتیجه
دﻻیل برقعی بر قرآنبسندگی و نفی سنت موجود صحیح نیست .برقعی برای انکار حجت
الهی به آی اتی اشاره میکند که آن آیات ،معنای پایان یافتن حجتهای الهی را نمیدهد .برقعی
وجود نص بر امامت را انکار میکند؛ درحالیکه پیامبر )ص( در همان روزهای اول دعوت و
در مهمانی انذار خویشان به وصایت علی )ع( اشاره کرده است و عﻼوهبراین ،نصوص
پرشماری نیز بر امامت اهلبیت )ع( وجود دارد .برقعی امامت انحصاری را انکار میکند؛
درحالیکه براساس قرآن امامت عهد الهی است و امام از جانب خدا تعیین میشود .اصل

امامت نیز در قرآن وجود دارد و آیات زیادی به آن اشاره داشتهاند که مفسران آنها را ذکر
کردهاند .برقعی امام زمان )ع( را موهوم میداند که با دﻻیل متعدد از شیعه و سنی این سخن
برقعی نیز قابل پذیرش نیست .همچنین ،برقعی برتری امام بر نبی و خلیفةالله بودن انسان را
انکار میکند؛ اما قرآن در ذکر رویدادهای ابراهیم )ع( به این برتری اشاره دارد و خلیفةالله

بودن انسان نیز با آیات خلقت آدم )ع( در آغاز سورۀ بقره قابلاثبات است.
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٤٠ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،اسﻼمیه ١٤٠٧ ،ق.

٤١ـ مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار اﻷنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء١٤٠٣ ،ق.
٤٢ـ مدرسی ،محمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران ،انتشارات محبیالحسین١٤١٩،ق.
٤٣ـ مفید ،محمد بن محمد ،اﻹرشاد ،بیروت ،دارالمفید١٤١٤ ،ق.

٤٤ـ محمدی فام ،حسین و نبوی ،سیدمجید» ،نقد و بررسی دﻻیل ابوالفضل برقعی در
مدعای قرآنبسندگی در تفسیر« ،سفینه ،شمارۀ  ،٥٩تابستان ١٣٩٧ش.

٤٥ـ مکارم شیرازی ،ناصر ،آیات وﻻیت در قرآن ،قم ،نسل جوان١٣٨٦ ،ش.
٤٦ـ میبدی ،احمد بن محمد ،کشف اﻻسرار ،تهران ،امیرکبیر١٣٧١،ش.
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● The meaning of “weighing” in Quran 7: 8 -- Critical Understanding of Commentatorsʿ Views, BībīḤakīme

In the verse "Wa al-wazu Yawmaʾidhin al-ḥaq" most Shiite and Sunni commentators have
interpreted "weight" as a measure of deeds, trial, punishment of action, obedience to every obedient
and limits. They have also interpreted "ḥaq" to mean justice and truth. Moreover, most Sunni
commentators believe in the existence of a scale in the Hereafter similar to the scale of the world,
which has two pans and a girder. On the other hand, there are narrations about the interpretation
of the extent of deeds on Imam Ali (AS). In the present article, the principle of the problem has
been studied analytically and also an attempt has been made to analyze the correct interpretation of
"rate" using narrative reasons and rational analysis. The present study shows that the rate of deeds
should be a perfect human being who has the infallibility and superiority of the nation of the
Prophet (PBUH) and these characteristics, based on several groups of narrations, are in accordance
with Imam Ali (AS). Also, the quality of this measurement was discussed and two related doubts,
namely the possibility of multiplicity and the design of the scale of the Prophet, were analyzed.
th
Keywords: weight, amount, scale of resurrection, interpretation, 8 verse of Surah al- ʿĀraf, Imam
Ali (AS).
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پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،ش رۀ  ،۲سال اول ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش

الوزنُ ْ َ ِ ٍ
الحق«
مفهوم »وزن« در آیۀ »َو ْ َ ْ
یومئذ ْ َ ُ
)اعراف :(٨ /بازخوانی انتقادی دیدگاه مفﴪان
بیبی حکیمۀ حسینی دولتآباد )نویسندۀ مسئول(
استادیار گروه تفسیر ،دانشکدۀ علوم و معارف قرآن کریم،
مشهد ،ایران ).(dolatabad@quran.ac.ir
میترا ایوبی
دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم
و معارف قرآن کریم ،مشهد ،ایران.

چکیده

یومئذ ْ َ ُ
َ َْْ ُ َْ
الحق« بیشتر مفسران شیعه و اهل سنت» ،وزن« را به معانی :سنجش اعمال،
در آیۀ »و الوزن ِ ٍ
دادرسی ،جزای عمل ،طاعت هر مطیع و حدود آوردهاند و نیز »حق« را به معانی عدل و حقیقت ،تفسیر
نمودهاند .ضمن اینکه غالب مفسران اهل سنت معتقد به وجود ترازو یی در آخرت شبیه ترازوی دنیا هستند
که دارای دو کفه و یک شاهین است .از سوی دیگر روایاتی نیز مبنی بر تأو یل میزان اعمال بر امام علی )ع(
وجود دارد .در این مقاله ضمن بررسی اصل مسأله به روش تحلیلی ،تﻼش شده تا تأو یل صحیح »میزان«
با استفاده از دﻻیل نقلی و تحلیل عقلی مورد موشکافی قرارگیرد .این مطالعه نشان میدهد میزان اعمال
باید انسان کاملی باشد که برخوردار از عصمت و افضل امت پیامبر )ص( است؛ و این شاخصهها برپایۀ
چند دسته از روایات ،منطبق بر حضرت علی )ع( است .همچنین ،کیفیت این سنجش مطرح شده و دو
شبهۀ مرتبط که امکان تعدد میزان و طرح میزان بودن پیامبر )ص( بود ،مورد تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژهها :وزن ،میزان ،ترازوی قیامت ،تاو یل ،آیۀ  ۸سورۀ اعراف ،امام علی )ع(.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۴۰۰ /۳ /۸ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۱ /۹ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۹۱تا .۱۱۶
ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
DOI:
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درآمد

مسئلۀ سنجش اعمال در چندین آیه از قرآن مطرح شده است )انبیاء٤٧ /؛ مؤمنون،١٠٢ /

١٠٣؛ قارعه٩-٦ /؛ اعراف .(٩-٨ /از آن میان ،آیات سورۀ اعراف در تفاسیر فریقین بیشتر
مورد بحث قرار گرفته ،و ازاینرو ،نیازمند توجه ویژه است:
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ﱡ َ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ُ َُ
ُ ُ ُْْ ُ َ َ َ ْ َﱠ ْ
المفلحون * و من خفت
فأولئک هم
و الوزن ِ ٍ
یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه ِ
ِ
َ
ﱠ
ُ
ْ
َ
ُ
کانوا بآیاتنا ُ َ
َ ُُ
موازینه َ ُفأولئک َ
الذین ُ
خسروا ْ َ ُ ْ
یظلمون )اعراف.(٩-٨ /
أنفسهم ِبما
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ترجمه :وزن کردن ]اعمال ،و سنجش ارزش آنها[ در آن روزّ ،
حق است! کسانی که
میزانهای )عمل( آنها سنگین است ،همان رستگارانند! و کسانی که میزانهای
)عمل( آنها سبک است ،افرادی هستند که سرمایه وجود خود را ،بخاطر ظلم و
ستمی که نسبت به آیات ما میکردند ،از دست دادهاند.
ﱠ
مسلم
سنجیدن اعمال در قیامت که ریشه در آیات قرآن کریم نیز دارد یکی از اعتقادات
ِ
مسلمانان است .چنین سنجشی به باور ایشان هولانگیزترین مرحله از مواقف قیامت ،و جایی

است که وضعیت نهایی انسان برای ورود به بهشت یا دخول در جهنم آشکار میشود .از سوی
دیگر ،طبق اعتقاد شیعیان علی )ع( در آخرت از جایگاه و یژهای برخوردار است .پس شناخت
میزان اثرگذاری علی )ع( در مراحل پس از مرگ شایان توجه بهنظر میرسد.

طرح مسئله

تنها در چند کتاب مثل  ،فضائل الصحابۀ احمد بن حنبل ،مستدرک حاکم نیشابوری،
ُ
عمدۀ ابنبطریق ،مناقب ابنمغازلی ،مناقب خوارزمی و ینابیع المودۀ قندوزی بهتقریب بیش

از  ٣,٠٠٠روایت در باب فضائل علی )ع( ذکر شده است .اگر بخواهیم با حذف احادیث
تکراری تخمینی از حداقل شمار این روایتها داشته باشیم ،بعید به نظر میرسد که به عددی
کمتر از  ٥٠٠روایت دربارۀ فضیلت علی )ع( در کتب عامۀ مسلمانان دست یابیم .شماری از
این روایتها مقامات آن حضرت را در قیامت بازگو میکنند؛ فضائلی مثل اینکه علی )ع( در
َ
دان قیامت ،ساقی کوثر ،همراه و ُمصاحب پیامبر
قیامت حامل لوای حمد ،پیشوای روسفی ِ
)ص( ،قسمتکنندۀ بهشت و دوزخ ،برادر پیامبر )ص( ،سید آخرت ،قائد به سوی بهشت،
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دهندۀ جواز بهشت ،حبیب خدا ،نور ،و مؤذن آخرت است.
از میان صفات یادشده در روایات اهل سنت ،جای صفت »میزان اﻻعمال« خالی است.
صفت فوق که حکایت از جایگاه مهم و حساس علی )ع( در ابتدای مراحل قیامت دارد ،در
کتب روایی و تفاسیر مأثور شیعی یاد شده ،و برپایۀ منابع موجود ،اولین بار ابوحمزۀ ثمالی
)درگذشتۀ ١٥٠ق( در تفسیرش طبق روایتی از امام صادق )ع( علی )ع( را میزان اعمال دانسته

است )ابوحمزۀ ثمالی ،التفسیر.(١٦٢ ،

بعد از ابوحمزۀثمالی ،نیز روایات حاکی از این وصف برای آن حضرت را پدیدآورندگان
تفاسیر مأثور فراوان یاد کردهاند .برای نمونه ،علی بن ابراهیم )زنده در ٢٠٧ق( در تفسیر خود
ّ
)قمی ،التفسیر ،(٢٧٣-٢٧٤ /٢ ،صفار )درگذشتۀ ٢٩٠ق( در بصائرالدرجات )،(٧٩ /١

بحرانی )درگذشتۀ ١١٠٧ق( در تفسیر البرهان ) ،(٨١٣ /٤و حو یزی )درگذشتۀ ١١١٢ق( در
نورالثقین ) (١٨٨ /٥روایات مرتبط با این معنا را در آثار خودشان آوردهاند.

درک اینکه میزان بودن علی )ع( به چه معنا ست نیازمند تأمل است .کلمۀ میزان از ریشه
وزن است و این ریشه معناهای مختلفی دارد .مشتقات این ریشه را به معنای تعدیل و استقامت

)ابنفارس ،مقاییس اللغه ،(١٠٧ /٦ ،معرفت و شناخت اندازۀ یک شیء )راغب اصفهانی،

مفردات ،(٨٦٨ ،و سنگ ترازو و خود ترازو )ابنمنظور ،لسان العرب (٤٤٦ /١٣ ،گرفتهاند.

در قرآن کریم واژۀ »میزان«  ٩بار و جمع آن »موازین«  ٧بار آمده است )عبدالباقی ،المعجم
المفهرس .(٩١٦ ،گاه میزان در این آیات به معنای وسیلۀ سنجش کاﻻ و مبادﻻت مالی است:
َ َ ْ َْ ُ ْ ْ
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ﱠ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
تعثوا ِفی
بالقسط و ﻻ تبخسوا الناس أشیاءهم و ﻻ
المیزان ِ ِ ِ
المکیال و ِ
قوم أوفوا ِ
و َیا ِ
ْ
ْ ُ
مفسدیَن « )هود .(۸۵ /
اﻷرض ِ ِ
ِ
ترجمه :و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت ،تمام دهید! و بر اشیاء )واجناس(
مردم ،عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.

گاه نیز میتوان از کاربردهای قرآنی آن معنای هماهنگی و نظم در آفرینش را دریافت:
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ َ ْ َ
المی َزان« )الرحمن.(۷ /
والسماء رفعها و وضع ِ
ترجمه :آسمان را بر افراشت و میزان و قانون ]در آن[ گذاشت.
چنانکه گفتهاند ،مقصود از میزان همان تنظیم زمین و آسمان است که در پرتو آن تعادل در
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َ
عالم هستی به وجود میآید و کاخ آفرینش برپا میماند )سبحانی ،منشور جاوید.(۴۶۴ /۵ ،
ً
گاه نیز مراد از میزان در قرآن را تشریع قوانین الهی دانستهاند؛ مثﻼ آنجا که گفته میشود:
ََ ْ
بالبی َنات َو َ َ ْ َ
أرسلنا ُ ُ َ َ
لقد َ ْ َ ْ َ
معهم ْ َ َ
الکتاب َو ْ َ َ ُ َ ﱠ ُ ْ ْ
رسلنا ْ َ
أنزلنا َ َ ُ ُ
بالقسط...
ِ
المیزان ِلیقوم الناس ِ ِ ِ
ِ
ِ
)حدید.(۲۵ /
ترجمه :ما رسوﻻن خود را با دﻻیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب )آسمانی( و
میزان )ابزار شناسائی حق از باطل و قوانین عادﻻنه( نازل کردیم تا مردم قیام به
عدالت کنند....
در این آیه تعبیر میزان دربارۀ قوانین عادﻻنۀ الهی بکار رفته است؛ قوانینی که مایۀ گسترش
ﱠُ ﱠ َ ََ ْ َ َ ْ َ ﱢ َ ْ َ
المی َزان«...
قسط و عدل در جامعه بشری است .در سخن ا آیۀ »الله ِ
الذی أنزل الکتاب ِبالحق و ِ
)شوری (۱۷ /نیز ،طباطبایی میزان را به معنای دین گرفته ،و گفته است که مراد از میزان به قرینۀ
ذیل آیه و آیات بعد همان دینی است که کتاب الهی مشتمل بر آن است .به باور طباطبایی ،دین
ِ
را از این جهت میزان خواندهاند که عقائد و اعمال انسانها به وسیلۀ آن سنجیده میشود و در
نتیجه ،روز قیامت بر طبق آن پاداش و جزا داده میشود .اینگونه ،طباطبایی نتیجه میگیرد که
میزان عبارت است از دین با اصول و فروعش )طباطبایی ،المیزان.(٥٤ /١٨ ،

براینپایه ،جا دارد بپرسیم که وقتی از علی )ع( همچون میزان قیامت یاد میشود کدامیک از
این معانی در مد نظر است .تا کنون کوششی برای توضیح این معنا صورت نگرفته است که
میزان بودن علی )ع( در قیامت به چه معنا میتواند باشد .مطالعۀ کنونی تﻼشی برای پاسخ به
همین سؤال است .چنانکه گفتیم ،آراء مفسران دربارۀ مفهوم قرآنی وزن اعمال را میتوان در
مرور بحثها ذیل آیۀ  ٨سورۀ اعراف مشاهده کرد .ما در این مطالعه میخواهیم با مرور این آراء
ً
تفسیری و بازخوانی و نقد آنها بدانیم که اوﻻ ،دربارۀ وزن اعمال در قیامت چه آرائی بازگو شده
ً
ً
است؛ ثانیا ،مضمون روایات حاکی از میزان بودن علی )ع( در قیامت چیست؛ ثالثا ،در مقام
بازخوانی و نقد آیات و روایات ،به چه درکی از میزان بودن علی )ع( در قیامت میتوان رسید.

 .١دیدگاه مفسران
در گام نخست از این بحث آراء مفسران در بحث از آیۀ  ٨سورۀ اعراف و سخن از وزن
اعمال در قیامت را مرور میکنیم.
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 (۱-۱آراء عالمان اهل سنت

در تفسیر »والوزن یومئذ الحق« ،کهنترین رأی که در تفاسیر اهل سنت به دست آمد نظر
طبری )درگذشتۀ ٣١٠ق( است .وی با استناد به گفتاری از حذیفة بن یمان ــ صحابی پیامبر
)ص( ــ صاحب ترازوهای قیامت را جبرئیل میداند که در قضاوت بین دو فرد ،حسنات ظالم
را به مظلوم میدهد و اگر ظالم عاری از حسنات باشد ،سیئات مظلوم را بر ظالم بار میکند؛ به
گونهای که ظالم با باری به اندازۀ کوه برمیگردد )بنگرید به :طبری ،جامع البیان.(٩١ /٨ ،

دربارۀ چیستی ترازوی آخرت ،افزون بر طبری ،سمرقندی )درگذشتۀ ٣٩٥ق( و سیوطی
)درگذشتۀ ٩١١ق( نیز مراد از میز ِان مذکور در قیامت که حسنات و سیئات اشخاص در آن

سنجیده میشود را همان ترازو یی میدانند که در بازارها بهکار میرود :ترازوی قیامت نیز دارای
ً
شاهین )عقربۀ ترازو( و دو کفه است .آنها این دیدگاه را به روایتی چند مستند میکنند؛ مثﻼ
روایتی که در آن گفته میشود مردی را در قیامت وزن میکنند و وزنش از بال پشهای کمتر
ً
بازنموده میشود؛ یا مثﻼ ،سخن کعباﻻحبار ،مفسر تابعی )درگذشتۀ ٣٢ق( ،که میگوید
ً
میزان را در میان دو درخت کنار بیتالمقدس قرارمیدهند؛ یا مثﻼ روایتی منسوب به سلمان
فارسی که گنجایش کفههای ترازوی آخرت را بیش از آسمانها و زمین و آنچه در آن است

میداند )بنگرید به :سمرقندی ،بحرالعلوم٥٠٤ /١ ،؛ سیوطی ،الدر المنثور.(٧٠ /٣ ،

طبری افزون بر موارد فوق ،اخبار رسیده از پیامبر اکرم )ص( و دیگر بزرگان دین ــ همچون
حدیث نبوی که پیامبر )ص( سنگینترین چیزی که در میزان اعمال گذاشته میشود را حسن

خلق دانستهاند ــ مؤید این رأی اخیر میداند )جامع البیان .(٩١ -٩٢ /٨ ،بغوی )درگذشتۀ
٥١٠ق( نیز ،همراه با بیان این ادعا که اکثر اهل سنت قائل به وجود ترازو یی شبیه به ترازوی دنیا
هستند ،فاصلۀ دو کفۀ ترازوی آخرت را به اندازۀ فاصلۀ شرق و غرب میداند )بغوی ،التفسیر،
 .(١٨٠ /٢از میان مفسران نزدیک به دوران معاصر ،رشیدرضا )درگذشتۀ ١٣٥٤ق( استفاده از
َﱠ
لفظ »کفَتین« در روایات یادشده را بعید نمیداند که از باب َمجازگویی باشد )رشیدرضا،

المنار.(٣٢٥ /٨ ،

دربارۀ اینکه چه چیزی قرار است با این ترازو سنجیده شود هم آراء مختلفی ابراز داشتهاند.

گاه گفتهاند که عمل انسان وزن خواهد شد )طبری ،جامع البیان٩١ /٨ ،؛ زمخشری،
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َ
الکشاف٨٨ /٢ ،؛ رشیدرضا ،المنار .(٢٨٦ /٨ ،اینکه اعمال انسان که از قبیل اعراض هستند
ِ
و جسم ندارند چهگونه قرار است وزن شوند برای برخی مفسران مسئله شده است .ابنکثیر
)درگذشتۀ ٧٧٤ق( دراینباره معتقد است اعمال در قیامت تجسم پیدا میکنند و سپس وزن

میشوند .او به روایاتی استناد میکند که در آنها گفته میشود قرآن یا عمل شخص در روایات
به صورت جوانی تجسم پیدا میکنند .نیز ،روایتی از ابنعباس را که بغوی در تفسیر خود آورده
است به شهادت میگیرد:
گاه گفته شده است که کتاب اعمال وزن میشود .نظر دیگر هم این است که
شخص صاحب عمل را وزن میکنند .وانگهی ،میتوان میان تمام این موارد جمع
ِ
کرد؛ بدینسان که بگوییم یک بار عمل انسان ،و یک بار کیفر و جزاء عمل ،و
زمانی هم خود شخص را توزین میکنند )ابنکثیر ،تفسیر.(٣٥٠-٣٥١ /٣ ،
چنانکه در سخن ابنکثیر هم بازتاب یافته ،یک نظر دیگر آن است که خود شخص وزن
میشود .پیش از این هم به روایتی اشاره کردیم که میگفت :مرد بزرگ بلند قامتی که بسیار
خورده و بسیار نوشیده است را میآورند و وزن میکنند اما ]به جهت سبکی اعمالش[ به اندازۀ
بال پشهای وزن ندارد )طبری ،جامع البیان .(٩٢-٩١ /٨ ،رأی دیگر آن است که نامههای

اعمال را وزن میکنند؛ نه خود اشخاص را )ابنکثیر ،تفسیر ،(٣٥٠-٣٥١ /٣ ،و باﻻخره ،رأی

دیگر هم آن است که آخرین عمل از اعمال هر کسی پیش از مرگش وزن میشود .اینگونه،
هرکه خدا خیرش را بخواهد آخرین عملش را به خیر ختم میکند و برای هر که ارادۀ شر کرده

باشد آخرین عمل او را به شر ختم مینماید )سیوطی ،الدر المنثور.(٦٩ /٣ ،
ً
دربارۀ کیفیت توزین آراء دیگری نیز بیان شده است .مثﻼ برخی مفسران وزن کردن اعمال را
به معنای جزا دادن به عمل گرفتهاند )ماتریدی ،تأویﻼت اهل السنه» .(٣٦٤ /٤ ،حق« را نیز
گاه به معنای عدل )طبری ،جامع البیان ،(٩١ /٨ ،حقیقت )ماتریدی ،همانجا( و کم نشدن از

نیکیهای نیکوکار و اضافه نشدن به بدیهای گناهکاران دانستهاند )طبرانی ،التفسیر الکبیر،
.(١١٧ /٣
ً
درمجموع از بررسی آراء مفسران اهل سنت میتوان دریافت که غالبا معتقد اند در آخرت

ترازو یی شبیه ترازوهای رایج در دنیا نصب میشود )بغوی ،التفسیر ،(١٨٠ /٢ ،آن گاه مأمور
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الهی حسنات بنده را در یک کفه ،و سیئاتش را در کفۀ مقابل قرار میدهد :اگر حسنات
سنگینتر بود او به بهشت میبرند و اگر سیئاتش غلبه کرد راهی دوزخ خواهد شد .حتی برپایۀ
َ
برخی روایات اهل سنت چهبسا در این میان عملی از محاسبۀ ترازو بازماند؛ آنسان که شخص
را پس از اینکه حکم دوزخی بودنش صادر شد و راهی جهنم گشت فرابخوانند و ندا دهند که
باید بازگردد؛ زیرا چیزی از حسناتش جا مانده ،و محاسبه نشده است )سیوطی ،الدر المنثور،

.(٧١-٦٩ /٣
 (۲-۱نقد آراء مفسران اهل سنت

هرگاه بخواهیم برپایۀ اقوال مفسران اهل سنت از توزین اعمال تصویر واضحی ارائه دهیم با
ً
دشواریهایی روبهرو خواهیم بود .مثﻼ ،اگر بنا بر این باشد که حسنات هر فردی با سیئاتش
سنجیده شود ،راهی برای مقایسۀ میان افراد مختلف و جای دادن ایشان در درجات مختلف
نخواهد بود .در قیامت که تمام خﻼئق از اولین و آخرین جمع اند ،با این حجم و کثرت اعمال
خیر و شر چهگونه درجات افراد و طبقۀ آنها در بهشت مشخص میشود؟ آیا اگر اعمال نیک
ً
بنده با اعمال بد خودش توزین شود ،عدالت برقرار میگردد؟ مثﻼ اگر صاحب عملی ١٠٠
حسنه داشته باشد ،باﻻتر از کسی که  ٩٩حسنه دارد قرار میگیرد؟
ً
روایاتی از اهل سنت البته چنین مضمونی دارند .مثﻼ ابنابیحاتم نقل کرده است
ً
)التفسیر (٦٩ /٣ ،که شمار حسنات هر فردی را از شمار سیئاتش کم میکنند؛ مثﻼ میگو یند:
ً
زید یک حسنه بیشتر از تعداد سیئاتش دارد؛ پس اهل بهشت خواهد بود؛ یا مثﻼ میگویند:
عمرو اهل جهنم است ز یرا در سنجش نیک و بدش یک سیئة بیشتر از تعداد حسناتش دارد.
سیوطی )درگذشتۀ ٩١١ق( هم از قول ابنعباس آورده است» :کسیکه حتی یک عمل صالح
بیشتر از اعمال بدش داشته باشد به بهشت میرود؛ اما اگر یک گناه بیشتر داشته باشد
جهنمی خواهد بود« )الدر المنثور.(٦٩ /٣ ،

بهطبع پذیرش یک چنین سنجش کمی با دشواری روبهرو ست و کیفیت چنین سنجشی نیز

با نظر به نصوص دینی مبهم است .برپایۀ قرآن کریم و روایات اسﻼمی همۀ حسنات و سیئات
را نمیتوان در یک سطح ارزیابی کرد؛ آنسان که بشود با شماردن تعداد آنها حکمی نهایی

دربارۀ کسی راند .شاید حسنات یک شخص اقداماتی تکرارناپذیر و در عین حال دارای
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اجرهای بزرگ باشند؛ مثل جهاد در راه خدا؛ اما حسنات دیگری کاری مختصر و در عین حال
مداوم باشد؛ از قبیل انفاق روزانه به فقیران که البته هر بار تکرارش حسنهای برای فرد حساب
میشود.

