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Abstract 
The verse of Mubahala (Surah Ali ‘Imran: 61) is one of the most significant Quranic 

evidences on the virtue and superiority of Ahl al-Bayt. Sunni and Shi’ite commentators and 
scholars have discussed different aspects of this verse during the history. One of the aspects 
which has not been addressed yet is the proportional relations between the verse of Mubahala 
and other verses of Imamah, Wilayah, and virtues of Ahl al-Bayt in the holy Quran. Using 
descriptive analysis and considering the rules of proportional relations between the above 
verses, this study aims to analyze the proportional relations between the verse of Mubahala 
and the most major verses of virtue regarding Imamah and Wilayah for Ahl al-Bayt. After 
analysis, it is concluded that there is a relationship between this verse and the most major 
virtue verses of Ahl al-Bayt; however, the relational rules between the verse and each of the 
other virtue verses are different in terms of the number of proportional relations. It should be 
noted that the verse of Mubahala confirms the verses of Mawadda, Wilayah, Obedience, and 
Pledge; as the verse of Pledge represents the innate condition of the verse of Mubahala. 
Moreover, the verse of Mubahala paves the way to declare the Imamah of Imam Ali (AS) in 
the verse of Announcement and there is a rational implication between the concepts of the 
verses Mubahala and Announcement.  
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  تیب ل اھلیحقوق فضا تایآ گریمباھله با د هیآ یمناسبت لیتحل
  ١ يد سجاد غالميس

  ٢برندق يكاوس روح
  )۱۷/۱۲/۹۶رش: يخ پذي؛ تار۲۹/۰۷/۹۶افت: يخ دري(تار

  دهيچك
شود.  يممحسوب  تيب اهل يلت و برتري، درخصوص فضين ادله قرآنيتر از مهم ،)٦١ (آل عمران: »مباهله« ةيآ

از  يكـ ي. انـد  كـرده  وگـو  بحـث و گفـت  ه يـ ن آيـ درباره ا ياز جهات مختلفخ يدر طول تار نيقيفرمفسران و دانشمندان 

ت و يـ ات امامـت، وال يـ گـر آ ياهلـه بـا د  ه مبيـ آ يقرآنـ  و درون ياست، ارتباط مناسـبت  شدهنآن پرداخته  بهكه  ييها جنبه

و بـا پـرداختن بـه قواعـد روابـط       يلـ يـ تحل  يفيبا استفاده از روش توص درصدد استن جستار، ياست. ا تيب ل اهليفضا

ت يـ نـه امامـت و وال  يل در زميات فضـا يـ ن آيتـر  ة مباهله با عمدهيآ يل ارتباط مناسبتيات مذكور، به تحلين آيب يمناسبت

آمـد كـه     دسـت  جه بهين نتيات مذكور، ايگر آية مباهله با ديآ يروابط مناسبت يابيل و ارزيبپردازد. پس از تحل تيب اهل

ات يـ ك از آية مباهله با هريآ يقواعد ارتباط يها گونه يارتباط دارد، ول تيب ل اهليات فضاين آيتر ة مباهله با عمدهيآ

ن مصـداق  ية مباهلـه مبـ  يـ اسـت، آ  يگر مختلف است. گفتنيكديمتفاوت و با  ياز جهت تعداد روابط مناسبت بحث مورد

ة مباهلـه اسـت.   يـ آ يانگر شـرط وجـود  يـ ة عهـد ب يـ باشد؛ چنانكه آ ية عهد مياالمر و آ ية اوليت، آية والية مودت، آيآ

ه يـ ه مباهلـه و آ يـ ون آن مضـم يغ است و سـرانجام بـ  يه تبليدر آ يساز ابالغ امامت امام عل نهية مباهله، زمينكه، آيضمن ا

  برقرار است. يغ داللت عقليتبل

  
 قرآن. به ر قرآني، تفسيت، امامت، روابط مناسبتيات والي، عصمت، آتيب ه مباهله، اهليآ دواژگان:يكل
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 مقدمه. ١

. اسـت  گريكـد ي بـا  اتيآ ارتباط و تناسب ، مسئلهيقرآن علوم برجسته مباحث از يكي

 آنهـا  نيب زيانگ شگفت ارتباط و نظم به سوره كي اتيآ قرائت با يمتفكر هرخوانندة بسا چه

ك سوره باتوجه بـه  يات ياغلب دانشمندان و مفسران به ارتباط آ يبير ترتيبرد؛ در تفس يم يپ

 و االتقـان  كتـب  در اتيـ آ تناسب از اند. منظور ات و شأن نزول آنها دقت داشتهياق آن آيس

 نيهمـ  زيـ ن انـد  داده اختصـاص » اتیـاآل نیبـ المناسـبات معرفة« به را يبخش كيهر كه البرهان

 نيبـ  انـد، تناسـب   كـرده  ذكـر  را» مناسبت« يلغو يمعنا آنكه از پس كتب نيا مؤلفان. است

 فيـ تعر اتيـ آ نيبـ  هـا  عالقـه  گـر يد انـواع  ايـ  ياليـ ، خي، حسيعقل ارتباط وجود به را اتيآ

 گـردن  سـخن  ياجـزا  نگارنـد:  يمـ  نيچنـ  (تناسـب)  يارتبـاط  نيچنـ  دةيفا درباره و كنند يم

 يمحكمـ  سـاختمان  ماننـد  كـالم  و ابـد ي يم قوت ارتباط بيترت نيبد و رنديگ يم را گريكدي

 . سـپس، )٢١٨ص، ٢جق، ١٤٢١  ،يوطي(سـ هسـتند   سازگار باهم آن مختلف يها قسمت كه شود يم

، ي(زركشـ پردازنـد   يمـ  آنهـا  اسباب و اتيآ نيب يرظاهريغ و يظاهر يها ارتباط انواع انيب به

َک  َفَمْن «« ة مباهلهيآ يمحتوا .)١٣١ص، ١ق، ج١٤١٠  َتعـاَلْوا َفُقـْل  اْلِعْلـِم  ِمـَن  جـاَءَک  مـا َبْعدِ  ِمْن  هِ یفِ  َحاجَّ
ْبناَءنــا َنــْدُع 

َ
ْبنــاَءُکْم  َو  أ

َ
ْنُفَســنا َو  ِنســاَءُکْم  َو  ِنســاَءنا َو  أ

َ
ْنُفَســُکْم  َو  أ

َ
 یَعَلــ اللــه َلْعَنــَت  َفَنْجَعــْل  َنْبَتِھــْل  ُثــمَّ  أ

ژه دانشـمندان و مفسـران   يـ ، موردتوجـه و يمتمـاد  يهـا  در طول قرن ؛)٦١(آل عمران: » نیاْلکاِذبِ 

كـه   ييها از جنبه يكياند.  وگو كرده جهان اسالم قرارگرفته است و دربارة آن بحث و گفت

نـه  يل در زميات فضـا يـ ن آيتـر  ة مباهله با عمدهيآ ياست، ارتباط مناسبت شدهنآن پرداخته  به

 ين پـژوهش درصـدد اسـت تـا ارتبـاط مناسـبت      يـ رو، ا نياست. ازا تيب ت اهليمامت و والا

ـ   تيـ ب ت اهـل يـ نـه امامـت و وال  يل در زميات فضاين آيتر ة مباهله را با عمدهيآ يقرآن درون

، )٢٣: يشـور (مـودت  ه ي، آ)١٢٤(بقـره:  ، عهد )٥٥مائده: ( تيوال، )٥٩نساء: ( اولواألمر، يات مورديآ

 ياساسـ  يهـا  رهگذر به پرسش نيق قرار داده و ازايو تدق ليـ را مورد تحل  )٦٧(مائده: غ يه تبليآ

  ر پاسخ دهد:يز

نـه امامـت و   يل در زميات فضـا يـ ن آيتر ة مباهله با عمدهين آيب يقرآن چه تناسب درون

 است؟ يات از چه نوع قواعدين آين ايب دهنده ارتباطوجود دارد؟ قواعد  تيب ت اهليوال



  ٧٩   |   تيب اهل ليحقوق فضا اتيآ گريمباهله با د هيآ يمناسبت ليتحل
 

 

ات امامـت،  يـ ده شـده اسـت كـه نخسـت بـه داللـت آ      ين مقصود، كوشـ يل به اين يبرا

المناسـبه،   ة علمين داللت، براساس نظريپرداخته شود و ازرهگذر ا تيب ل اهليت و فضايوال

فـرض   شيشود. پـ  يبررس، بحث موردات يگر آيه مباهله با دين آيموجود ب يها انواع ارتباط

ات به اشكال يمعناكه آ نيات موردنظر است؛ بدين آيب يقرآن درونن مسئله بر وجود رابطه يا

هـا،   داده ين پـژوهش در گـردآور  يـ گر مـرتبط هسـتند. روش ا  يكـد يو روابط گوناگون بـا  

 يفـ يك يل محتـوا يـ وه تحلي، شليوتحل هيتجزو در  يها، اسناد و در استناد به داده يا كتابخانه

 ) است.يليـ تحل يفي(از نوع توص

عه در مـورد اثبـات   يمفسران، متكلمان و محققـان شـ   يها شتر تالشيب ق:يقنه تحيشيپ

ات نگاشـته شـده   يـ ن آيـ ك ايـ كايبا استناد بـه   تيب ل اهليا فضاي تيب ت و امامت اهليوال

اق يواژه و س ي(از راه واكاو يقرآن ل درونيفرسا با استناد به دال طاقت يها است كه با تالش

عه يشـ  يهـا  اند. امـا در نگـارش   ات شأن نزول) انجام دادهيق رواي(از طر يقرآن ات) و برونيآ

 يشـود. بـرا   يده مـ يـ ، كمتر ديستميصورت س ات بهين آيا يقرآن و برون يقرآن ارتباط درون

، يي(طباطبـا  يسـوره شـور   ٢٣ة يـ آ ازجملهات وارده؛ ياز آ يل بعضيدر ذ زانيالمر ينمونه، تفس

ات پرداختـه اسـت.   يـ بـه ارتبـاط آ   )٢٧٤، ص١(همان، جسوره بقره  ١٢٤ة يو آ )٤٧ص، ١٨جق، ١٤١٧

ت يـ دكتر نجارزادگـان، تنهـا بـه كل    ياز آقا» تيات والير آيتفس يقيتطب يبررس«ز، كتاب ين

(نجارزادگـان،  ن نكرده اسـت  ييات مذكور را تبين آيب يدارد و وجه ارتباط يا ن مطلب اشارهيا

سـنده جهـت مشـخص    ي، نو»ريـ تطه هيـ آت در يـ ب اهل«ن، در مقالة ي. همچن)١٧٣ـ١٦٣ش، ص١٣٨٨

ن يـي عنـوان تع  ه مباهلـه را بـه  يـ ه مباهلـه اشـاره كـرده و آ   يت به آيب مصداق اهل يستيكردن ك

سـان،   ني. بـد )٧١، ص١٣٩١بخـش،   (تـاج ان نمـوده اسـت   يـ ك پـاراگراف ب يـ ت در يب مصداق اهل

ات يـ ن آيـ ا يوسـتگ يدر رابطه با ارتباط و پ يا ق مستقل و گستردهيگردد كه تحق يمالحظه م

  باهم صورت نگرفته است.  

