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Abstract
One of the most important requirements of research in the field of interpretation is to study
and analyze the contents of Qur’anic verses based on various interpretive principles and
rules, including context, text structure, lexical implications, as well as interpretive
narrations. The present article seeks re-reading the viewpoints of the Qur’anic exegetes in
explaining (Q. 3:42), which reads “And when the angels said: O Mary! Surely Allah has
chosen you, and has purified you, and has chosen you over women of the world”.
Therefore, considering the repetition of the determining word Iṣṭifāʾ in this verse, its other
Qur’anic applications have been conceptualized, and the different viewpoints of the
Qur’anic exegetes about explaining the concept of Iṣṭifāʾ and ascertaining its various
examples have been studied. In this regard, according to the various uses of the word
Iṣṭifāʾ within different Qur’anic contexts, it has been suggested that some of the Qur’anic
exegetes have specified that, due to its literal absoluteness, the first occurence of the word
in this verse refers to the divine choice and the infallible personality of St. Mary (PBUH).
However, the second one, due to being bound to the preposition ʿalā, indicates the
superiority of St. Maryam (PBUH) over other human beings, as well as her specific
characteristics and privileges.
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چکیده

بمرسیب و کتلر بفا ایات رماک بم اسیا

اصیهو و رهاعن کفسیرمب گهواگهک اعم از سیرا ،،سیاختار بتن،

اللا اب لاهب و روایات کفسییرمب ،از بایسییت اب پهو ع ر حهزو کفسییرم اسییا .ر این پهو ع ،با

َ َ َ
َ
قال َال َم َ ُ َ َ َ ُ ا ا َ َ َ
فاِ َو ط ا ََ ِِ َو
ِ
حرمَ نا هَ ن ِإَّ الل اهَ َط ِ
نف بازخهاوب اراد بفسییماک ر ک ررن ای شییمیف *و ِإَ ِ
َاهَََ َطفَاِ َعلی اسَََاَ َال ََال َ
مَن* عاوعدماک ، 42 :سیییهب گم یینو لری اخت ف بفسیییماک ر ک ررن این ای
ِ ِ
ِ

بنی ی گ شیییه  .از این رو با عاایا ب ککمار واژو اصییییفاد» ر این ای  ،داربم اب این واژو ر رماک
بفههتشیییااسیییب گم ینو و ینگاو ابگهواگهک بفسیییماک ر براک بفههت اصییییفاد» و کهررن ببیییا یق
گهواگهک اک بمرسییب شیینو اسییا .ر این زبرا و با کهج ب داربم اب واژو اصیییفاد» ر سییاخا اب
بتفاوت ر رماک ،یا اور شینو چااک د بمخب از بفسیماک کبیمی وده واون ،واژو اصییفا»ب اوو ر این
ای ب لر بیلق به ک ،ب بمگزینگب و عبییدا حضییمت بمیم ع

اشییارو ببدان و واژو اصیییفا»ب

وت ،بی لری بقرین به ک بی حمف جم علب» ،از بمکمب اینیییاک وسی ییا بی یگماک و ویهگب یا و ابتریازات
خاص اک باوه حکایا ار .
واژگان کلیدی :رماک ،حضمت بمیم ع

 ،اصیفاد ،بمگزینگب و بمکمب ،عالدرن.
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مقدمه

ابموزو یکباز غنغ اب جنب رماکپهو اک ارزیاببو کتلر طرداشیههری کفسیرمب
بفسیماک اسیا .از این رو بفسیماک بهاصیم ،با وجه کاه) وگمر اب بهجه ر کفاسیرم بتقنت،
م یک ب وهعب ربارو وجه اخت ف یا و ه اخت ف براک بفسماک پرنرن رماک س ن گفت و
ر حن ابکاک ب کمجر یک ینگاو پم اخت اون .مچارن بقاالت و ککوگارو اب بسییرارب با
ینف کتلری

یینگیاو یاب کفسیییرمب ی بمخب از اییات رماک بی وگیارر رابینو دی ا تدیات

رماکپهو اک ب این بهم را ونییاک بب ن .وهیسییانگاک بقال پرعرو ورز با چارن رویکم ب ،ب
کتلر

