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مقدمه 

یگردانی  »عصمت«، حالتی است نفسانی در انسان معصوم که سبب رو
او از گنـــاه و کارهـــاى زشـــت می شـــود و او را از هرگونـــه خطا و فراموشـــی 
نگه می دارد، بدون آنکه ســـبب ســـلب اختیار شـــود یا جبرى بر معصوم 
ى در دست است که  چیره گردد  دالیل عقلی پرشـــمار و نیز آیات بسیار
یای لزوم عصمت در پيامبران؟مهع؟ اســـت؛ هرچند واژۀ »عصمت« در  گو
آن ها نیامده اســـت  عصمت انبیاء؟مهع؟ یکی از مبانی مشترک در میان 
مسلمانان است؛ اما دربارۀ گسترۀ افعالی و زمانی آن، اختالف نظرهایی 

گون به چشم می خورد  گونا در میان فرقه های 
دســـته ای از آیات برجســـته دربارۀ تشـــابه، پيرامون رسول خدا؟لص؟ 
یل آن ها، از موضوع هایی  است  چگونگی زدودن تشابه در این آیات و تأو
یا با نگرش به روش  گو اســـت که در تفاسیر، بســـامد بســـیاری دارد؛ ولی 
بيـــان موضـــوع عصمت در دیـــدگاه شـــیعه و اهل ســـنت و دوگانگی این 
یل آن ها،  دو دیدگاه، چگونگی پاســـخ دادن به تشـــابه در این آیـــات و تأو
گســـتردگی این آیات در قرآن، در  با یکدیگر متفاوت باشـــد  با نگرش به 
که دربارۀ عصمت  این کتاب برآنیم تا در آغاز، پنج آیه را برجســـته کنیم 
رســـول خدا؟لص؟ اســـت، ســـپس به تفاوت دیدگاه موضـــوع عصمت از 
یم  دیدگاه مفسران فریقین و چگونگی زدودن تشابه در این تفاسیر بپرداز
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مفاهیم





مفهوم شناسی واژۀ متشابه
کریم می فرماید: خداوند در قرآن 
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آیات قرآن به دو دستۀ محکم و متشابه بخش شده است  در اینجا مراد 
از محکم، آن چیزی اســـت که آشـــکارا بيانگر معنای خود است  راغب 
ید: »آیات محکم آن هایی اســـت که شبهه ای در ظاهر  در مفردات می گو

آن نیست و به نظر نمی رسد؛ چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا «2 
یر به معنای لغوی و اصطالحی متشابه خواهیم پرداخت   در ز

معنای متشابه در لغت 
شـــبهه آن اســـت که چیزی از دیگری که میان شان همسانی و شباهت 

کیفیت و معنا 3  است، تمیز داده نشود؛ چه از نظر جسم و چه 

1  »او کســـی اســـت که این کتاب )آســـمانی( را بر تو نازل کرد  بخشـــی از آن، آیات "محکم" 
)صریح و روشن( است که اساس این کتاب است )و هر گونه پيچیدگی در آیات دیگر، با 
نگـــرش به این ها، آســـان می شـــود(؛ و بخشـــی دیگر، "متشـــابه" اســـت )آیاتی کـــه ازبرای 
واالبودن نکته ها و ســـویه های دیگر، در نگاه نخست، گمانه ها دربارۀ آن زده می شود؛ ولی 

با نگرش به آیات محکم، تفسیر آن ها آشکار می گردد( « )آل عمران:7(
2  راغب اصفهانی: ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص531 

3  همان، ج 2، ص 299 



کریم16 عصمت پیامبر؟لص؟ در قرآن 

که چـــون با آیـــات دیگر مشـــابه  هم چنیـــن آیـــات متشـــابه آن هاینـــد 
شده اند، تفسیرشان دشوار شده است؛ چه از نظر لفظ و چه معنا 1 

یند که از نظر  ید: »شـــبهه به چیزی می گو ابن فـــارس در این باره می گو
شکل، رنگ یا اوصاف، به چیز دیگر شبیه باشد 2« 

کارهـــای مشـــکل؛ و  یـــد: »مـــراد از مشـــتبهات،  جوهـــری نیـــز می  گو
متشابهات، چیزهای شبیه یکدیگر است 3«

ید: »شـــبهه آن اســـت کـــه دو چیز با  قرشـــی در معنـــای شـــبهه می گو
مماثلت با هم، از یکدیگر تشخیص داده نشود 4«           

معنای »متشابه« در اصطالح قرآنی
در اصطـــالح قرآنی، متشـــابه لفظی اســـت که وجوه بســـیاری از معانی و 
بر دارد و به شـــک و شـــبهه دچار اســـت  از این رو، چنان که  مفاهیم را در
یل5 کرد، بـــه وجهی نادرســـت نیز  می تـــوان آن را بـــه وجهـــی صحیـــح تأو
یز کرده اند تا برای  یل پذیـــر اســـت  از همین رو، مفســـدان آن را دســـتاو تأو
یل  گمراه کنندۀ خـــود تأو فتنه انگیـــزی، متشـــابهات را بـــر وفـــق اهـــداف 
لت شـــان بر معنـــای حقیقی، به  کننـــد 6 آیات متشـــابه، آن هایند که دال

1  راغب اصفهانی: ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص300 
2  ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 243 

3، جوهری: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ج 6، ص 2236  
4  قرشی: قاموس قرآن، ج 4، ص 2  

5  تأویل به معنای توجیه متشـــابه بـــه کار می رود و مصدر تفعیـــل از »اول« به معنای رجوع و 
بازگشـــت اســـت؛ زیرا تأویل کننـــده، آن گاه که برای متشـــابه وجـــه و معنا معقولـــی را بيان 
می کند، لفظ متشـــابه را به سویی ارجاع و سوق می دهد که با همان معنا متناسب باشد 
و از همین رو، در توجیه متشابه نیز به کار می رود )ترجمۀ التمهيد فی علوم القرآن، ص38( 

6  معرفت_ ابومحمد وکیلی: آموزش علوم قرآن )ترجمه التمهيد فی علوم القرآن(، ص13 



17 میهافم

یسد:  یل نیاز دارد  عالمه طباطبایی در این باره می نو تأو
آیات متشـــابه با آیات محکم، محکم می شـــود، مانند آیۀ شریفۀ 
کـــه وقتـــی شـــنونده آن را می شـــنود، بی درنگ به   1> َر�ت ِ ا�خ ها�خ ِ

ّ لىَر�ب >اإِ
که خدا هم، مانند اجسام دیدنی است  و  ذهنش خطور می کند  
صار< 2 مراجعه  �بْ

أَ
�
ْ
ْدِرُكال صاُرَوُهَو�یُ �بْ

أَ
�
ْ
ُهال

ُ
ْدِرك

هنگامـــی  که به آیـــۀ >ل��تُ
کردن با چشم  می کند، آنگاه می فهمد که مراد از نظرکردن، تماشا

مادی نیست 3 
 ا�بٌ َ محکم و متشـــابه، به معنای دیگری نیز در آغاز ســـورۀ هود، آیۀ >ِک�ت
ُه<4 آمده است  در این آیه، سراسر آیات قرآن، محکم دانسته  ا�تُ َ �ی

آ
ا ْ�ِكَم�تْ

أُ
ا

شده اســـت و مـــراد از آن، پيوند و به هم پيوســـتگی آیات قرآن اســـت  در 
<5 ؛ یعنی  َ ىی ِ

ا�خ َ ًهاَم�ش ا�بِ
َ �ش اُم�تَ ً ا�ب َ ِک�ت ِد�ی�شِ

حَ
ْ
ال ْ�َ��خَ

أَ
َلا رخَّ

ُه�خَ
َ
لّل

َ
ســـورۀ الزمـــر، آیـــۀ >ا

کتابی که همۀ آیات آن متشـــابه اســـت  متشـــابه در اینجا یعنی همانند 
یکدیگر؛ از نظر درستی و حقانیت 6 

کتـــاب خـــود نـــور ملكوت قـــرآن، ذیـــل آیـــۀ 23 از ســـورۀ الزمر  تهرانـــی در 
یسد: »در این آیه، همۀ آیات قرآن متشابه )شبیه به هم( و مثانی اند   می نو

1  »و به پروردگارش می نگرد!« )القیامة: 23( 
2  »چشـــم ها او را درک نمی کند، ولی او همۀ چشـــم ها را درک می کند  و او بخشـــندۀ )انواع 

نعمت ها و باخبر از خرده کاری ها( و آگاه )از همه چیز( است « )االنعام:103( 
3  طباطبایی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج 3، ص32 

4  »خداوند بهترین سخن را نازل کرده است؛ کتابی که آیاتش )از نظر لطف و زیبایی و عمق 
محتوا( همانند یکدیگر است « )هود: 1( 

5  » کتابی است که آیات آن استحکام یافته است، سپس از جانب حکیمی آگاه به روشنی 
بيان شده است«  )الزمر:23( 

6  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج2، ص435 
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به آیات قرآن از آن رو مثانی گفته می شـــود که برخی، مفسر معنای برخی 
دیگر است « 

که إن القرآن يصدق  کرده است  ایشـــان نیز روایتی از پيامبر؟لص؟ نقل 
بعضـــه بعضا؛ برخـــی از آیات قرآن، بر صدق برخـــی از آیات دیگر گواهی 

که فرمودند:  می دهد  هم چنین از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند 
ينطق بعضه ببعض، و يشهد بعضه ببعض. 

یا و روشنگر برخی از آیات دیگر است؛ و برخی  برخی از آیات قرآن، گو
شاهد صدق برای راسیت و درسیت برخی دیگر است.1

1  حسینی تهرانی: نور ملکوت قرآن، ج 3، ص204 



عصمت

معنای لغوی عصمت
واژۀ عصمـــت در کالم عرب به معنای منع اســـت و »عصمة اهلل عبده« 

که خوار و نابودش می کند، نگه می دارد 1  یعنی او را از آنچه 
ید: »عصمت به معنای این اســـت که خداوند تو را  فراهیـــدی می گو

کند «  از شر حفظ 
کرده است 3  هم چنین ایشان عصمت را قالده2 نیز معنا 

یـــد: »عصمـــت بـــه معنای منع اســـت و  جوهـــری در صحـــاح می گو
گرسنگی مانع شد 4«  "عصمة الطعام" یعنی طعاْم او را از 

ک،  که بر امســـا ید: »)ع ص م( اصل واحدی اســـت  ابن فارس می گو
لـــت می کند  معنای همۀ این ها یکی اســـت و آن این  منـــع و مالزمه دال

که خداوند بند ه اش را از اینکه در بدی بيفتد، حفظ می کند 5«  است 

1  ابن منظور: لسان العرب، ج12، ص402 
2  فراهیدی: کتاب العين، ج9، ص313 

3  بندی که بر گردن حیوان می بندند و با آن او را می کشند و مانع گریختن آن می شوند 
4، جوهری: الصحاح، ج5، ص1986 

5  ابن فارس: معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص331 
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ک یا نگه داشـــتن و  یـــد: »"العصـــم"، بـــه معنـــای امســـا راغـــب می گو
حفظ کردن است 1«

عالمه طباطبایی در تفســـیر الميـــزان، دربارۀ عصمت انبیا، به نقل از 
راغب، چنین بيان می کند:

ى ایشـــان از  عصمتـــی که در انبیا؟مهع؟ اســـت بـــه معناى نگهدار
گونی حفظ  گونا معصیـــت اســـت  خداوند ایشـــان را بـــا وســـایل 
کـــه خداى  کی گوهری اســـت  می کنـــد: یکـــی با صفـــاى دل و پا
متعال ایشان را به آن کرامت اختصاص داده است؛ و یکی دیگر با 
نعمت فضائل جسمانی و نفسانی است که به آنان ارزانی داشته؛ 
و دیگـــر با نصرت و تثبیت قدم هاى آنهاســـت؛ و نیز ســـکینت و 
ى دل هایشـــان و توفیقات شـــان است   اطمینان خاطر و نگهدار

اس<2  3 ال�خ عصمكم�خ خداى متعال فرموده است: >واهلل�ی

کاربرد قرآنی مادۀ »عصم«

یر: عصمت به معنای حفظ کردن و نگه داشتن است؛ مانند آیۀ ز

 �تَ عخْ
َّ
ل �بَ َما

�خَ َعْل
�خْ �تَ ْم

َ
ل  �خْ َواإِ َك ِ

َر�بّ  ِم�خْ َك �یْ
َ
ل اإِ َل ِ رخ

�خْ
أُ
ا َما 

�خْ ِ
ّ
ل �بَ ُسوُل الّرَ َها ُّ �ی

أَ
ا ا َ >�ی

4> �خَ ِر�ی َكا�خِ
ْ
ال ْوَم �تَ

ْ
ال  ْهِد�ی َ �ی �

َ
ل َه

َ
الّل 

�خَّ اإِ اِس
َ ال�خّ  ِم�خَ ْعِصُمَك َ �ی ُه

َ
َوالّل ُه �تَ

َ
ِرَسال

1  راغب اصفهانی: ترجمه مفردات الفاظ قرآن، ج2، ص608 
2  »و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه می دارد« )المائدة:67( 

3  طباطبایی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج6، ص72 
4  »ای پيامبـــر، هرآنچه از ســـوی پروردگارت بر تو نازل شده اســـت، )به مردم( برســـان  و اگر 
نکنـــی، رســـالت او را انجام نـــداده  ای  و خداوند تـــو را از )خطرات احتمالـــی( مردم نگاه 

می دارد  و خداوند جمعیت کافران )لجوج( را هدایت نمی کند« )المائدة:67( 
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هم چنین عصمت به معنای منع آمده است؛ مانند این آیه: 

ِه
َ
ْمِرالّل

أَ
ا ْوَمِم�خْ �یَ

ْ
�َعاِصَمال

َ
اَلل

َ َماِء�ت
ْ
ال ِم�خَ یی ْعِصُم�خِ َ ٍل�ی �بَ َ ى�ب

َ
ل اإِ ِو�ی

آ
اَلَسا

َ >�ت
1> �خَ �ی َر�تِ

ُمعخْ
ْ
ال ِم�خَ ا�خَ

َ
ك

�خَ ُ َمْو�ب
ْ
ُهَماال �خَ �یْ َ َرِ�َمَوَ�اَل�ب �َم�خْ

َّ ل اإِ

معنای اصطالحی عصمت
عصمت در گفتار کالمی، معنای اصطالحی یافته اســـت و عقاید ســـه 

کالمی در زمینۀ عصمت، با یکدیگر سازگار نیست   فرقۀ اصلی 
در فصـــل آینده، اصطالح عصمـــت را از دیدگاه برخـــی از متکلمان 

شیعه و اهل سنت )معتزله و اشاعره( بازگو خواهیم کرد  

1  »گفـــت: به زودى به کوهی پناه می  جویم که مـــن را از آب در امان نگاه می دارد  گفت: امروز 
در برابر فرمان خدا هیچ نگاه دارنده  اى نیســـت، مگر کسی که ]خدا بر او[ رحم کند  و موج 

میان آن دو حایل شد و ]پسر[ از غرق  شدگان گردید« )هود:43( 





 

2
 ديدگاه مفسران فريقین 

دربارۀ عصمت انبیا؟مهع؟





مقدمه

عصمـــت انبیا؟مهع؟ یکی از مبانی مشـــترک میان مســـلمانان اســـت، اما 
گون به  گونا گســـترۀ افعالی و زمانـــی آن، دوگانگی هایی بين فـــرق  دربارۀ 

یر به آن خواهیم پرداخت  که در ز چشم می خورد 

عصمت از ديدگاه شيعه )اماميه( 

ره ای از  کـــه می پندارند انبیا؟مهع؟ هیچ دو در میان فرق اســـالمی، گروهی 
عمرشـــان، از نوزادی تا پایان عمر، به هیچ گناهی __  از کبیره و صغیره__ 

و به هیچ انگیزه ای __  عمدًا و سهوًا__ آلوده نیستند، شیعۀ امامیه1اند  
کلینی عصمت را چنین معنا می کند:

ى ثابت وجود انســـان اســـت  ى روح القدس، نیرو عصمت، نیرو
که خـــاص انبیا و اوصیا؟مهع؟  و رمز، همان مقام عصمت اســـت 
اســـت  از همین رو، غفلت، خطا و اشـــتباه در انبیا و اوصیا؟مهع؟ 
نیســـت؛ ولـــی نیروهـــاى روحی دیگـــر، به آفـــت و انحـــراف دچار 

1  شـــیعۀ امامیه یا اثنی عشـــری، به کســـانی گفته می شـــود که گذشـــته از اعتقاد به امامت و 
خالفـــت بالفصـــل علـــی؟ع؟ و پـــس از او، حســـن بن علی، حســـین بن علـــی و ُنـــه فرزند 

ایشان؟مهع؟ را به امامت می پذیرند که واپسین آنها مهدی موعود؟جع؟ است 
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که برســـند، از خطا، اشتباه و  می شـــود و به هر اندازه از کمال هم 
غفلت مصون نیستند 1

ى روانـــی تقـــوا و  هم چنیـــن ایشـــان در جایـــی دیگـــر، عصمـــت را  نیـــرو
ى دربارۀ  ر یســـد: »اظهارنظر و داو گناه می داند و می نو ى از  یشـــتن دار خو
یان آن را در نظر  خیر و صالح خود و اینکه عمل خود را بسنجد و سود و ز

کند 2«  بگیرد و سپس در این  باره تصمیم گیری و قضاوت 
و نیز ایشـــان در تحفـــة األولياء، عصمـــت را به قوۀ نفســـانیه ای تعبیر 

که میان آن حضرت و معصیت مانع است 3  کرده است 
ر دارد که »عصمـــت لطف پنهانی  عالمـــه حلی دربارۀ عصمـــت باو
اســـت که خدا، شـــامل حال مکلف می کند و نشـــانۀ آن این است که با 
اینکه مکلف بر ترک طاعت و فعل معصیت قدرت دارد، ولی هرگز از او 

خطا صادر نمی شود، بلکه به آن، میل هم نمی کند« 4
یـــی و چیزى در انســـان  عالمـــه طباطبایـــی، عصمـــت را وجـــود نیرو
کـــه او را از ارتکاب عملی که جایز نیســـت؛ چه خطا و  معصـــوم می داند 

گناه، نگه می دارد 5  چه 
هم چنین ایشان در جایی دیگر، عصمت را قوه اى تعریف کرده است 

ر معصیت ممتنع می شود 6 که با داشتن آن، صدو

1  کلینی: اصول کافی، ج2، ص824 
2  همو: درخشان پرتويی از اصول کافی، ج1، ص352 

3  همان؛ اردکانی: تحفة األولياء )ترجمۀ اصول کافی(، ج1، ص667 
4  حلی )عالمه(: ترجمۀ شـــرح باب حادی عشـــر، ص144؛ شـــیخ مفید: تصحيح االعتقاد، 

ص235 
5  »نعني  بالعصمة وجود أمر في اإلنسان المعصوم یصونه عن الوقوع فیما ال یجوز من الخطإ 

أو المعصیة« )طباطبایی: الميزان، ج2، ص134( 
6  همان، ج17، ص44 



27 قریبها میصعهۀ ابردفن قیره ن رسفم هاگفهد

رده اســـت: »عصمـــت نوعـــی علم اســـت؛ علمی که  و نیـــز چنیـــن آو
نمی گذارد صاحبش به معصیت و خطا مرتکب شـــود؛ به ســـخن دیگر، 

که مانع ضاللت می شود 1« علمی است 
ید: »عصمت،  بـــارۀ تعریف عصمت چنیـــن می گو جـــوادی آملی در
کـــه همـــواره در وجود انســـان معصوم  ملکۀ نفســـانی قدرتمندی اســـت 
یـــی __  ماننـــد غضب، شـــهوت و…__  حضـــور و ظهـــور دارد و هیـــچ نیرو

موجب زوال آن نمی شود 2« 
آیت اهلل مکارم، عصمت را به معناى یک حالت تقواى الهی می داند 
ر  ردگار، در پيامبران و امامان؟مهع؟ پدید می آید  ایشـــان باو کـــه با یاری پرو
کـــه با وجود این حالت، چنان نیســـت که آنهـــا نتوانند گناه کنند،  دارد 
گناه چشم می پوشند 3  کار را دارند و با اختیار خود، از  بلکه قدرت این 

1  طباطبایی: الميزان، ج5، ص124 
2  جوادی آملی: ترجمۀ وحی و نبوت، ص197 

3  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج17، ص304 



دیدگاه اهل سنت دربارۀ عصمت

ديدگاه معتزله1 
قاضـــی عبدالجّبـــار، یکی از دانشـــمندان معتزلـــی، در تعریف عصمت 

یسد:  می نو
»العصمـــة: فعبارة عن األمر الذی عنده ال یفعل المکلف القبیح 
علـــی وجه لواله الختـــاره، فیوصف بأنه عصمة مـــن حیث امتنع 
عنده وألجله، و اســـتعمل ذلك فی الشر دون الخیر2«؛ عصمت، 
ف کار قبیح انجام 

ّ
به امری اطالق می شـــود که با وجـــود آن، مکل

نمی دهد؛ به نحوی که اگر عصمت نبود، آن کار را انجام می داد؛ 
گناه انجام نمی شود   یعنی با وجود آن و به خاطر آن، 

یسد:  بيضاوی نیز چنین می نو
کـــه صاحب آن، از فســـق و  عصمـــت، ملکه ای اســـت نفســـانی 

1  فرقـــه اى معتبر از فرق اســـالمی  که از آغـــاز قرن دوم هجـــرى و در پایـــان دورۀ بنی امیه پدید 
آمده، تـــا چند قـــرن در تمدن اســـالمی نقش آفریـــن بوده انـــد  بنیانگذار این فرقـــه، واصل 
بن عطـــا، یکی از شـــاگردان حســـن بصـــرى بود که با اســـتادش بر ســـر سرنوشـــت مرتکب 
معاصی کبیـــره و تعیين حدود کفر و ایمان اختالف نظر پيدا کـــرد و از درس او کناره گرفت 

)تنزيه االنبياء( 
2  الهمدانی المعتزلی: متشابه القرآن، ج2، ص735  
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فجـــور ممتنع گردیده اســـت و ایـــن امر نیز بر مثالـــب )نقص ها( و 
مطاعن معاصی و مناقب طاعات و عبادات متوقف است 1

ديدگاه اشاعره
بودن انســـان در اعمال و  اشـــاعره و پيـــروان آنان از روی اعتقـــاد به مجبور
رفتارشـــان، عصمـــت را بـــه نیافریدن گنـــاه در معصوم از ســـوی خداوند 

کرده اند 2 تعریف 
هم چنین تفتازانی در شـــرح عقاید نسفیه در تعریف عصمت چنین 

یسد:  می نو
نب فـــی العبد مـــع بقدرتِه و 

ّ
»العصمـــة أن الیخلـــق اهلل تعالـــی الذ

که خـــدا در زندگـــی بندۀ خود،  اختیـــاره3«؛ عصمت این اســـت 
گناهـــی نیافریند؛ در حالی که قدرت و اختیار او نســـبت به گناه 

باقی باشد  
کرده است: آیت اهلل سبحانی در پاسخ به تفتازانی چنین نقد 

چنین تفســـیری، از سوء تفســـیر »توحید در خالقیت« سرچشمه 
می گیـــرد  آنـــان می پندارند که مـــراد از حصر آفرینـــش در خدا این 
است که هر نوع خالقیت، اعم از مستقل و نامستقل، مخصوص 
خداســـت و بنـــدگان خدا، مظاهـــر فعل خدا یا تـــرک آن اند و آنان 
کوچک ترین نقشـــی ندارنـــد  بنابراین  کاری،  در فعـــل و ترک هـــر 
ید: عصمت این است که خداوند گناهی را در زندگی بندۀ  می گو

1  رضانژاد: تمهيد المبانی، تفسير کبير بر سورۀ سبع المثانی، ج2، ص1094 
2  ایجی: شرح المواقف، ج8، ص281 
3  سبحانی: منشور جاويد، ج1، ص22 
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گر اشاعره در آیات قرآن و احادیث  خود خلق نکند؛ در حالی که ا
خاندان رسالت دقت می کردند، راهی جز این برمی گزیدند 1 

یف باال، دیده می شود که معنای عصمت از نظر فریقین  با نگرش به تعار
یکســـان نیســـت: اهل ســـنت، عصمت را ناتوانی بر معصیـــت و قدرت 
که شـــخص  که شـــیعه )امامیه( معتقدند  رده انـــد؛ در حالی  طاعـــت آو

گناه و خطا نمی کند  معصوم با قدرت و اختیار خود، 

مراحل و اقسام عصمت
بـــارۀ عصمت، »مراحل عصمت« اســـت   گفتارهای آشـــکار در یکی از 
بـــان خود در علم کالم، بحث و بررســـی  متکلمیـــن فریقیـــن، هریک از ز

یسد:  کرده اند  عالمه طباطبایی در این باره می نو
گرفتن  عصمت بر ســـه قســـم اســـت: مصونیت از خطا در مقـــام 
وحی؛ مصونیت از خطا در مقام تبلیغ و رساندن پيام های الهی؛ 
که از آن  و مصونیت از خطا در مقام وظایف و تکالیف شخصی 

به عصمت از معصیت تعبیر می شود 2 
یم  یر به بيان آن ها می پرداز در ز

1. عصمت در مقام دريافت و ابالغ وحی 
یافت وحی را همۀ مسلمانان پذیرفته اند   گفتار عصمت انبیا؟مهع؟ در در
یافت وحـــی و نیز  کـــه در مرحلۀ تلقـــی و در ر دارد  آیـــت اهلل ســـبحانی بـــاو
کار نیســـت؛ آنچه  در مرحلـــۀ نگهـــداری از وحـــی، خطـــای عمـــدی در 

1  سبحانی: منشور جاويد، ج1، ص23 
2  طباطبایی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج2، ص201؛ جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص240 
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پنداشته می شـــود، سهو نسیان اســـت و مقتضای عصمت، مصونیت 
پيامبـــر؟لص؟ از هر گونه خطای عمدی )نســـیان و فراموشـــی( در این دو 

مرحله است  در این باره، هیچ  نظر مخالفی نیز بيان نشده است 1 
کمابيش ایـــن را پذیرفته اند؛ ولی  در مرحلـــۀ ابالغ وحی، مســـلمانان 
گفتار را نپذیرفته اســـت 2 فخر رازی  قاضی ابوبکر باقالنی اشـــعری، این 

ید:  در این باره می گو
که بایـــد از کذب و تحریف در  کرده اند  در ایـــن باب امت اجماع 
آنچـــه به تبلیغ )رســـالت( مربوط اســـت، معصوم باشـــند؛ وگرنه 
کرد ه اند که وقوع  اعتمـــاد به ادای آن از میان می رود  و هـــم اتفاق 
این امر از ایشـــان؛ چه به عمد و چه به سهو، جایز نباشد  از مردم، 
کســـی اســـت که وقوع این امر را به ســـهو روا دانســـته گفته اســـت: 

»احتراز از آن ناممکن است «3 
گرفتـــن وحی و در  عالمـــه طباطبایـــی برای اثبـــات عصمت از خطـــا در 
ل کرده اســـت و  تبلیغ رســـالت، به آیات 26_ 28  از ســـورۀ جن4 اســـتدال

1  سبحانی: منشور جاويد، ص180 
2  ابن ابی الحدید: شـــرح نهج البالغه، ج7، ص18؛ مجلسی )عالمه(: مرآة العقول فی شرح 

أخبار آل الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173 
3  فخر رازی: ترجمۀ تفسير کبير، ج3، ص1159 
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یسد:  چنین می نو
از ظاهـــر این آیه به خوبی برمی آید که خداى متعال رســـوالن خود 
گاه و  را بـــه وحـــی اختصـــاص می دهـــد، و از راه وحـــی به غیـــب آ
تأیيدشـــان می کنـــد، و از پيـــش رو و پشت سرشـــان مراقب شـــان 
اســـت، و برای اینکه وحی به وسیلۀ دستبرد شیطان ها و دیگران 
دگرگون نشـــود، به همۀ حرکات و ســـکنات آنان احاطـــه دارد، تا 

کرده اند 1  ردگارشان را ابالغ  که رساالت پرو مسلم شود 
دلیل عقلی این است که هدف از بعثت پيامبران؟مهع؟، هدایت نوع بشر 
یافت و ابالغ وحی به خطا  گر در در در ســـایۀ دســـتورهای الهی اســـت و ا

و اشتباه دچار شوند، هدف از بعثت پيامبران؟مهع؟ نقض خواهدشد  
ید: »در پيامبران؟مهع؟، عصمت الزم  شـــیخ طوســـی در این باره می گو
اســـت تا مردم به گفتار و رفتار آنان وثوق پيـــدا کنند و درنتیجه هدف از 

که پيروی مردم از پيامبران است 2« غایت تحقق پذیرد 

2. عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی 
گفتار عصمـــِت آنان از  یکـــی از دقیق تریـــن مراحل عصمت انبیـــا؟مهع؟، 
ســـهو و خطا در امور فردی و اجتماعی اســـت  اهل سنت، انبیا؟مهع؟ را از 
خطا در امور غیروحیانی مصون نمی دانند؛ اما شـــیعه هر گونه خطایی را 

از آنان نفی می کند و پيامبران؟مهع؟ را معصوم می داند 
گروهی، چنین نقل می کند:  ابن ابی الحدید از زبان 

گفته اند که جایز است انبیا؟مهع؟ در قول و فعل شان به خطا دچار 

1  طباطبایی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج2، ص201؛ جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص240 
2  طوسی: تجريد اإلعتقاد، ج 1، ص 213 
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یرا سخنان ایشان  شـــوند، به جز در امور تبلیغ دین و بيان وحی؛ ز
در شـــریعت به خطا دچار نمی شـــود، ولی در غیر تبلیغ شـــاید به 
کـــه پيامبر؟لص؟ در  خطا دچار شـــوند؛ ماننـــد روایت ذی الیدین 
نماز به ســـهو دچار شـــد  پس، در تبلیغ به خطا دچار نمی شـــود، 
چون او حجت خدا بر بندگانش است؛ اما در غیرشریعت گاهی 

به خطا دچار می شود؛ مانند روایت تأبير النخل 1 
یسد:  آیت اهلل سبحانی در این  باره می نو

آنچـــه در این مرحله متصور اســـت، همان خطـــای غیرعمدی و 
ری ها و تصمیم گیری های  اشتباه در تشخیص امور مربوط به داو
گون اســـت؛ به ســـخن دیگر، این  پيامبر؟لص؟ در زمینه های گونا
که  گســـترۀ دایرۀ علم پيامبران؟مهع؟ است و این پرسش  بحث در 
کلی فراتر رفته و دربارۀ امور نیز  گاهی آنان از مرز احکام  آیا قلمرو آ
هرگز خطا و اشـــتباهی برای آنان رخ نخواهدداد؟ و با آنکه آنان در 
این بخش از خطا و اشتباه مصون نبوده اند، به احکام کلی الهی 

لطمه وارد نکند، ارتکاب و خطا ممکن است؟2 
یسد:  ایشان در جایی دیگر می نو

کید  در آیات بسیاری از قرآن، بر اطاعت و پيروی از پيامبر گرامی تأ

1  »و قال قـــوم منهم إن األنبیاء یجوز أن یخطئوا فی أقوالهم و أفعالهم إذا لم تجر تلك األفعال 
مجری بيـــان الوحی کبیانه؟ع؟ لنا الشـــریعة و ال یجوز الشـــریعة و ال یجـــوز علیه الخطأ فی 
حـــال البیان و أن کان یجوز علیه ذلك فی غیر حال البیـــان کما روی من خبر ذی الیدین 
حین سها النبی؟لص؟ فی الصالة و کذلك ما یکون منه من تبلیغ وحی فإنه الیجوز علیه 
أن یخطـــئ فیه ألنه حجةاهلل علـــی عباده فأما فی أقوالـــه الخارجة عـــن التبلیغ فیجوز أن 
یخطـــئ کما روی عنه؟لص؟ فـــی نهیه ألهل المدینة عـــن تأبير النخـــل« )ابن ابی الحدید: 

شرح نهج البالغه، ج7، ص20(  
2  سبحانی: منشور جاويد، ج4، ص182 
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ردگار؛ و مخالفت با او، مخالفت  شده و پيروی از او، پيروی از پرو
با خدا به شمار آمده اســـت  این آیات __  که بسیار است__ از یک 
نظر به دو گروه تقســـیم می شوند: آیاتی که در آن ها واژۀ »تبعیت«؛ 
و آیاتی که در آن ها واژۀ »اطاعت« به کار رفته است  واژۀ اطاعت، 
بيشتر در زمینۀ پيروی از »گفتار« رهبران و مربيان؛ و واژۀ »تبعیت« 
کار می رود   بيشـــتر در زمینۀ پيروی از »روش« و »رفتار« رهبران به 
با نگرش به اینکه در این آیات، بدون قید و شـــرط فرمان می دهد 
کـــه از پيامبر؟لص؟ پيروی کنیم، خواه ناخواه باید پيامبر؟لص؟ در 
گفتـــار و رفتار خود از لغزش مصون و همـــۀ اعمال او مرضی خدا 
گناه  باشـــد؛ وگرنه فرمـــان پيـــروی از او، همچون فرمان پيـــروی از 
در می آید، و هرگز خدا فرمان تبعیت از خالف و گناه را نمی دهد 1 
کنارهم گذاشـــتن آیات هفتم از سورۀ حشر2 و  آیت اهلل جوادی آملی نیز با 

یسد: هشتادم از سورۀ نساء3 در این  باره می نو
گوش به فرمان  کـــه  این آیات به جامعۀ اســـالمی دســـتور می دهد 
پيامبـــر؟لص؟ باشـــند و از اوامر او پيـــروی، و از نواهی او خود داری 
کننـــد  پيـــام این آیات این اســـت کـــه پيامبـــران؟مهع؟ و مقتدایان 
امت، معصوم اند و در فکر و اندیشـــه و کردارشـــان لغزشی نیست 

1  سبحانی: منشور جاويد، ج4، ص201 
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برابر او مسئول نیستی« 
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و شما را به سرمنزل مقصود می رسانند؛ وگرنه چه انگیزه ای وجود 
رند و  دارد که مردم، بی چون وچرا ســـر تسلیم به پيشگاه آنان فرودآو

اوامر و نواهی ایشان را به جان و دل، پذیرا و فرمانبردار باشند؟!1 

گناه و معصيت  3. عصمت از 
در ایـــن مرحلـــه از عصمـــت انبیـــا؟مهع؟ بين فـــرق اســـالمی دیدگاه های 

یر چکیدۀ آن ها می آید   که در ز گونی بيان شده است  گونا

گناه الف( ديدگاه متکلمان اماميه دربارۀ عصمت از 
عقیدۀ شیعۀ امامیه بر این است که هیچ گناهی __  نه کبیره و نه صغیره؛ 
ى فراموشی و خطا__ از آنها سر نمی زند 2 یگانه کسی  نه عمدًا، و نه از رو
که در این گفتار __  فقط در یک جا__ مخالفت کرده است، شیخ صدوق 
گفته اند: »مانعی ندارد  که  و اســـتادش محمد بن حســـن بن ولید اســـت 
کند؛ نه  که خداوند فراموشـــی را بـــر پيامبرش در پاره اى از افعال مســـلط 
فراموشـــی به دست شـــیطان « و همین معنا را دربارۀ ائمۀ طاهرین؟مهع؟ 

گفته اند 3 نیز 
یسد:  شیخ مفید در این باره می نو

»فـــإن قیل: هـــذا النبی الذی اثبتمـــوه معصـــوم ام ال؟ فالجواب: 
معصـــوم من اول عمره الی آخره عن الســـهو و النســـیان و الذنوب 

1  جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص224 
2  سبحانی: منشور جاويـــد، ج4، ص180؛ فخر رازی، التفسير الکبير، ج3، ص 455؛ مجلسی 
)عالمه(: بحار األنوار، ج11، ص90؛ سیدمرتضی: تنزيه األنبياء، ص15؛ حلی )عالمه(: نهج 
الحق و کشـــف الصدق، ص142؛ مجلســـی )عالمه(: مرآة العقول فی شـــرح أخبار آل الرسول، 

ص473؛ فخر رازی: عصمة األنبياء، ص26؛ طوسی: شرح کشف المراد، ص294 
3  مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173 
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بـــارۀ عصمت  گـــر از من در الکبائـــر و الصغائـــر عمـــدًا و ســـهوًا 1«؛ ا
کـــه او از آغـــاز عمر تا  یم  پيامبـــر؟لص؟ بپرســـند، در پاســـخ می گو
کبیره و صغیره؛ چه عمدی و  گناهان  پایان، از ســـهو و نســـیان و 

ک و منّزه بوده است   چه سهوی، پا
یسد:  گسترۀ عصمت انبیا؟مهع؟ می نو شیخ صدوق دربارۀ 

اعتقـــاد ما دربارۀ انبیا؟مهع؟، رســـل، ائمه و مالئکه این اســـت که 
رنـــد و هیـــچ گناهی؛ چه صغیـــره و چه  کـــی به دو آن هـــا از هـــر ناپا
کبیره، مرتکب نمی شوند و اوامر خداوند را عصیان نمی کنند و به 
که به آن امر شده اند، و هرکس عصمت را در  آنچه عمل می کنند 
حالی از احوال ایشان نپذیرد، آنها را نشناخته است  ما معتقدیم 
کمال و تمام و علم در همۀ امورشـــان موصوف اند و در  که آنها به 

هیچ حالی به نقص و عصیان و جهل توصیف نمی شوند 2 

گناه ب( ديدگاه متکلمان معتزلی دربارۀ عصمت از 

ید:  عالمه مجلسی در این  باره می گو
کبیره ســـر نمی زند، ولی  گناه  کـــه از آنها  ر دارند  بيشـــتر معتزله باو
شـــاید گناهـــان صغیـــره اى که باعث نفرت مردم نشـــود و نشـــانۀ 
پســـتی نباشد، از آنان سر زند!3 ابوعلی جبایی، یکی از متکلمان 
کبیره یا  که انبیا؟مهع؟ بـــه  معتزلـــه و از پيشـــوایان آنها، معتقـــد بود 
ى عمد مرتکب نمی شوند، ولی شاید اشتباه و سهو  صغیره از رو

1  شیخ مفید: النکت اإلعتقادية، ص3 
2  ابن بابویه: اإلعتقادات، ج1، ص96 

3  سبحانی: منشور جاويد، ج4، ص182 
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از آنها ســـر بزنـــد 1 نظام  __  کـــه او هم از علماى معـــروف معتزله در 
ر داشتند که آنها هیچ   عهد بنی عباس است و گروهی دیگر__ باو
ى سهو و خطا انجام  نمی دهند، ولی در برابر سهو  گناهی جز از رو
و خطـــا مســـئول اند؛ چراکه قوت معرفـــت و علو رتبـــه و قدرت بر 

یشتن نسبت به این امور را دارند!2 حفظ خو
رده است: محمدجواد مغنیه در الجوامع و الفوارق بین السنة و الشيعة  آو
قـــال المعتزلة: »تجوز علی األنبیـــاء الکبائر و الصغائر قبل النبوة، 
أي قبـــل أن ینزل علیهم الوحي، أما بعـــد الوحي فتجوز علیهم… 
رگناهـــان کبیـــره و صغیـــره قبل از  الصغائـــر دون الکبائـــر«3؛ صدو
نبـــوت یعنی قبل از نزول وحـــی بر پيامبران جایز اســـت اما بعد از 
رگناهان صغیره بـــر آنها جایز اســـت ولی کبیره  نـــزول  وحـــی صدو

جایز نیست   
بـــارۀ عصمت انبیـــا؟مهع؟ از گناه  عالمـــه حلی در شـــرح كشـــف المراد در

رده است:  چنین آو
کبیـــره از پيامبـــران؟مهع؟  گنـــاه  کـــه  ینـــد  گروهـــی از معتزلـــه می گو
ســـرنمی زند؛ چـــه عمدًا و چه ســـهوًا، ولی گناهـــان صغیره به طور 
ســـهوى گاهـــی از آنها صـــادر می شـــود و منافاتی با مقـــام نبوت و 
گناهان  که  یند  گروه دیگرى از معتزلـــه می گو رســـالت آنها ندارد  
کبیـــره، هیـــچ گاه از انبیـــا؟مهع؟ صـــادر نمی شـــود؛ چه عمـــدى یا 
گر ملتفت باشـــند که گناه اســـت  ســـهوى، اما گناهان صغیره، ا

1  فخر رازی: ترجمۀ تفسير کبير، ج3، ص1160؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص174 
2  مجلسی )عالمه(: مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: 

پيام قرآن، ج7، ص173؛ ایجی: شرح المواقف، ج8، ص266  
3  مغنیه: الجوامع الفوارق بين السنة و الشيعة، ص197 
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یل انجام می دهند؛ یعنی  انجام نمی دهند، ولی علی سبیل التأو
گناه نیســـت، پس انجـــام می دهند   که  پيش خـــود می پندارنـــد 
کبیـــره از انبیا؟مهع؟  گناهان  کـــه  یند  گـــروه ســـومی از معتزله می گو
گناهان صغیره را __  چه ســـهوًا و چـــه عمدًا__  ســـر نمی زند، ولـــی 
انجام می دهند؛ ولی این ارتکاب گناهان صغیره از مقام معنوى 
یرا ثواب هاى آنان بســـیار بزرگ اســـت و  آنهـــا عنداهلل نمی کاهد؛ ز
یا ثواب شسته می شود و حبط  یادر ک در این نقطۀ ســـیاه با آب پا
گناه را می خورند و نابود می کنند 1  می گردد؛ یعنی ثواب ها، این 

گناه ث( ديدگاه متکلمان اشاعر ه دربارۀ عصمت از 
ر گناه کبیره یا صغیره، عمدی یا سهوی،  از دیدگاه بيشتر اشاعره، صدو
ر  از پيامبـــران؟مهع؟، پيش از نبوت جایز اســـت؛ ولی پـــس از نبوت، صدو
گنـــاه کبیره را، عمدی یا ســـهوی، هیـــچ گاه جایز نمی داننـــد، و ارتکاب 
غیرعمدی گناهان صغیره را جایز دانسته و به عمدی جایز ندانسته اند 2

فخر رازی، یکی از متکلمین اشعری، در تفسير كبير  چنین می نویسد: 
»قول بيشـــتر اشـــاعره، ابوهذیـــل و ابوعلی جّبائـــی از معتزلـــه، جایزبودن 
ارتکاب کفر و کبیره پيش از نبوت است، ولی در وقت نبوت جایز نیست « 
سپس در بيان دیدگاه خود می افزاید: »آنچه اختیار ماست این است 
کـــه از انبیا؟مهع؟ در زمان نبوت، هیچ گناهـــی __  نه کبیره، و نه صغیره__ 
رده است 3  صادر نمی شود « ایشان برای اثبات این ادعا شانزده دلیل آو

1  حلی )عالمه(: کشف المراد فی شرح تجريد العتقاد، ص486 
2  ابن بابویـــه: اإلعتقـــادات، ج1، ص96؛ مجلســـی )عالمـــه(: مـــرآة العقـــول فـــی شـــرح أخبار 

آل الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص174 
3  فخر رازی: ترجمۀ تفسير کبير، ج3، ص1160 
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رده است:  سیدمرتضی در تنزيه االنبياء؟مهع؟ آو
کبیره را پيش از نبوت،  گناهان  یه1، ارتکاب  اهل حدیث و حشو
گناه  گروهـــی از آنان، پس از نبوت نیز جایز می شـــمردند؛ البته  و 
کبیـــرۀ دروغ را، آن هـــم در آنچـــه مربوط به پيامبری آنهاســـت، از 
گناه را به شرط  این امر مستثنا می کنند  برخی از ایشان هم، این 
عـــدم تجاهـــر )پنهان بودن( پـــس از نبـــوت نیز جایـــز می دانند  و 
کبیـــره ای را و در هر حال،  ســـرانجام گروهی از آنـــان، ارتکاب هر 