و  تيـ ب دگاه اهـل يـ از د» مباهلـه «ه يـ ر آيتفستوان به مقالة  ية مباهله ميدر مورد خود آ

لت يه بـر فضـ  يزاده، اشاره كرد كه در آن به اثبات داللت آ ليلقار اسماعي، نگاشته اسنت اهل

دگاه يـ د يبررسـ اسـت. در ضـمن، مقالـه      اهل تسن پرداختـه  يها دگاهيد يو بررس تيب اهل

، يفيشـر معصـومه   و يعـ يرفمحسـن  نگاشـتة   ،عهيمباهلـه از منظـر مفسـران شـ     ةيدر آ يآلوس
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ه بـا  مباهلـ  ةيـ آ يقـ يتطب يبررسـ قرار داده است. مقالـة   يرا مورد نقد و بررس يدگاه آلوسيد

ر ين و تفسـ يـي ز بـه تب ين سازمندا محمدرض و ين ساجديحساز  تيب ل اهلين فضاييكرد تبيرو

 ين موضـوع نگاشـته شـده اسـت و همگـ     يدر ا ييها ه پرداخته است. مقاالت و كتابين آيا

ات يـ گـر آ يه مباهلـه بـا د  يـ آ يل مناسبتيبه تحل يچ اثريه است؛ اما هين آيت ايداللت بر اهم

ن مسـئله  يـ ن جسـتار بـه ا  يـ نپرداختـه اسـت كـه ا    تيـ ب ت اهـل يامامت و وال نهيل در زميفضا

  پردازد. يم

 يمعنـ  در اصـل بـه  » الَفْضُل « ل جمع واژهيفضا در لغت و اصطالح:» ليفضا«واژه 

ا يـ  ياز حد اعتـدال در كـار   درگذشتنا ي، چه در كم )١١٦، ص٩، ج١٤٣٠، ي(مصطفوافزون است 

 يكـ يان داشـته اسـت.   يـ متضـاد ب  يرا در دو معنـا » فضـل «اسـت. راغـب در مفـردات     يزيچ

مذموم و ناپسند مثل  يمعنا ، بهيگريده است و ديكه پسند يدر علم و بردبار يبرتر يمعنا به

، ي(راغـب اصـفهان  كه خشم بر آن واجب اسـت   يزيبر چ يخشم و غضب؛ حت يادتيا زي يبرتر

آن.  بـرخالف   شتر است و واژة فُضُوليده بيل در موضوع پسندكار بردن فَضْ . به)٦٣٩، ص١٣٧٤

گردد كه موجـب وجـه    ياطالق م  دهيپسند يها ل در اصطالح به مجموع صفتيعموماً فضا

ن مجمـوع  يـ ، ادرواقـع . (همـان) اسـت    يگـر يو د يت بر كسـ ياز جهت شخص يبرتر وز يتما

ف، از يـ ن تعريـ باتوجـه بـه ا  شـود.   يمـ  يگـر يت شخص بـر د يو افضل يل موجب برتريفضا

ن است كه امـام  يت اياست. افضل» تيافضل«ست دارا باشد يبا يكه امام م يها و صفات يژگيو

مطلق داشته باشـد و   يگران برتريها بر د ها و كمال حسنه، دانش يد در تمام صفات نفسانيبا

، ي(شوشـتر د سـت وجـود داشـته باشـ    يبا ينمـ  يو امر يمورد چيهان امت افضل از او در يدر م

كـه دربردارنـده    ياتيـ ، بـه آ »ت امـام يافضـل «عه در مباحث مربـوط بـه   ي. ش)٣٢٢، ص٢ق، ج١٤٠٩

 ينيو چـه در دانـش و كمـال اسـت، در اثبـات جانشـ       يچه در صفات نفسان تيب اهلل يفضا

ـ لـة المب يله يـ آ ازجملـه انـد؛   اسـتناد و اسـتدالل كـرده    و ائمـه اطهـار   يبالفصل امام علـ   تي

(احـزاب:  ر يـ ه تطهيـ ؛ آ)٢٧٤(بقره:ه انفاق ي؛ آ)٣(توبه:ه برائت ي؛ آ)٦١(آل عمران: ه مباهلهي؛ آ)٢٠٧(بقره:

 شده نازل تيب اهلكه در شأن  ياتيگر آيو د )٥٤(مائده:ه محبت ي؛ آ)١١٩(توبه:ن يه صادقي؛ آ)٣٣

  .)١٩٩، ص١ش، ج١٣٨٢، يطوس(ت آنان دارد يل و افضلياست، داللت بر فضا



  ٨١   |   تيب اهل ليحقوق فضا اتيآ گريمباهله با د هيآ يمناسبت ليتحل
 

 

» حــق«كــه از واژه » حقـوق « يلغو يمعنا لغــت و اصــطالح:در » حقــوق«واژه 

 معانيدر  لغتدر » حـق « يعنـ ين واژه؛ يـ كـه ا  )١٤٦٠، ص٤ق، ج١٣٩٩، ي(جـوهر گرفته شده است 

، ستي: راستا يرز حشر هــ بواژه،  نــ يا يوــ لغ نياـمعاز  برخي. ستا فتهر ركا به گوناگوني

ــنباش رنكاو ا يددتر يجادر آن  كه يقينو  ثابت، لتاعد ــشايس، دــ در  ستيرااوار، سزو  تهــ

 رــ ماآن، قر، تعالييربا، هـپذيرفت رتوـص رـما، نصيبو  هرـبه، سلطنتو  ملكل، مار، گفتا

ــنجو ا مقضي ــش ماـ ــعود،  قع واگ، مر، نديشيدوراه، دـ ــران مس ــقطع .)٦٨٩، ص١، ج١٣٩٤(جب ، يـ

خ احمدرضـا،  ي(شـ شك از  دــ بع يقيند، لموجوا جبالوا. )٣٣٢تـا، ص  ي، بيياي(درالحيت ـص ،اـپابرج

 ١٩٨٩گران، سـال يو د يم مصطفي(ابراهقع وا با مطابقو  حق رگفتا، ثابت د. موجو)١٣٣، ص٢، ج١٣٧٧سال

ــ(فراهباطل  . نقيض)١٨٧ ــر، نبـــ  .)٦، ص٣، ج١٤٠٩، يديـ ــنا يرؤ، اخد صفت ،يامـ ــور،  (ابـ ، ١٤١٤منظـ

 ماا ؛ستا فتهر ركا » بهحــق«واژة  يابر يدمتعد معاني، لغت نظراز  ستا شنرو .)٢٥٧ـــ٢٥٥ص

 يمعنا ثابت كه همچنينو  تثبو، سلطنت، دنبو قعوا با مطابق معانيق، فو معاني نميااز 

  .دارد يبيشتر دنموو  رظهو، دارد صفيو

ح، صطالا يك در آن يمعنا گاهي .دشو مي لستعماا نگوناگو معلو در، )وق(حقـــ  حق

 مختلفي معاني كريم به آنقر حاصطال در ست. حقا وتمتفا يگرد صطالحيآن در ا يمعنا با

ــق« واژة ربا ٧٤٢ كريم آنقر. در ستا فتهر ركا به از  صدده در ودحد. ستا فتهر ركا » بهحــــــ

ــحقو ممفهو به حق به طمربو، نهاآ ــميباش يقــ از آن اراده  ييگرد معاني، يگرد اردمو. در دـــ

ــفتر ركا به لمتعا ياخد يابر صفت مثابة بهآن، قردر  حق گاهي. ستا هشد ــسا هــ ــرا. تــ  يبـ

فعـل  « يمعنـا  ن واژه بـه يـ در قـرآن ا  .)٦٢(حـج: » ن بدان سبب است كه خـدا حـق اسـت   يا«مثال: 

ت در مقابـل  يهـدا  يمعنـ  حـق بـه  «؛ )٥١وسـف: ي(» يت خـارج يـ ت و واقعيقيحق«؛ )٨(روم:» مانهيحك

  .)١١١ـ٨٩ص، ١٣٩٠، يرمضان ي(علكار رفته است.  به يگر معانيو د )٣٢ونس:ي(» يگمراه

از، اختصـاص  يـ امت«مدنظر است كه در سه واژه » حقوق« يثبوت يدر مقاله حاضر، معنا

 يمعنـا  بـه  تيـ ب ل اهـل يمذكور است؛ حقوق فضا يوجود دارد و جامع همه معنا» و سلطنت

  باشد. ينازل شده است، م تيب كه مختص به اهل ياتيا آيازات يامت
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   ينظر يمبان. ٢

  اتيآ ييمحتوا . تناسب١-٢

از دانشمندان به عظمـت آن معتـرف هسـتند و علـم داشـتن       يارين علم، بسيدر مورد ا

 در »يعربـ  ابـن «نـه  يزم نيـ انـد. درا  دانسته يت كالم وحيدن به غاينسبت به آن را موجب رس

 همچـون  كـه  است يحد به گريكدي با قرآن اتيآ ارتباط: «سدينو يم نيديالمر سراج كتاب

 بـه  خداونـد  كـه  است يا ارزنده اريبس علم و منتظم آن يمبان و منسجم آن يكلمه، معان كي

 و خـود  نيبـ  و زده مهر آن ر بريناگز م،يافتين ياهل آن يبرا گشود، چون بدان يراه ما يرو

 مـورد  در »يراز فخر امام«ا ي. )٢١٧ص، ٢جق، ١٤٢١ ، يوطي(س »ميبرگرداند يو به و داده قرار خدا

 كنـد، خواهـد   تأمل سوره نيا بيترت عيبدا و نظم فيلطا در هركس: «است گفته بقره سورة

 اسـت،  معجـزه  اش يمعـان  شـرافت  و الفاظ فصاحت جهت از كه طور همان قرآن كه دانست

 .  )١٠٧، ص٧ق، ج١٤٢٠، ي(فخرراز »دارد اعجاز هم اتشيآ بيترت و نظم سبب به

 كـرده  اسـتفاده  يتـر  قيـ دق ريتعب از هرسوره يكل روح و جامع وحدت ميترس يقطب برا ديس

 و اغـراض  نيبـ  موجـود  يمعنـو  قرآن، تسلسـل  در يهنر يها يهماهنگ ازجمله: «ديگو يم است. او

  .)١٣٥، ص١، جق١٤١٢قطب،  بن ديس(» است گريد غرض به غرض از انتقال امر در آنها تناسب و اتيآ اقيس

 يا مجموعـه صرفاً  سوره هر كه دارد اصرار نكته نيا بر »ييطباطبا عالمه« ن،يمتأخر از

 هرسـوره  بـر  ريـ فراگ وحـدت  كيـ  باشـد؛ بلكـه   ينم يواحد جامع بدون و پراكنده اتيآ از

 از هردسـته  خداونـد  نكـه يا: «ديـ گو يمـ  و دهـد  يمـ  نشان را اتيآ يوستگيپ كه است حاكم

 كـه  اسـت  نيـ ا بـر  نهـاده، شـاهد   كيهر بر سوره نام و داده قرار گريد دسته از جدا را ياتيآ

 و مجموعـه  كيـ  از يقسمت در كه دارد وجود مجموعه هر در يوستگيپ و انسجامگونه  كي

 كـه  ميابيـ  يدرمـ  نيـ ازا. نـدارد  وجـود  خـاص  يوسـتگ يپ گـر، آن يد سوره و هرسوره انيم اي

 انيـ ب يبـرا  سـوره  هر. دارد تفاوت گريد يها سوره با هرسوره در موردنظر مقاصد و اهداف

 بـه  دنيرسـ  و هـدف  آن افتني انيپا با جز سوره كه است شده عرضه يخاص مقصد و هدف

  .)١٤، ص١ق، ج١٤١٧، يي(طباطبا »ابدي ينم انيپا مقصد آن
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ن دانشـمندان  يك سوره ـ بـ  يات كل ين آين مسئله ـ وجود ارتباط ب ياست، در ا يگفتن

، ١٣٨٦گـر،   (خامـه شـوند   يم مـ ينظر است كه در مجموع به چهار گـروه تقسـ   و مفسران اختالف

اسـت:   شـده  نازل مرحله كي در كه دانند يم ياتيآ نيب فقط تناسب را . گروه اول،)١٩ـ١٤ص

 ارتبـاط  درك« بـاعنوان  قـرآن  از برداشـت  روش كتـاب  در يبهشـت  نيمحمدحس دكتر ديشه

 ،. گـروه دوم )١٢صتـا،   ي، بـ يبهشت يني(حساست  كرده مطرح را هينظر نيا» قرآن اتيآ كيارگان

 هيـ كل نيبـ  ن گـروه، يـ اعتقاد ا اند. به دانسته گريكدي با جوار هم اتيات را تنها در آيآ تناسب

 ارتبـاط  نيا كشف مفسر فهيوظ و دارد وجود مناسبت و ارتباط سوره كي در جوار هم اتيآ

 چنـد  بـر  را مشـتمل  سـوره  . گـروه سـوم، هـر   )٣٤٢ص، ٢ق، ج١٤٢١، يوطي(سـ اسـت   زيانگ شگفت

 دارنـد،  اعتقـاد  جـوار  هم اتيآ ارتباط به كه مفسران از يدانسته است. برخ جداگانه موضوع