ینگاو اب کفسییرمب ای  42سییهرو اوعدماک پم اخت اون؛ زیما بفسییماک ر کتلر این

ای و ک ررن بفههت اصیییفاد» حضییمت بمیمع

 ،سیی ااوب بتفاوت با سییایم ایاکب ارون د

اصییفاد» الهب ر اک ا بیمد شینو اسیا؛ از این رو ک ر شینو با کهج ب داربم اب واژو
اصیییفاد» ر رماک ،ابتنا بهااب اک ک ررن شییه و بنیی گ گم چما بفسییماک ،ینگاو اب
هماواک و بتاهعب ر کفسیرم این ای اشیت اون ،ر حالب د ر ایات یگم د ب اصییفاب او راد
الهب اشییارو ار  ،اخت فورم دمکمب ینو ببشییه  .ر پایاک ورز با کهج ب این د بمخب از
ینگاو ا ،از روایات کاررم پذیمهت  ،با اشارواب دهکاو ب بفا این روایات بسانو شنو اسا.
پیشینه پژوهش

ر کتلر و ک ررن بفههت اصییییفاد» ،غرم از ارار کفسیییرمب بفسیییماک ،بقال اب ب تلفب
وگارر یاهت ؛ از جدل  :بقال واداوب کمجد و بفههت واژو اصییفاد با رویکم بهااب بنیتمک
و رجات بهاا» ارم سیییمدار خاوم ونا خناشیییاا

هرموزابا ب ،اله عمبزا و و بتدنحسییین

رسییتدب عونییمی پهو ع یاب ،شییدارو  ، 26بفههت و ب ک اب اصیییفاد» ب خاب اگاب
سیلیاوب والشیمم ب عبمل براات ،شیدارو  - 73بمگمهت از پایاکواب بقیع دارشیااسیب ارشین
درن وهیسانو با عاهاک بفههت و ب ک اب اصیفاد ر رماک» و کفاوت بهااشااختب اصیفا و
اختار ر رماک» ارم بنیتمک سیرنوهاحد شیا دما ب ،د مب راسیتگه و ابهالفضی داهدب عبمل
سیماج بارم ،شیدارو . 22چااکد اصییفاد» و بمگزینگب بمیمع

ر رماک ورز ب حهر خاص

دییاوهک کهج ی بمخب پهو عگماک به و و ب ی کتلری اراد بفسیییماک ر ای ی  42اوعدماک
پم اخت اون؛ باوان ک بیییرگ عدهبرا واژو الهالدرن ر بمگزینگبحضیییمت بمیم» وگاشیییت
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احسییاک اسییداعر پهر عبمل باوهاک شییره  ،شییدارو . 24وهیسییانگاک این ارار ،دهشییرنواون واژو
اصیفاد» را ر بفههت لاهب و داربم اب رماوب اک بمرسب داان و وس ا بفههبب این واژو با
واژگیاوب بیاواین اختریار» و اجتیاد» را بنییی گ سیییازوین؛ ابیا ر ر ییک از این اریار ،بی بیلق
به ک واژو اصییییفیاد» ییا بقرین به ک اک بی حموف جم بن» ییا علب» و کییررم حمف جم ر
داربسییا رماوب این واژو کهج وکم واون .این بیلب ر بهر عدهت ارار کفسییرمب ورز صییا ،
اسا .لذا این پهو ع با کفین ب این وکت  ،ینگاو اب بفسماک را ی ای  42سهرو اوعدماک
بمرسب ببدان.
مفهومشناسی واژه «اصطفاء»