بی اشکال می دانند 2 
یســـد: »فإنـــا أن ینبئ اهلل تعالی  ابوحامـــد غزالی در کتاب المنخول می نو
یده بالمعجزة3«؛ همانا ما جایز می دانیم که خداوند یک کافری  کافرا و یؤ

کند   را پيامبر؟لص؟ قرار دهد و او را با معجزه تأیيد 
ابن ابی الحدیـــد معتزلی در شـــرح نهج البالغه در ذیل آیۀ شـــریفۀ >و

یسد:  َرك< 4، از زبان سّدی چنین می نو َكِورخ اَع�خ ع�خ َوصخ

1  گروهی از معتزله اند که به ظواهر قرآن بســـنده کرده  و به جسمیت خداوند قائل اند  کسانی 
گفته اند که این گروه گمراه، نخســـت پای درس حســـن بصرى می نشستند  روزی حسن 
ســـخنانی از آنها شـــنید که با اســـالم ناســـازگار بود، پس به اخراج آنها دســـتور داد )مکارم 

شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173( 
فخر رازى در محصل از حشـــویه آورده اســـت: »گفتند پيامبر پيش از نبوت کافر بوده اســـت    
حشـــویه گروهـــی از ســـاده  لوحان خشـــک اند، اندکـــی احمق انـــد و بـــه مذاهـــب مختلف 
اهل ســـنت اختصاص ندارند، بلکه در همۀ گروه ها یافت می شـــوند  مبنـــاى آنها بر قبول 
هرگونـــه روایت اســـت و بی مالحظـــۀ ادله، قرائن کـــذب و ظواهـــر الفاظ را دلیـــل می گیرند 
بی تفحص از ادلۀ دیگر و قید و تخصیص« )حلی )عالمه(: شرح کشف المراد، ص486( 

2  علم الهدی: تنزيه األنبياء، ص16 
3  غزالی، المنخول فی تعليقات األصول، ص310؛ ابن ابی الحدید: شـــرح نهج البالغه، ج7، 

ص9 
4  »و بار سنگینت را از تو فرو ننهادیم؟« )االنشراح: 2( 
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زره الشـــرك فإنـــه کان علـــی دیـــن قومـــه أربعیـــن ســـنة1«؛  »قـــال و
کـــه پيامبـــر؟لص؟ داشـــت، شـــرک بـــود  پـــس، همانا  زری«  آن »و

پيامبر؟لص؟ بر دین قومش بود و چهل سال مشرک بود  
رده است:  کلبی آو كبير به نقل از  فخر رازی در تفسير 

کافرا في قـــوم ضالل فهداك   یعنـــي 
ًّ

»قـــال الکلبی: َوَجـــَدَك َضاال
للتوحیـــد2«؛ خـــدا تو را میان قومی گمراه یعنـــی کافران یافت و به 

کرد  توحید و یکتاپرستی هدایتت 
یسد:  آیت اهلل معرفت دربارۀ »اصحاب حشو« در التمهيد می نو

گناهـــان و خطاهـــا را، حتی در هنـــگام بعثت  آنـــان انجـــام دادن 
پيامبران؟مهع؟، نســـبت به آنان جایز می دانند و بر اثبات آن، آیاتی 
یز قرار داده اند که گمان می برند به  درستِی عقیدۀ  از قرآن را دستاو
آنـــان صراحـــت دارد و اباطیلـــی را بـــر آن می افزایند کـــه آن همه در 
یان رواج دادند و به  زگار فرمانروایی امو اســـرائیلیاتی است که به رو

ردند 3 ر ثروت و شمشیر در تفسیر قرآن درآو زو

گسترۀ زمانی عصمت انبیاء؟مهع؟
بـــارۀ زمـــان عصمـــت نیـــز بين فـــرق دوگانگـــی اســـت: امامیـــه، زمان  در
ز تـــا آخر عمـــر واجـــب می دانند؛  عصمـــت مطلـــق انبیـــا؟مهع؟ را از زادرو
معتزلـــه، زمان عصمت انبیا؟مهع؟ را زمان بلوغ ایشـــان می دانند، و پيش 
از نبـــوت ارتـــکاب کفر و کبیره را روا نمی دانند؛ اشـــاعره، زمان عصمت 

1  مجلسی: بحار األنوار، ج11، ص9  
2  فخر رازی: التفسير الکبير، ج31، ص198 

3  معرفت: ترجمۀ التمهيد فی علوم القرآن، ج3، ص602 
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انبیا؟مهع؟ را هنگام نبوت ایشـــان می دانند، ولی پيش از نبوت، ارتکاب 
کبیره را جایز می دانند 1 کفر و 

یسد:  فخر رازی در بيان چندگانی زمان وجوب عصمت چنین می نو
»و اختلـــف الناس فـــي وقت العصمة علی ثالثـــة أقوال: أحدها: 
قـــول من ذهب إلی أنهـــم معصومون من وقـــت مولدهم و هو قول 
الرافضـــة، و ثانیها: قـــول من ذهب إلی أن وقـــت عصمتهم وقت 
بلوغهـــم و لم یجوزوا منهم ارتکاب الکفـــر و الکبیرة قبل النبوة، و 
کثیر من المعتزلة، و ثالثها: قول من ذهب إلی أن ذلك ال  هو قول 
کثر أصحابنا  یجـــوز وقت النبوة، أما قبل النبـــوة فجائز، و هو قول أ
و قول أبي الهذیل و أبي علي من المعتزلة و المختار عندنا أنه لم 

یصدر عنهم الذنب حال النبوة ألبتة ال الکبیرة و ال الصغیرة2«؛

1  مجلسی: بحار األنوار، ج11، ص9  
2  فخر رازی: التفسير الکبير، ج3، ص455 





3
گسترۀ   آيات متشابه در 
عصمت رسول خدا؟لص؟ 





مقدمه
یکـــی از نکته های مهم اعتقادی شـــیعیان، عصمت انبیا؟مهع؟ اســـت  
یم  پيامبران الهـــی از هرگونه خطا و  ر دار مـــا به عصمت انبیـــای الهی باو
کبیـــره__ انجام نمی دهند   گناه __  چـــه صغیره و چه  لغزشـــی برکنارند و 
پيامبران بزرگوار الهی، الگوهای جامعۀ بشری اند  آنها آموزگاران اندیشه 
ر نکند، رسالت  گر خداوند آنها را بفرستد، و از خطا دو و زندگی بشرند  ا
انبیا؟مهع؟ انجام نشده اســـت  بنا بر نص آشـــکار قرآن کریم، اینان با مقام 
عصمت، چنان شـــناخت و معرفتی دارنـــد که پيرامون گناه نمی گردند  
کردن  یا بيانگـــر گناه یا خطا در قـــرآن کریم آیاتی به چشـــم می خورد که گو
پيامبر اکرم؟لص؟ اســـت  کسانی نیز به ظواهر آیات پرداخته، شبهاتی را 

یم  ر یر می آو که برخی از آن ها را در ز کرده اند  بيان 

آیۀ ذنب پيامبر؟لص؟
گروهـــی از مخالفـــان و معاندان به ســـاحت مقدس رســـول خدا؟لص؟ با 
اســـتناد به برخی از آیات قرآنی، خواســـته اند که وجـــود مقدس حضرت  
رسول؟لص؟ را بدون جایگاه و منصب عصمت بدانند  در یکی از آیاتی 
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گرفته است، خداوند می فرماید:  که محور قرار 

َك ْهِد�یَ َ َكَو�ی �یْ
َ
ُهَعل ْعَم�تَ �خِ ّمَ ِ �ت ُ َرَو�ی

�خَّ
أَ
ا
َ َكَوَما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ

ُهَما�تَ
َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ >ِل�یَ
ًما<1 �ی �تِ ِصَراً�اُمْ��تَ

تقریر شبهه 
مهم تریـــن بهانۀ مخالفان عصمِت رســـول اکرم؟لص؟ همین آیه اســـت  
آنها خواســـته اند که به اســـتناد این آیۀ شـــریف و واژۀ »ذنـــب« که در این 
آیه آمده است، وجود مقدس پيامبر؟لص؟ را بدون شأن و مرتبۀ عصمت 
ینـــد: »خداوند بـــر پيامبر؟لص؟ بخشـــود آنچه از  بداننـــد  از ایـــن رو می گو

گناه اوست «  گذشته و آینده دربارۀ ذنب و 

مفهوم شناسی »ذنب« و »غفران«
برای زدودن تشابه آیه، باید در آغاز، واژه شناسی دقیق واژه های آیه انجام 
شـــود تا ببینیـــم که مراد از واژه های به کاررفته در آیه که دســـتمایۀ تشـــابه 

شده است، همان معنای اصطالحی واژه است یا خیر؟ 

الف( معنای لغوی و اصطالحی »ذنب«

که معروف اســـت   یـــد: »َذَنُب الدابة و غیُرها«؛ دم حیوان،  راغب می گو
و هـــر چیـــز خـــوار و عقب مانـــده ای هم بـــا واژۀ ذنـــب تعبیر شده اســـت  
یند که دستۀ بلند  »الذنوب« یعنی اســـب دم بلند؛ و به دلو و ســـطلی گو
یرا جزاى آن  یند؛ ز دارد 2 به هر فعلی که فرجامش وخیم اســـت، ذنب گو

1  »تا خداوند از گناه گذشته و آیندۀ تو درگذرد و نعمت  خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی 
راست هدایت کند« )الفتح: 2( 

2  راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص331 
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یند که  ماننـــد دم حیوان در آخر اســـت و بـــرای همین، به گنـــاه، تبعه گو
جزایش در آخر و تابع آن است 1 

گوار است و به اعتبار  ى که فرجامش ناروا و نا در اســـتعاره، به هر کار
ینـــد 2 ابن فارس، ذنـــب را به جرم و  دنبالـــۀ چیـــزى به  کار رفتـــه، ذنب گو
یان،  گروهـــی از لغو کرده اســـت 3  دنبالـــۀ چیزی، و بهـــره و نصیب معنا 
گرفتـــه  و ذنب را به معنـــای اثم، جرم و  معنـــای اصطالحـــی آن را در نظر 

معصیت می دانند 4

ب( معنای لغوی و اصطالحی »غفران«
اصل مادۀ غفر به معنای ستر و تغطیه )پوشاندن( است 5 »الَغْفر« یعنی 

که انسان را از پلیدى و آلودگی مصون می دارد  بيم و ترس و آنچه 
کرد 6  گناهان او را مستور )و عفو(  ُه  ُغْفَرانًا« یعنی خدا 

َ
»َغَفَر اهلُل ل

ْغَفُر ِلَوَسِخِه« یعنی لباست را رنگ سیاه 
َ
ُه  أ ـــَواِد َفِإّنَ ْصِبْغ َثْوَبَك ِبالّسَ

َ
»أ

گناه، مستور و ناپدیدکردن  که چرکش را بهتر بپوشاند 7 پس، غفران  بزن 
آن است 

درنتیجـــه معناى لغوى مغفرت، پوشـــاندن هر چیز اســـت؛ و معنی 
که عتاب را به دنبال دارد   گناهی است  اصطالحی آن، بخشش 

َك< با نگرش به آنچه از  �بِ
�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهَما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ در آیۀ شریفۀ >ِل�یَ

1  قرشی: قاموس قرآن، ج 3، ص25 
2  راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص331 

3  ابن فارس: معجم مقائيس اللغة، ج 2، ص361 
4  زبيدی: تاج العروس، ج 1، ص500؛ ابن منظور: لسان العرب، ج 1، ص389 
5  ابن منظور: لسان العرب، ج 5، ص26؛ أزهری: تهذيب اللغة، ج8، ص112 

6  راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص609 
7  همان 
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ســـیاق آیه دانسته می شود، مراد از آمرزش گناهان، گناه به معنای عرفی 
نیســـت، چون الم در »لیغفراهلل« الم تعلیل اســـت و هیـــچ پيوندی میان 

گناهان نیست؛ و مراد از آن، پوشاندن هرچیز است 1 فتح و آمرزش 

دیدگاه برخی از مفسران شیعه و اهل سنت 

گذشته و آيندۀ پيامبر؟لص؟ گناهان  الف( »ذنب« به معنای 
 َمِم�خْ

َ
ّد �تَ

برخی از مفسران اهل سنت گفته اند که مراد از ذنب در آیۀ >ما�تَ
گناهان پيامبر؟لص؟ در زمان جاهلیت پيش از اسالم،  َر< 

�خَّ
أَ
ا
َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ

گناهان پس از نبوت است 2 و 
گناهـــان پيامبر؟لص؟ پيش از فتح  گروهـــی دیگر، ذنب را در این آیه، 
گفته اند: »مـــراد از ذنب در این آیه، آن  و پـــس از آن می دانند 3 هم چنین 
گناهانـــی اســـت که پيامبر؟لص؟ در زمـــان جاهلیت انجـــام داده  و آنچه 

هنوز انجام نداده است 4« 
کرده اســـت: »مـــراد از ذنب  صاحـــب لطائف اإلشـــارات چنین بيان 
یرا انبیا؟مهع؟  گذشته و آینده، گناهان پيامبر؟لص؟ پيش از نبوت است؛ ز

گناه معصوم اند 5« از 

1  طباطبایی: ترجمۀ الميزان، ج18، ص381 
2  مقاتل بن ســـلیمان: تفســـير مقاتل بن ســـليمان، ج4، ص66؛ نحاس: اعراب القرآن، ج4، 

ص129 
3  نیشـــابوری: وضع البرهان فی مشـــکالت القرآن، ج2، ص304؛ طبری: جامع البيان، ج26، 

ص43 
4  بغـــوی: تفســـير بغوی المســـمی بمعالـــم التنزيـــل، ج4، ص223، بـــه نقل از ســـفیان ثوری؛ 
واحـــدی: الوجيز فی تفســـير الکتـــاب العزيـــز، ج2، ص1007؛ ابن جوزی: زاد المســـير فی علم 

التفسير، ج4، ص128؛ سیوطی: الدرالمنثور فی تفسير بالماثور، ج6، ص70 
5  قشیری: لطائف اإلشارات، ج3، ص417 
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در تفسیر الواضح فی تفسير القرآن الكريم چنین آمده است: 
َر 

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبَك  ما ســـلف من ذنوبك قبـــل الوحی  َو ما َتأ

َ
»مـــا َتَقّد

گذشـــته تو را پيش  گناهان  و ما یکون بعد الوحی إلی الموت1«؛ 
از نـــزول وحـــی و آنچه پس از نـــزول وحی تا هنگام مرگ از تو ســـر 

بيامرزد  می زند، 
یند: »اینجا مراد از گناه، ترک اولٰی اســـت؛  برخی از مفســـران چنین می گو
یرا روشن است که پيامبر؟لص؟ از کسانی است که با فرمان های واجب  ز
خداوندی مخالفت نخواهدکرد، بنابراین جایز اســـت همان ترک اولٰی ها 
گناه  گناه به شـــمار نمی آمد، دربارۀ حضرت،  گر از دیگران ســـرمی زد  که ا

به شمار آید  و این نشانۀ عظمت جایگاه و منزلت ایشان است «2 
که مراد از ذنب، همۀ  یســـندۀ لطائف اإلشـــارات گمان برده اســـت  نو

ترک اولٰی های پيامبر؟لص؟، پيش و پس از نبوت است 3 
یســـد: »مراد از ذنب،  هم چنین آلوســـی در تفســـیر روح المعانی می نو
یاده روی در ترک اولٰی در جایگاه آن حضرت اســـت و از باب "حســـنات  ز

األبرار سّیئات المقّربين" است 4«

ب(  »ذنب« به معنای گناهان گذشـــتۀ امت پيامبر؟لص؟ و آمرزش 
گناهان آيندۀ آنان

گناه  گرفته اند، آن را  گناه  که ذنب را به معنای  گروهی از مفسران، هر جا 
که ذنب به معنای  ر دارد  امت پيامبر؟لص؟ می دانند  ابوالفتوح رازی باو

1  دینوری: الواضح فی تفسير القرآن الکريم، ج2، ص322 
2  طبرسی: مجمع البيان، ج9، ص169 

3  قشیری: لطائف اإلشارات، ج3، ص418  
4  آلوسی: روح المعانی، ج13، ص245 
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گناه امت است؛ چه پيشین باشد و چه پسین  در اینجا مضاف برداشته 
 2>

هتَ ْر�یَ
�تَ
ْ
ِلال شده است1؛ مانند: >َوْس�أَ

شیخ طبرسی ذیل این آیه چنین بيان می کند: 
مراد این اســـت که گناهان گذشـــته و آینـــدۀ امت پيامبر؟لص؟ را 
با شـــفاعت آن حضرت می آمرزد و به دلیل پيوندی که میان امت 
گناهان امت پيامبر؟لص؟ به  و پيامبر؟لص؟ است، نســـبت دادن 
یرا میان پيامبر؟لص؟ و امتش، جدایی  آن حضرت، به جاســـت؛ ز
گواه ســـخنش، روایـــت مفّضل3 بن عمـــر از امام  نیســـت  او برای 

رده است 4 صادق؟ع؟ را آو
فخـــر رازی در تفســـیر خـــود، ایـــن دیـــد گاه را در احتمال نخســـت خود 
گناه  چنیـــن بيـــان می کند: »المـــراد ذنـــب المؤمنین«5؛ مـــراد از ذنب، 

مؤمنان است 
یسندۀ تفسير صافی، همخوان با نظریۀ اهل معرفت که به عصمت  نو
ر دارند، مخاطـــب آیه را بر بـــاب »إّیاك أعنی َو اســـمعی یا  انبیـــا؟مهع؟ بـــاو

که در ظاهر، پيامبر؟لص؟، اما در اصل، امت است 6 جاَرة« می داند 

1  ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج17، ص324؛ طوسی: التبيان، ج9، ص314 

<)یوسف:82(؛ »و از مردم شهری که ما در آنجا بودیم بپرس«  یی �تِ
َّ
ال هتَ ْر�یَ

�تَ
ْ
لال 2  >َوس�أ

3  »به خدا پيامبر؟لص؟ هیچ گناهی نداشت، ولی خداوند سبحان به پيامبر؟لص؟ گواهی 
داد که گناهان گذشته و آیندۀ شیعیان علی؟ع؟ را بيامرزد« )طبرسی: مجمع البيان، ج9، 

ص168؛ همو، جوامع الجامع، ج4، ص133( 
4  همان 

5  فخر رازی: التفسير الکبير، ج28، ص66 
6  فیض کاشانی: تفسير الصافی، ج5، ص38 
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پ( »ذنب« به معنای نگرانی های پيامبر؟لص؟ از آينده
در تفســـیر احسن الحديث چنین آمده اســـت: »مراد از "ذنبك"، برخی از 
نگرانی هایی است  که دربارۀ آیندۀ اسالم در قلب مبارک آن حضرت بود 

کرد « و با فتح حدیبیه، فروکش 
بـــارۀ وعده هاى خدا  کـــه پيامبران؟مهع؟ در ر دارد  هم چنین ایشـــان باو
راســـخ اند، اما چون بشـــرند، نگرانی هایی در دل آنها بود و با تحقق وعدۀ 

گشت و به جایش آرامش نشست   خدا، آن نگرانی ها زدوده 
یسد:  رد و می نو ایشان برای دالیل خود مثال هایی می آو


دخْ مانند داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ که قرآن کریم می فرماید: >َواإِ

 لىَولِك�خْ اَل�بَ �ت ِم�خْ وأْ ْم�تُ
َ
َول

أَ
اَلا ى�ت َمْو�ت

ْ
ال ْح�یِ �تُ

�خَ َک�یْ ىی ِ
ِر�خ

أَ
ا ِ

ّ ُمَر�ب راِه�ی ْ �ب اَلاإِ �ت
<  1  چنان کـــه می دانیم، این پرســـش مخالف یقین  یی �بِ

ْ
ل
�تَ �خَّ ْطَم�أِ ِل�یَ

که پس از دیدن به  دست آمد، از آغاز  نیست، بلکه آن اطمینانی 
ْصُر

واَمَعُهَم�تی�خَ َم�خُ
آ
ا �خَ �ی ِ �خ

َّ
ُسوُلَوال وَلالّرَ �تُ َ ی�ی

واَ��تَّ
ُ
ل ِ رخ

ْ
ل نبود  یا مانند: >َورخُ

<2  اینکـــه پيامبـــر؟لص؟ در تنگنا و فشـــار  ِر�ی�بٌ
ِه�تَ

َ
ْصَرالّل

�خَ �خَّ ل�اإِ
أَ
ِها

َ
الّل

ِکی خواهدآمد«، با ایمان ناســـازگار نیست   ید »وعدۀ خدا  می گو
رســـول خدا؟لص؟ با یقین بـــه وعده های خدا، باز چون بشـــر بود، 
رد و چون  نگرانی داشت  خداوند آن نگرانی را ذنب به شمار می آو
صلح حدیبیه از برداشته شـــدن موانع و عملی شـــدن وعده هاى 

1  »و ]یـــاد کن [ آنگاه که ابراهیـــم گفت: پروردگارا، به من نشـــان ده که چگونه مـــردگان را زنده 
می کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده اى؟ گفت: چرا، ولی تا دلم آرامش یابد« )البقرة: 260(  
2  »و چنان متزلزل و مضطرب شـــدند تا جایی که پيامبر و کســـانی که با او ایمان آورده بودند 
]در مقام دعا و درخواست یارى [ می گفتند: یارى خدا چه زمانی است؟ ]به آنان گفتیم:[ 
آگاه باشـــید! بی گمـــان یارى خدا نزدیک اســـت« )البقرة: 114(؛ )فیض کاشـــانی: تفســـير 

الصافی، ج1، ص33( 
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خـــدا حکایت می کرد، می فرماید: »ما بـــراى تو فتح مبین را پيش 
یم و دیگـــر نگرانی در قلبت  گنـــاه کهنه و نِو تـــو را بيامرز ردیـــم تا  آو
ْرُ�<  در سورۀ نصر نیز در همین زمینه است 1 �خِ

عخْ نماند « آیۀ  >َواْس�تَ

گناه آدم و حوا و امت پيامبر؟لص؟   ت( »ذنب« به معنای 
ّدم< یعنی خداوند  �ت ینـــد: »>ما�ت گروهی از مفســـران در ذیـــل این آیه می گو
گناهـــان گذشـــتۀ پدر و مـــادرت، حضـــرت آدم؟ع؟ و حوا را بـــه برکت تو 
ر< گناهان آیندۀ امتت را نیز به برکت دعوتت بيامرزد 2«  �خّ

أ
ا بيامرزد، و >ما�ت

ید: »آنچه از  یســـندۀ تفسير تســـتری در ذیل این آیه می گو هم چنین نو
گناه گذشـــتۀ پدرت آدم؟ع؟ که تو در صلب آن حضرت بودی؛ و آنچه از 

گناهان امتت، چون تو راهنمای آنانی 3« 
رده اســـت: »مـــراد از  و نیـــز قشـــیری در لطائـــف االشـــارات چنیـــن آو
گناه آدم؟ع؟ را به حرمت تو می آمرزد؛ و  که خداوند  ّدم< این است  �ت >ما�ت

گناهان امتت را بيامرزد 4«  ر<،  �خّ
أ
ا مراد از >ما�ت

رده است: »مراد از  یسندۀ تفســـیر مواهب عليه به نقل از ابواللیث آو نو
گناه آینده، جرایم امت  گناه گذشته، ذنب آدم؟ع؟ و حواست؛ و مراد از 
گناه  گناه آدم؟ع؟ و حوا را به برکت او، و می آمرزد  ید  اســـت؛ یعنی بيامرز

امت او را به شفاعتش 5«

1  قرشی بنایی: احسن الحديث، ج10، ص222_227 
2  واحدی: المحرر الوجيز فی تفســـير الکتاب العزيز، ج2، ص1007؛ شاه عبدالعظیمی: تفسير 
اثنی عشری، ج12، ص143؛ ثعلبی بن محمد: الکشـــف و البيان، ج9، ص43، به نقل از: 

عطاء بن أبی مسلم الخرسانی 
3  تستری: تفسير تستری، ج1، ص147  

4  قشیری: لطائف االشارات، ج3، ص418 
5  کاشفی سبزواری: مواهب عليه، ج1، ص1148 



53 بصتعن رسفم  شتم تیهآ ؟رهخ متسهرت ق  

کفار گناه  ث( »ذنب« به معنای 

علم الهدی )سید مرتضی( در تفسیر شریف خود چنین بيان کرده است:  
نوُب الیك" )گناهانی که در 

ّ
ر<، "الذ �خّ

أ
ا كوما�ت �ب �خ دخ ّدمم�خ �ت »مراد از >ما�ت

یرا "ذنب" مصدر است و افزودن فاعل و  حق تو انجام می شود(، باشد؛ ز
مفعول به آن از نظر قواعد درست است 1«

بين بـــردن و منســـوخ کردن احکام  مغفـــرت در ایـــن آیـــه بـــه معنـــای از
دشـــمنان آن حضرت بر ضد ایشان و بدی های آنان نسبت به حضرتش 
در بازداشتن او از رفتن به مکه و بستن راه مسجدالحرام روی آن حضرت 

خواهدبود  سپس می افزاید: 
ًحا �تْ

َك�خَ
َ
ال َ ْح�خ �تَ

ا�خَ
َ �خّ گناهان آن حضرت باشد، >اإِ گر مراد، بخشش  و ا

َر< معنای معقولی 
�خَّ
أَ
ا َ َكَوَما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهَما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ اِل�یَ ً �خ �ی ُم�بِ
نمی داشـــت؛ چـــون بخشـــش گناهـــان جـــدای از فتـــح اســـت و 
َر<می توان 

�خَّ
أَ
ا َ َكَوَما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ نمی تواند مراد باشـــد  در آیۀ >َما�تَ

بـــارۀ توســـت و پيروانت در  کـــه در کرد  یـــل  کار زشـــتی تأو آن را بـــه 
گذشته و آینده انجام می دهند 2 

َم ِمْن َذْنِبَك  الذنوب إلیك؛ ألّن الذنب مصدر و المصدر یجوز إضافته 
َ

1  »المراد بقوله: ما َتَقّد
إلی الفاعل و المفعول معا« )علم الهدی: تفســـير الشريف المســـمی بنفائس التأويل، ج3، 

ص350( 
2  »و معنـــی المغفـــرة علـــی هذا التأویـــل هی اإلزالة و الفســـخ و النســـخ ألحـــکام أعدائه من 
المشرکین علیه، و ذنوبهم إلیه فی منعهم إیاه عن مّکة و صّدهم له عن المسجد الحرام  
 َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ *ِل�یَ
ً
ا �خ �ی ُم�بِ

ً
حا �تْ

َك�خَ
َ
ال ْح�خ �تَ

ا�خَ
َ �خّ فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم یکن لقوله: >اإِ

ق لها بالفتح، و لیست غرضا 
ّ
َر< معنی معقول؛ ألّن المغفرة للذنوب ال تعل

�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ

َر، فال یمتنع أن یرید به ما تقّدم زمانه من 
َ

ّخ
َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتأ

َ
فیـــه  و أّما قوله تعالی: ما َتَقّد

فعلهم القبیح لك و لقومك و ما تأّخر« )همان( 
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در اطيب  البيان، ذیل این آیه چنین می خوانیم: 
نظرهاى بدى که کفار و مشـــرکان به شـــما داشتند و نسبت هاى 
کذاب، مفترى، مجنون،  که به  شـــما می دادند __  مانند  زشتی را 
که به  شـــرف اســـالم  ســـاحر و ماننـــد آن هـــا__ از یـــاد آنها می بریم 
مشـــرف شوند و بدانند که همۀ این نسبت ها ناروا بود و به  مقام و 

کنند 1 شئونات شما معرفت پيدا 
گنـــاه در ظاهر به پيامبر؟لص؟ و نســـبت  دادن آمرزش به  اما نســـبت دادن 

خدا، از باب مجاز است و مجاز در سخن بسیار است 2

ج( »ذنب« به معنای پيامدهای عمل پيامبر؟لص؟ 
گروهی از مفســـران، مراد از ذنب در این آیه را به معنای لغوی آن »عملی 
یسندۀ تفسير نمونه، معنای  که پيامدها و تبعات دارد« تعبیر کرده اند  نو
ذنب را نشـــانه های شـــوم و پيامدهای کاری می داند که با ظهور اســـالم 
زی هاى آینده، سبب  یخت، ولی پيرو در آغاز، زندگی مشرکان را به هم ر
شـــد که آن پيامدها فراموش شود  هم چنین ایشـــان می افزاید: »مشرکان 
مکـــه __ چه پيش از هجرت و چه پس از آن__ ذهنیات نادرســـتی دربارۀ 
زی هاى آینـــده، بر همۀ  اســـالم و خودِ  پيامبر؟لص؟ داشـــتند، ولـــی پيرو

کشید 3« آن ها خط بطالن 
ر دارد کـــه »ذنـــب« در آیـــۀ شـــریفه، گناه  عالمـــه  طباطبایـــی نیـــز بـــاو

1  طیب: اطيب البيان، ج12، ص197 
2  »المراد بذنب الرســـول ذنبه فی زعم أعدائه المشرکین ال ذنبه فی الواقع، و المراد بالمغفرة 
مغفرتهـــم له هـــذا الذنب المزعـــوم أی توبتهم ممـــا کانوا یظنـــون بنبی الرحمة، أما نســـبة 
الذنب الی الرســـول فی ظاهر الکالم، و نســـبة المغفرة الی اهلل، أما هذه فأمرها ســـهل ألن 

المجاز یتسع لها و ألکثر منها« )مغنیه: تفسير کاشف، ج8، ص83( 
3  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج22، ص21 
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به معنـــای ســـادۀ واژه، یعنی مخالفـــت تکلیف مولوی الهی نیســـت؛ و 
که همان ترک عذاب  نیز مراد از »مغفرت« به معنای ســـاده اش نیســـت 
در برابر مخالفت نامبرده اســـت  ایشـــان واژۀ ذنب را به معنای لغوی آن 
می داند که همان عملی اســـت که پيامدهای بد دارد؛ هرچه می خواهد 

باشد  و مغفرت را نیز پرده افکندن روی هر چیز می داند  
هم چنین ایشان می افزاید: 

که آن جناب از  کی اســـت  مـــراد از واژۀ ذنب، تبعات و آثار خطرنا
کفار و مشرکان می پنداشت  این نشانه ها در لغت، همان  سوی 
ذنب اســـت؛ ذنبی که در نظر کفار، او را در برابر آن سزاوار عقوبت 
کشتن آن  می کرد، هم چنان که حضرت موســـی؟ع؟ در داســـتان 

گناهکار قبطیان خواند 1 جوان قبطی، خود را 
یسندۀ ترجمان فرقان، ذیل این آیه چنین بيان می کند:  نو

َم< همـــۀ پيامدهـــاى بـــدى بـــود که تا پيـــش از فتح مکه 
َ

ّد �تَ >ما�تَ
کـــه همـــۀ این ها با فتـــح مکه،  بـــراى آن حضـــرت پيـــش  آمده بود 
کانون دعوت  پوشیده شـــد؛ یعنی با فتح الفتوحش و بازگشت به 
رسالتش، همۀ بالهای گذشته اش فراموش شد  »َغْفر« در اینجا 
یی  »َرْفـــع« اســـت؛ یعنـــی نادیده گرفتن همۀ این آســـیب ها که گو
َر« هم یعنی پـــس از فتح مکه 

َ
ّخ

َ
هرگـــز نبوده اســـت  »ما« در »مـــا َتأ

تا زمان درگذشـــتش __  که جزیرةالعرب سراسر تسلیم آن حضرت 
ى از مشرکان ندید، بلکه بيشتر آنان در  شـــده بود__ دیگر هیچ آزار
همان فتح مکه مســـلمان شـــدند و اقلیت باقی مانده در شـــرک، 
یر سایۀ حکومت  رود به مکه را هم نداشـــتند، بلکه ز دیگر اجازۀ و

1  طباطبایی، ترجمۀ الميزان، ج18، ص382 
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یسته اند  اینجا غفر به معناى دفع، یعنی جلوگیرى  اسالمی می ز
از پيامدهاى آسیب زای رسالت است 1

آیـــت اهلل جوادی آملی نیز در ذیل این آیه، مـــراد از ذنب را پيامدهای بد و 
کفار  که با فراخوان پيامبر؟لص؟ از ســـوی  کی می داند  نشـــانه های خطرنا
و مشـــرکان پدیـــد آمده بود؛ ذنبی کـــه در نظر کفار، او را در برابر آن، ســـزاوار 

عقوبت می کرد 2

ى باطل در انديشۀ مردم چ( »ذنب« به معنای پندار
یخی به این نتیجه  یدادهاى تار ر دارد که با دقت در رو آیت اهلل مکارم باو
می رســـیم: آنـــگاه که مکتبی راســـتین می بندند، شـــایعه ها می ســـازند و 
گون براى او برمی شـــمرند و در انتظارند  دروغ هـــا می پردازند، گناهان گونا
گر ایـــن مکتب در راه  تـــا ببیننـــد که ســـرانجام کارش به کجا می رســـد  ا
یزى محکم براى اثبات نسبت هاى  پيشـــرفت شکست بخورد، دســـتاو
ز شـــود، همۀ  کـــه پيرو نـــاروا به دســـت مخالفـــان می افتـــد؛ امـــا هنگامی 
یژه دربارۀ پيامبر اسالم؟لص؟  نســـبت هاى ناروا نقش برآب می شـــود؛ به و
ى، بســـیار بود و او را جنگ طلب،  این نســـبت هاى ناروا و گناهان پندار
ز، بی اعتنـــا به ســـنت هاى راســـتین، تفاهم ناپذیـــر، و مانند آن  آتش افـــرو
می شـــمردند  صلح حدیبیه به خوبی نشان داد که آیين او __  نه همچون 
پندار دشـــمنان__ یک آیين پيشـــرو و الهی اســـت، و آیات قرآن، ضامن 

تربيت نفوس انسان ها و پایان دهندۀ ستم، جنگ و خونریزى است 
او بـــه خانـــۀ خدا احتـــرام می گذارد، هرگـــز بی دلیل به قـــوم و انجمنی 

1، صادقی تهرانی: ترجمان فرقان: تفسير مختصر قرآن، ج5، ص106 
2، جوادی آملی: تفسير سوره فتح، نشست دوم، 1395 
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حملـــه نمی کند، او اهل منطق و حســـاب اســـت، پيروانش به او عشـــق 
رزنـــد، او به راســـتی همۀ انســـان ها را به ســـوى محبوب شـــان، اهلل،  می و
گر دشـــمنانش جنگ را بر او تحمیـــل نکنند، او طالب  فرامی خوانـــد، و ا
صلح و آرامش اســـت  نتیجه اینکه این گناهان، گناهان راستین نبود، 
 َّ ىی

َ
ُهْمَعل

َ
ر مردم، مانند آیۀ >َول ى و در اندیشه و باو گناهانی بود پندار بلکه 

<1؛ فرعونیان بر من گناهی دارند که می ترسم به  ِ و�خ
ُ
ل �تُ �تْ َ �ی �خْ

أَ
ا

ا�خُ �خ
أَ
ا
َ �خ �بٌ

�خْ
دخَ

ى ستمدیده ای از  گناه او، چیزى جز یار گناه من را بکشند  ولی  جرم آن 
کوبيدن ستمگرى از فرعونیان نبود 2 بنی اسرائیل، و 

روایات تفسیری شیعه و اهل سنت ذیل آیه 
یـــه، در عيـــون أخبار الرضـــا؟ع؟ از علـــی بن محمد بن جهم  الـــف( ابن باو

ید:  که ایشان می گو کرده است  روایت 
در پيشـــگاه مأمون بودم و علی بن موســـی الرضا؟ع؟ هم تشـــریف 
گفت: »آیا شـــما نظرتان این نیست  داشـــتند  مأمون به حضرت 
گنـــاه معصوم اند؟« حضـــرت فرمود:  کـــه انبیا و پيامبـــران؟مهع؟ از 
ُه

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ »چرا، چنین است « مأمون گفت: »پس آیۀ شریفۀ >ِل�یَ
َر< چه معنایی دارد؟«

�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ما�تَ

حضرت فرمود: »از نظر مشـــرکان، هیچ کـــس گناهکارتر و مجرم تر 
از رسول خدا؟لص؟ نبود، چون آنان سیصد و شصت بت و معبود 
کـــه آن هـــا را می پرســـتیدند و چون حضرت به رســـالت  داشـــتند 
مبعوث شـــد و آنان را به توحید فراخواند، این عمل شگفت انگیز 
در نظر آنان بس بزرگ و تحمل ناپذیر بود  آنان با شگفتی می گفتند: 

1  الشعراء: 14 
2  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج22، ص21 
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 ِ �خ
أَ
ُهْما ِم�خْ

اأُ
َ
َمل

ْ
ال �تَ

َ
َطل

َوا�خْ ا�بٌ ٌءُعحبَ ْ یی
َ �ش

َ
ال

َهدخَ
�خَّ ًهاَواِ�ًدااإِ

َ
ل اإِ

ِلَههتَ
آ
�
ْ
َعَلال َ �ب

أَ
>ا

 �تِ
َّ
ِمل

ْ
ال ىی ِ

ا�خ
َهدخَ ا�بِ

َ َراُدَماَسِمْع�خ ُ ٌء�ی ْ یی
َ �ش

َ
ال

َهدخَ �خَّ ُكْماإِ ِلَه�تِ
آ
ىا

َ
ُرواَعل واَواْص�بِ

ُ اْم�ش
<1؛ آیا این شـــخص آمده و می خواهد که  ا�ت

َ
ل �تِ

�ا�خْ
َّ ل ااإِ

َهدخَ �خْ اإِ ِ
َر�ت �خِ

آ
�
ْ
ال

به جـــاى این همـــه خدایان، یـــک خدا را بـــه ما بقبوالند؟ راســـتی 
کـــه عجیب اســـت! تا آنجا که گفتند: این عمـــل جز جعل و افترا 

چیزى بيش نیست  
ى و نصرت خداونـــد، مکه را فتح  و هنگامـــی که حضرت بـــا یار

ً
ا �خ �ی ُم�بِ

ً
حا �تْ

َك�خَ
َ
ال ْح�خ �تَ

ا�خَ
َ �خّ کـــرد، خداوند به حضرت؟لص؟ گفت: >اإِ

ر<؛ اى پيامبـــر، تو که به 
�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ ِل�یَ
جرم دعوت به توحید در نظر مشـــرکان مکه مقصر و تحت تعقیب 
کنـــون که مکـــه فتح شده اســـت، آنـــان دیگر تـــو را مجرم  بـــودى، ا
گر  نمی داننـــد؛ چون گروهی مســـلمان شـــده و گروهی گریـــزان، و ا
معـــدودى هم باقی مانده اند، قـــدرت انکار توحیـــد و دعوت تو را 
ى، گناهان حضرت و مجرم بودنش  برای این پيروز ندارند  پس، از

زدوده شده است  
گفت: »أحسنت یا ابوالحسن «2 مأمون 

1  ص: 5_7 
ُموِن ِفـــی ِعْصَمِة 

ْ
َمأ

ْ
َضـــا؟ع؟ ِعْنـــَد ال ْخَبـــاِر ِفی َبـــاِب ِذْکـــِر َمْجِلٍس آَخـــَر ِللّرِ

َ ْ
2  »ِفـــی ُعُیـــوِن األ

ُموِن َو 
ْ
َمأ

ْ
: َحَضْرُت َمْجِلـــَس ال

َ
َجْهـــِم َقال

ْ
ِد ْبِن ال ی َعِلّیِ ْبـــِن ُمَحّمَ

َ
ْنِبَیـــاِء؟مهع؟ ِبِإْســـَناِدِه ِإل

َ ْ
األ

ْنِبَیاَء َمْعُصوُموَن؟ 
َ ْ
ْیَس ِمْن َقْوِلَك ِإّنَ األ

َ
 ل

َ
ُموُن: َیا اْبَن َرُســـوِل اهلِل أ

ْ
َمأ

ْ
 ال

َ
ِعْنَدُه الّرَِضا؟ع؟ َفَقال

َك
َ
َرل �خِ

عخْ ی >ِل�یَ
َ
ْخِبْرِنی َعْن َقْوِل اهلِل َتَعال

َ
:َفأ

َ
ْن َقال

َ
ی أ

َ
: َفَما َمْعَنی َقْوِل اهلِل؟زع؟ ِإل

َ
ی، َقال

َ
: َبل

َ
َقال

ْعَظَم 
َ
َة أ

َ
َحٌد ِعْنَد ُمْشِرِکی َمّک

َ
ْم َیُکْن أ

َ
 الّرَِضا؟ع؟: ل

َ
َر< َقال

�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
الّل

ا  ّمَ
َ
یَن َصَنمـــًا َفل ٍة َو ِســـّتِ

َ
ُهْم َکاُنـــوا َیْعُبُدوَن ِمـــْن ُدوِن اهلِل َثاَلَثِمأ ّنَ

َ
َذْنبـــًا ِمْن َرُســـوِل اهلِل؟لص؟ أِل


ً
لها اإِ

ِلَههتَ
آ
�
ْ
َعَلال َ �ب

أَ
واا

ُ
ال

َ ْیِهْم َو َعُظـــَم »َو�ت
َ
ْخاَلِص َکُبَر َذِلـــَك َعل ِ

ْ
ی َکِلَمِة اإل

َ
ْعـــَوِة ِإل

َ
َجاَءُهْم ِبالّد
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ب( طبرســـی در مجمـــع البيـــان، این روایـــت را از مفضل بن عمـــر از امام 
رد: »بـــه خدا، پيامبـــر؟لص؟ هیچ گناهی  صـــادق؟ع؟ ذیل ایـــن آیه می آو
نداشـــت، ولی خداوند ســـبحان به پيامبر؟لص؟ گواهـــی داد که گناهان 

گذشته و آیندۀ شیعیان علی؟ع؟ را بيامرزد 1«
کر از عایشه چنین نقل می کند: »پيامبر؟لص؟ نماز خواندند  پ( ابن عسا
رم کرد  گفتم که ای رســـول خدا؟لص؟، چرا این قدر  تا اینکه پاهایشـــان و
خود را به زحمت می افکنید؟ حال آنکه خداوند گناهان گذشته و آیندۀ 

شما را بخشوده است  حضرت فرمودند: آیا بندۀ شکرگزار نباشم؟«2

ُروا واَواْص�بِ
ُ اْم�ش ِ �خ

أَ
ُهْما ِم�خْ

اأُ
َ
َمل

ْ
ال �تَ

َ
َطل

*َوا�خْ ا�بٌ ْیٌءُعحب
َ �ش

َ
ال هدخ

�خَّ *اإِ
ا�بٌ ْیٌءُعحب

َ �ش
َ
ال هدخ

�خَّ اإِ
ً
واِ�دا

ا  ّمَ
َ
< َفل لا�تٌ �تِ

�ا�خْ
َّ ل ااإِ

هدخ �خْ اإِ ِ
َر�ت �خِ

آ
�
ْ
ال �تِ

َّ
ِمل

ْ
ىال ِ

ا�خ هدخ ا�بِ راُد*ماَسِمْع�خ ُ ْیٌء�ی
َ �ش

َ
ال هدخ �خَّ ْماإِ

ُ
ك ِلَه�تِ

آ
َعلىا

َر �خِ
عخْ ِل�یَ

ً
ا �خ �ی ُم�بِ

ً
حا �تْ

َك�خَ
َ
ال ْح�خ �تَ

ا�خَ
َ �خّ ُد >اإِ ُه: َیا ُمَحّمَ

َ
 ل

َ
َة، َقال

َ
ِه؟لص؟ َمّک ی َنِبّیِ

َ
ی َعل

َ
َفَتَح اهلُل َتَعال

َة ِبُدَعاِئَك َتْوِحیَد اهلِل ِفیَما 
َ

ْهِل َمّک
َ
َر< ِعْنَد ُمْشِرِکی أ

�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
ل

َة، َو َمْن َبِقَی ِمْنُهْم 
َ

َم َبْعُضُهْم َو َخَرَج َبْعُضُهْم َعْن َمّک
َ
ْسل

َ
َة أ

َ
ّنَ ُمْشـــِرِکی َمّک

َ
َر، أِل

َ
ّخ

َ
َم َو َما َتأ

َ
َتَقّد

ْیِه، َفَصاَر َذْنُبـــُه ِعْنَدُهْم ِفی َذِلـــَك َمْغُفورًا 
َ
ـــاَس ِإل ْوِحیـــِد ِإَذا َدَعا الّنَ ـــی ِإْنَکاِر الّتَ

