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Abstract
The Qur’anic “qadama ṣidq” (sure footing), which is occurred once in (Q. 10:2), is a good
tiding from God that has a completely different structure, albeit in terms of literal form,
from the other ones. Indeed, Muslim exegetes have expressed many different viewpoints,
and even in some cases contradictory opinions, concerning the phrase in question. For
example, one can assess their viewpoint as divine good reward, records, or statures, as well
as wilāya (guardianship) and shafāʿa) intercession. (Anyhow, they have never reached a
single word about the phrase. Moreover, it seems that most of them have confused its
literal meaning with the interpretive one. However, one can ask which one is closer to the
divine purpose from the verse? The viewpoints of the Qur’anic exegetes concerning this
crucial question have been categorized by the present article, with the documentaryhistorical method, as well as the descriptive-analytical approach. Then, while analyzing
and evaluating the viewpoints, it has explained the reliable ones, with the help of textual
and interpretive documents, in two separate sections, namely contextual and narrative.
Finally, by stating both rational and narrative reasons, it has expressed the chosen
viewpoint. In short, the most significant achievement of the present article is that the two
words wilāya and shifāʿa are most consistent with the context of the verses, as well as
Islamic narrations. Besides, both religious concepts are mutually attached and have no
meaning without each other.
Keywords: Sure Footing, Guardianship, Intercession, Qur’anic Exegetes, Context,
Narrations of Imamate
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ph.D. student of Quran and Hadith University of Islamic Religions of Tehran
 Faculty member, Isfahan University of Quran and Progeny


| marziehghodosi@gmail.com

| m.saiedmahdi@gmail.com

Assistant Professor, Department of Quranic Sciences, University of Tehran Islamic religions
zarsazan@gmail.com

|

 Ghoddusi, M; Mortazavi, S.M; Zarsazan, A (2021) Evaluating the Qur’anic Exegetes’ Viewpoints
Concerning “qadama ṣidq” in (Q. 10:2); Seeking Consistency of Context with Interpretive Shi’ite
Narrations. Biannual Journal of Comparative Exegetical Researches, 7 (14) 293-317 . Doi:
10.22091/PTT.2021.5643.1775
© the authors / Publisher: University of Qom

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس ،با رویکرد
سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تأکید بر روایات امامیه
مرضیه قدوسی | سیدمهدی مرتضوی





| عاطفه زرسازان

داریخ دریاف  | 1399/12/15 :داریخ پذیاش1400/03/01 :

چکیده

رنت صین »،بنیارکب از جاوب خناوون اسیا د سیاختارب داب ن بتفاوت از سیایم اخ ار خهر الهب ار
و کاها ر ای  2سیهرو یهوس ابنو اسیا .بفسیماک ،ینگاو اب بتهن  ،بتنیاب و ر بمخب بهار بتفاوت با
یس یگم ربارو اک براک دم واون؛ باوان پا ار ورس ،سیابق ورکه ،بقات و بازلا ،والیا ،شیفاعا و . ...
اک ا مگز ب ره واحنب ربارو این ع ارت ومسیرنواون ،یدن اک د برعکم اک ا ،براک بهااب لاهب با
کفسیرمب اک خلط دم واون .حا سیؤا اصیلب این اسیا د دنات یس از ینگاو ا ،ب بقبیه خناوون
وز یسکم اسیا؟ بم این اسیا  ،وهشیتار حا یم ،با شیرهو اسیاا ب -کاری ب و ب ددس رور کهصیرفب-
کتلرلب ،اراد بفسییماک را سییت بانب دم و اسییا .سییسس ییدن کتلر  ،وقن و ارزیابب ینگاو ا ،اراد
صییتر را با ددس بسییتانات ر و ب ع جناگاو سییرارب و ب ع روایب بمرسییب وده و و ر پایاک با
براک الی عقلب و وقلب ،ینگاو بمگزینو را براک دم و اسیا .بهمکمین رو اور کتقرق حا یم اک اسیا
د از براک اراد بیمدشینو ،و ره والیا» و شیفاعا» ،با سیرا ،ایات و روایات ب حهر داب بای ق
ستان .اک و ب زت و دماو یس یگمون و بنوک م بهاا ونارون.
واژگان کلیدی :رنت صن ،،والیا ،شفاعا ،بفسماک ،سرا ،،روایات ابابر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه

رنت صیین »،یکب از اخ ار بسییمتب ع ر رماک دمیم اسییا د کاها ر ای  2سییهرو
یهوس ب دار رهت اسییاَ * :أ َ
ِاَّ ل الها َع ََ ًاا َأ ََّ َأ َو َح ََها إلی َر ُجل ه َه ُ َ َأ ََّ َأ َاِر االها َ َو َب ِّشَ ََ اال َ
ِنن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ا َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ
قال َالماف َُ َ
وَّ إ اَّ اِا َلسَاح ُ َ.ه .
اَن* .واژو رنت» ر لاا ،ب بهااب
ِ
ِ
ِ
مههوا أَّ ل ق ُ ِهَ ب ِعه ر ب ِ
سییابق و س ی قا و بقات ابنو عراغب اصییفهاوب ،،1412 ،ص661؛ ابنبارهر ،،1414 ،ج،12
ص465؛ زبرینب ،،1414 ،ج ،17ص553؛ رمشیییب بایایب ،،1412 ،ج ،5ص 257و دلدی
صییین ،»،ب بهااب بتکم و اسیییتهار ،بازلا و  ...اسیییا عابن هار  ،،1404 ،ج ،3ص339؛
راغییب اصیییفهییاوب ،،1412 ،ص479-478؛ ببییییفهب1368 ،ر ،ج ،6ص213؛ رمشیییب
باایب ،،1412،ج ،4ص  . 116بنییک و غمیب به ک این و واژوعیزینب ،،1405 ،ص169؛
سییمسییتاوب ،،1410 ،ص366؛ ورنییابهرب ،،1415 ،ج ،1ص ، 396همهرا بهاوب بتهن ب را
بمایع هما م وده و و رابلرا کفسییرمپذیمب ب تلفب ب اک ا و اسییا .بنین کمکرب ،بفسییماک
همیقرن اراد بتهن ب ر کفسیرم اک براک دم واون؛ باوان پا ار ورک ،عد صیال  ،سیابق ورک،
بقات رهرع ،والیا ،شیفاعا و  . ...ابا وکت راب کیبلب د ر کفسیرم این ع ارت وجه ار  ،این
اسییا د برعکم بفسییماک و عالداک ،ورمیاکب بتاه) و ر عرن حاو شیی ر ب م براک دم واون؛
ا اه بم اک د بمخب از اواک ،براک بهااب لاهب این ع ارت با کفسرم اک خلط وده واون.
نف ر وهشتار حا م این اسا د ینگاو وز یککم ب حقرقا را ربارو رنت صن»،
براک دان و کفسیرمب روشین از این ع ارت ارائ

ن .بم این اسیا  ،این پهو ع رصین اسیا

کا ب وقن و بمرسییب ینگاو ا پم از و با الی لاهب و اصییی حب ،شییها ن کاری ب ،الی
وقلب ،سییرا ،ای و الی عقلب ،ب این سییهاو اصییلب پاس ی

ن د بقبییه وارهب از ع ارت

رنت صیین »،ر ای شییمیف چرسییا .ب ع ارت یگم ،بم اسییا

شییها ن بهجه ر ایات و

رواییات ،دینات ییک از یینگیاو یاب بفسیییماک ربیارو این الفیاظ ،بی بارهر خیناووین وز ییککم
اسا؛ لذا ب و او اک ،ب چان غنغ همعب باین پاس

ا و شه :

.1بارهر از بؤبااک د ب اح اک این بنارت ستان ،چ دساوب ستان؟
 .2چ ارک احب برن رنت صین »،و روایات کفسیرمب وار و از ائد ع) ر این بارو وجه
ار ؟