در آیاتی از قرآن کریم تأکید میشود که نمیتوان همۀ اعمال نیکوی افراد را دارای یک درجه
ً
از ارزش انگاشت .مثﻼ یک جا آمده است:
َ
َ ََ
ْ َ
الحاج َو َ َ
َ ْ َ َ
عمارة ْ َ ْ
سقایة ْ ﱢ
آمن ﱠ َ ْ ْ
َ َ َ ُْ ْ
جاهد
ْخر و
ِ ِ
الیوم اﻵ ِِ
ِ
أجعلتم ِ
المسجد الحر ِام کمن ِ ِ
بالله و ِ
ﱠ
َْ ْ َ ﱠ
ْ َُ َ َْ
عند ﱠ َ ﱠ ُ ْ
َ
فی َ
الظالمین )توبه.(١٩ /
یهدی القوم ِ
الله و الله ﻻ ِ
الله ﻻ یستوون ِ
ِ
سبیل ِ
ِ
ترجمه :آیا سیراب کردن حجاج ،و آباد ساختن مسجد الحرام را ،همانند )عمل(
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده ،و در راه او جهاد کرده است؟!
] این دو[ نزد خدا مساوی نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمیکند!
برایناساس ،اگر بنا باشد ترازوی آخرت شبیه ترازوی دنیا تصور شود و در عین حال عدالت

برقرار شود ،باید سنجش اعمال این گونه باشد که همۀ اعمال انسان را در یک کفه بریزند و در
ّ
سنگ معیار برای همۀ خﻼئق یکسان باشد تا
کفۀ مقابل سنگ ترازو قرارداده شود .نیز ،باید آن ِ
عدالت در سنجش برقرار گردد و همه با یک معیار سنجیده شوند .آن گاه ،اگر اعمال فردی
َ َ ْ َُ َ ْ
ثقلت َ ُ ُ
موازینه َ ُفأولئک ُ ُ
هم
مطابق این معیار بود ،کفۀ اعمال او سنگین شود و حکم آیۀ »فمن
ِ
ِ
ُْْ ُ َ
المفلحون« اجراء گردد؛ یا چنانچه اعمال وی مطابق معیار سنجش الهی نبود کفۀ اعمالش
ِ
َ َ ْ َ ﱠ ْ َ ُُ َُ
ﱠ َ َ ُ َُْ
ُ
َ
ْ
خسروا أنفسهم« جاری شود
فأولئک ِ
موازینه ِ
الذین ِ
سبک گردد و اینگونه ،حکم »و من خفت ِ
)بنگرید به :اعراف.(٩-٨ /
به بیان دیگر ،راه عقﻼیی سنجش اعمال در قیامت این است که همۀ اعمال خوب و بد بنده
در یک سوی ترازو قرار بگیرد و بین خیر و شرش تفکیک قائل نشوند؛ آنگاه هر عملی که
سنخیت با معیار سنجش داشت کفه را سنگین کند و هر عملی که از سنخ معیار توزین نبود ــ
چون فاقد ارزش و فاقد وزن است ــ از سنگینی بکاهد .این تصویر از توزین قیامت بسیار شبیه

همانی است که در روایتی از علی )ع( نیز نقل شده است )ابنبابو یه ،التوحید.(٢٦٨ ،

در نصوص دینی دربارۀ اینکه چرا اعمال ِبد شخص موجب کاستن از وزن کلی اعمالش

میشود بهصراحت سخنی گفته نشده است .میتوان بر سبیل حدس چنین دریافت هرگاه
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شخص وقت خود را صرف امری باطل کند ،ازآنرو که در آن ساعت از عمرش باید کاری
مطابق با معیار حق انجام میداد و نداده ،عمر خو یش را هدر داده و مرتکب عملی باطل شده،
و ازهمینرو کفۀ اعمال خود را در ترازو سبک کرده است .بر این اساس ،حبط اعمال بدان

میماند که کسی مطلب صحیحی را بنویسد و بعد آن را پاک بکند .در قرآن کریم آمده است:
َ َُْ ﱠ
َ
خسر ُهنالک ْ ُ ْ ُ َ
الله ُقضی ْ َ ﱢ
بالحق َو َ َ
المبطلون )غافر.(٧٨ /
ِ
ِ
ِ
ِفإذا جاء أمر ِ ِ ِ
ترجمه :هنگامی که فرمان خداوند صادر شود ،به وسیلۀ حق داوری خواهد شد؛ و
آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد.
 (۳-۱آراء علماء شیعه

یومئذ ْ َ ُ
َ َْْ ُ َْ
الحق« اقوال مختلفی ابزار داشتهاند .گاه
علمای امامیه نیز دربارۀ معنای »و الوزن ِ ٍ

گفتهاند که مراد از حق بودن وزن آن است که نتیجۀ آن سنجش یعنی مجازات گناهکاران بر

اساس عدالت خواهد بود و به کسی در قیاس با دیگری ظلم نمیشود )قمی ،التفسیر/١ ،

 .(٢٢٤گاه نیز حق بودن توزین اعمال را به این معنا عادﻻنه دانستهاند که در حق اعمال خود
فرد عدالت مراعات میشود و کوچکترین عمل خیر یا شر او از محاسبه نخواهد افتاد

)طوسی ،التبیان .(٣٥٣ /٤ ،برخی نیز به جمع میان دو رأی فوق گراییده ،و گفتهاند که در
قیامت هم سنجش اعمال ،هم مجازات گناهکاران ،بر اساس عدالت است و به کسی ظلم

نمیشود )طبرسی ،مجمع البیان .(٦١٦ /٤ ،دیدگاه چهارم بالکل متفاوت است .برپایۀ آن،
وقتی گفته میشود »وزن ،حق است« منظور آن است که آن میزان و سنگ ترازو یی که اعمال در
قیامت با آن سنجیده میشود چیزی به نام »حق« است؛ به این معنا که هرقدر عمل فردی
مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد .برپایۀ این دیدگاه ،اعمال نیک چون
مشتمل بر حق است دارای ثقل است )طباطبایی ،المیزان.(١٠-١١ /٨ ،

چنانکه از این آراء دریافته میشود ،مفسران شیعه از ظاهر آیات چنین دریافتهاند که عمل
نیک باعث ثقل میزان و عمل بد باعث خفت آن است )همان .(١١ /٨ ،برخی مفسران کهن
شیعی همچون علی بن ابراهیم قمی )زنده در ٣٠٧ق( و طوسی )درگذشتۀ  ٤٦٠ق( با توجه به
َ َ ْ َﱠ ْ
ُ
ْ ُ َ
خفت َ ُ ُ
موازینه َ ُفأولئک ﱠ َ
الذین َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ
یظلمون« )اعراف/
عبارت »و من
ِ
بآیاتنا ِ
خسروا أنفسهم ِبما کانوا ِ ِ
ِ
 (٨بیان داشتهاند همچنانکه فرمانبرداری و اطاعت باعث رسیدن به ثواب الهی است ،انکار
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آیات و حجتهای الهی ازجمله ائمه )ع( هم سبب سبکی میزان خواهد بود )قمی ،التفسیر/١ ،

٢٢٤؛ طوسی ،التبیان.(٣٥٣ /٤ ،

اینگونه ،مفسران شیعه دربارۀ اینکه چه چیزی در ترازوی قیامت سنجیده میشود معتقد
اند که اعمال مورد سنجش قرار میگیرند؛ نه صاحبان آنها .برخی از ایشان بیان داشتهاند که از
ظاهر آیات میتوان دریافت میزان اعمال از قبیل ترازو نیست تا فرض تساوی دو کفه دربارۀ آن
معنا داشته باشد .نیز ،اغلب معتقد اند که عمل نیک باعث سنگینی ،و عمل بد باعث سبکی
ِ
ِ
میزان قیامت میشود.
 (۴-۱نظر مختار

َ َْْ ُ ْ َ
یومئذ
بر اساس مقایسۀ میان اقوال مختلف میتوان دربارۀ متعلق وزن در آیۀ »و الوزن ِ ٍ
اْ َ ُ
لحق« گفت که نمیتواند مراد از سنجش اعمال ،توزین ظاهر عمل انسان باشد؛ زیرا حرکات و
سکنات آدمی در تمام اعمال ــ اعم از گناه و طاعت ــمشترک است :آنچه مهم است و
سنجیده میشود صفتی است که عارض بر حرکات و سکنات انسان شود .به بیانی دیگر ،میزان
انطباق صفات رفتار با معیار حق مورد توجه است و بر اساس شدت و ضعف انطباق عمل با
معیار حق ،عمل ما باعث ثقل میزان یا خفت آن خواهد شد.
برخی روایات شیعی را میتوان مؤید همین تفسیر دانست .برای نمونه ،نقل شده است که
امام زینالعابدین )ع( فرمودهاند:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱢ
َُْ َ َ ﱠ َﱠ ْ َ
لهم ﱠ َ ُ
لهم َ َ ُ
الشرک ﻻ ُ ْ َ ُ
الموازین َو ﻻ ُ ْ ُ
أهل ْ
تنشر ُ ُ
تنصب ُ ُ
الدواوین َو
الله أن
اعلموا ِعباد ِ
ِ
ِ
ﱠ َ ُْ َ ُ ﱠ َ ُ َ ْ ْ ْ َ
الدواوین ِﻷهل ِاﻹسﻼم« )مجلسی ،بحاراﻻنوار.(١٤٣-١٤٥ /٧٥ ،
ِإنما تنشر
ِ
ِ
ترجمه :ای بندگان خدا ،بدانید که برای مشرکان موازین نصب نمیشود و دیوانی از
آنها گشوده نمیشود؛ بلکه گشودن دیوان عمل مخصوص مسلمین است.

شاید اینکه برای مشرکان میزان عمل نصب نمیشود از همینرو ست که مشرکان بر مدار
حق نیستند و در واقع چیزی برای سنجش ندارند؛ زیرا کسی که بر اساس حق زندگی نکرده
است نمیتوان زندگیاش را بر اساس حق سنجید .بعید نیست که آیۀ  ٦٩سورۀ زمر هم از تعبیر
»قضاوت بر اساس حق« به همین قضاوت کردن با معیار حق اشاره داشته باشد:
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َ َ ْ َ َ ْ َْ ُ
بالنبیین َو ﱡ َ
وضع ْ ُ
الکتاب َو جیَء ﱠ َ
اﻷرض ُبنور َﱢربها َو ُ َ
الشهداء َو ُقضی َ َ ُ ْ
بینهم
أشرقت
و
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ َ ﱢ َ ُ ْ ْ َُ َ
ِبالحق و هم ﻻ یظلمون.
ترجمه :زمین به نور پروردگار خود روشن میشود ،کتاب نهاده میشود و پیامبران
و شهیدان آورده میشوند ،میان مردم به راستی قضاوت میشود و به آنها ظلم
نمیشود.

چنانکه طباطبایی )المیزان (١٢ /٨ ،هم از این آیه دریافته ،منظور آن است که مﻼک سنجش،

حق و راستی است .آیات دیگری از قرآن کریم را نیز که دربارۀ حکم و قضاء به حق سخن
میگویند باید بر همین معنا حمل کرد )بنگرید به :انبیاء١١٢ /؛ زمر٧٥ /؛ غافر.(٧٨ /
َ ّ
برپایۀ این دیدگاه ،معیار سنجش اعمال بندگان در آخرت سنگ ِمحکی است به نام »حق«.
سنجش اعمال هم بدین گونه خواهد بود که اعمال بنده در کفهای قرار میگیرد و در کفۀ مقابل
»حق« نهاده میشود :اگر اعمال فرد از سنخ حق باشد ،میزان عمل او وزین میگردد و اگر

اعمالش با حق مطابقت نیابند ،میزان او سبک خواهد شد .طباطبایی در تأیید این دیدگاه به
روایتی از امام صادق )ع( استناد جسته است .برپایۀ این روایت ،امام صادق )ع( در پاسخ به
این سؤال که آیا اعمال سنجیده میشوند فرمود عمل جسم نیست که قابل سنجش باشد؛ بلکه

صفت کاری است که عامل انجام میدهد )طباطبایی ،المیزان.(١٦ /٨ ،
مراد از عمل،
ِ
ً
هرگاه این تفسیر از آیه را نپذیریم و آیه را چنین معنا کنیم که صرفا بیان میدارد سنجیدنی که

روز قیامت روی میدهد حق است ،باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم واحد سنجش چه
خواهد بود .به نظر میرسد پذیرش قول مختار میتواند ما را از این ابهام رها کند .گذشته از
َ َْْ ُ
والوزن َ ْ ...ﱡ
این ،در آیه گفته نشده است که »و الوزنٌ ...
الحق« .به بیان
حق«؛ بلکه آمده است» :
دیگر ،گفته نشده »وزن در قیامت حقی است«؛ بلکه گفته شده »وزن در قیامت حق است«.
پس باید وزن را هم چیزی از جنس حق فرض کنیم .این وقتی ممکن است که بگوییم وزن
چیزی از جنس عقیده است؛ زیرا اعتقادات آدمی هستند که میتوانشان به وصف حق خواند.
ُ
خلق و عمل و قول را هم به اعتبار تطابقشان با اعتقاد حق است که میتوان حق دانست

)بنگرید به :جوادی آملی ،شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی .(٤٩ ،اینگونه ،منطقیتر
آن است که حق را صفتی برای خود ترازو بگیریم و بگوییم که منظور آن است که ترازو خودش
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چیزی از جنس حق ــ یعنی همان اعتقاد صحیح ــ است.

 .٢تحلیل مفهوم میزان اعمال
بر اساس آن چه گذشت» ،میزان« در آخرت »حق« است و هر عملی که با »حق« مطابق
ّ
باشد وزین خواهد بود .آنچه مسلم است این است که حق بهتنهایی متصور نیست؛ بلکه باید
در چیزی تجلی یابد .ازآنجا که اعمال انسانها مورد سنجش قرار میگیرد ،باید حق در اعمال
یک انسان تجلی یابد.
 (۱-۲شاخصههای میزان اعمال

با این مقدمه ،و یژگیهایی برای میزان اﻻعمال قابل تصور است که اکنون باید به آنها
بپردازیم .نخست اینکه انسانی که قرار است حق در آن تجلی کند ،باید مصداق تام انسان
کامل باشد؛ زیرا بر اساس سیرۀ عقﻼ هر چیزی را باید با معیاری سنجید که با آن همخوانی
ً
دارد .همچنانکه مثﻼ سنجش وزن با مقیاس طول بیمعنا ست ،میزانی هم که عمل انسان را با
ً
آن میسنجند باید مطابق با انسان و عمل او باشد .مثﻼ نماز بندگان باید با یک نماز کامل
سنجیده شود.
با توجه به آنچه گفته شد ،اعمال و عبادات بندگان هم باید با اعمال و عبادت انسانی
سنجیده شود که بر مدار حق زیسته باشد و در تمام عمر خو یش موفق به انجام اعمال کامل
ِ
ً َ
مرضّی خدا گشته باشد .چنین شخصیتی قطعا ُمخلص )خالصشده برای خدا( است؛ هم
َ
چنان که قرآن کریم گروهی از انسانها را ُمخلص نامیده است؛ همانها که حتی ابلیس هم
طمعی در گمراه کردن ایشان ندارد )حجر .(٤٠ /انسان کامل معیار سنجش اعمال آدمیان در
ِ
آخرت از این گروه است؛ زیرا اگر تحت تأثیر ابلیس قرار میگرفت موفق به انجام اعمال خیر
در حد اعلی نمیشد.
ً
چنین انسان کاملی قطعا معصوم نیز باید باشد؛ ز یرا اگر ذرهای از عمر خو یش را در راه
ّ
باطل صرف کرده باشد ،آن عمل برایش سیئه محسوب میشود و خفت و سبکی میزان عملش
را بههمراه دارد .هرگاه چنین شود ،اعمالش دیگر قابلیت معیار شدن را نخواهند داشت.
برایناساس ،چنین انسانی معصوم و صاحب ایمان و یقین سرشار خواهد بود؛ عصمتی که
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حاصلش دوری از هر گونه گناه و حتی سهو و نسیان و خطا ست.
در مقام توضیح باید افزود هرگاه میزان و معیار آخرت برای شناخت حق از ناحق عملی
خطا را هرچند از روی سهو و نسیان انجام دهد ،ﻻزم خواهد آمد که میزان دیگری بیابیم که
دچار این سهو و نسیان نباشد .وانگهی ،ازآنجا که میزان دوم هم از عصمت بیبهره است و
چهبسا دچار سهو و نسیان انسانی شود ،این جستجوی میزان باید به تسلسل بینجامد و
اینچنین ،هرگز معیاری برای سنجش اعمال شناخته نمیشود .پس ﻻزم است که مقام عصمت
حاصل از ایمان کامل باشد.
بر همین اساس است که برخی مفسران معاصر با توصیف نفس انسان به مثابۀ گوهر وجود
توان عروج به قلۀ عصمت را دارد .از نظر
او بیان داشتهاند این گوهر چنان آفریده شده است که ِ

ایشان اگر نفس کسی به وادی عقل ناب و کشف و شهود تام و صحیح وارد شود ،فقط حق و
حقیقت را درک خواهد کرد و از هرگونه شک و تردید و سهو و نسیان و غفلت در امان خواهد
ماند )بنگرید به :جوادی آملی ،وحی و نبوت در قرآن .(٢٠٣ ،هرگاه بپذیریم که میز ِان آخرت
یک انسان کامل و معصوم است ،ﻻجرم افضلیت او بر جمیع بشریت هم پذیرفته خواهد شد.
 (۲-۳امکان تعدد میزان

در کوشش برای تطبیق ویژگیهای یادشده بر مصداقی بخصوص و دستیابی به تأویل مفهوم
قرآنی میزان ﻻزم است دربارۀ مسئلهای بحث شود :آیا ممکن است چنین میزانی متعدد باشد یا
ً
نه .چهبسا گفته شود منعی ندارد که میزان اعمال تعدد یابند؛ چنانکه مثﻼ نماز کامل از یک
شخص و روزۀ کامل از شخصی دیگر همچون میزان عمل بهکارگرفته شوند.
در مقام تحلیل این احتمال ،نخست باید به خاطر داست که معیار سنجش در آخرت حق
است و حق تعددبردار نیست که شامل افراد مختلف شود .آنجا که در قرآن گفته میشود
َْ َ ْ َ ﱢ ﱠ ﱠ ُ
َ
الحق ِإﻻ الضﻼل« )یونس (٣٢ /به همین معنا تصریح دارد که بعد از حق جز
»فماذا بعد
گمراهی چیز دیگری نیست .پس اگر افراد متعددی صاحب ایمان کامل باشند و موفق به انجام
کامل تمام اعمالشان گردند و صاحب مقام عصمت و افضلیت باشند ،ﻻجرم همگی یک
حقیقت واحد بیش نیستند؛ همان گونه که از امام زینالعابدین )ع( دربارۀ اهلبیت )ع( نقل
شده است که فرمودهاند:
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همۀ ما از نوری واحد ایم و روح ما از عالم امر الهی است :اولین ما محمد )ص(
است ،آنکه در میان است محمد است ،آخرین ما نیز محمد است و همۀ ما

محمد ایم )بهبهانی ،الدمعة الساکبه.(٤٢ /٦ ،

عباراتی از راغب اصفهانی عالم لغوی و مفسر مشهور نیز حاکی است که او نیز به وحدت
میزان باور دارد .او میگوید اینکه در آیهای از تعبیر »میزان« استفاده شده ،به اعتبار کسی است
که حسابرسی میکند؛ آنجاها هم که از تعبیر »موازین« استفاده شده ،به اعتبار افرادی است
که مورد محاسبه قرار میگیرند )راغب اصفهانی ،مفردات.(٨٦٨ ،
 (۳-۳میزان بودن پیامبر اکرم )ص(

نکتۀ شایانتأمل دیگر این است که چه منعی دارد خود پیامبر اکرم )ص( را میزانی برای
اعمال امت اسﻼم تلقی کنیم .بهطبع همۀ اوصافی که پیش از این دربارۀ میزان قیامت گفتیم در
ایشان به حد اعلی موجود است .گرچه این امر بهظاهر هیچ منعی ندارد ،نمیتوان در نصوص
شرعی عبارتی یافت که دﻻلتی آشکار بر آن داشته باشد.
در قرآن کریم از مقامات پیامبر اکرم )ص( فراوان یاد ،و اوصافی همچون بشیر ،نذیر ،سراج
منیر ،صاحب مقام محمود ،و رحمةللعالمین برای ایشان ذکر شده است؛ اما از این هرگز سخن
نمیرود که پیامبر )ص( میزان اعمال انسانها باشند .روایتی هم در منابع روایی شیعه یا اهل
ً
سنت در این باب ذکر نشده است و اساسا میزان اعمال بودن ایشان از سوی محدثان و مفسران
حتی یک مدعی هم ندارد.
ازآنسو ،به طور خاص در گفتار پیامبر اکرم )ص( بارها از این سخن رفته که علی )ع(
میزان اعمال است .محدثان و مفسران شیعه نیز روایات بسیاری از دیگر ائمۀ شیعه )ع( در این
باب آوردهاند .فراتر از این ،میدانیم بنا بر آیۀ مباهله علی )ع( بهمثابۀ نفس پیامبر )ص(معرفی
شده است .پس چه پیامبر )ص( میزان باشند چه علی )ع( تفاوتی ندارد؛ جز اینکه روایات
پیامبر و ائمه )ع( این جایگاه را برای علی )ع( بازنمودهاند.