 اتيـ آ از هرمجموعـه  يگـذار  عنـوان  و يبنـد  دسته با اند، رفتهينپذ را سور يهندس ساختار اما

 عمـالً  گروه نيا .ندينما آسان خواننده يبرا را سوره يها م ايپ و ميمفاه اند، انتقال  كرده يسع

 بـه  را اتيـ آ از يبخشـ  موضوع هر و است يمتنوع موضوعات يدارا هرسوره كه اند رفتهيپذ

. اسـت  دهيـ برگز را روش نيـ ا نمونه ريتفس در يرازيش مكارم ناصر. دهد يم اختصاص خود

 يكلـ  عنوان هربخش در و كرده ميتقس چندبخش به را آن يسوره، محتوا هر يابتدا در يو

، ٢٤ج، ١٣٦٢، يرازيشــ ؛ مكــارم٤٣، ص١ق، ج١٤١٧، يي(طباطبــا اســت  نوشــته را آن بــه مربــوط اتيــآ و

 بـه  و انسـجام  در كـه   اند دانسته واحد تيجامع كي يدارا سوره را . گروه چهارم، هر)٣١٢ص

 »سـوره  روح و جـان «عنـوان   به جامع حد نيا از آنان از يبرخ. دارد نقش اتيآ يوستگيپ هم

ان شـد، اكثـر   ي. همانگونه كه ب)٢٧، صش ١٣٦٩عبداهللا شحاته، ؛ ٥، صم ١٩٩١، يمدن(محمد اند  كرده ادي

ره و محـدودة ارتبـاط   يـ ك سوره واقف هستند؛ اما در دايات يآ يدانشمندان به ارتباط درون

ك سوره باتوجه به يات يگر اختالف دارند. آنان جهت ارتباط برقرار كردن آيكديات با يآ

سوره ـ چه   هر در يوستگيپ و انسجامگونه  كياند كه  ات، تالش كردهياق و شأن نزول آيس

كـردن آن موضـوعات ـ را نشـان      يبنـد  جـوار و دسـته   ات هميآ يا بعضيك سوره يدر كل 

است كه مفسـران و دانشـمندان همـت خـود را بـر       يبير ترتين توجه در تفسيدهند. درواقع، ا

را نشـان دهنـد؛ امـا در مـورد      يو مناسبت يك سوره وجه ارتباطيات ين آياند كه ب ن داشتهيا

شـكل داده   يا رت نگرفته و در مورد آن قاعـده د تالش صويگونه كه با آن ير موضوعيتفس
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داشـته   ييفرسـا  ات قرآن تالش طاقتيآ يكه در ارتباط موضوع ينشده است. ازجمله كسان

ات، عـالوه بـر نشـان دادن    يـ ل آيـ در ذ ياسـت. و  زانيـ المر يدر تفسـ  يياست، عالمه طباطبا

موضـوع هسـتند    كيكه در  ياتيگر، تالش كرده است تا آيكديك سوره با يات يارتباط آ

قـرآن   به ر قرآنين آنها حاكم است را نشان دهد. درواقع، روش تفسيب ييك وحدت معنايو 

مفســران در  يبــير ترتيان شــد، در تفســيــدگاه اســت. همانگونــه كــه بيــن ديــاز ا يحــاك يو

ن يـ ل بـه ا ياند و قا سوره دقت داشته يك سوره به غرض و هدف كليات ين آيب يده ارتباط

روار يـ در آن سوره زنج يك هدف كليدن به يك سوره جهت رسيات يآ يتمامهستند كه 

است كه  ياتيكه بدان كمتر دقت شده است، آ يا اند؛ اما مسئله گر قرار گرفتهيكديدر كنار 

ر يل تفسـ يـ در ذ ييان شده است. همانگونه كه اشاره شد، طباطبايك موضوع بيدر قرآن در 

ك موضـوع اسـت همـت    يـ را كـه در   ياتيـ ن آيـي ر و تبيقرآن، به تفسـ  به ات با روش قرآنيآ

موضوع ارتباط برقـرار   ات همين آيكه ب ين روش به ابزار و قواعديا يگماشته است؛ اما برا

ح، مقاله حاضر درصدد است تا بـا توجـه بـه ارتبـاط     ين توضيكند، اشاره نكرده است. با ا يم

  رد.يكار گ بهان كند و يق بيك موضوع، آن قواعد را به شكل دقي

ن يشـ يپ يهـا  دگاهيگر به ديدگاه ديك ديد يرسد با ين، به نظر ميشيباتوجه به مطالب پ

نظـران   كه صاحب يدگاهياست؛ د يات موضوعين آيب يقرآن اضافه كرد و آن ارتباط درون

ن يـ انـد و در نحـوه و روش ا   ات دقت داشتهيآن آ يتنها به وحدت موضوع ير موضوعيتفس

 يدهـ  شده است، قواعد و روش ارتبـاط  ياند. در ادامه سع صورت نداده يارتباط تالش جد

 يقرآنـ  ارتبـاط درون  يعنـ يموضوع واحـد را برشـمرده و در مسـئله مقالـه؛      يات داراين آيب

  كار گرفته شود. به تيب ل اهليت و فضايات امامت، واليآ

  موضوع ات هميآ يارتباط ١انواع تناسب -٢-٢

شـوند در   يمحسوب م دهنده ارتباطموضوع كه ابزار  ات هميآ يقواعد تناسبات ارتباط

                                                                                                                   
1. Proportions. 
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نه بـودن  ي. قري؛ روابط عقلياند از: روابط لفظ ت نهفته شده است كه عبارتينيدو قاعده و قر

رمجموعـه و  يز يدارا هركـدام سـت كـه   ين دو مقولـه خـارج ن  يگر از ايز ديچ يبرا زيچ كي

  است.  يفروع

قات، تفكـرات و  ي، تصـد تصوراتاست و  يمعننده و نشانة يلفظ، نما :يروابط لفظ

، ١٣٩٢، ي؛ خوانسـار ٣٠٦، ص٢ش، ج١٣٦٥، يرازي(شـ شـود  يگران معلوم مية آن بر دليوس بهاستدالالت 

از علـم   كه ينحو بهء است يدارد؛ داللت بودن ش يگر، لفظ، داللت بر معنيد ي. ازسو)٧٠ص

 يعنـ ي(دود=دالّ  ر آتـش شـود؛ ماننـد داللـت دود بـ     يگـر حاصـل مـ   يز ديـ به آن علـم بـه چ  

شـود: داللـت    يم مـ يشده) كه خود به سه قسم تقس داللت يعني؛ آتش= مدلول؛ كننده داللت

  .يو داللت وضع ي، داللت طبعيعقل

ه است كه بـه  يه توجه به قرائن عقلين دو آيانواع روابط ب از گريد يكي :يروابط عقل

  توان اشاره كرد.  يل ميموارد ذ

م يگر اسـت كـه بـه شـش قسـم تقسـ      يد يا هيآ ساز نهيزمه يك آي د):ي(تمهساز نهيزم

ا يـ ا شـرط وجـود اسـت    يـ ا شـرط. و مشـروط اسـت    يا علت است و يا سبب است يشود:  يم

  ا عدم مانع است.يا است يمغت و يا غاياست  يمقتض

ق سبب و مسبب اسـت. درواقـع،   يه از طرين دو آينكه رابطه بيا يعني سبب و مسبب:

اسـت   يك وحـدت موضـوع  يـ گـر كـه در   يد يا هيـ است و در آ شده انيبه سبب يك آيدر 

ق يـ م، رفيح دغـ يد جبـر، سـم  يـ (فرگر اسـت  يء ديوجودش متقدم بر ش يئي، شگريد عبارت بهمسبب. 

آنچــه از » لــزم مــن وجــوده الوجــوديهــو مــا «ا، يــو  )٤١٢م، الــنص، ص١٩٩٦،  يرار جهــاميــالعجــم، ج

  )٣٨ق، ص١٤١٦ ،ي(عاملگردد. يد ميوجودش، وجود ملزم و پد

ه علـت  يـ ك آياست.  يموضوع، رابطه علت و معلول ه همين دو آيرابطه ب يعني علت:

ا علـت  يـ ك اسـت و  يـ ا علت نزدين علت يشود كه ا يمعلول آن علت محسوب م يگريو د

  .)٦٨ـ٦٧ق، ص١٤١٢، ي(جرجان (دور)معد

شـرط و   يكـ يه حـاكم اسـت كـه    يه شـرط يك قضـ يـ ه يـ ن دو آيبـ  شرط و مشروط:

ش، ١٣٧٣، ي(سـجاد  يا مقتضـ يـ ا وجود اسـت  ين شرط ي. ا(همان)شود يمشروط شمرده م يگريد

  .)٣٣٥، ص٤ج
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ه يـ ت داللـت آن آ يـ انگر هـدف و غا يگر بيد يا هيه نسبت به آيك آي ا:يت و مغيغا

ق يـ م، رفيح دغيد جبر، سمي(فر» ةیء فھو (العّلة) الغائ یما ألجله الش (وجود)ان کان «شود:  يمحسوب م

» سبب و مسبب« رمجموعهيز ييت و مغي. در اصول فقه غا)٥٥٣م، الـنص،  ١٩٩٦،  يرار جهاميالعجم، ج

ن پـژوهش در نحـوه   يـ گر وجـود دارد كـه در ادامـه ا   يد ي. روابط)١٠٤ق، ص١٤١٦، ي(عاملاست 

  ان خواهد شد.يها ب ارتباط

  يبحث و بررس. ٣

  مفسران دگاهية مباهله از ديمفاد آ  -١-٣

َک  َفَمْن « ْبناَءنـا َنـْدُع  َتعـاَلْوا َفُقـْل  اْلِعْلـِم  ِمـَن  جـاَءَک  مـا َبْعـدِ  ِمْن  هِ یفِ  َحاجَّ
َ
ْبنـاَءُکْم  َو  أ

َ
 َو  ِنسـاَءنا َو  أ

ْنُفَسنا َو  ِنساَءُکْم 
َ
ْنُفَسُکْم  َو  أ

َ
ة يـ موضـوع آ  .)٦١ ،(آل عمـران » نیاْلکـاِذبِ  یَعلَ  الله َلْعَنَت  َفَنْجَعْل  َنْبَتِھْل  ُثمَّ  أ

عه ياست كـه مفسـران شـ    ين استدالليد، اوليه دين زاويباطل است و ان حق و يز بييمباهله تم

را  امبريـ ، پيو سـلب  يان اثبـات يـ ه مباهلـه بـا دو ب  يـ ن آيشـ يات پيـ اق آياند. س بدان استناد كرده

ان نجـران  يحيئـت مسـ  يرا خرسند و بر محاجه با ه يله ويوس نيازهرجهت بر حق دانسته و بد

آن  يروزيـ ت پيـ در ارتبـاط بـا همـان داسـتان، ضـمن تثب      زيـ ه نين آيب كرده است. در ايترغ

، ٢ش، ج١٣٧٢، ي؛ طبرسـ ٤٦٨، ص٢تـا، ج  ي، بـ ي(طوسـ را مأمور دعوت به مباهلـه فرمـود    ي، وحضرت

عه يكـه مفسـران شـ    يا . نكته)٤٥١، ص١٤، جش ١٣٨٨، يآمل ي؛ جواد٢٢٤، ص٣، ج١٤١٧، يي؛ طباطبا٧٦٤ص

اند، دقـت   ان داشتهيب نيو حسن يت امام عليت خالفت و واليجهت استدالل در اثبات حقان

 يد در نزد خدا ازجهـت بـاطن  يشوند، با يمباهله حاضر م يكه برا يكسان ن است كه آنيدر ا

د عنداهللا باشند. يد با خود ببرد كه مؤيرا با يكسان امبريده را داشته باشند و پين عقيتر حيصح

 ييد از مقـام بـاال  يـ شـوند، با  يگرفتـه مـ  كار  ن هدف بزرگ بهيا يكه برا ين، اشخاصيبنابرا

عه آن را يكـه مفسـران شـ    يگـر يد يا هيح داده شوند. زاويگران ترجيبرخودار باشند كه بر د

ن ياسـت. آنهـا واالتـر   » ابناءنا، نساءنا، انفسنا«معنا و مصداق واژگان  اند، توجه به درنظر گرفته