ارز یاای دی گاه مفساان درااره «ق م
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با بمرسییب اب اوماتگمهت  ،بنیی گ گم ین د کاداهک پهو نییب ربارو رنت صیین»،
اومات وگمهت اسیا؛ لذا وهشیتار حا یم ،با رور دتاب او اب و ب شیرهو اسیاا ب -کاری ب و ب
ددک کتلر بتتهایب از وه) کهصیییرفب-کتلرلب ،پس از براک بفههت لاهب م یک از واژگاک
رنت» و صیین ،»،ب کتلر و بمرسییب اراد بفسییماک راین بارو ببپم از و سییسس با ککر بم
بستانات سرارب و روایب ،ینگاو صتر را بهمهب ببدان.
.1آراء تفسیری درباره «قدم صدق»

بفسیماک شیره و سیاب ،اراد ب تلفب ربارو رنت صین »،براک دم واون د ر این رسیدا،
ینگاو اب اک ا ربارو این ع ارت بمرسب ببشه .
 -1-1پاداش نیک

بقاک بنسلرداک ،پس از اک د بؤبااک اشاروشنو ر ای را کبنیقداانگاک پراب م عص
و بتتهاب رماک که رم ببدان ،رنت صین »،را پا ار ورکب بهمهب سیاخت د ب بهنیا باتهب
ببشییه عبقاک بنسییلرداک ،،1423 ،ج ،2ص  . 225یاهرب ورز اک را پا ار خرم» کفسییرم
دم و و ر ا اب چارن گفت اسیا د ایداک اوسیاک ا ر ورا ،این پا ار را بماب اخمکنیاک بهرا
ببداین ع یاهرب ،،1424 ،ج ،1ص . 335بمخب از بفسیییماک ،بیا اسیییتایا بی رهو ابنع یا

و

یییتیاک ،درن یینگیاو را اههیار ببدااین عح مب ،،1412 ،ج ،11ص58؛ رهل ب،،1422 ،
ج ،5ص116؛ حدهر ،،1429 ،ج ،5ص3211؛ حهسییب ،ج ،5ص332؛ ح مسییب1372 ،ر،
ج  ،5ص 134؛ ابهالفتهد رازب ،،1408 ،ج ،10ص89؛ ابندثرم ،،1419 ،ج ،4ص. 215
بااری رینت صییین »،را پیا ار بزرگ از جیاویب خیناووین بماب دسیییاوب بب اوین دی از همبیاک او
احاعا داان .عباار  ،،1424 ،ج ،4ص 130
نقد و بررسی دیدگاه

ر ابتینا بیایین بی این وکتی اشیییارو وده دی یینگیا ب دی از ابنعیا  ،یییتیاک و ییا م
صیتاب یگمب وق شینو ،چهک ب پراب م عص اسیاا ا و ونینو اسیا ،ینگا ب شی بیب ب
ورم بب رسین .شیرهراک حمرا رهو را کاها از بهبیهت ع) ببپذیمون .حاو اگم همخ شیه د
هم صییتابب عا و و بهرق باشیین ،روایا وب کاها بهت م اسییا و حما ورسییا عالدهسییهب
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الامیفب ،،1406 ،ج ،1ص . 120جناب از اک د این ورم صیتر

سیا یا و  ،دم چان وکت

یمورب اسیا .1 :پا ار حسین و جزاب ورکب د بماب این ع ارت اور و شینو ،بفههبب عات
ب شیدار بباین؛ ابمب بنیهب و بنیارکب بماب عدهت بؤبااک اسیا د ر بهضیب از ایات رماک
َ ِّ ً ُ َ َ َ َ ً َ ً َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ا َ َ َ َ ُ َ ا
َاِ
باوان ای  2سیهرو دهنع*قَما ِلَه ِِر بلسَا شَ ن ا ِهن ل ا و ناشَ ََ المؤ ِههَن الِنن ن ملوَّ الصَ ِال ِ
َ َ َ ً
أ اَّ ل ُ َ أ َجَا َح َسَ َها*  ،اشیییکارا این که رم را بنیییارکب بماب بهبااک ورکدم ار بب اون .باابماین
پموا ی اسیا د اوسیاک اب باایداک ،پا اشیب ورکه وز خناوون ارون .2 .ب ورم ببرسین برن
رنت صیین »،و پا ار ورک» وسیی ا عدهت و خبییهص بیلق وجه ار  ،ب گهو اب د م
رنت صیینرب» ،پا ار ورکهسییا ابا م پا اشییب ،رنت صیین »،ورسییا .بماب ک ررن این بیلب،
سییهالب بیمد ببشییه  :پا ار ورکهیب د ر این ای ب بهبااک بنییارت ا و شیینو ،چرسییا؟
جهاب این سیهاو داک رنت صین »،اسیا؛ باابماین ب ورم ببرسین بهر ب د برعکم بفسیماک
بتقنت ر این بارو براک دم واون ،کاها بفههت عات از ع ارت رنت صین ،باشین و خه رنت صین.،
 .3گمچ کهنا اوندب از بفسیییماک ر ا اب این که رم ،ب ببییینا ،بهنیییا» اشیییارو دم واون،
برعکم اک یا کاهیا اجم حسییین و پیا ار وریک را اور و و بنییی گ وکم واوین دی بی حهر ررق
بارهر از این ینگاو چرسیا .لذا با این اوصیاف ،پا ار ورک ،یک براک وصیفب ب هم اسیا د
بارهر اصیلب خناوون از با را و وه) اک یهاب اخموب یا ورهب بنی گ ورسیا .ع وو بم این،
ر براک این ورم ،کهجهب ب سییرا ،ایات ونیینو اسییا؛ سییرارب د ر رسییدا اب بهن بمرسییب
خها ن شن.
 -1-2عمل صالح

گمو ب از بفسماک ،ربارو بفههت رنت صن »،کاها ب عد صال » از پرع همستا وشنو،
اشیارو دم واون عابنرتر  ،،1411 ،ص169؛ ابناببحاکم ،،1419 ،ج ،12ص528؛ سیدمرانب،
 ،،1416ج ،2ص103؛ ابیینجییزب ،،1416 ،ج ،1ص352؛ ابییندییثییرییم ،،1419 ،ج،4
ص215؛داشییاوب ،ببکا ،ج ،4ص351؛ شی م ،،1407 ،ج ،3ص . 134بفسییماک یگمب ورز این
ع ارت را اعداو شیایسیت اوسیت اون و بسیتانشیاک روایتب اسیا د بمخب کابهرن وق دم واون.
عح مب ،،1412 ،ج ،11ص58؛ سیمسیتاوب ،،1410 ،ص366؛ باکمینب ،،1426 ،ج ،6ص3؛

ارز یاای دی گاه مفساان درااره «ق م
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رهل ب ،،1422 ،ج ،5ص116؛ ابهالفتهد رازب ،،1408 ،ج ،10ص91؛ جمجیاوب،،1378 ،
ج ،4ص150
نقد و بررسی دیدگاه

ارهاو برعکم بفسییماک هه ،،بم اسییا

سی ااک صییتاب و کابهاک اسییا .سییلسییلل سییان این

روایییات کییا ییم یییک از صییتاب و کابهاک ،بتب اسا ،ولب چهک زومرمو سان ب پراب م عص
ومسرنو و کاها بیی ییییک کیییابهب ییییا صیییتابب ختم شنو ،چارن حنیثب بقیه) و بمهه) به و و
هاریییین حمرییییا اسیییییا عسیرهحب ،،1392 ،ج ،1ص . 236ع وو بم اک ،با کهج ب ینگاو
یا شنو ،و بیلب ب