َ
ـــْم َیْقِدْر َعل

َ
ل

َحَســـِن« )ابن باویـــه: عيون أخبار الرضا، ج1، 
ْ
َبا ال

َ
َك َیا أ ُموُن: هلِلَِّ َدّرُ

ْ
َمأ

ْ
 ال

َ
ْیِهْم، َفَقال

َ
ِبُظُهـــوِرِه َعل

ص202؛ عروســـی حویزی: نور الثقلين، ج5، ص57؛ بحرانی: البرهان، ج 5 ص 83؛ قمی 
مشـــهدی: کنـــز الدقائـــق و بحرالرغائـــب، ج12، ص268؛ ســـیوطی: الّدرالمنثـــور فی تفســـير 
المأثور، ج5، ص56؛ طبرانی: التفسير الکبير: القرآن العظيم، ج6، ص49؛ شریف الهیجی: 

تفسير شريف الهيجی، ج4، ص186( 
1  »مفّضـــل بن عمر عن الّصادق؟ع؟ اّنه ســـئل عن هذه اآلیة، فقـــال: و اهلل ما کان له ذنب و 
لکـــن اهلل ســـبحانه ضمن لـــه ان یغفر ذنوب شـــیعة علـــّی ما تقّدم ِمـــن ذنبهم و َمـــا تأّخر« 
حویـــزی:  ص86؛  ج5،  البرهـــان،  بحرانـــی:  ص168؛  ج9،  البيـــان،  مجمـــع  )طبرســـی: 

نور الثقلين، ج5، ص55؛ بروجردی: تفسير جامع، ج6، ص366( 
2  »و أخرج الحسن بن سفیان و ابن عساکر عن عائشة قالت  کان النبی؟لص؟ یصلی حتی ترم 
َر قال أفال 

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبـــَك َو ما َتأ

َ
قدماه قلت یا رســـول اهلل أتفعل هذا و قـــد غفر اهلل لك  ما َتَقّد

أکون عبدا شـــکورا« )ســـیوطی: الدر المنثور فی تفســـير المأثور، ج6، ص70؛ طوسی: األمالی، 
ص437؛ ســـیدقطب: فی ظالل القرآن، ج6، ص3317؛ کاشانی: منهج الصادقين فی إلزام 
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ت( در روایتـــی از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ چنین نقل شده اســـت: »هنگامی  
کـــه این آیه بـــر پيامبر؟لص؟ نازل شـــد، آن حضرت از جبرئیل پرســـیدند: 
ای جبرئیل، گناه گذشـــته و باقی چیســـت؟ جبرئیل پاسخ دادند: هیچ 

یده شود 1« گناه برای تو آمرز گناهی بر تو نیست تا آن 
کرده اســـت: »از حضـــرت صادق؟ع؟  یـــد چنیـــن روایت  ث( عمـــر بن یز
َر< پرسیدم  حضرت 

�خَّ
أَ
ا
َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ

ُهما�تَ
َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ دربارۀ آیۀ >ِل�یَ
فرمودند: حضرت محمد؟لص؟ گناهی نداشـــت و بر انجام دادن گناهی 
هـــم اراده نفرمـــود؛ ولـــی خداوند گناهان شـــیعیانش را بـــر او حمل کرده، 

آنگاه آن ها را برایش بخشوده است 2«
بـــان اهل بيـــت پيامبر؟مهع؟  کتـــاب ســـعد  الســـعود از ز ج( ابن طـــاوس در 

المخالفيـــن، ج8، ص361؛ قمـــی مشـــهدی: کنـــز الدقائـــق و بحرالرغائـــب، ج12، ص271؛ 
ابن کثیر: تفسير القرآن العظيم، ج7، ص303؛ مراغی: تفسير مراغی، ج26، ص83( 

ُد ْبُن ِإْبَراِهیَم  َثَنا ]ثنـــی [ ُمَحّمَ
َ

 َحّد
َ

اُن َقال َقّطَ
ْ
ِد ْبِن ِبْشـــَرَوْیِه ال َثِنی َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
1  »َقـــال

ِبيِه َعْن 
َ
ِبی َعْبـــِد اهلِل َعْن أ

َ
اِزّیُ َعِن األرکان ]ْبِن ُمْســـَکاَن [ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِســـَناٍن َعْن أ الـــّرَ

ی َرُســـوِل اهلِل؟لص؟ 
َ
ْت َعل

َ
ا َنَزل ّمَ

َ
: ل

َ
ِبی َطاِلٍب؟ع؟ َقـــال

َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلـــّیِ ْبِن أ

ْ
ِمیـــِر ال

َ
آَباِئـــِه َعْن أ

ْنُب 
َّ

َماِضی َو الذ
ْ
ْنـــُب ال

َّ
 َیا َجْبَرِئیُل َما الذ

َ
َر َقال

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو مـــا َتأ

َ
َك اهلُل ما َتَقّد

َ
ِلَیْغِفـــَر ل

ـــَك« )فرات کوفی: تفســـير فرات 
َ
ْن َیْغِفَرَها ل

َ
ـــَك َذْنـــٌب أ

َ
ْیَس ل

َ
 َجْبَرِئیـــُل؟ع؟ ل

َ
َباِقـــی َقال

ْ
ال

الکوفی، ج1، ص419(  

ِد  ْحَمَد َعـــْن ُمَحّمَ
َ
ـــُد ْبُن أ َثَنـــا ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
ـــُد ْبُن َجْعَفـــٍر َقال َثَنا ُمَحّمَ

َ
2  »علّیُ بـــن إبراهیـــَم: َحّد

 :
َ

، َقال اِبِرّیِ اِع الّسَ وَب َعْن ُعَمَر ْبِن َیِزیَد َبّيَ ّیُ
َ
ْعَماِن َعْن َعِلّیِ ْبِن أ ُحَســـْیِن َعْن َعِلّیِ ْبِن الّنُ

ْ
ْبِن ال

َر< 
�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ  اهلِل ِفی ِکَتاِبِه  >ِل�یَ
ُ

ِبی َعْبِداهلِل؟ع؟ َقـــْول
َ
ُت أِل

ْ
ُقل

ُه« 
َ
ُه ُذُنوَب ِشـــیَعِتِه ُثـــّمَ َغَفَرَها ل

َ
ل ِکـــّنَ اهلَل َحّمَ

َ
ْنٍب َو ل

َ
 َهـــّمٍ ِبذ

َ
ُه ِمـــْن َذْنٍب َو ال

َ
: َما َکاَن ل

َ
َقـــال

)بحرانی: البرهان، ج5، ص85؛ ســـبزواری نجفی: الجديد فی تفســـير القرآن المجيد، ج6، 
ص474؛ حائری تهرانی: مقتنيـــات الدر و ملتقطات الثمر، ج 10، ص 163؛ کاشـــانی: منهج 

الصادقين فی إلزام المخالفين، ج8، ص362( 
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حدیثـــی را نقـــل می کند که مـــراد از آمـــرزش گناهان پيامبـــر؟لص؟ در آیۀ 
َر< در نظر اهل مکه و قریش اند 1

�خَّ
أَ
ا
َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ

ُهما�تَ
َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ >ِل�یَ

نقد و بررسی
َر< هیچ تناســـبی میان 

�خَّ
أَ
ا
َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ

ُهما�تَ
َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ در آیۀ >ِل�یَ
ســـبب و مســـبب و نیز علت و معلول نیست که با »الم« ذکر شده است؛ 
یـــان صلح حدیبیه اســـت و زمینه ســـاز فتح  یـــرا فتـــح مبین کـــه در جر ز
گناه نمی شـــود  آنچه  مکـــه، یک نعمت اســـت  نعمت مایۀ بخشـــودن 
بخشـــودن گنـــاه را به همراه دارد، توبه، انابه و اســـتغفار اســـت  درنتیجه 
رده اند  گروهی از مفســـران، وجوهی را برای ارتباط بين سبب و مسبب آو
یرا هیچ پيوندی میان سبب و مسبب نیست  ما  که نادرســـت اســـت؛ ز
گناهان پيش از  گناهان سابق و الحق تو را ببخشیم؛  کردیم تا  فتح مبین 
نبـــوت، و پـــس از نبوت؛ پيش از فتح و پس از فتح؛ »گناهان ابيک آدم و 
من دونه« و… وقتی گناهی نبوده چه طور ذات اقدس الهی این گناهان را 

ببخشاید؟! اصاًل سالبه به موضوع است!2 
یرا انبیای الهی معصوم  عالمه می فرماید: »این ها همه باطل است؛ ز
بودند و گناهی نداشـــتند  وقتی گناه نباشد، چگونه خدا این گناهان را 

گناهان جدای از فتح مبین است «  ببخشاید؟ هم چنین آمرزش 

َك �بِ
�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ 1  »فی کتاب سعد السعود البن طاوس؟حر؟ أقول: و أّما لفظ  >ِل�یَ
ُهما

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ َر< فالذی نقلناه مـــن طریق أهل بيت النبّوة؟مهع؟ ان المراد منه   >ِل�یَ
�خَّ
أَ
ا َ َوما�ت

َر< عند أهل مّکة و قریش« )فیض کاشـــانی: تفسير الصافی، ج5، 
�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ َمِم�خْ

َ
ّد �تَ �تَ

ص37؛ شریف الهیجی: تفسير شريف الهيجی، ج4، ص185( 
2، جوادی آملی: تفسير سوره فتح، نشست 1، 1395 
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گناهان آینده نیز می فرماید: »گناِه انجام نشده  ایشـــان دربارۀ مغفرت 
گروهی از مفســـران "الم" در جملـــۀ "لیغفر" را "الم"  مغفرت بردار نیســـت  
یرا در میان عرب چنین  قســـم یا الم غایت گرفته اند که درست نیست؛ ز

بردی سابقه ندارد  "الم" در این آیه، الم تعلیل است 1« کار
گانه ای از فتح،  اینکـــه مراد از ذنب ترک اولٰی باشـــد نیز به دلیـــل جدا
یسد:  مردود است 2 علم الهدی در تنزيه االنبياء؟ع؟ دربارۀ ترک اولٰی می نو
ترک اولـــٰی از آن رو کـــه حضـــرت بـــا هیچ یک از دســـتورهای الهی 
یـــده اســـت، پســـندیده و نیکو به نظر می رســـد  از  مخالفـــت نورز
برای جایگاه رفیع و شخصیت واالی ایشان جایز است  یی، از سو
کـــه ترک اوالی حضرت گناه نامیده شـــود؛ ولی انجام همان کار از 
غیر ایشـــان، با این نام خوانده نمی   شـــود  اما یـــک دلیل ضعیف 
یگردانی و انجام ندادن  یل آن است که واژۀ غفران بر رو برای این تأو

کار نمی رود 3  کار مستحبی به 
یا بهترین ســـخن، دیدگاه عالمه باشـــد که ذنب را به معنای لغوی آن  گو
ر دارد که »ذنـــب در این آیه بـــه معنای لغوی آن  گرفته اســـت  عالمـــه باو
)هر عملی که آثار شـــوم داشته باشد( به  کار رفته است؛ و نیز مغفرت هم 
یيم  کار رفته اســـت  پس، می گو به معنای لغوی )پوشـــاندن هر چیز( به 
کـــه قیـــام رســـول خدا؟لص؟ بـــه دعـــوت مـــردم، و نهضتش برضـــد کفر و 
وثنیـــت، از پيـــش از هجرت و دنباله اش تا پـــس از آن، و جنگ هایی که 
که آثار شـــوم داشـــت و  کفار به راه انداخت، عملی بود  پس از هجرت با 

1  طباطبایی: الميزان، ج18، ص253 
2  همان، ص256 

3  موسوی )سید مرتضی(: تنزيه األنبياء، ص193 
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مصداقـــی برای واژۀ "ذنب" بود  درنتیجه مـــراد از ذنب، پيامدهای بد، و 
کفار و مشـــرکان به بار  یانباری اســـت که دعوت آن جناب از ســـوی  آثار ز
رد؛ ذنبی که در نظر کفار، او را در برابر آن، مستحق عقوبت می کرد،  می آو
هم چنان که موســـی در پيشـــامد کشـــتن آن جوان قبطی خود را گناهکار 
قبطیـــان معرفـــی کرد  ایـــن معنای گناهان گذشـــته )پيـــش از هجرت( 
که پس از هجرت  گناهان آیندۀ او، همان خون هایی است  اســـت  ولی 
یخـــت  مغفرت خدا بـــر گناهان آن حضـــرت، همان  یـــش ر از بـــزرگان قر
پوشـــاندن آن ها، و ابطال عقوبت هایی اســـت که به دنبـــال دارد، و آن به 

گرفت  که شوکت و بنیۀ قریش را از آنان  این بود 
کـــه فرمود:  گواهی می شـــود  ایـــن دیـــدگاه بـــا روایـــت امـــام رضـــا؟ع؟ 
یرا با دین  »هیچ کس نزد مشـــرکان مکه، گناهکارتر از پيامبر؟لص؟ نبود؛ ز

کرد «1 تازۀ خود، پرستش سیصدوشصت بت را فروگذار 
 َمِم�خْ

َ
ّد �تَ ُهما�تَ

َ
َكالّل

َ
َرل �خِ

عخْ با بررســـی آرای تفسیری بيان شده ذیل آیۀ >ِل�یَ
َر< و ســـنجش این آرا با روایات و ســـیاق و شأن نزول آن، 

�خَّ
أَ
ا َ َكَوما�ت �بِ

�خْ
دخَ

روشـــن شـــد که تفاسیر اهل ســـنت که ذنب و مغفرت در آیه را به معنای 
عرفی آن دانســـته اند، بيشـــترین ناهمخوانی را با تفســـیر آیه دارد  دیدگاه 
گروهـــی از مفســـران شـــیعه __  ماننـــد عالمه و آیـــت اهلل مـــکارم و آیت اهلل 
جـــوادی آملـــی__ که مـــراد از ذنـــب و مغفـــرت در آیه را معنـــای لغوی آن 

گرفته اند، با تفسیر آیه همخوانی دارد 
عالمـــه طباطبایـــی معنـــای لغـــوی را با بهره گیری از ســـیاق و شـــأن 
کرده اســـت  ایشـــان در تفســـیر آیه بـــه روایاِت با ایـــن درونمایه  نزول بيان 

نگریسته است؛ مانند روایت منقول از امام رضا؟ع؟ 

1  طباطبایی: الميزان، ج18، ص254؛ جوادی آملی: تفسير سوره فتح، نشست 1، 1395 
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یا بهترین تفســـیر برای این آیه، تفســـیر عالمه طباطبایی  گو بنابراین، 
است 

عفو و عتاب پيامبر؟لص؟ 
در روند جنگ تبوک، گروهی پيش پيامبر؟لص؟ آمدند و با بيان عذرهای 
گون، اجازه خواستند تا آنها را از شرکت در میدان جنگ تبوک برکنار  گونا

دارد  آن حضرت هم به آنان اجازه داد  خداوند در این آیه می فرماید: 

َم
َ
ْعل

�تَ َو وا
َصَد�تُ  �خَ �ی ِ �خ

َّ
ال َك

َ
ل  �خَ َّ �ی �بَ

�تَ َ �ی ی
َ��تَّ ُهْم

َ
ل  �تَ

�خْ دخِ
أَ
ا ِلَم َك َع�خْ ُه

َ
الّل ا

َ >َع�خ
1> �خَ �ی �بِ كادخِ

ْ
ال

تقریر شبهه
که  ك< نشـــان می دهد  یاهللع�خ شـــبهه ای در این آیه است: جملۀ >ع�خ
خداوند آشـــکارا بـــه پيامبر؟لص؟ وعدۀ عفو داده اســـت  عفـــو و مغفرت 
خداونـــد در برابـــر معصیت اســـت؛ پـــس پيامبر؟لص؟ خطا کرده اســـت  
کـــه  ُهْم<بـــرای توبيـــخ آن حضـــرت اســـت 

َ
ل �تَ

�خْ دخِ
أَ
هم چنیـــن جملـــۀ >ِلَما

خودش سرچشمۀ پندار عدم عصمت می شود 

بررسی مفهوم واژه »عفو« در لغت و اصطالح
برای زدودن تشـــابه آیه، شایسته اســـت که در آغاز، واژه شناسی دقیق آیه 
انجام شود تا بدانیم که واژۀ به کاررفته در آیه که سبب تشابه شده است، 

آیا همان معنای اصطالحی واژه است یا نه  

1  »خـــدا تو را بخشـــود  چرا بـــه آن )منافق( آن رخصت را دادی، تا آنکه کســـانی که راســـت 
می گویند برایت آشکار شوند و دروغگویان را بشناسی؟!« )الفتح: 2( 
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معنای لغوی و اصطالحی »عفو« 

ید: »عفو  گناه است 1 راغب می گو گذشت و بخشودن  »عفو« به معنای 
یند: "عفاه و اعتفاه"؛  به معنای قصد گرفتن چیزی است؛ بنابراین می گو

که پيش اوست « کرد  گرفتن هرچه را  قصد 
هم چنیـــن ایشـــان عفـــو از ذنـــب را قصد ازالـــۀ گناه دانسته اســـت  از 
نب عنك« است 2 

ّ
ك<، »قصد اهلل إزالة الذ یاهللع�خ دیدگاه او، تقریر >ع�خ

گذشـــت و بخشـــودن  یـــد: »معنای ســـادۀ عفو، همان  قرشـــی می گو
اِس<3  ال�خ ع�خ �خَ �ی والعا�خ

�خَ �ی العخ �خ م�ی و نادیده گرفتن است؛ مانند >والكا�خ
و چـــون پيوســـته در قرآن با عن متعّدی شده اســـت، بی گمـــان باید آن را 

کرد 4«  گذشت و چشم پوشی معنا 
فراهیدی نیز معنای عفو را واگذاردن انســـانی می داند که مســـتوجب 

عقوبت است 5
عفـــو در اصطالح به معنـــای خود داری از مؤاخـــذه و مجازات مجرم 

است  امام صادق؟ع؟ دربارۀ عفو می فرماید:
عفوکردن و از تقصیر گذشـــتن با وجود قدرت و انتقام، راه و رسم 
پيامبران و متقیان است  معنای عفو آن است که هرگاه از کسی 
یی  جرمی و تقصیری در حق تو رخ داد، در پی آن نروی و به او نگو

کنی 6  ک از یاد ببری و نیکی را به او بيش از پيش  و پا

1  قرشی: قاموس قرآن، ج5، ص19 
2  راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج1، ص574 

3  آل عمران: 134 
4  قرشی: قاموس قرآن، ج5، ص19 
5  فراهیدی: العين، ج2، ص258 

6  گیالنی: ترجمۀ مصباح الشريعة، ج1، ص374    
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گروهی از مفسران شیعه و اهل سنت  دیدگاه 

ك< خطا و تخلف یاهللع�خ مراد از >ع�خ

یرا معتقدند  کرده اند؛ ز گروهی از مفســـران، از پيامبر؟لص؟ تعبیر نابه جـــا 
یسندۀ تفسیر كّشاف  که عفو، جز پس از گناه بی معناســـت  زمخشری نو
بـــا پذیرش خطـــای پيامبر؟لص؟ در اذن دادن به منافقان، در تفســـیر خود 

کرده است:  چنین بيان 
یرا عفو برای آن می آید   کنایه از جنایت است؛ ز ك<  یاهللع�خ >ع�خ
کار درســـتی انجام  کـــردی و  معنـــای عبـــارت این اســـت: خطـــا 
ُهْم< شـــرح رخـــدادی اســـت که بخشـــایش 

َ
ل �تَ

�خْ دخِ
أَ
نـــدادی  و >ِلَما

که وقتی  به دلیل آن انجام شده اســـت؛ یعنی تو را چه شده است 
که به  از تو اجازه خواســـتند و بهانه جســـتند، به آنان اجازه دادی 
َك< 

َ
ل �خَ َّ �ی �بَ

�تَ َ ی�ی
کار درنگ نکردی؟ >َ��تَّ جهاد نروند و چرا در این 

رد راست  یعنی تا بر تو معلوم شود که چه کسی در عذری که می آو
ید !  ید، و چه کسی دروغ می گو می گو

رده  هم چنیـــن روایتی از قتاده و عمـــرو بن میمون در ذیل این آیه آو
که به آن  کار را انجـــام داد  کـــه »رســـول خدا؟لص؟ دو  شده اســـت 
فرمـــان نیافته بـــود: یکی آنکـــه به منافقـــان اجازه داد تـــا به جنگ 
گرفت  خدای متعال در هر دو این ها،  نروند؛ و دیگری آنکه اسیر 

کرد« 1 به آن بزرگوار عتاب 

1  زمخشری: الکّشاف، ج2، ص274 
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ید: »گناهی صغیره  جبائی، اذن پيامبر به منافقان را قبیح دانســـته می گو
کار را انجام دادی؟1« کار مباح گفته نمی شود که چرا این  یرا در  است؛ ز

ك<، ترک اولٰی  یاهللع�خ مراد از >ع�خ
ك< در ایـــن آیـــه را ترک اولـــٰی  یاهللع�خ گروهـــی از مفســـران، مـــراد از >ع�خ
ر دارند که عفو، هم دربارۀ گذشـــت از گناه، و هم دربارۀ  دانســـته اند و باو
ترک اولـــٰی به کار می رود و در این آیه مراد از عفو، عفو از ترک اولٰی اســـت 2 
ید: »این  یســـندۀ المنار، ترک اولـــٰی را از آن حضـــرت می دانـــد  او می گو نو
عتاب لطیفی اســـت از سوی خداوند سبحان به حبیبش محمد؟لص؟ 
که تا زمان روشن شدن  که انجام داده اســـت و بهتر بود  برای ترک اوالیی  از

حال منافقان در اجازه دادن شتاب نمی کرد «
هم چنین ایشـــان دربارۀ این آیه چنین گفته است: »اذن پيامبر؟لص؟ 
یرا پيش از آن از ســـوی خداوند به او وحی  از روی اجتهـــاد خودش بود؛ ز

نشده بود  بنابراین، سرزدن خطا از ایشان جایز است 3«
که  ر دارد  فخـــر رازی نیز ایـــن عمل را ترک اولـــٰی و اکمل می داند و بـــاو
گر گفته شود  پيامبر؟لص؟ در اذن با منافقان اجتهاد انجام داده اســـت و ا
< به اجتهاد حکم اولیه انجام نداده است،  �خ�ت دخ

أ
که خداوند به دلیل >لما

1  زمخشـــری: الکّشـــاف، ج2، ص274؛ طبـــری: جامع البيان، ج10، ص100؛ ســـیوطی: الدر 
المنثـــور فی تفســـير المأثـــور، ج3، ص247؛ ابن جـــوزی: زاد المســـير فی علم التفســـير، ج2، 
ص247؛ ثعلبی: الکشـــف البيان المعروف تفســـير الثعلبی، ج5، ص50؛ طبرسی: مجمع 
البيان، ج11، ص103؛ خازن: تفســـير الخازن المســـمی لباب التأويل فی معانی التنزيل، ج2، 
ص367 ؛ قرطبی: الجامع ألحکام القرآن، ج8، ص154؛ نســـفی: تفســـير النفســـی، مدارك 
التنزيل و حقايق التأويل، ج2، ص185؛ طبرسی: ترجمۀ تفسير مجمع البيان، ج11، ص103 
2  آلوســـی: روح المعانی، ج5، ص298؛ قشـــیری: لطائف اإلشـــارات، ج2، ص30؛ طوسی: 
التبيان، ج5، ص227؛ علم الهدی: تفسير الشريف المسمی بنفائس التأويل، ج2، ص406 

3  محمد رشید رضا: تفسير القرآن الحکيم، ج10، ص464 
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پاســـخ این اســـت که خداونـــد او را از مطلق اذن منع نکـــرد، بلکه پس از 
کند تا وحی  که درنگ  کرد  بهتر این بود  کذب آن ها منع  تبیين صدق و 
نازل شـــود و نص آشـــکار گردد  بنابراین، خطایی در اجتهاد بوده است و 

یر ضابطۀ »من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد« جای می گیرد 1  ز

ك< دعا و تکريم یاهللع�خ مراد از >ع�خ
ك< را دعا به جان پيامبر؟لص؟  یاهللع�خ گروهی از مفســـران، جملۀ >ع�خ
می داننـــد2 و می گویند: »عادت مردم عرب اســـت کـــه به عفو و رحمت و 
مغفرت بدون وقوع خطایی دعا کنند؛ مانند کســـی  که تشـــنه را آب دهد 
یند: »غفراهلل لك « یا در پاسخ عاطس )عطسه زننده(  و در پاسخ می گو

یند: »یرحمك اهلل «3 می گو
یسد:  علم الهدی نیز در این  باره می نو

ك< نمی تواند مقتضی انجام یافتن گناهی یا  یاهللع�خ عبارت >ع�خ
آمرزش عقوبت و تنبیهی باشد، بلکه مراد از آن، شاید بزرگداشت 
پيامبر و نرمی خطاب بوده باشـــد؛ چون ما نیز در هنگام خطاب و 
یيم »أرأیَت  بدون اینکه قصد توبيخ و تنبیهی داشته باشیم می گو
رِحَمك اهلُل و غفراهلل لك«؛ خدایت رحمت کند و تو را بيامرزد، آیا 
گناه نبوده است،  گذشـــت از  ینده  گو که قصد  دیدی؟ در حالی 

1  فخر رازی: التفسير الکبير، ج16، ص59 
2  طباطبایـــی: الميـــزان، ج9، ص381؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج9، 

ص258 
يه(، ج1، ص411؛ کاشـــانی: منهج الصادقين فی إلزام 

ّ
3  کاشـــفی: تفســـير حســـينی)مواهب عل

المخالفيـــن، ج4، ص274؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنان، ج9، ص258؛ 
نظام االعرج: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج3، ص475 
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گناه را هم از مخاطبش ندارد  در این نمونه ها،  بلکه گاهی پندار 
گفتن سخن با این روش، فقط تعظیم و تکریم مخاطب است 1

کـــرام و بزرگداشـــِت  یـــد: »خداونـــد از روی ا هم چنیـــن ابن عطیـــه می گو
پيامبر؟لص؟، در این آیه، ذکر عفو را بر عتاب مقدم داشت 2« 

ك< از باب »اّياك اعنی و اسمعی يا جاره« یاهللع�خ مراد از >ع�خ
ر دارند که این آیه گرچـــه در ظاهر خطاب به  گروهـــی دیگر از مفســـران باو

پيامبر؟لص؟ است، اما مراد از این خطاب، امت ایشان است 3
یسندۀ تفســـیر بیان  السعادة فی مقامات العبادة  دربارۀ »اّیاك اعنی  نو

یسد:  و اسمعی یا جاره« می نو
این گفتار از لطیف ترین راه هاى مخاطبۀ بزرگان است؛ این چنین 
که به نزدیکان شان عتاب و سرزنش می کند و مرادشان چیزی جز 
کنایه و اســـقاط آن، به جز شأنیت مخاطبه و  آن هاســـت، از باب 
مشـــافهه، و پيـــش از توبيخ و عتاب، به عفو آغـــاز کرد تا لطفی به 

او شده باشد 4
یسد:  کتاب احتجاج می نو شیخ طبرسی در 

ی بـــارۀ آیۀ >ع�خ حضـــرت رضا؟ع؟ در پاســـخ به مأمون عباســـی در
اهلل…<فرمـــود: نـــزول آن از بـــاب »اّیاك اعنی و اســـمعی یـــا جاره« 
یم؛ و ای همسایه، تو بشنو«  خداوند  است؛ یعنی »من تو را می گو

کرد 5 به پيامبر؟لص؟ فرمود، ولی ارادۀ امت آن حضرت 

1  علم الهدی )سیدمرتضی(: تفسير الشريف المسمی بنفائس التأويل، ج2، ص405 
2  ابن عطیه: المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز، ج3، ص38 

3  طباطبایی: الميزان، ج9، ص285؛ فیض کاشانی: األصفی، ج1، ص468 
4  سلطانعلی شاه: بيان السعادة فی مقامات العبادة، ج10، ص163 

5  طبرســـی: اإلحتجاج علی اهـــل اللجاج للطبرســـی، ج4، ص135؛ بحرانـــی: البرهان، ج2، 
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برخی از روایات تفسیری شیعه و اهل سنت ذیل آیه 
رده شده است: دو روایت از تفسیر البرهان بحرانی و  ذیل این آیه روایاتی آو

یر می خوانیم   که در ز دو روایت هم از تفسیر در المنثور سیوطی 

برخی از روايات تفسيری شيعه در ذيل آيه
یـــه به ســـند خود از علی بن محمد بن جهم روایت کرده اســـت که  ابن بابو
گفت: »من به مجلس مأمون آمدم  علی بن موسی؟ع؟ نیز در آنجا بودند  
مأمـــون رو به آن حضرت نمود و گفت: "یابن رســـول اهلل، آیا نظر شـــما این 
که انبیا معصوم اند؟" حضرت فرمودند: "بلی " مأمون سخنش  نیســـت 
گرفت: "ای اباالحسن، پس آیۀ 'خداوند تو را  را با پرسش هایی چنین پی 
یان را بشناسی، به آنها  یان و دروغگو بخشـــود! چرا پيش از آنکه راســـتگو
اجازه دادی؟!' چه معنایی دارد؟" حضرت رضا؟ع؟ فرمود: "این از قبیل 
یم؛ دیوار، تو بشـــنو' است، خدای متعال در این  َمَثل معروف 'به تو می گو
گر  آیه روی ســـخنش با پيامبر است؛ ولی مرادش امت اوست  و نیز آیۀ 'ا
یانکاران خواهی شد1'  شرک بورزی عملت بی اجر می شود و بی گمان از ز
که تو  کرده بودیم، چیزی نمی ماند  کـــه ثابت قدم  گر نبود  و هم چنین آیۀ ' ا
هم مقدار کمی متمایل به ایشـــان می شـــدی2' " مأمون گفت: "درســـت 

فرمودى یابن رسول اهلل "3«
ص788؛ شـــاه عبدالعظیمی: تفســـير اثنی عشـــرى، ج5، ص104؛ فیض کاشـــانی: تفسير 
صافی، ج2، ص345؛ شـــریف الهیجی: تفسير شـــريف الهيجی، ج2، ص270؛ جزایری: 
عقـــود المرجـــان، ج2، ص312؛ حویزی: نـــور الثقليـــن، ج2، ص224؛ قمی مشـــهدی: کنز 

الدقائق و بحر الرغائب، ج5، ص467 
1  الزمر: 65 

2  اإلسراء: 74 
3  »َحدثنـــا َتمیم بن َعبداهلل بن تمیم القرشـــی، قال: حدثنی أبی، عن حمدان بن ســـلیمان 
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رده است:  علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر؟ع؟ چنین آو
یان و  »حضرت، ذیل آیۀ "خداوند تو را بخشـــود! چرا پيش از آنکه راستگو
یان را بشناســـی، به آنها اجازه دادی؟!" فرمود: تا کسانی که عذر  دروغگو

کردند، از هم شناخته شوند 1« که بدون عذر ترک  کسانی  داشتند و 

روايات تفسيری اهل سنت در ذيل آيه
ســـیوطی در تفســـیر در المنثور  روایتی را از قتاده و عمرو بن میمون چنین 
نقـــل می کنـــد: »دو کار را رســـول خدا؟لص؟ انجام داد که به آن گماشـــته 
نشـــده بود: یکـــی اجازه اى که در این پيشـــامد به منافقـــان داد؛ و دیگری 
کرد «2  برای این دو، او را سرزنش  فدیه گرفتن براى اسیران  خداوند نیز از

کرده اســـت: »شـــما عفوی  هم چنین روایتی را از مجاهد چنین بيان 

َضا  ُموِن َو ِعْنَدُه الّرِ
ْ
َمأ

ْ
: َحَضْرُت َمْجِلـــَس ال

َ
َجْهِم، َقال

ْ
ِد ْبِن ال نیســـابوری،عن َعِلّیِ ْبِن ُمَحّمَ

ْنِبَیاَء 
َ ْ
ْیَس ِمـــْن َقْوِلـــَك ِإّنَ األ

َ
 ل

َ
ُمـــوُن: َیا اْبَن َرُســـوِل اهلِل، أ

ْ
َمأ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
َعِلّیُ اْبُن ُموَســـی؟ع؟، َفَقـــال

ْخِبْرِنی َعْن َقْوِل اهلِل 
َ
َحَســـِن، َفأ

ْ
َباال

َ
ُه: َیا أ

َ
ل

َ
ُموُن ِفیَما َســـأ

ْ
َمأ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ی  َفَقال

َ
: َبل

َ
َمْعُصوُموَن؟ َقال

ْعِنی َو اْســـَمِعی 
َ
اَك أ  ِبِإّیَ

َ
ا َنَزل ا ِمّمَ

َ
 الّرَِضا؟ع؟: َهذ

َ
ُهْم< َقال

َ
ل �تَ

�خْ دخِ
أَ
َكِلَما ُهَع�خْ

َ
االّل

َ ی: >َع�خ
َ
َتَعال

ْشَرْکَت 
َ
ِئْن أ

َ
ُه؟زع؟: ل

ُ
ِلَك َقْول

َ
َتُه، َو َکذ ّمَ

ُ
َراَد ِبِه أ

َ
ُه؟لص؟ َو أ ِلَك َنِبّیَ

َ
ی ِبذ

َ
َیا َجاَرِة، َخاَطَب اهلُل َتَعال

 ْدِکْد�تَ �تَ
َ
اَكل �خ �تْ �بَّ

َ �ش �خْ
أَ
ْول�ا

َ
ی: >َول

َ
ُه َتَعال

ُ
خاِسِریَن    َو َقْول

ْ
َتُکوَنّنَ ِمَن ال

َ
َك َو ل

ُ
َیْحَبَطّنَ َعَمل

َ
ل

: َصَدْقَت، َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل« )ابن بابویه: عيون اخبار الّرضا، ج1، 
َ

لًا< َقال ِل�ی
�تَ
ً
ا �أ �یْ

َ ِهْمسش �یْ
َ
ل اإِ �خُ

َ
ْرك �تَ

ص180؛ بحرانی: البرهان، ج2، ص788(   

ُه
َ
االّل

َ ـــی: >َع�خ
َ
ِبی َجْعَفٍر؟ع؟، ِفی َقْوِلِه َتَعال

َ
َجاُروِد، َعـــْن أ

ْ
ِبی ال

َ
1  َعِلـــّیُ ْبُن  ِإْبَراِهیَم: َو ِفی ِرَواَیـــِة أ

ْهَل 
َ
: »َتْعِرُف أ

ُ
< َیُقول �خَ �ی �بِ كادخِ

ْ
َمال

َ
ْعل واَو�تَ

َصَد�تُ �خَ �ی ِ �خ
َّ
َكال

َ
ل �خَ َّ �ی �بَ

�تَ َ ی�ی
ُهْمَ��تَّ

َ
ل �تَ

�خْ دخِ
أَ
َكِلَما َع�خْ

ٍر« )قمی: تفسير قمی، ج1، ص293؛ بحرانی: البرهان، ج2، 
ْ

ُســـوا ِبَغْیِر ُعذ
َ
ِذیَن َجل

َّ
ِر َو ال

ْ
ُعذ

ْ
ال

ص788( 
2  »أخـــرج عبدالرزاق فـــی المصنف و ابن جریر عن عمـــرو بن میمـــون األودی؟ضر؟ قال:  »اثنتا 
فعلهما رسول اهلل؟لص؟ لم یؤمر فیهما بشی ء اذنه للمنافقین واخذه من األسارى فانزل اهلل  
ُهْم  اآلیة« )سیوطی: الدر المنثور فی تفسير بالماثور، ج3، ص247( 

َ
ِذْنَت ل

َ
َعَفا اهلُل َعْنَك ِلَم أ
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بهتـــر از این شـــنیده اید که خداونـــد پيش از آنکه پيامبـــر؟لص؟ را عتاب 
کند، آیه را با عفو ایشان آغاز می کند؟«1

نقد و بررسی 
در این آیۀ شـــریف، گروهی از مفســـران اهل ســـنت، مصونیت محکمی 
کـــرم؟لص؟ نمی بينند  اینها گناه و ذنـــب را بر پيامبر؟لص؟  بـــرای پيامبر ا
جایز می دانند و پيامبر؟لص؟ را از خطا و اشـــتباه مصون نمی دانند  یکی 
ید  از نکته هایی که به آن گواهی می کنند این اســـت: خدا آشـــکارا می گو
ك<؛ خداونـــد تـــو را عفـــو می کنـــد  پـــس، پيامبر؟لص؟ به  یالّلهع�خ >ع�خ
معصیت دچار شده است، چون عفو خداوندی در برابر گناه و معصیت 
ك< انگشت گذاشته اند  یالّلهع�خ است  اینها روی همین واژۀ عفو در >ع�خ
یند: جملۀ  که عفو، ضد معصیت اســـت  هم چنیـــن می گو یند  و می گو
یۀ عتاب دارد که »چرا چنین کردی؟!«؛ یعنی نباید  لهم<، سو �خ�ت دخ

أ
>لما

کـــه از این دو جمله در آیۀ شـــریفه،  چنیـــن می کردی  اینها خواســـته اند 
کنند            گونه ای لغزش را در شأن پيامبر اکرم؟لص؟ آشکار 

ایشـــان فقط به ظاهر آیه تمسک کرده و آن را چنان تفسیر کرده اند که 
گر به آیات پيشین و پسین  عصمت پيامبر؟لص؟ خدشـــه دار شود؛ ولی ا
می نگریستند و سیاق آیه را در نظر می گرفتند، به درستی می دانستند که 

هرگز معنای عتاب نمی دهد 
ك<را دربارۀ  یهللع�خ گروهی از مفسران __  مانند زمخشری__ آیۀ >ع�خ

1  »و أخرج ابن أبی حاتم و أبوالشـــیخ عن مورق العجلی؟ضر؟ قال:  »ســـمعتم بمعاتبة أحســـن 
ُهم« )ســـیوطی: الدر المنثور 

َ
ِذْنَت ل

َ
من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال  َعَفا اهلُل َعْنَك ِلَم أ

فی تفسير بالماثور، ج3، ص247( 
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گنـــاه از پيامبر؟لص؟ می دانند؛ بـــا این پندار که عفـــو، جز پس از  ر  صـــدو
که آن  ل مردود اســـت 1 و نیز سخن جبائی  گناه معنا ندارد  این اســـتدال
کـــه در کار مباح گفته نمی شـــود  ر دارد  را گناهـــی صغیـــره می دانـــد و باو
یرا وقتی  کار را انجام دادی؟ این، حرف درســـتی نیســـت؛ ز کـــه چرا این 
کار نیکی  کنار گذاشـــته و بـــه  کار بهتـــری را  کـــه  کســـی را ببیند  انســـان 
کار را می کنی، و آن  کار را  که چرا این   پرداخته است، او را عتاب می کند 

که بهتر بود 2  نکردی 
اُدوُکْم<3، خارج نشدن  ْممارخ

ُ
ك �ی وا�خِ ُ َر�ب ْو�خَ

َ
هم چنین با نگرش به آیۀ >ل

گـــر هـــم  منافقـــان و تخلف شـــان از جهـــاد، اوال و اصلـــح اســـت؛ و نیـــز ا
پيامبـــر؟لص؟ اجـــازه نمی داد که منافقان به جهاد بروند، در گذشـــته کفر 
و نفاق آنان برای ایشـــان آشکار شـــده بود  اینکه اجازه دادن پيامبر؟لص؟ 
 ِط�تُ �خ َ یرا بر پایۀ آیۀ >َوَما�ی از روی اجتهادشان بوده است، درست نیست؛ ز
وَح�<4، سخنان پيامبر؟لص؟ از روی هوای نفس  �َوْحٌ��یُ

َّ
ل ُهَواإِ �خْ َهَوىاإِ

ْ
ال َع�خِ

ید، وحی  ید، بلکه هرچه در این باره می گو نیست و به رأی چیزی نمی گو
یند که از روی  اســـت از ســـوی خدای متعال 5 هم چنین از چه رو می گو
که خداوند در سورۀ نور، آیۀ  اجتهاد خودش اذن داده اســـت؟! در جایی 
َه

َ
الّل �خَّ َهاإِ

َ
ُهُمالّل

َ
ْرل �خِ

عخْ ُهْمَواْس�تَ ِم�خْ �تَ
�أْ ِ سش ِلَم�خْ �خْ

دخَ
أْ
ا
َ ِهْم�خ �خِ

أْ
ا
َ سش ْع�خِ وَكِل�بَ

�خُ
دخَ
أْ
ا َ ااْس�ت

دخَ >اإِ

1  طباطبایی: الميزان، ج9، ص286 
2  همان؛ طبرسی: مجمع البيان، ج5، ص52 

ُكْم �ی َو�خِ هتَ �خَ �تْ �خِ
ْ
ُكُمال

و�خَ
عخُ �بْ َ ُكْم�ی

َ
لال ُعوا�خِ

ْوصخَ
أَ
�
َ
ل َو

ً
ال� �ب

�خَ
َّ
ل� اإِ اُدوُکْم ُكْممارخ �ی وا�خِ ُ َر�ب ْو�خَ

َ
3  >ل

< )التوبة: 47(  �خ الم�ی الطخ ٌم�ب ُهَعِل�ی
َ
ُهْمَوالّل

َ
ل اُعو�خَ َسّمَ

4  النجم:3_4 
5  طباطبایی: الميزان، ج19، ص42 
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ٌم<1 اختیـــار اذن را به پيامبر؟لص؟ داده بود و ایشـــان روا بود که از  وٌرَرِ��ی
�خُ
عخَ

سوی خدا به سربازانش اذن دهد 2 
در ســـورۀ انفـــال3 هـــم، عتـــاب دربارۀ پيامبر؟لص؟ درســـت نیســـت؛ 
یـــرا هیچ پيامبـــری نباید اســـیر داشته باشـــد و در هیچ آیـــه و روایتی هم  ز
نیامده اســـت که پيامبر؟لص؟ به لشـــکریانش دســـتور داده باشد که اسیر 
بگیرند، بلکه از روایات داستان بدر چنین برمی آید که وقتی پيامبر؟لص؟ 
به کشتن چند اسیر دستور می دهد، مردم می ترسند که مبادا آن حضرت 
بخواهـــد همـــۀ اســـیران را بُکشـــد! بنابرایـــن، فدیه گرفتن را بـــرای تقویت 
ســـازوکار مالی ســـپاه، بر ضد دشمن پيشـــنهاد می دهند  خداوند هم به 
ا َ �ی

�خْ
ّ

الُ�
َعَر�خَ ُدو�خَ ِر�ی

همین پيشنهاددهندگان عتاب می کند و می فرماید: >�تُ
که فقط به مؤمنان عتاب  گواه است  <4  این خود بهترین  َر�تَ �خِ

آ
ُدال� ِر�ی ُ ُه�ی

ّ
َوالَل

گواه  شده اســـت، نه به آن حضرت، و نه به آن جناب و مؤمنان؛ و بهترین 
است بر اینکه بيشـــتر روایاتی که عتاب را دربارۀ آن جناب دانسته است، 