زان اعمال بودن علی )ع(
 .٤می ِ

اینگونه ،به نظر میرسد علی )ع( بهترین فردی است که میتواند برای چنین مقامی

انتخاب شود :یکی از افراد امت پیامبر اکرم )ص( که به ایشان ایمان آورده ،بر ایمانش پایداری
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کرده ،لحظهای ایمانش را به ظلم نیالوده است ،و سایرین میتوانند خود را با او در لحظهلحظۀ
زندگی قیاس کنند و نحوۀ اطاعت خود از دستورات پیامبر )ص( را با نحوۀ اطاعت و
فرمانُبرداری او بسنجند.
 (۱-۴وفور اوصاف یادشده در علی )ع(

اثبات مقام عصمت برای علی )ع( به عنوان تنها گز ینۀ اعﻼمشده از سوی پیامبر )ص( کار
دشواری نیست .برپایۀ روایات شیعی علی )ع( از مصادیق مسلم آیۀ تطهیر )بنگرید به :قمی،

التفسیر ،(١٥٦ /٢ ،و از جملۀ صادقانی است که قرآن مردم را به مﻼزمتشان امر میکند
)ابنبابو یه ،معانی اﻻخبار٥٨ /١ ،؛ نیز ،بنگرید به :ابنعساکر ،تاریخ دمشق.(٣٦١ /٤٢ ،

گذشته از این ،روایات متعدد و پرشماری در منابع مختلف اهل سنت نیز میتوان یافت که
بر مقامی واﻻ برای علی )ع( دﻻلت میکنند؛ روایاتی مثل اینکه علی )ع( باب علم پیامبر
)ص( است )احمد بن حنبل ،المسند١١ /٣٥ ،؛ بخاری ،الصحیح .(١١٦ /٧ ،بر اینها همه

باید روایاتی را افزود که در منابع مختلف اهل سنت دربارۀ اهل بیت پیامبر )ص( روایت شده

است؛ همچون حدیث ثقلین )مسلم ،الصحیح ،(١٨٧٤ /٤ ،یا همچون حدیث سفینه که اهل

بیت )ع( را یگانه کشتی نجات امت اسﻼمی میشناساند )حاکم نیشابوری ،المستدرک/٢ ،
.(٣٧٣
عﻼوهبراینها ،عصمت رفتاری و مدیریتی علی )ع( آشکار است .به خاطر همین عصمت
او ست که پیامبر )ص( در برابر شکایت عیبجو یان از شیوۀ مدیریت او میایستد و مردم را از
جانب خدا به وﻻیت و اطاعت بیچونوچرای او فرامیخواند .افزونبراین ،میدانیم در دوران
بیستوپنجسالۀ خانهنشینی ،علی )ع( در عین ناراضی بودن از وضعیت موجود و از دست دادن
جایگاهی که از طرف خدا برای او معین شده بود هرگز دست به شورش نزد؛ بلکه فرمود:
بهیقین میدانید که من از دیگران ] به خﻼفت[ محقتر ام .بااینحال ،به خدا قسم
تا وقتی که امور مسلمانان با سﻼمت در جریان است و در جامعه ظلم و جوری
نباشد و فقط من مظلوم واقع شده باشم دست روی دست خواهم گذاشت و تسلیم
خواهم بود )ابنمیثم ،شرح نهج البﻼغه.(٢٠٥ /٢ ،
ّ
این حد از ایثار و خودگذشتگی و این میزان خیرخواهی برای مسلمانان از کسی که ظلمهای
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ً
بسیار از سوی همین مردم به او شده است صرفا از پیشوایی معصوم برمیآید که هیچ هوای
هم و ّ
نفسانی ندارد و تمام ّ
غمش هدایت و صﻼح امت است.
ّ
عﻼوهبراینها همه ،برپایۀ روایات اسﻼمی علی )ع( صدیق اکبر است و مدعی این مقام
ّ
پس از ایشان افترازنندهای کذاب بیش نیست )احمد بن حنبل ،فضائل الصحابه.(٥٨٣ /٢ ،
حداقل استنباطی که از این صفت میتوان داشت همین است که علی )ع( دارای مرحلۀ
عصمت در کﻼم نیز هست .افزونبراین ،به اعتراف دوست و دشمن علی )ع( افضل این امت تا

روز قیامت است )همان٧٦٤ /٢ ،؛ خوارزمی ،المناقب(١٠٦ ،؛ چرا که هم پیامبر )ص( بارها
بدان اشاره فرمودهاند ،هم سیره و تاریخ زندگی علی )ع( مؤ ید این است .او ست که در خانۀ

کعبه دنیا آمد )ابنجوزی ،زاد المسیر ،(٢٠ /١ ،در دامان پرمهر پیامبر )ص( پرورش یافت
ْ
)نهجالبﻼغه ،خطبۀ َ َ َ » ١٩٢
حجره«( ،هرگز بر بت سجده نکرد )ابنشهرآشوب،
فی
وضعنی
ِ
ِ
مناقب آل ابیطالب ،(٨ /٢ ،از فطرت پاک الهی خو یش خارج نشد )ابنابی الحدید ،شرح
نهجالبﻼغه (١١٥ /٤ ،و پایههای اسﻼم و احکام قرآن با دﻻوریهای او تثبیت گردید )فخر

رازی ،التفسیر الکبیر.(٢٣١ /٣٢ ،

 (۲-۴مستندات روایی این دیدگاه

در تأیید برداشت فوق ،میتوان به روایاتی استناد کرد که بهصراحت علی )ع( را همچون
ﱠُ ﱠ
الذی
میزان اعمال بازنمودهاند .از این جمله روایتی است که از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »الله ِ
ََْ َ ْ َ ْ َ ﱢ َ ْ َ
المیزان« )شوری (١٧ /ذکر شده است .برپایۀ این روایت ،امام صادق )ع(
أنزل الکتاب بالحق و ِ
فرمود:

میزان علی )ع( است و دلیل این مدعا قول خدا در سورۀ الرحمان )آیۀ  (٧است که
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ ْ
المیز َان«؛ زیرا منظور از میزان امام است )قمی،
فرمود» :و السماء رفعها و وضع ِ
التفسیر٢٧٣-٢٧٤ /٢ ،؛ بحرانی ،البرهان.(٨١٣ /٤ ،

روایتی از امام رضا )ع( در توضیح روایت فوق رسیده است .برپایۀ آن امام رضا )ع( فرمودند:
َ ﱠ َ َََ َ َ َ َ ْ َ
المیزان« مراد از سماء پیامبر )ص( است که خدا او
در آیۀ »و السماء رفعها و وضع ِ
را به سمت خود باﻻ برد .مراد از میزان هم علی )ع( است که خدا او را برای
ْ
َﱠ َ ْ َ ْ
المیز ِان«؛ یعنی امام را
خلقش نصب کرد .سپس خدا فرمود» :اﻻ تطغوا ِفی ِ
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َ َ ُ َْْ َ ْ ْ
بالقسط«؛ یعنی امام را با عدالت
نافرمانی نکنید .بعد افزود »و ِأقیموا الوزن ِ ِ ِ
َ ُْ ُ ْ َ
المیزان« هم یعنی حق امام را دستکم نگیرید و به او
تخسروا ِ
استقرار دهید» .و ﻻ ِ

ظلم نکنید )همان.(٢٣١ /٥ ،
َ
ً
َ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
فاتبعوه« )انعام/
برپایۀ روایتی دیگر هم از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »و أن هذا ِصر ِاطی ِ
مستقیما ِ
ّ
 (١٥٣سؤال شد .ایشان فرمودند» :والله علی )ع( میزان و صراط است« )ابوحمزۀ ثمالی،

التفسیر.(١٦٢ ،
نکتۀ قابلتوجه این است که آیۀ  ١٥٣سورۀ انعام به دنبالهروی از صراط مستقیم امر میکند؛
درحالیکه میدانیم راه چیزی است که باید پیموده شود؛ نه اینکه از آن تبعیت کنند .کاربست
ً
تبعیت در آیه نشان میدهد منظور از »صراط مستقیِم من« قطعا یک انسان کامل است؛ انسانی
که بشود از آن تبعیت کرد و طبق سخن امام صادق )ع( ،هم صراط مستقیم و هم میزان اعمال
باشد.
آخرین شاهد از این قبل را میتوان در متن زیارت نامههای مأثور یافت .برپایۀ برخی از این
زیارتنامهها ائمه )ع( امر کردهاند که وقتی قرار است ضمن اعمال زیارتی به علی )ع( سﻼم
ََ
داده شود از عنوان »میزان اعمال« برای توصیف مقام واﻻی او بهره جویند» :السﻼم علی ِمی َز ِان
ْ َْ َ
اﻷعمال« )ابنمشهدی ،المزار.(١٨٠ ،
ِ
 (۳-۴روایات مؤید این دیدگاه

افزونبر موارد یادشده ،روایات فراوان دیگری نیز میتواند یافت که گرچه تصریح در معنای
فوق ندارند  ،مستلزم تثبیت چنین جایگاهی برای علی )ع( هستند .ازجملۀ این روایتها،
همانها ست که دربارۀ ضرورت دوستی علی )ع( رسیده است .برای نمونه ،نقل است که پیامبر
)ص( فرمودند:
یا علی ،تو را دوست نمیدارد مگر کسی که مؤمن باشد و از تو منزجر و متنفر
نیست مگر کسی که منافق باشد )هیثمی ،مجمع الزوائد.(١٣٣ /٩ ،
برپایۀ این روایت ،پیامبر )ص( ،علی )ع( را در دنیا وسیلۀ سنجش و شناخت مؤمن از منافق
قرار داده است .این در حالی است که قیامت بازتاب دنیا ست و میز ِان شناخت در دنیا همان
میز ِان شناخت در آخرت خواهد بود.
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از سوی دیگر ،در روایات محبت و وﻻیت علی )ع( و فرزندان او حسنه معرفی شده است .
ً
مثﻼ نقل کردهاند که امام حسن )ع( فرمودند من به اهل بیتی تعلق دارم که خداوند محبتشان
را واجب کرد )فرات کوفی ،التفسیر١٩٨ ،؛ ابنحجر هیثمی ،الصواعق المحرقه،٤٨٨ /٢ ،
 .(٦٥١چنانکه گذشت ،آنچه باعث ثقل میزان افراد میشود حسنه است؛ زیرا حسنه عملی
است که سنخیت و تطابق کامل با حق داشته باشد .پس حسنه همان حق است .براینپایه ،با
توجه به مضامین روایات فوق وﻻیت علی )ع( همان حق است.
ازهمینرو ست که در روایات پیامبر )ص( دوستی علی )ع( حسنه ،و دشمنی با او سیئه
بازنموده میشود .برای نمونه ،آوردهاند که علی )ع( به یکی از یاران فرمود :آیا تو را خبر بدهم از
حسنهای که هرکس همراه بیاورد ،خدا او را داخل بهشت میگرداند و از سیئهای که هرکس
همراه آورد خداوند او را با صورت به آتش دوزخ میاندازد و از او عملی را قبول نمیکند؟ آن
حسنه ّ
حب ما اهلبیت و آن سیئه نیز دشمنی با ما ست )قندوزی ،ینابیع الموده٢٩١ /١ ،؛ نیز

برای مضمونی مشابه ،بنگرید به :کلینی ،الکافی.(١٨٥ /١ ،

دستۀ دیگر از همین قبیل روایات ،آن روایاتی هستند که دربارۀ سیادت امام حسن و امام

حسین )ع( بر همۀ جوانان اهل بهشت رسیدهاند )برای نمونه ،بنگرید به :ابنماجه ،السنن/١ ،

١٣٤-١٣٥؛ ترمذی ،السنن٤٧٣ /٥ ،؛ باعونی ،جواهر المطالب .(٦٨٧ /٢ ،وقتی این
روایتها در کنار آن دسته از روایات قرار گیرند که علی )ع( را سید اوصیاء و برتر از همۀ ائمه
)ع( میشناساند ،معنایی جز این ندارند که علی )ع( سید و سرور بر همۀ بهشتیان استُ .برسی
)درگذشتۀ حدود ٨١٣ق( در عبارتی نزدیک به این معنا مینویسد:
بهدرستی که جبرئیل سید مﻼئکه است و انبیاء و رسل سادات اهل زمین اند و
محمد )ص( سید انبیاء و مرسلین و سید اهل آسمانها و زمینها ست :جبرئیل
خادمش و أنبیاء ّنوابش هستند و همگی به نبوتش خبر دادهاند .و علی )ع( نیز نفس
این سید و روح و گوشت و خون و برادر و فدائی و تکسوار لشکر او ست .دو
فرزندش سادات اهل بهشت اند؛ درحالیکه سیادت بر اهل آخرت مستلزم
سیادت بر اهل دنیا ست .همسرش هم سیدۀ نساء عالمین است .پس علی )ع(
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سید ،فرزند سید )سیدالبطحاء لقب ابوطالب بود( ،برادر سید ،پدر سادات و
همسر سیده و قرین سیادت است )برسی ،مشارق انوار الیقین.(٩٨ ،

دستۀ دیگر از همین قبیل روایاتی هستند که علی )ع( را حاکم بر صراط و بهشت و دوزخ
ً
معرفی میکنند .مثﻼ روایت شده است:
علی )ع( در روز شورا به اعضاء شورای ششنفرهای که عمر بن خطاب برای تعیین
خلیفه پس از خود معین کرده بود فرمود» :شما را به خدا قسم میدهم ،آیا در میان
شما کسی به جز من هست که پیامبر )ص( در شأنش فرموده باشد که تو
تقسیمکنندۀ بهشت و دوزخ هستی؟« .همگی گفتند :نه به خدا قسم )ابنحجر
هیثمی ،الصواعق المحرقه٣٤٧ /٢ ،؛ نیز برای مضامین مشابه ،بنگرید به:
قندوزی ،ینابیع الموده.(٢٣ /٣ ،
از همین قبیل است روایاتی که در آنها گفته میشود علی )ع( از حق جدایی ندارد )برای
نمونه ،بنگرید به :صاعدی ،فضائل الصحابه .(١٠٣ ،ابنابیالحدید از روایات نبوی با این
مضمون دستکم به شش مورد اشاره کرده است )شرح نهج البﻼغه.(٢٩٧ /٢ ،

نتیجه

قت معنای میزان در آیه  ٨سوره اعراف نمیتواند ترازو یی خارج از وجود انسانی باشد.
حقی ِ
دیگر تفسیرهای مطرحشده از میزان فاقد اتقان و دقت کافی است .از آنجا که میزان در آیۀ ٨
سورۀ اعراف با وصف »حق« آمده که واحد است ،تعدد میزان هم نمیتواند صحیح باشد.
همچنین ،با توجه به جایگاه پیامبر اکرم )ص( و سنجش اعمال انسانها برمبنای اطاعتپذیری
از ایشان ،میزان نمیتواند خود پیامبر )ص( باشد؛ بلکه کاملترین پیروان ایشان میزان همگان
ِ
قرار میگیرد.
َ
چنانکه دیدیم این معنا با روایات نیز هماهنگی دارد :اعمال بندگان در عالِم پس از مرگ با
سنگ محکی به نام »حق« سنجیده میشود که باید با انسان و اعمالش سنخیت داشته باشد.
پس باید انسانی کامل یافت شود محک سنجش اعمال واقع شود .چنین انسانی از مؤلفههای
عصمت و افضلیت هم باید برخوردار باشد تا سزاوار میزان اعمال بودن دانسته شود .بر طبق
روایات ،این حق مجسم و انسان کامل علی )ع( است که خط سیر حیات او از آغاز تا پایان
دلیل این مدعا ست.
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منابع

١ـ
٢ـ

قرآن کریم.

ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله ،شرح نهج البﻼغه قم ،کتابخانۀ مرعشی،
١٤١٠ق.

٣ـ

ابنبابویه ،محمد بن علی ،معانی اﻷخبار ،قم ١٤٠٣ ،ق.

٥ـ

ابنجوزی ،عبدالرحمان بن علی ،زاد المسیر ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٤٢٢ ،ق.

٤ـ
٦ـ

ــــــــــــــــــــ التوحید ،قم١٣٩٨ ،ق.

ابنحجر هیثمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقه ،به کوشش کامل محمد خراط،
بیروت ،مؤسسة الرساله١٤١٧ ،ق.

٧ـ

ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب ،قم١٣٧٩ ،ق.

٩ـ

ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤١٩ ،ق.

٨ـ

ابنفارس ،أحمد ،مقاییس اللغه ،قم١٤٠٤ ،ق.

١٠ـ ابنعساکر ،علی بن حسن ،تار یخ دمشق ،بیروت ،دارالفکر١٤١٥ ،ق.
١١ـ ابنماجه ،محمد بن یزید ،السنن ،بیروت ،دارالجیل١٤١٨ ،ق.
١٢ـ ابنمشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،قم ١٤١٩ ،ق.

١٣ـ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت١٤١٤ ،ق.

١٤ـ ابنمیثم ،میثم بن علی ،شرح نهج البﻼغه ،تهران ،دفتر نشر الکتاب١٤٠٤ ،ق.
١٥ـ ابوحمزۀ ثمالی ،ثابت بن دینار ،تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمفید١٤٢٠ ،ق.
١٦ـ احمد بن حنبل ،المسند ،بیروت ،مؤسسة الرساله١٤١٦ ،ق.

١٧ـ ــــــــــــــــــــ فضائل الصحابه ،به کوشش وصیالله محمد عباس ،بیروت،
مؤسسة الرساله١٤٠٣ ،ق.

١٨ـ باعونی ،محمد بن احمد ،جواهر المطالب ،قم ،مجمع احیاء الثقافة اﻻسﻼمیه،
١٤١٥ق.
١٩ـ بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،البرهان ،قم١٤١٥ ،ق.
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٢٠ـ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح ،قاهره ،المجلس اﻻعلی للشئون اﻻسﻼمیه،
١٤١٠ق.
٢١ـ برسی ،رجب بن محمدرجب ،مشارق أنوار الیقین ،قم ،ذویالقربی ١٤٢٧ ،ق.

٢٢ـ بهبهانی ،محمدباقر بن عبدالکریم ،الدمعة السا کبة ،منامه ،مکتبة العلوم العامه،
١٤٠٨ق.
٢٣ـ بغوی ،حسین بن مسعود ،التفسیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠ ،ق.
٢٤ـ ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،قاهره ،دارالحدیث١٤١٩ ،ق.

٢٥ـ جوادی آملی ،عبدالله ،وحی و نبوت در قرآن ،به کوشش علی زمانی ،قم ،اسراء،
١٣٩٠ش.
٢٦ـ ــــــــــــــــــــ شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،به کوشش سعید
بندعلی ،قم ،اسراء١٣٩٥ ،ش.

٢٧ـ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک ،به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا،
بیروت ،دارالکتب العلمیه١٤١١ ،ق.
٢٨ـ خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،قم ،جامعۀ مدرسین١٤١١ ،ق.

٢٩ـ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،تهران ،مرتضوی،
١٣٦٩ش.
٣٠ـ رشیدرضا ،محمد ،المنار ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٤ ،ق.

٣١ـ زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٤٠٧ ،ق.
٣٢ـ سبحانی ،جعفر ،منشور جاوید ،قم ،مؤسسۀ امام صادق )ع(۱۳۸۳ ،ش.
٣٣ـ سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحرالعلوم  ،بیروت ،دارالفکر١٤١٦ ،ق.

٣٤ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،الدر المنثور ،قم ،کتابخانۀ مرعشی١٤٠٤ ،ق.
٣٥ـ صاعدی ،سعود بن عید ،فضائل الصحابة١٤٣١ ،ق.

٣٦ـ طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،بیروت ،اعلمی١٣٩٠ ،ق.
٣٧ـ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،قم ١٤٠٤ ،ق.

٣٨ـ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیر الکبیر ،اربد ،دارالکتاب الثقافی٢٠٠٨ ،م.
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٣٩ـ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تهران ،فراهانی١٣٧٢ ،ش.

٤٠ـ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت ،دارالمعرفه١٤١٢ ،ق.

٤١ـ طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٣٩١ ،ق.

٤٢ـ عبدالباقی ،محمدفؤاد ،المعجم المفهرس ﻷ لفاظ القرآن الکر یم ،قم ،ژکان،
١٣٨٨ش.
٤٣ـ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٢٠ ،ق.
٤٤ـ قمی ،علی بن ابراهیم ،التفسیر ،قم ،دار الکتاب١٣٦٣ ،ش.

٤٥ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع المودة ،به کوشش علی حسینی ،قم ،اسوه،
١٤٢٢ق.
٤٦ـ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،قم ،دار الحدیث١٤٣٠ ،ق.

٤٧ـ فرات بن ابراهیم کوفی ،التفسیر ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمی١٤١٠ ،ق.

٤٨ـ ماتریدی ،محمد بن محمد ،تأو یﻼت أهل السنة ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
١٤٢٦ق.
٤٩ـ مجلسی ،محمدباقر ،بحار اﻷنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی١٤٠٣ ،ق.
٥٠ـ مسلم بن حجاج ،الصحیح ،قاهره ،دار الحدیث١٤١٢ ،ق.

٥١ـ نهج البﻼغه ،گردآوری شریف رضی ،قم ،هجرت١٤١٤ ،ق.