ن اوساک خیهر ببدان .1 :بدکن اسا صاح اک ینگاو بذدهر ،عد

صیال را یکب از حم ،دسیب رنت صین »،بناوان د بمرسیب ررق ینگاو اب اک ا ،خ ف
این ورمی را ونیاک بب ن .2 .بدکن اسیا بفسماک بذدهر ،رنت صن »،را داک عد شایست
بناوان د ها م نا درن بیلب از کفاسیییرم اک ا بم اشیییا ببشیییه  .حاو اگم این که رم ر ورم
گمهت شیییه  ،ای چارن بهاا بب ن د "اب پراب م عص ب بؤبااک بنیییارت بنو د اک ا وز
خناوون اعداو ورکه ارون" .این ینگاو ،کفسیییرم صیییترتب ب ورم ودبرسییین ،زیما اگم رنت
صین »،ر ای بتهلق ک نیرم» براک شینو ،یکب از راو اب رسیرنک ب اک ،اعداو شیایسیت اوسیاک
اسیا و خه  ،ودبکهاون هه صیال باشین .ر وارع ،اعداو صیال از ب زبات اباها» اسیا و
وترم اک و لذا س ب ریاها بنارت اسا و بس ب اک .
 -1-3سابقه جلیله و مقام رفیعه

از اکجا د این و ینگاو ر اراد برعکم بفسییماک ،دماو م دم شیینواون ،ر اینجا
م و با م اور و شیینو اسییا .بنین صییهرت د بمخب ر این بارو ،ب سییابق  ،هضی و بازو
رهرع اشیییارو دم واوین عزب نیییمب ،،1407 ،ج ،2ص،326؛ ردب بنیییهینب1368 ،ر ،ج،6
ص . 27اونداناوب با استاا ب رهو زجاج ،یکب از کفاسرم اک را بقات رهرع بب اوان ع ابهالفتهد
رازب ،،1408 ،ج ،10ص93؛ رمح ب1364 ،ر ،ج ،8ص306؛ شیییهدییاوب ،،1414 ،ج،2
ص . 249وهیسیانو باهجالبیا ررن ،رنت صین »،را سیابق بزرگ و بازلا رهرهب بب اون د
خناوون ب بؤبااک وعنو ا و اسیا کا ب وسیرل ایداک و حاعا ب اک بمسیانعداشیاوب ،ببکا ،ج،4
َ
ص . 352وهیسیانو کفسیرم شیمین ال رمب ورز راین بارو ،ب این وکت اشیارو دم و د ق َ َُ ِهَ َ ب

300

| دوفصلمام پژوهشهازدفسیاد ییی  -سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400شماره پیاپی 14

ِع َه َ َر ِّب ِ َ » ،سی قا و بازلتى بتتقق وز پمور گار بماب اوسیاک اسیا و که رم از سی قا و بازلا
ب رنت» ،ب این علا اسییا د سیی قا از رنت» واشییى ببشییه عاشییکهرب ،،1373 ،ج،2
ص . 337ش م ر که ر

رنت صن ،»،ب بازلا بلان عش م ،،1407 ،ج ،3ص  134و الهسب

ب سیابق عررم» اشیارو دم و اسیا عالهسیب ،،1415 ،ج ،6ص . 60ع ب ح اح ایب ،با اسیتاا
َ
ََ
ب ای * ِفي َهق َ ِ ِهَ َ ب ِع َه َ َه ِلَ ُهقُ ِ ر* عردم ، 55 :کفسیرم این ع ارت را بقات و بازلتب صیا  ،و
وارهب بب اون و بهتقن اسییا د رهم نا صیین ،ر ایداک ،باع صیین ،ر اک بقات و بازلا ورز
سیا؛ پس بؤبااک داک حهر د ایداونیاک صیا  ،اسیا ،بازلتنیاک ورز صیا  ،اسیا .عح اح ایب،
 ،،1390ج ،10ص8
نقد و بررسی دیدگاه

این یینگیاو وسییی یا بی یینگیاو اوو عپیا ار وریک  ،جزئبکم و ررقکم اسیییا و بی ورم
رسییا بب رسیین ،ابا این که رم برعکم ،با ورم بم بفههت کتااللفرب» رنت صیین »،براک شیینو
اسیا ،حاو چ ر رالب اسیتاا ب روایات صیتاب و کابهرن و چ بم اسیا

بفههت بقهن صین»،

ر ای  55سییهرو ردم ولذا گمچ ب عاهاک وجهب از بهاا صییتر اسییا ،ککر بم بفههت این
الفاظ ب کاهایب بهااب بتبی و روشیاب از اک ا ب سیا ودب ن و وراز ب بسیتانات یگمب
ار  .مچارن بسیلم اسیا د و واژو رنت صین ،»،ب م صیهرکب د باشین ،ب وهعب کمهرع
بقات صیاحب اک وسی ا ب یگماک اسیا ابا ب حهر ررق بنی گ ورسیا چ وه) کمهرهب اسیا؛
باابماین این ینگاو ،یک براک وصییفب ب هم اسییا د ر اک ب حهر ررق زباک ،بکاک ع ورهب
و اخموب و  ...بن گ ورسا.
 -1-4مقام شفاعت

بمخب از بفسیماک ر کفسیرم ع ارت رنت صین ،»،ب روایتب اسیتاا دم واون د کاها پراب م
عص اک را بهمهب همبه و ،بنوک اک د دمب از شییفاعا اور و باشیین ععراشییب،،1380 ،
ج ،2ص 119؛ ردب1363 ،ر ،ج ،1ص308؛ ح یاح یایب1374 ،ر ،ج ،10ص . 23ع وو بم
اک ،کهنا ب از بفسیماک با اسیتاا ب ارهالب از صیتاب و کابهرن رنت صین »،را حضیمت بتدن
عص -شییفاعاداانواب صیینیق -و شییفاعا ر روز ررابا ،بب اوان عابناببحاکم،،1419 ،
ج ،6ص1923؛ ابهالفتهد رازب ،،1408 ،ج ،10ص93؛ داشیاوب ،ببکا ،ج 352 ،4؛ یدن اک
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د بمخب کفاسییرم ،ب روایا یا روایاکب از ابات صییا  ،ع)  ،اشییارو دم واون د این ع ارت را
شیفاعا حضیمت بتدن عص ر روز ررابا بب اوان عحهسیب ،ببکا ،ج ،5ص332؛ ح مسیب،
1372ر ،ج ،5ص133؛ عیموسیییب حیهییزب ،،1415 ،ج ،2ص292؛ شییییم ،،1407 ،ج،3
ص133؛ رمشیییب بایایب1375 ،ر ،ج ،4ص341؛ بموجم ب1366 ،ر ،ج ،3ص . 187حریب
بفسیم بهاصیم ،بم این باور اسیا د این بنیارت عرردى د بمخب ب وجه بقن

پراب م عص

کفسیرم دم واون ،داک وسیرل شیفاعا اسیا و شیفرهاک روز ررابا رنت صین »،سیتان و ابموبان
وز خینا ،دی شیییفیاعیا اک یا را ر حق بؤبایاک ر هو ببداین و وجه پریاب م عص و ائدی ع)
بزرگکمین ببیا یق اک اسیا عحرب1369 ،ر ،ج ،6ص . 342ع ب بهمها ر که یر این
و واژو ،که رم شفاع الا ب» را اور و اسا .عبهمها1387 ،ر ،ج ،3ص38
نقد و بررسی دیدگاه

بمخب راین بارو ب ارهاو صیتاب و کابهاک اشیارو دم واون د از لتاظ سیانب ب بهبیهت
ع) ودبرسین و ر وترم وره ،اک راب کم ین اسیا ،ابا کهنا زیا ب از بفسیماک شیره با کهج
ب روایات ،ب این ینگاو اشیارو دم واون؛ روایاکب د از لتاظ سیانب ر بنیکلب ونارون .از
اکجیا دی بی ورم بب رسییین این یینگیاو بیا سیییریا ،اییات بای ق اسیییا ،وجی اوی یا ،اک ر
رسدا اب بهن براک خها ن شن.
 -1-5مقام والیت