واژو اصیییفاد» ببیینر بمگمهت از با و صییفه» ر باب اهتهاو اسییا د بماسییا

رهاعن

صیییمهب ،حمف کیاد» بیاب بی حیاد» کاررم ییاهتی و صیییفه» ر لایا بی بهایاب خلهص شیییبد از
ابر تگب ب غرم اسییا عهما رنب، ،1409 ،ج ،7ص162؛ ابنهار  ،،1404 ،ج ،3ص 292؛
لذا برنیتم لااپهو اک بماب ک ررن بهااب اک از کهابرمب مچهک :وقرک الکنر» ،ین الکنر» و
خ ف الکینر» اسیییتفیا و دم واوین عهما رینب ،،1409،ج ،7ص162؛ ابن ریین ،،1988 ،ج،2
ص893؛ از یمب ،،1421 ،ج ،12ص174؛ صییییاحییب ،،1414 ،ج ،8ص197؛ ابینبیایریهر،
 ،،1414ج ،14ص462؛ زبرنب ،،1414 ،ج ،19ص 601این با و پس از رهتن ب باب اهتهاو،
بهایاب اختریار دم ک و کایاوو دم ک خالگ از یک شیییبد را اها و ببودیاین عراغب اصیییفهیاوب،
 ،،1412ص487؛ ابینسییییریینو ،،1421 ،ج ،8ص381؛ از یمب ،،1421 ،ج ،12ص174؛
هما رنب ،،1409 ،ج ،7ص162؛ عسییکمب ،،1400 ،ص 118بمخب رماکپهو اک با کهج ب
بهااب رب ین و اخترار ر باب اهتهاو ،اصیییفاد» را ب بهااب اخترار از روب پادب اوسییت اون د
ر اک ربین و اخترار لتاظ شینو اسیا عببییفهب ،،1430 ،ج ،6ص313؛ هضی ا ،،1419 ،
ج ،5ص . 345گفتاب اسا د ر رماک واژگاک ب تلفب بم بمگزینو شنک او راب الهب از سهب
خیناووین اللیا اروین دی بیا وجه اشیییتماک بهایایب بریاک اک یا ،بیا ییک یگم کما ف دیابی
ویناروین؛ چایاکدی رماکپهو یاک بهتقینوین واژو اختریار» ،حیادب از ارا و دم ک خرم و ورکب و
جناسییازب شییبد بمغهب از براک اشییراب ب لهس اسییا عحهسییب ،ببکا ،ج ،4ص554؛ راغب
اصییفهاوب ،،1420 ،ص300؛ ح مسییب ،،1372 ،ج ،4ص744؛ عسییکمب ،،1400 ،ص118؛
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ابنعیاشیییهر ،ببکیا :ج ،8ص 305؛ ابیا اجتیاد» ر جیایب دیاربم ار دی گم اور ک و کمدع و
وز یک دم ک ش گ و بقمب رمار ا ک او بهر ورم باشن عهما رنب ،،1409 ،ج ،6ص192؛
ابنهار  ،،1404 ،ج ،1ص503؛ راغب اصیفهاوب ،،1412 ،ص 186و واژو هضی » ب بهااب
م وه) زیا و و هزووب اشیتن چرزب وسی ا ب چرز یگم اسیا عحهسیب ،ببکا ،ص ،1ص208؛
راغب اصیفهاوب ،،1412 ،ص639؛ ح مسیب1372 ،ر ،ج ،2ص 622؛ باابماین اخترار» واهم ب
وجه خرم و ورکب و اجت اد» گم اور ک و بقمب اشیتن و کفضیر » واهم ب بمکمب شی گ بم
یگمب و اصیییفاد» گزیاع بم اسییا

خلهص و پادب اسییا .با کهج ب این ینگاو لاهیاک،

ببکهاک وترم گمها د اصیفاد» ب بهااب بمگزینک یهاب اخترار دم ک شبد ب لر حهارت
اکب اک اسا د با واژگاوب بث اخترار و اجت اد بتفاوت اسا.
بررسی واژه «اصطفاء» در قرآن

با کهج ب داربم اب واژو اصییفاد» و بنیتقات اک ر رماک ببکهاک اک را از و بارم
بمرسب دم د کهج ب مدنات ر ههم بقبه از این واژو وقع ار .
 .1متعلَّقهای واژه «اصطفاء»

و سییترن ویهگب راب بمرسییب ر این واژو ،را ر مونییراب بتهلاق اب اصیییفاد» ر
ا ا َ َ َ َ ُ ُ ِّ َ َ َ ُ ُ
وض ان إ ات َو َأ َا ُُ َ ُه َسَل ُم َ
وَّ* عبقمو، 132:
ِ
رماک اسیا؛ زیما گاو ین *ِإَّ الل اهَطفی لم ال نن فح ضم ِ
َ ََ َ ُ ُ ً
گاو رسیهالوب از ب ئک و بم ت * االل ُ َن َصَ َ
ح َو ه َن االها إ اَّ االل َ َسَ .
مَإ َبص .
َََ*
س
َ
ر
َ
م
حر
م
ال
ن
ه
في
ط
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ا ا َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َُ ََ َ ً
َ َ
عحج ، 75:ر بهار ب شی گ حادم بم بم ت *قال ِإََّ الل اهَ َطفا ،علَم و زاد ،بسَطَ ِفي ال ِ ل ِ
ا َ َ ً َ
َ
َ
َُ
ا
َو ال َِ َسَ * عبقمو 247:و گاو چرزب از ب لهرات *ل َو أر َاد الل ُ أ ََّ َنُ ِخِ َول ا ت َهَ َطفی ِه اما َنخل ُو ها
َ ُ َُ َُ َُ اُ َ
ََ
واح ُ الق ا ار* عزبم 4:ب عاهاک بتهلاق اصیفاد» ر رماک بنا نو ببشه ؛
نشاَ ساَاا او الل ال ِ