۵٢ـ هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد ،بیروت ،دارالکتاب العربی١٩٦٧ ،م.
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Abstract

● Understanding Quran 4: 34 -- The Historical Process, Moṣṭafā Forūtan Tanhā

Some of the verses of the Qurʿān have drawn the attention of the exegetes of the Qurʿān during
the time, or the exegetes look at them have changed through the history. One of these verses is the
verse 34 of surah an-Nisa, which deals with the “Ghavvamiat” of the men over the women.
Considering the movements, which aim at the equality of the womenʿs rights with that of the men
as a new discourse of the contemporary period, we can explain the Changes in the interpretations
provided for this verse and the impact of social changes and new discourse on the interpretation of
the Ḳurʾān. Using comparative - historical analysis, this paper examines the initial part of the verse
and finally concluded that contemporary commentators, contrary to early ones, have been criticized
the cause of revelation of this verse, and pointed out the limits of the “Ghavvamiat” and limits of
menʿs advantages over women, and even some of the advantages of women on men. also, the
volume of interpretation proposed by contemporaries is much more than early ones and indicates
their efforts to answer some questions and focus on this verse regarding the discourse of
contemporary period about women.
Keywords: History of Tafsir, verse 34 of Surah an-Nisaʾ, Family, womanʿs rights, the impact of
discourse on Qurʿānʿs interpretation.
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چکیده

برخی آیات قرآن کریم در بعضی دورههای تاریخی مورد توجه خاص مفسران قرار گرفته ،یا نگاه مفسران
به آنها در طول تاریخ دچار تحوﻻتی شده است .از جملۀ این آیات آیۀ  ۳۴سورۀ نساء است که به بحث
َ
قّوام بودن مردان بر زنان میپردازد .با توجه به مطرح شدن بحثهای حقوق زنان همچون گفتمانی جدید
در دوران معاصر ،پیگیری آراء تفسیری دربارۀ این آیه از سدههای متقدم تا کنون میتواند نشاندهندۀ روند
تغییرات نگاه مفسران در تفسیر این آیه و تأثیر تحوﻻت اجتماعی و گفتمان جدید بر تفسیر قرآن باشد .در
این مطالعه با استفاده از تحلیل تطبیقی ـ تاریخی ،بخش نخست این آیه را بررسی خواهیم کرد .بنا داریم
نشان دهیم که مفسران معاصر در حرکتی برخﻼف مسیر متقدمان در تفسیر آیه ،سببنزول یادشده برای آیه
ُ
را نقدّ ،قوامیت را محدود ،دامنۀ برتریهای مردان بر زنان را مشخص ،و متقابﻼ حتی برخی برتریهای
زنان بر مردان را نیز در مقام تعدیل بحث مطرح کردهاند .چنآنکه خواهیم دید ،حجم تفسیر ارائهشده
توسط معاصران از این آیه بسیار بیشتر از متقدمان است؛ امری که نشان میدهد تمرکز آنها بر این آیه و
تﻼششان برای پاسخ به برخی سؤاﻻت ،با توجه به گفتمان دورۀ معاصر دربارۀ زنان است.
کلیدواژهها :تاریخ تفسیر ،آیۀ  ۳۴سورۀ نساء ،خانواده ،حقوق زن ،تأثیر گفتمان بر تفسیر.
مقالۀ پژوهشی
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درآمد

تاریخ تفسیر قرآن کریم در اغلب موارد ارتباطی وثیق با تحوﻻت جوامعی دارد که مفسران

در آنها حضور داشتهاند .به این ترتیب ،برخی آیات در بعضی دورههای زمانی همچون اصولی
بدیهی و بینیاز از اثبات فرض میشدهاند و گذرا از آنها عبور میشده است؛ اما مفسران در
دورهای دیگر روی همان آیات تمرکز کرده ،و بحثهای مفصلی در تفسیر آنها بازنمودهاند.
یکی از تحوﻻت اجتماعی دوران معاصر که باعث تمرکز بیسابقه مفسران بر برخی آیات
َ
شد ،پدید آمدن بحثهایی تحت عنوان حقوق بشر و به تَبع آن ،حقوق زنان ،تساوی حقوق زن
و مرد و فمینیسم است .با ایجاد این گفتمان جدید در زمینۀ حقوق زنان سؤاﻻت جدیدی مطرح
شد که مفسر مجبور بود به آنها پاسخ گو ید و موضع اسﻼم را دربارۀ آنها مشخص کند؛
سؤاﻻتی مثل اینکه آیا حقوق زن و مرد در همۀ زمینهها مساوی است یا نه؛ آیا زبان قرآن یک

زبان مردانه است یا نه ،و اگر نیست ،چرا همیشه یا اغلب از ضمائر مذکر استفاده میکند؛ آیا از
نگاه قرآن ،مردان برتر از زنان هستند یا نه ،و سؤاﻻتی دیگر از این دست )بنگرید به :پاکتچی،
تاریخ تفسیر.(١٨٢-١٨٠ ،

طرح مسئله
یکی از آیات مرتبط با حقوق زنان آیۀ  ٣٤سورۀ نساء است که گاه به نام آیۀ نشوز و گاه به نام
آیۀ قوامیت از آن یاد میشود .ارتباط این آیه با مسائل زنان موجب شده است که عالمان مسلمان
و خاصه مفسران در دوران معاصر برای بازفهم آن کوشش کنند .مطالعه و بازخوانی درک
مفسران از این آیه خود موضوع مطالعات برخی معاصران قرار گرفته است .از آن جمله میتوان

پایاننامۀ کارشناسی ارشد زهرا خوشسخن با عنوان بررسی تار یخی رو یکرد حقوقی قرآن در
اختﻼفات خانوادگی با تکیه بر آیۀ  ٣٤سورۀ نساء در دانشگاه پیام نور قم )برای این اثر،
بنگرید به :معموری» ،بررسی سیر تطور ،(١٤٠ ،«...مقالۀ »بررسی سیر تطور فهم آیۀ ٣٤
سورۀ نساء« نوشته علی معموری و زهرا خوشسخن )تحقیقات علوم قرآن و حدیث،
١٣٩١ش( و »سیر تاریخی آراء مفسران دربارۀ مفهوم ّقوامون« نوشتۀ جعفر نکونام و دیگران
)پژوهشهای تفسیر تطبیقی١٣٩٧ ،ش( را یاد کرد.
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۱۲۱

بااینحال ،مطالعات یادشده به مضمون کلی آیه توجه نموده ،و دربارۀ تحول فهمها از اجزاء
ً
آن بحث نکردهاند .در مطالعۀ کنونی بنا ست صرفا روی بخش نخست از آیه تمرکز کنیم و سیر
تحول درک مفسران در گذر زمان از این بخش را بازشناسیم؛ همان بخش آغازین آیه که در آن
گفته میشود:

ََْ ُ
ﱢ ُ َﱠ ُ َ َ َ
علی ﱢ
أنفقوا ْ
النساء بما فضل الله َ ْ َ ُ ْ
من
بعضهم َعلی َ ْبعض َو ِبما
الرجال قوامون
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ ْ
أموالهم ....
ِِ

ترجمه :مردان ،سرپرست زنان اند؛ به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی
برتری داده است ،و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند....

میخواهیم با مرور تفاسیر مختلف قرآن کریم بدانیم که در گذر زمان کدام مفسر بر این آیه
تمرکز کرده ،و کدامیک نگاهی گذرا به آن داشته است .نیز ،میخواهیم بدانیم آیا نوع نگاه
ً
مفسران به این آیه در هر دورۀ تاریخی صرفا تفصیلیافتۀ آراء تفسیری پیشین است یا تغییر و
تحول دیگری نیز در آن میتوان مشاهده کرد .نیز ،میخواهیم بدانیم آراء تفسیری در بحث از
آیۀ قوامیت در دورههای تاریخی مختلف با چه مفاهیم اجتماعی پیوند خورده است .مقایسۀ
این آراء و شناخت تحول آنها در گذر زمان میتواند نسبت به پیوند میان فهم قرآن و تحوﻻت
اجتماعی آگاه کند.

 .١تحول تحلیلها از سببنزول آیه

ً
دربارۀ سببنزول این آیه چند روایت با مفهوم تقریبا یکسان نقل شده که مضمون آنها

چنین است :مردی بهخاطر نافرمانی همسرش به صورت او سیلی زد .آن زن به پیامبر )ص(
شکایت برد و حضرت حکم به قصاص شوهر دادند .سپس این آیه نازل شد و مشخص کرد که
مردان برتر از زنان هستند .درنتیجه پیامبر )ص( پی برد که اشتباه کرده است و قصاص ﻻزم

نیست )طبری ،جامع البیان.(٣٨-٣٧ /٥ ،
 (۱-۱تفاسیر کهن

طبری در تفسیر خود چند روایت با همین مضمون را ذکر کرده ،و بدون هیچ رد و نقدی
آنها را پذیرفته است )جامع البیان .(٣٨-٣٧ /٥ ،از روایات میتوان نتیجه گرفت که مرد
میتواند هر ضرب و جرحی ــ بهجز قتل ــ را نسبت به همسرش انجام دهد و او حق قصاص
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ندارد .سمرقندی اشارهای مختصر به سببنزول پیشگفته دارد )سمرقندی ،بحرالعلوم/١ ،
 .(٢٩٩طبرسی )مجمع البیان ،(٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی )روضالجنان (٣٤٨ /٥ ،و فخر

رازی )التفسیر الکبیر (٧٠ /١٠ ،نیز همین روایت یا روایاتی نزدیک به آن را ذکر کرده و پذیرفته
ً
یا دربارۀ آن سکوت کردهاند .زمخشری نیز همین روایات را در سببنزول این آیه آورده ،و صرفا
قدری بیشتر از پیشینیان خود متعرض اختﻼفات فقهی در تفصیل بحث شده است

)زمخشری ،الکشاف .(٥٠٦ /١ ،این مفسران همگی قوامیت را به معنای صاحباختیاری مرد
در تنبیه بدنی زن و مستلزم عدم وجوب قصاص میدانند.
همین رویکرد را در تفاسیر متأخرتر از سدۀ ٧ق نیز میتوان مشاهده کرد .بیضاوی نیز همین

سببنزول را ذکر میکند )انوار التنزیل .(٧٣-٧٢ /٢ ،ابوحیان اندلسی همراه با ذکر سبب ،این
ً
قید را میافزاید که احتماﻻ مرد همسرش را بهخاطر نشوز کتک زده است )البحر المحیط/٣ ،
 .(٦٢٢ثعالبی هیچ شأن نزولی برای آیه ذکر نکرده ،و البته سخنی در مخالفت با فهم غالب نیز
نگفته است )ثعالبی ،التفسیر .(٢٢٩ /٢ ،کاشانی )منهج الصادقین ،(١٨ /٣ ،آلوسی
)روحالمعانی (٢٤ /٣ ،و ﻻهیجی )تفسیر (٤٧٠-٤٦٩ /١ ،نیز همین سببنزول را برای آیه

ذکر کردهاند .بهاینترتیب ،گو یا مضمون روایت شأن نزول مورد پذیرش همۀ این مفسران قرار
ً
گرفته ،و بحثی اگر احیانا هست ،بر سر جزئیات و استثنائات آن است.
 (۲-۱تفاسیر معاصر

در تفاسیر معاصر با نگاه دیگری به سببنزول آیه روبهرو میشویم .برخی معاصران در
ً
تفاسیر خود هرگز چنین سببنزولی را برای آیه یاد نمیکنند .برای نمونه ،سید قطب اصﻼ این
ً
سببنزول را مطرح نمیکند )بنگرید به :قطب ،فی ظﻼل القرآن .(٦٤٨ /٢ ،احتماﻻ دلیل این
خودداری آن است که چنین سببنزولی را برای آیه پذیرفتنی نمیداند .بانو امین اصفهانی،
ً
محمدجواد مغنیه و محمدتقی مدرسی اساسا سببنزولی برای این آیه ذکر نکردهاند )بنگرید

به :امین ،مخزنالعرفان٦٣-٦٢ /٤ ،؛ مغنیه ،الکاشف٣١٥-٣١٣ /٢ ،؛ مدرسی ،من هدی
القرآن.(٧٥-٧٣ /٢ ،
برخی دیگر از مفسران ،گرچه متعرض روایات سببنزول مذکور برای آیه شدهاند ،در آنها
ً
تردیدهایی نیز روا ،یا اساسا روی مدلوﻻت جنبی آن روایتها تمرکز داشتهاند .برای نمونه،
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طباطبایی همان سببنزول را برای آیه ذکر کرده ،و برپایۀ آن علت حکم ضرب زنان در ادامۀ آیه
را نشوز زن دانسته است؛ چرا که زدن زن بدون دلیل قانعکننده با ادامۀ آیه ــ که به رفتار نیکو با
زن توصیه میکند ــ منافات دارد .وی سپس نقدی نیز به این روایت وارد میکند و آن را با
عصمت پیامبر )ص( در تضاد میداند؛ چراکه روایت فوق گو یای این است که پیامبر )ص( در
حکم و تشریع دچار اشتباه شدند و خدا با نزول این آیه اشتباه آن حضرت را تصحیح کرد

)طباطبایی ،المیزان.(٣٤٩-٣٤٨ /٤ ،
ً
صادقی تهرانی نیز با انتقال روایت شأن نزول آیه به پاورقی عمﻼ آن را به حاشیۀ بحث خود
ً
میراند و از آن صرفا نسخ سنت نبوی در قصاص بین زن و شوهر را میجوید و البته تأکید
میکند که در این زمینه روایات مشابه دیگری نیز وجود دارد )صادقی تهرانی ،الفرقان/٧ ،
 .(٣٩وی بر خﻼف تفسیری که از این آیه ارائه داده ،نقدی بر این روایت مطرح نکرده است.
بااینحال ،ذکر آن در پاورقی گویا ست که وی نمیخواهد چنین روایاتی را در تفسیر آیه
بهصورت مستقیم دخالت دهد.
از میان مفسران معاصر ،فضلالله بهصراحت روایات سببنزول این آیه را رد میکند؛ زیرا
ً
معتقد است که این آیه برخﻼف آنچه در روایات شأن نزول آمده است اساسا منافاتی با
قصاص ندارد؛ بلکه در پی بیان مسئله نقش مرد در زندگی زناشو یی ،و قیمومیت او بر زن است
و منافاتی بین قصاص و ّقوام بودن مرد نیست .وی احتمال میدهد که این روایات از طریقی
غیرقابلاعتماد و به اجتهاد افراد نقل شده باشند .فضلالله همچنین اشکال طباطبایی در منافات
این روایت با عصمت را بازگو کرده است )فضلالله ،من وحی القرآن.(٢٢٩-٢٢٨ /٧ ،
 (۳-۱تحلیل تمایز نگاه معاصران و قدما

تفاسیر غیرمعاصر با نگاهی مثبت به روایات سببنزول این آیه پرداخته و اغلب آن را
ً
پذیرفته بودند .میشد انتظار داشته باشیم که مثﻼ به این نکته توجه نشان دهند که برپایۀ
گزارشهای تاریخی ،سعد بن ربیع یعنی همان صحابی که گفته شده است رفتار او با همسرش
به نزول این آیه انجامید دستکم سه سال پیش از نزول سورۀ نساء در جنگی از دنیا رفته است
)معموری» ،بررسی سیر تطور« .(١٤٥-١٤٤ ،این رویکرد البته با توجه به غلبۀ فضای
مردساﻻرانه در جوامع گذشته غریب نیست.
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از آن سو ،مفسران معاصر سعی کردهاند از محدود کردن آیه به فضای سببنزول پرهیز
نمایند .ایشان بیشتر به جنبههای عمومی حکم مذکور در آن توجه نشان دادهاند .از میان این
مفسران ،برخی مثل فضلالله بهصراحت روایات شأن نزول را رد کردهاند .آنها نیز که ترجیح
دادهاند این روایتها را بپذیرند کوشیدهاند مدلوﻻت آن را در بحث از آیه به حاشیه بکشانند یا با
قیود مختلفی مضمون آن را پذیرا شوند .برخی نیز همچون سید قطب ،مغنیه و مدرسی هم
ً
اساسا ترجیح دادهاند وارد بحث از روایات سببنزول نشوند.

َ
 .٢معنای قّوامّیت

َ
یکی از واژههای کلیدی این آیه واژۀ »قّوام« است که بر اساس تحلیلهای سنتی صرف

عربی باید آن را صیغۀ مبالغه از ریشه قوم انگاشت .توسعه یا تضییق معنای این واژه میتواند
درک مفسر از معنای کل آیه را تحت تأثیر قرار دهد .اکنون میخواهیم تحول تاریخی
برداشتهای مفسران از این واژه را مرور کنیم.
 (۱-۲قوامیت به معنای امیر بودن

طبری در تفسیر خود قوامیت را چنین معنا کرده است که مردان امیر بر زنانشان اند .زنان
هم باید اوامر الهی را در اطاعت شوهران بپذیرند و از آنان پیروی کنند )جامع البیان.(٣٧ /٥ ،

سمرقندی نیز در بحرالعلوم ) (٢٩٩ /١قوامیت را به معنای تسلط مردان بر زنانشان در امور
مختلف تفسیر کرده ،و این را مستلزم اموری همچون تأدیب زنان هم دانسته است.

طبرسی هم در مجمع البیان ) (٦٩-٦٨ /٣از کاربست واژه در آیه چنین میفهمد که آیه
مردان را سرپرست و در تدبیر زندگی و تربیت و تعلیم و امور مشابه مسلط بر زنان معرفی کرده،
و بدینترتیب ،قوامیت را به معنای وﻻیت مرد بر زن گرفته است .ابوالفتوح رازی
)روضالجنان (٣٤٨ /٥ ،و فخر رازی )التفسیر الکبیر (٧٠ /١٠ ،نیز گذرا همین معانی را
دربارۀ واژه بیان کردهاند؛امری که نشان میدهد چنین معنایی از نگاهشان بهقدری بدیهی بوده
که مستغنی از بحث انگاشته شده است .زمخشری نیز قوامیت را به معنای حق امر و نهی زنان

و همانند وﻻیت حاکم بر رعیت دانسته است )الکشاف.(٥٠٥ /١ ،

بیضاوی نیز در این باره تعابیری مشابه زمخشری دارد )بیضاوی ،انوار التنزیل.(٧٢ /٢ ،
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اینگونه ،به نظر میرسد زمخشری و بیضاوی ،متأثر از همان سببنزولی که پیش از این گفته
شد ،قوامیت را بهطور جزئیتر به معنای صاحباختیاری مرد در تنبیه بدنی زن میدانند؛ به این
معنا که هرگاه مردی همسر خود را تنبیه بدنی کند ،قصاص ﻻزم نخواهد آمد .ابوحیان اندلسی
قوامیت را به معنای انجام دادن امور ،نگهبانی و حفاظت دانسته است و بیانش مضمونی شبیه

بیان طبرسی دارد )البحر المحیط .(٦٢٣ /٣ ،ثعالبی ،حفظ ،استیﻼ و امارت مرد بر زن را
لوازم ّقوامیت مرد دانسته است )التفسیر.(٢٢٩ /٢ ،

فتحالله کاشانی نیز بیانی شبیه زمخشری و بیضاوی دارد )کاشانی ،منهج الصادقین/٣ ،

 .(١٨ﻻهیجی نیز بهگونهای مختصر همین معانی را برای قوامیت ذکر کرده است )ﻻهیجی،

تفسیر .(٤٦٩ /١ ،آلوسی با بیان رأیی بسیار مشابه دیگر مفسران ،تنها این نکته را میافزاید که
کاربرد جملۀ اسمیه و استفاده از صیغۀ مبالغه نشاندهندۀ رسوخ وصف ّ
قوامیت در مردان است
)بنگرید به :آلوسی ،روحالمعانی.(٢٣ /٣ ،
 (۲-۲نگرش معاصران

اغلب مفسران معاصر قوامیت مردان بر زنان را به مدیریت خانواده مرتبط دانستهاند .سید
قطب عﻼوه بر بحثهای واژگانی معمول ،برای روشن شدن معنای قوام بحث مفصلی دربارۀ
خانواده مینماید و سعی میکند قوام بودن مرد را بهخاطر علل تکو ینی و تفاوت در
استعدادهای زن و مرد ،و از باب توزیع وظایف بداند و تصو یری عادﻻنه از آن ارائه دهد
)قطب ،فی ظﻼل القرآن.(٦٥٢-٦٤٨ /٢ ،
مغنیه تأکید میکند که منظور از قوامیت مرد سلطۀ مطلق و دیکتاتوری نیست .نیز،
میافزاید قوامیت به این معنی نیست که زن هیچ اراده و اختیاری ندارد؛ بلکه منظور این است
که شوهر گونهای از وﻻیت را بر همسرش دارد؛ وﻻیتی که از نظر فقهی مستلزم دادن حق طﻼق
به شوهر ،لزوم اطاعت زن از شوهر در امور جنسی ،و لزوم کسب اجازۀ زن از شوهر برای
خروج از منزل است .وی در پایان تأکید میکند که قوامیت مرد منحصر به همین امور است
َﱠ
)مغنیه ،الکاشف .(٣١٥ /٢ ،گویی مغنیه در پی پاسخگو یی به این اشکال ُمقدر است که آیا
قوام بودن مطلق است یا نه .وی همچنین بر این باور است که اگر شوهر نتواند بر زن انفاق کند
ــ چه از روی عناد ،چه از روی عجز ــ قوام بودن خود را از دست میدهد و زن میتواند از
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حاکم شرع درخواست طﻼق نماید )مغنیه ،الکاشف.(٣١٦ /٢ ،
َُ ﱠ
بیانات فضلالله نشان میدهد او نیز همچون مغنیه خود را با یک اشکال مقدر روبهرو
میبیند .وی میگوید منظور از قوام بودن مرد ،حقی است که او بهواسطۀ تحمل مسئولیت
خانواده به دست میآورد و این حق محدود است .نیز ،میافزاید که قوام بودن مرد به معنی
سیادت و سیطرهای نیست که زن نتواند هیچ حرفی در مقابل شوهر بزند و هیچ اختیاری در
امور مادی و حیاتی خود نداشته باشد تا به شخصیتی وابسته و پوچ تبدیل شود .نیز ،تأکید

میکند صدور چنین احکامی از شارع مقدس بعید است )فضلالله ،من وحی القرآن/٧ ،
.(٢٣٢-٢٣١
محمدتقی مدرسی نیز در توضیح معنای قوامیت به روابط مردان و زنان در خانواده نظر
دارد .او در توضیح معنای ریشه ،قّیم را به معنای نظمدهنده میگیرد .بر همین اساسّ ،قوامیت
مردان را نیز به معنای تنظیمکنندگی مستمر شئون زنان میداند و مستلزم مسئولیت تام ردان در
قبال شئون زنانشان میانگارد .در توضیح وجه چنین حکمی هم میگو ید که طبیعت آفرینش
مرد بر حب ریاست ،و طبیعت زن بر حب اطاعت بنا شده است .به همین دلیل ،گاه مردان به
حقوق زنان تجاوزاتی میکنند .این تجاوزها سبب شده است که کتب آسمانی در پی جلوگیری
برآیند و موارد مدیریت مردان بر زنان را چنان محدود کنند که از سویی با طبیعت دو جنس
سازگار باشد و از دیگر سو مانع فساد گردد .اسﻼم نیز همسو با دیگر کتب آسمانی بهخاطر
همین سازگاریاش با فطرت انسان ،مدیریت خانواده را بر دوش مرد گذاشته ،و البته حدودی
نیز برای او تعیین کرده است )مدرسی ،من هدی القرآن.(٧٤-٧٣ /٢ ،
طباطبایی معنای قیمومیت مرد را این میداند که چون مرد هزینه زندگی زن را از مال
خودش میدهد تا استمتاع ببرد ،زن باید در امور مربوط به استمتاع از او اطاعت کند و در اموال
شوهرش که به او سپرده خیانت نکند .از نظر طباطبایی ،دامنۀ استقﻼل و آزادی زنان تا آنجایی
گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد .او نیز بحث گستردهای در باب خانواده

مطرح کرده است )طباطبایی ،المیزان (٣٥٢-٣٤٦ /٤ ،و درعینحال بر این نیز تأکید میکند
که قوامیت مردمان بر زنان محدود به مسئولیت مردان در خانواده نیست؛ بلکه این آیه مسئولیت

مطلق و تام مردمان در خصوص نیازهای جنس مؤنث را بیان میکند )همان.(٣٤٣ /٤ ،
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یگانه مفسری که بیانش تا حدودی خارج چارچوب پیوند آیه با مباحث خانواده قرار
میگیرد صادقی تهرانی است .او همچون طباطبایی منظور از قوام بودن مردان را قوام بودن
مطلق بر مطلق زنان میداند و محدودیت آن به خانواده را نمیپذیرد .ازآنسو ،همان اندازه که
طباطبایی بر پیوند میان آیه با مسائل خانواده تأکید میکند ،وی بر استقﻼل بحث آیه از مسائل

خانواده و گستردهتر بودن دامنۀ شمول حکم آن تأکید دارد .او بر این باور است که اگر قرآن

مسئله را در محدودۀ خانواده طرح میکند ازآنرو ست که دیگر محیطها بر پایه خانواده شکل
میگیرند؛ نه بدانسبب که حکم آیه محدود به وﻻیتی در محدودۀ خانواده است )صادقی

تهرانی ،الفرقان.(٣٦ /٧ ،

اینگونه ،مسئولیت قوامیت را مستلزم محافظت و حراست مردان از همۀ افراد جنس مؤنث
خواه در امور تکو ینی و خواه در امور تشریعی ،و حراست از وجود و کرامت زنان و کلیۀ حقوق

و نیازهای ایشان میداند )صادقی تهرانی ،الفرقان .(٣٧-٣٦ /٧ ،وی میافزاید وﻻیت و
قوامیت مردان بر زنان مانند سایر وﻻیتها در اسﻼم ،محدود و تابع مصالح است :همانطور
که مردان در اینجا فضیلت دارند ،مسئولیت بیشتری نیز داشته و لغزش بیشتری خواهند
داشت؛ اما زنان که مسئولیت ندارند ،سعادتمندتر و راحتتر خواهند زیست )صادقی تهرانی،
الفرقان.(٤٢-٤١ /٧ ،
ً
ً
یگانه مفسری که کامﻼ برخﻼف انتظار از روی آیه کامﻼ گذرا عبور کرده بانو امین اصفهانی
ّ َ
است .وی به همین بسنده میکند که َق ّ
مهم کِس دیگری را پیگیری
امور
که
بداند
ی
کس
ا
ر
ام
و
ِ
َ
میکند و به انجام میرساند )امین ،مخزنالعرفان.(٦٢ /٤ ،
 (۳-۲هستۀ معنایی مشترک در آراء مفسران

چنانکه از مرور تفاسیر فوق آشکار میشود ،معنای مشترکی که مفسران مسلمان در طول
تاریخ از واژه قوام داشتهاند همان معنای وﻻیت مرد بر زن و مدیریت مرد بر امور زن است؛
هرچند معدود افرادی چون طباطبایی و صادقی تهرانی چنین قوامیتی را محدود به خانواده
ندانسته ،و آن را به شکل مطلق بر وظائف جنس مرد بر جنس زن حمل کردهاند .بااینحال ،از
مرور تفاسیر میتوان دریافت هرچه به دوران معاصر نزدیک میشویم معنای قوامیت که پیش از
این بدیهی و مستغنی از توضیح دانسته میشد ،بیشتر محل بحث و تأمل واقع شده است.
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در تفاسیر سدههای متقدم و میانه گذرا به بحث از قوامیت پرداخته شده بود .موارد کوشش
برای تفصیل بحث در این تفاسیر اندک بودند .در این تفاسیر سخن از محدودیت و قیدی در
دایرۀ فعالیت فردی که ّقوام است نیست و همه چیز روشن و حلشده به نظر میرسد؛ انگار
چالشی در این زمینه وجود ندارد .ازآنسو ،هرچه به دوران معاصر نزدیکتر میشو یم ،قیودی
برای قوام ذکر میشود :گو یا سؤالی در جامعه شکل گرفته که مفسران خود را موظف به
پاسخگو یی در برابر آن میدانند.
بدینترتیب ،مشاهده میکنیم که مفسران معاصری همچون مغنیه ،فضلالله ،مدرسی و
صادقی تهرانی بر محدود بودن این وﻻیت و قوامیت تأکید میکنند ،با توضیحاتشان در رد
قوامیت مطلق میکوشند ،چنین قوامیت مطلقی را نوعی دیکتاتوری مرد میانگارند ،و لزوم
اطاعت بیچون و چرای زنان از مردان در همۀ شئون زندگی را نفی میکنند .این توضیحات
هرگز در تفاسیری که پیش از دوران معاصر نوشته شدهاند به چشم نمیخورد .پیدا ست
موضعگیریها تحت تأثیر فضای دفاع از حقوق زنان در دوران معاصر است.