روایتب ر کفسیرم عراشیب ابنو د ربارو رنت صین »،هقط ب بقات والیا» اشیارو دم و
اسیا ععراشیب ،،1380 ،ج ،2ص . 119ابا کهنا ب از بفسیماک ،روایتب را ر کفسیرم این ع ارت
ب دار بم واون د ب والیا حضیمت علب ع) اشیارو ار  .عهرک داشیاوب ،،1415 ،ج ،2ص
393؛ ردیب بنیییهیینب1368 ،ر ،ج ،6ص133؛ شییی م ،،1407 ،ج ،3ص133؛ بموجم ب،
1366ر ،ج ،3ص187
نقد و بررسی دیدگاه

ر وگاو و سیا ،این ینگاو با ابهاباکب روب روسیا ،زیما بنی گ ورسیا بارهر ببینا،
ورهب اسیا یا اخموب؟ ایا بسیال والیا بمبهس ب وراسیا و ر این ورا بتقق ببشیه و یا
بسییال والیا ابرمالدؤبارن ع) ر اخمت اسییا؟ ر ای بذدهر ،چ وسیی تب برن والیا» ب
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ویهو والییا ابرمالدؤبارن ع) بیا بنیییارت بی بؤبایاک وجه ار ؟ بیا کهجی بی این بیلیب دی
یینگیاو یاب ر لب ،ویاهم بی پیا ار اخموب به ابیا یینگیاو هه ،راین بیارو ابهیات ار  ،پیاسییی بی
این سییؤاالت وراز ب بمرسییب و کتلر بسییتانات ایات و روایات و  ...ار  .از اکجا د این
یینگیاو بیا سیییریا ،دلب اییات ،رواییات وار و ،ریاوهک عمخ حینی بم رماک ،و عقی و کینبم ر
رماک بیابقا ار  ،ر رسیدا اب بهن وج اوی ا ،اک ک ررن خها ن گم ین و ب سیؤاالت هه،
ورز پاس

ا و خها ن شن.

 -1-6معاد و نعمتهای آخرت

ایاا بکارت شیرمازب ،سی کفسیرم ربارو رنت صین »،اور و د یکب از اک ا بها و
وهدا اب اخمت اسییا .اینییاک ر که ییر اک ،ب این بیلب اشییارو دم و د یکب از بهاوب
رنت» ،بقات و بازلا اسیا؛ یهاب بماب اهما باایداک ،بقات و بازلا رابا و بسیلدب ر پرنیگاو
خناسیا د ر چرز ودبکهاون اک را کاررم ن و گمگهک دان .عبکارت شیرمازب1371 ،ر،
ج ،8ص216
نقد و بررسی دیدگاه

این ینگاو ببکهاون کفسیرم رسیتب باشین ،ابا وکات راب کیبلب د ر اینجا وجه ار
این اسیا د اینیاک م باوان یگم بفسیماک ،ینگاو واحنب ر این بارو وناشیت و این ینگاو
را کاها بم اسیا

بهاوب لاهب واژو رنت» براک دم و اسیا .مچارن این ینگاو کاها وه) بنیارت

یهاب اخموب به ک اک را براک دم و ،ابا ب حهر ررق بن ی گ وکم و د کفسییرم رنت صیین»،
چرسا.
 .2جمع بندی آراء مفسران

ع وو بم یینگیاو یاب ییا شییینو ،بفسیییماک ورمییاکب مچهک :عیاب ب ئکی  ،سییی قیا ر
سییها ت ،و جاو اوگب و شییماها ر بهنییا را ابماز وده واون د م دنات اراب اشییکاالکب
اسیییا؛ ابیا ر بریاک این ارا ،و یینگیاو شیییفیاعیا» و والییا» ،بم اسیییا

رواییات وار و از

بهبیهباک ع) براک شینو و برعکم بفسیماک ابابر ع وو بم کهابرم یگم ،ب یک یا م وب اک ا
اشیارو دم واون .این و ورم اخگ از اراد یگمون و ب به یه) بسیرار بهدب اشیارو ارون .اهزوک
بم اک ،ر بقایسیی با ینگاو اب یگم ب سییرا ،ایات و روایات وز یککمون .حاو با کهج ب
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حساسرا به ه) والیا» و شفاعا» ،و با کهج ب این بیلب د ادثم بفسماک ب حهر گذرا
ب این ب ت اشارو دم و ابا ب کتلر اک وسم اخت اون ،بفههت و ببنا ،رنت صن »،با رویکم
بمرسیب سیرا ،ای بذدهر و روایات وار و ر این زبرا بمرسیب ببگم کا ینگاو بمگزینو از
براک این و بن گ شه .
 -2-1مستندات دیدگاه شفاعت

ر این رسییدا ،با ککر بم سییرا ،ای بهر بمرسییب ر سییهرو یهوس و روایات وار و،
ینگاو شفاعا» واداوب و رستب اک براک بب گم .
الف) مستندات سیاقی