اگمچ برعکمین داربم اهََطفاَ» بتهلق ب پراب ماک و بانگاک ویهو خناوون اسییا باوان ایات
ا
َ
َ
ا
ا
َ
َ
ََ
* َو َه َن َن ََََ ُب َع َن ِهلَ َِ ِإ َبَااَ َ ِإت َه َن َسَََ ِفَ َ ا َف َسَََ ُ َو لقَ ِ َاهَََ َط َف ََهَا ُِ ،في الَ ُّ اََا َو ِإاَ ُ ِفي او َِخ ََ ِة ل ِم َن
َ َ َ
قال َال َمحر َم َُ نا َه ََ َن ُ إ اَّ االل َ َاهَ َط َ َ ا َ َ َ َ
ا
َ
فاِ َعلی
ِ
فاِ و ط َ ِِ و اهَط ِ
ِ
الصَ ِالََن* عبقمو* ، 130:و ِإَ ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ُ َ َ
ِّ
َ
اسََاَ َال َال َ
مَن* عاوعدماک* ، 42:قال نا ُهوسََی ِإاي َاهَ َط َف ََُ َعلی االها ِ ِب َِسََاتضي َو ِبمحهي فخِ
ِ ِ
ََُ َ َ ُ َ َ ا
َنن* عاعمافُ * ، 144:قل َال ََ َم ُ ل ال َو َسََ .
ِنن َاهََ َطفی املل ُ
حُ َعلیعااد ،اال َ
الشََاِ َ
هامضَُ و ِن ِهن
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ اُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ
َخ ََ َ َ.أ اها ُن َشَ ُِ َ
ار»* عص. 47:
َ
خ
اأ
ن
َ
ف
ط
ص
م
ال
ن
م
ل
اا
ه
ع
ا
إ
و
*
و
59
:
عود
*
وَّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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« .2اصطفاء» در ساخت نحوی