 .٣تفضیل رجال بر نساء
محور دیگر بحث در اغلب تفاسیر این است که آیا میتوان از آیه نتیجهای دربارۀ برتری
ً
مطلق مردان بر زنان گرفت یا نه .رویکرد مفسران سنتی و معاصر در تحلیل این مسئله نیز کامﻼ
متمایز است.
 (۱-۳تعلیلهای سنتی دربارۀ تفضیل

طبری رجال و نساء را به معنای شوهران و همسرانشان میداند؛ نه مطلق مردان و زنان .بر
این اساس ،تفضیل »بعضهم علی بعض« در آیه را به معنای برتری شوهران بر زنانشان
میانگارد و علت این برتری را نفقهدهی مردان و تﻼش ایشان میداند) .طبری ،جامع البیان،
 .(٣٧ /٥طبری سخنی از قبیل برتریهای عقﻼنی مرد نمیگوید .بااینحال ،مفسران بعد از وی
به این میگرایند که بر چنین برتریهایی تأکید کنند.
از عبارات تفسیر سمرقندی میتوان چنین برداشت کرد که وی این تفضیل را محدود به زن
و شوهر نمیداند و مطلق تفضیل مردان بر زنان مدنظر او ست .وی مردان را در عقل و تدبیر و
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قوت نفس برتر از زنان برمیشمارد و طبع مرد را به دلیل غلبۀ حرارت و خشکی برتر و قویتر از
َ
طبع سرد و تِر زن میداند )سمرقندی ،بحرالعلوم .(٣٠٠-٢٩٩ /١ ،گرچه طبرسی به صراحت
نمیگوید ،به نظر میرسد برداشت وی هم از تفضیل رجال بر نساء برتری شوهران بر زنان
است .او عﻼوه بر بحث از برتریهای تشریعی مردان بر زنان در َمهر و نفقه ،برتریهای
تکوینیای همچون قدرت علم و عقل و حسن رأی و مصمم بودن برای مردان برمیشمارد
)طبرسی ،مجمع البیان .(٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی نیز همسو با طبرسی ،تفاوتهای فقهی در
احکام زن و مرد ــ مانند ارث ،دیه ،حق طﻼق و مردانه بودن نبوت و امامت و خﻼفت ــ و نیز
تفاوتهایی تکوینی همچون نقصان عقل و ایمان زنان را مطرح میکند و از این طریق در پی
اثبات برتری مردان بر زنان است )روضالجنان.(٣٤٩-٣٤٨ /٥ ،

زمخشری نیز برتری مرد بر زن را از آیه فهمیده ،و برداشتی اعتقادی ـ سیاسی نیز مطابق با
نظر معتزله از این بخش آیه کرده است .وی میگو ید آیه نشان میدهد که دلیل وﻻیت فضیلت
و برتری است؛ نه قهر و غلبه .او نیز مانند مفسران پیشین ،از جمله طبرسی ،برتریهای سنتی و
فقهی مردان بر زنان را برمیشمارد و البته این نکته را مطرح میکند که این برتریها کلی و
عمومی است و ممکن است یک زن خاص ،در یک و یژگی خاص ،برتر از مردان یا حداقل برابر
با آنان باشد .بدینترتیب ،وی نیمنگاهی هم به احتمال برتری زن بر مرد دارد )زمخشری،
الکشاف .(٥٠٥ /١ ،فخر رازی همچون ابوالفتوح رازی عمل میکند ،مصادیق متعدد برتری
مرد بر زن را برمیشمرد و البته اشارۀ کوتاهی نیز به اغلبی بودن این برتری دارد )فخر رازی،

التفسیر الکبیر.(٧١-٧٠ /١٠ ،

َ
بیضاوی قوامیت و تفضیل مردان بر زنان را نتیجۀ دو دسته فضائل َوهبی و کسبی ایشان

میداند و کمال عقل و حسن تدبیر و قدرت جسمانی بیشتر و اعتبار بیشتر شهادت در
محکمه و سهم باﻻتر در ارث و وظائف حاصل از ازدواج از جمله مهر و نفقه را مصداق این دو
دسته فضائل میداند )بیضاوی ،انوار التنزیل .(٧٢ /٢ ،از اینجا میتوان احتمال داد که او از
آیه فقط برتری شوهر بر زن را درنیافته است؛ بلکه برتری مطلق مردان بر زنان را مد نظر دارد؛
هرچند بهصراحت اشارهای نمیکند.
ابوحیان اندلسی نیز برتری مطلق جنس مرد بر جنس زن را از آیه استنباط کرده است .او

۱۳۰

پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،سال اول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش ـــــــــــــــــــــــــــ

توضیح میدهد که قرآن به جای »فضل الله بعضهم علی بعض« نگفته است »فضل الله
علیهن« و ضمیر را با ابهام مطرح کرده است .بعد از این نتیجه میگیرد که ممکن است یک زن
َ َ
اغلبی مردان
خاص بر مردی خاص برتری داشته باشد؛ اما البته حکم کلی از دید وی نیز برتری
ِ
بر زنان است .وی نیز همانند زمخشری دلیل وﻻیت را از این آیه استخراج میکند .از نظر او هم
دلیل وﻻیت مردان فضل ایشان است؛ نه غلبه و قدرت )ابوحیان ،البحر المحیط.(٦٢٣ /٣ ،

ثعالبی نیز تفضیل و قوامیت مردان را به هم پیوند میزند و امر و نهی زن توسط مرد در
احکام و واجبات شرعی ،و همچنین وظایف زن نسبت به حفظ مال و نیکی به خانوادۀ شوهر را

نتیجۀ پذیرش این تفضیل میداند )ثعالبی ،التفسیر .(٢٢٩ /٢ ،کاشانی هم در بحث
مختصرش همان برتریهای سنتی مردان را مطرح کرده است؛برتریهایی از این قبیل که
لت مردان بر زنان این است که همۀ انبیاء و امامان مرد بودهاند
کاملترین و شریفترین فضی ِ
)کاشانی ،منهج الصادقین .(١٩-١٨ /٣ ،ﻻهیجی نیز با رویکردی مشابه به روایتی استناد

میکند که برپایۀ آن اگر مردان نبودند زنان خلق نمیشدند .البته او ادامۀ آیه را متضمن مدح
زنان میداند )ﻻهیجی ،تفسیر.(٤٧٠-٤٦٩ /١ ،

آلوسی تفکیک بیضاوی از برتریهای وهبی و کسبی مردان را باز میگوید .نیز ،بدون آنکه

از ابوحیان اندلسی اسم بیاورد به گفتارش اشاره ،و آن را نقد میکند» :گفتهاند چون قرآن
ُ ََ
َ ﱠ
الله علیَهﱠن« نیاورده ،و مرجع ضمیر را به صورت مبهم مطرح
عبارت را به صورت »فضلهم

کرده است معلوم میشود که بعضی از زنان ممکن است از بسیاری مردان بافضیلتتر
باشند .«...آلوسی سپس این دیدگاه را رد میکند و میگو ید علت عدمتفصیل و ذکر مردان در

قرآن این بوده که برتری مردان بر زنان بسیار واضح است .او در ادامه روایاتی را هم که در آنها

حق مرد بر زن را نزدیک به مرز وجوب سجدۀ زن بر شوهر میشناساند ذکر کرده است
)روحالمعانی.(٢٤-٢٣ /٣ ،

 (۲-۳سویۀ غالب در تفاسیر معاصر

ً
در تفاسیر معاصر با نگاهی تقریبا نو به تفضیل مردان بر زنان مواجه میشو یم .سید قطب
در تفسیر این آیه بر تساوی زن و مرد در اجر و ثواب اعمال و استقﻼل شخصیت مدنی زن با
توجه به سایر آیات اشاره کرده است )قطب ،فی ظﻼل القرآن .(٦٤٩ /٢ ،به نظر میرسد با این
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ً
کار میخواهد فضیلت مردان بر زنان را مقید کند .این مسئله در تفاسیر پیشین ،یا اصﻼ مورد
اعتنا واقع نشده بود یا ظهوری بسیار کمرنگ داشت.
سید قطب به استعدادهای جسمی و روحی و وظایف متفاوت زن و مرد اشاره میکند و
شرایط طبیعی را دلیل این تفاوتها و برتریهای مذکور در آیه برای مردان میداند .وی بر این
باور است که به دلیل همین تفاوتها اگر خداوند زنان را ّقوام بر مردان قرار میداد به زن ظلم
کرده بود .او سرپیچی از این قاعدۀ فطری را نیز دلیل مشکﻼت برخی خانوادهها در جاهلیت
ً
قدیم و جدید )یعنی فرهنگ غربی( میداند .نیز ،به رغم تفاسیر پیشین که یا اصﻼ برتریهای
زنان را مطرح نمیکردند یا فقط احتمال آن را میدادند ،بهصراحت عاطفه ،انعطافپذیری و
سرعت در برآوردن نیازهای کودک را برتریهای زنان بر مردان میشناساند )همانجا(.
وی در ادامه نیز درصدد بیان قیودی برای ّقوام بودن و برتری برمیآید و توضیح میدهد که
این قوامیت بدان معنا نیست که زن در خانه و جامعه هیچ شخصیت و استقﻼلی ندارد
)همانجا( .توضیحات وی نشان میدهد که در گفتمانی جدید نسبت به مسائل زنان حضور
دارد و در پی پاسخگو یی به سؤاﻻت جدیدی است که پیش از این برای مفسران مطرح نبوده
است و ازهمینرو برای دفاع از زنان احساس وظیفه میکند.
طباطبایی نیز ،تفضیل را به معنی زیادتهایی میداند که خداوند در انجام امور سخت به
مردان داده است .بدینترتیب ،بهنوعی آن را مقید میکند .همچنین از عمومیت تفضیل نتیجه
میگیرد که قوامیت مردان فقط به معنای قیمومت شوهر بر زن نیست و وصفی برای نوع مردان
در برابر نوع زنان است .وی همچنین قیم بودن مرد بر زن را نافی استقﻼل فردی و مالی و ارادۀ
شخصی زنان نمیداند .نیز ،از آیه برداشت میکند که اسﻼم ،ضمن رد نکردن ارزش احساسات
زنانه ،زمام امور را به مردان میسپارد؛ چرا که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است .طباطبایی
میگو ید طایفۀ مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف از زنان ممتاز اند و زنان به
عواطف بیشتر شناخته میشوند .بدینترتیب ،یک برتری دوطرفه را مطرح میکنند
عقل کمتر و
ِ
ِ
که از یک لحاظ ،باعث برتری مردان و از لحاظ دیگر ،باعث برتری زنان میشود )طباطبایی،

المیزان.(٣٤٧ ،٣٤٤-٣٤٣ /٤ ،

بانو امین اصفهانی ضمن بحثی بسیار مختصر تنها به این نکته اشاره میکند که برتری
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مردان بر زنان امری ناظر به اغلب مصادیق است؛ وگرنه ،چهبسا برخی زنان حتی در عقل و

نیروی بدنی بر بعضی مردان برتری داشته باشند )امین ،مخزنالعرفان .(٦٣ /٤ ،در اینجا
برخﻼف انتظار میبینیم که بانو امین به مباحث حقوق زنان توجه بسیار کمرنگی نشان داده ،و
نگرش مفسران کهن را پذیرا شده است.
محمد جواد مغنیه بر خﻼف تفاسیر متقدم که گاه خلقت زن را طفیل آفرینش مرد
مینمایاندند به این تصریح میکند که زندگی بدون زن یا بدون مرد استوار نمیماند .او معتقد
است اگر زنان و مردان از همۀ جهات مساوی بودند اکتفاء خدا به خلق یک جنس کافی بود.
وی دعوت به مساوات بین زن و مرد در همه چیز را مخالف منطق حیات میداند و گو یا با این
سخن ،کنایهای به فمینیستها میزند! نیز ،بر خﻼف طباطبایی معتقد است منظور آیه برتری
مطلق مردان بر مطلق زنان نیست؛ بلکه برتری شوهران بر همسرانشان مورد بحث است .وی
مصادیق میداند و این را نیز محتمل میانگارد
نیز حکم تفضیل را اغلبی و نتیجۀ نظر به بیشتر
ِ

که گاه زنانی از برخی جهات بر مردان برتریهایی داشته باشند )مغنیه ،الکاشف-٣١٤ /٢ ،
.(٣١٥
فضلالله ضمن نقل و پذیرش نظریۀ مشهور تفضیل مردان بر زنان میگو ید با توجه به
تشریعات مساوی برای زن و مرد در اکثر جوانب ،و با توجه به تجربیات ما مبنی بر حضور

بسیاری از زنان در عرصههای فکری و اجتماعی همپای مردان مشخص میشود که میزان عقل
زن و مرد برابر است؛ اما آنچه در روایات به عنوان نقصان عقل زنان ذکر شده ،از ناحیۀ سلبی
است نه ایجابی )فضلالله ،من وحی القرآن .(٢٣٦-٢٣٥ /٧ ،گو یا مقصود فضلالله این
است که در مرحلۀ ثبوت عقل زن و مرد یکسان است؛ ولی در مرحلۀ کاربرد ،حجاب
ً
احساسات ــ مخصوصا در مسائل خانوادگی ــ مانع کاربرد حداکثری عقل در زنان میشود.
فضلالله میافزاید که در بحث قرآن از شهادت زنان نیز به امکان انحراف ایشان اشاره شده

است نه حتمیت آن .بدینترتیب ،دلیل برتری مردان همین است که کمتر تحت تأثیر احساسات
قرار میگیرند .او در ادامه نیز یادآور میشود که و یژگیهای بدنی زنان مثل وضع حمل و
شیردهی و تربیت فرزند هم باعث نیاز او به حمایت مردان میشود و مدیریت مردان بر خانواده
و سرپرستی امور زنان را ضروری میکند )همانجا(.
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 (۳-۳تأکید معاصران بر کرامت زنان

اغلب مفسران سدههای متقدم و میانه حتی اشارهای به برتریهای احتمالی زنان بر مردان
نمیکردند .شواهد نشان میدهد که این رویکرد در دوران معاصر تغییر کرده ،و توجه به صفات
ارزشمندی که در زنان بیش از مردان یافت میشود گسترش یافته است .نتیجه آن شده است که
ً
مفسران دیگر کمتر از برتری وجودی مردان بر زنان سخن بگویند ،یا مثﻼ تفضیل مردان بر زنان
ً
را حکمی واقعبینانه و متناسب با میل فطری دو جنس و مدیریت آن بشناسانند یا مثﻼ تعبیر
»فضل الله بعضهم علی بعض« را نه به معنای تفضیل مردان بر زنان که به معنای کلی تفضیل
برخی انسانها بر انسانهای دیگر بگیرند )برای نمونه ،بنگرید به :مدرسی ،من هدی القرآن ،
.(٧٤-٧٣ /٢
برخی مفسران نیز گرچه برتری مردان بر زنان را پذیرا میشوند و آن را به معنای برتری
عقلی ،بدنی و فکری میدانند ،چنین تفضیلی را نتیجۀ حکمت الهی برای حراست از وجود و
کرامت زنان در کلیه حقوق و نیازهایشان میدانند .از آن جمله صادقی تهرانی است .وی با
تأکید بر این که »اگر زنان ،شایسته حمایت نمیبودند ،قوام بودن مردان بر آنان واجب نمیشد«
بهنوعی میخواهد بر حقوق متقابل و کرامت ذاتی زنان هم تأکید کند و بهصراحت میگوید
همانطور که مردان بر زنان در بعضی جهات فضیلت دارند ،زنان نیز در بعضی جهات افضل

از مردان هستند )صادقی تهرانی ،الفرقان.(٤٢-٣٦ /٧ ،
صادقی ّقوام بودن را فقط به خاطر ذکور بودن مردان نمیداند؛ بلکه آن را نتیجۀ شایستگی

جنس مرد برای این مسئولیت دانسته است .او میگوید در صورت فقدان این شایستگی قوامیت
ً
عکس میشود یا از دو طرف ساقط میگردد .صادقی با اشاره به دیگر آیات قرآن )مثﻼ نحل/
 (٩٧این نکته را نیز مطرح میکند که منظور از تفضیل ،برتری مردان در ثواب و فضیلت نیست.
نیز ،دلیل این تفضیلها را حکمت خداوند میداند و وﻻیت و ّقوامیت مردان بر زنان را مانند
َ
سایر وﻻیتها ،محدود و تابع مصالح میشناساند .وی حتی به نحوی تﻼش میکند تفضیل
مردان بر زنان را مایۀ دردسر و لغزش و مسئولیت بیشتر ،و از طرف دیگر ،راحتی و سعادت

برای زنان بازنماید )صادقی تهرانی ،الفرقان.(٤٢-٣٦ /٧ ،

اینگونه ،در مقام جمعبندی از بحث نگرشهای مفسران به تفضیل مردان باید بگوییم که
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ً
در تفاسیر متقدم تمرکز روی برتری مردان بر زنان است و اصﻼ بحثی از موارد عدم برتری مردان
بر زنان یا تساوی مرد و زن در برخی امور یا احتمال وجود و یژگیهای برتری در زنان نسبت به
مردان نیست؛ اما در دوران معاصر ،برخی و یژگیهای برتر زنان نسبت به مردان همچون یک
واقعیت عینی در کنار و یژگی های برتر مردان نسبت به زنان مطرح میشود .نکتۀ دیگر اینکه در
تفاسیر پیشینیان گرایشی به آن دیده میشد که تفضیل را به معنای برتری مطلق مردان بر زنان
بدانند؛ اما در تفاسیر معاصر این نظریه نقد و رد میشود و بهعکس ،کوششها به سمت
محدود نشان دادن و ارائۀ قیودی برای این تفضیل میرود؛ آنسان که با توجه به آیات دیگر نشان
داده شود زن و مرد در کسب اجر و ثواب اعمال یکسان هستند .نکتۀ آخر هم اینکه با توجه به
طرح گفتمان جدید در مسائل و حقوق زنان و بحثهای فمینیسم ،گاه دیده میشود که مفسران
معاصر در مقام پاسخگو یی و موضعگیری در مقابل آرائی مانند تساوی مرد و زن در همۀ ابعاد
برآمدهاند.

 .٤مقایسۀ نحوۀ پردازش بحث
تفاوت بیانها و تفاسیر مفسران یگانه جایی نیست که میشود اختﻼف رویکردشان با
همدیگر را بازشناخت .نحوۀ ورود مفسران به بحث از یک آیه ،میزان حجمی که به بحث از آن
اختصاص میدهد و پیوندی که میان آن با مسائل دیگر برقرار میکند همگی میتوانند حاکی از
نوع نگاه مفسر باشند .اکنون بنا داریم در آخرین مرحله از مرور تاریخی آراء مفسران به تفاوت
ایشان در نحوۀ پردازش بحث توجه کنیم.
 (۱-۴حجم بحثها دربارۀ تفضیل

مقایسه حجم مباحث تفاسیر مختلف دربارۀ بخش نخست از آیۀ قوامیت میتواند
نشاندهندۀ اهمیت یا چالشبرانگیز بودن این آیه برای آن مفسر یا بهعکس ،معمولی و
غیرچالشی دیده شدن آن باشد .توضیحات مفسران کهن دربارۀ این آیه هیچ نشانی از آن ندارد
که در مقام تفسیر آن خود را در قیاس با دیگر آیات گرفتار چالشی مهم دیدهاند .مؤلفان این
تفاسیر بحثهایی بسیار مختصر دربارۀ این آیه کردهاند .گو یا مسئله خاصی در این آیه مطرح
نشده ،و همه چیز روشن است و موضوعات این آیه مسئلهای مبتلٰیبه نیست که نیاز باشد روی
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آن تمرکز و یژهای کنند.