سیییهرو یهوس از سیییهرو اب بکب اسیییا د وزوو اک ر اغاز بهثا به و و با کهج ب
پرهسیتگب و اکبیاو ایات اک ،ب یکبارو وازو شینو اسیا عح اح ایب ،،1390 ،ج ،10ص. 6
خناوون ر وبرن ای  ،ربارو ککذیب بنییمداک وسیی ا ب رماک و عاا اک ا با وزوو وحب بم
پراب م عص سی ن ببگهین و ب اوذار ب بم ت و ک نیرم ب بؤبااک اشارو ببدان .ع ب ح اح ایب
غمخ سیهرو را کیدرن بم ت ب التزات ب کهحرن بب اون؛ کیدرنب د از راو بنیارت و اوذار اومات
شنو اسا،گهیا این سهرو زباوب وازو شنو د بنمداک ،بسیل وحى را اوکار دم ون و رماک را
سییتم خهاونون عح اح ایب ،،1390 ،ج ،10ص . 6زباوب د پراب م عص عهت علاب خهیع
را اغاز دم ون ،ب اح اک شییمو) ب بسیی مو دم ک پراب م عص وده ون و اینییاک را شییایسییت
ریاها وحب از جاوب خناوون وناوسیتان .لذا ب احب بنیارت ر این ای  ،یا رسیهو خنا عص
اسیا د خناوون بماب و ارب ب همسیتا وار ،اینیاک را ب بقات شیفاعا بؤبااک ر روز ررابا
بنارت بب ن و یا بدکن اسا بؤبااک زباک وزوو ایات باشن و یا حتب بؤبااک د وراک ا.
ا
َ
َ
خناوون ر رسیدتب از ای  3سیهرو یهوس بب همباین* :ها ِه َن شَ ِفَإ ِإت ِه َن َب َ ِ ِإَ ِا ِ * ،این
جدل کهمیک ب سی ااک بنیمداک و داهماک اسیا؛ زیما اک ا ببگفتان :با اى با شیفرهاک با
وز خنا سییتانعبموجم ب1366 ،ر ،ج ،3ص  . 189ع وو بم اک ،ای یگمب از این سییهرو
َ ََُ ُ َ
وَّ ه َن ُدوَّ االل ها ت َن ُر َُّ ُا َ
ِ ِ
ورز ب بسال شفاعا با ا ر روز ررابا اشارو دم و اسا* :و ن ا ِ
ََ
َ َََ ُُ َ َ َُ ُ َ ُ
اؤتَ ُشَ َف ا ُ اا ع َه َ االل ُق َل َأ َُا ِّا ٌُ َ
السَماواِ َ
وَّ االل َ بما ت َن َ َل ُ في ا
اأ َ
ر
ي
ف
ت
و
و ت نهف و نقولوَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
َاا ُ َو َض الی َع اما ُن َش ََ ُِ َ
وَّ* عیهوس . 18 :بضییدهک این ایات ببکهاون اللا بم این بیلب
س َا
ِ
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اشیت باشین د ا عاب بنیمداک ر بمابم عهت پراب م عص و اوذار اینیاک ،شیفاعا خنایاک و
با اب اک ا ر روز ررابا اسیییا .با ر ورم گمهتن این بیلب د سیییهرو یهوس ب یکبارو
وازو شینو ،ب ورم بب رسین برن بسیال شیاههرا ر روز ررابا با رنت صین »،ر ای  2سیهرو
پرهستگب وجه ار .
َ َ َ ُ ُ ََ
ر چانین ای از سییهرو یهوس ،سیی ن از حقاورا رماک اسییاَ * :و ها ِاَّ اِا الق ََمَّ أَّ
َ َ
َ َ
َ ا ََ َ َ َ َ َ ََ
ُن َف ََُل ه َن ُد ا َ َ َ َ
َاب ت َر َنَ َب ِفََ ِ ِه َن َر ِّب ال َال ِم ََن*
ِ
وَّ اللَ ِ و ِلمن َضصَََ ِ نو الَ ِِ بَن نَ نَ ِ و ضف ِصَََََل ال ِمُ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
.
َ
َ
َ
َ
ِّ
ا
فاَ لما في ُّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
الصَ َ ُ ور َو ُا ًل وَ
َ
َ
ُ
َ
.
َ
عیهوس 37:و یا ای *نا أن ا الها ق جاَضم هو ِعظَ ِهن ر بم و ِشَ َ ِ ِ
ِ
َ َ .
َر َح َمَ ِلل ُمؤ ِه ِه ََن* عیهوس . 57:اسیا و زبرا برعکم ایات این سیهرو ،پاسی گهیب و ر اوکار
دفیارب اسیییا دی وحب به ک رماک و ر این جهیا ،کهحرین و و هت را اوکیار ببدااین .بم این
اسییا  ،بمخب از بفسییماک بهتقنون :سییهرو یهوس سییهرو اوذار و رضییاب عنو برن رسییهو خنا
عص و برن ابتع اسیا و اکفار نا سیهرو با درن رضیا پایاک یاهت اسیا؛ اکجا د خناوون خیاب
َ َ َ َا ََ ُ َ اُ َ َُ ََُ َ
َاِ ِمَن*» عح اح ایب،
ال
ب رسییهو گمابى خه همبه واون* :و اهََ ِاَ حُی نَم الل و او خََ ِ
1374ر ،ج ،10ص . 6با این اوصاف و با کهج ب بیل ب د ع ب ر ا اب بب همباین ،که رم
شیفاعا» بماب رنت صین »،ورز با ورم ب کهاهق اک با ا ل عقلب پذیمهت ببشیه  .اینیاک ربارو
این ب ع از ای  ،اعتقیا ار دی اک وعینواى اسیییا بی این دی خیناى سییی تیاک بی زو ى برن
پریاب م عص و رهبع حکم خها ین دم  ،و او حکم ودىداین جز بی وتهى دی بیا ی روشیییاى
چنیم رسیهو خنا عص باشین .باابماین ،ای شیمیف م سیتهر ب اسیتقابا اسیا و م کسیلرا بم
ببیائ ى د پراب م عص بىبراان و م وعنواى اسیا ب این د عار ا خرم ،کاها وبیرب اینیاک
اسییا عح اح ایب1374 ،ر ،ج ،10ص . 198و چ بسییا د این عار ا ب خرمب ر این ای  ،با
کهج ب پرهسیتگب ایات سیهرو با م ،داک بسیال شیفاعا» حضیمت باشین؛ شیفاعتب د ب
شدااک ایناک ودب رسن.
ب) مستندات روایی

بمخب از بسییتانات روایب د بفسییماک ر این بارو ب اک ا اسییتاا دم واون ،باسییهب ب
صییتاب و کابهاک اسییا .ر ا اب  ،روایاکب بمرسییب ببشییه د ب حهر بسییتقرم از رهو اباباک
بهبهت ع) وق شنو اسا.
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اوو ،روایتب را عراشیب بنوک دم سیان و بتنراوب چهک ردب و دلراب با دم سیان ربارو
رنت صیین ،»،از ابما رمبن اشییم از حدا بنعرسییب از ابما رمبنعدم از ش ی بییب د وابع را
ِّ ا
و م و اسا ،از ابات صا  ،ع) وق دم واون ،د ایناک ر بهااى ای شمیف * َو َبش َِ ال ِِ َنن َمه ُهوا
َ َُ َ
أ اَّ ل َ ق َ َُ ِهَ َ ب ِع َه َ َر ِّب ِ َ * همبه ون" :بارهر رسیهو خنا عص اسیا" .ععراشیب ،،1380 ،ج،2
ص120؛ ردب1363 ،ر ،ج ،1ص309؛ دلراب ،،1407 ،ج ،8ص364
وت ،روایتب را ح مسیب ر بمدعال راک از ابات صیا  ،ع) وق دم و اسیا د حضیمت بارهر
از رنت صن »،را شفاعا حضمت بتدن عص بب اوان .عح مسب1372 ،ر ،ج ،5ص134
از لتاظ اعت ارسامب سانب ،گمچ سانب بماب روایا وت دم وننو اسا ،ر سلسل
سییان روایا اوو ،سیی راوب حضییهر ارون :ابما رمبن اشییم ،حدا بنعرسییب و ابما رمبنعدم
الرداوب .رجاوشیااسیاک ،م سی راوب را رق » و بهتدن» بهمهب دم واون عابرن عابلب،،1406 ،
ج ،2ص 234؛ حهسییب1373 ،ر ،ص334؛ وماشییب1365 ،ر ،ص . 20ع ب بملسییب ر
شیمد این روایا ،اک را بمسی

اوسیت اسیا عبملسیب ،،1404 ،ج ،5ص 65و روایات بمسی

ر بهرار بتیخماک ،از جدل روایات ییهرن ب شییدار بباین عراسییدب ،،1399 ،ص . 19ابا
ببکهاک این وکتی را ر ورم گمها د یکب از بایابع این روایا دتیاب اصیییهو داهب اسیییا و
دلراب با وره ،ب صیینور روایات از بهبییهت ع)  ،ب رج اک ا ارنات دم و اسییا .ر عمف
بتقنباک ،صییمف وره ،ب صیینور یک روایا از بهبییهت ع) ر صییتا اک روایا دفایا
ببدم و اسییا عراسییدب ،،1399 ،ص . 10ا ییاه بم اک ،از اک جا د بضییدهک د روایات
بذدهر با سرا ،ای  2سهرو یهوس داب ن بای ق اسا ،ببکهاک ب اعت ار اک ا اعتدا دم .
 -2-2مستندات دیدگاه والیت

برعکم کفاسیرم شیره ر کفسیرم رنت صین ،»،ب روایاکب از اباباک ع) اسیتاا دم واون د
ب بسیال والیا» و یا والیا» ابرمالدؤبارن ع) اشیارو ارون .بنین بارهر باوان رسیدا ر  ،ب
بمرسب بستانات اراد بفسماک اعم از سرارب و روایب راین بارو پم اخت ببشه .
الف) مستندات سیاقی

ر ا اب  ،ب وکاکب اشییارو ببشییه د ینگاو بذدهر را کقهیا ببدان؛ شییها نب د
روایات بهبهباک ع) ربارو رهو والیا» را کییرن ببوداین.
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 .1شناسایی مرجع ضمیر «امنوا» در عبارت «و بشر الذین امنوا»...