ساختگی و از نیرنگ های دشمنان اسالم است 5

ٌم< وٌرَرِ��ی
�خُ
َهعخَ

َ
الّل

�خَّ َهاإِ
َ
ُهُمالّل

َ
ْرل �خِ

عخْ ُهْمَواْس�تَ ِم�خْ �تَ
�أْ ِ سش ِلَم�خْ �خْ

دخَ
أْ
ا
َ ِهْم�خ �خِ

أْ
ا
َ سش ْع�خِ وَكِل�بَ

�خُ
دخَ
أْ
ا َ ااْس�ت

دخَ 1  >اإِ
)النـــور: 62(؛ اگـــر بـــراى برخـــی از کارهایشـــان از تو اجـــازه خواســـتند، به هرکدام شـــان که 

خواستی اجازه بده، و براى آنان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و رحیم است   
2  جوادی عاملی: دروس تفسیر آیۀ 62 سوره نور 

ُد ِر�ی ُ ُه�ی
َ
اَوالّل �ی

�خْ
ُ

الّ�
َعَر�خَ ُدو�خَ ِر�ی

�تُ ْر�خِ
أَ
�
ْ
ىال ِ

�خ �خَ حخِ
ْ �ش ُ ی�ی

ْسرىَ��تَّ
أَ
ُ�ا

َ
ل ُكو�خَ �یَ �خْ

أَ
ا ّیٍ �بِ

ِل�خَ 3  >ماکا�خَ
م< )االنفـــال:67(؛ هیـــچ پيامبـــرى را نســـزد و نشـــاید که ]پيش از  َ�ِك�ی رخٌ �ی ِ ُهَعرخ

َ
َوالّل َر�تَ �خِ

آ
�
ْ
ال

جنگ و پيروزى بر دشـــمن [ اســـیران جنگـــی بگیرد، تـــا زمانی که ]دشـــمن را به خوبی[ در 
زمین از قدرت و توان بيندازد ]و موقعیت دین و مؤمنان در جهان پابرجا گردد، آنگاه اســـیر 
بگیرد  شما اى یاران پيامبر![ متاع ناچیز و ناپایدار دنیا را می خواهید، و خدا ]براى شما[ 

آخرت را می خواهد  و خدا تواناى شکست ناپذیر و حکیم است  
4  االنفال:67 

5  طباطبایی: الميزان، ج9، ص289 
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�خهم
أ
ا سش ع�خِ وكل�ب �خ

دخَ
أ
ا ااس�ت دخ اإ در روایات اهل سنت چنین آمده است: >�خ

که  ك<  آمده است2  یاهللع�خ هم<1 و پس از آیۀ >ع�خ م�خ �ت �أ سش لم�خ �خ
دخَ
أ
ا �خ

وك< پيش از رخـــداد تبوک نازل  �خ
دخَ
أ
ا ااس�ت دخ اإ یرا آیۀ >�خ درســـت نیســـت؛ ز

یداد در پایان هجرت پيامبر؟لص؟ و پس از فتح مکه رخ  شـــده، و این رو
نموده است 

تفسیر مختار
یا بهترین تفسیر دربارۀ این آیه، از عالمه طباطبایی و نیز کسانی است  گو
که با ایشـــان همرأی اند  عالمه با نگرش به ســـیاق آیه3 و روایتی از عيون 
یاهلل ر دارد که جملۀ >ع�خ أخبار الرضا  به تفســـیر آن پرداخته است  او باو

ك<،دعایيه و دعا به جان پيامبر؟لص؟ است  ایشان می افزاید:  ع�خ
کـــه نفـــاق و  یـــد  آیـــات 46_47 از ســـورۀ توبـــه، می خواهـــد بگو
یی خالفکاران آشکار است و با آزمونی اندک خود را رسوا  دروغگو
می کنند  شایســـتۀ این مقام این اســـت که به مخاطب، خطاب 
که مراد  و عتاب و ســـرزنش کند  این، یکی از آداب کالم اســـت 
از آن، فقط وفقط، بيان روشـــن نکته اســـت و بيش از این را افاده 
یم؛ دیوار، تو  نمی کند؛ درست مانند َمثل معروف »در، به تو می گو

که معناى مطابقی اش مراد نیست 4 بشنو!« 

ٌم<  وٌرَرِ��ی
�خُ
َهعخَ

َ
الّل

�خَّ َهاإِ
َ
ُهُمالّل

َ
ْرل �خِ

عخْ ُهْمَواْس�تَ ِم�خْ �تَ
�أْ ِ سش ِلَم�خْ �خْ

دخَ
أْ
ا
َ ِهْم�خ �خِ

أْ
ا
َ سش ْع�خِ وَكِل�بَ

�خُ
دخَ
أْ
ا َ ااْس�ت

دخَ 1  >اإِ
)النـــور: 62(؛ اگـــر بـــراى برخـــی از کارهایشـــان از تو اجـــازه خواســـتند، به هرکدام شـــان که 

خواستی اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و رحیم است  
2  سیوطی: الدر المنثور فی تفسير المأثور، ج3، ص247 

َمَ� ُعُدوا
ا�تْ َل �ی َو�تِ َطُهْم �بَّ

َ �ش
�خَ ُهْم

َ َعا�ش �بِ
ا�خْ ُه

َ
الّل َکِرَ�  ِك�خْ

َ
َول  �تً

َ
ُعّد �ُ

َ
ل وا

ُ
َعّد

أَ
�
َ
ل  َ ُرو�ب

حخُ
ْ
ال َراُدوا

أَ
ا ْو

َ
>َول   3

ْم
ُ
ك �ی َو�خِ

هتَ �خَ �تْ �خِ
ْ
ُمال

ُ
ك

و�خَ عخُ �بْ َ ْم�ی
ُ
ك

َ
ال

َ
ل ِ ُعوا�خ

ْوصخَ
أَ
�
َ
الً�َول َ �ب

��خَ
َّ ل ْماإِ

ُ
اُدوك ْمَمارخَ

ُ
ك �ی وا�خِ ُ َر�ب ْو�خَ

َ
،ل �خَ اِعِد�ی َ �ت

ْ
ال

< )التوبة: 46_47(  �خَ اِلِم�ی
َ الطخّ ٌم�بِ ُهَعِل�ی

َ
ُهْمَوالّل

َ
ل اُعو�خَ َسّمَ

4  طباطبایی: الميزان، ج9، ص285 



کریم76 عصمت پیامبر؟لص؟ در قرآن 

القای شیطان در آرزوی پيامبر؟لص؟
در ذیل آیات شـــریفۀ نوزدهم و بيســـتم در ســـورۀ نجم، داســـتانی واهی و 
دروغیـــن در منابع پرشـــمار اهل ســـنت دیده شده اســـت با نام »افســـانۀ 
غرانیق«  بسیاری از بزرگان اهل سنت در ذیل این آیۀ شریف، نکته هایی 
را بـــه دروغ بـــه ســـاحت مقـــدس پيامبراســـالم؟لص؟ نســـبت داده انـــد  
بخش هایی از کتاب آیات شـــیطانی، نوشـــتۀ سلمان رشدی، با استناد 
ین شده اســـت  بر پایۀ این افســـانه، شیطان با  به این افســـانۀ خیالی تدو
دســـتبرد در وحی الهی، گفته های شـــرک آمیز را در چارچوب آیات الهی 
گاه از این نیرنگ شـــیطان،  به رســـول خدا القا می کرد و آن حضرت نیز ناآ
کـــه این جملـــه هم وحـــی الهی اســـت و بر مـــردم تالوت  می پنداشـــتند 
گاه و به حقیقت  می کردنـــد؛ تا اینکه جبرئیل او را از این فتنۀ شـــیطانی آ

کرده است   امر رهنمون 
آنهـــا برای گواه ســـخن خود، به آیۀ 52 از ســـورۀ حج اســـتناد کرده اند که 

می فرماید: 

 طا�خُ �یْ
َّ یال�ش �تَ

ْ
ل
أَ
یا

َم�خَّ ا�تَ دخ اإِ
َّ
ل� اإِ ٍ

ّ یی �بِ
َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ

�تَ اِم�خْ �خ
ْ
ْرَسل

أَ
>َوماا

ُه
َ
الّل َو ِه ا�تِ �ی

آ
ا ُه

َ
الّل ِكُم حْ ُ

�ی  ّمَ
ُ �ش  طا�خُ �یْ

َّ ال�ش  یی �تِ
ْ
ل �یُ ما ُه

َ
الّل  َ��خُ �خْ �یَ

�خَ ِه ِ �ت
َّ �ی ْم�خِ

أُ
ا  ىی ِ

�خ
ٌم<1 َ�ِك�ی ٌم َعِل�ی

تقریر شبهه
رده اند: شـــیطان در تـــالوت و قرائت  مشـــرکان این شـــبهه را در ذیل آیه آو

1  »و پيـــش از تو ]نیز[ هیچ رســـول و پيامبـــرى را نفرســـتادیم جز اینکه هـــرگاه چیزى تالوت 
می کرد، شـــیطان در تالوتش القاى ]شـــبهه [ می کرد  پس خدا آنچه را شیطان القا می کرد 
محو می کرد، ســـپس خدا آیات خود را اســـتوار می ســـاخت  و خدا داناى حکیم اســـت« 

)الحج: 52( 
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بـــان پيامبران، دســـت می بـــرد و نکته های نادرســـتی را بر  کالم الهـــی از ز
بـــان آنان روان می کرد، و ســـپس خدا آن ها را مـــی زدود؛ چنان که این کار  ز
ُم �تُ ْ �ی

أَ
َرا

�خَ
أَ
که او آیات >ا را دربارۀ پيامبراسالم؟لص؟ نیز انجام داد و هنگامی 

کـــرد، دو جملـــۀ »تلـــك  َرى<1 را تـــالوت  �خْ
أُ
�
ْ
ال

هتَ
َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ َ ى*َوَم�خ ُعرخَّ
ْ
َوال �تَ

َ
اللّا

الغرانیـــق2 العلـــی و اّن شـــفاعتهّن لترتجی3« را ماننـــد کالم الهی بر زبان 
کرد و پيامبـــر؟لص؟ نیز در آن زمـــان درنیافت؛ تا اینکه  پيامبـــر؟لص؟ القا 

کرد  ری  جبرئیل، شیطانی بودن آن ها را به آن حضرت یادآو

مفهوم شناسی »تمّنی« 
کلیدی این آیه  برای تبیين مراد این آیات و زدودن تشابه آن ها، واژه های 

که برجسته ترین آن ها، واژۀ »تمنی« و »أمنیه« است   باید بررسی شود 
یشـــۀ واژۀ »تمّنـــی« بـــه مـــادۀ »منی« __  به فتـــح میم و ســـکون نون__  ر
گر نطفۀ  بازمی گـــردد و در لغـــت بـــه معنای تقدیـــر و اندازه گیری اســـت  ا
یند، چون صورت بنـــدی با آن انجام  انســـان و حیوانـــات را »منی« می گو
یند، از همین ماده اســـت  »تمّنی«  می شـــود  مرگ را هـــم که منیه می گو
یرا آرزوشـــده، در ذهن انســـان اندازه گیری و  به  معنای آرزوکردن اســـت؛ ز
ْد �تَ

ْوُ��خَ �تَ
ْ
ل �تَ �خْ

أَ
ِلا �بْ

�تَ ِم�خْ َمْو�تَ
ْ
ال ْو�خَ

َم�خَّ ْم�تَ �تُ ْدُک�خْ �تَ
َ
مصور می شود  در آیۀ >َول

ُموُ�< 4 تمنی به معنای آرزوکردن است   �تُ ْ �ی
أَ
َرا

1  »و آیا آگاه شـــدید از )بت هاى( الت و عّزى، و منات )بت( دیگرى که ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20( 

2  غرانیـــق، جمع غرنوق یا غرنیق اســـت  غرنوق به معنای مرغ آبی اســـت که گردن بلندی 
دارد و سپيد یا سیاه رنگ است، و به معنای جوان سپيد زیباروی نیز به کار رفته است 

3  این ها جوانان زیبا یا پرندگان بلندمرتبه اند و به شفاعت آن ها امیدواریم 
4  »و شـــما مرگ را پيش از آنکه با آن روبه رو شـــوید، سخت آرزو می کردید  پس، آن را دیدید« 

)البقرة:143( 
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منیه نیز به معنای آرزوســـت 
ُ
ید: »أ ایشـــان دربارۀ معنـــای أمنیه می گو

که  و در آیۀ 52 از ســـورۀ حج، به معنای آرزوی بيرونی پيامبر؟لص؟ آمده 
گاهی خیال های خامی در  همان عملی کردن نقشه های توحید است 1 
که  که مقدمات آن آماده نیست__  ذهن است __  مانند حسابگری هایی 
یند؛ ولی هنگامی که انگیزۀ آرزو سنجیده باشد، به آن  به آن تمنی می گو
یند  أمنیه در خیاالت نیکو و در ترسیم های ذهنِی پسندیده  أمنیه می گو

انجام می شود  
یر آن در ذهن دانســـته  راغـــب، تمّنـــی را تقدیر چیـــزى در نفس و تصو
اســـت که از کمال و تخمین سرچشمه می گیرد  باید گفت که او، بيشتر 
آرزوهـــا را پنداری می داند که حقیقتی براى آن نیســـت  هم چنین دربارۀ 
کـــه از آرزوی چیـــزی در نفس  ید: »صورتی اســـت  معنـــای أمنیـــه می گو

انسان پدید می آید 2« 
واژۀ تمّنـــی گاهـــی بـــه معنای قرائت و تـــالوت می آید؛ ماننـــد »تمّنی 

کردم 3  کتاب را تالوت  کتاب اهلل«؛ 
ر دارد که »تمنی« به معنای ســـخن گفتن است و  هم چنین مقاتل باو
مراد از أمنّیة پيامبر؟لص؟، ســـخن آن حضرت اســـت  در آیۀ 78 از سورۀ 

بقره چنین می خوانیم:

4> َ ىی ِ
ما�خ

أَ
�ا

َّ ل اإِ
ا�بَ ِك�ت

ْ
ال ُمو�خَ

َ
ْعل َ ل��ی و�خَ �یُّ ّمِ

أُ
ُهْما >َوِم�خْ

1  قرشی: قاموس قرآن، ج6، ص2 
2  راغب اصفهانی: مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص780 

3  فراهیدی: کتاب العين، ج8، ص389؛ فراء: معانی القرآن، ج2، ص229 
4  »و برخـــی از آن )یهودیـــان(، درس ناخواندگانی انـــد کـــه کتـــاب )خـــدا( را جـــز آرزوهایـــی 

نمی دانند« )البقرة: 78(؛ )مقاتل بن سلیمان: تفسير مقاتل بن سليمان، ج3، ص132( 
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خداونـــد در ایـــن آیه، گروهی از یهودیـــان را با اینکه اهـــل کتاب اند، أمی 
کتـــاب  )بی ســـواد( معرفـــی می کنـــد و می فرمایـــد: »اینهـــا هیچ چیـــز از 

نمی دانند، جز خواندن و تالوت کردن « 
عالمه طباطبایی دربارۀ معنای تمنی و أمنیه چنین بيان می کند: 

تمنی به معنای این است که آدمی آنچه را که آرزو دارد و دوستش 
کند؛ چه ممکن باشـــد یا ممکن  می دارد، موجود و محقق فرض 
که تصورش را می کند و از تصور آن  نباشـــد  و آن صورت خیالی 

یند 1 لذت می برد، آن را أمنیه )آرزو( می گو

گروهی از مفسران شیعه و اهل سنت  دیدگاه 
رده اند و  چند تن از مفســـران اهل ســـنت، روایاتی را دربارۀ این داســـتان آو
دربارۀ درســـتی آن سکوت کرده اند و گاهی درصدد توجیه آن برآمده اند  
طبری از نخستین کسانی است که این داستان ساختگی را با نقل های 
رده اســـت  بيشتر تفاسیر شـــیعه و اهل سنت،  گون در تفســـیر خود آو گونا
رده اســـت__ اشاره کرده اند، ولی آن را در  به افســـانۀ غرانیق __  که طبری آو

کرده اند   دستۀ اسرائیلیات دانسته و رد 

ديدگاه های برگرفته از اسرائيليات
ديدگاه نخست_ قائل »تلك الغرانيق العلی و اّن شفاعتهّن لترتجی« پيامبر؟لص؟

1  گروهی از مفســـران اهل ســـنت بر آن انـــد که »تلك الغرانیـــق…« بر زبان 
پيامبر؟لص؟ روان شده است  طبری از محمد بن قیس و محمد بن کعب 

1  طباطبایی: الميزان، ج14، ص390 
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کرده است:  قرظی چنین نقل 
رســـول خدا؟لص؟ در میان انبوهی از قریش نشســـته بود  ایشان در 
کـــه از ســـوی خداوند چیزی نیاید که ســـبب  ز آرزو می کـــرد  آن رو
ری قومش از او شـــود  پس، خداوند این آیات را بر او فرســـتاد   دو
 ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
کرد تا بـــه آیـــۀ >ا پيامبـــر؟لص؟ آن را هم چنـــان قرائت 

رى<1  رســـید  در ایـــن هنـــگام، شـــیطان  �خْ
أُ
�
ْ
ال

هتَ
َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ ىَوَم�خ ُعرخَّ
ْ
َوال

کرد: »تلـــك الغرانیق  ایـــن دو جمله را بـــر زبان پيامبـــر؟لص؟ روان 
العلـــی، و ان شـــفاعتهن لترتجـــي « پيامبـــر؟لص؟ ایـــن دو جمله 
رد و ســـوره را تا پایان خواند و در پایان ســـوره، ســـجده  را بر زبان آو
که پير بود  کردند  ولید بن مغیـــره  کـــرد و همۀ قوم نیز با او ســـجده 
ک برداشت و به سوی  و نمی توانســـت سجده کند، مشـــتی از خا
کـــرد  همگی از آنچـــه خوانده  پيشـــانی خـــود برد و به آن ســـجده 
شـــده بود خشـــنود شـــدند و گفتند: »ما می دانیم که خداوند زنده 
زی می دهد؛ اما  می کنـــد و می میراند  اوســـت که می آفرینـــد و رو
خدایـــان ما هم نزد او برای ما شـــفاعت می کننـــد  اکنون که برای 

خدایان ما هم سهمی قرار دادی، بنابراین ما با شمایيم «
شـــب هنگام جبرئیـــل به پيش پيامبـــر؟لص؟ آمد و همۀ ســـوره را 
که شـــیطان  بـــر پيامبر؟لص؟ خوانـــد و هنگامی  کـــه به دو عبارتی 
رده بودم!«  گفـــت: »مـــن این هـــا را نیاو کرده بود رســـید،  بـــه او القا 
رســـول خدا؟لص؟ فرمـــود: »پـــس به خـــدا افتـــرا بســـته ام و آنچه را 

که نگفته بود؟!«  گفته ام 

1  »و آیا آگاه شـــدید از )بت هاى( الت و عّزى، و منات )بت( دیگرى که ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20( 
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آنگاه خداوند این آیه را برای پيامبر؟لص؟ فرستاد: 


ً
ا دخ َرُ�َواإِ

�یْ
اعخَ �خ �یْ

َ
َعل َ

ِر�ی �تَ
�خْ َكِل�تَ �یْ

َ
ل ااإِ �خ ْوَ��یْ

أَ
ا �ی ِ �خ

َّ
ال َكَع�خِ

و�خَ �خُ �تِ
�خْ �یَ

َ
کاُدوال �خْ >َواإِ

لًا<1 ِل�ی
وَك�خَ

دخُ
حخَ
تَّ

��
َ
ل

پيامبـــر؟لص؟ پـــس از آن، همـــواره اندوهگین بود تـــا آنکه خداوند 
< را فرستاد  زمانی که  ییٍ �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
آیۀ >َوماا

خبر این داستان به مهاجران در حبشه رسید، پنداشتند که همۀ 
یشان خود بازگشتند  رده اند  پس به سوی خو مردم مکه اســـالم آو
و گفتنـــد: »آنها در نزد ما محبوب ترند « و چون به مکه رســـیدند، 
باخبر شـــدند هنگامی که خداوند القائات شـــیطان را نسخ کرد، 

مشرکان نیز به شیوۀ پيشین بازگشته اند 2
رده است:  طبری از زبان ابوالعالیه چنین آو

گفتند: »همنشـــینان تو اکنون بردگان  قریشـــی ها به پيامبر؟لص؟ 
گر چیـــزی دربارۀ خدایاِن  فـــالن قبیله یا موالیـــان فالن قبیله اند  ا
یم و زمانی که اشـــراف عرب  یـــی، با تو همنشـــین می شـــو مـــا بگو
نـــزد تـــو آمدند و دیدند که همنشـــینان تو اشـــراف قومت اند، به تو 
عالقه مندتر می شـــوند « در نتیجۀ این پيشـــنهاد، شیطان به دل 

کرد  او القا 
رى<3 نازل شـــد،  �خْ

أُ
�
ْ
ال هتَ َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ ىَوَم�خ ُعرخَّ
ْ
َوال ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
وقتی آیۀ >ا

شـــیطان چنین بر زبان او روان کرد که »تلك الغرانیق العلی، و ان 

1  »و همانـــا نزدیک بود کـــه در آنچه به تو وحی کرده ایـــم، تو را متزلزل کنند کـــه غیر آن را به ما 
منسوب داری که در آن صورت تو را به دوستی می گرفتند« )اإلسراء:73( 

2  طبـــری: جامع البيان، ج17، ص131؛ ابن ابی حاتم، تفســـير القرآن العظيم، ج8، ص2502؛ 
سیوطی: الدر المنثور فی تفسير بالمأثور، ج4، ص367  

3  »و آیا خبر یافتید از )بت هاى( الت و عّزى، و منات )بت( دیگرى که ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20( 
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کـــه پيامبر؟لص؟ از  شـــفاعتهن لترتجی مثلهّن ال ینســـی«  زمانی 
آن فارغ شـــد، به سجده افتاد و مسلمانان و مشرکان هم به همراه 
یافت جمالت را شیطان بر زبانش  کردند  آنگاه که در او ســـجده 
کـــرد، این پيشـــامد برایش ســـخت آمد و خداوند ایـــن آیه را  روان 

 1 > ییٍ �بِ
َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ

�تَ اِم�خْ �خ
ْ
ْرَسل

أَ
فروفرستاد: >َوماا

رده است:  هم چنین طبری از أبی العالیة روایتی دیگر را آو
قریش به پيامبر؟لص؟ گفتند: »همنشینان تو فقیران، تنگدستان 
گـــر مـــا را بـــه نیکـــی یـــاد کنـــی، بی گمان  و بيچارگان انـــد  پـــس، ا
رند «  یم و مردم هم از هر ســـو به تو روی می آو همنشـــین تو می شـــو
 ُماللّا�تَ �ت �ی

أ
را �خ

أ
پيامبـــر؟لص؟ ســـورۀ نجم را خوانـــد  چـــون بـــه آیـــۀ >ا

ر�< رسید، شیطان به زبان او القا کرد که  �خ
أُ
ال� هتَ ال�ش ال�ش ا�تَ �وَم�خ والُعرخّ

»َوِهَی الَغراِنقُة الُعلی وشفاعُتُهّنَ ُترَتجي«  در اینجا آن که پير بود و 
کرده است 2 کند را سعید بن عاص معرفی  نمی توانست سجده 

کرده است: طبری نیز از سعید بن جبیر چنین بازگو 
<آمـــد، پيامبـــر؟لص؟ آن را خوانـــد   والُعرخّ ماللّا�ت �ت �ی

أ
را �خ

أ
چـــون آیـــۀ >ا

گفت: »تلك الغرانیُق الُعلی و ِاّن شفاعتهّن ُترتجی «3  آنگاه 
رده است:  هم چنین از زبان ابن عباس چنین آو

هنگامی که پيامبر؟لص؟ نماز می خواند، داســـتان خدایان عرب 
بر او نازل شـــد  او آغاز کرد به خواندن آن  کفار شنیدند و گفتند: 
بی گمـــان ما شـــنیدیم خدایـــان ما را بـــه نیکی یاد می کنـــد! آنگاه 

1  طبری: جامع البيان، ج17، ص132 
2  همان؛ ابن ابی حاتم، تفسير القرآن العظيم، ج8، ص2502 

3  طبری: جامع البيان، ج17، ص133 
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 هت ال�ش ال�ش ا�ت یوم�خ والعرخّ ماللّا�ت �ت �ی
أ
را �خ

أ
نزدیکش رفتند و او می خواند: >ا

ر�<  در این وقت، شیطان القا کرد: »ِاّنَ تلك الغرانیق العلی  �خ
أُ
ال�

منها الشـــفاعة ُترتجی « پس جبرئیل آمد و آن را نسخ کرد  سپس 
رد 1 < را آو ییٍ �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
برای او آیۀ >َوماا

که پيامبر؟لص؟ از روی سهو و  یند  گروهی از مفسران اهل سنت می گو   2
رده است  اشتباه عبارت »تلك الغرانیق العلی، و…« را بر زبان آو

زمخشری، انگیزۀ نزول آیۀ 52 از سورۀ حج را چنین بيان می کند: 
و  گرداندنـــد  او روی  از  رســـول خدا؟لص؟  یـــش  و خو قـــوم  وقتـــی 
کردند و در  آن حضـــرت را به زحمت انداختند و با او ناســـازگاری 
دعوتی که داشـــت با او همراهی نکردند، از ســـختی رنجی که به 
گردانده بودند و از  آن حضرت رسانده و او را آزرده  و از دین او روی 
روی شوقی که برای هدایت آنان داشت، همواره خود را می آزرد تا 
رند و آرزو می کرد آیاتی بر او نازل نشـــود که آنان  مگر آنان ایمان بياو
بيش  از پيش از او بيزار شوند تا این امر را راهی برای گرایش آنان به 
ر کند  این آرزو  اسالم قرار دهد و آنان را از گمراهی و ستیزشان دو
رده می شـــد تا زمانی که ســـورۀ »والنجم« نازل شـــد  او  همواره برآو
همراه با تبارش در این آرزو نشسته بود  ایشان آغاز کرد به خواندن 
َرٰى<2 رسید   �خْ

أُ
�
ْ
ال هتَ َ اِل�ش

َّ ال�ش ا�تَ َ سورۀ نازل شده تا اینکه به عبارت >َوَم�خ
شـــیطان با وسوسه آرزوی آن حضرت را پررنگ کرد و از روی سهو 

رد 3  و اشتباه، عبارت »تلك الغرانیق العلی و…« را بر زبان آو

1  طبری: جامع البيان، ج17، ص133؛ سیوطی، الدر المنثور فی تفسير بالمأثور، ج4، ص366 
2  »و منات )بت( دیگرى که سومین است« )النجم: 20( 

3  زمخشری: الکّشاف، ج3، ص266 
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که »تلك الغرانیق…« در  ر دارند  گروهی دیگر از مفسران اهل سنت باو   3
ید:  خاطر پيامبر؟لص؟ بوده است  بلخی در این باره می گو

شـــاید پيامبر؟لص؟ این دو جمله را از مشـــرکان شنیده و  به خاطر 
سپرده اســـت و در زمان قرائت قرآن،  شیطان جمله را به  خاطرش 
رده اســـت تا خواسته باشـــد که بر زبانش روان کند  ولی خداوند  آو
گاه کرد و وسوسۀ شیطان را نسخ کرد و آیات خود را  او را حفظ و آ
استحکام بخشید تا پيامبر؟لص؟ آن ها را محکم و سالم از القای 

شیطان، قرائت فرماید 1
کـــه پيامبـــر؟لص؟ آنگاه که  رده انـــد  4  گروهـــی از مفســـران اهل ســـنت آو
رده است  سمرقندی از قول مقاتل  خواب آلوده بود این جمله را بر زبان آو

رده است:   چنین آو
پيامبـــر؟لص؟ در مکـــه نزدیـــک بـــه مقـــام ابراهیـــم ســـورۀ نجـــم را 
گشت و این عبارت را هم  خواند: »تلك  که خواب آلود  می خواند 
که از خواندن فارغ شـــد، به ســـجده افتاد   الغرانیـــق…« و زمانـــی 
کردند  در این  که پشت ســـر او بودند نیز همگی ســـجده  کســـانی 
< نازل شد 2 ییٍ �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
زمان بود که آیۀ >َوماا

کـــه پيامبر؟لص؟ بيـــن خواندن آیات  5  در برخی از تفاســـیر آمده اســـت 
یسد:  درنگ می کرد  شاه عبدالعظیمی در این باره می نو

کـــه در تفســـیر این آیـــه نقل شده اســـت چنان اســـت که  شـــرحی 

1  طبرســـی: مجمع البيان، ج7، ص146؛  کاشانی: منهج الصادقين فی إلزام المخالفين، ج6، 
ص170 

2  ســـمرقندی: بحر العلوم، ج2، ص465؛ مقاتل بن سلیمان: تفسير مقاتل بن سليمان، ج3، 
ص132؛ فخر رازی: التفســـير الکبيـــر، ج23، ص239؛ ابن ابی حاتم: تفســـير القرآن العظيم، 

ج8، ص2502  
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حضـــرت خاتـــم، آیات »والنجـــم« را در مســـجدالحرام و در میان 
کـــرد  ایشـــان بين تـــالوت درنـــگ می کرد تـــا آنها  یـــش تـــالوت  قر
ُم �تُ ْ �ی

أَ
َرا

�خَ
أَ
به خوبی بياموزند  پس به همان ســـان پس از تالوت آیـــه >ا

کـــرد  شـــیطان چـــون دید که مهـــر کفار در  ى< درنـــگ  ُعرخَّ
ْ
َوال ا�تَ

َّ الل
که »تلك  کـــرد  بـــان او القا  گرفته اســـت، بر ز دل پيامبـــر؟لص؟ جا 
الغرانیـــق…« کفار با شـــنیدن این کلمات شـــاد شـــدند و در پایان 

کردند 1  سوره با آن حضرت سجده 
که پيامبر؟لص؟ در هنگام خوانـــدن قرآن، بين آیات  رده اند  هم چنیـــن آو
ر ایشـــان را می زدود    درنگ می کرد و با اهل شـــرک ســـخن می گفت و باو
ى< را خوانـــد، از راه انکار و ابطال  ُعرخَّ

ْ
َوال ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
کـــه آیـــۀ >ا هنگامـــی 

یبا، امید  بـــه آنهـــا فرمود: »تلـــك الغرانیق…«؛ آیا به این اشـــکال و صـــور ز
ى نادرســـت  یيد، پندار شـــفاعت باید داشـــت؟ یعنی آنچه شـــما می گو
یرا در آن  گفتن این جملـــه در نماز هم مانعی نداشـــت؛ ز بيش نیســـت  

زمان هنوز سخن گفتن در نماز نهی نشده بود 2

ديدگاه دوم_ قائل »تلك الغرانيق العلی…« شيطان جّنی 

ر دارند که شـــاید در هنـــگام قرائت قـــرآن از زبان  گروهـــی از مفســـران بـــاو
پيامبـــر؟لص؟، شـــیطان آن دو جملـــه را با صداى رســـا و لحن مناســـب 
کـــه خواننـــدۀ آن  کســـانی پنداشته باشـــند  کـــه  خوانده باشـــد، آن ســـان 

کرده باشند3   پيامبر؟لص؟ است و سجده 

1  شاه عبدالعظیمی: تفسير اثنی عشری، ج9، ص77 
2  طبرسی: مجمع البيان، ج7، ص145 

3  همان، ص146 
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رده است: »شیطانی که در  کاشـــفی در تفسیر خود چنین سخنی را آو
تـــالوت پيامبر؟لص؟ هنگام درنگ در پایان آیات برای تثبیت و فراگیری 

کرد، ابيض نام داشت 1« مردم دخالت 
که این  گفته اند  بغوی در تفســـیر خود چنین نوشته اســـت: »کســـانی 
یک آزمایش بود که خداوند، به دســـت شـــیطانی به نام ابيض انجام داد 
تا پيامبر؟لص؟، خود و مسلمانان دیگر را بيازماید و پس از القای شیطان 

کرد 2« آن را نسخ 

ديدگاه سوم_ قائل »تلك الغرانيق العلی…« شيطان انسی 

ر دارند آنگاه که نبی مکرم؟لص؟ سورۀ نجم را تالوت  گروهی از مفسران باو
رى< که رسید، مشرکان بنا به عادت  �خْ

أُ
�
ْ
ال هتَ َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ می کرد، به جملۀ >َوَم�خ
خـــود، همهمه و غوغا کردند و جملـــۀ »تلك الغرانیق العلی…« را بيان، و 
ر از آنجا بودند، آن  در بيـــن گفتار پيامبر؟لص؟ القا کردند  کســـانی که دو
کالم پيامبر؟لص؟ دانستند و شاد شدند و پس از  گفتار را به گمان شـــان، 
َو ِ �خ

آ
ْرا �تُ

ْ
اال

ْ�َمُعواِلهدخَ
پایان تالوت ســـوره،  به سجده افتادند  آنان آیۀ >ل��تَ

رده اند 4  گواِه درستی این سخن آو <3 را  و�خَ ِل�بُ
عخْ ْم�تَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِهل �ی ْوا�خِ

عخَ
ْ
ال

رده است:  کاشانی در منهج الصادقين  چنین آو هم چنین 
کـــرد  یکی از  ینـــد پـــس از نماز و قرائـــت، پيامبـــر؟لص؟ درنگ  گو

1  کاشفی: تفسير حسينی )مواهب عليه(، ج1، ص741 
2  بغوی: تفسير بغوی المسمی معالم التنزيل، ج3، ص348 

3  »کافران گفتند: به ایـــن قرآن گوش ندهید و ]هنگام قرائتش[ ســـخنان لهو و بيهوده ]و 
ســـروصداهای بی معنـــا[ در آن افکنیـــد ]تـــا کســـی نشـــنود![ شـــاید کـــه پيـــروز شـــوید« 

)فصلت: 26( 
4  طبرســـی: مجمع البيان، ج 7، ص145؛ کاشانی: منهج الصادقين فی إلزام المخالفين، ج 6، 

ص169؛ فخر رازی: التفسير الکبير، ج23، ص239 
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کلمـــات واهیه را در میـــان قرائـــت او انداخت و در  مشـــرکان این 
مخیلـــۀ مردمان چنـــان نمود که آن حضرت گفته اســـت، یا مباح 
که پيامبر؟لص؟ از روی انکار و استهزا و تهکم این را در  بوده باشد 

ید، و پس از آن به آیات دیگر منسوخ شده باشد 1 نماز بگو

ديدگاه های ديگران برگرفته از اسرائيليات

یند که مراد از »غرانیق« فرشـــتگان است؛ چنان که در برخی  برخی می گو
از روایـــات هـــم آمده اســـت  امـــا مشـــرکان پنداشـــتند که مـــراد، خدایان 

ایشان است 2
که جملـــۀ »تلك الغرانیق…« از قرآن و در وصف  گفته اند  برخی دیگر 
کـــه دربارۀ خدایان ایشـــان  فرشـــتگان بود؛ اما چون مشـــرکان پنداشـــتند 

است، نسخ شد 3
یسد:  مجاهد می نو

هنگامی که وحی به تأخیر می افتاد، حضرت آرزو می کرد که وحی 
ى او وسوســـه می انداخت   نـــازل شـــود، آن وقت شـــیطان در آرزو
خداوند وسوســـۀ شـــیطان را نســـخ و او را راهنمایی کرد به چیزى 
گردانید  »غرانیق« به فرشتگان  که القای شـــیطان را زدود و باطل 

اشاره دارد؛ یعنی آن ها شفعایند، نه اصنام 4

1  کاشانی: منهج الصادقين فی إلزام المخالفين، ج 6، ص170 
2  طبرسی: مجمع البيان، ج 7، ص145؛ علم الهدی: ترجمۀ تنزيه األنبياء، ص182  

3  طبرسی: مجمع البيان، ج 7، ص145 
4  ابوالفتـــوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج13، ص347؛ امین: مخزن العرفان در علوم 

قرآن، ج8، ص374    
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 تفسير درست آيۀ »کوشش شياطين سر راه برنامه های سازندۀ انبيا« 
گفته شده ذيل آيه و نادرستی اسرائيليات 

ید:  كبير می گو 1  آلوسی در تفسير 
بـــه  آیـــه در مقـــام تســـلی دادن  از تمنـــی »قرائـــت« اســـت   مـــراد 
پيامبر؟لص؟ است  قرآن کریم از این راز پرده برمی دارد که کوشش 
کاری همیشـــگی بوده اســـت، ولی  بـــرای باطل کردن آیات الهی، 
همیشـــه به شکســـت انجامیده اســـت  معنی آیه چنین اســـت: 
ما نبی و رســـولی نفرســـتادیم مگـــر اینکه وقتی او آیـــات را تالوت 
کفار را با آن مسلح کند  که  می کرد، شـــیطان شبهه ایجاد می کرد 
تـــا بتوانند با پيامبر؟لص؟ به جدل بپردازنـــد  قرآن کریم در آیۀ 121 
از سورۀ انعام می فرماید: »همانا شیاطین دوستان خود را وسوسه 
کنند « هم چنین در آیۀ 112 از ســـورۀ  می کنند تا با شـــما مجادله 
انعـــام می فرمایـــد: »و این چنیـــن بـــرای هـــر پيامبری دشـــمنانی از 
شـــیاطین انس و جن برگماشـــتیم تا برای فریب یکدیگر سخنان 
فریبنـــده القا کنند « و مانند این ها در زمینۀ آیۀ حرمت گوشـــت 
میـــت1 رخ داد  آنـــگاه کـــه پيامبر؟لص؟ ایـــن آیه را تـــالوت فرمود، 
گروهـــی گفتنـــد: ببینید پيامبـــر؟لص؟ آنچه را خدا کشته اســـت، 
حـــرام می دانـــد؛ اما آنچه را که خود می کشـــد، حـــالل می داند! یا 
که »درحقیقت شما و  که آیۀ 98 از سورۀ انبیاء خوانده شد  زمانی 
زخید و همه در آن می آیيد«؛  آنچه به جز خدا می پرستید، هیزم دو
یرا  کســـانی گفتند: »پس حضرت عیسی هم باید در آتش باشد، ز

ِه…<؛ بر شـــما حرام شده است 
َ
ِرالّل �یْ

ِلعخَ ِهّلَ
أُ
ِرَوَماا �ی ِ رخ

�خْ حخِ
ْ
ُمال حْ

َ
ُمَول

َ
َوالّ� هتُ �تَ َم�یْ

ْ
ُكُمال �یْ

َ
َعل َم�تْ 1  >ُ�ّرِ

مردار و خون و گوشت  خوک و…
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گاه از  گروهی او را می پرســـتیدند « برای پاســـخ به این شـــبهات، 
ســـوی خدای متعال آیـــه ای نازل می شـــد، و گاه خود حضرت با 
کـــه از خداوند به ایشـــان عطا شـــده بود، این شـــبهات را  توفیقـــی 

پاسخ می دادند 1
2  عالمه می فرماید: 

ى قلبی باشـــد، چنین  که »تمنی« آرزو گر معنـــاى آیه بر این پایه  ا
اســـت که ما هیچ پيامبر؟لص؟ و رســـولی را پيش از تو نفرستادیم 
یی کرد )و رســـیدن به محبوبـــی را که یا  مگـــر اینکـــه هر وقت آرزو
پيشـــرفت دینـــش بـــود، یا جورشـــدن اســـباب پيشـــرفت آن بود و 
ردن مردم به آن، فـــرض می کرد(، شـــیطان در امنیۀ او  یـــا ایمـــان آو
که مردم  یش دســـت می انداخت؛ چنیـــن   القـــا می کـــرد و در آرزو
را در دیـــن او وسوســـه می کـــرد و ســـتمکاران را برضـــد او و دینش 
ى او را فاســـد  برمی انگیخـــت و بـــدکاران را اغـــوا، و از این راه آرزو
و کوشـــش او را بيهـــوده می کرد  ولی ســـرانجام خداوند آن دخل و 
کم می کند  تصرفات شیطانی را نسخ و زایل، و آیات خودش را حا

1  »لمـــراد بذلك هنا عند کثیر القراءة، و اآلیة مســـوقة لتســـلیة النبی؟لص؟ بأن الســـعی فی 
إبطال اآلیات أمر معهود و أنه لســـعی مردود، و المعنی و ما أرســـلنا من قبلك رسوال و ال نبیا 
إال و حاله أنه إذا قرأ شـــیئا من اآلیات ألقی الشـــیطان الشـــبه و التخیالت فیما یقرؤه علی 
لى اإِ

وُ�و�خَ �یُ
َ
ل �خَ اِ��ی �ی

َّ ال�ش �خَّ أولیائـــه لیجادلوه بالباطل و یردوا ما جاء به کما قال تعالی: >َواإِ
ا َعُدّوً ّیٍ �بِ

�خَ اِلُكّلِ �خ
ْ
َعل َ ِلَك�ب وُکْم< )األنعام: 121( و قال ســـبحانه: >َوَکدخ

ُ
اِدل حب ِهْمِل�یُ ا�أِ ْوِل�ی

أَ
ا

<)األنعام: 112( و هذا 
ً
ُرورا

ْوِلعخُ �تَ
ْ
ال

ُر�خَ �خْ رخُ ْع�خٍ لى�بَ ُهْماإِ ْع�خُ َ وِح��ب �یُ ِ
�خّ حبِ

ْ
ِسَوال

�خْ �إِ
ْ
ال �خَ اِ��ی �ی

َ سش
< )البقرة: 173، النحل:  هتَ �تَ َم�یْ

ْ
ُكُمال �یْ

َ
َمَعل کقولهم عند ســـماع قراءة الرســـول؟لص؟  >َ�ّرَ

115( إنـــه یحل ذبيح نفســـه و یحرم ذبيـــح  اهلل تعالی، و قولهم علی ما فـــی بعض الروایات 
 > ِهَ�َص�بُ

َ
الّل ِ ُدو�خ ِم�خْ ُدو�خَ ْع�بُ

ُكْمَوما�تَ
�خَّ عند ســـماع قراءته علیه الصالة و السالم  >اإِ

)آلوسی: روح المعانی، ج9، ص165(  
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و کوشـــش پيامبر؟لص؟ یا رســـولش را به نتیجه می رساند و حق را 
آشکار می نماید  و خدا دانا و فرزانه است  

گـــر معنـــاى آن، »قرائت« و »تالوت« باشـــد، چنین می شـــود: ما  ا
پيش از تو، هیچ پيامبر؟لص؟ و رسولی نفرستادیم مگر آنکه وقتی 
چیزى از آیات خدا را می خواند، شیطان شبهه هایی گمراه کننده 
به دل هاى مردم می افکند و ایشان را وسوسه می کرد تا با آن آیات 
کند؛ ولی خداوند آن شـــبهاتی را  مجادله، و ایمان مؤمنان را تباه 
باطـــل می کرد که شـــیطان به کار می برد و پيامبـــرش را به رد آن ها 

کند 1 یاری می فرمود یا آیه اى نازل می کرد تا آن را رد 
یسد:  3  سیدقطب در فی ظالل القرآن در ذیل این آیه می نو

ف می شوند تا رسالت را بر دوش 
ّ
پيامبران خدا؟مهع؟ آنگاه که مکل

بگیرنـــد و آن را به مردم برســـانند، عزیزترین چیز برای ایشـــان این 
اســـت کـــه مردمـــان، پيرامون دعوت شـــان گرد آینـــد و پذیرای آن 
که از ســـوی خدا آن را برای  کنند  شـــوند و خیری را فهم و پيروی 
رده اند… ولی ســـدها و مانع هـــا در راه دعوت ها  آنـــان بـــه ارمغان آو
بســـیار اســـت و پيامبـــران؟مهع؟ کـــه آدمیزادند و زندگانـــی کوتاهی 

دارند، این را درمی یابند؛ بنابراین آرزو می کنند…    
کـــه در چیـــز اندکی از  بـــرای مثـــال، پيامبـــران؟مهع؟ دوســـت دارند 
آرزوهایشـــان با ایشـــان همگامی و همراهی و ســـازگاری کنند، به 
امیـــد آنکـــه پله پله آنان را به ســـوی عقیده و ایمان بـــاال ببرد  پس 
اندک انـــدک قوانین آیين الهی را به ایشـــان گفت و امیدوار بود که 
بعدها تربيت درســـت آنان به اتمام رسد و کمال یابد… آرزوهایی 