برای نمونه ،طبری در تفسیر قوامیت بحثی کوتاه ارائه میدهد )جامع البیان(٣٨-٣٧ /٥ ،

و گفتار سمرقندی نیز دربارۀ این بخش از آیه بسیار کوتاه است )سمرقندی ،بحرالعلوم/١ ،
 .(٣٠٠-٢٩٩طبرسی نیز تفسیری بسیار مختصر و گذرا از آیه ارائه میکند .گو یا همه چیز

روشن است و مسئلۀ خاصی مطرح نیست تا نیاز باشد روی آن تمرکز بشود )طبرسی ،مجمع
البیان .(٦٩-٦٨ /٣ ،ابوالفتوح رازی )روضالجنان (٣٤٩-٣٤٨ /٥ ،و زمخشری )الکشاف،
 (٥٠٦-٥٠٥ /١نیز در قیاس با بحثشان از دیگر آیات ،بحثی با حجمی متوسط در تفسیر این
آیه مطرح کردهاند .فخر رازی نیز که به طول بحث مشهور است وقتی به این آیه میرسد

سخنانی اندک دارد )فخر رازی ،التفسیر الکبیر .(٧١-٧٠ /١٠ ،بحث بیضاوی نیز بسیار
مختصر است )انوار التنزیل.(٧٣-٧٢ /٢ ،

اگر احکام فقهی مستخرج از آیه را از بحث ابوحیان اندلسی کنار بگذاریم ،بحث او نیز
تعلیل قوامیت مردان بسی کوتاه است )ابوحیان ،البحر المحیط .(٦٢٣-٦٢٢ /٣ ،همین

رویکرد را ثعالبی ،کاشانی ،ﻻهیجی و آلوسی نیز دنبال میکنند )ثعالبی ،التفسیر٢٢٩ /٢ ،؛

کاشانی ،منهج الصادقین١٩-١٨ /٣ ،؛ شریف ﻻهیجی ،تفسیر٤٧٠-٤٦٩ /١ ،؛ آلوسی،

روحالمعانی .(٢٤-٢٣ /٣ ،بحث دربارۀ اسباب و علل قوامیت مردان در این آثار کمتر پیش
میآید که از حدود یک صفحه تجاوز کند .برعکس ،وقتی به تفاسیر دوران معاصر میرسیم با
صفحات پیاپی و بحثهایی طوﻻنی دربارۀ جزئیات مختلف آیه روبهرو میشویم.
 (۲-۴پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی

تمایز مهم و آشکار دیگر تفاسیر کهن با تفاسیر نو در پیوند زدن بحث به مسائل اجتماعی
است .بر خﻼف تفاسیر قدیم که بیشتر به جنبههای فردی و حداکثر خانوادگی این آیه
پرداختهاند ،تفاسیر معاصر به دنبال ارائه نگاهی جامع به خانواده در جامعه اسﻼمی بوده ،و
سعی کردهاند بحث خانواده را پایهای برای مباحث اجتماعی قرار دهند و تفسیر خود را در این
فضا ارائه کنند.
برای نمونه ،سید قطب قبل از شروع تفسیر آیه مقدمهای در باب جایگاه خانواده در اسﻼم
مطرح میکند و بر اهمیت خانواده همچون کوچکترین نهاد اجتماع تأکید میکند .ورود به
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بحثی چنین گسترده گو یای اهمیت مبحث خانواده در نگاه این مفسر ،به تبعیت از رو یدادهای
اجتماعی و گفتمان معاصر است .او تﻼش میکند دیگر آیات مربوط به خانواده و روابط زن و
مرد را نیز مورد توجه قرار دهد و نوعی تفسیر قرآن به قرآن از این آیات بازنماید تا بتواند به یک
نگاه جامع برسد .سپس با ذکر نمونههایی از چند نهاد اجتماعی ،نهاد خانواده را باﻻتر و مهمتر
از همۀ آنها معرفی میکند و میکوشد با تبیین تفاوت استعدادهای زن و مرد و بحثهایی

روانشناسانه ،دلیل قوامیت مرد بر زن را توضیح دهد )قطب ،فی ظﻼل القرآن-٦٤٨ /٢ ،
.(٦٥٢
ً
طباطبایی نیز تقریبا بحث گستردهای در این باره مطرح میکند .او هرگز خود را مثل قدما
ً
مقید نمیداند که دامنۀ بحث را صرفا در حد تعلیل سببنزول آیه محدود کند .طباطبایی از
یکطرفه شدن تفضیل به نفع مردان جلوگیری میکند و میکوشد نگاه جامعی به منافع و
جایگاه زن و مرد هر دو داشته باشد )طباطبایی ،المیزان .(٣٥٢-٣٤٣ /٤ ،مغنیه نیز گرچه
بحثی مختصرتر از سید قطب و طباطبایی ارائه میدهد ،به مسائل حقوق زنان توجه دارد و
ً
کامﻼ مشخص است که میخواهد تفسیری در مقام رویارویی با گفتمان جدید پدید آورد
)بنگرید به :مغنیه ،الکاشف.(٣١٦-٣١٣ /٢ ،

بحث فضلالله از همه مفصلتر و در حدود  ١٠صفحه ،و موضوع اصلی بحث در آن هم
تأکید بر نقش زن و مرد در خانواده و اهمیت و جایگاه خانواده همچون یک نهاد اجتماعی
ً
است )فضلالله ،من وحی القرآن .(٢٣٧-٢٢٦ /٧ ،مدرسی هم اساسا این آیه را زیرمجموعه

بحث خودش دربارۀ حقوق اجتماعی در قرآن جای داده است )مدرسی ،من هدی القرآن/٢ ،
 .(٧٥-٧٣صادقی تهرانی نیز سعی در ارائه بحثی جامع در باب خانواده به مدد آیات و روایات
در این زمینه دارد )صادقی تهرانی ،الفرقان .(٤٤-٣٦ /٧ ،این میزان اختصاص به حجم در
تفاسیر معاصر نشان میدهد که بحث خانواده و حقوق زنان از مسائل مطرح و مبتلٰیبه در
دوران معاصر است و مفسر نیاز میبیند که در آیات مرتبط با این مسائل دقیقتر بنگرد و بر
اساس قرآن دربارۀ جزئیات جدیِد مطرحشده در این زمینهها نظریهپردازی کند.

یگانه مورد خﻼف انتظار ،مخزن العرفان بانو امین اصفهانی است .انتظار داشتیم بانوی

اصفهانی به دلیل زن بودن و نیز حضور در دورۀ معاصر ،بحثی گسترده دربارۀ این آیه مطرح کند
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و در جزئیات بیشتری وارد شود؛ اما به رغم این انتظار وی توضیحی بسیار مختصر ارائه

نموده ،و از بحثهای اجتماعی مفصل اجتناب کرده است )بنگرید به :امین ،مخزنالعرفان،
 .(٦٣-٦٢ /٤انگار نویسندۀ این تفسیر در چند سده پیش به سر میبرد و مباحث خانواده و
حقوق زن برایش مطرح نیست و به همین دلیل بهصورتی گذرا از روی آیه عبور کرده است.

نتیجه
برپایۀ آنچه گفته شد اکنون میتوان دریافت که فهم مفسران از عبارت آغازین آیۀ  ٣٤سورۀ
نساء ــ الرجال قوامون علی النساء ...ــ در طول تاریخ با فراز و نشیبهایی همراه بوده ،و
ً
مخصوصا در دوران معاصر با توجه به پیدایی گفتمان جدید دربارۀ حقوق زنان و فمینیسم دچار
تحوﻻتی شده است .این تحوﻻت خود را در گستردهتر شدن بحثها پیرامون آیه ،ذکر قیودی
بر آراء متقدمان ،و بیتوجهی و کمتوجهی به مباحثی همچون سببنزول یادشده برای آیه که از
نگاه قدما بسیار مهم تلقی میشد جلوهگر کرده است.
نیز ،به نظر میرسد گفتمان دفاع از حقوق زنان تأثیری قابلتوجه بر توجه مفسران به
جزئیات آیه نهاده است؛ آنسان که برخﻼف ادوار پیشین دربارۀ این بحث کنند که آیا مراد آیه
ً
تفصیل مطلق جنس مرد بر زن است یا صرفا این برتری ناظر به روابط زناشویی و محدود به
حدود زندگی خانوادگی است .به همین ترتیب ،توجه به قابلیتهای احتمالی زنان در قیاس با
مردان نیز که نخستین بار در سدههای میانه ظهوری کمرنگ پیدا میکند ،در دوران معاصر
همچون واقعیتی عینی موضوع بحث قرار میگیرد و نسبت آن با حکم مذکور در آیه سنجیده
میشود .در پایان باید گفت حجم مباحث اجتماعی و روانشناسانه در تفاسیر معاصر از این
ً
آیه کامﻼ بیسابقه است و نمیتوان برایش دلیلی غیر از پیدایی گفتمان جدید حقوق زنان و
خانواده جست.
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Abstract

● Al-Shaʿrāwīʿs Style of Interpreting the Quran, Seyyede Zeynab Ḥoseynī & Marzīye Mohasses

The methodology of interpretive books refers to the study of interpretive processes and products
and is an important type of interpretive studies. The organized thought of the commentators to
achieve the meaning of the divine verses and intentions includes a series of methods and
tendencies. Shaʿārāwī interpretive style in this research is examined in an analytical-descriptive
manner. Poetic interpretation is one of the contemporary Quranic interpretations that has used
most of the analytical capacities of the divine text with a social approach. Mohammad Metwalī
Shaʿārāwī first tried to interpret each verse with another appropriate verse in terms of meaning and
vocabulary, and then sought help from the prophetic hadiths. Hence, his enlightening method of
interpretation is based on the verses and the Prophetic tradition. In addition to using credible
sources, he has paid considerable attention to the treasures of literature for a deeper understanding
as well as useful historical information. Based on the findings of this study, poetic interpretation by
explaining the apparent concepts of theology and refining the Quranic themes appropriate to the
contemporary era, the moral and educational growth of society and responding to the interpretive
ambiguities of the audience and the sufficiency of the Qurʿān to guide man in individual life and
socially acknowledged.
Keywords: Tafsir, Muhammad Metwalī Al-Shaʿārāwī, social tendency, interpretation of Ḳurʾān to
Ḳurʾān.
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پژوهشنامۀ نقد آراء تفسیری ،ش رۀ  ،۲سال اول ،پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش

اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی
سیدهزینب حسینی
دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسﻼمی،
دانشکدۀ الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مرضیه محصص )نویسندۀ مسئول(
عضو هیأت علمی استادیار دانشکدۀ الهیات و ادیان
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران ).(m_mohases@sbu.ac.ir

چکیده

روششناسی کتب تفسیری به بررسی فرآیندها و فرآوردههای تفسیری اطﻼق میشود و گونهای پراهمیت از
مطالعات تفسیری بهشمار میآید .اندیشۀ سامانیافتۀ مفسران دربردارندۀ سلسلهای از روشها و گرایشها
برای دستیابی به مدلول آیات و مراد الهی است .در مطالعۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی اسلوب
تفسیری شعراوی بررسی میشود .تفسیر شعراوی یکی از تفسیرهای قرآنی معاصر است که با رویکردی
َ
اجتماعی از غالب ظرفیتهای واکاوی متن الهی بهره میجوید .محمد متولی شعراوی ابتدا تﻼش کرده
است که هر آیه را با آیۀ متناسب دیگر از نظر معنا و لغت تفسیر کند و سپس از احادیث نبوی استمداد
جسته است .ازاینرو ،روش وی در تفسیر آیات هم ابتدا بر اساس خود قرآن و سنت نبوی است .وی افزون
بر بهرهگیری از منابع دینی ،به زبان و ادبیات عرب و همچنین دادههای تاریخی التفات قابلتوجهی داشته
است .بر اساس یافتههای این مطالعه ،تفسیر شعراوی با شرح و تبیین مفاهیم ظاهری کﻼم و تدقیق در
مضامین قرآنی متناسب با دوران معاصر ،رشد اخﻼقی و تربیتی جامعه و پاسخگویی به ابهامات تفسیری
مخاطبان را هدف گرفته ،و بر اساس باور به کفایت قرآن برای هدایتگری انسان در زندگی فردی و
اجتماعی پدید آمده است.
کلیدواژهها :محمدمتولی شعراوی ،گرایش اجتماعی ،تفسیر قرآن به قرآن.
مقالۀ پژوهشی
دریافت۱۴۰۰ /۵ /۱۵ :ش ،پذیرش۱۴۰۰ /۱۱ /۲۵ :ش ،نشر۱۴۰۰ /۱۲ /۲۶ :ش ،صفحۀ  ۱۴۳تا .۱۶۵

ناشر :دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(
شاپای چاپی۲۷۸۳-۵۲۹۴ :
شاپای الکترونیکی۲۷۸۳-۵۳۰۸ :
دسترسی آزاد :پایگاه اینترنتی ><http://naghdeara.quran.ac.ir
DOI:
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درآمد
مهمترین عامل شکلگیری گرایش اجتماعی در تفسیر تحوﻻت جدید دنیای اسﻼم بود.
ازهمینرو ،مهمترین و یژگی این رو یکرد تفسیری نیز ،واقعنگری و توجه به نیازهای زمانه و

بیان نگاه قرآن نسبت به تحوﻻت زندگی اجتماعی و اقتضائات آن است .این واقعنگری و
توجه به تحوﻻت اجتماعی سبب طرح مباحثی در تفسیر قرآن میشود که در زندگی روزمرۀ
مسلمانان موردنیاز است و از دیگرسو مانع پرداختن مفسر به مباحث فرعی که دغدغۀ
انسانامروز نیست میشود.
در هر جامعهای سؤاﻻت جدیدی مطرح میشود که مستلزم پاسخ متناسب با خود است.
قرآنپژوهان گذشته هریک به سؤاﻻت زمان خود پاسخ دادهاند .تکرار آن سؤاﻻت و پاسخها

نیازهای جامعۀ امروزین را برطرف نمیکند؛ بلکه باعث آشفتگیهای عﻼقهمندان به فهم قرآن
در تفاسیر گذشتگان ،و مانع ابتکار و نواندیشی در جامعه میشود .ازهمینرو ،مفسران امروزین
در تفاسیر اجتماعی خود به منظور گسترش پیام قرآن در میان عموم مسلمانان به روشننو یسی،
جاذبهآفرینی و آسانگو یی روی آوردند.
بسیاری از این مفسران ،خاصه عربزبانان ،در نگارش تفاسیر خود از نثری جذاب و
خواندنی بهره گرفتهاند که حتی فقط خواندن آن هم برای خواننده نشاطآور باشد .شاید به دلیل
توجه به این نکته بوده است که تفسیر اجتماعی در کﻼم برخی از صاحب نظران ،ادبی توصیف
شده است )ذهبی ،التفسیر و المفسرون۵۵۰ /۲ ،؛ محمدصالح ،التفسیر و المفسرون،
.(۲۹۹

طرح مسئله

یکی از مفسران معاصر قرآن خطیب دینی مشهور ،عالم حنفی مصر ،از شخصیتهای

فعال در حوزۀ تبلیغ قرآن در سطح بینالمللی ،و از مروجان تقریب مذاهب اسﻼمی محمد
متولی شعراوی )۱۹۹۸-۱۹۱۱م۱۴۱۹-۱۳۲۹ /ق۱۳۷۷-۱۲۹۰ /ش( است )برای زندگی او،
بنگرید به :زعفرانیزاده» ،شعراوی« ،سراسر مقاله( .از شعراوی تألیفات متعددی برجای مانده
است .عمدۀ این آثار باور به پاسخگویی دین برای همۀ نیازهای بشری ،مخالفت با سکوﻻریسم
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و غربگرایی ،توضیح مبانی و ارکان مسلمانی ،جایگاه قرآن کریم در هدایت انسان و مفاهیم
اخﻼقی بازتابیده در آن را ترویج میکنند.
از میان آثار شعراوی ،مهمترینشان تفسیر قرآن کریم است .این تفسیر حاصل بازنویسی

نطقهای تلویزیونی او ست و در آن آیات قرآن کریم از سورۀ حمد تا سورۀ صف به زبانی ساده
و قابلفهم برای عموم توضیح داده میشود؛ آنسان که واعظان در سراسر جهان اسﻼم بتوانند به
نحوی جذاب محتوایش را در مقام خطابه آموزش دهند .تفسیر شعراوی را گاه از بهترین تفاسیر
اجتماعی شناسانده )تندی ،اضواء ،(۱۳ ،...و البته برخی نیز ،خاصه سلفیان ،بر آن نقدهای

تندی وارد کردهاند )باز ،محاکمة الشعراوی .(۲۰۷ ،درهرحال ،نمیتوان در این تردید کرد که
تفسیر وی در فضای فرهنگی مسلمانان عربزبان از مشهورترین تفاسیر معاصر است.
تفسیر شعراوی بههمراه جایگاه او در وعظ و مسئولیتهای اجتماعی متعددش همچون
وزارت اوقاف سبب شده است انبوهی از آثار به زبان عربی دربارۀ زندگی و آراء و مواضع
سیاسی او نوشته شوند .از میان این آثار میتوان به کتاب شعراوی :الداعیة المجدد نوشتۀ
ابراهیم عبدالعزیز )قاهره ،دارالضیاء١٩٩٢ ،م( اشاره کرد که نویسندۀ این کتاب به معرفی
شعراوی و تفکرات وی خاصه دربارۀ آفرینش انسان و موضع وی در برابر یهود میپردازد .اثر
دیگر کتاب شعراوی تحت قبة البرلمان نوشتۀ محمد مصری است )قاهره ،داراﻻحمدی،
١٩٩٩م( .مؤلف در این کتاب به مسئولیتهای سیاسی شعراوی مثل نمایندگی مجلس و وزارت
و موضع وی در برابر گرایش نمایندگان پارلمان مصر به انگلیس پرداخته است.

از میان دیگر آثار دربارۀ شعراوی باید به این موارد اشاره کرد :شعراوی :انا من سﻼلة اهل
البیت نوشتۀ سعد ابوالعینین )قاهره ،مطابع القاهره١٩٩٥ ،م( ،محمد متولی شعراوی شاهد
َ
علی العصر نوشتۀ عمر ُبطیشه )قاهره ،دارالفاروق٢٠١٠ ،م( ،اﻻمام شعراوی :مفسرا و داعیة
نوشتۀ احمد عمر هاشم )قاهره ،اخبار الیوم( ،محمدمتولی شعراوی من القر یة الی العالمیه
نوشتۀ محمد محجوب )قاهره ،مکتبة التراث اﻻسﻼمی١٩٨٨ ،م( ،و شعراوی وحدیث
الذکر یات نوشتۀ محمدصدیق منشاوی )قاهره ،دارالفضیله(.
نگارش این حجم از آثار دربارۀ یک شخصیت معاصر غریب مینماید و نشاندهندۀ میزان

نفوذ اجتماعی و تأثیر او ست .بااینحال ،مبانی و منابع شعراوی در فهم قرآن و تحلیل شیوۀ
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بیان و آراء تفسیری او کمتر موضوع بحث واقع شدهاند .از میان معدود مواردی از این دست
میتوان به مطالعۀ سیدحیدر فرع شیرازی و احمد حیدری با عنوان »توظیف اﻷمثال العامیة فی
تفسیر الشعراوی« اشاره کرد که در آن کاربرد گستردۀ ضربالمثلهای عامیانه در تفسیر

شعراوی مرور میشود )آفاق الحضارة اﻻسﻼمیه ،شمارۀ ١٤٤١ ،٤٥ق( .مطالعۀ کنونی
تﻼشی درازدامنهتر را هدف گرفته است .میخواهیم در این مطالعه گرایشها ،روشها و منابع
تفسیری شعراوی را بازشناسیم.

 .۱گرایش اجتماعی تفسیر شعراوی
یک ویژگی مهم و بارز تفسیر شعراوی همین است که مؤلف میخواهد با نگارش تفسیر،
مشکﻼت زندگی اجتماعی عموم مسلمانان را چاره جوید .او میخواهد مسلمانان را به وحدت
فرابخواند و در تعامل فکری با دیگران مسلح به بینشهای دینی عقﻼنی کند .چاره را نیز در پناه

بردن به هدایت قرآن میجوید و ازهمینرو ،در نگارش تفسیر به دنبال آن است که میان عموم
انسی با مفاهیم قرآن پدید آورد.

 (۱-۱توجه به آرمانهای اجتماعی اسﻼم

تفسیر اجتماعی تفسیری است که بر آیات اجتماعی قرآن تأکید و عنایت و توجه و یژه داشته

و به مشکﻼت مسلمانان در عصر خو یش و شبهات و اشکاﻻت مخالفان نسبت به قرآن و
اسﻼم توجه کرده است .مفسرانی که گرایش اجتماعی دارند روحیهای اجتماعگرایانه دارند:
آیات قرآن را از زاو یۀ فرد نمیبینند و تعصبات نژادی ،ملی و مذهبی را در تفسیر دخالت

نمیدهند )رضاییاصفهانی ،منطق تفسیر قرآن .(۳۵۲-۳۴۸ /۲ ،بر اساس این تعریف
میتوان گفت که تفسیر شعراوی گرایشی اجتماعی دارد؛ زیرا نگاه شعراوی نگاهی اصﻼحی ـ
اجتماعی است و مفسر در تﻼش برای آگاهسازی جامعۀ زمانه خویش است )بنگرید به:

بیومی ،محمد متولی شعراوی.(۷۰ ،...