ر ابتنا سؤاالکب ربارو ب اح اک بنارت ب

ن بب رسن:

ایا بارهر از اههوا» د اهما باایداک اسیا یا بؤبااک خاصیب د بمک ایداونیاک از بقرباالکم اسا؟
 -هه

اههوا» بم هم اللا ببدان یا بم جدع؟

با کهج ب وقع کهررن داانو بمجع ییدرم ر ههم ای  ،ر ا اب با بمرسییب سییرا ،ای  ،ب
کتلر و ک ررن اک پم اخت ببشه .
ر جهاب سییهاو اوو ،ببکهاک ب ایاکب از درن سییهرو اسییتاا دم  .خناوون ر ای 62
َ
َ
َاَ ال الَ ت َخ َو .ف َع َل ََ َ َو ت ُا َ َن ََ َِ ُا َ
بب همبیایاین* :أت إ اَّ أ َولَ َ
وَّ* .این ای بیا و ای بهین از اک ر
ِ
ِ
ِ
ِ
بقات کهصیرن اولراد الهب اسیا .وکت راب دم ر این جا این اسیا د گمچ ای  62جدل اى
اسییا اسییترااهر  ،با غمخ سییهرو ارک اس ار د داک عهت ب ایداک اور ک ب دتاب خنا و
کنیهیق اعتقا ب کهحرن خنا ب بهااى وسیرهع اسیا عح اح ایب ،،1390 ،ج ،10ص . 88از اک
جا د وزوو سیهرو یهوس ههب» اسیا ،برن ایات اک پرهسیتگب وجه ار  .ا یاه بم اک ،این
سییهرو بهن از اک وازو شیین د بنییمداک وحب را اوکار دم ون و رماک را سییتم خهاونون؛ یهاب
رسیا بیابق با بتتها و غمخ ای  2سیهرو یهوس د ع ارت ق ُ هَ ب» ر اک ابنو اسیا؛
پس ببشیییک ،ارکیاس وز یکب برن بضیییدهک ای  »62و چاین ای بهین از اک بیا ای  »2وجه
ار  ، .با این اوصییاف ببکهاک کا حنو ب بمجع ییدرم اههوا» ر ای  »2را با کنبم ر ایات
یگم سییهرو ب ویهو این ایات ب سییا اور  .بماب این بارهر ،ر ابتنا باین ین بفسییماک با
کهجی بی یینگیاو والییا» ،چی ورمب ربیارو واژو ولب» و والییا» ر ای  » 62اروین .ع بی
حیاحیایب ربیارو یکب از وجهو بهایایب این واژو ،بهتقین اسیییا دی ولب» از بیاب اسیییتهیارو ،بی
بهایاب وز یکى چرزى بی چرز یگم اسیییا ،حیاو این وز یکى بی م وجهى دی بیاشییین -چی
وز یکى بی بکیاک و چی بی وسیییب و خهینیییاووینى و چی بی بقیات و بازلیا و چی بی وسیییتى و
صیییناریا و چ ب غرم این ا-د با این حسیییاب دلدی ولى» ب م و حمف والیا» اح ،
بىشییه عح اح ایب ،،1390 ،ج ،10ص . 88وهیسییانو بمدع ال راک ورز ربارو این د ولب» و
اولراد» چ دسیاوب سیتان ،اور و اسیا :دسیاوب د خناوون اک ا را ب صیفاکب چهک :اشیتن
سیییردیاب خرم و خهبب  ،وسیییتب ر راو خینا و بماى خینا ،بیاایدیاک و پم رزدیار به ک ،ا اب
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واجیات و کمک بتمبیات ،اعدیالب بهاهق و بییابق بیا حق و  ...بهمهب دم و اسیییا عح مسیییب،
د

1372ر ،ج ،5ص 182؛ لذا ر جهاب این سیؤاو د ایا بؤبااک اشیاروشینو ر ای  ،شیاب

ارهاو

اوسیاک اب بؤبن ببشیه یا گموو خاصیب از اک ا ،با ورم ب ینگاو والیا» و بم اسیا
ا َ َُ َ ُ
َااوا َن اُ ُق َ
وَّ* ،ببکهاک
بفسیییماک راین بیارو و بیا کهجی بی بهایاب ای بهینب یهاب *الَ ِِنن مههوا و ِ
گفا :بارهر از اباها» ،د اوساک ا ،اعم از بؤبااک زباوب و یا عدلب ورسا ،بلک بما بؤبااوب

اسییا د ع وو بم ایداک زباوب و عدلب ،ایداک رل ب م ارون .داک گهو د ع ب ر الدرزاک
ر کفسیییرم ای  63ببهمباین" :ای شیییمیف اللا ار بم این د این صیییفا ،ویهگب کدابى
بؤبارن ورسا ،بلک صفا حایف خاصى از اک اسا" .عح اح ایب ،،1390 ،ج ،10ص89
پاسی سیؤاو وت این اسیا د رماک دمیم بماسیا

رهاعن زباک عمبب وازو شینو اسیا و

ر براک بیالب خه از این اسیلهب پرموب ببدان .لذا بدکن اسیا بارهر از یدرم جدع» ر
این ای  ،د اوسییاک اب بؤبن باشیین؛ ابا بسییرار اکفا ،بباهتن د از هم » ب صییهرت جدع»
اسیتفا و ببشیه  .ر ایات رماک بسیرار ینو شنو د

درم ب صهرت جدع ب دار رهت ابا بما

از اک هم خیاصیییب به و اسیییا؛ بماب بثیاو ،ر ای *الَِنن نهفقوَّ اهوال بَالََل و اله َار سََََا و
عحاََ * عبقمو ، 274:اوفیا،دااینو ییک وفم به و ،ابیا یییدرم بی صیییهرت جدع» بی دیار رهتی
اسیییا .ع ب ح اح ایب ی کفسیییرم ای والیا» ر سیییهرو بائنو ،ر این بارو ب وکت همیفب
اشیییارو ار  .اینیییاک بهتقین اسیییا دی اگم وکتی اى ایمیاب دم  ،بىکهاک جدع» را ر بفم »
اسیتهداو وده و ر ای والیا» ورز ر که رم صیرا جدع» ،وکت اب اسیا و اک وکت این اسیا
دی ودىخها ین بفهدیاوین دی اگم شیییار) اوها) دمابیا یاى یاى را دی یکى از اک یا والییا»
اسیا ب بهضیى از بؤبارن -على ع)  -ارزاوى بى ار  ،برهه و ورسیا ،بلک بب خها ن بفهداون
د اک ر ارم کقنت و بمکمب اسیییا د اینیییاک ر اخ ص و عد بم یگماک ار عح اح ایب،
 ،،1390ج ،6ص . 11این بیل ب اسییا د ب ورم بب رسیین ببکهاک ر ی این ای م براک
وده .
 .2تحلیل و تبیین نوع «بشارت» در عبارت «و بشرالذین امنوا»