1  طباطبایی: الميزان، ج14، ص391 
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زی دعوت  رانند و امیدها به پيرو دربارۀ نشـــر دعوت در سر می پرو
می بندنـــد؛ آرزوهـــا و امیدهایی که آمیزۀ سرشـــت آدمی اســـت… 
ولی از ســـوی دیگر، یزدان جهان می خواهد که دعوت برابر اصول 
یـــش به راه خود  کافـــی و بـــر پایۀ معیارهـــا و مقیاس های دقیق خو
رد، و هرکس  ادامـــه دهـــد  آنگاه هرکـــس که می خواهـــد ایمـــان آو
کافـــر شـــود… اهریمـــن در آرزوها و خواســـت های  کـــه می خواهد 
بشـــری، و در برخـــی از کارها یا ســـخن هایی که بيانگـــر آن آرزوها 
و خواست هاســـت، بـــرای نیرنگ زدن به دعـــوت و منحرف کردن 
آن، از قواعـــد و اصـــول خـــود، و القای شـــبهه هایی پيرامون آن به 
دل هـــا و درون هـــا، فرصتی برای خـــود پيدا می کنـــد… ولی یزدان 
که تیـــر نیرنگ شـــیطان به هدف برســـد  این  جهـــان نمی گـــذارد 
کـــه انجام پذیرفته اســـت یا در ســـخنانی  کـــه در کارهایی  اســـت 
گفته شده اســـت، حکـــم فیصله بخش و فرمـــان قاطعانۀ او را  که 
یـــش را وامـــی دارد تا حکم  صـــادر می فرمایـــد و پيامبـــران؟مهع؟ خو
فیصله بخـــش و فرمـــان قاطعانـــۀ او را بـــه مردمـــان ابـــالغ کنند، و 
اشـــتباهی را که شـــاید در اجتهـــاد خود در امر دعوت داشـــته اند، 
به درســـتی به گوش شنوندگان برســـانند و حقیقت را برای ایشان 
روشـــن گردانند  همان ســـان که در برخی از کارهای پيامبر؟لص؟ 
یکردهای او، روی داده اســـت  خداوند در قرآن از  و در برخی از رو
ید و راه  آن ها پرده برمی دارد و آن سان که باید از آن ها سخن می گو
یدا و روشـــن می فرماید  بدین ســـان یزدان، نیرنگ شیطان را  را هو

باطل، و آیات خود را محکم و استوار می کند 1

1  سیدقطب: فی ظالل القرآن، ج4، ص690_ 690 
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کـــه این آیـــه بـــه فعالیت های شـــیاطین و  ر دارد  4  آیـــت اهلل مـــکارم بـــاو
وسوسه های آن ها در برنامه های سازندۀ انبیا؟مهع؟ اشاره دارد؛ چون آن ها 
که با القائات خود، این برنامه ها و تقدیر ها را برهم  همیشه می خواستند 

زنند؛ اما خدا مانع از آن می شد 1
ید:  5  آیت اهلل جوادی آملی ذیل این آیه می گو

گفتـــار بنیادیـــن در این آیه، شـــبیخون و تهاجم فرهنگی اســـت  
که ما فرســـتادیم،  خداونـــد در این آیه می فرمایـــد: »هر پيامبری را 
هنگامـــی که احکام و آیات الهی را بر مردم می خواند، این ها بين 
گـــوش و دل مردم فتنه گری و وسوســـه و  تبلیـــغ آن پيامبر؟لص؟ و 

مانند آن می کنند « 
ایشان تمنی را، هم به معنای تالوت، و هم به معنای امیدداشتن به نشر 

ید:  معارف و احکام و حکم الهی می داند و می گو
ه<،  �ت �ی م�خ

أُ
ا ىی

�خ طا�خُ �ی ال�ش یی
وقتی پيامبر؟لص؟ چنین کاری را کرد >ال�ت

نه اینکه __  معاذ اهلل__ در حوزۀ قلب پيامبر؟لص؟ راه دارد، چون 
آنجـــا معصوم و مصون __  بالقـــول المطلق__ اســـت و هرگز آنجا 

راه ندارد  
هم چنین ایشان می افزاید: 

شـــیطان این هـــا را در دل های پيروان شـــان القا می کنـــد؛ آنها هم 
بـــان دراز می کننـــد و  یســـند یـــا ز دســـت به قلم می شـــوند و می نو
ْم<2 

ُ
وك

ُ
اِدل حب ِهْمِل�یُ ا�أِ ْوِل�ی

أَ
لىا اإِ

وُ�و�خَ �یُ
َ
ل �خَ اِ��ی �ی

َّ ال�ش
�خَّ یند  پس آیۀ >اإِ می گو

همۀ این مغالطات را به شـــیطنت شـــیطان برمی گرداند  شیطان 

1  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج14، ص141 
2  »همانا شیاطین، دوستان خود را وسوسه می کنند تا با شما مجادله کنند« )االنعام: 121( 
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هم که پيشـــینۀ شـــش هزار ســـال عبادت و حشـــر با فرشـــتگان را 
دارد، این ها را خوب بلد اســـت و می تواند شـــبهه ایجاد کند  کار 
د< 1 است   الُع�تَ ىی

�خ ا�تِ ا�ش
�خّ او هم شـــبهه و گره زدن اســـت و جزء >ال�خ

کار خودش را بيان، و نیز وظیفۀ  کار او، هم  خداوند سبحان، هم 
عالمان دین را تشریح می کند  

ایشـــان در پایـــان می افزایـــد: »بخش مهـــم فتنۀ شـــیطان در این بخش از 
که عالمان دین باید  ســـورۀ مبارکۀ حج، همان شـــبهات علمی اســـت 

آن ها را بزدایند 2«

نمایان شدن اسرائیلیات ذیل آیه در روایات تفسیری
سید هاشم بحرانی در تفسیر خود البرهان  به نقل از علی بن ابراهیم قمی 

یر می آید   که در ز کرده است  روایاتی را دربارۀ این آیه بيان 
ید: اهل تســـنن چنین روایـــت کرده اند که  علـــی بن ابراهیـــم می گو
ى پيامبر؟لص؟  در مســـجد الحرام به نماز ایســـتاده بود  پس از  ز رو
نمـــاز در برابر گروهی از قریش، ســـورۀ والنجم را قرائت می فرمود تا 
رســـیدند به این آیه : »به من خبـــر دهید آیا بت های الت و عّزی … 
که ســـومین آن هاســـت )دختران خدایند(؟!« شـــیطان  و منات 
کـــرد: »فانهـــا الغرانیق العلـــی و ان  ایـــن جملـــه را به زبانـــش روان 
شـــفاعتهن لترجی « قریش از شنیدن این جمله شاد شدند و به 
ســـجده افتادند  در بين ایشـــان، ولید بن مغیرة بن مخزوم نیز بود  
او مشـــتی از ســـنگریزه ها را برداشت و بر آن ســـجده کرد و گفت: 
»محمـــد؟لص؟ بـــه شـــفاعت دو بت بـــزرگ الت و عـــزى اعتراف 

ِد<)الفلق:4(؛ و از شر دمندگان افسون در گره ها  ُع�تَ
ْ
ىال ِ

�خ ا�تِ
َ ا�ش

َ �خّ
ال�خَّ ِرّ

َ سش 1  >َوِم�خ
2، جوادی آملی: تفسير سوره فتح، نشست 27، 1398 
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کـــرم؟لص؟  گفت: »چیزى  کـــرد!« جبرئیل نازل شـــد و بـــه پيامبر ا
کرد:  که ما بـــر تو نازل نکرده ایـــم!« و این آیـــه را نازل  کردى  قرائـــت 
»هیـــچ پيامبـــری را پيش از تو نفرســـتادیم، مگر اینکه هـــرگاه آرزو 
یخت(،  می کرد )و طرحی برای پيشـــبرد اهداف الهـــی خود می ر
شـــیطان القائاتی در آن می کرد؛ اما خداوند القائات شـــیطان را از 

میان می برد «1 
هم چنین بحرانی از علی بن ابراهیم چنین نقل می کند: 

که پيامبر؟لص؟  کرده اند  علمای شیعه از امام صادق؟ع؟ روایت 
بـــه تنگدســـتی دچار شـــد  پس به نـــزد، یکی از انصار آمـــد و به او 
فرمود: »آیا طعامی داری؟« او پاســـخ داد: »آری، ای رسول خدا « 
و برای او بزغاله ای ذبح و آن را کباب کرد و به پيشگاه آن حضرت 
کـــرد که چه خوب  رد  چـــون پيامبـــر؟لص؟  خوراک را دید، آرزو  آو
می شـــد علی، فاطمه، حســـن و حســـین؟مهع؟ با او می بودند  پس 
ابوبکر و عمر آمدند و پس از آن دو، علی؟ع؟ آمد  ســـپس خداوند 
کرد: )هیچ پيامبری( و محدثی را پيش  در این باره این آیه را نازل 
از تـــو نفرســـتادیم مگـــر اینکه هـــر گاه آرزو می کـــرد )و طرحی برای 

1  علی بن إبراهیم: »إن العامة رووا أن رســـول اهلل؟لص؟ کان فی الصالة، فقرأ سورة النجم فی 
و ماللا�ت �ت �ی

أ
را �خ

أ
المسجد الحرام، و قریش یســـتمعون لقراءته، فلما انتهی إلی هذه اآلیة: >ا

رى< أجـــرى إبلیـــس علی لســـانه: »فإنها للغرانیـــق األولی، و إن  �خ
أ
ال� هت ال�ش ال�ش ا�ت ى،وم�خ العرخ

شـــفاعتهن لترجـــی « ففرحـــت قریـــش، و ســـجدوا، و کان فـــی القـــوم الولیـــد بن المغیرة 
المخزومی و هو شیخ کبیر، فأخذ کفا من حصی، فسجد علی و هو قاعد، و قالت قریش: 
قد أقر محمد بشـــفاعة الالت و العزى، قال: فنزل جبرئیل؟ع؟، فقـــال له: قد قرأت ما لم 
ی ل�ت

أ
م�خیا ا�ت دخ ل�اإ یاإ �ب

رسولول��خ لكم�خ �ب �ت ام�خ رسل�خ
أ
أنزل به علیـــك، و أنزل علیه: >وماا

< )بحرانی: البرهان، ج3، ص897؛  طا�خ �ی یال�ش ل�ت اهللما�ی ��خ �خ �ی ه�خ �ت �ی م�خ
أ
�خىا طا�خ �ی ال�ش

حویزی: نـــور الثقليـــن، ج3، ص516؛ قمی، علی بن ابراهیم: تفســـير قمـــی، ج2، ص85؛ 
قمی مشهدی: کنز الدقائق، ج9، ص131(  
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یخت(، شـــیطان القائاتی در آن  پيشـــبرد اهداف الهـــی خود می ر
می کـــرد؛ یعنی آن دو تن  )اما خداوند القائات شـــیطان را از میان 
می برد(؛ یعنی با آمدن علی؟ع؟ پس از آن دو  )سپس آیات خود 

را استحکام می بخشید(؛ یعنی با یاری امیرالمؤمنین؟ع؟ 1
رده است:  سیوطی این روایت را به نقل از سعید بن جبیر آو

اهوى< را در مکه خواند تا این  مادخ حب رسول خدا؟لص؟ ســـورۀ >وال�خ
که این  رى<. همین  �خْ

أُ
�
ْ
ال

هتَ
َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ ى*َوَم�خ ُعرخَّ
ْ
َوال ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
آیه: >ا

آیه را خواند، شـــیطان به زبانش القا کرد و گفت: »و غرانیق العلی 
کنون خدایان ما را  و ان شـــفاعتهن لترتجی « مشرکان گفتند: »تا
بـــه نیکی یـــاد نکرده بود!« پيامبر؟لص؟ به ســـجده افتاد؛ مردم هم 
که من  گفت: »آنچه را بخوان  کردند  آنگاه جبرئیل آمد و  سجده 
بر تو نازل کردم  رسول خدا؟لص؟ خواند تا رسید به »تلك الغرانیق 
العلی و ان شفاعتهن لترتجی « جبرئیل  گفت: »من این جمله را 
نازل نکرده ام  این از شیطان است « پس، این آیه نازل شد: >َوما

 2> ٍ
ّ یی �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
ا

َصاَبْتُه َخَصاَصٌة، َفَجاَء 
َ
 اهلِل؟لص؟ أ

َ
ّنَ َرُسول

َ
ِبی َعْبِداهلِل؟ع؟: »أ

َ
ُهْم َرَوْوا َعْن أ ُة َفِإّنَ َخاّصَ

ْ
ا ال ّمَ

َ
1  »أ

ُه 
َ
 اهلِل  َو َذَبَح ل

َ
: َنَعْم، َیا َرُســـول

َ
ُه: َهْل ِعْنَدَك ِمْن َطَعاٍم؟ َفَقال

َ
 ل

َ
ْنَصاِر، َفَقال

َ ْ
ی َرُجٍل ِمـــَن األ

َ
ِإل

َحَسُن، 
ْ
ْن َیُکوَن َمَعُه َعِلّیٌ َو َفاِطَمُة َو ال

َ
 اهلِل؟لص؟ أ

ُ
ی َرُسول ْدَناُه ِمْنُه َتَمّنَ

َ
ا أ ّمَ

َ
َعَناقًا، َو َشَواُه، َفل

 اهلُل ِفی َذِلَك: َو ما 
َ

ْنَزل
َ
ُبو َبْکٍر َو ُعَمُر، ُثّمَ َجاَء َعِلـــّی؟ع؟ َبْعَدُهَما، َفأ

َ
ُحَســـْیُن؟مهع؟  َفَجاَء أ

ْ
َو ال

ِتِه   ْمِنّیَ
ُ
ـــْیطاُن ِفی أ َقی الّشَ

ْ
ل

َ
ی أ  ِإذا َتَمّنَ

َّ
ٍث  ِإال

َ
 ُمَحـــّد

َ
نا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُســـوٍل َو ال َنِبٍی  َو ال

ْ
ْرَســـل

َ
أ

؟ع؟ َبْعَدُهَما ُثّمَ  ـــا َجاَء َعِلـــّیٌ ّمَ
َ
ـــْیطاُن  َیْعِنی ل

َ
ِقی الّش

ْ
َیْعِنـــی ُفاَلنـــًا َو ُفاَلنًا َفَیْنَســـُخ اهلُل ما ُیل

ُمْؤِمِنیـــَن؟ع؟« )بحرانی: البرهـــان، ج3، ص897؛ 
ْ
ِمیـــِر ال

َ
ُیْحِکـــُم اهلُل آیاِتـــِه  َیْعِنی ِبُنْصـــَرِة أ

حویـــزی: نور الثقليـــن، ج3، ص517؛ قمی: تفســـير قمـــی، ج2، ص85؛ قمی مشـــهدی: 
کنز الدقائق، ج9، ص132( 

2  »و أخـــرج ابـــن جریـــر و ابن المنـــذر و ابن أبی حاتـــم و ابن مردویه بســـند صحیح عن ســـعید 
ى ُعرخَّ

ْ
َوال ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
بن جبیر قال  قرأ رسول اهلل؟لص؟ بمکة النجم فلما بلغ هذا موضع  >ا
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رده است:  یر را از ابن ابی حاتم آو هم چنین ایشان روایت ز
گر این مرد  که ســـورۀ نجم نازل شد، مشـــرکان می گفتند: »ا زمانی 
یـــد، او و یارانش را تصدیق  بـــارۀ بت هـــا و خدایان ما نیـــک بگو در
کـــه به بت ها و خدایان ما می دهد،  بيراهی را  می کنیـــم  اما او بدو
بـــه مخالفـــان دیـــن خـــود، یهودیـــان و مســـیحیان نمی دهـــد « 
یارانـــش  و  او  بـــه  مشـــرکان  کـــه  آزاری  و  اذیـــت  از  پيامبـــر؟لص؟ 
می رســـاندند و از اینکه آنها را تکذیب می کردند، سخت به تنگ 
رد و  گمراهـــی و ضاللت آنان نیـــز دل او را بـــه درد می آو آمده بـــود  
غمگین می کرد  برای همین، آرزوی هدایت برای آنان داشـــت  
ُم �تُ ْ �ی

أَ
َرا

�خَ
أَ
کـــرد و در آن فرمـــود >ا آنـــگاه که خداوند ســـورۀ نجم را نازل 

 ،> یی
�ش �خ

أُ
ال� �ُ

َ
ل َو َکُر

ال�خَّ ُكُم
َ
ل
َ
ا ری �خ

أ
ال�  هت ال�ش ال�ش  ا�ت وم�خ * ى ُعرخَّ

ْ
ال َو  ا�تَ

َّ الل
هنگامـــی که خـــدا طاغوت ها را ذکر کرد، شـــیطان کلماتی را القا 
ُهـــّنَ الغرانیُق…« این 

َ
کـــه پيامبر؟لص؟ فرمود: »ِإّنُهّنَ ل کرد  این بود 

کلمات از زمرۀ واژه های مســـّجع شیطان و از نیرنگ های اوست  
این دو جمله، بر دل هر مشـــرکی در مکه، ســـخت نشست و آن را 
زبان به زبان روایت کردند، به یکدیگر رساندند و گفتند: »محمد 
به آیين نخستین خود __  آیين تبارش__ بازگشته است « هنگامی 
کـــه آیات پایانی ســـورۀ حج به او وحی شـــد، ســـجده کـــرد و همۀ 

کردند   که با او بودند __  از مسلمان و مشرک__ سجده  کسانی 

رى< ألقی الشـــیطان علی لســـانه تلك الغرانیق العلی و ان شـــفاعتهن  �خْ
أُ
�
ْ
ال هتَ َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ َوَم�خ
لترتجی قالوا ما ذکر آلهتنا به قبل الیوم فســـجد و ســـجدوا ثم جـــاءه جبریل بعد ذلك قال 
أعـــرض علی ما جئتـــك به فلما بلغ تلـــك الغرانیق العلـــی و ان شـــفاتهن لترتجی قال له 
ٍی< �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
جبریل لم آتك بهذا هذا من الشیطان فانزل اهلل  >َوماا

اآلیة« )ســـیوطی: الـــدر المنثـــور، ج4، ص366؛ ابن ابی حاتم: تفســـير القـــرآن العظيم، ج8، 
ص2500( 
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یداد در میان مردم زبانزد شـــد و شیطان آن را پراکند تا آنجا  این رو
که به سرزمین حبشه هم رسید  پس، خداوند چنین نازل کرد: >َو
<  هنگامـــی که یزدان جهان  ییٍ �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
ماا

قضـــاوت خود را بيـــان فرمود و پيامبر؟لص؟ را از ســـجع شـــیطان 
ک کرد و زدود، مشـــرکان به ســـبب ضاللت و عـــداوت خود، بر  پا

گرفتند 1 یدند و بر ایشان سخت  مسلمانان شور

نقد و بررسی 
که ذیـــل این آیه در  بـــا نگرش به روایات جعلی )اســـرائیلیات( بســـیاری 
تفاســـیر آمده اســـت، بر آنیم تا در این بخش این روایـــات را، هم از لحاظ 
که نظر برتر را  عقلی، و هم از لحاظ نقلی، نقد و بررســـی کنیم و بکوشیم 

کنیم  در این باره استوار 

1  »لما أنزلت ســـورة النجم، و کان المشـــرکون یقولون: لـــو کان هذا الرجل یذکـــر آلهتنا بخیر 
أقررنـــاه و أصحابه، و لکن ال یذکر من خالف دینه من الیهـــود و النصارى بمثل الذی یذکر 
آلهتنا من الشـــتم و الشر، و کان رسول؟لص؟ قد اشـــتد علیه ما ناله و أصحابه من أذاهم و 
تکذیبهم، و أحزنته ضاللتهم، فکان یتمنی کف أذاهم، فلما أنزل اهلل ســـورة النجم قال: 
رى<  ألقـــی الشـــیطان، عندها کلمات، و حین  �خْ

أُ
�
ْ
ال

هتَ
َ اِل�ش

َ ّ ال�ش ا�تَ ىَوَم�خ ُعرخَّ
ْ
َوال ا�تَ

َّ ُمالل �تُ ْ �ی
أَ
َرا

�خَ
أَ
>ا

ذکر الطواغیت فقال: و إنهن لهن الغرانیق العلی، و إن شفاعتهن لهی التی ترتجی، فکان 
ذلك من ســـجع الشـــیطان و فتنتـــه، فوقعت هاتـــان الکلمتان فی قلب مشـــرك بمکة، و 
ذلقت بها ألســـنتهم و تباشـــروا بها و قالوا: إن محمدا قد رجع الی دینـــه األول و دین قومه، 
فلما بلغ رســـول اهلل؟لص؟ آخر النجم ســـجد، و ســـجد کل من حضر من مســـلم و مشرك، 
ففشت تلك الکلمة فی الناس، و أظهرها الشیطان حتی بلغت أرض الحبشة فأنزل اهلل: 
ٍی< فلما بين اهلل قضاءه و برأه من سجع الشیطان،  �بِ

َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ
�تَ اِم�خْ �خ

ْ
ْرَسل

أَ
>َوما

انقلب المشـــرکون بضاللتهـــم و عداوتهم للمســـلمین، و اشـــتدوا علیه « )ســـیوطی: الدر 
المنثور، ج4، ص367؛ ابن ابی حاتم: تفسير القرآن العظيم، ج8، ص2501( 
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دالیل بر رد افسانۀ جعلی غرانیق 
عالمه طباطبایی در رد و ابطال این داستان چنین بيان می کند: 

لت دارد، متن  ادلۀ قطعی و محکمی که بر عصمت آن جناب دال
این روایات را تکذیب می کند؛ هرچند ســـندش درســـت باشـــد  
پس، ما به حکم آن ادله باید ساحت آن جناب را از چنین خطایی 
منزه بدانیم  این روایت، شـــنیع ترین مراحل جهل را به آن جناب 
نســـبت می دهد؛ براى این به او نســـبت می دهد که نمی دانســـته 
جملۀ »تلك الغرانیق العلی…« کالم خدا نیســـت و جبرئیل آن را 
کفر صریح و موجب ارتداد از  که این کالم  رده و نمی دانســـته   نیاو
که سوره پایان یافته  دین اســـت  تازه، این نادانی اش تا آنجا رفته 
رده، ولی باز هم ندانســـته که خطا  و ســـجدۀ آخر آن را نیز به جا آو
کرده اســـت! تا جبرئیل نازل شـــده و دوباره ســـوره را بر او خوانده و 
رده است  آنگاه جبرئیل  این دو جملۀ کفرآمیز را هم جزء ســـوره آو
گفته اســـت: »من آن را نازل نکـــرده ام « از همه بدتر اینکه جبرئیل 
َرُسوٍل<را نازل کرده، و مانند این کفر  ِلَكِم�خْ �بْ

�تَ اِم�خْ �خ
ْ
ْرَسل

أَ
آیۀ >َوماا

کرده است 1  را براى همۀ انبیا؟مهع؟ و مرسلین اثبات 
گر مثل چنین تصرفی براى شـــیطان باشـــد که در  افـــزون بر اینکه ا
زبان رســـول خدا؟لص؟ تصرف کرده، یک یا دو آیۀ غیرقرآنی مانند 
قـــرآن بـــه زبان او روان شـــود، دیگـــر اعتمـــادى در کالم الهی باقی 
که برخی از آیات قرآن  نمی ماند؛ چون شـــاید کسی احتمال دهد 
از همان تصرفات بوده باشـــد، و رســـول خدا؟لص؟ __  آن ســـان که 
یـــد__ آن آیات را قرآن پنداشـــته و آیۀ  >َوما داســـتان غرانیق می گو

1  طباطبایی: الميزان، ج14، ص397 
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ا<کاشـــف دروغ بـــودن یکی از آن ها __  یعنی همان داســـتان  �خ
ْ
ْرَسل

أَ
ا

غرانیق__ و سرپوشی بر بقیۀ آن ها باشد 1
ر دارد که مبارزۀ پيامبر؟لص؟ با بت و بت پرســـتی  آیـــت اهلل مکارم نیز بـــاو
یـــک مبـــارزۀ آشـــتی ناپذیر و همیشـــگی، از آغـــاز تـــا پایان عمر اوســـت  
پيامبـــر؟لص؟ در عمـــل نشـــان داد که هیـــچ  مصالحه و سازشـــی در برابر 
بت و بت پرســـتی، هر اندازه هم سخت باشـــد، نشان نمی دهد  چگونه 
بـــان مبارکش روان شـــود؟ آنانی که  ممکن اســـت که چنیـــن الفاظی بر ز
پيامبر اسالم؟لص؟ را فرستادۀ خدا نمی دانند و مسلمان نیستند هم، او 
که در سایۀ تدبيرش می شود به  گاه و مدبر می دانند  را انسانی خردمند، آ

زی ها رسید   بزرگ ترین پيرو
روی هم رفته، این گفتار به خوبی روشـــنگر افســـانه بودن داســـتان غرانیق 
گاه است که  اســـت و اینکه ســـاخته و پرداختۀ دشـــمنان و مخالفان ناآ
بـــراى تضعیـــف جایـــگاه قـــرآن و پيامبر؟لص؟ چنیـــن روایـــت بی پایه ای 
را جعـــل کرده انـــد  بنابرایـــن، همـــۀ پژوهشـــگران اســـالمی __  از شـــیعه و 
کرده اند و به جعل  اهل سنت__ این حدیث را به سختی نفی  و تضعیف 

جاعلین نسبت داده اند 2
آیت اهلل معرفت با بررســـی سند این افســـانه، آن را داستان ساختگی 
می داند  هم چنین دربارۀ آیۀ 74 از ســـورۀ إســـراء3 __  که هواداران افســـانۀ 

یسد:  کرده اند__ می نو غرانیق به آن استناد 
ایـــن آیـــه بيان می کند که پيامبر اســـالم؟لص؟ هرگز به ســـوی آنان 

1  طباطبایی: الميزان، ج14، ص397 
2  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج14، ص143 

لًا<)اإلسراء: 74(  ِل�ی
ا�تَ ً �أ �یْ

َ ِهْمسش �یْ
َ
ل اإِ �خُ

َ
ْرك �تَ ْدِکْد�تَ �تَ

َ
اَكل َ �خ �تْ َّ �ب

َ �ش �خْ
أَ
�ا

َ
ْول

َ
3  >َول
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یای  کار برده است و گو یرا این آیه، واژۀ »لوال« را به  متمایل نشـــد؛ ز
گـــر تو را اســـتوار  کـــه مـــا تـــو را نگـــه داشـــتیم  بنابراین، ا آن اســـت 
کمی به ســـوی آنـــان متمایل  نمی داشـــتیم، هرآینـــه نزدیک بود تا 
که نگه داشتیم، چنین تمایلی پيش نیامده است   شوی  اکنون 
بودن افسانۀ  هم چنین ایشـــان از محمدحســـین هیکل، دربارۀ بی اعتبار

غرانیق چنین نقل می کند: 
اَك<1 برآیند نادرســـتی به دست  �خ �ت �بَّ

َ �ش �خْ
أَ
ْول�ا

َ
تمسک جســـتن به آیۀ >ل

یرا آیه از رخداد لغزش نمی گوید، بلکه روشنگر استواری  می دهد؛ ز
یر ســـایۀ عنایت پروردگار اســـت  اما آیۀ »تمّنی«  پيامبر؟لص؟ در ز

__ چنان که گذشت__ هیچ  پيوندی با افسانۀ غرانیق ندارد 2 
فخر رازی، گواِه مجعول بودن این حدیث را از زبان بخاری چنین می داند: 
رده است که پيامبر؟لص؟  ى در صحيح خود این روایت را آو بخار
ســـورۀ نجم را خواند و مسلمانان و مشـــرکان، و انس و جن، همه 
ســـجده کردند  ولی در نقل او، به غرانیق اشـــاره اى نشده اســـت  
از محمد بن اســـحاق بن خزیمه دربارۀ این داســـتان پرسیدند  او 
گفت: »این افسانه از ساخته هاى زنادقه است  احمد بن حسین 
یان  گفته اســـت: این افسانه از نظر نقل، ثابت نیست و راو بيهقی 

آن مطعون اند «3 

1  مکارم شیرازی: تفسير نمونه، ج14، ص143 
2  معرفت: التمهيد فی علوم القرآن، ص26 

3  فخـــر رازی: تفســـير الکبير، ج23، ص237  باید گفـــت که فخر رازی دربـــارۀ این آیه، گفتار 
گسترده ای را آورده و دیدگاه های گوناگونی را بيان کرده و از نظر عقل و نقل و روایت، به نقد و 
بررســـی پرداخته اســـت؛ ولی دیدگاهی که خود بيان می کند، چنان پایدار نیســـت  ایشان 
می نویســـد: »حاصل ســـخن آنکه غرض از این آیه، بيان این نکته است که پيامبرانی که از 
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یان این  هم چنین ســـند همۀ روایات افســـانۀ غرانیق، منقطع است و راو
داســـتان همگی از تابعان و طبقات پس از آنها بوده و در زمان ادعاشـــده 
بـــراى وقوع این داســـتان، هنوز به دنیـــا نیامده بودند و از میـــان آنها فقط 
ز او نیز دست کم سه  ابن عباس از صحابۀ پيامبر؟لص؟ اســـت؛ ولی زادرو

کرده اند 1  که براى پيشامد افسانۀ غرانیق یاد  سال پس از زمانی است 
یندۀ  یـــرا در گو بنابرایـــن، متن این روایت )افســـانه( آشـــفته اســـت؛ ز
جمـــالت »تلك الغرانیق العلی…« اختالف اســـت که آیا پيامبر؟لص؟ یا 
یداد داستان  یکی از مشـــرکان و یا شیطان آن ها را گفته است  در زمان رو
و چگونگـــی آن نیـــز اختالف اســـت  از همین رو، اعتماد بـــه چنین خبر 

آشفته و سردرگمی، از روی نادانی است 

سنجش افسانۀ غرانیق با آیات قرآنی 
ا َ َطْع�خ �تَ

َ
ل  ّمَ

ُ �ش *  �خِ ِم�ی �یَ
ْ
ال �بِ ُه

ِم�خْ ا
َ �خ

دخْ �خَ
أَ
�
َ
ل * ِل اِو�ی

َ �ت
أَ
�
ْ
ال 

ْع�خَ �بَ ا َ �خ �یْ
َ
َعل َل ّوَ �تَ �تَ ْو

َ
>َول

2> �خَ �ی َو�تِ
ْ
ال ُه ِم�خْ

گر او سخنى دروغ بر ما مى بست، ما او را با قدرت مى  گرفتيم، سپس  و ا
رگ قلبش را قطع مى کرديم.

ســـوی خداوند آمده اند، گرچه از خطای آگاهانه معصوم اند، اما از احتمال ســـهو و وسوسۀ 
شیطان در امان نیستند و شـــرایط آنان در این امور همچون اوضاع انسان های دیگر است  
بنابر این، فقط باید در افعالی که از روی علم انجام می دهند از آنان پيروی کرد « این سخن 

فخر رازی با عصمت پيامبر سازگار نیست )فخر رازی: تفسير الکبير، ج23، ص240( 
1  راویـــان دیگر افســـانه، به جز ابن عبـــاس، اینهاینـــد: ابوصالـــح )م101ق(، ســـعید بن جبیر 
)م95ق(، ابوبکـــر بن عبدالرحمـــن بن حارث )م94ق(، ابن شـــهاب )م124ق(، موســـی 
بن عقبـــه )م141ق(، عـــروة بن زبير )م94ق(، محمـــد بن کعب قرظـــی )م120ق(، محمد 
بن قیـــس )م126ق(، ضحـــاك بن مزاحـــم هاللـــی )م101ق(، ابوالعالیـــه )م93ق(، قتاده 
)م188ق(، مجاهـــد )م103ق(، عکرمـــه )م107ق(، ُســـّدى )م127یـــا 128ق( )مرکـــز 

فرهنگ و معارف قرآن: دايرةالمعارف قرآن کريم، ج4، ص114( 
2  الحاقة: 45_47 
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ایـــن آیـــه پيـــش از ماجـــرای دروغیـــن غرانیق نازل شده اســـت  پـــس، آیا 
می شـــود که پيامبر؟لص؟ ســـخنی را به خدا نســـبت دهد، ســـپس انکار 
گواه قرآن را بپذیریم، به جعلی  گر  کند و خدا هم از او درگذرد؟ بنابراین، ا

و خرافی بودن داستان پی می بریم 
وَح�<1 �یُ ٌ �َوْح�ی

َّ ل ُهَواإِ �خْ َهَوىاإِ
ْ
ال َع�خِ ِط�تُ �خْ َ >َما�ی

او از سر هوس سخن نمى گويد. اين سخن جز وحى نيست که به او مى شود.

بر پایۀ این آیه، آنچه از زبان پيامبر؟لص؟ روان می شود، وحی است؛ پس، 
هرگز نمی تواند القای شیطان باشد  

ى<2
َ
ل

َكَوَما�تَ َعَكَر�بُّ
َ
>َماَوّد

پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است.

که بر انبیا ســـلطه  گـــر بپذیریم که خداوند به شـــیطان اجازه داده اســـت  ا
داشـــته  و پيامبر؟لص؟بـــه غفلت و خطا دچار باشـــد، با این آیه از ســـورۀ 
ضحی ســـازگاری نـــدارد  پس، بر پایۀ ایـــن آیه هم نمی تـــوان پذیرفت که 

القای شیطان باشد 

3> و�خَ
ُ
ل
َ
َوّك �تَ َ ِهْم�ی ِ

ّ ىَر�ب
َ
واَوَعل َم�خُ

آ
ا �خَ �ی ِ �خ

َّ
ىال

َ
َعل َطا�خٌ

ْ
ُ�ُسل

َ
َسل �یْ

َ
ُهل

�خَّ >اإِ
که ايمان آورده اند و بر پروردگارشان  کسانى تسلطى نيست  همانا او را بر 

توکل مى کنند. 

که می فرماید شیطان بر بنده های من هرگز تسلط نیابد  خداوند است 

1  النجم:3_4 
2  الضحی:3 
3  النحل: 99 
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1> و�خَ
طخُ َحا�خِ

َ
ُ�ل

َ
ال

َ �خّ ْکَرَواإِ ِ
اال�خّ َ �خ

ْ
ل رخَّ

�خَ �خُ حْ
خَ

ا�
َ �خّ >اإِ

کرده  ايم و بی گمان نگهبان آن  بی  ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل 
خواهيم بود. 

خـــودِ  خداوند قرآن را پاســـداری می کند؛ پس، دیگر راهی برای شـــیطان 
نمی ماند  

ِهَرَصًدا<2 �خِ
ْ
ل �خَ ِهَوِم�خْ َد�یْ �یَ �خِ

ْ �ی َ �ب ُكِم�خْ
ُ
َْ�ل ُه�ی

�خَّ اإِ
َ َرُسوٍل�خ یِم�خْ �خَ

اْر�تَ �َم�خِ
َّ ل >اإِ

از  و  پيش رو  از  او  براى  ]پس[  باشد.  خشنود  او  از  که  پيامبرى  به جز 
پشت  سرش نگاهبانانى برخواهدگماشت. 

ایـــن نـــص کالم الهی اســـت؛ از آن زمان که قـــرآن نازل می شـــود __ چه از 
پيـــش رو و چه از پشت ســـر__ همگی مـــوکالن خداوندند تـــا در این آیاِت 

نازل شده بر قلب پيامبر؟لص؟ دخل و تصرفی نشود  

تفسیر مختار
<،تفسیر  ٍ

ّ یی �بِ
َرُسوٍلَول��خَ ِلَكِم�خْ �بْ

�تَ اِم�خْ �خ
ْ
ْرَسل

أَ
یا بهترین تفسیر ذیل آیۀ >َوماا گو

عالمه طباطبایی و تفســـیر آیت اهلل جوادی آملی باشـــد؛ و در اهل سنت 
کرده است  نیز سیدقطب این آیه را به نیکی تفسیر 

بیان شبهۀ ضاللت پيامبر؟لص؟ در سورۀ ضحی
یکی دیگر از آیات متشـــابهی که گروهی کوشـــیده اند تا با تمسک به این 
آیات و تشابه مفاهیمی که در این آیات گنجانده شده است، بنابر گمان 
و خیال باطل شان، ساحت مقدس پيامبر؟لص؟ را خدشه دار کنند، آیۀ 

1  الحجر: 9 
2  الجن: 27 
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هفتم از سورۀ ضحی است  خداوند در این آیه می فرماید: 
َهدى<1

�خَ
ًّ
ال�

َ َدَكصخ َ
>َوَو�ب

تقریر شبهه
َهدى< را دستمایۀ خود 

�خَ
ًّ
ال�

َ َدَكصخ َ
گروهی از مفسران اهل سنت، آیۀ >َوَو�ب

« را در ایـــن آیه بـــه معنای »گمراهـــی« و »ضاللت« 
ً
کرده انـــد و واژۀ »ضـــاال

گرفته اند؛ یعنی پيامبر؟لص؟ گمراه بوده و خداوند او را هدایت کرده است  

بررسی مفهوم واژۀ »ضال« در لغت و اصطالح
 ،»

ّ
برای شـــناخت بهتر آیه و زدودن تشـــابه، باید در آغاز مفهوم واژۀ »ضال

گسترۀ لغت و اصطالح بررسی شود  در 
« به معنای ضایع و گم شـــدن چیزی و  «: »ضـــلّ

ّ
معنـــای لغوی »ضال

بيرون رفتن آن از جایگاه و حق خود است  بنابراین، هر کج شده از راهی 
یند 2 گو  »

ّ
که در پيش داشته است را »ضال

« را انســـان، و »ضالة« را حیوان گمشـــده دانســـته اند  
ّ

گروهـــی »ضال
یرا فراموشی به دنبال  گرفته اند؛ ز گاهی ضاللت را به معنای فراموشی نیز 

گم شدن نیروی حافظه پدید می آید 3 ناپدیدشدن و 
ید: »منحرف شـــدن از راه  راغـــب در تعریف »ضـــالل« چنیـــن می گو

راست؛ و هدایت ضد آن است « 
هم چنین ایشان در جایی دیگر آورده است: »"ضالل" براى هر عدول و 
یاد، گفته می شود 4«  انحرافی از راه راست؛ خواه عمدى یا سهوى، و کم یا ز

1  »و تو را گمشده یافت و هدایت کرد« )الضحی:7( 
2  ابن فارس: معجم مقائيس اللغة، ج3، ص356 

3  فیومی: المصباح المنير، ج2، ص364 
4  راغب اصفهانی: مفردات فی الفاظ القرآن، ج1، ص509 
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یســـد: »"ضـــالل" و "ضاللـــة" به معناى  قرشـــی در قاموس قرآن می نو
<1؛ من تو را و قومت  �خٍ �ی لاٍلُم�بِ

صخَ ىی ِ
ْوَمَك�خ

راَكَو�تَ
أَ
ا ىی ِ

�خّ انحراف از حق است  >اإِ
گمراهی آشکار می بينم؛ یعنی انحراف از راه حق 2«  را در انحراف و 

ازهری در التهذيب، واژۀ »ضالل« را پنهان و ناپدیدشدن می داند 3 
کفر، فراموشـــی،  «: در اصطالح به معنای 

ّ
معنای اصطالحـــی »ضال

کار می رود  بين بردن و… به  حیران، سرگشته، از

مهم ترین دیدگاه های مفسران شیعه و اهل سنت دربارۀ آیه
گونـــی را پيـــش  یـــل »ضـــالل« راه هـــای گونا گروهـــی از مفســـران بـــرای تأو
کـــه مـــراد از »ضـــالل« در این آیه چیســـت،  گرفته انـــد  آنهـــا در ایـــن  باره 
گونـــی را بيـــان کرده انـــد  فخر رازی، نزدیک به بيســـت  دیدگاه هـــای گونا
یر مهم ترین دیدگاه های مفســـران فریقین  دیـــدگاه را برشمرده اســـت  در ز

یم  ر را می آو

کفر ل« به معنای  »ضال
هدی< گفته اند که  �خ

ً
ال� دكصخ بـــارۀ آیۀ >وو�ب تنـــی چنـــد از مفســـران در

»ضـــالل« در اینجـــا به معنای کفر اســـت  فخر رازی این معنـــا را از زبان 
رده است:  كبير چنین آو کلبی و سّدی در تفسير 

، یعنی کافرًا فی قـــوم ضالل فهداك 
ًّ

قـــال الکلبـــی: »َوَجَدَك َضـــاال
للتوحیـــد«؛ خدا تو را میان قومی گمـــراه __  یعنی کافران__ یافت و 

کرد   به توحید و یکتاپرستی هدایت 

1  االنعام: 74 
2  قرشی: قاموس قرآن، ج4، ص192 

3  ازهری: التهذيب، ج11، ص320 
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و قال الســـدی: »کان علی دین قومه أربعین ســـنة«؛ پيامبر؟لص؟ 
چهل سال بر دین قومش بود 1

گمراهی قوم ل« به معنای ندانستن روش زندگی و  »ضال
رده است:  علم الهدی در تفسیر شریف خود دربارۀ »ضالل« چنین آو

مراد، گمراهی از زندگی و راه کسِب درآمد است  به مردی که روش 
زندگی خود را ندانســـته و راهی برای کســـب درآمد نداشته باشد، 
یَن َیذَهُب«؛ او گمراه 

َ
 ال َیدری َما یصنُع و ال أ

ُّ
یند: »هو ضال می گو

یل،  کرده و بـــه کجا می رود  بـــا این تأو کـــه چه  اســـت و نمی داند 
زی کردن غنا و بی نیازی بـــه آن حضرت، به  خداونـــد متعال بـــا رو

گذاشت 2  ایشان منت 
هم چنین گفته شده که دربارۀ امور دنیا و روش های تجاری است که در 

یادی برد 3  آینده خداوند راه را به او نشان داد و در تجارتش سود ز
ید:  ابوحیان نیز در ذیل این آیه می گو

دربارۀ این آیه بسیار اندیشیدم و به گفته های مفسران هم اطمینان 
دك نداشتم  در خواب بودم  در این هنگام به او گفتم که >وو�ب
 فهداه بك«؛ یافتم خانوادۀ 

ً
هد�<؛ یعنی »وجد رهطك ضاال �خ

ً
ال� صخ

کردیم آنها را به دست تو   تو را در گمراهی؛ پس هدایت 

1  فخر رازی: التفســـير الکبير، ج31، ص197؛ طبری: جامـــع البيان، ج30، ص149؛ ابوالفتوح 
رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج20، ص313؛ فرات کوفی: تفســـير فـــرات کوفی، ج1، 

ص569 
2  علم الهدی )سیدمرتضی(: نفائس التأويل، ج3، ص466؛ همو، تنزيه األنبياء، ص105 

3  فخـــر رازی: التفســـير الکبير، ج31، ص198؛ سلطان علیشـــاه: بيان الســـعادة فـــی مقامات 
العبادة، ج4، ص261؛ عاملی: تفسير عاملی، ج8، ص599 
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این ســـخن بر قاعدۀ حذف مضاف، یعنی حذف »رهط« استوار 
است 1 

یرا در آن  « گمراهی از هجرت اســـت2؛ ز
ّ

گروهی گفته اند که مراد از »ضال
گرفتار بود و آرزوی رهایی از چنگ  حال که سرگشـــته و در دست قریش 
ردگارش نمی توانست از مکه بيرون برود 3  آنها را داشت، اما بدون اذن پرو
« را گمراهی قوم پيامبر؟لص؟ می دانند و 

ّ
چند تن از مفســـران، »ضال

ر دارند که خداوند آن حضرت را از گمراهی تبارش رهانیده اســـت   بـــاو
بارۀ مردم  در تفســـير عاملـــی ذیل این آیه چنین آمده اســـت: »این آیـــه در
گمـــراه دیـــد و به دســـت تو  گفتـــه شده اســـت؛ یعنـــی مـــردِم تـــو را خـــدا 