با بررسی تفسیر شعراوی میتوان توجهی بارز به آرمانهای اجتماعی قرآن یافت .مثال

آشکار این توجه گفتار او در توضیح آیۀ  ۲۰۰سورۀ آلعمران است:
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ُ َ ُ
لعلکم ُ ْ ُ
یا َأی َها ﱠالذی َن َ ُ
ابطوا َو ﱠ ُاتقوا ﱠ َ
آمنوا ْ ُ َ
الله َ َ ﱠ ْ
تفلحون« )آلعمران/
ِ
ِ
صابروا و ر ِ
اصبروا و ِ
ِ
.(٢٠٠

ترجمه :ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت
سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید ،باشد که پیروز و
رستگار گردید.
َْ ْ َ ﱠ ﱠ َ َ َْ ْ ُ
شعراوی در تفسیر آیۀ فوق با استناد به آیۀ » َو ﱠ َ
أولئک
الصابرین ِفی
ِ
البأس ِ
البأساء و الضر ِاء و ِحین ِ
ِِ
ﱠ َ َ َُ َ ُ
ُ ُ ْ ُ ﱠُ
المتقون« )بقره (۱۷۷ /مینویسد:
أولئک هم
ِ
الذین صدقوا و ِ
مشقات و مشکﻼتی وجود دارد که در جامعه و بر افراد جامعه وارد میشود .این
مشکﻼت از طرف افرادی بر جامعه تحمیل میشود که مشتاقانه مقابل برقراری
طریق مستقیم الهی میایستند و در آسیب رساندن به افراد یا تمسخر آنها یا در به
سختی انداختن و جنگ با ایشان کوتاه نمیآیند .این طریق الهی همان اصﻼح
اشتباهات جامعه است .صبر در برابر این مشکﻼت همان صبر در »بأساء و ّ
ضراء
و حینالبأس« استحال اگر دشمن جامعه بر روش باطل خود صبر و استقامت
نشان داد ،افراد جامعه باید مصابره کنند؛ یعنی با صبر مضاعف به اتفاق یکدیگر
مشکﻼت و مشقات را تحمل کنند تا بر دشمن جامعه پیروز شوند )شعراوی،
التفسیر.(١٩٧٤-١٩٧٣ /٤ ،
کوشش او برای بازنمودن تفسیری اجتماعی با هدف وحدت اسﻼمی سبب شده است لحن

او از شیوۀ بیان تفاسیر معمول اهل سنت فاصله بگیرد و بیش از آنکه بر مفاهیم فرقهای تأکید
کند ،به دنبال آموزههای اجتماعی عام و وحدتبخش باشد .یک مثال از این گرایش او را در
تفسیرش بر آیۀ  ۴۰سورۀ توبه میتوان دید:
َ
ﱠ
َْ ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ﱠ َ ُ ُ ُ ََ ْ
َ
ُ
ُ
َ
فقد َ َ َ ُ ﱠ ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
الغار ِإذ
إﻻ تنصروه
نصره الله ِإذ أخرجه ِ
الذین کفروا ثانی اثنین َ ِإذ هما فی ِ
َ َ َ ْ ﱠ ﱠ َ َ َ َ َ َ َ َ ﱠ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ
ده ُ ُ
تروهاَ
ُ ُ َ
بجنود ﱠْلم َ َ ْ
لصحبه ﻻ تحزن ِإن الله معنا فأنزل الله سکینته علیِه و أی ِ ٍ
یقول ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ََ ﱠ َ َُ ْ ﱡْ َ َُ ﱠ
َ
ُْْ َ ﱠُ َ
عز یٌز حکیم.
الله
و
ا
ی
العل
ی
ه
الله
الذین کفروا السفلی و ِکلمة
و جعل ِکلمة ِ
ِ
ِ
ِ
ترجمه :اگر او را یاری نکنید ]خدا یاریاش خواهد کرد؛[ همچنانکه در آن ایامی
که کفار بیرونش کردند و در حالی که او دومی از دو تن بود ]یاریاش کرد[؛ همان
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موقعی که در غار بودند و او به همراه خود میگفت غم مخور؛ خدا با ماست .پس
خداوند ]در چنان شرائط سختی[ سکینت خود را بر او نازل نمود ]و در عین بی
کسی[ با جنودی که شما رؤ یتشان نکردید تاییدش کرد و کلمۀ آنان که کافر شدند
را پست نمود؛ ]آری[ کلمۀ خدا ست که همواره غالب و واﻻ ست و خدا نیرومند و
شایستهکار است.
ّ
برخﻼف عموم مفسران اهل سنت که در نگاه ایشان برترین فضیلت و علت اولو یت ابوبکر

بر دیگران در امرخﻼفت این آیه ذکر شده است و روایاتی با همین مضمون را در ذیل این آیه
نقل میکنند )برای نمونه ،بنگرید به :آلوسی ،روح المعانی۲۸۹ /۵ ،؛ سیوطی ،الدر المنثور،
 ،(۲۴۱ /۳شعراوی هیچ اشارهای به برتر بودن و اولو یت ابوبکر نمیکند و میکوشد پیامی

قابلاستفاده برای عموم مسلمانان از آن استخراج کند )بنگرید به :شعراوی ،التفسیر/۸ ،
.(۵۱۳۳-۵۱۲۳
 (۲-۱ترویج نگرش عقﻼنی به معارف دین

میزان اعتبار عقل برای شناخت معارف دینی و محدودۀ کاربرد آن در فهم دین از مسائل
ُ
مورداختﻼف مفسران است .شعراوی از مفسرانی است که برای عقل عرفی در تبیین اعتقادات و
ِ
فهم قرآن قلمرویی قائل است .یک جلوۀ توجه او به ادلۀ عقلی را میتوان در توجه او به
استدﻻﻻت عقلی دید .او خواه در بیان آراء و اعتقادات خود و خواه در نقد آراء مخالفان ،فراوان
به دﻻئلی استناد میکند که برپایۀ عقل عرفی بنا شدهاند و به کار اقناع و تفهیم عموم میآیند.
یک نمونه از این رویکرد را در تفسیر آیۀ  ۱۵۰سورۀ نساء میتوان یافت:
ﱠ ﱠ َ ُُ َ ﱠ َ ُ ُ َ ُ َ َْ َﱢُ َ َ ﱠ َ ُ ُ َ ُ ُ َ
قولون ُ ْنؤمنُ
رسله و ی
ِإن ِ
الله و ِ ِ
رسله و یِریدون أن یفرقوا بین ِ
الذین یکفرون بالل ِه و ِ ِ
ِ
َْ َ َ ُُ َْ ِ َ ُ َ َْ ﱠ ُ
َ
َ
َ
سبیﻼ.
ِببعض و نکفر
ببعض و یِریدون أن ی ِ
تخذوا بین ِذلک ِ
ِ ٍ
ٍ
ترجمه :کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر میورزند ،و میخواهند میان خدا و
پیامبران او جدایی اندازند ،و میگو یند ما به بعضی ایمان دار یم و بعضی را انکار
میکنیم و میخواهند میان این دو راهی برای خود اختیار کنند.

شعراوی در توضیح این آیه به برهان عقلی برای اثبات وجود خدا تکیه میکند و مینو یسد:
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میدانیم که معنای کفر ستر است و ستر اقتضاء دارد که چیزی وجود داشته باشد
تا پوشانده شود .ازاینرو ،کسی که به وجود خدا کافر است در واقع پوشانندۀ وجود
خداست و وجود خدا بر کفر سبقت دارد .پس کلمۀ کفر به خدا درواقع دلیلی بر
وجود خدا ست .اگر از کافر پرسیده شود با کفرت چه چیز را میپوشانی ،پاسخ
میدهد :الله را .بنابراین ،او در مرحلۀ اول به وجود خدا ایمان دارد )شعراوی،
التفسیر.(٢٧٦٩ /٥ ،

مثال دیگر از این رویکرد عقلگرایانه را در تفسیر آیۀ  ۱۷۱سورۀ نساء میبینیم:
ﱠ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ
ٌ ُ ْ َُ َ ْ
ُ َ ...
ثﻼث ٌة ْ َ ُ َ ً َ ْ ﱠ َ ﱠ ُ ٌ
واحد سبحانه أن
رسله و ﻻ تقولوا
فآمنوا
بالله و ِ
انتهوا خیرا لکم ِإنما الله ِإله ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َُ ٌََ َ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
بالله وکیﻼ.
السماوات و ما ِفی
یکون له ولد له ما ِفی
ِ
اﻷرض و کفی ِ ِ
ِ
ترجمه ... :پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاور ید و نگو یید ]خدا[ سهگانه است.
باز ایستید که برای شما بهتر است .خدا فقط معبودی یگانه استّ .
منزه از آن است
که برای او فرزندی باشد .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از ِآن اوست ،و

خداوند بس کارساز است.
ّ
شعراوی در تبیین احدیت و واحدیت خدا از دو اصطﻼح منطقی کل و کلی استفاده میکند
ّ
و پس از توضیح معنای این دو اصطﻼح بیان میدارد که بر خدا نه میتوان اسم کلی اطﻼق کرد
ّ
ّ
ُْ َُ ﱠُ َ َ ٌ
الله أحد«
نه کل :خدا افراد و اجزاء ندارد؛ پس کلی یا کل نیست .او میافزاید معنای »قل هو
َ ُ ْ ٌ
واحد« )بقره (۱۶۳ /همین است )شعراوی ،التفسیر.(۲۸۶۹ /۵ ،
)توحید (۱ /و » ِوإلهکم ِإله ِ
 (۳-۳ارائۀ بیانی ّ
عامهفهم

گرایش شعراوی به اصﻼح اجتماعی افزون بر آنکه سبب شده است وی به استدﻻﻻت
مبتنی بر عقل عرفی نزدیک شود ،او را به بیان مفاهیم قرآنی با بهرهجویی از امثال و حکم نیز
کشانده است .ضربالمثل معنای دور از ذهن را به ذهن نزدیک میکند؛ چنانکه ابوهﻼل
عسکری دربارۀ آن میگو ید:
 ...با وجود ایجازش ،عمل اطناب را انجام میدهد و زمانیکه در میان کﻼم
استفاده میشود شگفتی آن نمایان میگردد )ابوهﻼل عسکری ،جمهرة اﻷمثال،
.(٥ /١
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شعراوی از مثلها بسیار در تفسیرش استفاده کرده ،و اینگونه متن قرآن را به شئون زندگی و
واقعیات آن پیوند داده است .او خود در این باره مینویسد:
ضربالمثل معنا را به ذهن نزدیک ،و حکمت را به انسان تقدیم میکند.
ضربالمثل باب افتخارآمیزی در ادبیات عرب است )شعراوی ،التفسیر/١ ،

.(١٦٥

برای نمونه ،در بحث از آداب توبه ذیل تفسیر آیۀ  ۱۶۰سورۀ بقره میگوید هرکس مرتکب
گناه شود ،توبهاش باید به مانند گناه او باشد :اگر پنهانی مرتکب گناهی شد ،کافی است که
مخفیانه توبه کند؛ اما اگر حدود الهی را علنی بشکند ،توبه او باید علنی باشد .صحیح نیست
کسی در برابر مردم به طور علنی از دستورات خدا سرپیچی کند و برای افرادی الگوی گناه بشود
و ایشان را گستاخ کند که حدود الهی را بشکنند؛ بعد میان خود و خدا پنهانی توبه کند .در
َ
ضرُبنی فی شارع
ادامه برای تقریب بهتر منظورش به ذهن مخاطبان به ضربالمثل »ت
ِ
ٍ
َوُتصالُحنی فی ﱠ
حارٍة« استشهاد میکند؛ یعنی »در خیابان مرا فرومیکوبی و در بیابان با من
ِ

آشتی میکنی« )شعراوی ،التفسیر.(۶۷۸ /۲ ،
َ ﱠ ُ َ ْ َ َْ
به همین ترتیب ،در تفسیر آیۀ » ﱠ ُ
الله ﻻ ِإله ِإﻻ هو الحی القیوم« )آلعمران (۲ /به ضربالمثل
ُ
َُ ٌ
حمل َهّما« اشاره میکند و مینو یسد:
»الذی له أب ﻻ ی ِ
]چنانکه گفتهاند[ »کسی که پدر دارد ،در هیچ مسئلهای از مسائل زندگی ناراحتی
و نگرانی ندارد« و پدر متکفل و مراقب امور او ست .کسی نیز که پروردگار دارد
باید از ناراحتی و نگرانی دربارۀ امور خود شرم کند؛ زیرا خدا حی و قیوم است و
امور انسان را استوار میکند )شعراوی ،التفسیر.(١٢٦١ /٢ ،
شعراوی در تفسیر مفهوم ُمظاهره در ذیل آیۀ  ۴سورۀ توبه نیز بیان میدارد که تعبیر قرآنی
»لم یظاهروا« در این آیه از ریشۀ »ظهر« به معنای پشت است .سپس میافزاید که پشت بیش
ً
از دست تحمل میکند؛ مثﻼ شخص نمیتواند گونی گندم را بادست حمل کند؛ اما میتواند
َ
آن را بر پشت خود حمل کند )شعراوی ،التفسیر .(۴۸۷۰ /۸ ،در ادامه به ضربالمثل »َمن له
َ َ
َظ ٌ
ضرُب علی َبطنه« )کسی که کمر دارد به شکم او ضربه وارد نمیشود( استناد میکند و
هر ﻻ ی
میگو ید مطابق ُ ّ
مفاد این َمثل ،به کسی که طرفدارانی دارد که از او حمایت میکنند ضرر و
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نومیدی نمیرسد و مخالفانش ناگز یر شکست خواهند خورد؛ کسی نیز که پشتیبان ندارد،
شکم و دندههای او را لگدمال میکنند .برایناساس ،توضیح میدهد که چرا در آیۀ یادشده
مشرکانی که با پیامبر )ص( عهدی دارند و از دشمنان پیامبر )ص( پشتیبانی نکردهاند از حکم
کلی جنگ با مشرکان استثناء شدهاند.

 .٢جایگاه منابع دینی در تفسیر شعراوی

یک مسئلۀ مهم دیگر در شناخت شیوۀ شعراوی در تفسیر این است که وی برای فهم قرآن از

کدام منابع و متون دینی بهره میجوید و به هریک چه سهمی در بازنمودن معنای متن میدهد.
 (۱-۲تفسیر قرآن با قرآن

یک منبع مهم شعراوی در فهم قرآن خود قرآن است .شعراوی تﻼش میکند بین آیاتی از

قرآن که دربارۀ موضوع واحدی سخن میگویند ارتباط برقرار کند و قرآن را با خود قرآن تفسیر

موضوعی کند .بر این تأکید دارد که هیچیک از آیات قرآن با دیگری تعارض ندارد و بعضی از

آن بعض دیگر را تفسیر میکنند )شعراوی ،التفسیر .(۴۶۱۸ ،۱۹۶۰ /۴ ،اینگونه ،قرآن را
بهمثابۀ یک کل میداند که تجزیهناپذیر است.
برای نمونه ،در تفسیر آیۀ  ۱۹۰سورۀ اعراف:
ُ ََ َ ﱠ ُ َ ﱠ ْ
ََﱠ ُ
ً َ َ َُ ُ َ َ
شرکون.
فلما آتاهما ِ
صالحا جعﻼ له شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عما ی ِ
ترجمه :و چون به آن دو] ،فرزندی[ شایسته داد ،در آنچه ]خدا[ به ایشان داده بود،
برای او شریکانی قرار دادند ،و خدا از آنچه ]با او[ شریک میگردانند برتر است.

با توجه به آیۀ  ١٢سورۀ یونس تفسیری متفاوت از مفهوم شرک به خدا بازمینمایاند .شعراوی با
استناد به این آیه میگوید وقتی شخصی در ضعیفترین حاﻻت زندگی خود قرار میگیرد و در
رویارویی با حوادث ضعیف است ،خود را تسلیم خدا میکند و از او یاری میطلبد؛ اما زمانی
که به مطلوبش رسید خدا را از یاد میبرد .بعد میگوید که معنای شریک قراردادن برای

خداوند همین است )شعراوی ،التفسیر.(٤٥١٧ /٨ ،
َ
َ
ُ
َ
ﱡْ َ
َ
ْخرة َو ما ُ ْ
به همین ترتیب ،در تفسیر آیۀ » ُأولئک ﱠالذی َن َ ْ ْ ُ ْ
لهم
ِ
ِ
حبطت أعمالهم ِفی الدنیا و اﻵ ِ ِ
ِ
ْ
ناصریَن« )آلعمران (۲۲ /دربارۀ مجازات قاتﻼن انبیاء از آیۀ  ۲۰سورۀ شوری بهره میجوید
ِمن ِ ِ
و میگوید:
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کسانی که انبیاء را بناحق کشتهاند ،عذاب دردناکی دارند و اعمالشان در دنیا و
آخرت تباه میشود .حبط یعنی یک عمل ثمره ندارد .انسان عاقل به دنبال انجام
عملی است که هدف داشته باشد؛ یعنی سود داشته باشد .انسان در بین هدفها
هم گز ینش میکند که کدام عمل دارای سود و دوام سود بیشتر است .آیۀ ٢٠
سورۀ شوری اشاره دارد که هرکس به دنبال نتیجۀ عملش در آخرت باشد ،در
آخرت به او میدهیم و هر کس هم در دنیا بخواهد ،در دنیا به او میدهیم و در
آخرت از آن بی بهره است .این یعنی ممکن است فردی در ظاهر کار خیر کند؛
ولی در ذهنش نیت کار برای خدا نباشد .در این صورت باید به دنبال پاداش از
کسی باشد که به خاطر او این عمل را انجام داده است )شعراوی ،التفسیر/٣ ،
.(١٣٨٠-١٣٧٩

در تفسیر آیۀ  ۱۰۷سورۀ توبه نیز میتوان مثالی دیگر برای این شیوه یافت؛ آیهای که
میگوید:

ً َ ْ ً َ َْ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ً
َ ﱠ َ ﱠَ ُ َْ ً
لمن َ َ
إرصادا َ ْ
حارب
تفریقا بین
و
ا
ر
کف
و
ا
ر
ا
ر
ض
مسجدا
الذین
و ِ
ِ
ِِ
ِ
المؤمنین و ِ
اتخذوا َ ِ
ﱠِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
ُ
ﱠ
حلفن ْإن َ ْ
الله ی َ
إنهم ُ
الحسنی َو ُ
ﱠَ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ﱠ
أردنا إﻻ ُ ْ
شهد ُ ْ
لکاذبون.
ِ
ِ
ِ
الله و رسوله ِمن قبل و لی ِ ِ
ترجمه :و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایۀ زیان و کفر و پراکندگی میان
ً
مؤمنان ،و کمینگاهی است برای کسی که قبﻼ با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته
بود و سخت سوگند یاد میکنند که جز نیکی قصدی نداشتیم؛ اما خدا گواهی
ً
میدهد که آنان قطعا دروغگو هستند...

مینو یسد این آیه در مقام بیان حالتی از احوال منافقان است .منافقان در ملکات نفسانیشان
تعارض وجود دارد .ملکۀ زبانی ایشان ایمان آورده ،ولی ملکۀ قلبیشان کافر است .هماهنگی
بین ملکات متناقض امر دشواری برای نفس است و تﻼش مضاعف عاطفی ،عقلی و حرکتی را
میطلبد .اینگونه ،منافقان زمانیکه با اهل ایمان مﻼقات میکنند یک نوع سخن میگو یند که
َُ ﱠ
ُ ُ ﱠ
َ
الذیَن َآمنوا قالوا َآمنا ) «...بقره (١٤ /به آن اشاره شده ،و زمان خلوت با
در آیۀ »و ِإذا لقوا ِ
َ
ْ ُ ﱠ
َ
َ َْ
نهم قالوا ِإنا
خودشان هم به طرز دیگری سخن میگو یند که در ادامۀ آیه ــ و ِإذا خلوا ِإلی شیِاطی ِِ
ََ ْ
معکم  ...ــ یاد شده است )شعراوی ،التفسیر.(٥٤٨٦ /٩ ،
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 (۲-۲توجه ویژه به سیاق

از نظر مفسران مختلف استفاده از سیاق در تفسیر قرآن و فهم معنای مراد آیات قرآنی بسیار

کارساز است؛ چون قرآن با ادبیات خاصی که دارد ،با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده
میکند و توجه به سیاق خواننده را به درک معانی دیگری فراتر از منطوق و مفهوم لفظ سوق
میدهد .شعراوی نیز در موارد متعددی برای تفسیر و درک معنای الفاظ به سیاق آیات توجه
کرده است .او گاه نیز بهصراحت بیان میکند که اصل در آیات وصل بودنشان است )شعراوی،
التفسیر.(۶۲۸۶ /۱۰ ،۱۰۴ /۱ ،

نمونهای از توجه او به سیاق آیات را میتوان در تفسیر آیۀ  ۱۲۴سورۀ توبه دید:
ً
َ
فأما ﱠالذی َن َ ُ
َو إذا ما ُ ْ َ ْ ُ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
مانا َ َ ﱠ
آمنوا فز َ ْ ُ ْ
ادتهم
هذه ِإی
ِ
أنزلت سورة ِفمنهم من یقول أیکم زادته ِ ِ
ِ
ِ
ً َ ُ ْ ْ َْ ُ َ
ستبشرون.
ِإیمانا و هم ی ِ
ترجمه :و چون سورهای نازل شود ،از میان آنان کسی است که میگوید این ]سوره[
ایمان کدام یک از شما را افزود؛ ّاما کسانی که ایمان آوردهاند بر ایمانشان میافزاید
و آنان شادمانی میکنند.

شعرانی دربارۀ این آیه میگوید از سیاقش میفهمیم کسیکه سؤال طرحشده در آیه را
ً
میپرسد ،چند گروه را مخاطب خود میداند :کسانی که ایمان ضعیف دارند ،کسانی که جدیدا
اسﻼم آوردهاند و یا منافقان .این سه گروه کسانی هستند که کفر یا بخشی از کفر را از قلب خود
بیرون نکردهاند و توانایی برخی از آنها در دریافت ایمان هنوز تأیید نشده است .در ادامه نیز
ً
َ ْ َُْ
هذه ِإیمانا« نشان میدهد که در اینجا زمزمهای بین
میگوید که سیاق آیه در »أیکم زادته ِ ِ
برخی از افراد رخ داده و این زمزمه لحن تمسخرآمیز به خود گرفته است .زمزمهکننده هم اذعان
دارد که با شنیدن قرآن ایمانش زیاد و کم نشده است و اکنون دارد با منافق یا ضعیفاﻻیمانی
مثل خودش نجوا میکند )شعراوی ،التفسیر.(۵۵۹۱ /۹ ،

مثال دیگر آیۀ  ۱۳۴سورۀ بقره است که یک بار نیز عینا در آیۀ  ۱۴۱تکرار شده است:
ْ ُ ٌ َْ ََ ْ َ
َ ُْ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ﱠ ُ ْ َ ُ
ََ ْ
کسبت َو َ ْ
لکم ما کسبتم و ﻻ تسئلون عما کانوا یعملون.
ِتلک ﱠأمة قد خلت لها ما
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ترجمه :آن جماعت را روزگار سپری شد؛ برای ایشان است آنچه به دست
آوردهاند؛ و برای شماست آنچه به دست آوردهاید؛ و از آنچه آنان میکردهاند ،شما
بازخواست نخواهید شد.

وی میگو ید عدهای گمان کرده اند که این آیه تکرار شد است؛ در حالیکه چنین نیست .مطابق
سیاق ،معنای آیۀ اول این است که نسبت شما با ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ...موجب
شفاعت شما نخواهد شد .سیاق آیۀ دوم نیز بیان میکند که یهودی یا نصرانی بودن ابراهیم و
اسماعیل و اسحاق و ...در روز قیامت حجتی به نفع شما نیست و ازاینرو ،نه نسبت شما با
ایشان به شما سودی میرساند و نه همچون حجتی برای شما به حساب میآید .پس این دو آیه
معناهایی کامﻼ متفاوت با هم دارند و هرکدام دربارۀ موقفی جداگانه از مواقف قیامت بحث

میکنند )شعراوی ،التفسیر.(۶۲۲ /۱ ،
 (۳-۲تفسیر قرآن با سنت

از عبارات مختلف شعراوی در جایجای تفسیری میتوان چنین دریافت که معتقد است

احادیث برای توضیح مجمﻼت قرآن وارد شدهاند و به این اعتبار ،سنت نبوی تکمیلکنندۀ قرآن
است ،بعد از آیات قرآن در جایگاه دوم قرار میگیرد و از نظر معنایی و موضوعی در خدمت
قرآن است .توجه و عنایت شعراوی به حدیث در تفسیرش نمودار است.