وه) و جاس بنیارکب د ر ای براک شینو ،حادب از خ مب بهم ب بقابب واالسیا؛ زیما
ال ب حهر ررق بنی گ ورسیا د ایا ورهب اسیا یا اخموب و بفسیماک م راین بارو کهاهق
او ن
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ونارون؛ بماب بثیاو ،یاهرب ر این بارو اشیییارو ب ایدیاک ر وریا و رنت ر اخمت دم و اسیییا
ع یاهرب ،،1424 ،ج ،1ص . 335شییر حهسییب ر ی واژو بنییارت ،ب ابم پراب م عص بم
بنیییارت ب بؤبایاک بماب خله ر بهنیییا وهرم دماو با اج و و ادمات ،اشیییارو دم و اسیییا
عحهسیب ،ببکا ،ج ،5ص . 332رهل ب ورز ر ی این واژو ،از بماوگر ت شینک ابا زباک وزوو
ای ر روز ررابا سی ن گفت اسیا عرهل ب ،،1422 ،ج ،5ص 117؛ ابا بفسیماوب باوان شیر
ح مسیب بهتقنون د بنیارت ر این ای  ،از وه) بنیارت اب ورهب اسیا عح مسیب1372 ،ر،
ج ،5ص 181؛ ورز بنیارت ر این ای  ،از جاس بنیارت اب یگمب ورسیا د ر ایات رماک
ابنو اسیا؛ بنین بهاا د بارهر خناوون از اک بنی گ و روشین ورسیا .از شیها ن این سی ن،
کفاسیرم بتفاوت بفسیماک ربارو رنت صین »،و عنتکهاهق اک ا راین بارو اسیا؛ ر حالب د
خیناووین ر اییات بتهین ب از رماک ،بؤبایاک را بی جایات ،همزوین ،رحدیا ،وهدیا ،پرموزب و ...
َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ .
به و ا و د بارهر از اک ا صیییمی و اشیییکار اسیییا؛ باوان ایات* :اهَأض ق ِارمَ فرَ َ َِم
َ َ
َ َ ِّ ا َ َ ُ َ َ ُ
َ َ َر َ َ َ َ َ
َ
ا
َاِ أ اَّ ل ُ َ َج اهاِ ض َََ ِه َن
فاشََ ََاااا ِب ِنسَََاب *ع ه  71:؛ *و بشََ َِ الِنن مههوا و ع ِملوا الصََ ِال ِ
ُ
َ
َ َ َ َ ُ ُا
َار ِلمَا ُر ِزقوا ِه َه َا ِه َن َم ََة ِر َزب * عبقمو 25:و غرمو .لیذا ببکهاک گفیا :رینت
ضَ ُِ َا اتا
صین »،ر ای  2سیهرو یهوس ،بنیارکب اسیا د ب داای » و کهمیک» براک شینو و این بیلب
خه حکیاییا از خ مب ببداین دی بتایاسیییب بیا بقیات ب یاحیب اک اسیییا؛ پریابب دی بیا کهجی بی
او ییا) و بترط شییمکاله سییمزبرن بک  ،کاها ب احب خاص خه را ببحل ن؛ دسییب د
ببکهاون بقبه اصلب خناوون را رک دان.
 .3تحلیل وقایع مصادف با آغاز بعثت پیامبر (ص)

ر ارهاو بفسییماک ی این ای  ،س ی اب از وات بؤبارن اور و ونیینو اسییا ،ابا با کهج ب
وزوو سیییهرو ر سیییاو اب اغازین بهثا ،ببکهاک ایداکاورونگاک ب رسیییهو خنا عص را کا
حنو ب حن

ز ؛ زیما بم اسیا

شیها ن کاری ب و روایات شیره و سیاب ،و سیترن دسیاوب د

عهت پراب م اسیی تعص را از داک اغاز بهثا اجابا دم ون و اسیی ت را پذیمهتان ،خنیم
دسییم پراب م عص و سییسس حضییمت علب ع) به ون .پراب م عص ب بنت س ی سییاو از اغاز
و هت ب حهر پاهاوب ،اهما ب را د ابا گب اشیتان ب اسی ت عهت دم ون .پس از علاب شینک
عهت اینیاک ،سی بمک بسیتگاوع را ب یارب ین خنا عهت وده ون و کاها دسیب د ر م
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سیی بار اع ت ابا گب دم  ،حضیییمت علب ع) به  .لذا پراب م عص ر شییییک اینیییاک ر اک
ُ َ
َ َ
َ
َ َ
بملس چارن همبه ونِ :ا اَّ اِا ا ِخي َو َو ِهَ َ رَي َو خلَفُي فَم فاسََ ََم ُوا ل َو اطَ ُو،؛ این بما ر و
وصیب و جاونیرن بن ر براک شیداسیا؛ سی ن او را بنیاهین و همباوع را احاعا دارن » عبرهقب،
 ،1405ج ،2ص . 180-179پس از اک ارهات و خهینیاک ،باوان ابهلهب شیمو) ب بسی مو دم ک
حضیمت علب ع) دم ون و ب ابهحالب گفتان ":از این ب بهن باین از پسیمت احاعا داب " ر
وارع سییی ایاک اک یا حیادب از اک اسیییا دی اک یا ،م بیا اصییی و هت ب یالفیا دم وین و م
والیا» و جاونراب حضمت علب ع) را با استهزا و که رن اوکار وده ون.
 .4شواهد لغوی و اصطالحی

بهدمبنبثاب ر بماز القماک ،ربارو بهااب اصی حب رنت صن ،»،اور و اسا د اک
سییابق صیین »،وز خناوون اسییا ،دسییب د رنت ر اسیی ت و جا لرا ار .عبهدمبنبثاب،
 ،،1381ج ،1ص . 273شیر حهسیب ورز ع وو بم این بهاا ،رنت صین »،را سیابق اخ ص ر
حاعا بهاا دم و اسیا عحهسیب ،ببکا ،ج ،5ص . 333شیر ح مسیب از رهو ابناعمابب ،ابهع رنو
و دسییایب اور و د رنت» ب بهااى بتقنت ر شییمف اسییا و م دس ر دار خرم و یا دار
شییمى پرعرنت شییه  ،عمب او را رنت» ببوابان؛ چااک د گهیان :ه وى را ر اسیی ت رنبى
اسیا ،یهاى کقنت ار عح مسیب1372 ،ر ،ج ،5ص . 133وبرن بهاا بماب این دلد با ورم ب
واژو کقنت» ،پرنیب جسیتن و پرنیب اشیتن» اسیا عراغب اصیفهاوب ،،1412 ،ص . 660این
بهاا ،بتما ف با کفاسیرم پرنیها و ر م» اسیا د ایاا بکارت شیرمازب بماب اک براک ببدان
عبکارت شیرمازب1371 ،ر ،ج ،8ص . 216با کهج ب این بهاوب ،ب احب باین دسیب باشین د
ب صیفات و ویهگب اب خاصیب بمهز باشین؛ صیفاکب باوان سی قا ر اسی ت اور ک ،کقنت ر
ایداک ب خنا ،رسییهو عص و رماک و غرمو؛ دسییب د از بقات و بمک واالیب وسیی ا ب سییایم
بؤبااک بمخهر ار باشن.
ب) مستندات روایی

ربارو این ینگاو ،و روایا از ابات بهبیهت ع) وق شینو د سیلسیل رجاو سیان اک ا
با یک یگم بتفاوت اسا د ر ا اب ب اک ا پم اخت ببشه .
اوو ،وهیسیانو کفسیرم عراشیب با سیان خه از یهوسبنع نالمحداک از ابات صیا  ،ع) چارن
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َ َُ َ
ِّ ا
اور و د بارهر از ق ُ هَ ب» ر ای * َو َبشَ َِ ال ِِ َنن َمه ُهوا أ اَّ ل َ ق َ َُ ِهَ َ ب ِع َه َ َر ِّب ِ َ * ،والیا
اسا .ععراشب ،،1380 ،ج ،2ص120
وت ،دلراب ر اصیییهو دیاهب ،بیا سیییاین خه از حسیییرنبنبتدین از بهلببنبتدین از
بتدنبنجدههر از یهوس اور و د گفا" :خ م ب بن ا دسیب د وابع بم و ونینو از ابات
صیا  ،ع) د همبه ون :بارهر از رنت صین »،ر ای *و بشََ الِنن مههوا أَّ ل ق ُ هَ ب عه
رب * ،والیا ابرمالدهبارن ابات علب ع) اسا" .عدلراب ،،1407 ،ج ،1ص422
روایاکب د ر این بارو دم شیینو اسییا ،از لتاظ سییانب ،خالب از اشییکاو ورسییا .این
رواییات بهلق» عبیابقیاوب1386 ،ر ،ج ،1ص 176و بهاهن» اسیییا ،لیذا ر شیییدیار احیا ی
یهرن رمار ببگرم ع سی تاوب ،1387 ،ص . 70-69ابا صیمف ورم از اشیکاالت هه ،،ب ورم
بب رسییین ،بی جز یهوسبنعینالمحدیاک و حسیییرنبنبتدین دی بمخب از علدیاب رجیاو بم بهرق
به ک اک ا اکفا ،ورم ارون عحهسییب1373 ،ر ،ص345؛ حلب1342 ،ر ،ص528؛ وماشییب،
1365ر ،ص ، 66بقر راویاک بضییمب التنی و الدذ ب» عوماشیب1365 ،ر ،ص ، 418
غالب» و ر حنی