کرد 4«  هدایت شان 
هدی< چنین  �خ

ً
الّ� دكصخ هم چنیـــن فّراء در معانی القرآن  ذیل آیۀ >وو�ب

یسد:  می نو
»فـــی قوم ضاّلل فهـــداك«؛ خداوند تـــو را در گمراهی قوم یافت، 
کـــرد  هم چنین از ابن عباس نقل شده اســـت  پس تـــو را هدایت 
َهدى<قال وجدك بين ضالین فاســـتنقذك 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ که »>َوَو�بَ
مـــن ضاللتهم«؛ خدا تو را در میـــان گمراهان یافت و از گمراهی 

آنان رهانید 5 
برخـــی نیز گفته اند که تـــو را در میان گمراهان، یکتا و جدا دید؛ هدایتت 

کردى 6 کرد تا مردم با تو آمیختند و به دین حق دعوت شان 

1  ابوحیان: البحر المحيط فی التفسير، ج10، ص 598 
2  قرطبی: الجامع األحکام القرآن، ج20، ص 97 

3  عاملی: تفسير عاملی، ج8، ص598 
4  همان، ص599 

5  سیوطی: الدر المنثور فی تفسير المأثور، ج6، ص362 
6  عاملی: تفسير عاملی، ج8، ص599 
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ل« به معنای افراط در عالقه و محبت »ضال

گروهـــی گفته انـــد کـــه معناى ضـــال مفـــرط در محبت اســـت؛ چنان که 
خداوند سخن برادران یوسف؟ع؟ دربارۀ پدر خود را چنین بازگو می کند: 
لاِلَك

صخَ یی �خِ
َ
َكل

�خَّ ِهاإِ
َ
لّل

َ
<1  و دیگر اینکه می فرماید: >ا �خٍ �ی لاٍلُم�بِ

صخَ یی �خِ
َ
ال ا�خ �ب

أَ
ا

�خَّ >اإِ
ِم<2؛ یعنی ما تو را در دوستی یوسف؟ع؟ بی کران یافتیم 3  ِد�ی

�تَ
ْ
ال

یسد:  هد�< می نو �خ
ً
الّ� دكصخ سلمی نیز در حقائق  التفسير  ذیل آیۀ >وو�ب

»آن که تو را یافت، دوستی مستغرق در بحر معرفت و محبت، بر تو منت 
گذاشت و به مقام قرب رسانید 4«

ل« به معنای تک درخِت منادی ايمان »ضال

یند  این  بـــان عربی، به درختی که در بيابان تک باشـــد، »ضالة« گو در ز
ید در آن سرزمین جهل که درخت دانشی نبود،  آیه چنان است که می گو
ر بـــرای رهبرى خلق دیـــد و مردم را به دســـت تو  تـــو را یگانـــه درخت بارو
ة المؤمن«؛ یعنی مؤمن جز حکمت، 

ّ
هدایـــت کرد  مانند »الحکمة ضال

ید و نمی یابد 5 چیز دیگر نمی جو

1  »بی گمان پدِر ما در اشتباه آشکاری است« )یوسف: 8( 
2  »)نزدیکان یعقوب با شـــگفتی و از روی ترحم به او( گفتند: به خدا سوگند که تو در همان 

بيراهه و اشتباه پيشین خودی )یوسف را از خاطرت فراموش کن(!« )یوسف: 95( 
3  بروجری: تفسير جامع، ج7، ص435؛ فخر رازی: التفسير الکبير، ج 31، ص198؛ عاملی: 
تفسير عاملی، ج8، ص598؛ ابوالفتوح رازی: روض  الجنان و روح الجنان، ج 20، ص316؛ 

ثعلبی: الکشف البيان، ج10، ص228 
4  ســـلمی: حقائق التفســـير، ج1، ص62؛ عاملی: تفســـير عاملی، ج8، ص598؛ کاشـــانی: 

منهج الصادقين فی إلزام المخالفين، ج10، ص277 
5  فخر رازی: التفســـير الکبير، ج 31، ص198؛ عاملی: تفســـير عاملی، ج 8، ص599؛ ثعلبی: 

الکشف البيان، ج10، ص228 
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ل« به معنای غفلت و فراموشی »ضال

« را غفلت و فراموشـــی تعبیر می کنند و 
ً
گروهی از مفســـران، مراد از »ضاال

رده اند  فخر رازی  رى<1 را گواه آو �خْ
أُ
�
ْ
ْ�داُهَماال َراإِ ّکِ

دخَ �تُ
ْ�داُهما�خَ اإِ

ّلَ صخِ
�تَ �خْ

أ
آیۀ >ا

هدی< را نســـیان پيامبر؟لص؟، و هدایت یافتن را  �خ
ً
ال� دكصخ مراد از >وو�ب

کرده اســـت  هم چنین ایشـــان می افزاید:  ری خدایی معنا  به ذکـــر و یادآو
که باید  که او به دلیل هیبت شـــب معراج، آنچه را  »این برای آن اســـت 

کرد 2«  می گفت فراموش 
 در این 

ّ
�ی<3، ضال �خْ َ َول��ی ىی ِ

ّ
َر�ب

ّلُ صخِ و نیز قرطبی با اســـتناد بـــه آیـــۀ >ل��یَ
آیه را به معنای فراموش کردن دانسته اســـت 4 ثعلبی نیز در كشف البيان 

رده است:  چنین آو
»قیل وجدناك ناســـیا شأن االســـتثناء حین سئلت عن أصحاب 
الکهف و ذی أصحاب  الکهف و ذی القرنین و الروح، دلیله قوله  

 ِإْحداُهما أي تنسی  «5 
ْن َتِضلَّ

َ
أ

گمنام ل« به معنای ناشناخته و  »ضال
هد�< را ناشـــناخته معنا کرده اند:  �خ

ً
ال� دكصخ « در آیۀ >وو�ب

ّ
گروهی »ضال

تـــو در میـــان قومـــت ناشـــناخته بـــودی  خداوند آنهـــا را با شناســـایی تو 
کرد 6  هدایت 

1  »تا )اگر( یکی از آن دو )زن ( فراموش کرد، )زِن ( دیگر، او را یادآورى کند« )البقرة: 282( 
2  فخر رازی: التفسير الکبير، ج31، ص198؛ طبرانی: التفسير الکبير: تفسير القرآن العظيم، ج6، 

ص517 
3  »پروردگار، نه به خطا دچار می شود، و نه فراموش می کند« )طه: 52( 

4  قرطبی: الجامع ألحکام القرآن، ج20، ص96؛ شوکانی: فتح القدير، ج558 
5  ثعلبی: الکشف البيان، ج10، ص228 
6  طالقانی: پرتويی از قرآن، ج4، ص144 
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هد�< �خ
ً
الّ� دكصخ طبرسی در مجمع  البيان، نکته ای را ذیل آیۀ >وو�ب

بيـــان می کنـــد که یعنـــی تـــو را در میان قومت گمنـــام یافت که حـــق تو را 
کـــرد، و به فضل و  نمی شـــناختند  پس ایشـــان را به شـــناخت تو هدایت 
مقام اعتراف به راســـتگویی تو ارشادشـــان نمـــود  مراد اینکه تـــو در میان 
ایشـــان بی نام بودى و تو را یاد نمی کردند و شناخته شده نبودى  پس خدا 
تو را به مردم شناساند  آنها تو را شناختند، بزرگ داشتند و تعظیم کردند 1

طبرسی از سعید بن مسیب داستان را چنین بازگو می کند: 
یش، ابوطالب، در  که آن حضرت؟لص؟ با عمو روایت شده است 
کاروان میسره، غالم حضرت خدیجه، به سوی شام سفر کرد  در 
یکی، شـــیطان آمد و مهار شتر  که او ســـوار بود، شِب تار میان راه 
را گرفـــت و از راه بـــه در بـــرد  پس، جبرئیل آمد و به شـــیطان دمید 
کـــه او را به حبشـــه پرتـــاب کرد و آن حضـــرت؟لص؟ را به  آن ســـان 
گذارد 2  کاروان بازگردانید  پس، خداوند به این سبب بر او منت 

گمشده ل« به معنای  »ضال

که این آیه به گم شدن رسول خدا؟لص؟ در راه  گفته اند  گروهی از مفسران 
هوازن و مکه اشـــاره می کند؛ آنگاه که رســـول خدا؟لص؟ در دامن حلیمۀ 
یـــب، بود  چنان که در روایت آمده اســـت، حلیمه  ســـعدیه، دختر ابی ذؤ

1  طبرســـی: مجمـــع البيـــان، ج10، ص766؛ ابن جـــوزی، زاد المســـير فـــی علـــم التفســـير، ج4، 
ص459؛ ابن شهرآشـــوب: متشـــابه القرآن و مختلفـــه، ج2، ص4؛ قرطبـــی: الجامع ألحکام 
القـــرآن، ج 20، ص99؛ عاملی: تفســـير عاملـــی، ج8، ص598؛ شـــیبانی: نهـــج البيان عن 
کشـــف معانی القرآن، ج 5، ص383؛ تستری: تفسير التسترى، ج1، ص198؛ علم الهدی: 
نفائس التأويل، ج3، ص466؛ طبرانی: التفسير الکبير: تفسير القرآن العظيم، ج6، ص517 

2  طبرسی: مجمع البيان، ج10، ص767؛ آلوسی: تفسير القرآن الکريم، ج15، ص381 
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کـــه در بين راه دید  می خواســـت تـــا او را به جدش عبد المطلب برســـاند 
محمد؟لص؟ نیست 1

گروهـــی، ایـــن آیـــه را اشـــاره ای بـــه داســـتان گم شـــدن او در راه شـــام 
یش، ابو طالب، در کاروان میســـره، غالم خدیجه،  دانســـته اند که با عمو

به شام می رفت و در بين راه ناپدید شد 2
که در کودکی  که اشـــاره ای است به آن پيشـــامدی  گفته اند  کســـانی هم 

گم شد 3 برای آن جناب رخ داد و در دره های مکه 

1  طباطبایی: الميزان، ج20، ص524؛ شبر: تفسير القرآن الکريم، ج1، ص560؛ همو: الجوهر 
الثمين فی تفســـير الکتاب المبين، ج 6، ص422؛ شـــاه عبدالعظیمی: تفســـير اثنی عشـــرى، 

ج 14  ص 255 
در مجمع البيان آمده اســـت که کعب االحبار گوید: »روایت شده که حلیمه دختر ابی ذویب   
چـــون مدتی آن حضرت را شـــیر داد و حـــق رضاع و شـــیرخوارگی آن حضـــرت را انجام داد، 
خواست تا او را به جدش بازگرداند  پس او را آورد تا نزدیک مکه شد  سپس آن بزرگوار را در 
راه گم کرد و به جســـت وجو پرداخت  از روى جزع و زارى گفت: اگر او را نیابم، هرآینه خود را 
از کوهـــی بيفکنم  و آغاز کرد به فریادزدن و وامحمدا گفتـــن  گوید: پس به مکه آمدم  با این 
حال، پيرمردى را دیدم که بر عصا تکیه داده بود  از حال من پرســـید  او را خبر دادم  گفت: 
گریه نکن! من تو را رهبرى می کنم بر کســـی که او را به تـــو بازگرداند  و به هبل، بت بزرگ، رو 
نمود و به درون خانه رفت و طواف کرد، هبل و سر او را بوسید و گفت: اى آقاى من! همیشه 
منت تو فراوان بوده است  محمد را بر این زن سعدیه رد کن  گوید: چون نام محمد؟لص؟ را 
بـــه زبان روان کـــرد، بت ها فروریختند و صدایی شـــنید کـــه هالکت و نابودى ما به دســـت 
محمد خواهدبود  پس، بيرون آمد در حالی که دندان هایش به هم می خورد  سپس حلیمه 
به سوى عبدالمطلب رفت و او را از داستان آگاه کرد  سپس بيرون آمد و خانه را طواف کرد 
و خداى ســـبحان را خواند  آنگاه ندایی شـــنید که او را به جایـــگاه محمد؟لص؟ خبر داد  
پس، عبدالمطلب به راه افتاد  ورقـــة  بن نوفل او را در راه دید و با هم آمدند  پيامبر؟لص؟ زیر 
درختی ایستاده و شاخه ها را می کشید و با برگ هاى آن بازى می کرد  سپس عبدالمطلب 

گفت: جانم به فداى تو! و او را برداشت و به مکه بازگردانید« )ج 10، ص766( 
2  طباطبایی: الميزان، ج20، ص524؛ قشـــیری: لطائف االشارات، ج3، ص741؛ عاملی، 

تفسير عاملی، ج8، ص598 
3  طباطبایی: الميزان، ج20، ص524؛ طبرانی: التفسير الکبير، ج6، ص517؛ آلوسی: تفسير 
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گاهی از اسرار نبوت ل« به معنای نفی آ »ضال
هدی< را، راه نیافتن به  �خ

ً
الّ� دكصخ چند تن از مفسران، مراد از آیۀ >وو�ب

احـــکام و شـــرایع پيامبـــر؟لص؟ و نشـــان دادن آن بـــه  حضـــرت، از ســـوی 
خداوند می دانند 1 

گاهی از نبوت و رســـالت می داند و  آیت اهلل مکارم مراد از این آیه را ناآ
چنین بيان می کند: »خداوند به پيامبر؟لص؟ می فرماید: "ما این نور را در 

کنی "«  که با آن، انسان ها را هدایت  قلب تو افکندیم 
اُ� �خ

ْ
َعل َ �ب َولِك�خْ ما�خُ �ی �إِ

ْ
�ال

َ
َول ا�بُ ِك�ت

ْ
َماال ْدِریی

�تَ �تَ ایشان به آیۀ >ماُک�خْ
 ْ�َ��خَ

أَ
َكا �یْ

َ
َعل

ُ
�ّ �تُ

�خَ ح�خُ
خ

ا<2 و نیز آیۀ >� اِد�خ ِع�ب اُءِم�خْ �ش
�خَ ِهَم�خْ �بِ ْهِد�ی

�خَ
ً
ورا

�خُ
 3> �خَ ِل�ی ا�خِ

َ عخ
ْ
ال ِم�خَ

َ
ِلِ�ل �بْ

�تَ ِم�خْ �تَ ُک�خْ �خْ َواإِ
�خَ
آ
ْرا �تُ

ْ
اال

َكَهدخَ �یْ
َ
ل ااإِ

َ �خ ْوَ��یْ
أَ
َماا َصِ��بِ �تَ

ْ
ال

استناد می کند 4 
ضـــالل،  از  مـــراد  اینجـــا  در  کـــه  دارد  ر  بـــاو نیـــز  الميـــزان  یســـندۀ  نو
گمراهی نیســـت، بلکـــه نبود هدایت اســـت؛ و مراد از هدایت نداشـــتن 
رســـول خدا؟لص؟ را حال خود آن جناب می داند  ایشـــان می افزاید: »این 

القرآن الکريم، ج15، ص381 
ابن عباس گوید: »تو را گمشـــده در دره هاى مکه یافت  پس تـــو را راهنمایی کرد به جدت   
عبدالمطلب « روایت شده اســـت که آن حضرت؟لص؟ در دره هاى مکه گم شـــده بود  او 
کودک بود  پس ابوجهل او را دید و به جدش عبدالمطلب بازگرداند  پس خداوند سبحان 
به ســـبب این، منت گذارد بـــر آن حضرت آنگه که او را به جدش، به دســـت دشـــمنش، 

بازگردانید )طبرسی: مجمع البيان، ج10، ص766( 
1  خسروانی: تفسير خسروی، ج8، ص570 

2  »]وگرنـــه[ تـــو نمی دانســـتی کتاب و ایمان چیســـت؟ ولی ما نوری ســـاختیم کـــه هریک از 
بندگان خود را که بخواهیم با آن هدایت می کنیم« )الشوری: 52( 

3  »ما بهترین سرگذشـــت را با ایـــن قرآن که به تو وحـــی کردیم، بر تو حکایـــت می کنیم  و تو 
بی تردید پيش از آن، از بی خبران بودی« )یوسف:3( 

4  مکارم شـــیرازی: تفســـير نمونـــه، ج 27، ص103؛ جرجانی: جالء األذهان و جـــالء األحزان، 
ج 10، ص390 
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گر هدایت خدا  آیـــه، صرف نظر از هدایت الهی، می خواهـــد بفرماید که ا
ید، مگر به  نباشـــد، تو و هیچ انســـان دیگـــری از پيش خود هدایـــت ندار

یاری خدای سبحان «
َما ْدِریی

�تَ �تَ هدی< را در معنای >ماُک�خْ ال��خ دكصخ ایشـــان آیـــۀ >وو�ب
که  < می داند  هم چنین می افزاید: »کالم موسی؟ع؟  ما�خُ �ی �إِ

ْ
�ال

َ
َول ا�بُ ِك�ت

ْ
ال

گفته بود هم، در این زمینه است:  به حکایت قرآن از آن جناب 

 �خْ َواإِ  �خَ
آ
ْرا �تُ

ْ
ال ا

َهدخَ َك �یْ
َ
ل اإِ ا

َ �خ ْوَ��یْ
أَ
ا َما �بِ َصِ� �تَ

ْ
ال  ْ�َ��خَ

أَ
ا َك �یْ

َ
َعل 

ُ
�ّ �تُ

�خَ  ح�خُ
خ

�<
> �خَ ِل�ی ا�خِ

َ عخ
ْ
ال  ِم�خَ

َ
ل ِلِ� �بْ

�تَ  ِم�خْ  �تَ �خْ
ُ
ك

یعنی هنوز به هدایت رسالت اهتدا نشده بودم 1 
یسندۀ تفسیر کشاف در ذیل این آیه چنین  گروهی از مفسران مانند نو
گاه نبودی و وحی و سمع  بيان می کنند: »مراد از "ضاال " یعنی از شرایع آ
< استناد  ما�خُ �ی �إِ

ْ
�ال

َ
َول ا�بُ ِك�ت

ْ
َماال ْدِر�ی �تَ �تَ را نمی دانستی؛ و به آیۀ >ماُک�خْ

می کنند2 «
ه عل�ی �خ�ت

أ
ا �ی

رال�خ �ی دكعلىعخ که >وو�ب رده است  طبری در جامع  البيان آو
وم<؛ آنچه اکنون داری، بودی و پيش از این دین و آداب نداشتی 3  ال�ی

یسد:  و نیز حسینی همدانی در ذیل این آیه می نو
ردگار بر رســـول؟لص؟ گذارده، آن است که  منتی که ســـاحت پرو
بـــر پایۀ فطرت، علم به احکام الهی نداشته اســـت و پيش از آنکه 
آیات قرآنی بر رســـول؟لص؟ نازل شـــود، به معارف الهی و حقایق 

1  طباطبایی: الميزان، ج20، ص313    
2  زمخشـــری: الکّشاف، ج4، ص768؛ حقی برســـوی: روح البيان، ج10 ص 457؛ آلوسی: 
روح المعانـــی، ج15، ص381؛ ســـمرقندی: بحر العلوم، ج3، ص592؛ طبرســـی: جوامع 

الجامع، ج6، ص658؛ میبدی: کشف االسرار و عدة االبرار، ج 10، ص526 
3  طبری: جامع البيان، ج30، ص149 
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گاهی نداشته اســـت، جز آنچـــه فطرت نورانی و ســـالم  عرفانـــی آ
گاهی داشته اســـت  و نیز پيش  رســـول؟لص؟ به آن ها پی بـــرده و آ
از نـــزول آیـــات قرآنی به احکام عملی و شـــعار عبودیت، به خوبی 

کامل برآید…  ى  که در مقام سپاسگزار گاهی نداشته  آ
ٍم<1 استناد  ٍمَعِل�ی َ�ِك�ی ُ��خْ

َ
ل ِم�خْ �خَ

آ
ْرا �تُ

ْ
یال

�تَّ
َ
ل �تُ

َ
َكل

�خَّ هم چنین ایشان به آیۀ >َواإِ
کـــرده می افزاید: »بر پایۀ تفســـیر این آیه، معارف الهـــی و حقایق و فضایل 
خلقی را که حقایق قرآنی اســـت، به رسول؟لص؟ موهبت و القا فرموده و 

کرده است 2« کبریایی معرفی  یگانه مسطورۀ حکمت و علم 

ل« به معنای حيرت و سرگردانی »ضال
کرده است:  هد�< را چنین معنا  �خ

ً
ال� دكصخ سیدقطب آیۀ >وو�ب

و آیا تو را سرگشـــته و حیران )در میان شرک بت پرستان، یهودیان 
کافران، فسق و فجور فاسقان و فاجران، ظلم و  کفر  و مسیحیان، 
ر قلدران، کشت وکشتار قبایل به فرمان جاهالن و خرافه پرستی  زو
این و آن( نیافت و )در پرتو وحی آســـمانی به یکتاپرستی یزدانی( 

رهنمودت نکرد؟3 
یسد: بنت شاطی در تفسير بیانی خود ذیل این آیه می نو

حـــاِل پيامبـــر پيش از بعثـــت، حاِل حیرت و ســـرگردانی بـــود و از 
زگار قوم خود بيزار بود و آن را ناپســـند می شـــمرد  اما راه راســـت  رو
کدامین سوســـت؟ چگونه باید قوم خود را از این وضعیت بيرون 
رد و رهانیـــد؟ پيامبر؟لص؟ مدت ها برحیرتش باقی بود، تا آنکه  آو

1  »و حقا که تو قرآن را از سوى حکیمی دانا دریافت می کنی« )النمل:6(  
2  حسینی همدانی: انوار درخشان، ج18، ص18 

3  سیدقطب: فی ظالل القرآن، ج6، ص886 



115 بصتعن رسفم  شتم تیهآ ؟رهخ متسهرت ق  

رســـالت الهی به سراغش آمد و به دین استوار و درست هدایتش 
کـــرد، و پـــس از حیـــرت و ضاللـــی )تحیـــری( دراز، راه درســـت و 

کرد   راست را برایش آشکار 
بنت شاطی می افزاید: »نظر عبده نیز همین تفسیر است 1«

هم چنین گفته شده اســـت که مراد از »ضالل« سرگردانی از قبله بود: 
»تو راه قبله را نمی دانســـتی و در آن ســـرگردان بودى تا تکلیف تو را روشن 

اها<3  ْرصخ
�تَ �تً

َ
ل �بْ َك�تِ

�خَّ �یَ ِ
ّ
َول �خُ

َ
ل
کرده اند: >�خَ کردیم «2 و به این آیه استناد 

برخی از روایات تفسیری شیعه
َهدى<روایاتی را 

�خَ
ً
�
ًّ ال

َ َدَكصخ برخی از تفاســـیر روایی شیعه، ذیل آیۀ >َوَو�بَ
یر می خوانیم  که در ز رده اند  آو

ید که قومت  1   در روایتی از ابن عباس آمده است: این آیه می خواهد بگو
کرد تا  ردگار، آنان را هدایت  به ناروا نسبِت گمراهی به تو می دادند و پرو

کرده، حقت را شناختند 4  نسبت به تو معرفت پيدا 
2   ابن جهم از حضرت رضا؟ع؟ چنین روایت کرده اســـت: »در پيشـــگاه 
بـــارۀ این آیه فرمود: "و تورا گمشـــده یافت" یعنی تو نزد  مأمـــون، امام در

1  بنت شاطی: تفسير بيانی، ج1، ص92 
2  فخـــر رازی: التفســـير الکبيـــر، ج31، ص198؛ سلطان علیشـــاه: بيان الســـعادة فـــی مقامات 

العبادة، ج4، ص261 
3  »پس بی گمان تو را به سوی قبله ای که بدان خشنود شوی برمی گردانیم« )البقرة: 144( 

اُن،  َقّطَ
ْ
ا ال ْحَمُد ْبُن َیْحَیـــی ْبِن َزَکِرّیَ

َ
َثَنـــا أ

َ
: َحّد

َ
اُن، َقال َقّطَ

ْ
َحَســـِن ال

ْ
ْحَمُد ْبُن ال

َ
َثَنا أ

َ
: َحّد

َ
4  »َقـــال

ِبيـــِه، َعْن 
َ
ـــوٍل، َعْن أ

ُ
َثَنا َتِمیـــُم ْبُن ُبْهل

َ
: َحّد

َ
َثَنـــا َبْکُر ْبُن َعْبـــِداهلِل ْبِن َحِبیـــٍب، َقـــال

َ
: َحّد

َ
َقـــال

 :
َ

اٍس، َقال ، َعِن اْبِن َعّبَ ْیَماَن اْبِن ِمْهَراَن، َعْن َعَباَیَة ْبِن ِرْبِعّیٍ
َ
، َعْن ُســـل َعْبِدّیِ

ْ
َحَســـِن ال

ْ
ِبی ال

َ
أ

ِة َفَهَداُهُم 
َ
اَلل

َ
ی الّض

َ
: َمْنُســـوبًا ِعْنَد َقْوِمَك ِإل

ُ
�< َیُقول

ًّ ال
َ َدَكصخ ُتُه َعْن َقْوِل اهلِل؟زع؟: >َوَو�بَ

ْ
ل

َ
َســـأ

اهلُل ِبَمْعِرَفِتَك « )بحرانی: البرهان، ج5، ص685(  
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کرد" یعنی قوِم تو را به سوی معرفت  قومت گمشده بودی  و "هدایت 
کرد 1 تو هدایت 

َهدى<گفته اســـت: »تو را 
�خَ
ً
�
ًّ ال

َ َدَكصخ َ
3   علی بن ابراهیم دربارۀ آیۀ >َوَو�ب

کـــه به فضیلت نبوت تو شـــناخت نداشـــتند  پس،  در قومـــی یافت 
کرد 2« خداوند به دست تو آنان را هدایت 

ید: »زراره از امام باقر یا امام صادق؟امهع؟ روایت  4   علـــی بن ابراهیم می گو
کرد" فرمودند:  که دربارۀ  "و تو را گمشـــده یافت و هدایت  کرده اســـت 
کرد تا آنکه تو را  که تو را نمی شـــناختند، به ســـوی تو هدایت  کســـانی 

شناختند 3«
5   مراد این است که تو را سرگردان یافت که راه هاى زندگی را نمی شناختی  
پـــس، تو را به راه هاى معیشـــت هدایت کرد، چون هـــرگاه آدمی، به راه 

ْیَماَن 
َ
ِبی، َعْن َحْمَداَن ْبِن ُسل

َ
َثِنی أ

َ
: َحّد

َ
، َقال ُقَرِشّیُ

ْ
َثَنا َتِمیُم ْبُن َعْبِداهلِل ْبِن َتِمیٍم ال

َ
: َحّد

َ
1  »َقال

َکَر 
َ

ُمـــوِن َفذ
ْ
َمأ

ْ
: َحَضـــْرُت َمْجِلـــَس ال

َ
َجْهـــِم، َقال

ْ
ـــِد ْبِن ال ، َعـــْن َعِلـــّیِ ْبِن ُمَحّمَ ْیَســـاُبوِرّیِ الّنَ

 
َ

ْنِبَیاِء  َقال
َ ْ
ُمـــوُن الّرَِضا؟ع؟ ِفی ِعْصَمـــِة األ

ْ
َمأ

ْ
 ال

َ
ل

َ
ِتی َســـأ

َّ
َیاِت ال

ْ
ِذی ِفیِه ِذْکُر اآل

َّ
َحِدیـــَث ال

ْ
ال

�< َیْعِنی ِعْنَد َقْوِمَك  َفَهدى  
ًّ ال

َ َدَكصخ ٍد؟لص؟: >َوَو�بَ ِه ُمَحّمَ ی ِلَنِبّیِ
َ
 اهلُل َتَعال

َ
الّرَِضا؟ع؟: َقال

ی َمْعِرَفِتك « )قمی: تفســـير القمی، ج2، ص427؛ حویزی: نور الثقلين، ج5، 
َ
ْی َهَداُهْم ِإل

َ
أ

ص596؛ بحرانـــی: البرهـــان، ج5، ص685؛ قمـــی مشـــهدی: کنزالدقائـــق و بحرالغرائب، 
ج14، ص320( 

َهدى<، قال: وجدك ضـــاال فی قوم ال 
��خَ

ًّ ال
َ َدَكصخ 2  »علـــی بن إبراهیم أیضا: ثم قال: >َوَو�بَ

یعرفون فضـــل نبوتك، فهداهـــم اهلل بك« )قمی: تفســـير القمـــی، ج2، ص427؛ حویزی: 
نور الثقلين، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهان، ج5، ص684؛ قمی مشـــهدی: کنز الدقائق و 

بحر الغرائب، ج14، ص321( 

ِبيِه، َعْن 
َ
ِبی َعْبِداهلِل، َعْن أ

َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ُحَسْیِن، َعْن أ

ْ
َثَنا َعِلّیُ ْبُن ال

َ
: َحّد

َ
3  »َعِلّیُ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َقال

ی 
َ
َحِدِهَما؟امهضر؟، ِفـــی َقْوِلِه َتَعال

َ
، َعـــْن ُزَراَرَة، َعْن أ َواِســـِطّیِ

ْ
َهْیَثِم ال

ْ
ِبی ال

َ
َخاِلِد ْبِن َیِزیَد، َعـــْن أ

ی َعَرُفوَك « )قمی: تفسير القمی،   َیْعِرُفوَنَك َحّتَ
َ

ْیَك َقْومًا ال
َ
ْی َهَدى ِإل

َ
َهدى<أ

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ >َو�بَ
ج2، ص427؛ حویـــزی: نـــور الثقليـــن، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهـــان، ج5، ص684؛ 

قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321( 
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کسب و طریِق معیشت رهبرى نشود، گفته می شود که او گمراه است 
و نمی دانـــد بـــه کجا می رود و از چـــه راهی روزی به دســـت می آورد  در 
ى  ى شده ام و روز روایتی آمده است که فرمود: »من با رعب و دلهره یار

من، در سایۀ سرنیزه ام قرار داده شده است « یعنی در جهاد 1
َدَك َ

کرده اســـت: >َوَو�ب 6   عّیاشـــی از امـــام رضـــا؟ع؟ چنیـــن روایـــت 
کـــه حق تو را  َهدى< یعنـــی تـــو را در میـــان قومـــت گمنام یافت 

��خَ
ًّ ال

َ صخ
نمی شـــناختند  پس، ایشـــان را به شـــناخت تو هدایت، و به فضل و 

کرد 2 مقام تو ارشادشان 
کوفی این روایـــت را از ابن عبـــاس بازگو می کند: »مـــراد از آیۀ  7   فـــرات 
کافر یافت و به ســـوی  َهدى< یعنی خدا تو را در قومی 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ >َوَو�بَ
کرد 3 توحید هدایت 

8   فـــرات کوفـــی روایتی دیگـــر از ابن عباس را نقل می کند: »تـــو را از مقام 
گاه یافـــت  پـــس، به ســـوی نبوت و شـــریعت  نبـــوت و شـــریعت نـــاآ

کرد 4« هدایت 

َمْعَنی ُوِجْدَت 
ْ
ّنَ ال

َ
ی َقْوِلِه َو َثاِنیَها أ

َ
 ِإل

ٌ
ْقَوال

َ
َهدى< ِقیَل ِفی َمْعَناُه أ

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ َ
1  »َو ِفیِه  >َوَو�ب

ْم َیْهَتِد َطِریَق 
َ
ُجَل ِإَذا ل ی ُوُجوِه َمَعاِشَك، َفِإّنَ الّرَ

َ
 َتْعِرُف ُوُجوَه َمَعاِشَك، َفَهَداَك ِإل

َ
رًا ال ُمَتَحّیِ

ّیِ َوْجٍه َیْکَتِسُب، َو 
َ
َهُب َو ِمْن أ

ْ
ْیَن َیذ

َ
ی أ

َ
 َیْدِری ِإل

َ
 ال

ٌّ
ُه َضال ُه ِإّنَ

َ
 ل

ُ
َکْســـِبِه َو َوْجَه َمِعیَشِتِه ُیَقال

ِجَهـــاَد« )حویزی: 
ْ
ِ ُرْمِحـــی َیْعِنی ال

ّ
 ِرْزِقی ِفـــی ِظل

َ
ْعِب َو ُجِعـــل َحِدیـــِث ُنِصـــْرُت ِبالّرُ

ْ
ِفی ال

نور الثقلين، ج5، ص596؛ قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321(  
ة فی 

ّ
<، أی: ضال

ً
الّ� دَكصخ 2  »و روی العّیاشی، بإسناده، عن أبی الحســـن الرضا؟ع؟ >َوَو�ب

قومک الیعرفـــون فضلـــك، فهداهم إلیـــك« )حویزی: نـــور الثقليـــن، ج5، ص596؛ قمی 
مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321؛ قمی: تفسیر القمی، ج2، ص427( 
 

ُ
�< َیُقول

ًّ ال
َ َدَكصخ اٍس؟ضر؟ ِفی َقْوِلِه  >َوَو�بَ ُحَســـْیُن ْبُن َســـِعیٍد ُمَعْنَعنًا َعِن اْبِن َعّبَ

ْ
َثِنی ال

َ
 َحّد

َ
3  »َقال

ْوِحیِد« )فرات کوفی: تفسير فرات کوفی، ج1، ص569(  اَر َفَهدى  ِللّتَ
َ

ُکّف
ْ
ٍ َیْعِنی ِبِه ال

ّ
ِفی َقْوٍم َضال

>�
ًّ ال

َ َدَكصخ اٍس؟ضر؟ >َوَو�بَ َفَزاِرّیُ ُمَعْنَعنًا َعِن اْبِن َعّبَ
ْ
ٍد ال َثِنی َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
 َحّد

َ
4  »ُفَراٌت َقال

ة« )فرات کوفی: تفسير فرات کوفی، ج1، ص569(  ُبّوَ ی الّنُ
َ
ِة َفَهدى  ِإل ُبّوَ َعْن الّنُ
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برخی از روایات تفسیری اهل سنت دربارۀ این آیه
َهدى< این روایت را 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ َ
ســـیوطی در تفسیر در المنثور ذیل آیۀ  >َوَو�ب

رده اســـت: »خداوند پيامبـــر؟لص؟ را بين گمراهان یافت   از ابن عباس آو
کرد 1« گمراهی و ضاللت آنها حفظ  پس، او را از 

نقد و بررسی 
گونی بيان  بـــارۀ این آیه خواندیم، دیدگاه هـــای گونا بـــر پایۀ گفتاری که در
رده است   شده اســـت که فخر رازی، بيست نمونه را در تفسير كبير گرد آو
گروهی از مفســـران با نگرش به ظاهر آیه، آن را تفســـیر، و ساحت مقدس 

کرده اند  پيامبر؟لص؟ را خدشه دار 
مفســـرانی که با فرهنگ قـــرآن بيگانه اند، با نگاه ســـاده انگارانۀ خود، 
َدَك « را بـــه معنـــای ضاللت و گمراهی گرفته اند و آیۀ >َوَو�بَ

ً
واژۀ »ضـــاال

َهَدى<2 را  چنیـــن معنـــا کرده انـــد: »ما پيامبـــر؟لص؟ را گمراه دیدیم 
��خَ

ًّ ال
َ صخ

که  و هدایتش کردیم « و نیز کســـی مانند ســـّدی به خـــود اجازه می دهد 
کافر بوده اســـت «  یســـد: »پيامبـــر؟لص؟ پيش از رســـیدن بـــه بعثت،  بنو
هم چنیـــن گفته شده اســـت که »پيامبر؟لص؟ چهل ســـال بر دین قومش 
)بت پرســـت( بود!« که مفســـران شیعه و بســـیاری از مفسران اهل سنت 
یرا با عصمت مطلقۀ پيامبر؟لص؟ ســـازگاری  این ســـخن را رد کرده اند؛ ز
 ّلَ

نـــدارد؛ چنان کـــه خداوند در آیۀ دوم از ســـورۀ نجـــم می فرمایـــد: >َماصخَ
َوى<3؛ هرگـــز دوســـت و همنشـــین شـــما گمـــراه نشـــده و 

ُكْمَوَماعخَ َصاِ��بُ
به خطا نرفته است  

َهدى<قال وجدك بين 
��خَ

ًّ ال
َ َدَكصخ 1  »و أخـــرج ابن مردویه عن ابن عباس؟امهضر؟ فی قوله  >َوَو�بَ

ضالین فاستنقذك من ضاللتهم « )سیوطی: الدر المنثور فی التفسير بالمأثور، ج6، ص361( 
2  »و تو را گمگشته یافت و راهنمایی کرد« )الضحی: 7(  

3  »که هرگز دوســـت شما از راه راســـت منحرف نشده اســـت، و ]در ایمان و اعتقادش از راه 
راست [ خطا نکرده است« )النجم: 2( 



119 بصتعن رسفم  شتم تیهآ ؟رهخ متسهرت ق  

که در ســـورۀ ضحـــی و پيـــش از همین آیه آمده اســـت،  آیـــۀ شـــریفی 
« به معنای گمراهی 

ً ّ
نخستین قرینه ای است که نشان می دهد واژۀ »ضاال

ى<1؛ خداوند تو را رها نکرده و به تو خشم 
َ
ل

َكَوَما�تَ
ُّ َعَكَر�ب

َ
نیســـت: >َماَوّد

نگرفته است  
ردگارت به زودى  ی<2؛ و پرو

ْر�خَ �تَ
َك�خَ

َكَر�بُّ ْعِط�ی ُ �ی
َ�ْو�خَ

َ
و آیه ای دیگر: >َول

که راضی شوى   عطایی می کند 
خداوند در اوج عظمت، پيامبر؟لص؟ را ســـتوده اســـت  آیا می شـــود 
خداونـــد کـــه این چنین آشـــکارا هســـتی پيامبـــر؟لص؟ را در اوج عظمت 
یـــد: »گمـــراه بـــودی و ما هدایتـــت کردیـــم!« در اینجا  می شناســـاند، بگو
یژگی هـــای قرآن کـــه ســـبب اعجاز آن  دوگانگـــی بـــه چشـــم می خـــورد  و
کـــه تعارض و تناقـــض نـــدارد  هم چنین واژۀ  می شـــود، یکی این  اســـت 
گمراهی نیســـت، بلکه به معانی دیگر هم  « در قرآن فقط به معنای  »ظلّ

کار رفته است؛ مانند این آیه ها: به 

د<3 ِد�ی �بَ ٍ �ت
ْ
ل �خَ یی �خِ

َ
ال

َ �خّ اإِ
أَ
ا ْر�خِ

أَ
�
ْ
ال ىی ِ

ا�خ َ �خ
ْ
ل

َ
ل

اصخَ
دخَ اإِ

أَ
واا

ُ
ال

َ >َو�ت
گم شدن آمده است  »ضللنا« به معنای پنهان شدن و 

ُهْم<4
َ
ْعَمال

أَ
ا ّلَ

صخَ
أَ
ِها

َ
ِلالّل �ی َس�بِ واَع�خْ

ُ
ُرواَوَصّد

َک�خَ �خَ �ی ِ �خ
َّ
ل
َ
>ا

بين بردن آمده است  « به معنای از
َّ

»أضل

5> �خٍ �ی اٍلُم�بِ
َ
ل

صخَ یی �خِ
َ
ال

َ ا�خ َ �ب
أَ
ا

�خَّ >اإِ

1  »پروردگارت نور وحی را از تو قطع نکرده و به تو خشم نگرفته است« )الضحی:3( 
2  »و پروردگارت به زودى عطایی می کند که راضی شوى« )الضحی: 5( 

3  »گوینـــد: چگونـــه وقتـــی در زمین گـــم شـــدیم، دوبـــاره در خلقتـــی تـــازه درخواهیم آمد؟« 
)السجدة: 10( 

4  »کسانی که کفر ورزیدند و سد راه خدا شدند، اعمال شان را نابود می کند« )محمد: 1( 
5  »که پدر ما، در ضاللتی آشکار است« )یوسف: 8( 
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ِم<1 ِد�ی
�تَ
ْ
اِلَكال

َ
ل

صخَ یی �خِ
َ
َكل

�خَّ ِهاإِ
َ
الّل

َ وا�ت
ُ
ال

َ >�ت
در دو آیـــۀ پایانی، ضالل به معنای خطا و گمراهی در عشـــق به یوســـف 

است  
َهَدى< خداوند 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ َ
بنابراین، با نگرش به اینکه پيش از آیۀ >َوَو�ب

کـــه در آن پيامبر؟لص؟  رده اســـت  دو آیـــه را در همان ســـوره )الضحی( آو
را در اوج عظمت ســـتوده  اســـت، و نیز اعطای مقـــام عصمت که در آیۀ 
که خداوند در  تطهیر دربارۀ پيامبر؟لص؟ آمده اســـت؛ خردمندانه نیست 
َهَدى< ضاللت و گمراهی را به پيامبر؟لص؟ نسبت 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ َ
آیۀ >َوَو�ب

داده باشد  
رده شده است  و نیز در چند تفســـیر شیعی، از امام رضا؟ع؟ روایتی آو
َدَك کـــه با آیات قرآن همخوانی دارد  حضرت رضا؟ع؟ دربارۀ آیۀ >َوَو�بَ
ـــة فـــی قومـــك الیعرفـــون فضلـــك، فهداهم 

ّ
َهَدى< فرمودنـــد: »ضال

��خَ
ًّ ال

َ صخ
که حق تو را نمی شناختند  پس،  گمشده یافت  إلیك«2؛ تو را نزد قومت 

کرد   آنها را به شناخت تو هدایت، و به فضل و مقامت ارشاد 
یا معنای  گو با بررســـی برخی از آیات قرآن و نیز ســـخن معصوم؟ع؟، 
َهَدى<، بر پایۀ همان فرمودۀ امام رضا؟ع؟ باشـــد که 

��خَ
ًّ ال

َ َدَكصخ آیۀ >َوَو�بَ
»خداونـــد پيامبـــر؟لص؟ را بيـــن گمراهـــان یافـــت  پـــس، او را از گمراهی 
کـــرد«  هم چنین تفســـیر کســـانی که »ضـــال« را  و ضاللـــت آنهـــا حفـــظ 
گاهی از اســـرار نبوت دانســـته اند، پذیرفتنی اســـت و در  به معنـــای نفی آ
این پژوهش برگزیده شده است  به سخن دیگر، این آیۀ شریفه بيانگر این 
گر هدایت الهی نباشد، رســـول خدا؟لص؟ و هیچ انسان  معناســـت که ا

1  »گفتند: به خدا که تو در ضاللت دیرین خویشی!« )یوسف: 95( 
2  قمی: تفســـير القمی، ج2، ص427؛ حویزی: نور الثقليـــن، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهان، 

ج5، ص684؛ قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321 
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 دیگری، از درون خود، هدایت نمی یابد؛ تا آنجا که رســـول خدا؟لص؟ نیز 
بدون هدایت الهی، راه نایافته است و هرچه  هست به دست خداست  
گفتنـــی اســـت که در زمینـــۀ هدایت رســـول خدا؟لص؟، مـــراد از هدایت 
گاه کردن ایشان به اسرار   آن حضرت، هدایت به مقام نبّوت و رســـالت و آ

نبوت است  
تفســـیر مختـــار در این آیـــه، ازآِن عالمـــه طباطبایی و آیـــت اهلل مکارم 

است؛ و در میان  اهل سنت، تا اندازه ای، جالل الدین سیوطی  

پيامبر؟لص؟ و شبهۀ تحریف احكام الهی 
یخ اسالم بيان شده است  یکی از پرسمان های مهم و اختالفی که در تار
و دشمنان اسالم نیز در کتاب های خود بر آن تکیه کرده اند، دربارۀ آیات 
ین ســـورۀ مبارکۀ تحریم اســـت 1  مفســـران شـــیعه و اهل سنت، این  آغاز
آیات را به خوبی نگریســـته اند و دربارۀ شـــأن نزول آن ها، روایات بســـیار و 