لت يده و فضـ يـ ازجهـت صـحت عق  د خود را ييهستند كه خداوند تأ افراد زمان رسول اكرم

فه، بـه  ية شـر يان داشته است. در آيفه بية شرين آي، در اامبرير صحابه و خانواده پيآنان بر سا

، يزيحـو  ي(عروسعه يو متواتر است ـ بزرگان ش  يث قطعيات شأن نزول ـ كه از احاد ياستناد روا
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، ياسـترآباد  يني؛ حسـ ٦٦٨، ص١ق، ج١٤٢٤، يرازيشـ  يني؛ حسـ ٣٣٤، ص٢ق، ج١٤١٥، ي؛ بحران٦٥١، ص١ق، ج١٤١٥

، يضـاو ي؛ ب٣٠١، ص٣ق، ج١٤١٥، ي(آلوسـ  يو سـن  )١٢٢، ص٣ش، ج١٣٦١، ين اصـفهان ي؛ بـانو امـ  ١١٧ق، ص١٤٠٩

اتفاق معتقدند كـه   ، به)٢٤٧، ص٣ق، ج١٤٠١، ي؛ فخرراز٣٦٢، ص١م، ج١٩٧٩، ي؛ زمخشر٤٧، ص٢ق، ج١٤١٨

» ابناءنـا«نظـر دارنـد كـه     ئله اتفاقن مسيشده است، مفسران در ا نازل  در شأن اصحاب كساء

 ياشـاره بـه علـ   » انفسـنا«و  اشاره بـه فاطمـه  » نساءنا«و  نية فوق، اشاره به حسن و حسيدر آ

ه بـر  يـ ن، حمـل آ ياسـت. همچنـ   نفس رسول خـدا  يفه، علية شريآ يمقتضا . به(همـان) است 

رسـول باشـد.   تواند نفس حضرت  ينم يقتاً حضرت عليمحال است؛ چون حق يقيحق يمعنا

بـه   يافضـل و اولـ   امبريـ جهت كـه پ  اما مراد، مساوات و مماثلت با آن حضرت است و ازآن

 يز اولـ يـ شان است نيو مانند ا يكه مساو يتصرف در همه امور و شئون مسلمانان است، كس

؛ ٢٢٤، ص٣، ج١٤١٧، يي؛ طباطبـا ٧٦٤، ص٢ش، ج١٣٧٢، ي؛ طبرسـ ٤٦٨، ص٢تـا، ج  ي، بـ ي(طوسبه تصرف است 

گـر صـحابه پـرده    يبـر د  يعلـ  يحتمـ  يفه از برتـر يه شري. آ)٤٥١، ص١٤، جش ١٣٨٨، يآمل يدجوا

گونـه بـا    اسـت آن  ين، بر امت ضرورياست. بنابرا امبريپ» نفس«دارد؛ چراكه او همان  يبرم

  كردند. يامبر رفتار ميرفتار كنند كه با پ يعل

ث مـرتبط بـه آن را نقـل    يـ ة مباهلـه، احاد يـ ن ظـاهر آ يـي داشمندان و مفسران بعـد از تب 

ان يحيهجـرت، مسـ   كننـد كـه: در سـال دهـم     ين مضمون مـ يبا ا ياتيكنند و اشاره به روا يم

 يابيشـرف  يبـرا  ينـه فرسـتاند و وقتـ   يرا بـه مد  ينـدگان يق درباره اسالم، نمايتحق ينجران برا

» دياهـتم، عاقـب و سـ   « يها نفر از بزرگان آنان به نام حركت كردند، سه حضور رسول خدا

 از دسـت آنهـا   چـون  و آمدنـد  رسـول  مسـجد  در جماعـت  نيـ كردنـد. ا  يم يآنها را همراه

 نينفـر  گريكـد ي دربـاره  كه خواستآنها  از رسول ،ياله يبه وح برنداشتند، حيمس تيالوه

 بـا  اگـر  گفـت:  به آنها شب انيحيمس شد، اسقف قرار روز آن يفردا به وعده آن چون كنند.

 اصـحاب  با اگر و دينشو حاضر باشد؛ يم مطمئن خود كار به او كه ديبداند، يايب خود خانواده

روانـه   رسـول خـدا   يسـو  ان صبح روز بعـد بـه  يحيمس .ديكن مباهله يو با ديگرد حاضر آمد

اند.  مباهله آمده يبرا نيطالب، فاطمه، حسن و حس ياب بن يو عل امبريدند كه پيشدند. آنها د

و  ين مـرد پسـر عـم، وصـ    يـ هستند؟ به آنها گفتـه شـد: ا   يكساننان چه يدند: ايان پرسيحيمس

حسـن و   ن دو كـودك فرزنـدان فاطمـه   يـ اسـت و ا  ن زن دخترش فاطمـه يداماد اوست و ا
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؛ ٥٣ــ  ٤٣، صـص ٢ق، ج١٤١٥، ي؛ بحرانـ ٥٣ـ٤٣، صص١ق، ج١٤١٥، يزيحو ي؛ عروس١،١٠٤، ي(قمهستند  نيحس

  .)٣٦٣ـ٣٦٠، صص٤ق، ج١٤٠٨، يابولفتوح راز

 ة مودتية مباهله با آيرتباط آا -٢-٣

  ة مباهله.يمتن حاضر: آ
ْسَئُلُکْم  ال ُقْل «ة يآ ب:يمتن غا

َ
ْجراً  هِ یَعلَ  أ

َ
ةَ  ِإالَّ  أ ب یفِ  اْلَمَودَّ لت ي، بـر فضـ  )٢٣:ي(شور» یاْلُقْر

 يكـ يه را يـ ن آيا )١٧٥م، ص١٩٨٢، يعالمه حلـ ( يبرخژه آنان داللت دارد. يت ويو موقع تيب اهل

د معنـا شـده   يل شـد يو تما يدوست يمعنا اند. مودت به شمار آورده به ياز ادله امامت امام عل

 وارد عهيشـ  و سـنت  اهل طرق از كه ياريبس اتيروابراساس  .)٨٦٠ق، ١٤١٢، يراغب اصفهان(است 

 عترت او است يعني؛ خدا رسول شاوندانيخو يدوست» یالقرب یف مودت« از است، مراد شده

ــ ــر٢٨، ص٩ش، ج١٣٧٢، ي(طبرس ــوان٢٢٠، ص٤ق، ج١٤٠٧، ي؛ زمخش ــران )٢٩٠، ص٢ق، ج١٩٩٩، ي؛ نخج . مفس

اند. داللـت نخسـت، مـودت مـردم بـه       ان داشتهير بيه، دو نوع استدالل و تقريل آيعه در ذيش

، ٢٠ق، ج١٤١٩اهللا،  ؛ فضـل ٤٧، ص١٨ق، ج١٤١٧، ييطباطبـا (است آنان  يت علمي، مستلزم مرجعتيب اهل

ــادق١٧١ص ــ ي؛ ص ــ؛ ط١٦١، ص٢٦ش، ج١٣٦٥، يتهران ــودت   )٤٨١، ص١١ش، ج١٣٧٨ب، ي ــت دوم، م و دالل

 از گر سـخن، منظـور  ي. به د)١٧٥، يعالمه حلـ (آنان ، مستلزم وجوب اطاعت از تيب مردم به اهل

 نيـ ا كـه  بـوده  نيـ ا گـرفتن، تنهـا   قـرار  رسـالت  اجر و بر مردم تيب اهل مودت كردن واجب

ر معصـومانه را  يداده شوند، فهم و تفس ارجاع شانيا به مردمنكه يا يبرا باشد يا لهيوس محبت

از  يفـرا  يزيـ چ ينيت ديرند و مرجعيگ قرار مردم يعلم افت كنند و آنان مرجعياز آنان در

  ست.يت نياطاعت و تبع

ه مذكور وجـود دارد،  ين دو آيكه ب ي) انواع ارتباطدهنده ارتباط(قواعد  يرابطة مناسبت

  عبارت است از:

ن دو يبـ  ين وجه ارتباطياول »:يالقرب يف«ن مصداق مشخص يمباهله مب ةيآ .١

ان يحيمسـ ة مباهلـه خداونـد در مقابـل    يـ م؛ در آيابي يق آن درمية مباهله و مودت در مصاديآ

ده را يـ ن عقيتـر  حيصـح  يد در نزد خـدا ازجهـت بـاطن   يباكه  كند يم ينجران اشاره به كسان

 یَعَلـ اللـه َلْعَنَت ن قـرار دارد ( يدر مفهـوم مخـالف كـاذب   ن واژه يـ داشته باشند و صادق باشند. ا
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او را در برگرفتـه   ياست كه صفت صدق همة ابعاد وجـود  يصادق اطالق بر كس ).َن یاْلکاِذبِ 

همـان   يعنـ ين يـ ت، قول و فعـل او همگـون و هماهنـگ، مطـابق بـا حـق باشـد و ا       ياست و ن

نـدارد. پـس، مالزمـان     يو مالزمتـ  يمعن امبريآنان با پ يگونه نباشد همراه نياگر ا عصمت.

، ي؛ بحرانـ ٦٥١، ص١ق، ج١٤١٥، يزيحـو  ي(عروسـ عه ين مسـئله، شـ  يـ در اد معصـوم باشـند.   يـ با امبريپ

ــ٣٣٤، ص٢ق، ج١٤١٥ ــ يني؛ حس ــ٦٦٨، ص١ق، ج١٤٢٤، يرازيش ــترآباد يني؛ حس ــ ١١٧ق، ص١٤٠٩، ياس ــانو ام ن ي؛ ب

؛ ٤٧، ص٢ق، ج١٤١٨، يضــــاوي؛ ب٣٠١، ص٣ق، ج١٤١٥، ي(آلوســـ  يو ســــن )١٢٢، ص٣ش، ج١٣٦١، ياصـــفهان 

نظـر دارنـد.    ن آن اتفـاق يبر مصداق مع )٢٤٧، ص٣ق، ج١٤٠١، ي؛ فخرراز٣٦٢، ص١م، ج١٩٧٩، يزمخشر

ان يـ ب» یقربـ«را در مصـداق   يسنت اقوال متعـدد  مفسران اهلگر، يد يدر طرف وجه ارتباط

و..  امبريـ شـاوندان مـادر پ  ير، خوگيكـد يش، انصار، تودد ناس به ياند؛ ازجمله كفار قر داشته

سـو، بـا    كيـ اسـت. از    ه گشتهيآ ين اختالف مصداق موجب خلط در معناي. ا)١٣،١٣، ي(آلوس

شـود ـ     يمشـخص مـ   يالقرب ية مودت مصداق مودت فية مباهله در كنار آيقرار دادن مفاد آ

هـر دو   گر، هـدف نـزول  يد يدگاه اهل تسنن ـ و ازسو ياست در مقابل د يكه خود احتجاج

 شود.  يتر م ش روشنيازپ شيه بيآ

اسـت كـه صـفت صـدق همـة       يصادق، اطالق بر كسن شد كه لفظ يية مباهله تبيدر آ

ت، قول و فعـل او همگـون و هماهنـگ، مطـابق بـا      ياو را در برگرفته است و ن يابعاد وجود

 يالقربـ  يت از فيت و تبعيه اجرِ رسالت كه بر مرجعيهمان عصمت و آ يعنين يحق باشد و ا

درست اسـت كـه آنـان معصـوم باشـند، چـون        يداللت دارد. درواقع، اجر رسالت درصورت

 ١شـده اسـت.   ينهـ  خدا و رسول اكـرم  ياست، ازسو يكه عاص يت از مرجعيو تبع يرويپ

هسـتند كـه عصـمت     يمردم را بر مباهله دارند، كسـان  يت علميكه مرجع ين قربيجه، ايدرنت

  د شده است.ييآنان تأ

ة مباهلـه و عصـمت   يـ در آ» ابناءنـا، نسـاءنا و انفسـنا«ه، عصمت ين دو آيمشترك انقطه 

كنـد كـه در    يمـ  يه مودت است. خطاب قرآن اشاره به اشخاصـ يدر آ يقرب يت علميمرجع

                                                                                                                   
هَ  ِإنَّ . «١ ُمُر  ال اللَّ

ْ
 ).٦٢١/ ٢(ابن بابویه، » الخالق معصیة فی لمخلوق طاعة ال« )؛٢٨اعراف: »(ِباْلَفْحشاءِ  یأ
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ق يجـه، مصـداق آن شـناخته شـده بـوده اسـت. مصـاد       يكردنـد؛ درنت  يمـ  يعصر نزول زندگ

ن اسـت؛  ينظر دارند، مشخص و مب آن اتفاق، در خصوص يعه و سنيه مباهله كه شيمعصوم آ

ان شـده اسـت.   يب يمتفاوت يها دگاهيه مباهله، دينسبت به آ» يقرب«اما دربارة مصداق معصوم 

د يـ با ياند و اثبات شد كـه قربـ   را اهل كساء نقل كرده يق قربياز مصاد يكينكه يباتوجه به ا

ز بر عصمت اهل كسـاء داللـت   ينه مباهله يمقام عصمت باشند و آ يباشند كه دارا ياشخاص

ة مـودت  يـ انگر مصداق مشخص آية مباهله بين است كه آيه اين دو آيب يدارد؛ نسبت ارتباط

  است.  