َ ْ َْ ُ َﱠ ْ ُﱠ ُ ُ َ ﱠ
توبوا ِإلی ِه ِإن َ ﱢربی َرحی ٌم َ ُودود« )هود (۹۰ /به
استغفروا ربکم ثم
برای نمونه ،در تفسیر آیۀ »و
ِ
َ َ ﱠ
َ
َََ َ
َ
َ
َ
حدیث » ّ ُ
الله َ َ
فﻼة« استناد
ی
ف
أضله
قد
و
ره
ی
بع
ی
عل
سقط
أحدکم
من
عبده
بتوبة
أفرح
ِ
ِ
ِ
أرض ٍ
ِ
ِ
ِ
میکند؛ حدیثی که میگوید خدا از توبۀ بندهای از بندگان که بر شترش افتاده و شتر او را در
سرزمینی متروک گمراه کرده است خوشحال میشود )بخاری ،الصحیح .(۲۳۲۵ /۵ ،او با
استناد به این حدیث توضیح میدهد که خدا باب توبه را حتی بر کسی که اصرار بر گناه دارد

نبسته است )شعراوی ،التفسیر.(۶۶۲۵ /۱۱ ،
ُ ُ ﱠُ ْ َ ْ َُ َ ً
ْ ََﱠ ﱠ َ ْ َ ُ َ
َ
فضله هو خیرا
به همین ترتیب ،در تفسیر آیۀ »و ﻻ یحسبن ِ
من ِ ِ
الذین یبخلون ِبما آتاهم الله ِ
َ
ُ
َْ ْ َ َ ﱠ
َُ ْ َْ َُ َ ﱞ َُ ْ َ َ ﱠُ َ َ ُ
اﻷرض َو ﱠ ُ
اث ﱠ
السماوات َو ْ ْ
الله ِبما
ر
ی
م
لله
و
امة
ی
الق
وم
ی
به
بخلوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ َ َ
خبیٌر« )آلعمران (۱۸۰ /به روایات استناد میکند .این آیه میگوید کسانی که به آنچه
تعملون ِ
خدا از فضل خود به آنان عطا کرده است بخل میورزند هرگز تصور نکنند که آن بخل برایشان
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خوب است :به زودی روز قیامت فرا میرسد و آنچه به آن بخل ورزیدهاند طوق گردنشان
میشود .شعراوی در بحث از این آیه از این حدیث نبوی مدد میجوید:
َ
َ
ْ ُ ُُ
ْ
َ ً َ ْ َ ﱢ َ َُ ُﱢ َ
َ
َ
َ ْ
مثل َُله یَْوم ْالقی َ ُ َ ً َ ُ َ َ
بتان .یطلبه
من آتاه الله ماﻻ لم یؤد زکاته،
ِ ِ
امة شجاعا أقرع ،له ِزبی ِ
َ
ُ ُ َ
َﱠ
حتی یْمکَُنه یقول :أنا کُْنزک )ابنحبان ،الصحیح٤٩ /٨ ،؛ نسائی ،السنن/٥ ،
.(٣٩-٣٨
ترجمه :هر کس که خداوند به او مالی داده است و او زکات آن مال را نپردازد ،آن
مال روز قیامت به شکل اژدهای بزرگی ظاهر میشود که دو نقطۀ سیاه باﻻی چشم
دارد .در روز قیامت آن فرد برگردنش آو یزان میگردد ،سپس این اژدها با دهانش او
را گاز میگیرد و نیشهایش را در او فرو میکند و میگو ید :من مال تو هستم ،من
آن گنجی هستم که تو گرد آوردی!

شعراوی با استناد به این روایت مینو یسد:
کسانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده است بخل میورزند ،گمان
میکنند که چون با بخل اموالی را برای خود گردآوری میکنند برای آنان خوب
است .چنین نیست :خدا طوقی به گردن آنها میاندازد و مردم ایشان را با طوقی بر
گردن مشاهده میکنند و میگو یند :این بخیل خدا را از حق خود در مالش منع
کرده و حق او را نپرداخته است .کسی که پساندازش بخل بر خدا باشد ،به میزان

زیادی بخل ،ریسمان دور گردنش ضخیم تر میشود )شعراوی ،التفسیر/٣ ،

.(١٩٠٦
َ َﱢُ ﱠُْ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ
َ
فته« در آیۀ  ۱۳سورۀ
مده و
به همین ترتیب ،در تفسیر »و یسبح الرعد ِبح ِ ِ
ِ
المﻼئکة ِمن ِخی ِ ِ
رعد و بحث از تسبیح فرشتگان و خوف مﻼئک به این روایت نبوی استناد میکند که:
ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ً
َّ َ َ
صبح ْ َ ُ
من ی ْوم ی ْ ُ
َ ْ
منفقا
ی
ملکان
إﻻ
ه
ی
ف
العباد
ِ
أعط ِ
قوﻻن فیقول أحدهما اللهم ِ
ِ
ِ َ ِ
ما ِ ٍ
ِ
َِ
ِ
َ ً
َ ًَ َ ُ ُ
اللهم ْ ُ ْ
قول اﻵ ُ
ْخر َّ ُ َّ
ممسکا تلفا.
خلفا و ی
ِ
ِ
أعط ِ
ترجمه :هر روزی که بندگان خدا صبح میکنند ،دو فرشته فرو میآیند ،یکی از
آنها میگو ید :خدایا به انفاق کننده عوض بده ،و دیگری میگو ید :خدایا مال
ممسک و بخیل را تلف کن )مسلم ،الصحیح.(٧٠٠ /٢ ،
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ً
شعراوی دربارۀ این روایت میگو ید از آنجا که مطابق حدیث فرشتگان دائما طالب خیر و
نیکی برای مردم اند ،پس مﻼئکه با شنیدن صدای رعد برای خود نمیترسند؛ بلکه آنها برای
مردم میترسند .فرشتگان از رسالت خود همچون نگهبان انسانها آگاه اند و میترسند که
ایشان مرتکب هر چیزی بشوند .ازاینرو ،برای اهالی زمین طلب آمرزش میکنند )شعراوی،

التفسیر.(٧٢٥٥ /١٢ ،

 (۴-۲تفسیر با تکیه بر سبب نزول

از میان روایات مختلف ،شعراوی توجه ویژهای به روایات اسبابنزول داشته است .وی نیز
همچون اغلب مفسران معتقد است خصوص سبب مﻼک فهم آیه نیست و باید اصل را بر

تعمیم داشتن حکم آیه در همۀ مصادیق گذاشت )شعراوی ،التفسیر .(۳۰۳ /۱ ،بااینحال ،از
ﱠ
نگاه وی درک سبب نزول میتواند به فهم دقیقتر مراد آیه بینجامد .برای نمونه ،در تفسیر » ِإن
ﱠ َ ُْ ُ ْ َ ْ َُ ﱡ ْ َ
َْ
أهلها) «...نساء (۵۸ /به سبب نزول آیه اشاره میکند و
الله یأمرکم أن تؤدوا
اﻷمانات ِإلی ِ
ِ
میگو ید:
آیه دربارۀ عثمان بن طلحه نازل شد که کلیددار کعبه بود .هنگامی که پیامبر )ص(
در کعبه را بست و از پشت بام باﻻ رفت و از
با فتح مکه وارد این شهر شد عثمان ِ
گشودن در خودداری کرد و گفت :اگر بدانم او پیامبر خدا ست از گشودن در امتناع

نخواهم کرد .علی )ع( دستش را پیچاند و کلید را از او گرفت و در را باز کرد و
رسول خدا )ص( وارد شد و دو رکعت نماز خواند .هنگامی که پیامبر )ص( از
کعبه بیرون رفت ،عباس از او خواست که کلید را به او بدهد و مقام کلیدداری از
این پس از آن عباس باشد .این آیه نازل شد .پیامبر )ص( دستور داد که کلید را به
عثمان برگردانند و او از او عذرخواهی کنند .علی )ع( به عثمان گفت :خداوند
دربارۀ تو آیه نازل کرده است و آیه را برای او خواند .عثمان اسﻼم آورد و جبرئیل
فرود آمد و به پیامبر گفت کلیدداری کعبه در فرزندان عثمان همیشگی است
)شعراوی ،التفسیر.(٢٣٤٩ /٤ ،

همین توجه به سبب نزول را در تفسیر آیۀ  ۷۷سورۀ آلعمران نیز میتوان دید:
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ْ ََ ً َ ً ُ
ﱠ ﱠ َ ْ َُ َ َ ْ ﱠ َ َ
َ
َ َ َُ ْ
ْخرة َو ﻻ
إن ِ
مانهم ثمنا ِقلیﻼ ِ
الذین یشترون ِ
الله و أی ِ
أولئک ﻻ خﻼق لهم ِفی اﻵ ِ ِ
بعهد ِ
ِ
ِ ﱢ ُ ُ ُ ﱠُ َ ُِْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ٌ َ
امة و ﻻ یزکی ِهم و لهم عذاب ِألیم«.
القی ِ
یکلمهم الله و ﻻ ینظر ِإلی ِهم یوم ِ
ترجمه :کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میفروشند،
آنان را در آخرت بهرهای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمیگو ید و به
ایشان نمینگرد و پاکشان نمیگرداند و عذابی دردناک خواهند داشت.

شعراوی در توضیح این آیه بیان میدارد که:
گروهی در دوران قحطی نزد کعب بن اشرف یهودی آمدند و از او طلب غذا و
لباس کردند .کعب به آنها گفت :آیا میدانید این مرد رسول خدا ست؟ آنها
گفتند بله .او گفت :من میخواستم به شما لباس و غذا بدهم؛ اما خدا شما را
محروم کرد .آنها پرسیدند :چرا خدا ما را از خیر کثیر محروم کرد؟ کعب پاسخ
داد :چون شما ایمان خود را به محمد )ص( اعﻼم کردید .هنگامی که در این
وضعیت قرار گرفتند ،غذا و لباس را بر ایمان ترجیح دادند و به کعب بن اشرف
گفتند :ما برپایۀ کتابهای خود دریافتهایم که اشتباه کردهایم و محمد )ص( رسول
نیست .کعب به آنها غذا و لباس داد .اینها کسانی هستند که آیات خدا را با
قیمت اندکی ،یعنی غذا و پوشاک ،خریداری کردند .هرکس آیات خدا را به بهای
ناچیز بخرد ،یکی از احکام خدا را از بین میبرد تا به مردم وانمود کند که مدرن
است ،یا مطابق با روح زمان است ،یا به اولیای الهی فعلی را نسبت میدهد که
خدا آن را تأیید نمیکند .بنابراین هرکسی در هر سنی و در هر مذهبی از این ادیان
چنین کاری کند ،آیات خدا را به بهای اندکی خریداری میکند و هرکس آیهای از
خدا را منوط به فروش کند تا قیمت آن را بگیرد مصداق حکم این آیه میشود.
مقصود از عهد در اینجا یا عهد فطرت است یا عهدی که خداوند بر اهل کتاب
گرفت که اگر آنها رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله را دریابند ،پس باید
اعتقاد به آن داشته باشند )شعراوی ،التفسیر.(١٥٥٣ /٣ ،

 .٣توجه شعراوی به زبان و ادبیات عرب
شعراوی که خود شاعر و خطیبی بلیغ و برجسته است بر این تأکید ویژه دارد که فهم آیات
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بدون فهم زبان عربی بسیار سطحی خواهد بود )بنگرید به :شعراوی ،التفسیر .(۲۵۱۰ /۴ ،
چنین فهمی به نظر او زمانی برای فردی ممکن میشود که فراتر از فراگیری زبان عربی ،در آن
بهقدری تسلط یابد که زبان عربی در ذهن او همچون ملکهای حاضر باشد .تنها هرگاه چنین
شود خواهد توانست که بﻼغات و اشتقاقات و استعماﻻت موجود در این زبان را بهخوبی درک
بکند )همان.(۳۵۷۸ /۶ ،
 (۱-۳نقد مستشرقان

شعراوی بر همین پایه معتقد است بسیاری از خطاها که مستشرقان در فهم قرآن دچار آن
شدهاند نتیجۀ همین است که زبان عربی برای ایشان همچون ملکهای ذهنی درنیامده است .او
میگوید:
اگر در گفتار مستشرقان دقت کنیم درخواهیم یافت که به دلیل دارا نبودن همین

ملکه فهمشان از آیات مختلف سطحی است و گاه نقدهای جاهﻼنهای را به قرآن
نسبت میدهند )همان.(٥١٢٤ /٨ ،

یک نمونه از این خطا به زعم شعراوی در تفسیر مستشرقان از واژههای غیرعربی یادشده در

قرآن دیده میشود:
مستشرقان بیان کردهاند که اگر قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است ،پس علت
ً
وجود واژگان بیگانه رومی و فارسی در آن چیست؟ چرا مثﻼ واژههای رقیم ،صراط
و طفقا رومی اند و واژههای اباریق ،دینار و سجیل فارسی؟
شعراوی در پاسخ میگوید مستشرقان متوجه نبودهاند که عربی از واژگان مختلف در
زبانهای مختلف استقبال کرده است .این نتیجۀ اختﻼط و درهمآمیختگی عربها با دیگر اقوام
است .بهمرور این الفاظ بیگانه در زبان عربی جریان یافتند و عربی شدند .ما در دوران معاصر
نیز برخی کلمات را تعریب میکنیم؛ یعنی واژگانی از الفاظ اقوام دیگر در زبان عربی جریان
مییابند و عربها از آنها استفاده میکنند و بعد خودشان آنها را به عربی تبدیل میکنند
)شعراوی ،التفسیر .(٦٨٢٧ /١١ ،او در پاسخهای متعدد دیگری نیز که به مستشرقان میدهد بر
همین ضعف و ناآگاهی از عربی تأکید میکند )برای نمونه ،بنگرید به :همان/٢ ،٤١٥ /١ ،
.(١٩١٤ /٣ ،٨١٣
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 (۲-۳تفسیر لغوی

یک جلوۀ دیگر توجه شعراوی به ادبیات عرب را میتوان در تحلیلهای ریشهشناختی او از
ُ
ََُْ ُ ْ ْ ﱠَ
ً
ً َ َ
ُ
تهتدوا قل َبل ِملة
معنای کلمات بازشناخت .مثﻼ ،در تفسیر آیۀ » َو قالوا کونوا ُهودا ْأو نصاری
َ َ ُْ ْ
ْإبراهی َم َحنی ًفا َ
المشرکین« )بقره (۱۳۵ /کلمۀ حنیف را با توجه به ریشه معنا کرده
من
کان
ما
و
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
است:
َحنف به معنای تمایل و انحنا در پاها ست؛ به طوری که یک پا به پای دیگر متمایل
ً
باشد؛ مثﻼ پای راست به چپ یا چپ به راست متمایل گردد .به راه راست حنیف
میگویند؛ زیرا از راه کج و نادرست به سمت راه درست مایل است .پیامبران )ع(
پس از اینکه نادرستی و گرایش به چپ و راست در جامعه رواج یابد ارسال
میشوند تا جامعه را به راه اعتدال بازگردانند؛ زیرا تمایل از اعوجاج ،اعتدال است
)شعراوی ،التفسیر.(٦٠٧-٦٠٦ /١ ،
َ
ْ
ْ
َ
ً
َﱠ ُ َ ﱢ
َ َ ﱠ َ ُ ُ ْ َ ُ
من ْقبل ْأن َ َ
معکم ْ
مصدقا لما َ َ ْ
نطمس
الکتاب ِآمنوا ِبما نزلنا
الذی ن أوتوا
درتفسیر آیۀ »یا أیها ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ﱠ ْ ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ ُ ً
َﱠ
وجوها َ َ ُ ﱠ
أمر الله َ ُ
لعنا ْ َ
السبت َو کان ْ ُ
أصحاب ﱠ ْ
فنردها َعلی َ ْأدبارها ْأو َ َ َ ُ ْ
مفعوﻻ« )نساء/
نلعنهم کما
ِ
ِ
ِ
 (۴۷نیز »أن َ َ
نطمس« را با توجه به ریشه لغت »طمس« معنا کرده است:
ِ
َ
َ
َ
طمس به معنای محو و ازبین بردن است .ازاینرو ،طمس دربارۀ چیزی به کار
میرود که بعد از آنکه یک شئ متمایز بود ،محو شود )شعراوی ،التفسیر/٤ ،
.(٢٢٨٦
در بحث از کاربرد دیگر مشتقات همین ریشه در ذیل بحث از آیات دیگر نیز میگوید:
معنای طمس در اینجا پنهان کردن ویژگیها و نشانههای این چهرهها ست.
بنابراین این صورتها یک تکه بدون پیشانی ،ابرو ،چشم ،بینی ،لب یا چانه است.
َ
پس طْمس به معنای نابودی صورتی است که یک شیء در آن صورت قرار دارد
)همان.(٦١٧٠ /١٠ ،
ﱠ
َ ﱠ
در تفسیر آیۀ » َو َ ُله ما َ َ
النهار« )انعام (۱۳ /نیز به معنای ریشۀ »سکن«
سکن ِفی اللیل و
ِ
ِ
اشاره میکند و میگوید مشتقات این ماده به هر دو معنای سکنا گز یدن و آرامش یافتن به کار

رفتهاند .بعد میافزاید که هردو معنا در این آیه همزمان موجود است )شعراوی ،التفسیر/۶ ،
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.(۳۵۲۲
 (۳-۳استناد به اشعار عربی برای فهم بهتر آیات

شعر یکی از بارزترین مستندات مفسران برای بازنمودن معنای آیات است .از گذشتههای
دور مفسرانی مثل ابنعباس از آن بهره جستهاند و مفسران سرشناسی همچون طبری و
زمخشری نیز شواهدی فراوان از شعر شاعران را در تفسیر خود وارد کردهاند .شعراوی نیز که
خود شاعر است و دیوانی دارد )به کوشش صائم عبدالدائم ،چاپ قاهره ،الهیئة المصریة العامة
للکتاب۲۰۰۹ ،م( و افزونبراین شیفتۀ شعر است )برای گزارشهایی در این باره ،بنگرید به:
ً
خفاجی» ،الشیخ شعراوی شاعرا« (۵۲ ،در موارد متعددی به شعر استناد میکند.
برخی از این اشعار همانها هستند که در کتب نحو همچون شواهد کاربردها اسلوبهای
ً
لکم ُ ْ َ ُ
مثﻼ در تفسیر آیۀ »ََلع ﱠ ْ
ترحمون«
مختلف نحوی در لهجههای مختلف عربی یاد شدهاند.
ّ
)اعراف (۲۰۴ /برای بیان فرق بین »لعل« و »لیت« از این بیت مشهور یاد میکند که:
َ َ ﱠ
ُ ً
الش َ
یعود یوما
باب
أﻻ لیت
َ
َ
الم ُ
َفُاخبَرُه بما فَعل َ
شیب.
ِ ِ
ّ
یعنی ای کاش روزی جوانی برگردد تا به او از دوران پیری خبر دهم .بعد مینو یسد لعل به
آرزوی ممکن اشاره دارد؛ اما لیت برای آرزوی محال به کار میرود که غیرممکن و غیرقابل
پیشبینی است :وقتی میخواهیم نشان دهیم که این چیزی است که دوست داریم اما میدانیم
ً
که غیرممکن است از لیت بهره میجوییم؛ چنانکه مثﻼ وقتی آرزوی جوانی میکنیم نیک
ﱠ
میدانیم که این آرزو تحقق نخواهد یافت .وقتی هم که از لعل بهره میجوییم سبب آن است که
تحقق آن آرزو را ممکن و شدنی میدانیم )شعراوی ،التفسیر.(۴۵۴۷ /۸ ،
َ
در تفسیر » َ ﱢبشر ﱠ َ َ ُ َ
بعذاب ِألیم« )توبه (۳ /نیز برای توضیح اینکه چرا برای عذاب،
ِ ِ
الذین کفروا ِ ٍ
به جای آوردن کلمۀ »انذار« از بشارت استفاده شده است ،باز به قول شاعر استناد میکند:
ً َ ٌ
َ َ ً
َ
کما َأبرقت قوما ِعطاشا غمامة
َ ﱠ
َ
َ
ف ّلما َرأوها أقشَعت َوتَجلِت
ترجمه :همچنانکه ابر بارانزایی برای تشنگان جلوهگری کند و چون دیدندش
پنهان شود.
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میگوید این آیه نیز ،به کفار بشارت میدهد و ایشان انتظار خبرخوب دارند .سپس خبر بدی از
عذابی که در انتظار آنها ست میدهد :مثل آن است که برای شخصی که از تشنگی شدید رنج
ً
میبرد یک فنجان آب یخ بیاورند و وقتی به او رسیدند و تقریبا دهانش آب را لمس کرد ،آب را
روی زمین خالی کنند .این افزایش شکنجه و حسرت است .روح آن فرد ابتدا آرام و خوشحال
است و سپس ناراحتی فرا میرسد )شعراوی ،التفسیر.(۴۸۶۸ /۸ ،

نتیجه
از مجموع آنچه گفته شد میتوان دریافت شعراوی که خود حافظ قرآن و عالمی آگاه از

احادیث و البته برخوردار از توان شاعری و ذوق ادبی است همین سرمایهها را در تفسیر قرآن
بهکار میگیرد .او قرآن را همچون بهترین منبع برای تبیین معنای خود آیات قرآن میشناسد و
در کنار آن سنت نبوی )ص( را منبع محوری در تفسیر برمیشمارد .همچنین به ضربالمثلها
و گزارشها دربارۀ سبب نزول آیات دقت میکند و به لغت و ریشۀ کلمات جایگاهی ویژه
میدهد .افزون بر سیاق آیات ،به اشعار عرب در تفسیر خود استناد میکند .شیوۀ او از این
حیث شبیه غالب مفسران است؛ اما نکتهای هست که سبب میشود رویکرد او با بسیاری از

مفسران دیگر متفاوت باشد :او میخواهد تفسیر قرآن را به خدمت اصﻼح وضعیت اجتماعی

مسلمانان بگیرد .همین سبب شده است که او در کنار بهرهجویی از قرآن و حدیث همچون

سرمایۀ مشترک مسلمانان ،بر استدﻻل با کاربرد عقل عرفی ،و بر ملموس و قابلفهم کردن بیان
خود با بهرهجویی از ضربالمثلهای عامهفهم اصرار داشته باشد.
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منابع

١ـ

قرآن کریم ،اصل عربی؛ نیز ،ترجمۀ محمدمهدی فوﻻدوند ،تهران ،دفتر مطالعات

تاریخ و معارف اسﻼمی۱۴۱۸ ،ق.
٢ـ

آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی ،بیروت ،دار الکتب العلمیه۱۴۱۵ ،ق.
ابن ّ
حبان ،محمد ،الصحیح ،بیروت ،مؤسسة الرساله۱۴۱۴ ،ق.
ِ
ابوهﻼل عسکری ،حسن بن عبدالله ،جمهرة اﻷمثال ،بیروت ،دارالجیل۱۹۸۸ ،م.

۶ـ

بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،دمشق ،دار ابنکثیر۱۴۱۴ ،ق.

٨ـ

تندی ،محمدامین ابراهیم ،اضواء علی خواطر شعراوی ،قاهره ،مکتبة التراث.
ً
خفاجی ،محمد عبدالمنعم» ،الشیخ شعراوی شاعرا« ،اﻷهرام ،شمارۀ ۱۹۹۸ ،۷۴۱م.

٣ـ
۴ـ
۵ـ

باز ،محمد ،محاکمة الشعراوی :الشیخ الشعراوی ما له و ما علیه ،قاهره۱۹۹۷ ،م.

٧ـ

بیومی ،محمدرجب ،محمدمتولی شعراوی ،قاهره ،دارالتراث اﻻسﻼمی۱۹۹۰ ،م.

٩ـ

١٠ـ ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی۱۹۷۶ ،م.
١١ـ رضاییاصفهانی ،محمدعلی ،منطق تفسیر قرآن ،قم ،جامعة المصطفی۱۳۹۵ ،ش.

١٢ـ زعفرانیزاده ،سعید» ،شعراوی ،محمد متولی« ،دانشنامۀ جهان اسﻼم ،جلد ،۲۷
تهران ،بنیاد دائرةالمعارف اسﻼمی۱۳۹۸ ،ش.
١٣ـ سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،الدر المنثور ،قم ،کتابخانۀ مرعشی۱۴۰۴ ،ق.
١۴ـ شعراوی ،محمدمتولی ،التفسیر ،بیروت ،اخبار الیوم۱۹۹۱ ،م.

١۵ـ محمدصالح ،عبدالقادر ،التفسیر و المفسرون فی العصر الحدیث ،مشهد ،دانشگاه
علوم اسﻼمی رضوی۲۰۰۳ ،م.
١۶ـ مسلم بن حجاج ،الصحیح ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.

١٧ـ نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن ،حلب ،مکتب المطبوعات اﻹسﻼمیه۱۴۰۶ ،ق.
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