کرده اند  خداوند در آغاز این سوره می فرماید:  گونی را بيان  گونا

ُه
َ
الّل َو َك وا�بِ رخْ

أَ
ا  ا�تَ َمْرصخ  یی �خِ �تَ �بْ

�تَ َك
َ
ل ُه

َ
الّل  َ�ّلَ

أَ
ا ما ُم ّرِ

حَ
�تُ ِلَم  ُّ یی �بِ

ال�خَّ َها ُّ �ی
أَ
ا ا >�ی

ٌم<2 َرِ��ی وٌر
�خُ
عخَ


َر�خَ

ْد�خَ
ٌم*�تَ وٌرَرِ��ی

�خُ
ُهعخَ

َ
َكَوالّل وا�بِ رخْ

أَ
ا ا�تَ یَمْرصخ �خِ �تَ �بْ

َك�تَ
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
تُ

ِلَم� ّیُ �بِ
َهاال�خَّ

ُّ �ی
أَ
اا 1  >�ی

 ْع�خِ �بَ لى اإِ 
ّیُ �بِ

ال�خَّ  َسّرَ
أَ
ا 

دخْ اإِ َو ُم* ِك�ی
حَ
ْ
ال ُم َعِل�ی

ْ
ال ُهَو َو َمْول�ُکْم ُه

َ
الّل َو ُكْم ما�خِ ْ �ی

أَ
ا  �تَ

َّ
ل حِ

�تَ ُكْم
َ
ل ُه

َ
الّل

ِه ها�بِ
أَ
ا َ �بّ

ا�خَ ّمَ
َ
ل
�خَ ْع�خٍ �بَ َع�خْ

ْعَر�خَ
أَ
ُهَوا

ْعصخَ َ �ب
�خَ ِهَعّرَ �یْ

َ
ُهَعل

َ
َهَرُ�الّل

�خْ
أَ
ِهَوا �بِ

�تْ
أَ
ا َ �بّ

ا�خَ ّمَ
َ
ل
�خَ
ً
ا �ش ِهَ�ِد�ی وا�بِ رخْ

أَ
ا

ا ّمَ
َ
ل
�خَ
ً
ا �ش ِهَ�ِد�ی وا�بِ رخْ

أَ
ا ْع�خِ لى�بَ اإِ

ّیُ �بِ
ال�خَّ َسّرَ

أَ
ا

دخْ ُر*َواإِ �ی �بِ
حخَ
ْ
ُمال َعِل�ی

ْ
َىال ِ

�خ
أَ
ا َ �بّ

اَل�خَ ا�ت َكهدخ
أَ
ا َ �ب

�خْ
أَ
ا َم�خْ �تْ

َ
ال �ت

َك
أَ
ا َ �ب

�خْ
أَ
ا َم�خْ �تْ

َ
ال ِه�ت ها�بِ

أَ
ا َ �بّ

ا�خَ ّمَ
َ
ل
�خَ ْع�خٍ �بَ َع�خْ

ْعَر�خَ
أَ
ُهَوا

ْعصخَ َ �ب
�خَ ِهَعّرَ �یْ

َ
ُهَعل

َ
َهَرُ�الّل

�خْ
أَ
ِهَوا �بِ

�تْ
أَ
ا َ �بّ

�خَ

ُر<)التحریم: 1_ 5(  �ی �بِ
حخَ
ْ
ُمال َعِل�ی

ْ
َىال ِ

�خ
أَ
ا َ �بّ

اَل�خَ ا�ت هدخ
2  »اى پيامبر، چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را که خدا براى تو حالل گردانیده است، 

حرام می کنی؟ خدا]ست که[ آمرزندۀ مهربان است« )التحریم: 1( 
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تقریر شبهه
گروهی از مفسران اهل سنت، با نگاهی ساده انگارانه به آیه و بدون نگرش 
که پيامبر، احکام الهی را تحریف، و حالل خدا  یند  به سیاق آن، می گو

کرده است؛ بنابراین با عتاب خداوند روبه رو شده است  را بر خود حرام 

شأن نزول های بیان شده در تفاسیر برای آیۀ نخستین سورۀ تحریم

داستان عسل خوردن پيامبر؟لص؟
1. عســـل خوردن پيامبر؟لص؟ در کنار زينب، بنت جحش: آیت اهلل مکارم 

ید:  دربارۀ شأن نزول سورۀ تحریم می گو
این شـــأن نزول، مشهورتر و بهتر اســـت: پيامبر؟لص؟ گاهی که به 
ینب او را نگه  می داشـــت  ینب، بنت جحش، می رفت، ز پيش ز
کرده بود به رسول خدا؟لص؟ می داد  این خبر  که آماده  و از عسلی 
ید: »من با  به گوش عایشـــه رســـید و بر او گران آمد  عایشـــه می گو
که هـــرگاه پيامبر؟لص؟ به پيـــش یکی از ما  حفصه قرار گذاشـــتم 
یيـــم که آیا صمغ مغافیر1 خـــورده ای؟« )و آن صمغ  آمـــد، زود بگو
یی بـــود ( پيامبـــر؟لص؟ هم مقید بود که همیشـــه خوشـــبو  بـــد بو
باشـــد  بنابراین، وقتی پيامبر؟لص؟ نزد حفصه آمد، او این سخن 
گفت  حضـــرت فرمود: »من مغافیر نخورده ام،  را به پيامبر؟لص؟ 
ینب، عســـل خورده ام و ســـوگند می خورم که دیگر از  بلکه پيش ز
آن عســـل نخورم  ولی این ســـخن را به کسی نگو و به گوش مردم 
یند غـــذای حاللی را بر خود حـــرام کرده ام و  نرســـان کـــه مبادا بگو

1  »مغافیـــر« صمغی بـــود که از درختی بـــه نام »عرقط« بـــه وزن »هرمز« تراوش می شـــد و بوی 
بدی داشت 
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ینب بشـــنود و دلشکسته شود « ولی  مردم از آن پيروی کنند؛ یا ز
حفصه این راز را فاش کرد  در آینده روشن شد که این، توطئه ای 
کند  پس، آیات باال  بوده است تا پيامبر؟لص؟ را سخت غمگین 

نازل شد 1 
کنار حفصه: طبرسی در مجمع  البيان به  2. عسل خوردن پيامبر؟لص؟ در 

کرده است:  نقل از مفسران چنین بيان 
بـــه یک یـــک  نمـــاز صبـــح،  برگـــزاری  از  پـــس  رســـول خدا؟لص؟ 
ز، کسی  همسرانش سر می زد و از آنها احوالپرسی می فرمود  یک رو
رده بود   بـــراى حفصه، دختـــر عمر بن خّطاب، یک کوزه عســـل آو
پـــس، هرگاه پيامبر؟لص؟ به پيش حفصـــه می آمد، او آن حضرت 
را نگه می داشـــت و از آن عسل به ایشان می داد  عایشه از ماندن 
یره2 حبشـــیه  پيامبـــر؟لص؟ در خانـــۀ حفصه دلخور شـــد و به جو
__  کـــه پيش او بـــود__ گفت: »وقتی پيامبـــر؟لص؟ به پيش حفصه 
یره  گاه کن تا ببینیم حفصـــه چه می کند « پس، جو آمـــد، من را آ
کســـی را  کرد   عایشـــه دلخور شـــد و  گاه  او را از داســـتان عســـل آ

1  آلوســـی: روح المعانی، ج14، ص341؛ زمخشـــری: الکّشـــاف، ج4، ص563؛ کاشـــانی: 
منهـــج الصادقين فـــی إلـــزام المخالفيـــن، ج9، ص328 ؛ فخـــر رازی: التفســـير الکبير، ج30، 
ص568؛ طبرســـی: جوامـــع الجامـــع، ج4، ص316؛ همو: مجمع البيان؛ مکارم شـــیرازی: 
تفســـير نمونـــه، ج24، ص275؛ میبـــدی: کشـــف األســـرار و عـــدة األبـــرار، ج10، ص156؛ 
نیشابوری: ايجاز البيان عن معانی القرآن، ج2، ص822؛ جرجانی: درج الدر فی تفسير القرآن 
العظيـــم، ج2، ص647؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص289؛ 
طبرانـــی: التفســـير الکبيـــر تفســـير القـــرآن العظيـــم، ج6، ص301؛ ایجـــی: جامع البيـــان، ج4، 
ص332؛ بغوی: تفســـير بغـــوی، ج5، ص116؛ ابن عطیه: المحرر الوجيز فی تفســـير الکتاب 
العزيـــز، ج5، ص329؛ قرطبی: الجامع ألحـــکام القرآن، ج18، ص177؛ طوســـی: التبيان، 

ج10، ص45 
2  در جایی دیگر، کنیز عایشه، حصیره نامیده شده است 
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به ســـوى دوستانش از همســـران پيامبر فرســـتاد و به آنها خبر داد 
که  یيد  و گفت: »وقتی رســـول خدا؟لص؟ به پيش شـــما آمد، بگو
تو بوى مغافیر می دهی!« رســـول خدا؟لص؟ خوش نمی داشـــت و 
بر ایشـــان دشـــوار بود که از او بوى بد بلند شود؛ چون فرشتگان به 
پيشـــگاه او می آمدند  پس، رسول خدا؟لص؟ به پيش سوده آمد  
ید: »من نمی خواســـتم که این را به رسول خدا؟لص؟  ســـوده می گو
یم  آنگاه از عایشه ترسیدم  پس گفتم که اى رسول خدا، این  بگو
که از شما می شنوم؟ شیره و صمغ عرعر خورده اید؟«  بو چیست 

فرمود: »خیر؛ ولی حفصه به من عسل داده است « 
که می رفـــت، همگـــی همین را  ســـپس به پيـــش یک یک زن هـــا 
می گفتنـــد  پـــس، بـــه پيش عایشـــه آمـــد  او بينـــی اش را گرفت  
گفت: »من از شـــما  حضرت فرمود: »چرا بينی ات را می گیرى؟« 
بوى مغافیر )شیرۀ عرفط/عرعر( می شنوم  آیا مغافیر خورده اى؟« 
فرمـــود: »نـــه، بلکه حفصـــه به من عســـل خورانیـــد « پس گفت: 
»مگس عســـل از درخـــت عرعر خورده اســـت « پس پيامبر؟لص؟ 
فرمود: »ســـوگند به خدا، من هرگز عســـل نخواهم خورد!« و آن را بر 

کرد 1 خود حرام 

1  طبرســـی: مجمع البيان، ج10، ص471 ؛ ثعلبی: الکشف البيان، ج9، ص343؛ ابوالفتوح 
رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص288؛ بغوی: تفســـير بغـــوی، ج5، ص116؛ 
ایجـــی: جامـــع البيـــان، ج4، ص333؛ فیـــض کاشـــانی: تفســـير صافـــی، ج5، ص193؛ 
کاشـــانی: منهج الصادقين فـــی إلزام المخالفيـــن، ج9، ص329؛ خازن: تفســـير خازن، ج4، 
ص311؛ قرطبی: الجامـــع ألحکام القرآن، ج18، ص177؛ ماوردی: النکت و العيون تفســـير 

الماوردى، ج 6، ص39؛ بيضاوی: انوار التنزيل و أسرار تأويل، ج5، ص224 
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3. عســـل خوردن پيامبر؟لص؟ در کنار ســـوده: در الدر المنثور آمده اســـت 
یه، به ســـندى صحیح از  کـــه ابن منذر، ابن  ابی حاتـــم، طبرانی و ابن مردو

گفت:  که  کرده اند  ابن عباس روایت 
»کان رســـول اهلل؟لص؟ یشـــرب من شراب عند ســـودة من العسل 
یحـــا فدخل علی  فدخـــل علی عائشـــة فقالـــت انی أجـــد منك ر
یحا فقال أراه من شـــراب شـــربته  حفصـــة فقالت انی أجد منك ر
 َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
تُ

ِلَم� ُّ یی �بِ
َهاال�خَّ

ُّ �ی
أَ
اا عند ســـودة "و اهلل ال أشربه"  فانزل اهلل  >�ی

َك<اآلیة«؛ رسول خدا؟لص؟ هرگاه به خانۀ همسرش، سوده، 
َ
ُهل

َ
الّل

ى از خانـــۀ  ز می رفـــت، در آنجـــا شـــربتی از عســـل می نوشـــید  رو
یی  سوده درآمد و به خانۀ عایشه رفت  عایشه گفت: »من از تو بو
گفت: »من از تو  می شـــنوم « از آنجا به خانۀ حفصه رفت  او هم 
یی می شـــنوم « حضرت فرمود: »به گمانم بوى شربتی باشد که  بو
من در خانۀ ســـوده نوشیدم  واهلل دیگر نمی نوشم!« خداى متعال 

َك<.1
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ُّ یی �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا این آیه را فرستاد: >�ی

4. عســـل خوردن پيامبر؟لص؟  در خانۀ اّم ســـلمه: در روض الجنان و روح 
که  الجنـــان بـــه نقل از عطـــاء بن أبی مســـلم چنیـــن آمده اســـت: »آن زنی 

رسول خدا؟لص؟ را انگبین داد، اّم سلمه بود 2«

1  ســـیوطی: در المنثور، ج6، ص239؛ طباطبایی: ترجمۀ الميزان، به نقل از سیوطی، ج19، 
ص566؛ سیواسی: عيون التفاسير، ج4، ص226؛ آلوسی: روح المعانی، ج14، ص341؛ 
ابوجـــوزی: زاد المســـير فـــی علـــم التفســـير، ج4، ص306؛ مـــاوردی: النکت و العيون تفســـير 

الماوردى، ج 6، ص39 
2  ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج19، ص289؛ کاشـــانی: منهج الصادقين فی 
إلزام المخالفين، ج9، ص329؛ قرطبـــی: الجامع ألحکام القرآن، ج18، ص178؛ ماوردی: 

النکت و العيون تفسير الماوردى، ج 6، ص39 
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داستان ماريۀ قبطيه 
1. ديدار پيامبر؟لص؟ با ماريه در نوبت حفصه: بحرانی در تفســـیر البرهان 

یسد:  به نقل از علی بن ابراهیم قمی، دربارۀ سبب نزول این آیه می نو
یۀ قبطیه،  چون پيامبر؟لص؟ به خانۀ هریک از زنان می رفتند، مار
ى حضرت در خانۀ  کنیـــز آن حضرت؟لص؟، در خدمت بـــود  روز
حفصـــه، دختر عمر، بودنـــد  حفصه براى بـــرآوردن نیازی از خانه 
یـــه را به حضـــور پذیرفتند  وقتی  بيرون رفته بـــود  پيامبر؟لص؟ مار
حفصـــه بازگشـــت، دیـــد که در بســـته اســـت  حفصه داســـتان را 
دانست و با خشم به  پيامبر؟لص؟ گفت: »امروز نوبت من است و 
یه نزدیکی  این خانه و فراش ازآِن من  چرا در خانه و فراش من با مار
کردید؟« رسول خدا؟لص؟شـــرم کرد و فرمود: »بس اســـت! بيش از 
یه نزدیک نمی شـــوم و او را بر خود  ایـــن مـــن را نیازار  من دیگر به مار
حرام کردم  این راز را به تو می گویم  آن را به کسی نگو  اگر این راز را 

آشکار کنی، لعنت خداوند و فرشتگان و مردم بر تو باد!«1

 اهلِل؟لص؟ َکاَن ِفی َبْعِض ُبُيوِت ِنَساِئِه، َو 
َ

ّنَ َرُسول
َ
 َعِلّیُ ْبُن ِإْبَراِهیَم: َکاَن َســـَبُب ُنُزوِلَها أ

َ
1  »َقال

َهَبْت َحْفَصُة ِفی 
َ

ُة َمَعُه َتْخُدُمـــُه، َو َکاَن َذاَت َیْوٍم ِفی َبْيِت َحْفَصَة، َفذ ِقْبِطّیَ
ْ
َکاَنْت َماِرَیُة ال

ْت 
َ
ْقَبل

َ
ِلَك، َفَغِضَبـــْت َو أ

َ
 اهلِل؟لص؟ َماِرَیَة، َفَعِلَمـــْت َحْفَصُة ِبذ

ُ
 َرُســـول

َ
َهـــا، َفَتَناَول

َ
َحاَجٍة ل

ی ِفَراِشی! 
َ
ا ]ِفی [ َیْوِمی، َو ِفی َداِری، َو َعل

َ
 اهلِل، َهذ

َ
ْت: َیا َرُســـول

َ
ی َرُســـوِل اهلِل؟لص؟، َو َقال

َ
َعل

َها َبْعَد 
ُ
َطأ

َ
 أ

َ
ی َنْفِسی، َو ال

َ
ْمُت َماِرَیَة َعل ی َفَقْد َحّرَ : ُکّفِ

َ
 اهلِل؟لص؟ ِمْنَها، َفَقال

ُ
َفاْسَتْحَیا َرُســـول

اِس  َماَلِئَکِة َو الّنَ
ْ
ْعَنُة اهلِل َو ال

َ
ْیِك ل

َ
ْخَبْرِت ِبِه َفَعل

َ
ْنِت أ

َ
ْیَك ِســـّرًا، َفِإْن أ

َ
ْفِضی ِإل

ُ
َنا أ

َ
َبدًا، َو أ

َ
ا أ

َ
َهذ

ْجَمِعیـــَن« )بحرانـــی: البرهـــان، ج5، ص419؛ آلوســـی: روح المعانـــی، ج14، ص343؛ 
َ
أ

ســـیوطی: الدر المنثور فی التفســـير بالماثور، ج6، ص240؛ شـــریف الهیجی: تفســـير شريف 
الهيجی، ج4، ص512؛ فیض کاشانی: الصافی، ج5، ص193؛ فخر رازی: التفسير الکبير، 
البيـــان، ج10،  مجمـــع  بغـــوی، ج5، ص116؛ طبرســـی:  تفســـير  بغـــوی:  ج30، ص568؛ 
ص471؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص289؛ قرطبـــی: الجامع 

ألحکام القرآن، ج18، ص177( 
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2. ديدار پيامبر؟لص؟ با ماريۀ قبطيه در نوبت عايشـــه: بحرانی در تفســـیر 
ید:  البرهان به نقل از ابن عباس می گو

یۀ قبطیه را در نوبت عایشـــه دیـــد که با پيامبر؟لص؟  حفصـــه، مار
کرده اســـت  پيامبـــر؟لص؟ دانســـت و به حفصـــه فرمود:  خلـــوت 
»آیـــا می توانـــی ایـــن راز را پيش خـــود نگـــه داری؟« حفصه گفت: 
یه بر من حرام اســـت «  »آری « حضـــرت فرمـــود: »از این پس، مار
که دِل او خشـــنود شـــود  حفصه این  گفت  پيامبـــر؟لص؟ ایـــن را 
یه را بر خود حرام کرده اســـت را  پيشـــامد و اینکـــه پيامبر؟لص؟ مار
به عایشـــه گفت  عایشـــه نیز این رخداد را به پيامبر؟لص؟ گفت و 
با ایشـــان در این باره گفت وگو کرد  اینجا بود که این آیه نازل شد: 
که پيامبر؟لص؟ یکـــی از رازهای خود را  ید هنگامی را  ر »به یـــاد آو
ر اوست  که می فرماید: »خداوند یاو گفت « تا آنجا  به همسرانش 
و نیـــز جبرئیـــل و مؤمنان صالح « به  خدا ســـوگند، مراد از مؤمنان 
صالـــح، امیرالؤمنین؟ع؟ اســـت، و خدا برای او کافی اســـت  »و 

یند «1 فرشتگان پس از آنان، پشتیبان او

، َو ُمَجاِهٍد،  ِبّیِ
ْ
َکل

ْ
، َو ال َسِوّیِ ِبی ُیوُسَف َیْعُقوَب ْبِن ُسْفَیاَن الّنَ

َ
1  »ِاْبُن َشْهِرآُشوَب َعْن َتْفِسیِر أ

؟لص؟ ِفی ُحْجَرِة َعاِئَشـــَة  ِبّیَ ْت َحْفَصُة الّنَ
َ
ُه َرأ ّنَ

َ
اٍس ، أ ، َعِن اْبِن َعّبَ َمْغِرِبّیِ

ْ
ِبی َصاِلٍح، َو ال

َ
َو أ

ّیَ َحَراٌم  
َ
َهـــا َعل : ِإّنَ

َ
ـــْت: َنَعْم  َقال

َ
ـــّیَ َحِدیِثی؟ َقال

َ
 َتْکُتِمیَن َعل

َ
: أ

َ
ِة، َفَقـــال ِقْبِطّیَ

ْ
َمَع َماِرَیـــَة ال

؟لص؟  ِبّیَ َمْت َعاِئَشـــُة الّنَ
َّ
ْتَها ِمْن َتْحِریِم َماِرَیَة، َفَکل ْخَبَرْت َعاِئَشـــَة َو َســـّرَ

َ
ُبَها، َفأ

ْ
ِلَیِطیَب َقل

ی َقْوِلِه َفِإّنَ اهلَل ُهَو َمْوالُه َو ِجْبِریُل 
َ
ْزواِجِه َحِدیثًا ِإل

َ
ِبّیُ ِإلی  َبْعِض أ َســـّرَ الّنَ

َ
  َو ِإْذ أ

َ
ِفی َذِلَك، َفَنَزل

َمالِئَکُة 
ْ
 ]اهلُل [: َو اهلُل َحْســـُبُه  َو ال

ُ
، َیُقول ُمْؤِمِنیَن َو اهلِل َعِلّیٌ

ْ
: َصاِلُح ال

َ
ُمْؤِمِنیَن ، َقال

ْ
َو صاِلُح ال

َبْعَد ذِلـــَك َظِهیٌر« )بحرانی: البرهـــان، ج5، ص419؛ بيضاوی: انوار التنزيل و أســـرار التأويل، 
ج5، ص224؛ آلوسی: روح المعانی، ج14، ص342( 
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3. ديـــدار پيامبر؟لص؟ با ماريه در خانۀ ماريه و به گوش نشســـتن عايشـــه 
یس، از احمد  و حفصـــه: علـــی بن ابراهیم در تفســـیرش، از احمـــد بن  إدر
بن محمد، از حســـین بن ســـعید، از ابن ســـّیار، از امام صادق؟ع؟ روایت 
که »ای  که امام صـــادق؟ع؟ دربارۀ فرمـــودۀ خداوند متعـــال  کرده اســـت 
بهر رضایت  کرده اســـت از پيامبر؟لص؟، چرا چیزی را که خدا بر تو حالل 

همسرانت، بر خود حرام می کنی؟!« فرمود: 
یۀ قبطیه بود، عایشـــه و  کـــه رســـول خدا؟لص؟ در خانـــۀ مار زی  رو
حفصه به گوش نشســـتند و ســـپس به آن جناب گالیه کردند که 
یه رفته است  حضرت سوگند خورد که واهلل دیگر  چرا به خانۀ مار
نزدیک او نمی شـــوم! خدای متعال در این آیه به آن جناب عتاب 
کرد که چرا حالل خدا را بر خود حرام کردی؟! کفارۀ سوگندت را 

بده و هم چنان به همسرت سر بزن «1
طبرسی در جوامع  الجامع چنین نوشته است: 

هریک خبر را براى پدرشـــان بازگو کردند  پس، خداوند پيامبر را از 
گاه کرد و حضرت، حفصه را طالق داد و بيســـت و نه شب از  آن آ
یه به سر برد 2 گروهی گفته اند  زنان خود کناره گرفت و در خانۀ مار

اٍر  ُحَســـْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن اْبِن َسّیَ
ْ
ٍد َعِن ال ْحَمُد ْبُن ُمَحّمَ

َ
َثَنا أ

َ
 َحّد

َ
ْحَمُد ْبُن  ِإْدِریَس َقال

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
1  »أ

 
َ

َیَة  َقال
ْ

َك< اآل
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ّیُ �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا ـــی  >�ی

َ
ِبی َعْبِداهلِل؟ع؟: ِفـــی َقْوِلِه َتَعال

َ
َعـــْن أ

ْقَرُبَها 
َ
؟لص؟ َواهلِل َما أ ِبّیُ  الّنَ

َ
؟لص؟ َو ُهَو َمَع َماِرَیَة، َفَقال ِبّیِ ی الّنَ

َ
َعْت َعاِئَشُة َو َحْفَصُة َعل

َ
ل اّطَ

َر َیِمیَنُه« )قمی: تفســـير قمـــی، ج2، ص375؛ طباطبایی: الميزان، ج19،  ْن ُیَکّفِ
َ
َمَرُه اهلُل أ

َ
َفأ

ص566( 
2  طبرسی: جوامع الجامع، ج6، ص356؛ زمخشری: الکّشاف، ج4، ص563؛ فخر رازی: 

التفسير الکبير، ج3، ص568 
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یه را بر خود  کناره گیری و مار ز از زنان خود  که پيامبر؟لص؟ سی رو
کرد 1  حرام 

4  داســـتان زعامـــت ابوبکر و عمر: چند تن از مفســـران، دنباله ای را برای 
یه افزوده، نوشته اند: پيامبر؟لص؟ این راز را به حفصه گفته بود:  داستان مار

»ابوبکر و عمر، پس از پيامبر؟لص؟، زمامدار امت او خواهندشد « 
ید:  هم چنین بحرانی به نقل از علی بن ابراهیم دربارۀ خالفت می گو

گاه شد، پيامبر؟لص؟ افزون بر  یه آ آنگاه که حفصه از داســـتان مار
یم   یه بر خود، به حفصه فرمـــود: »رازی به تو می گو حرام کـــردن مار
گـــر این راز را فـــاش کنی، لعنـــت خداوند و  آن را بـــه کســـی نگو  ا
گفـــت: »آن را نخواهم گفت   فرشـــتگان و مردم بر تو باد!« حفصه 
ایـــن راز چیســـت؟« حضرت فرمـــود: »بدان که ابوبکـــر پس از من 
بـــه جور و ســـتم، خالفت را به دســـت خواهدگرفـــت و پس از او، 
پـــدرت عمر، به ظلم و جور خالفـــت را غصب می کند « حفصه 
گاه  پرسید: »این خبر را از کجا می دانید؟« فرمود: »خداوند من را آ
ز، این خبر و داســـتاِن حرمت و  فرموده اســـت « حفصه همـــان رو
یه را به عایشـــه، دختـــر ابوبکر،  نزدیک نشـــدن پيامبـــر؟لص؟ به مار
گفـــت  ابوبکر  گفـــت و عایشـــه نیز بی درنـــگ به پـــدرش، ابوبکر، 
پيش عمر رفت و گفت: »عایشـــه از زبان حفصه چنین خبرى به 
ر ندارم  ای عمر، برو  گفتۀ عایشـــه باو من داده اســـت، ولی من به 
گر راســـت اســـت، زمینه های آن را  از دخترت این خبر را بپرس  ا
یم « عمر از دخترش حفصه پرســـید  حفصه  ر کنـــون فراهم آو از ا

1  نیشـــابوری: إيجاز البيان عن معانی القرآن، ج2، ص821؛ بحرانـــی: البرهان، ج5، ص419؛ 
حویزی: نور الثقلين، ج5، ص371 
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گفـــت: »آری،  کرد، ولـــی پـــس از پافشـــاری عمر  نخســـت انـــکار 
پيامبـــر؟لص؟ ایـــن ســـخن را فرمـــود « ابوبکـــر و عمر با هـــم رایزنی 
کردنـــد و تصمیم گرفتند که پيامبر؟لص؟ را مســـموم کنند تا زودتر 
به خالفت برسند  جبرئیل نازل شد و پيامبر را از خواست ابوبکر 
که  رد: »ای پيامبر، چرا چیزی را  کرد و این آیـــات را آو گاه  و عمـــر آ
بهر خشـــنودی همسرانت، بر خود  خدا بر تو حالل کرده اســـت، از
حـــرام می کنی؟! او، خداونـــِد آمرزنده و رحیم اســـت  خداوند راه 
گشـــودن ســـوگندهایتان را در این پيشـــامدها روشن کرده است « 
که به جای ســـوگندت،  کرده اســـت  یعنـــی خداوند برای تو مباح 
کفاره دهی و آن را بشـــکنی  »و خداوند موالی شماســـت و او دانا 
که او آن را افشا و خداوند  ید هنگامی را  ر و حکیم است  به یاد آو
کرد « یعنی خداونـــد آن خبر را __  که تصمیم به  گاه  پيامبـــرش را آ
کشـــتن پيامبر؟لص؟ بود__ به ایشان رساند  »قسمتی از آن را برای 
او بازگـــو و از گفتن بخش دیگر خودداری کرد « پيامبر اکرم؟لص؟ 
به حفصه فرمود: »مگر من نگفتم که این راز را به کســـی نگو؟ چرا 
فاش کردى؟« حفصه گفت: »چه کســـی به شـــما خبر داد که من 

ردگار دانا و توانا «1 این راز را فاش نمودم؟« پيامبر فرمود: »پرو

اِس  َماَلِئَکـــِة َو الّنَ
ْ
ْعَنـــُة اهلِل َو ال

َ
ْیِك ل

َ
ْخَبْرِت ِبـــِه َفَعل

َ
ْنـــِت أ

َ
ْیَك ِســـّرًا، َفِإْن أ

َ
ْفِضـــی ِإل

ُ
َنـــا أ

َ
1  »… َو أ

ِخاَلَفَة ِمْن َبْعِدی، ُثّمَ ِمْن َبْعِدِه ُعَمُر 
ْ
َبا َبْکٍر َیِلی ال

َ
: ِإّنَ أ

َ
ْت: َنَعْم، َما ُهَو؟ َفَقال

َ
ْجَمِعیَن  َفَقال

َ
أ

ْخَبَرْت َحْفَصُة َعاِئَشـــَة ِمـــْن َیْوِمَها 
َ
ْخَبَرِنی َفأ

َ
: َاهلُل أ

َ
ا؟ َقـــال

َ
ْخَبـــَرَك ِبَهذ

َ
ـــْت: َمْن أ

َ
ُبوِك  َفَقال

َ
أ

ْخَبَرْتِنی َعْن 
َ
ُه: ِإّنَ َعاِئَشـــَة أ

َ
 ل

َ
ی ُعَمَر، َفَقال

َ
ُبو َبْکٍر ِإل

َ
َبا َبْکٍر، َفَجاَء أ

َ
ْخَبَرْت َعاِئَشـــُة أ

َ
ِلَك، َو أ

َ
ِبذ

ا 
َ

َها: َما َهذ
َ
 ل

َ
ی َحْفَصَة، َفَقال

َ
ْنَت َحْفَصَة، َفَجاَء ُعَمُر ِإل

َ
ِثُق ِبَقْوِلَها، َفَســـْل أ

َ
 أ

َ
ا، َو ال

َ
َحْفَصَة َکذ

 
َ

َها ِمْن َذِلَك َشـــْیئًا  َفَقال
َ
ُت ل

ْ
ْت: َما ُقل

َ
ْنَکَرْت َذِلَك، َو َقال

َ
ْخَبَرْت َعْنِك َعاِئَشـــُة؟ َفأ

َ
ِذی أ

َّ
ال

 اهلِل 
ُ

 َذِلَك َرُسول
َ

ْت: َنَعْم، َقْد َقال
َ
َم ِفیِه؟ َفَقال

َ
ی َنَتَقّد ْخِبِریَنا َحّتَ

َ
ا َحّقًا َفأ

َ
َها ُعَمُر: ِإْن َکاَن َهذ

َ
ل
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رده است  5. داســـتان هبه: ابن ابی حاتم به ســـند ضعیف از ابن عباس آو
َك< دربارۀ آن زنی آمد که خودش 

َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
تُ

ِلَم� ُّ یی �بِ
َهاال�خَّ

ُّ �ی
أَ
اا که »آیۀ >�ی

کرد« 1  را به رسول خدا؟لص؟ هبه 
ابوالفتـــوح  رازی نیـــز به نقل از عکرمـــه چنین بيان می کنـــد: »این آیه 
که خودش را به رســـول خدا؟لص؟ بـــه هبه داده بود   در حـــق آن زنی آمد 
بهـــر دِل زنانـــش، او را به هبه  نـــام او اّم شـــریک بود و رســـول خدا؟لص؟ از

نمی پذیرفت« 2

داستان تحریم زنان پيامبر؟لص؟
بـــارۀ ســـوگندخوردن پيامبر؟لص؟ بر  ســـیدقطب در فی ظـــالل القرآن، در

یسد:  ری گزیدن از همسرانش، از مسند امام احمد می نو دو
گفت: من همواره دوســـت  کـــه  از ابن عبـــاس روایت شده اســـت 

ی َرُســـوِل اهلِل؟لص؟ 
َ
 َجْبَرِئیُل؟ع؟ َعل

َ
 اهلِل؟لص؟  َفَنَزل

َ
وا َرُســـول ْن َیُســـّمُ

َ
ی أ

َ
ْرَبَعٌة َعل

َ
َفاْجَتَمَع أ

وٌر
�خُ
ُهعخَ

َ
َكَوالّل وا�بِ رخْ

أَ
ا ا�تَ یَمْرصخ �خِ �تَ �بْ

َك�تَ
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ّیُ �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا وَرِة: >�ی ِبَهِذِه الّسُ

ُه
َ
َكَوالّل ِ �خ ِم�ی َ �ی َرَع�خْ ِ

َك�خّ �تُ �خْ
أَ
َكا

َ
ُهل

َ
اَ�الّل َ �ب

أَ
ْدا

ی�تَ ْع�خِ
َ ُكْم�ی ما�خِ ْ �ی

أَ
ا �تَ

َّ
ل حِ

ْم�تَ
ُ
ك

َ
ُهل

َ
الّل

َر�خَ
ْد�خَ

ٌم*�تَ َرِ��ی
ْت ِبِه  

َ
أ ا َنّبَ ّمَ

َ
ْزواِجِه َحِدیثـــًا َفل

َ
ِبـــّیُ ِإلـــی  َبْعِض أ َســـّرَ الّنَ

َ
ُم<. َو ِإْذ أ ِك�ی

حَ
ْ
ُمال َعِل�ی

ْ
َمْول�ُکْمَوُهَوال

وا ِبِه  ْخَبـــَرْت ِبِه َو َما َهّمُ
َ
ی َما أ

َ
ُه َعل ْظَهَر اهلُل َنِبّیَ

َ
ْیِه  َیْعِنی أ

َ
ْظَهـــَرُه اهلُل َعل

َ
ْخَبـــَرْت ِبِه [ ِبِه َو أ

َ
ْی أ

َ
]أ

ْخَبْرُتِك ِبِه؟« )بحرانی: البرهان، 
َ
ْخَبْرِت ِبَمـــا أ

َ
: ِلَم أ

َ
ْخَبَرَها َو َقال

َ
ْی أ

َ
َف َبْعَضـــُه  أ ِمْن َقْتِلِه  َعّرَ

ج5، ص420؛ قمـــی: تفســـير قمـــی، ج2، ص375؛ فـــّراء: معانی القـــرآن، ج3، ص165؛ 
ابن ابی حاتم: تفســـير القرآن العظيم، ج10، ص3362؛ جرجانی: درج الدرر فی تفســـير القرآن 
العظيـــم، ج2، ص646؛ آلوســـی: روح المعانـــی، ج14، ص342؛ طبرســـی: ترجمۀ مجمع 
البيـــان، ج25، ص130؛ فخر رازی: التفســـير الکبيـــر، ج30، ص568؛ مقاتل بن ســـلیمان: 

تفسير مقاتل بن سليمان، ج4، ص375( 
 ّیُ �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا 1  »و أخـــرج ابن أبی حاتم به ســـند ضعیف عن ابن عباس قال  نزلت هذه اآلیـــة >�ی

ِبِی ؟لص؟« )ابن ابی حاتم: تفسير  َك<فی المرأة التی  َوَهَبْت َنْفَسها ِللّنَ
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ

القرآن العظيم، ج10، ص3362؛ سیوطی: الدر المنثور فی التفسير بالمأثور، ج6، ص241( 
2  ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج19، ص2912 
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داشـــتم که داســـتان دو تن از همسران رســـول خدا؟لص؟ را از عمر 
ُكما<1 دربارۀ آنان  و�بُ

ُ
ل
�تُ �تْ

ْدَصعخَ �تَ
ِه�خَ

َ
ىالّل

َ
ل ااإِ و�ب

�تُ
�تَ �خْ بپرســـم که آیۀ >اإِ

نازل شده اســـت  تا آنکه  ســـالی عمر به حج رفت  من نیز با او به 
حـــج رفتم  در بيـــن راه، عمر بـــه بيراهه رفت  من گمـــان بردم که 
گرفتم و با او رفتم   می خواهد دست به آب برساند  مشک آب را 
دیدم که در نقطه اى نشســـت  ایستادم تا کارش را کرد  سپس به 
ید(  آنگاه  یختم تا وضو بگیرد )یا دست خود را بشو دستش آب ر
کـــه اى امیرالمؤمنیـــن، آن دو زن از زنان رســـول خدا؟لص؟  گفتـــم 
ْد �تَ

ِه�خَ
َ
ىالّل

َ
ل ااإِ و�ب

�تُ
�تَ �خْ که خداى متعال دربارۀ ایشان فرموده است >اإِ

ُكما< چه کســـانی اند؟ عمـــر گفت: »ایـــن از تو عجب  و�بُ
ُ
ل
�تُ �تْ َصعخَ

اســـت، اى ابن عباس! آن دو زن عایشـــه و حفصـــه بودند « آنگاه 
کـــرد: »ما مردمان قریش  ســـخن را دنبال و داســـتان را چنین بازگو 
و اهل مکه، کســـانی بودیم که بـــر زنان چیره بودیم  چون به مدینه 
هجـــرت کردیم بـــه مردمانی برخوردیم که زنان بـــر آنان چیره بودند 
کردند به یادگیـــری از زنان  و هســـتند  رفته رفتـــه زنان ما هم آغـــاز 
کـــوی عوالی بود   ید، در  ایشـــان  خانۀ من در ســـرای امیه، پســـر ز
یی کردم؛ ولی  ى من از همســـرم خشمگین شدم و با او ترشرو ز رو
او پيوسته از در آشتی درمی آمد، من نیز آشتی نمی کردم  همسرم 
تر نیســـتی! به  کـــه از پيامبر باال گفـــت: "چرا آشـــتی نمی کنـــی؟ تو 
گر میان یکی از زنـــان پيامبر؟لص؟ با پيامبر؟لص؟  خدا ســـوگند، ا
ز به درازا نمی کشـــد   رت بيش از یک رو اختالفی بيفتد، این کدو

ز قهر می کند و شب آشتی " رو
1  »اگر )شما دو زن( به درگاه خدا توبه کنید )بهتر است(  به راستی دل هایتان انحراف پيدا 

کرده است« )التحریم: 4( 
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کـــه زنـــان پيامبـــر؟لص؟ هـــم هرکدام شـــان چنیـــن  کننـــد  گفتـــم 
یانکارنـــد  آن گاه گفت: "من همســـایه اى از انصار داشـــتم که با  ز
او نوبـــت گذاشـــته بودم  یک  بـــار او به خدمت رســـول خدا؟لص؟ 
رد؛ و یک  می رفـــت و خبـــر وحی و اخبـــار دیگر را بـــراى من مـــی آو
ز زمان داشـــتیم  نوبـــت هم مـــن می رفتـــم  در این میـــان، چند رو
کنیـــم  او گفت: ' قبیلۀ غســـان دارند  تـــا با آن همســـایه گفت وگو 
ى او  ز اســـب هاى خـــود را نعل می کنند تا به جنگ مـــا بيایند ' رو
به ســـوی خانه ام آمد، دِر خانه را کوبيد و گفت: 'پيشـــامد مهمی 
که آیا قبیلۀ غســـان آمده است؟ گفت:  رخ داده اســـت ' پرسیدم 
یداد از حملۀ غســـان مهم تر اســـت: رســـول خدا؟لص؟  '  نه، این رو
بيداد!  زنان خود را طالق داده است ' من در دل گفتم که اى دادو
حفصـــه، دختـــرم، بيچاره شـــد! مـــن ایـــن را همیشـــه پيش بينی 
کند و  که رســـول خدا؟لص؟ نتواند بـــا دختر مـــن زندگی  می کـــردم 
ســـرانجام او را طـــالق دهـــد  همیـــن که نمـــاز صبـــح را خواندم، 
که  لبـــاس پوشـــیدم و به ســـوی خانۀ حفصـــه روان شـــدم  دیدم 
حفصه گریه می کند  پرســـیدم که آیا رسول خدا؟لص؟ تو را طالق 
گفـــت: '  نمی دانم، ولی از من کناره گیرى کرده و در مشـــربه1  داد؟ 
عزلـــت گزیده اســـت ' به پيش غالم ســـیاهی رفتـــم و گفتم که از 
رسول خدا؟لص؟ اجازه بگیر تا داخل شوم  غالم سیاه بازگشت و 
گزیر به سوی  گفت: '  اجازه گرفتم، ولی حضرت چیزى نفرمود ' نا
مســـجد رفتم  پيرامون مســـجد گروهی را دیدم که می گریســـتند  

1  مشربه نام باغی است که ماریه در آن خانه داشت و برای همین، آن باغ را مشربۀ ام ابراهیم 
می نامیدند 
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کنار آنها نشســـتم  ســـپس غم و اندوه در درونم چیره شـــد  به  در 
رود بگیر  او  پيش آن غالم بازگشـــتم و گفتم که بـــرای عمر اجازۀ و
به اندرون رفت، ســـپس به پيش من بازگشـــت و گفت: 'من نام تو 
رود خواســـتم، ولی پيامبر؟لص؟ ســـکوت کرد و  را گفتـــم و اجازۀ و
که  که خواســـتم برگردم، غـــالم صدایم زد  چیزی نگفت ' همین  
برگـــرد و به درون بيا  حضرت اجازه فرمودند  به درون خانه آمدم  
دیـــدم که رســـول خدا؟لص؟ بـــه حصیـــرى تکیه داده و خشـــونت 
حصیر در بدنش نشـــان گذاشته اســـت  گفتم که ای رسول خدا، 
کـــه اهلل اکبر!  گفتم  آیـــا زنان خود را طـــالق داده ای؟ فرمـــود: '  نه '  
ای رســـول خدا، ما مردم قریش همـــواره بر زنان خود چیره بوده ایم  
ى کـــه بـــه مدینه آمده ایم زنان ما، اندک انـــدک از زنان اینجا  ز از رو
ى  ز درس آموخته انـــد؛ چـــون در مدینه زنان بر مـــردان چیره اند  رو
که او پاســـخ من را  گهان دیـــدم  از همســـرم خشـــمگین شـــدم  نا
ید و با من بی هیچ پروایی و بی اعتنا به خشم من، یکی به دو  می گو
می کند  من از این پاســـخ رنجیده خاطر شـــدم و آن را نپسندیدم  
زنـــم گفت: '  از اینکه پاســـخت را می دهم ناراحت می شـــوی؟ به 
رتی  گـــر کدو خدا ســـوگند زنان رســـول خدا؟لص؟ هـــم چنین اند  ا
ز بـــه درازا نمی کشـــد و تـــا شـــب با  پيـــش بيایـــد، بيـــش از یـــک  رو
گفتم  گفت وشنود می کنند ' من در پاسخ به همسرم  آن حضرت 
کار را بکند  که زنان رسول خدا؟لص؟ هم بد می کنند  هرکس این 
یانکار اســـت  پيامبر؟لص؟ لبخند زد  گفتم که ای پيامبر خدا،  ز
یباتر و در پيش  بـــه پيش حفصه رفتـــم و گفتم اینکه همتای تـــو ز
پيامبر خدا؟لص؟ محبوب تر اســـت، مایۀ حســـادت تو نشـــود  بار 
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دیگـــر پيامبـــر؟لص؟ لبخند زد  چون آن جناب را شـــادمان دیدم، 
گفتم که اجازه می دهی در پيش شما بمانم؟ فرمود: '  آری '  پس، 
کـــردم و نگاهی به پيرامـــون خانه افکندم   نشســـتم  ســـرم را بلند 
چیزی را ندیدم که چشمم را بگیرد، مگر هیبت و وقار جایگاه آن  
گفتم که ای رســـول خدا، دعا بفرما و از خدا براى امتت گشایشی 
درخواست کن  مردم فارس و روم با اینکه خدا را نمی پرستند چه 