ان كنـد  يـ را معصـوم ب  ينكه صـحاب يدالّ بر ا يچ نقليد دقّت داشت كه هيدر كنار آن با

ه و يـ دالت آنان تكل نبوده و تنها بر عيكدام از مفسران به عصمت آنان قا چيوجود ندارد و ه

ن و مصـداق  ياهـل كسـاء، مبـ    يعنـ ية مباهلـه؛  يـ ق آيمصـاد كنند. جان كالم آنكه،  ياستناد م

صـاحب عصـمت هسـتند و     ياشخاصـ  يمودت است؛ چراكه قربـ   ةيدر آ يالقرب يمشخص ف

از خانـدان   و حضـرت زهـرا   ني، حسـن ية مباهله امام عليتنها معصومِ زمان نزول، به گواه آ

  هستند. امبريپ

ه، يـ دو آ يازجهت ارتباط مصداق ة مباهله و مودت:ين دو آيب يرابطه تساو .٢

ق يمصـاد  يه، مشـترك بـودن در تمـام   يـ ن دو آيبـ  يحاكم است. شرط تسـاو  ينسبت تساو

ز صـدق كنـد و بازگشـت    يـ ة مباهلـه ن يـ ه مودت صدق كنـد، بـر آ  يهرآنچه بر آ يعنياست؛ 

ه مباهلـه  يه مودت مصداق آياز آ يهر فرد يعنيه است؛ ية موجبه كليه، قضين دو آيب يتساو

ه در يـ ن دو آيبـ  ين رابطـه تسـاو  يـ ة مودت است. اية مباهله مصداق آياز آ ياست و هر فرد

ة مباهله مفهـوم مخـالف كـاذب، صـادق     يان شد كه در آيه قابل اثبات است. بيارتباط مفاد آ

كنـد و   يربرگرفته باشد، اطالق ماو را د يكه صفت صدق همة ابعاد وجود ياست و بر كس

ة يـ همان عصمت و آ يعنين يت، قول و فعل او همگون و هماهنگ، مطابق با حق باشد و اين

داللت دارد. درواقع، اجر رسـالت واقـع شـدن     يالقرب يت از فيت و تبعياجرِ رسالت بر مرجع

ه يـ آ ق هـر دو يدرست است كه آنان معصوم باشـند. پـس، مصـاد    يدرصورت يمودت به قرب

ن وجـه  يـ ة مودت است. ايانگر مصداق مشخص آية مباهله بياند و مشخص شد كه آ معصوم
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ه را در وجـه مصـداق   يـ ل است و نسـبت دو آ يه دخيق دو آيدر ارتباط مصاد يمفهوم يربط

 دهد. يو مشترك جلوه م يتساو

  تية والية مباهله با آيارتباط آ -٣-٣

  ه مباهلهيمتن حاضر: آ
مـا« هيب: آيمتن غا ـهُ  ُکُم یَوِلـ ِإنَّ ـذ َو  َرُسـوُلهُ  َو  اللَّ ـذ آَمُنـوا َن یالَّ ـالةَ  ُمـوَن یقی َن یالَّ  ْؤُتـوَن ی َو  الصَّ

کاةَ  ژه امامـت  يـ و بـه  ائمـه ت و امامـت  يـ عه جهت اثبـات وال يش را )٥٥(مائده: » راِکُعون ُھْم  َو  الزَّ

ان كـرده  يـ نفـر ب  محدود به سهت بر مسلمانان را يه والين آياند. ا  استدالل و استناد كرده يعل

 يمعنا به» تيوال«از واژة  هيد توجه داشت كه منظور آيبا». ن آمنواي، الذخدا، رسول«است: 

گر از نسـبت  ينسبت به كس د ينكه كسيا يعني؛ )٥٣٣ق، ١٤١٢، يراغب اصفهان(است » يسرپرست«

ر يدر تـدب  ينـوع  بـه شود كه بتواند در امور او تصرف كـرده و   يبرخوردار م يكيو رابطه نزد

ت رسـول و آن جماعـت خـاص    يـ دهد كـه سـنخ وال   ياق نشان ميفاد كند. سيامور او نقش ا

امـده و  يشـتر ن يبـار ب  كي» یول«ژه آنكه واژه يو است؛ به يت الهيمان، از همان سنخ والياهل ا

ت خـدا  يـ . طبعـاً وال )١٤، ص٦: ج١٤١٧، يي(طباطبـا  انـد  عطـف شـده  » اللـه«به » ن آمنوایاّلذ«رسول و 

مطلق و حق تصـرف عـام او    يارداريرا در برگرفته و اخت ييشئون وال همه آنمطلق  يمعنا به

گـر مؤمنـان تنهـا    يد يهسـتند كـه سرپرسـت    يمؤمنـان مخلصـ  » ن آمنـوایاّلـذ«دهد و  يرا نشان م

ت يـ انطبـاق كامـل وال   يايـ گو» اءیـاول« يجـا  بـه » یولـ«ان شدن يمنحصر آنان است، و مفرد ب

 ياز مجـرا  يت الهـ يـ گـر، وال يد عبـارت  ت خداست. بـه يبر وال» ن آمنـوایاِلذ«ت يو وال امبريپ

  ابد.ي ياست كه توسط آنها بر مؤمنان تحقق م يجار» ن آمنوایاّلذ«ت يو وال امبريپت يوال

ه مـذكور  يـ ن دو آيكـه بـ   يانواع ارتبـاط  ):دهنده ارتباط(قواعد  يرابطة مناسبت

  وجود دارد عبارت است از:

ه يـ ن دو آيبـ  ين وجه ارتباطياول »:ن آمنـوایالذ«ن مصداق مشخص يمباهله مبه يآ

ان يحيمسـ ه مباهلـه خداونـد در مقابـل    يـ م؛ در آيابيـ  يق آن درميت و مباهله را در مصاديوال

ده را يـ ن عقيتـر  حيصـح  يد در نزد خـدا ازجهـت بـاطن   يباكه  كند يم ينجران اشاره به كسان

 یَعَلـ اللـه َلْعَنـَت  ن قـرار داردــ  يدر مفهوم مخـالف كـاذب  ن واژه يداشته باشند و صادق باشند. ا
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او را در برگرفتـه   ياست كه صفت صدق همة ابعاد وجـود  يصادق اطالق بر كس ـ  َن یاْلکاِذبِ 

همـان   يعنـ ين يـ ت، قول و فعـل او همگـون و هماهنـگ، مطـابق بـا حـق باشـد و ا       ياست و ن

نـدارد. پـس، مالزمـان     يو مالزمتـ  يمعن امبريآنان با پ يگونه نباشد همراه نياگر ا عصمت.

نظـر دارنـد.    ن آن اتفـاق ي، بر مصداق معـ يعه و سنين مسئله شيدر اد معصوم باشند. يبا امبريپ

، از رسـول خـدا و جماعـت خـاص اهـل      تيه واليآاق يدر سگر، يد يدر طرف وجه ارتباط

اق نشـان  ين سيشده است. ااد يمان به لسان حصر و اختصاص يتوده اهل ا يعنوان ول مان بهيا

 يت الهـ يـ مان، از همان سنخ واليت رسول و آن جماعت خاص اهل ايدهد كه سنخ وال يم

عطـف  » اللـه«بـه  » ن آمنـوایاّلـذ«امده و رسـول و  يشتر نيبار ب كي» یول«ژه آنكه واژه يو است؛ به

را  يـي ة شـئون وال همـ  مطلـق آن،   يمعنا ت خدا بهي. طبعاً وال)١٤، ص٦: ج١٤١٧، يي(طباطبا اند شده

، مؤمنان »ن آمنـوایاّلذ«دهد و  يمطلق و حق تصرف عام او را نشان م يارداريدر برگرفته و اخت

» یولـ«ان شـدن  يـ گر مؤمنان تنها منحصر آنان است، و مفرد بيد يهستند كه سرپرست يمخلص

ت خداست، يوالبر » ن آمنـوایاِلذ«ت يو وال امبريپت يانطباق كامل وال يايگو» اءیاول« يجا به

ة يـ آنظر وجـود دارد و نسـبت بـه     ن در مصداق اختالفيقين فريب» ن آمنوایالذ«اما در مصداق 

ن يب ين است كه: وجه ارتباطيست. حال سؤال ايبرخوردار ن يواحد ين مصداقيمباهله از تع

ن يـ هـم مـرتبط هسـتند؟ جـواب ا     ه بـه يـ ن دو آيـ ا اينهفته شده است؟ آ يزيه در چه چيدو آ

ق داللـت دارد،  يه كـه بـر عصـمت مصـاد    يـ پرسش، نخست در مفاد استنباط شده از هر دو آ

اسـت كـه    ياطـالق بـر كسـ   » صادق«ن شد كه يية مباهله تبياست. در آ يريگ يبحث و پ قابل 

ت، قـول و فعـل او همگـون و    يـ او را در برگرفتـه اسـت و ن   يصفت صدق همة ابعاد وجـود 

مؤمنـان  » ن آمنـوایاّلذ«ت، ية واليهمان عصمت. در آ يعنين يهماهنگ، مطابق با حق باشد و ا

» یولـ«ان شـدن  يـ گر مؤمنان تنها منحصر آنان است و مفـرد ب يد يهستند كه سرپرست يمخلص

ت خداسـت.  يبر وال» ن آمنوایالذ«ت يو وال امبريپت يانطباق كامل وال يايگو» اءیاول« يجا به

توانـد   يمـ  يجه، كسـ يدر نزد همه مسلمانان ثابت شده است؛ درنت چون عصمت رسول اكرم

بـار   كيـ » یولـ«كـه واژه   ييرد كه معصوم از خطـا باشـد. ازآنجـا   يقرار بگ يگاهين جايدر چن

ت يـ ، و وال(همان) اند عطف شده» الله«آن به  يو هر دو» رسول«به » ن آمنوایاّلذ«امده و يشتر نيب
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مطلـق و حـق تصـرف     يارداريرا در برگرفته و اخت يين والهمه شئو مطلق آن،  يمعنا خدا به

 است.    يحتم يامر» ن آمنوایالذ« يدهد؛ عصمت برا يعام او را نشان م

رسـول و «ة مباهلـه و  يـ در آ» ابناءنا، نساءنا و انفسـنا«ه، عصمت ين دو آينقطه مشترك ا
ان مسـلمانان  يـ در زمـان نـزول قـرآن در م    يت است. پس، معصـومان ية واليدر آ» ن آمنـوایالذ

عه و ية مباهلـه كـه شـ   يق معصوم آيوجود داشتند و خطاب قرآن مخصوص آنان است. مصاد

ن یالـذ«ن است؛ اما مصـداق معصـوم   يز مشخص و مبيدر خصوص آن اتفاق نظر دارند ن يسن
در مـورد   يكـدام از مـذاهب اسـالم    چيكه از هـ  ييست. ازآنجايت واضح نيه واليدر آ» آمنوا

 يفراوانـ  يهـا  نقل تيب ان نشده است و تنها در مورد اهليب يصحابه نقل يمعصوم بودن تمام

اهل كساء،  يعنية مباهله؛ يق آيمصاد جه گرفت كهيگونه نت نيتوان ا يعه وجود دارد، مياز ش