سسا و هرن» عواسیب1364 ،ر ،ص92؛ وماشب ،،1365 ،ص337

سیییتاین؛ لیذا گمچی این رواییات ر بهریار بتییخماک از جدلی رواییات یییهرن بی حسیییاب
بباینعراسیدب ،،1399 ،ص ، 19بمحهت دلراب ر دتاب خهیع ،با وره ،ب صینور روایات
از بهبیهت ع)  ،ب رج اک ا ارنات دم و اسیا .از اک جا د ر عمف بتقنباک ،صیمف وره،
ب صیینور یک روایا از بهبییهت ع) ر صییتا اک روایا دفایا ببدان ،ب این روایات
ببکهاک اعتدا دم ؛ ب ویهو د بضدهک اک با سرا ،ایات سازگار اسا.
 .3دیدگاه برگزیده درباره «قدم صدق»

ر رسییدا ر  ،بسییتانات بتهن ب براک گم یند بؤین اراد والیا و شییفاعا به  .ابا
این د دنات یک از این و ینگاو ب بقبیه اصیلب خناوون وز یک کم اسیا ،وراز ب کتلر
برعکم و پاس ب این پمسع ا ار :
 ایا بارهر خناوون از شفاعا یا والیا پا ار ورهب اسا یا اخموب؟ایا بارهر ،شفاعا و والیا پراب م عص اسا یا ابرمالدؤبارن ع) و یا شفاعا پراب م عصو والیا علب ع)  -با ر ورم گمهتن این بیلب د شفاعا بقات شاب

م و بقات اسا؟
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داک حهر د ر رسییدا اب گذشییت براک گم ین ،بمخب از بفسییماک ،رنت صیین »،را
پا ار ورهب اوسیت اون و بمخب اخموب .اگم شفاعا» ینگاو بهر ر هو ر ورم گمهت شه ،
بنارت و پا اشب اخموب اسا ،ب ویهو با کهج ب بستانات روایب و سرارب د بماب اک عاهاک
گم یین؛ حیاو چی بماب شییی گ پریاب م عص ر بقیات شیییفیاعیادااینو ر اخمت ،بی عاهاک
و ارب و کسلب خاحم خناوون ب ایناک ر بمابم ازار شدااک باشن و چ بماب د بؤبااک ر
بقات شییفاعاشییهونو؛ بهبااوب د ب و هت و رسییالا پراب م عص ایداک ارون و ر والیا»
ابرمالدؤبارن ع) رابارنت ستان-د شفاعا» پراب م عص ر اخمت شاب حالناک ببشه .
ابا اگم والیا» ینگاو صیتر کم ب حسیاب این ،م ببکهاون پا اشیب باشین د ب تگ جهاک
اخمت اسییا و م ببکهاون خ م خهشییب باشیین د بمبهس ب این وراسییا .بم این اسییا  ،ر
صیهرکب د والیا» داک بقات والیا حضیمت علب ع) ر ورم گمهت شیه  ،چان احتداو ر
این بارو وجه ار :
اوو ،با کهج ب سییرا ،ای و شییها نب د ربارو این ینگاو براک شیین ،رنت صیین»،
ببکهاون ب عاهاک یک احتداو بنیارکب بماب خه حضیمت علب ع) باشین .لذا خناوون ب اینیاک
ب حمیق کهمیک و داای ب جها اک د شیدااوع بتهج ونیهون ،به و بب ن د ر ایانو
ب بقات والیا» بب رسن.
وت ،اگم اباها» ر ایی  ،بم جدع» اللیا داین و بارهر اوسییییاک یاب بؤباب غرم از
حضیمت علب ع) باوان حدزو و جهفم و  ...باشین د بهن از حضیمت ایداک اور ون ،بنیارت ب
بقات والیا حضیییمت علب ع) خ مب ورایب اسیییا .ر صیییهرکب د بتهاک از واژو والیا»
بهااب شیییفاعا» را ورز اها و وده و اههوا» را جدرع بؤبااک ر د زباک ا ب حسیییاب اور ،
بنیارت» ب بقات والیا» ،بنیارکب اخموب اسیا؛ بقابب د ببکهاون باوان پراب م عص  ،بماب
ابرمالدؤبارنع) م بیاشییین .بؤیین این بیلیب ،رواییات هماواک ربیارو بقیات والییا و شیییفیاعیا
ابرمالدؤبارن ع) اسیییا عبتماوب ،،1415 ،ج ،1ص200؛ ردب1363 ،ر ،ج ،2ص 57؛ لیذا
ینگاو رسیا ربارو رنت صین ،»،م شیفاعا» اسیا و م والیا»؛ شیفاعتب د ب زت با
والیا» اسییا و بنوک اک بهاا ونار  -چ بماب پراب م عص و چ بماب ابرمالدؤبارن ع)  .اگم
بنییارت بذدهر ب تگ اخمت باشیین ،رنت صیین »،داک شییفاعا» اسییا -چ بماب پراب م
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عص و چی بماب ابیات علب ع)

ر بقیات شیییفیاعیادااینو و چی بماب عدهت بؤبایاک ر دی

زبیاک یا دی ر روز رریابیا از شیییفیاعیا پریاب م عص و حضیییمت علب ع) م و بمخهر ار
ببشییهون .ابا اگم بنییارت ب تگ ورا باشیین ،رنت صیین »،داک والیا» حضییمت علب ع)
اسییا؛ لذا م ببکهاون بنییارت والیا» ب خه حضییمت علب ع) باشیین ب عاهاک هم ب د
وسی ا ب یگماک ر ایداک ب حضیمت رسیهو عص سی قا اشیا و م ببکهاون خ مب خهر
ب پراب م عص ربارو والیا حضمت علب ع) باشن.
نتیجه

بفسیماک ابابر و ا

سیاا ،ینگاو اب بتفاوکب را ربارو رنت صین »،ر ای  2سیهرو

یهوس بریاک دم واویندی بی حهر کقمی ب ر وی ورم ریابی جدع اسیییا .1 :پیا ار وریک؛  .2اعدیاو
صیال ؛  .3سیابق جلر و بقات رهرع؛  .4شیفاعا؛  .5والیا؛  .6بها و وهدا اخمت؛  .7عاب
ب ئک ؛  .8سی قا سیها ت؛  .9جاو اوگب ر بهنیا .پس از بمرسیب این ارا ،بنی گ شین کاها
و ینگاو والیا» و شیفاعا» ،با سیرا ،ایات و روایات بای ق سیتان .م و ینگاو د ر
روایات ب اک ا اشیارو شینو اسیا ،با کهج ب شییک وزوو ،سیرا ،ایات و روایات ،ورایع بسیلم
کاری ب ،سیایم بسیتانات عقلب و با ورم ب وه) پا ار یهاب ورهب یا اخموب به ک اک ،صیتر
سیتان .والیا» و شیفاعا» و ابم ب زت م یگم ب شیدار بباین ،ب گهو اب د والیا»،
زبرا رسرنک ب شفاعا» اسا و شفاعا» ر داار والیا» بهاا ببیابن.
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