گشاده اى دارند!  زندگی مرفه و 
تا این را گفتم، رسول خدا؟لص؟ برخاست و نشست  آنگاه فرمود: 
'  آیا تو ای پســـر خطاب، شـــک و گمان داری؟ آنها مردمانی اند که 
خوشی هایشـــان در این دنیا به شـــتاب به آنها داده شده اســـت ' 

که ای پيامبر خدا، برایم آمرزش بخواه "  گفتم 
که یک  ماه به پيش همسران خود  پيامبر؟لص؟ سوگند خورده بود 
گرفته بود، یزدان بزرگوار  که بر ایشان  نرود و به سبب خشم سختی 

او را سرزنش فرمود «1 
گون  سیدقطب می افزاید: »بخاری، ترمذی و نسائی، آن را از راه های گونا

کرده اند « با همین متن از زهری روایت 
1   علـــی بن ابراهیـــم قمـــی روایتـــی از ابن ســـیار از امام صـــادق؟ع؟ بازگو 
ا کرده اســـت که امـــام صادق؟ع؟ دربارۀ این ســـخن خداوند متعال >�ی
َك<فرمودند: »عایشـــه و حفصه از رفتن 

َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ُّ یی �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
ا

گاه شـــدند  پـــس پيامبر؟لص؟ فرمود: "به  یه آ پيامبر؟لص؟ به پيش مار

1  ســـیدقطب: فی ظالل القرآن، ج6، ص3615ـ 3614؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنان و روح 
الجنـــان، ج19، ص295_296؛ طباطبایـــی: الميزان، ج19، ص339_ 340؛ آلوســـی: روح 

المعانی، ج14، ص347؛ زمخشری: الکّشاف، ج4، ص566 
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خـــدا ســـوگند دیگر بـــه او نزدیک نخواهم شـــد!" و خداوند امـــر کرد که 
کفارۀ سوگند خود را بدهد 1«

ید:  2   هاشم بحرانی در البرهان به نقل از محمد بن قیس می گو
 ُّ یی �بِ

َهاال�خَّ
ُّ �ی
أَ
اا امام باقر؟ع؟ فرمود: »خداوند؟زع؟ به پيامبـــرش فرمود: >�ی

ْم< پس، آن را 
ُ
ك ما�خِ �یْ

أَ
ا �تَ

َّ
ل حِ

تَ
ْم�

ُ
ك

َ
ُهل

َ
الّل

َر�خَ
ْد�خَ

َك�تَ
َ
ُه...ل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
تُ

ِلَم�
سوگند قرار داد و رسول خدا؟لص؟ کفارۀ آن را داد « گفتم که با چه 
چیـــزی کفاره داد؟ فرمود: »ده فقیر را خـــوراک داد؛ برای هر فقیری 
یک پيمانه « گفتم که اگر کسی بخواهد کفارۀ او یک لباس باشد، 

سنجش چیست؟ فرمود: »لباسی که عورتش را بپوشاند «2

برخی از روایات تفسیری دیگر 
بيشـــتر مفســـران شـــیعه و اهل ســـنت، ذیل این آیات، روایات بســـیاری 
یر ســـه  روایت دیگر  رده انـــد کـــه پيـــش از این به آن هـــا پرداختیم  در ز را آو
یـــزی در  گـــزارش شده اســـت  حو کـــه از معصومیـــن؟مهع؟  را می خوانیـــم 

ید:  که می گو رده است  نور الثقلين روایتی را از زبان زراره آو
ید »تو بر من  از امـــام محمدباقـــر؟ع؟ دربارۀ مردی که به زنـــش بگو

اٍر  ُحَســـْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن اْبِن َسّیَ
ْ
ٍد َعِن ال ْحَمُد ْبُن ُمَحّمَ

َ
َثَنا أ

َ
 َحّد

َ
ْحَمُد ْبُن  ِإْدِریَس َقال

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
1  »أ

 
َ

َیَة  َقال
ْ

َك< اآل
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ّیُ �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا ـــی  >�ی

َ
ِبی َعْبِداهلِل؟ع؟: ِفـــی َقْوِلِه َتَعال

َ
َعـــْن أ

؟لص؟ َو اهلِل َما  ِبـــّیُ  الّنَ
َ

؟لص؟ َو ُهَو َمَع َماِرَیـــَة، َفَقال ِبـــّیِ ی الّنَ
َ
َعْت َعاِئَشـــُة َو َحْفَصـــُة َعل

َ
ل اّطَ

َر َیمیَنُه« )قمی: تفسير قمی، ج2، ص375(  ْقَرُبَها  فأمَرُه اهلُل أن ُیکّفِ
َ
أ

 :
َ

ِد ْبِن َقْیٍس َقال ِبی َنْجَراَن َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْیٍد َعْن ُمَحّمَ
َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
2  »َعِلّیُ ْبُن  ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ُه
َ
الّل

َر�خَ
ْد�خَ

َك�تَ
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمماا ّرِ

حَ
ِلَم�تُ ّیُ �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا ـــِه: >�ی  اهلُل؟زع؟ ِلَنِبّیِ

َ
ُبوَجْعَفٍر؟ع؟: َقال

َ
 أ

َ
َقـــال

ْطَعَم 
َ
: أ

َ
ـــَر؟ َقال

َ
ُت: ِبَم َکّف

ْ
 اهلِل؟لص؟  ُقل

ُ
َرَها َرُســـول

َ
َها َیِمینًا َو َکّف

َ
ُكْم< َفَجَعل ما�خِ �یْ

أَ
ا �تَ

َّ
ل حِ

ُكْم�تَ
َ
ل

: َثْوٌب ُیَواِری ِبـــِه َعْوَرَتُه« 
َ

ِکْســـَوِة؟َقال
ْ
 ال

ُ
َنا: َفَما َحّد

ْ
، ُقل

ٌ
َعَشـــَرَة َمَســـاِکیَن، ِلُکّلِ ِمْســـِکیٍن ُمّد

)بحرانی: البرهان، ج5، ص418؛ حویزی: نور الثقلين، ج5، ص368( 
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گر بر او چیره باشم، بر سر او  حرامی!« پرســـیدم  حضرت فرمود: »ا
کرده اســـت   یم که خداوند، او را بر تو حالل  می کوبم و به او می گو
اکنون چه چیزی او را بر تو حرام کرده اســـت؟ همانا او فقط سخن 
دروغـــی گفتـــه و ادعـــا کرده اســـت که آنچـــه خداوند بـــر او حالل 
گردانیده، حرام است  پس طالق و کفاره دادن بر او نیاز نیست « 
ُم ّرِ

حَ
تُ

ِلَم� ُّ یی �بِ
َهاال�خَّ

ُّ �ی
أَ
اا که ولی خداوند؟زع؟ می فرماید: >�ی گفتم  ســـپس 

َك<.  کّفارۀ آن  را واجب گردانیـــد؟ فرمود: »فقط کنیز 
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ماا

کرد که به او نزدیک  کرد و سوگند یاد  یه، را بر او حرام  ِقطبی او، مار
برای سوگندخوردن بر خود واجب  نشـــود و پيامبر؟لص؟ کفاره را از

کفاره برای حرام کردن نبود «1 دانست و این 

نقد و بررسی
این آیه اشـــاره می کنـــد که آنچه را پيامبر؟لص؟ بر خود حرام کرده اســـت، 
عملی از اعمال حالل بوده که رسول خدا؟لص؟ آن را انجام می داده است 
و چنـــد تن از همســـرانش از آن عمل ناخشـــنود بودنـــد و آن حضرت را در 
گزیر شد که سوگند  تنگنا قرار می دادند و آزار می رساندند؛ تا آن جناب نا
< بـــر این  ُّ یی �بِ

َهاال�خَّ ُّ �ی
أَ
اا بخـــورد و آن عمـــل را دیگـــر انجـــام ندهـــد  جملـــۀ >�ی

ِد ْبِن َسَماَعَة،  ِبی َنْصٍر، َعْن ُمَحّمَ
َ
ْصَحاِبَنا، َعْن َسْهِل ْبِن ِزَیاٍد، َعِن اْبِن أ

َ
ٍة ِمْن أ

َ
1  »َو َعْنُه: َعْن ِعّد

 :
َ

ّیَ َحَراٌم؟ َفَقال
َ
ْنـــِت َعل

َ
ِتِه: أ

َ
 اِلْمَرأ

َ
ُتُه َعْن َرُجٍل َقال

ْ
ل

َ
: َســـأ

َ
ِبی َجْعَفٍر؟ع؟، َقال

َ
َعـــْن ُزَراَرَة، َعْن أ

ْیَك؟ 
َ
َمَها َعل َك، َفَما َحّرَ

َ
َها ل

َّ
َحل

َ
ُه [: اهلُل أ

َ
ُت ]ل

ْ
َسُه، َو ُقل

ْ
ْوَجْعُت َرأ

َ َ
َطاٌن أل

ْ
ْیِه ُسل

َ
ْو َکاَن ِلی َعل

َ
»ل

اَرٌة« 
َ

 َکّف
َ

ْیِه َطاَلٌق َو ال
َ
 َیْدُخُل َعل

َ
ُه َحَراٌم، َو ال

َ
 اهلُل ل

َ
َحّل

َ
ّنَ َما أ

َ
َب، َفَزَعَم أ

َ
ْن َکذ

َ
ی أ

َ
ْم َیِزْد َعل

َ
ـــُه ل ِإّنَ

 :
َ

ـــاَرَة؟ َفَقال
َ

َکّف
ْ
َك  َفَجَعَل ِفیِه ال

َ
 اهلُل ل

َ
َحـــّل

َ
ُم ما أ ِبّیُ ِلـــَم ُتَحّرِ َها الّنَ ّیُ

َ
 اهلِل؟زع؟: یا أ

ُ
ـــُت: َقـــْول

ْ
َفُقل

ْیِه 
َ
؟لص؟ َعل ِبّیُ َما َجَعلَ الّنَ  َیْقَرَبَها، َو ِإّنَ

َ
ْن ال

َ
َف أ

َ
َة، َو َحل ِقْبِطّیَ

ْ
ْیِه َجاِرَیَتُه َماِرَیَة ال

َ
َم َعل َما َحّرَ »ِإّنَ

ْحِریِم« )بحرانـــی: البرهان، ج5، ص418؛  ْیِه ِفـــی الّتَ
َ
ْم َیْجَعْل َعل

َ
ـــِف، َو ل

ْ
َحل

ْ
ـــاَرَة ِفی ال

َ
َکّف

ْ
ال

حویزی: نور الثقلين، ج5، ص368( 
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که آنچه به آن جناب عتاب شده، نسبت به خودِ  آن جناب  لت دارد  دال
گســـترۀ رســـالت های او برای مردم  هم چنیـــن مراد از  بوده اســـت، نه در 
<، تحریم از ســـوی خدا  یی �خِ �تَ �بْ

َك�تَ
َ
ُهل

َ
الّل َ�ّلَ

أَ
ُمَماا ّرِ

حَ
تُ

یـــم در جملۀ >ِلَم� تحر
 �تَ

َّ
ل حِ

تَ
ُكْم�

َ
ُهل

َ
الّل

َر�خَ
ْد�خَ

یرا آیـــۀ >�تَ نبـــوده ، بلکه آن با نذر و ســـوگند اســـت؛ ز
ُم<1 که پس از این آیه آمده است،  ِك�ی

حَ
ْ
ُمال َعِل�ی

ْ
�ُکْمَوُهَوال

َ
ُهَمْول

َ
ْمَوالّل

ُ
ك َما�خِ ْ �ی

أَ
ا

لت دارد 2  بر این معنا دال
ین  عالمـــه طباطبایـــی در تفســـیر شـــریف الميـــزان، ذیل آیـــات آغاز
ردن شـــأن نزول های نقل شـــده بـــرای این آیات،  ســـورۀ تحریم، پس از آو
همـــۀ آن هـــا را نقـــد و بررســـی کرده اســـت  ایشـــان در نقد عســـل خوردن 
پيامبر؟لص؟ در خانۀ یکی از همســـران خود و با اشـــاره به توطئۀ حفصه 
کنده  یان بســـیار و جمله های پرا یســـد: »این روایت از راو و عایشـــه می نو
گفتار که همه در یک سیاق   نقل شده است، ولی به روشنی با آیات این 

است، همخوان نیست 3«
گون است  در بيشتر آن ها آمده است  روایات در این باره پرشمار و گونا
یه را ازبرای ســـخن حفصه بر خود حرام کرد، نه ازبرای گفتۀ عایشه؛  که مار
ا< حفصه بود، نه عایشه  و مراد حفصه  َكهدخ

أَ
ا َ �ب

�خْ
أَ
ا هم چنین گویندۀ >َم�خْ

یه را به  از ایـــن پرســـش این بود که چه کســـی به تو خبـــر داد که من خبـــر مار
عایشـــه رساندم؟ این روایات با اینکه بسیار اســـت، بازهم ابهام در جملۀ 
کـــه  <4 را نگشـــوده و روشـــن نکرده اســـت  ْع�خٍ �بَ َع�خْ

ْعَر�خَ
أَ
ُهَوا

ْعصخَ َ �ب
�خَ >َعّرَ

1  »بی گمان خدا براى شما ]راه[ گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست  
شماست و اوست داناى حکیم« )التحریم: 2( 

2  طباطبایی: الميزان، ج19، ص329 
3  همان، ص337 

4  »]پيامبر[ بخشی از آن را آشکار، و از بخشی ]دیگر[ چشم پوشی کرد« )التحریم: 3( 
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رســـول خدا؟لص؟ براى چه کســـی پاره ای از داستان را بازگو کرد و همۀ آن را 
یه از علی؟ع؟ چنین آورده است: »هیچ انسان  نگفت  در روایتی، ابن مردو
ى به خود اجازه نمی دهد که ته وتوى یک پيشـــامد را درآورد، چون  بزرگـــوار
 َع�خْ

ْعَر�خَ
أَ
ُهَوا

ْعصخَ َ �ب
�خَ خداى؟زع؟ دربارۀ رســـول گرامی اش می فرمایـــد: >َعّرَ

<؛ بخشی از داستان را با پی گیرى آشکار نمود و دنبالۀ آن را وانهاد «  ْع�خٍ �بَ
یه از ابن عباس  و نیـــز در روایتی که ابن ابی حاتم از مجاهد، و ابن مردو
که رســـول خدا؟لص؟  کرده انـــد، چنین آمده اســـت: »آن بخشـــی را  نقـــل 
یه بود؛ و آنچه را که از پی گیری اش  پی گیرى و کشـــف کرد، داســـتان مار
ى ابوبکر و عمر پس از درگذشت خود بود؛ چون  بازماند، داستان زمامدار

که خبر پراکنده شود «  می ترسید 
کرامت و  کار  کـــه کجاى ایـــن  در این دو روایت، پرســـش این اســـت 
یه __  که خانوادگی است__  کردن داســـتان مار ى اســـت؟ آیا افشـــا بزرگوار
گر کرامتی  ى ابوبکـــر و عمر، و یا ا ى اســـت، یا پنهان کردن زمامدار بزرگوار
گفته هاســـت؟ یک انســـان بزرگوار همواره رازهای  باشـــد، جدای از این 
خانوادگی و ناموســـی خود را پنهان می کند، و فقط آنچه همگانی است 

گزارش می دهد 1 را 
 �خْ ایشـــان نیز در نقد سخنان عمر با ابن عباس دربارۀ پرسش از آیۀ >اإِ

یسد:  ى<2، می نو
َ
ل ااإِ و�ب

�تُ �تَ
ایـــن داســـتاِن عمـــر بن خطـــاب، هـــم فشـــرده و هـــم گســـترده، از 

1  طباطبایی: الميزان، ج19، ص338 
2  »اگر ]شـــما دو زن[ به درگاه خدا توبه کنید ]بهتر است[  به راستی دل هایتان انحراف پيدا 
کرده است و اگر برضد او به یکدیگر کمک کنید، درحقیقت  خدا خود سرپرست اوست و 
جبرئیـــل و مؤمنان صالح ]نیز یاور اویند[ و گذشـــته از این، فرشـــتگان ]هم[ پشـــتیبان ]او[ 

خواهندبود« )التحریم: 4( 
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چند جا بازگو شده اســـت؛ ولـــی چنان که پيداســـت، این روایت 
که رسول خدا؟لص؟ به چند  ید  هیچ ســـخنی دربارۀ رازی نمی گو
تـــن از همســـرانش ســـپرده بود؛ و نیـــز در آن نیامده اســـت که آنچه 
آشـــکار، و آنچه از افشـــایش پرهیز شـــد، چه بوده اســـت؛ با اینکه  
یـــا از این  گو ردن ایـــن معانـــی ارزشـــمند اســـت  و نیز  به دســـت آو
یـــم حالل در این آیـــه، حرام کردن  کـــه مراد از تحر روایـــت برمی آید 
همـــۀ زنان رســـول خدا؟لص؟ بوده اســـت؛ ولی آیۀ شـــریفه، چیزی 
ید آن جناب   جز این را می فرماید؛ چون این آیه برآن اســـت که بگو
بهر  رد، و از می خواسته است تا خشنودی همسرانش را به دست آو
دلخوشـــی آنان چیزى را بر خود حرام کرده اســـت  افزون بر این ها، 
که چرا توبه کردن را فقط دربارۀ دو تن  در این روایات نیامده است 

رده و فرموده است: از زنان آن حضرت آو
ِه<1 �یْ

َ
اَهراَعل طخ �تَ �خْ ماَواإِ

ُ
ك و�بُ

ُ
ل
�تُ �تْ ْدَصعخَ �تَ

ِه�خَ
َ
ىالّل

َ
ل ااإِ و�ب

�تُ �تَ �خْ >اإِ
بررسی سوره های پيشین یا پسین سورۀ تحریم نشان می دهد که دو روند 
ســـازمان یافته بـــرای ســـرپيچی از پيامبر؟لص؟ در مدینـــه، آرام آرام نمودار 
زگار نازل شد و نشان داد که روند توطئه  می شـــد  ســـورۀ تحریم در این رو
بـــه درون خانـــۀ پيامبر؟لص؟ نیز رخنه کرده اســـت و چند تن از همســـران 
پيامبر؟لص؟ نیز با این روند هماهنگ شده، تا آنجا که رازهای خانه شان 
را پيـــش دیگران فاش می کردند  از دیدگاه ســـبب نزول، در میان روایات 
یه، ســـندی پذیرفته تـــر دارد  با برداشـــتن  ینـــب و مار یادشـــده، روایـــت ز
بخـــش کوچکـــی از ایـــن روایات که با جایگاه رســـول خدا؟لص؟ ســـازگار 
یافت که دو تن از همسران  نبود، می توان از این روایات با نگاهی گذرا در

1  طباطبایی: الميزان، ج19، ص340 
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یزی،  پيامبر __  عایشه و حفصه__ می خواستند که با هماهنگی و برنامه ر
یابند و ســـپس بـــا بازگوکردن آن ها در  نقطه ضعف های پيامبر؟لص؟ را در
میان مسلمانان، شخصیت و جایگاه معنوی و اجتماعی پيامبر؟لص؟ 
یی با آنـــان و جلوگیری  یارو کنند  آنگاه پيامبـــر؟لص؟ برای رو را سســـت 
از گمراهی همســـرانش باید اقدامی شایسته و به جا انجام می داد  ایشان 
کارش را طـــالق دهد یا آنهـــا را در تنگنا  می توانســـت که همســـران خطـــا
گذاشـــته و از بيرون رفتن آنان پيشـــگیری کند و… اما پيامبر؟لص؟ از روی 
بزرگـــواری راهـــی دیگـــر برگزید و کوشـــید تا با خشـــنودکردن همســـرانش، 
محبـــت آنان را به خود بيشـــتر کـــرده و فرمان پذیری آنـــان را افزایش دهد  
که برخی  کرد  برای همین، برای خشـــنودی همســـران خود، ســـوگند یاد 
از کارهـــای روایی را انجام ندهد که همســـرانش دوســـت نمی داشـــتند  
ید روشی که برای اصالح  ســـپس، خدای سبحان به پيامبر؟لص؟ می گو
رفتـــار و اخالق همســـرانت برگزیده ای، برای آنها ســـودمند نخواهدبود و 
فقـــط خـــود را به رنج و زحمت انداخته ای  از این رو، از ســـر دلســـوزی به 
آن حضرت می فرماید: »ای پيامبر بزرگوار، چرا برای خشنودی همسرانت 
چیزی را بر خود حرام می کنی که خدا بر تو حالل کرده است؟« قرآن کریم 
ید که پيامبر؟لص؟ چه چیزی را بر خود حرام کرد  به روشنی سخنی نمی گو
یرا دانستن این  و برای خشـــنودی کدام همســـرش این کار را انجام داد؛ ز
نکته برای درک پيام سوره، سودی ندارد  آنچه باید دانست، نشان دادن 
گزارش دادن ســـرپيچی  رفتار بزرگ منشـــانۀ پيامبر؟لص؟ با همســـرانش و 

همسران ایشان است 
کارهای روا را  که پيامبر؟لص؟ برای خشـــنودی همســـرانش،  از آنجـــا 
با ســـوگندخوردن بر خود حرام کرده بود، خداوند راه گشـــودن سوگند را به 
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ر شد و فرمود: »خدا روش گشودن سوگندهایتان را برای شما  ایشان یادآو
کرده است « مسلمانان روشن 

ر کنند که  بـــرای اینکـــه پيامبـــر؟لص؟ و مؤمنـــان این حقیقـــت را بـــاو
گذشت و بزرگواری رسول خدا؟لص؟ در اصالح همسرانش سودی ندارد، 
ر  آیۀ پســـین، یکی از خیانت های دو تن از همســـران پيامبر؟لص؟ را یادآو
گذشت و بزرگواری  که آنها شایســـتۀ این همه  می شـــود تا هم نشان دهد 
کنـــد که خدا  ری  پيامبـــر؟لص؟ نیســـتند، و هم بـــه این زنان خائـــن یادآو
پناه پيامبر خود اســـت و آنان نمی توانند خیانت هـــا و رفتارهای  پشـــت و
نادرســـت خـــود را از ایشـــان پنهان کننـــد  از این رو، در ادامـــه می فرماید: 
گر می خواهید شـــخصیت برخی از زنان پيامبر؟لص؟ را بهتر بشناســـید  ا
و بـــه حمایت خـــدا از پيامبر؟لص؟ پی ببرید، به این داســـتان بنگرید که 
که  پيامبـــر؟لص؟، نکته ای را از همســـران خود پوشـــاند و نمی خواســـت 
گاه شد و آن  را پيش  گاه شـــوند  اما یکی از همســـران پيامبر؟لص؟ آ آنها آ
کرد  بـــا بازگوکـــردن راز پيامبـــر؟لص؟ برای دیگـــری، خدا  دیگـــری فـــاش 

کرد  خیانت آن همسر را بر پيامبر؟لص؟ آشکار 
بـــارۀ این خیانـــت الزم بـــود، بـــرای پيامبر؟لص؟  کـــه در خـــدا آنچـــه را 
که نیاز نبود، بيان نکرد تا ســـبب آشـــفتگی ذهن  کرد؛ و آنچه را  آشـــکار 
کرده بود  که  کاری  که پيامبر، همسرش را از  پيامبر؟لص؟ نشود  هنگامی 
گاه کرد، آن زن با شـــگفتی گفت: »چه کســـی این پيشامد را با  به خوبی آ
این دقت به تو خبر داده است؟« پيامبر؟لص؟ فرمود: »خدای دانا و خبیر 

کرده است « گاه  من را از آن آ
افشـــای رازهـــای پيامبر؟لص؟ با زبان یکی از همســـرانش، نشـــان داد 
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کـــه  کار آن دســـته از همســـران پيامبر؟لص؟ که می خواســـتند به ایشـــان 
خیانت کنند، از این گذشـــته اســـت که با محبت و بزرگواری بتوان آنها 
گاه کرد و باید به فکر چـــارۀ دیگری بود و آن، برخورد از  را از اشتباه شـــان آ
یرا آنها گمان  جایـــگاه قدرت و تهدید آنان به طالق و مجازات اســـت؛ ز
یی  می برنـــد کـــه هم پيمانان آنها و ســـران روند نفاق و توطئـــه، چنان نیرو
دارند که پيامبر؟لص؟ ناچار اســـت در برابر آنها کوتاه بياید؛ از این رو، آنان 
هـــر کاری بکنند، پيامبر؟لص؟  نمی تواند آنها را مجازات کند  بنابراین، 
خدای ســـبحان افزون بر نشـــان دادن پشـــتیبانی خود از پيامبر؟لص؟، در 
برابر تبانی و همدســـتی زنان خیانتکار ایشان، با لحنی تهدیدآمیز، رو به 
دو زنی که رازهای ایشان را فاش کرده و به روند توطئه گرایش یافته بودند، 
گـــر از ایـــن کار خیانت بار به ســـوی خدا توبه  می فرمایـــد: »شـــما دو تن، ا
کنید، روشـــن می شـــود که دل های شما به ســـوی حق گرایش یافته و در 
گر برضد پيامبر؟لص؟، همدســـت  برابر حکم خدا تســـلیم شـــده اید؛ اما ا
یرا خداوند موالی اوست  که خداوند او را یاری می کند؛ ز ید، بدانید  شـــو

یند « و پس از خدا، جبرئیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان پشتیبان او
اقـــدام دیگر برای تنبیه و اصالح زنان خیانتکار این اســـت که به آنها 
یی با  گوشـــزد شـــود که پيامبر؟لص؟ هیـــچ نیازی بـــه ادامۀ پيمان زناشـــو
گر کارهای نادرســـت خود را دنبال کنند، رســـول خدا؟لص؟  آنها ندارد و ا
کـــه همـــواره از پيامبر؟لص؟  به آســـانی آنهـــا را طـــالق می دهـــد و خدایی 
پشـــتیبانی می کنـــد، به او همســـرانی بهتـــر از آنان نیز عنایـــت می کند  از 
همیـــن رو، آیـــۀ پســـین، خطاب به زنـــان خیانتـــکار پيامبـــر؟لص؟ و زنان 
گر دســـت از این کارتان  دیگـــری که بـــه آنان تمایـــل دارند، می فرمایـــد: »ا
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ردگارش  ید و نیاز شود که پيامبر؟لص؟ همۀ شما را طالق دهد، پرو برندار
بی درنگ همسرانی بهتر از شما به او می دهد «1

عالمه طباطبایی با نگرش به سیاق آیه، به نقد و بررسی روایت های 
یا تفسیر مختار، تفسیر ایشان باشد  گو که  شأن نزول پرداخته است 

1  خامه گر: تفسير روان، ص116_ 118 
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که در چارچوب ســـه فصل به آن ها  کتاب، پرســـمانی بيان شـــد  در این 
پاســـخ داده شـــد  ظاهر آیات متشـــابه که دربارۀ عصمت انبیا؟مهع؟ بيان 
شده اســـت، با نســـبت دادن گناه، خطا، اشـــتباه، گمراهی، فراموشـــی، 
تحریف احکام الهی، و… همراه اســـت که به عصمت انبیا؟مهع؟ خدشه 
که دربارۀ  گروهی از مفسران اهل سنت با کمک ظاهر آیاتی  وارد می کند  
رسول خدا؟لص؟ آمده است، بدون نگرش به سیاق آن و نیز چشم پوشی 
از قرائن دیگر مانند قرآن، روایات و عقل، در تفسیر آیات و با نادیده گرفتن 
شـــأن نزول، آیات را تفسیر کرده اند  ولی مفسران شیعه از دیدگاه دیگری 
کـــه در آغاز، واژه یـــا واژه هایی که در  آیات را بررســـی کرده    اند؛ بدین ســـان 
آیه ســـبب تشابه شده است را بررســـی و معنای بنیادین آن را در فرهنگ 
یان معتمد بين فریقین نقل  کرده اند، به دســـت  که لغو قرآن و بنا بر آنچه 
رند  سپس با دالیل عقلی و نقلی به تفسیر درست آیات می پردازند  می آو

و نیز از روایات اهل بيت؟مهع؟ بهره می گیرند 
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کبر: احســن الحديث، تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشــر، _  قرشــی بنایی، علی ا

چاپ دوم 1375 
_________ ، ________ : قاموس قرآن، تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ ششم 1371 _ 
کاشانی، فتح اهلل بن شکراهلل: منهج الصادقين في إلزام المخالفين، تهران: کتابفروشی _ 

اسالمیه، 1351 
يه(، سراوان: کتابفروشی نور، بی تا _ 

ّ
کاشفی، حسینعلی: تفسير حسينی)مواهب عل

گیالنــی، عبدالــرزاق: ترجمــۀ مصباح الشــريعة و مفتاح الحقيقة  تهران: دانشــگاه _ 
تهران، 1344_1343 

مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن: دايرةالمعــارف قــرآن كريــم، قم: بوســتان کتاب قم، _ 
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم، چاپ سوم 1382 

مصبــاح یــزدی، محمدتقی: اصول عقايد، تهران: شــرکت چاپ و نشــر بين الملل _ 
تبلیغات اسالمی، 1377 

معرفــت، محمدهــادی و ابومحمد وکیلــی: آموزش علوم قرآن، ترجمۀ التمهيد فی _ 
علوم القرآن، بی جا، بی نا، بی تا 
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مکارم شیرازی، ناصر: پیام قرآن، تهران: دارالکتب اإلسالمیة، چاپ نهم 1386 _ 
__________ ، ______ : تفسير نمونه، تهران: دارالکتب اإلسالمیة، چاپ دهم 1371  _ 
میبدی، احمد بن محمد: كشف االسرار و عدة االبرار )تفسير خواجه عبداهلل انصاری(، _ 

کبیر، چاپ پنجم 1371  تهران: امیر 

عربی 
آلوسی، محمود بن عبداهلل: روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی، _ 

بيروت: انتشارات دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بيضون، 1415ق 
ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد بن هبــةاهلل: شــرح نهج البالغــة، محقق/مصحح: _ 

محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی، 1404ق 
_____________ ، ______________________ : نهــج الحــق و كشــف الصــدق، بيــروت: _ 

دارالکتاب اللبنانی، 1982م 
یس، محمد بن احمد: المنتخب فی تفســيرالقرآن و النكت المســترجة من _  ابن ادر

كتــاب التبيــان، محقق: مهدی رجایی، قم: انتشــارات کتابخانۀ عمومی حضرت 
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 1409ق 

یه )شیخ صدوق(، محمد بن علی: اإلعتقادات، محقق: عصام عبدالسعید، _  ابن بابو
لفیة الشیخ المفید، 1413ق  قم: المؤتمر العالمي أل

___________________ ، _____________ :  عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟، محقق/مصحح: _ 
مهدی الجوردی، تهران: نشر جهان، 1378 

ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی: زاد المســير فی علم التفســير، محقق: عبدالرزاق _ 
مهدی، بيروت: دارالعربی، 1422ق 

ابن ســیده، علــی بن اســماعیل: المحكــم و المحيــط األعظــم، محقق/مصحــح: _ 
عبدالحمید هنداوی، بيروت: دارالکتب العلمیة، 1421ق 

ابن شهرآشوب، محمد بن علی: متشابه القرآن و مختلفة، قم: بيدار، 1369 _ 
ابن عبدالســالم، عبدالعزیز بن عبدالســالم: تفســير العزيز بن عبدالســالم، بيروت: _ 

دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بيضون، 1429ق 
ابن عطیــه، عبدالحــق بن غالب: المحرر الوجيز فی تفســير الكتاب العزيز، محقق: _ 

عبدالسالم عبدالشافی محمد، بيروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی 
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بيضون، 1422ق 
ابن فــارس، احمد بن فارس: معجم مقائيس اللغة، محقق/مصحح: عبدالســالم _ 

محمد هارون، قم: مکتب االعالم االسالمی، 1404ق 
ابن کثیر، اسماعیل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، محقق: شمس الدین، محمدحسین، _ 

بيروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بيضون، 1419ق 
ابن منظور، محمد بن مکرم: لسان العرب، بيروت: دار صادر، چاپ سوم 1414ق _ 
ابوحیان، محمد بن یوسف: البحر المحيط فی التفسير، بيروت: دارالفکر، 1420ق _ 
انصاری، زکریا بن محمد: فتح الرحمن شرح يلتبس من القرآن، بيروت: انتشارات _ 

دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بيضون، 1424ق 
ایجی، میرسیدشــریف: شــرح المواقف، تصحیح: بدرالدین نعسانی، افست قم: _ 

الشریف الرضی، 1325 
بحرانی، هاشم بن سلیمان: البرهان فی تفسير القرآن، تهران: بنیاد بعثت، 1416ق _ 
بغوی، حسین بن مسعود: تفسير بغوی المسمی بمعالم التنزيل، محقق: عبدالرزاق _ 

مهدی، بيروت: دار إحیاء التراث العربی، 1420ق 
تستری، ابو محمد سهل بن عبداهلل: تفسير التستری، بيروت: منشورات محمدعلی _ 

بيضون، دارالکتب العلمیة، 1423ق 
ثعلبی، احمد بن محمد: الكشف البيان المعروف بتفسير الثعلبی، محقق: ابی محمد _ 

ابن عاشور، بيروت: دار إحیاء التراث العربی، 1422ق 
جزایــری، نعمــت اهلل بن عبداهلل: عقود المرجان فی تفســير القرآن، محقق: مؤسســۀ _ 

فرهنگی ضحی، قم: نور وحی، 1388  
جوهری، اسماعیل بن حماد: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق: احمد _ 

عبدالغفور عطار، بيروت: دارالعلم للمالیين، 1376 
حائری طهرانی، علی: مقتنیات الدرر، تهران: دارالکتب اإلسالمیه، 1338 _ 
حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی: روح البيان، بيروت: دارالفکر، بی تا _ 
حلی )عالمه(، حسن بن یوسف بن مطهر: كشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد، _ 

تهران: مؤسسة النشر اإلسالمی، 1433ق 
____________ ، ___________________ :  نهج الحق و كشف الصدق، بيروت: دارالکتاب _ 

اللبنانی، 1982م 
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یزی، عبدعلی بن جمعه  نور الثقلين، مصحح: هاشم رسولی، قم: اسماعیلیان، _  حو
چاپ چهارم 1415ق 

خــازن، علی بن محمد: تفســير الخازن المســمی لباب التأويل فــی معانی التنزيل، _ 
مصحح: عبدالسالم محمدعلی شاهین، بيروت: دارالکتب العلمیة، منشورات 

محمدعلی بيضون، 1415ق 
دینوری، عبداهلل بن محمد: تفسير ابن وهب المسمی الواضح فی تفسير القرآن الكريم، _ 

بيروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بيضون، چاپ سوم 1424ق 
راغب اصفهانی، حسین بن محمد: مفردات الفاظ قرآن، بيروت: دارالقلم، 1412ق _ 
رضا، محمدرشــید: تفســير القرآن الحكيم، تفســير القرآن الحكيم الشــهیر بتفســير _ 

المنار، بيروت: دارالمعرفة، 1414ق 
زمخشری، محمود بن عمر: الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل _ 

في وجوه التأويل، مصحح: حســین احمد مصطفی، بيروت: دارالکتاب العربی، 
چاپ سوم 1407ق 

سبحانی، جعفر: عصمة األنبياء فی القرآن الكريم، قم: مؤسسۀ امام صادق؟ع؟، _ 
1420ق 

سبزواری نجفی، محمد بن حبیب اهلل: الجديد فی تفسير القرآن المجيد، بيروت: _ 
دارالتعارف للمطبوعات، 1406ق 

سلطان علیشاه، سلطان محمد بن حیدر: بیان السعادة فی مقامات العبادة، بيروت: _ 
مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ دوم 1408ق 

پنجم 1425ق  _  سیدقطب: فی ظالل القرآن، بيروت: دارالشروق، چاپ سی و
سیواسی، احمد بن محمود: عيون التفاسير، محقق: بهاءالدین دارتما، بيروت: دار _ 

صادر، 1427ق 
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر: الدر المنثور فی تفسير المأثور  قم: کتابخانه آیةاهلل _ 

مرعشی نجفی، 1404ق 
شوکانی، محمد: فتح القدير، دمشق: دار ابن کثیر، 1414ق _ 
شــیبانی، محمد بن حســن: نهج البيان عن كشــف معانی القرآن، محقق: حسین _ 

درگاهی، قم: نشرالهادی، 1413ق 
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صاحب، اســماعیل بن عباد: المحيط فی اللغة، محقق/مصحح: محمدحســن _ 
آل یاسین، بيروت: عالم الکتب، 1414ق 

طباطبایــی، محمدحســین: الميــزان فی تفســير القــرآن، بيروت: مؤسســة األعلمی _ 
للمطبوعات، چاپ دوم 1390 

طبرانی، سلیمان بن احمد: التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، اردن_  اربد: دارالکتاب _ 
الثقافی، 2008م  

طبرسی، احمد بن علی: اإلحتجاج علی اهل اللجاج للطبرسی، محقق/مصحح: _ 
محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی، 1403ق 

طبرســی، فضــل بن حســن: جوامع الجامع، مصحح: ابوالقاســم گرجــی، قم: حوزۀ _ 
علمیۀ قم، مرکز مدیریت، 1412ق 

_______ ، ______________ : مجمع البيان فی تفسير القرآن، مصحح: فضل اهلل یزدی _ 
طباطبایی و هاشم رسولی، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم 1372 

طبری، محمد بن جریر: جامع البيان فی تفسير القرآن، بيروت: دارالمعرفة، 1412ق _ 
طنطاوی، محمد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، قاهره: نهضة مصر، 1997م _ 
طوسی، محمد بن حسن: األمالی، قم: دارالثقافة، 1414ق _ 
______ ، _____________ : التبيان فی تفسير القرآن، مصحح: احمد حبیب عاملی، _ 

بيروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا 
طوسی، نصرالدین: تجريد اإلعتقاد، تهران: مکتب االعالم االسالمی، 1407ق _ 
طیب، عبدالحسین: اطيب البيان فی تفسير القرآن، تهران: اسالم، چاپ دوم 1369 _ 
کبــر غفاری، تهران: کتابفروشــی _  عاملــی، ابراهیــم: تفســير عاملــی، مصحح: علی ا

صدوق، 1360 
علم الهدی، علی بن الحسین: تفسير الشريف المسمی بنفائس التأويل، مصحح: _ 

مجتبی احمد موسوی، بيروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1413ق 
_________ ، _____________ : تنزيه األنبياء؟مهع؟  قم: الشریف الرضی، 1403ق _ 
فخــر رازی، محمــد بن عمــر: التفســير الكبيــر )مفاتيــح الغيب(، بيــروت: دار احیاء _ 

التراث العربی، چاپ دوم 1420ق 
یاد: معانی القرآن، محقق: محمدعلی نجار و احمد یوسف نجاتی، _  فراء، یحیی بن ز

قاهره: الهیئة المصریة العالمة للکتاب، چاپ دوم 1980م 
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فرات کوفی، فرات بن ابراهیم: تفسير فرات الكوفی، تحقیق: محمدکاظم محمودی، _ 
زارت ارشاد اسالمی، 1410ق  تهران: سازمان چاپ و انتشارات و

فراهیدی، خلیل بن احمد: كتاب العين، قم: نشر هجرت، چاپ دوم 1409ق _ 
زآبــادی، محمــد بن یعقــوب: القاموس المحيط، بيــروت: دارالکتب العلمیة، _  فیرو

1415ق 
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی: األصفی فی تفسير القرآن، محقق: پژوهشگاه _ 

علوم و فرهنگ اسالمی، محمدرضا نعمتی و محمدحسین درایتی، قم: مرکز النشر 
التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمی، 1418ق 

__________ ، ________________ : تفسير الصافی، مقدمه و تصحیح: حسین اعلمی، _ 
تهران: مکتبة الصدر، چاپ دوم 1415ق 

فیومــی، احمــد بن احمــد: المصبــاح المنير فی غريب الشــرح الكبيــر للرافعی، قم: _ 
مؤسسۀ دارالهجرة، چاپ دوم 1414ق 

القاضی عبدالجبار بن احمد الهمذانی المعتزلی: متشــابه القرآن، محقق: محمد _ 
ر، قاهره: مکتبة الدار التراث، 1386  عدنان زرزو

قرطبی، محمد بن احمد: الجامع ألحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو، 1364 _ 
قشیری، عبدالکریم بن هوازن: لطائف اإلشارات، محقق: ابراهیم بسیونی، قاهره: _ 

الهیئة المصریة العامة للکتاب، 2000م 
قمی، علی بن ابراهیم: تفسير قمی، محقق/مصحح: طّیب موسوی جزائری، قم: _ 

دارالکتاب، 1404ق 
قمی مشــهدی، محمد بن محمدرضا: كنز الدقائق و بحرالرغائب، تهران: ســازمان _ 

زارت ارشاد اسالمی، 1368   انتشارات و
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی: مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق/ _ 

مصحح: سیدهاشم رسولی محالتی، تهران: دارالکتب اإلسالمیة، 1404ق  
مراغی، احمد مصطفی: تفسير مراغی، بيروت: دارالفکر، بی تا _ 
بيــدی، محمــد بن محمــد: تاج العــروس مــن جواهر القامــوس، محقق/_  مرتضــی ز

مصحح: علی شیری، بيروت: دارالفکر، 1414ق 
معرفت، محمدهادی: التمهيد فی علوم القرآن، قم: حوزۀ علمیۀ قم، مرکز مدیریت، _ 

چاپ سوم 1410ق 
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مغنیه، محمدجواد: الجوامع الفوارق بین الســنة و الشــيعة، محقق: عبدالحســین _ 
مغنیه، بيروت: مؤسسۀ عزالدین، 1414ق 

كاشف، قم: دارالکتاب اإلسالمی، 1424ق  _  ______ ، _________ :  تفسير 
لفیة الشــیخ _  مفیــد، محمــد بن محمد: النكــت اإلعتقادية، قم: المؤتمر العالمی أل

المفید، 1413ق 
_____ ، _______________ : تصحيــح االعتقــاد اإلماميــه، محقــق: حســین درگاهــی، _ 

تهران: روشنای مهر، 1388 
مقاتــل بن ســلیمان: تفســير مقاتل بن ســليمان، محقــق: عبداهلل محمود شــحابه، _ 

بيروت: دار إحیاء التراث العربی، 1423ق 
نحــاس، احمــد بن محمد: اعــراب القرآن، بيروت: دارالکتب العلمیة، منشــورات _ 

محمدعلی بيضون، 1421ق 
نظام االعرج، حسن بن محمد: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، محقق: زکریا عمیرات، _ 

بيروت: منشورات محمدعلی بيضون، 1416ق 
نیشــابوری، محمــود بن ابوالحســن: وضــح البرهان فی مشــكالت القــرآن، بيروت: _ 

دارالقلم، 1410ق 
واحدی، علی بن احمد: الوجيز فی تفســير الكتاب العزيز، محقق: صفوان عدنان _ 

داوودی، بيروت: دارالقلم، 1415ق 

مقاله 
یابی روایات شأن نزول سوره تحریم«  فصلنامۀ پژوهش های _  خامه گر، محمد: »نقد و ارز

قرآنی _ 1، 1392، ص96_123 

وبگاه ها
 _.https://abrenoor.ir ابر نور
 _. https://www.ghadirestan.com الغدیر
 _.https://lib.eshia.ir کتابخانه مدرسه فقاهت
 _. https://alefbalib.com کتابخانه مجازی الفبا



155 همهربهمت

نرم افزارها
نرم افزار جامع التفاسیر نور 3 مؤسسه نور _ 
نرم افزار جامع األحادیث 3 مؤسسه نور _ 
نرم افزار قاموس النور 2 مؤسسه نور _ 