د معصوم باشـد و تنهـا معصـومان    يبا» یول«ت است؛ چراكه يوال  هين و مصداق مشخص آيمب

 امبريـ از خانـدان پ  و حضرت زهرا ني، حسنطالب ياب بن ية مباهله، علينزول به گواه آ زمان

 تواند باشد. ين افراد نميراز ايغ به» یول«هستند و 

  االمر ية اولية مباهله با آيل ارتباط آيتحل -٤-٣

  ة اطاعتيمتن حاضر: آ
  ای« ب:يمتن غا

َ
ذِ  َھایأ ِط  آَمُنوا َن یالَّ

َ
هَ  ُعوایأ ِط  َو  اللَّ

َ
ُسوَل  ُعوایأ ولِ  َو  الرَّ

ُ
ْمـرِ  یأ

َ
. )٥٩(نسـاء:  » ِمـْنُکم اْأل

كـرده اسـت. پـس، واجـب اسـت كـه        ي، امر جزم»اولواألمر«ه خداوند به اطاعت ين آيدر ا

ت دسـتور  يز باشـد كـه آنـان بـه معصـ     يرا اگر جـا ي، تنها بر طاعت دستور دهند؛ ز»اولواألمر«

اش آن اسـت   م، الزمـه يداده كه مطلقاً از آنان اطاعـت كنـ  نكه خداوند به ما دستور يدهند، باا

را هرگـز خـدا مـا را    ياست؛ ز ين، امر باطليكه خدا ما را به گناه كردن دستور داده باشد و ا

ن امـر  يـ ا يكرده است. وقت ينه يدهد، بلكه ما را از نافرمان يش دستور نمياز خو يبه نافرمان

ـ كه اطاعتشان واجب شده است ـ تنها به طاعـت     »مراولواأل«شود كه  يدا مين پيقيثابت شد، 

معصـوم باشـند.   » اولـواألمر«د يـ ، آن اسـت كـه با  يزيـ ن چيچنـ  يدهنـد و مقتضـا   يدستور م

 و انـد  معصـوم  كردارشـان  و گفتـار  در كـه  انـد  امـت  از ياولـواألمر افـراد   از ن، منظوريبنابرا
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است  واجب رسولش و خدا اطاعت كه ييمعنا همان نيع به است؛ واجب اطاعتشان يراست به

  .)٤٠٠ـ٣٩١، صص٤: ج١٤١٧، يي(طباطبا

ة مـذكور  يـ ن دو آيكـه بـ   يانواع ارتبـاط  ):دهنده ارتباط(قواعد  يرابطة مناسبت

  وجود دارد، عبارت است از:

ه در يـ مناسـبت در مـتن دو آ   االمر: ين مصداق اوليتر روشنن ية مباهله مبيآ

 تـر  روشـن واژه وجود دارد كـه در   ه مباهله سهيدر آ وهلة نخست در ساختارشان نهفته است.

ْبناَءنان است (يآن مب يستيو ك» االمر یاول«شدن مصداق 
َ
ْنُفَسناـ  ِنساَءناـ  أ

َ
ن، شـك  يقين فريب ).أ

ن، يوجود ندارد و مصداق آن را امام حسن، امام حس مذكور يها در مصداق واژه يا و شبهه

انـد   رفتـه يق را پذين مصـاد يـ ا متفقـاً انـد و   ذكر كرده رامبيپو خود  يعل، امام زهراحضرت 

ة يـ بـرخالف آ » االمـر یاولـ«امـا مصـداق    ؛)٢٤٧، ص٣، ج١٤٢٠، ي؛ فخرراز٢٩٧، ص٢، ج١٤٠٥(جصاص، 

در » االمـر یاولـ«اهل تسنن دربـاره مـراد و مقصـود از    ن مورد اختالف است. يقين فريمباهله ب

ران و يـ از مفسـران آن را ام  يانـد. برخـ   ه كـرده يـ ارادگاه متفاوت را يفه، چهار دية شرين آيا

؛ ١٦٥، ص٤تـا، ج  يعاشـور، بـ   ؛ ابـن ٥٢٣، ص١، ج١٤٠٧، ي؛ زمخشـر ٨٧، ص١٤١٦، يوطي(سـ داننـد   يحاكمان مـ 

را » االمـر یاول«گر از مفسران مراد از يد ي. برخ)١٩١، ص٣تا، ج ي، بي؛ طنطاو٦٥، ص٣، ج١٤١٥، يآلوس

گـردد،   يكه زمامدار جامعـه اسـالم   يهر شكل و به يهركساند و معتقدند  مطلق حكام دانسته

گـر آن را  يد ي. برخـ )١٥٥ــ ١٥٤، ص٥، جم ١٩٤٧د رضـا،  ي(رشـ د و شرط اطاعـت شـود   يق د بدونيبا

. )٦٨٦، ص٣، ج١٤١٢ قطـب،  بـن  ديسـ (كننـد   ياند كه خدا و رسولش را اطاعت مـ  ذكر كرده يمؤمنان

انـد   جماعت اهل حل و عقد از مسلمانان دانسـته  جامعه و يگر مراد از آنان را علمايد يبرخ

آن را  يز مصـداق واقعـ  يـ ان نيعي. شـ )١٥٥، ص٥، جم ١٩٤٧د رضـا،  ي؛ رشـ ١١٣، ص١٠، ج١٤٢٠، يراز فخر(

، ٧؛ فضـل،  ١٣٣، ٧، يتهرانـ  ي؛ صـادق ٣٩٠، ٤، ييطباطبا(اند  ان داشتهيع بين مكتب تشيراست يو علما ائمه

تر و بدون اختالف است؛  ة اطاعت روشنيمباهله نسبت به آ ةيآح، مصداق ين توضي. با ا)٣٢٣

اسـت و در كـدام    يزيـ ن دو مصـداق در چـه چ  يـ ا يدارند؟ وجه ارتباط باهم ياما چه ارتباط

و » االمـر یاولـ«در دو مقـام   يه، وجه ارتباط مناسـبت ينهفته است؟ با دقّت در دو آ هيآقسمت 

كـه اطاعتشـان واجـب شـده اسـت، تنهـا بـه طاعـت          »اولواألمر« نهفته است.» لعنت... فنجعل«
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معصـوم باشـند.   » اولـواألمر«د يـ ، آن اسـت كـه با  يزيـ ن چيچنـ  يدهنـد و مقتضـا   يدستور م

را يـ انـد؛ ز  معصـوم  كردارشـان  و گفتـار  در كه اند امت از ياولواألمر افراد از ن، منظوريبنابرا

كـرده   ينهـ  يا را از نافرمـان دهـد، بلكـه مـ    يش دستور نمياز خو يهرگز خدا ما را به نافرمان

االمر، اطاعت از معصـوم   يشود كه اطاعت از اول يدا مين پيقين امر ثابت شد، يا ياست. وقت

را در  يتنها كسان امبرية مباهله، پيد اطاعت شوند. در آيهستند كه با ياست و آنان معصومان

داشـتند. در آنجـا اشـاره بـه     ز يـ ن يونـد مقـام  ي، پيوند نسـب يجز پ امر مالعنه شركت داد كه به

مقـام در دسـت داشـتن امـر      ياند؛ جعل اله نشسته» يجعل اله«گاه يكند كه در جا يم يافراد

گاه كـه  ين جايكنند آن امر محقق شود. ا يزياراده چ هرگاهخداوند است كه » يكونيكن ف«

ل يه و تبـد ا در زنـده كـردن مـرد   يـ است؛ مانند مقـام انب  يقرّب اله يها گاهيجا نيتر مقرباز 

ت يـ عصمت است و همه آنان از حتم يعنيصه مشترك؛ يك خصي يعصا به اژدها و...، دارا

 چراكـه د معصـوم باشـند؛   يبا موردنظر. پس، افراد اند ثابتمعصوم بودن جهت انجام آن كار 

 ين فعليانجام چن يير از معصوم توانايرسد و غ يآن فعل تنها توسط معصوم به منصة ظهور م

االمـر تنهـا    يه در عصـمت نهفتـه اسـت. اولـ    ين دو آيح، وجه مشترك اين توضيرا ندارد. با ا

تنهـا در صـورت    يشـدن هسـتند و مقـام جعـل الهـ      سـته اطاعـت  يدرصورت معصوم بودن شا

 يگر، خطاب قرآن در عصر نزول قرآن بر افـراد يد ياست. ازسو تصور قابلعصمت داشتن 

همـه مشـخص و    ية مباهله بـرا يشناختند. مصداق آ يت آنان را همه ميمشخص است كه هو

ق، ١٤١٥، يزيحـو  ي(عروسعه يدارند؛ ش نظر اتفاقق ين بر آن مصاديقيهمه مفسران و دانشمندان فر

ق، ١٤٠٩، ياسـترآباد  يني؛ حسـ ٦٦٨، ص١ق، ج١٤٢٤، يرازيشـ  يني؛ حسـ ٣٣٤، ص٢ق، ج١٤١٥، ي؛ بحران٦٥١، ص١ج

ق، ١٤١٨، يضـاو ي؛ ب٣٠١، ص٣ق، ج١٤١٥، ي(آلوسـ  يو سـن  )١٢٢ص، ٣ش، ج١٣٦١، ين اصـفهان ي؛ بـانو امـ  ١١٧ص

ة اطاعـت در  يـ . اما مصداق آ)٢٤٧، ص٣ق، ج١٤٠١، ي؛ فخرراز٣٦٢، ص١م، ج١٩٧٩، ي؛ زمخشر٤٧، ص٢ج

تـا،   ي؛ ابـن عاشـور، بـ   ٥٢٣، ص١، ج١٤٠٧، ي؛ زمخشـر ٨٧، ص١٤١٦، يوطي(سمختلف است  ينزد فرق اسالم

و  )٦٨٦، ص٣ق، ج١٤١٢قطــب،  بــن دي؛ ســ١٩١، ص٣تــا، ج ي، بــينطــاو؛ ط٦٥، ص٣، ج١٤١٥، ي؛ آلوســ١٦٥، ص٤ج

انـد و   االمر معصـوم  ين مطلب كه اولياند. با در نظر داشتن ا نكرده يرا معرف يمصداق واحد

گـر  ية مباهلـه و د يـ ق آيكردنـد، همـان مصـاد    يم  يزندگ امبريكه در عصر پ يتنها معصومان

ة مباهله، اختالف ين آيق معيگذارد كه مصاد ينم يرا باق ير است، شكيه تطهيات چون آيآ
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امام حسـن،   جز به يكند و مصداق آن كسان ين ميرا شفاف و مب» االمر یاول«ل يمصداق در ذ

(جصـاص،  تواننـد باشـند    ي) نمـ انفسـنا(يعلـ )، امـام  نسائنا( زهرا) حضرت ابنائنا(ن، يامام حس

بودنـد و   يلتين مقام و فضـ يچن يآنان دارا، و تنها )٢٤٧، ص٣، ج١٤٢٠، ي؛ فخـرراز ٢٩٧، ص٢، ج١٤٠٥

 يمعرفـ  يگـاه ين جاين ذوات مقدسـه را در چنـ  يـ ا از ريـ غ بـه گر يد يخ صدر اسالم كسيتار

 نكرده است.  

گر هستند و براساس ساختار و مضـمون دو  يكديمرتبط با  يدر مناسبت شده انيبدو متن 

ان داشـته شـد،   يـ كه در شرح آن ب گونه هماناست.  يگرين مصداق مشخص ديمب يكيه، يآ

ه را ياست تا دو آ ين رهگذر معبريه در عصمت نهفته است كه ايمضمون مشترك هر دو آ

  گر گرداند.يكديبا  مرتبط يو مضمون ياز جهات مصداق

  ة عهدية مباهله با آيل ارتباط آيتحل -٥-٣

  ة مباهلهيمتن حاضر: آ
هُ  َم یِإْبراھ  یاْبَتل ِإذِ  َو « ب:يمتن غا بُّ ُھنَّ  ِبَکِلماٍت  َر َتمَّ

َ
ـ قاَل  َفأ ـاِس  جاِعُلـَک  یِإنِّ  ِمـْن  َو  قـاَل  ِإمامـاً  ِللنَّ

اِلم یَعْھدِ  ناُل ی ال قاَل   یتیُذرِّ  و » امامـت «ه بـر  يـ ن آيـ ا ي، مفـاد كلـ  سـو  كيـ از .)١٢٤(بقره، » نیالظَّ

كـه   همچنـان ه، امامـت اسـت؛   يـ در آ» عهد«داللت دارد. مراد از » عصمت«گر، بر يد يازسو

ن يز همـ يـ ن )١٠٨، ص١، ج١٤٢٢، ي؛ ابن جوز١٨٤، ص١، ج١٤٠٧، ي(زمخشرسنت  از مفسران اهل يگروه

چه در حـق خـود و    يگذار ت و كميدر اصطالح به هر معص »ظـالم«معنا را قبول دارند. واژة 

ن يـ گر آنكه در اينكته د .)٥٩٢ق، ص١٤١٢، ي(راغب اصفهان شود ياطالق م يا در حق الهيگران يد

شـمول و اسـتغراق    يوالم آمـده اسـت كـه حـاو     صورت جمع و همراه الف به» نیظالم«ه، يآ

ن مفهـوم  ين با ايامامت ظالم يرد. طبعاً نفيگ يبوده و همه انواع مراتب ظلم را دربرم يمفهوم

. عـدم ظلـم، شـرط    )٢٨٠، ص١، ج١٣٧٢، ي(طبرسـ  بـود ر، مالزم اثبات شرط عصمت خواهد يفراگ

است كـه   ياست و منصب امامت مقام ميمقام امامت به فرزندان ابراه يو اعطا يبرخوردار

 شود. يراز معصوم ـ كه مطهر از انواع ظلم باشد ـ اعطا نميغ به

ه مـذكور  يـ ن دو آيكـه بـ   يانواع ارتبـاط  :)دهنده ارتباط(قواعد  يرابطة مناسبت

  :وجود دارد، عبارت است از
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ة ين دو آيب ين وجه ارتباط مناسبتياول :ة عهدية مباهله مصداق مشخص آيآ -١

ان نجـران  يحيمسة مباهله خداوند در مقابل يم. در آيابي يق آن درميمباهله و عهد را در مصاد

ده را داشـته و  يـ ن عقيتـر  حيصـح  يد در نزد خدا ازجهت باطنيباكه  كند يم ياشاره به كسان

هِ  َلْعَنَت (ن قرار دارد يدر مفهوم مخالف كاذبن واژه يصادق باشند. ا صـادق   ).َن یاْلکـاِذبِ  یَعَلـ اللَّ

ت، قـول  ياو را در برگرفته است و ن ياست كه صفت صدق همه ابعاد وجود ياطالق بر كس

گونـه   نيـ اگـر ا  همان عصـمت.  يعنين يو فعل او همگون و هماهنگ، مطابق با حق باشد و ا

د معصوم باشند. يبا امبريمان پندارد. پس، مالز يو مالزمت يمعن امبريآنان با پ ينباشد همراه

ظـالم نبـودن    شـرط  بـه  ميه حضرت ابراهيز امامت را مختص به ذرية عهد نيگر، آيد يازسو

ه كـه بـر عصـمت    يـ ان داشته است كه مالزم با عصمت است. باتوجـه بـه داللـت هـر دو آ    يب

مباهله ة يگر است. آيد يا هينِ مصداق مشخص آيه مبيك آيق يق داللت دارد، مصاديمصاد

كه معصوم و مبرا از كذب و ظلـم هسـتند،    ميه حضرت ابراهيمصداق مشخص ذر نييدر تع

همـراه دارنـد    بـه  يرا صـادقان  امبريـ ان شد، مالزمت پيگونه كه ب دارد. همان يداللت مشخص

 قرارگرفتـه امبر در امـر مباهلـه   يـ ت پيـ ة مباهله در معيكه در آ كس آنكه معصوم باشند و هر

ان يـ ب امبريدر مالزمت پ» ابناءنا، نساءنا، انفسنا«ة يادق و معصوم باشد. در نص آد صياست، با

، ي؛ بحرانـ ٦٥١، ص١ق، ج١٤١٥، يزيحـو  ي(عروسعه يشات شأن نزول از يگشته است و با استناد به روا

ــ٣٣٤، ص٢ق، ج١٤١٥ ــ يني؛ حس ــ٦٦٨، ص١ق، ج١٤٢٤، يرازيش ــترآباد يني؛ حس ــ ١١٧ق، ص١٤٠٩، ياس ــانو ام ن ي؛ ب

؛ ٤٧، ص٢ق، ج١٤١٨، يضــــاوي؛ ب٣٠١، ص٣ق، ج١٤١٥، ي(آلوســـ  يو ســــن )١٢٢، ص٣ش، ج١٣٦١، ياصـــفهان 

 ه را در شـأن اصـحاب كسـاء   يـ ن آي، ا)٢٤٧، ص٣ق، ج١٤٠١، ي؛ فخـرراز ٣٦٢، ص١م، ج١٩٧٩، يزمخشر

ة فـوق، اشـاره بـه حسـن و     يـ در آ» ابناءنـا«دارند كـه   نظر اتفاقن مسئله ياند و در ا نازل دانسته

. )٦٢ــ ٤٦ ،٣ ١٤٠٩، سـال ي(شوشـتر است  ياشاره به عل» انفسـنا«و  اشاره به فاطمه» نساءنا«و  نيحس

هسـتند كـه    يانـد و كسـان   ميحضـرت ابـراه   هيـ ذرن اشـخاص مصـداق مشـخص    ي، اجهيدرنت

گـاه و مقـام امامـت را    يامبرند كـه جا يوجودشان به ظلم آلوده نشده است و صادق و مالزم پ

  دارا هستند.
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جعـل  «مباهله ة يآ يمفهوم مركز :ة مباهلهيآ يانگر شرط وجوديعهد بة يآ -٢

ن مقـام  يـي تب«ة عهـد،  يآ ياست و مفهوم مركز» تيب و اهل امبرين توسط پيبر كاذب يلعن اله

 ميه حضـرت ابـراه  يـ امامت، مشروط بر عدم ظلـم در ذر « يدر وجـه ارتبـاط مناسـبت    اسـت؛ 

انـد و   ميه حضـرت ابـراه  يـ مصـداق مشـخص ذر   تيـ ب جه حاصل شد كه اهـل ين نتين، ايشيپ

 يامبرنـد و دارا يهستند كه وجودشان به ظلم آلوده نشـده اسـت و صـادق و مـالزم پ     يكسان

عهد را ة يآگر يد يتوان ارتباط مناسبت ين مقدمه، ميگاه و مقام امامت هستند. باتوجه به ايجا

؛ چراكـه  انـد  قرارگرفته يالهگاه جعل يمباهله در جاة يآدانست كه در  يكسان يشرط وجود

خداوند را بر مباهله داشته  يكونيف كنرد و امر يقرار بگ يگاه جعل الهيتواند در جا يم يكس

ن يارازيـ غ بـه ده باشـد و  ي) رسـ اءاهللايـ اولا يامبر و امامت (يپ يعنيدرجه؛  نيتر يعالباشد كه به 

ة يـ آق در يان آن مصـاد يـ . برا ندارد يگاهين جايسته قرار گرفتن در چنيگر شايد يافراد كس

گـاه و  ين جايكه همان ذوات مقدس هستند، داللت بر چنـ » ابناءنا، نساءنا، انفسنا«يعنيمباهله؛ 

را كـه همـان    يگاهين جايچن ية مباهله شرط وجودي، آجهيدرنتامامت.  يعنياست؛  يا مرتبه

را در مالزمت آن امر  يان كرده است و وجه مناسبتيعدم ظلم و مالزمت بر عصمت است، ب

 توان برشمرد. يم

  غية تبلية مباهله با آيارتباط آ -٦-٣

  ة مباهلهيمتن حاضر: آ
ھـا الّرسـول یا أیـ«ر عبارت يغ با توجه به تفسيتبلة يآ ب: دانشمندان و مفسران دريمتن غا

ْغ  ْنِزَل  ما َبلِّ
ُ
َک  ِمْن  َک یِإلَ  أ بِّ ْغَت  َفما َتْفَعْل  َلْم  ِإْن  َو  َر ، »عصـمک مـن النـاسیواللـه «و  )٦٧(مائده:  »ِرساَلَتهُ  َبلَّ

ل يكه عدم ابالغ آن برابر است با عدم ابالغ كـل رسـالت، اشـاره و تفصـ     يام الهيت پيبه اهم

ت موضوع است، آن ية اهمكنند انيبات شأن نزول كه يت رواياند و براساس اهم بحث داشته

؛ ٢٣٦، ص٣تـا، ج  يبـ ، يطوسـ ؛ ١٨٤، ص١٤١٣د، يـ خ مفي(شـ اند  ر كردهين و تفسييتب يرا بر امامت امام عل

، يض كاشـان ي؛ فـ ٤٤، ص٦، ج١٤١٧، يي؛ طباطبـا ١٦٢، ص١٤٠٩، ياسـترآباد  يني؛ حس٢٠٢، ص٥، جش ١٣٧٢،  يطبرس

گـر وجـه   ي. د)٢٧، ص٢٣، جش ١٣٨٨، يآمل ي؛ جواد٣٤٨، ص٤، جش ١٣٦، ياصفهان ي؛ بانو٢٨٥، ص١، ج١٤١٨
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ان شده است كه اتقـان كامـل در   ير بنيث غديبراساس حد يعه بر امامت امام علياستدالل ش

ل بـه مسـئله   يـ را در ن يمهمـ  يقرآنـ  ها و شـواهد درون  ه نشانهيمسئله مورد نظر دارد و خود آ

، و بـه  يعيشـ  يـي منـابع روا  يقرآنـ  ن مسئله، براساس شواهد برونيسازد. ا يمذكور رهنمون م

مربوط است. علّامـه   يت و امامت عليوال ير خم و اعالن عموميان غدين به جريقياتفاق فر

  ح كـرده يسنت نقل و تصـر  نفر از مفسران و محدثان اهل ٣٠ان شده را از ي، شأن نزول بينيام

، ١٤١٦، ينـ ي(امنازل شده است  امبريپفه يعنوان خل به يه درباره انتصاب امام علين آياست كه ا

، ي(طبرسـ اسـت   امبريـ نازل شـده بـر قلـب پ    يها ن سورهي. سورة مائده از آخر)٤٢٨ـ ٤٢٣، ص١ج

ــ ٤٠٥ص ١٠ج، ١٣٧٢ ــو از آ )٤٠٦ـ ــات آن، آي ــة تبلي ــر  ي ــم هج ــال ده ــه در س ــت ك و در  يغ اس

امبر جهت ابالغ آن امر مهـم نـازل   ير خم بر پيالحجه در غد يروز هجدهم ماه ذ حجةالوداع

  .)٢٣٢ـ٢٣٠، ص١، ج١٤١٦، يني(امشده است 

ه مـذكور  يـ ن دو آيكـه بـ   يانواع ارتبـاط  ):هندهد ارتباط(قواعد  يرابطة مناسبت

 وجود دارد، عبارت است از:

مضـمون دو   يارتبـاط مناسـبت   :يساز ابالغ امامت امام عل نهيمباهله زمة يآ -١

، در يغ در سال دهم هجرية تبليم. آيابي يداللت و مصداق آن درم يه را براساس چگونگيآ

 ایـ« يعنـ يغ؛ يه تبلين به قسمت اول آين و پسيشينازل شد. همه مفسران پ امبريبر پ الوداع حجة

 
َ
ُسوُل  َھایأ ْغ  الرَّ ْنِزَل  ما َبلِّ

ُ
َک  ِمْن  َک یِإلَ  أ بِّ ْغَت  َفما َتْفَعْل  َلْم  آن َو  َر ت موضوع كه عدم يبه اهم »ِرساَلَتهُ  َبلَّ

ان، آنـان باتوجـه بـه    يـ ن ميـ در ادانند، توجه دارند.  يام را برابر با عدم انجام رسالت ميابالغ پ

با كل رسـالت اسـت را اعـالن امامـت امـام       يرا كه برابر يات شأن نزول، تنها موضوعيروا

 يني؛ حسـ ٢٠٢، ص٥، جش ١٣٧٢،  ي؛ طبرسـ ٢٣٦، ص٣تا، ج يب، يطوس؛ ١٨٤، ص١٤١٣د، يخ مفي(ش دانند يم يعل

 ١٣٦، ياصـفهان  ي؛ بـانو ٢٨٥، ص١، ج١٤١٨، يض كاشـان ي؛ ف٤٤، ص٦، ج١٤١٧، يي؛ طباطبا١٦٢، ص١٤٠٩، ياسترآباد

گـر،  يد ي. ازسـو )٤،١١٣ب، ي؛ ط٣،١٢٣، يتهران ي؛ حائر٢٧، ص٢٣، جش ١٣٨٨، يآمل ي؛ جواد٣٤٨، ص٤، جش

 يهـا  نامـه  امبريـ داد اشـاره دارد. توسـط پ   يرو يكـه در سـال نهـم هجـر     ينقل ة مباهله بهيآ

ان نجـران  يحيبه مسـ  يا نامه  شانيا شد. يه ارسال ميهمسا يل و كشورهايبه سران قبا يمتعدد

ا آمـاده جنـگ شـوند.    يه بدهند و يا جزياورند يشان از آنان خواسته بود كه اسالم بيفرستاد. ا
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وگو پرداختند.  گرد هم آمدند و به گفت امبريافت نامة پينجران، پس از در يحيبزرگان مس

دار يـ م گرفتنـد بـه د  يتصـم دند و ينرس يجه مشخصي، به نتيسرانجام، پس از مذاكرات طوالن

نجا بـود كـه در آن سـال داسـتان     ي. ا)٣١٨ـ٢١،٢٢٨، ي(مجلسابند يب يمناسب راه حلبروند تا  امبريپ

ان يحيمسـ ان مباهله، خداوند در مقابـل  يكار گرفته شد. در جر ن حربه بهيعنوان آخر مباهله به

ده را يـ ن عقيتـر  حيصـح  يد در نزد خدا از جهـت بـاطن  يباكه  كند يم ينجران اشاره به كسان

قـرار   )َن یاْلکاِذبِ  یَعلَ  الله َلْعَنَت ن (يدر مفهوم مخالف كاذبن واژه يداشته باشند و صادق باشند. ا

او را در برگرفته است  ياست كه صفت صدق همة ابعاد وجود ي. صادق اطالق بر كسدارد

 همـان عصـمت.   يعنـ ين يـ ت، قول و فعل او همگون و هماهنگ، مطابق با حق باشـد و ا يو ن

خود صدق  ين است كه آن اشخاص در تمام ابعاد وجوديا امبريدرواقع، شرط مالزمت با پ

نـدارد. پـس،    يو مالزمتـ  يمعنـ  امبريـ آنان با پ يگونه نباشند همراه نيت كنند و اگر ايحكم

، بـر  يعه و سـن ي) شـ ابناءنا، نسـاءنا، انفسـناآنان ( يستيدر كد معصوم باشند. يبا امبريمالزمان پ

 نظر دارند.  ن آن اتفاقيمصداق مع

ة مباهلـه بـه شـرط تقـدم زمـان نـزول،       يـ ن مطلب است كـه آ يانگر اي، ب ن مقدمهيان ايب

غ مفسـران  يـ ة تبليـ ل آيـ شـتر، در ذ يح بيتوض يد. برايآ يشمار م غ بهية تبليد آيساز و تمه نهيزم

ــه ــر يش ــار معاص ــادق٤،٣٩٠؛ ٣٩٠، ص٤ق، ج١٤١٧، يي(طباطب ــ ي؛ ص ــل اهللا، ١٣٣، ص٧ش، ج١٣٦٥ ،يتهران ؛ فض

ه بـر  يدر داللت آ )٢٨٣، ص٢٣ش، ج١٣٨٥، يآملـ  ي؛ جواد٤٢٣، ص٤ش، ج١٣٧٨ب، ي؛ ط٢٦٠، ص٨ق، ج١٤١٩

، اشاره به جو عصـر نـزول و   امبرير در ابالغ آن توسط پيو علت تأخ يت امام علياعالن وال

و پادشـاهان اسـت.    مردم آن زمان در مورد شناخت امر نبوت و شباهت آن بـا ملـوك    توهم

ن ياداره حكومـت و وضـع قـوان    يمردم عصر نزول امر نبوت را بسان امر پادشاهان در اجـرا 

خـاطر   بـه  امبريـ ن باور بودند كه با فـوت پ ين، منافقان و عامه مردم بر اين بيپنداشتند. در ا يم

بـرد   يه خاك مـ كه آورده با خود ب ينين امر را با تمام قوانين و فرزند ذكور، اينداشتن جانش

 يگـذارد. ازسـو   ين مطلب صـحه مـ  يبر ا» عصمك من الناسيواهللا «ة ابالغ در قسمت يكه آ

د يبودن امر نبوت مانند امر ملـوك را تشـد   ي، گمان موروثيت امام عليگر، با اعالن واليد
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ت را ين ذهنينكه ايا يشد. خداوند برا يت موجب عدم ابالغ آن امر مهم مين ذهنيكرد. ا يم

در نـزد خـود    يبه مقام و قرب امام علـ  ياتياصالح كند و توطئه منافقان را خنثا سازد، در آ

و  يسـاز  نـه يهـا، زم  هـا و تـوهم   ن ظـن يده شـدن چنـ  يـ كرده است. درواقع، جهـت برچ   اشاره

است كه خداوند در آن به مقـام   يا هية مباهله همان آيان، آيم نيكرده است. درا ينيچ مقدمه

ان بـه مـردم عصـر    يـ ن جريـ نزد خود اشاره داشته است. خداوند، خواهان فهم ادر  يامام عل

گـاه و  يآورده شده است در چه جا» نفس«عنوان  ة مباهله بهيكه در آ ينزول است كه شخص

خـود كـه مالعنـه در مقابـل خصـم بـوده        يه عالوه بر كاركرد اصـل ين آيان اياست. ب يمقام

ة يـ ت هم بـوده اسـت. درواقـع، آ   يبودن نبوت و حاكم يدن توهم موروثياست، موجب برچ

د كند و به آنـان  ين را نااميد منافقان و بدپنداران به دياست تا ام يا نهيك مقدمه و زميمباهله 

 يان هـر شخصـ  يـ سـت كـه م  ين يو پادشـاه  يك منصـب ارثـ  يـ ت يـ بفهماند كه منصـب وال 

 امبريـ پ ينَفَسِ معنو است كه هم يگاه مخصوص اشخاصيدست بگردد؛ بلكه آن جا به دست

، يسـاز  نـه ين زميبـا وجـود چنـ    يت امـام علـ  ي. عدم ابالغ اعالن واليسبب خون باشند نه هم

 يه مباهلـه پـ  يـ در آ ين باوجود آنكه به مقام امام علـ يتواند باشد كه منافق ين نميجز ا يليدل

اسـالم   رفـتن  نيكردنـد؛ چراكـه خواهـان ازبـ     ين نمـ يت آن حضرت را تمكيبرده بودند، وال

ام يـ آنـان در مقابـل اعـالن آن پ    يو نـاتوان  ينان به مانـدگار ينكه خداوند اطميبودند. بعد از ا

 دارد. يان ميبود، ب يت امام عليغام خدا را كه واليكند، آن حضرت پ يم

ن دو يكه ب يازجمله قواعد ارتباط :غية تبلية مباهله و آين آيب يداللت عقل -٢

ة مباهله يكه در آ يبردن به شخص ياست. عقل با پ ياللت عقلمتن مورد نظر حاكم است، د

شـود كـه آن شـخص در     يل مـ يـ ن معنا نايشده است، بد يمعرف امبريعنوان نفس و جان پ به

اســت و آن شــخص  يمقــام بلنــد ياهللا اســت و دارا ث قــربيــاز ح يعــيگــاه و مقــام رفيجا

 امبريـ نفـس پ  گردد. چراكه هم يمعرفگر صحابه يان ديدر م امبرين پيعنوان جانش تواند به يم

ة مباهلـه  يـ ع او اسـت. براسـاس خـود آ   يـ گـاه رف ياز جا يهمـه صـحابه حـاك    ان آنيبودن از م

او را  يكه صفت صـدق همـة ابعـاد وجـود     يصادق باشد؛ شخص يد فرديبا امبرينفس پ هم

مـان  ن هيـ ت، قول و فعل، همگون و هماهنگ، مطابق با حـق در برگرفتـه باشـد و ا   يچه در ن



نا     |   ۱۰۲ ص شدو ی ی و   ۷ یاپی، شماره پ۱۳۹۷اول، بهار و تابستان  ۀسال چهارم، شمار   ر

 

 

كه صادق بودن است را آن شخص  امبريجان كالم آنكه، شرط مالزمت با پ عصمت است.

ة مباهلـه، بـه   يـ غ و آيـ ة تبليـ با كنار هم قـرار دادن آ  يگاهين جايعقل با نگاه به چن دارا باشد.

 يگردد. درواقع، اعالن امامـت امـام علـ    يمعترف م ير و اعالن امامت عليان غدياثبات جر

شـده اسـت كـه بـا      انيم بير مستقيو ناآگاهانه به شكل غ ير شعوريصورت غ مباهله بهه يدر آ

 شود.   يدا ميكنكاش و تأمل در آن هو

مـالزم اوسـت، بـا     يكه عصـمت و صـداقت در تمـام ابعـاد وجـود      امبرينفس پ يعني

ك نفـس ظـاهر   يـ ل دارا بـودن آن مقـام، هـر دو در    يـ بـه دل  امبريفه بالفصل پين و خليجانش

  اند. شده

ن يبـ  يگر از وجوه ارتباطيد يكي غ:ية مباهله و تبلين دو آيب يداللت وضع -٣

ت يـ را عالمت و نشـانة وال  يزية مباهله چيكه در آ ين معنياست؛ به ا يدو متن داللت وضع

است جهت  يا داللت و نشانه» انفسـنا«ة مباهله لفظ يقرار داده باشند. در آ يو امامت امام عل

غ يه تبلير در شأن آيكه مثبت اعالن آن، در روز غد يت و امامت در عليدارا بودن مقام وال

  است.

  يريگ جهينت. ٤

ن يتـر  ة مباهله بـا عمـده  يحاصل پژوهش حاضر در كشف انواع ارتباطات و مناسبات آ

ارتبـاط   تيـ ب ل اهليات فضاين آيتر ة مباهله با عمدهين است كه: آيا تيب ل اهليات فضايآ

از جهت تعداد  بحث موردات يك از آية مباهله با هريآ يقواعد ارتباط يها گونه يدارد، ول

  ن صورت كه:  يگر مختلف است. به ايكديمتفاوت و با  يروابط مناسبت

وجـود   و آگاهانـه  رآگاهانـه يا غيـ پنهان  ية مودت دو نوع رابطه مناسبتية مباهله با آيآ

ة مباهله و مودت رابطـه  ين دو آياست و ب» یالقرب یف«صداق مشخص ن ميه مباهله مبيدارد. آ

 حاكم است. يتساو



  ١٠٣   |   تيب اهل ليحقوق فضا اتيآ گريمباهله با د هيآ يمناسبت ليتحل
 

 

ن يه مباهلـه مبـ  يـ ت اسـت. آ يـ ه واليدر آ» ن آمنوایالذ«ن مصداق مشخص ية مباهله مبيآ

ة مباهلـه مصـداق   يـ ، آييباشـد. ازسـو   ياالمـر مـ   ية اولـ يـ در آ» االمـر یاولـ«مصداق  تر روشن

ة يـ آ يانگر شرط وجـود ية عهد بيگر، آيد ياست و ازسوة عهد را روشن كرده يمشخص آ

 غ است.ية تبليدر آ يساز ابالغ امامت امام عل نهية مباهله زميمباهله است. آ

بـردن بـه    يبرقـرار اسـت. عقـل بـا پـ      يغ داللت عقلـ ية تبلية مباهله و آين مضمون آيب

ل يـ ن معنـا نا يشـده اسـت، بـد    يمعرفـ  امبريعنوان نفس و جان پ ة مباهله بهيكه در آ يشخص

 يمقام بلنـد  يث قرب اهللا است و داراياز ح يعيگاه و مقام رفيشود كه آن شخص در جا يم

  گردد. يگر صحابه معرفيان ديدر م امبرين پيعنوان جانش تواند به ياست و آن شخص م
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