یگم وکت راب کهج ر کتلر بفههت اصیییفاد» ،بمرسییب چگهوگب جایگاو اک ر ای
اسا د با کهج ب ساختار ههلب ب س صهرت بنا نو ببگم :
 -2-1گیاو این واژو ر ای بی حهر بیلق و بینوک دما ب بیا حمف ج وم بی دیار رهتی بیاواین
ا
َ
ای  130بقموَ * :و َه َن َن ََ ََ ُب َع َن ه الَ إ َبَااَ َ إ ات َه َن َسََف َ َا َف َسََ ُ َو َل َق َاهََ َط َف ََ ُ
هاِ ،في ال ُّ اَا َو ِإا ُ ِفي
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
*و إ ََ قَا َلَ َال َمحر َمَ َُ نَا َه ََ َن ُ إ اَّ ال الَ َ
اوَخ ََة َلم َن ا
الصََ َال َ
ََن* و هورد اول از منَ  42ملعمَاَّخ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ا
َ َ
1
فاِ َو ط ََ ِِ َو *.
اهط ِ
َ
 -2-2گاو واژو اصییفاد» با حمف بن» جارو دماو اسیا ،باوان ای  4سیهرو زبم* :ل َو
ا ََُُ َ ُ َُ َُ َُ اُ َ
ََ
َ َ ا ُ ََ َا َ َ َ ً َ َ َ
2
واح ُ الق ا ار*.
أراد الل أَّ نُ ِخِ ول ا تهطفی ِهما نخلو ها نشاَ ساَاا او الل ال ِ
 -2-3گیاو این واژو دماو بیا حمف ج ِّم علب» بی دیار رهتی بیاواین ای  33اوعدماکِ* :إ اَّ
ال الَ َ َاهَََ َطفی َمد َُ َو ُاوح ًَا َو َمل إ َبَااَ َ َو َمل ع َم َ
َاَّ َع َلی َال ََال َ
مَن* و ایی  42اک سیییهروَ ....* :و
ِ
ِ
َاه َطفاِ َعلی اساَ َال َال َ
مَن*.
ِ ِ
ِ
با را ر سیاختار اب هه ،ببکهاک گفا :داربم واژو اصییفاد» ب حهر بیلق و بنوک
حمف ا یاه ُ ،ب بفههت خلهص و پرماسیتگب ات شیبد یا شی گ بمگزینو اللا ار و این
اح  ،از م حر بهر ورم اسییا؛ بماب ودهو  ،ر ای * ُقل َال ََ َم ُ ل ال َو َسََ .
حُ َعلی عااد ،ا ال َ
ِنن
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َاهَ َ َطفی املل ُ َخ ََ َ َ.أ اها ُن َشَ ََ ُِ َ
وَّ* عود  ، 59 :ب عنتاخت س این بانگاک ب م شییائ اب اعم از
ِ
دفم ،شییمک ،بهبییرا و  ...اشییارو شیینو اسییا .ال ت بم این وکت باین اهزو د ع ارت االِننَ
َ َ
ااد ِ ،»،ب ویهگب اصلب این بانگاک یهاب خلهص اکب اواک اشارو ار و اگم
اهطفی» پس از ِع ِ
َ َ
چارن و ه  ،اهزو ک ع ارت اال َ
ِنن َاه َطفی» حاوب وکت خاصب و ه ؛ چااک د ر ایات *ل َو أر َاد
ا ََُُ َ ُ ُ َ َُ َُ اُ َ
ا
ََ
ا ُ ََ َا َ َ َ ً َ َ َ
واح ُ الق ا ار* عزبم* ، 4:الل ُ َن َصَ َطفي
الل أَّ نُ ِخِ ول ا تهَطفی ِهمانخلو هانشَاَ سَاَاا او الل ال ِ
َ ََ َ ُ ُ ً
صَََ* عحج 75:و * ُ ا َأ َو َر َ َها َالم َ
ح َو ه َن االها إ اَّ االل َ َسَ .
ُاب اال َ
مَإ َب .
ِنن َاهَ َط َف ََها
حرم َِ رسَ
ِهن الم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ن» جارو بریاوری دم شییینو ،وجه
َاداا * عهاحم 32:د پس از واژو اصییییفیاد» حمف ب ْ
ِهن ِعا ِ
ِه َن» کاها بم براک بت و بسییتم چرز یا دسییب د بهر اصیییفاد» وارع شیینو اللا ار وگمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طرخ ناون هری د گر مرنند :طقر  132 :و ص.47:
 .2ناون هری مشرط مرنند حج 75:و فرطر.32 :
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واژو اصییییفاد» باین ب شیییک بیلق ب دار ببرها؛ ابا حمف جم علب» پس از اصییییفاد»،
ب بارهر براک خبیهصیرتب اسیا د هم بمگزینو وسی ا ب یگماک واجن اک اسیا .از این رو ی
چااک د خها ن ابنییییی برعکم بفسییماک ر بمرسییب ایاکب د این واژو دماو با حمف علب»
ابینو بی بریاک وجی بمکمب هم بمگزیینو پم اختی اوین .مچارن بمخب بفسیییماک بی این وکتی ا عیاک
َ ا َ
وده و د وجه علب» بهن از اصییفاد» ،بتضیدِّن بهااب فرَل» اسیا و اگم بهااب بمکمب ر
اک لتاظونیینوبه  ،با بن» جارو ببابنعابهحراک ،،1420 ،ج ،13ص110؛ ابنعاشییهر ،ببکا،
ص ،3ص95؛ حسییرابشییرمازب ،،1423 ،ص66؛ هضیی ا  ،،1419 :ج ،5ص341؛ رمشییب،
 ،،1377ج ،2ص . 62وترم اک د بفههت بمگزینگب شی گ یا اشی اصیب وسی ا ب یگماک
ب لر وجه حمف ا یاه علب» اسیا و این وج هضیرلا ببکهاون بمکمب ر اشیتن یک یا
چان خبیهصیرا ویهو باشین و این داک اسیا د ر کفضیر براک و شیبد بهر ورم اسیا .ال ت
از بفسییماک بهاصییم ،جها بابلب بنوک اشییارو ب سییاختار اب ا بب پرعگفت و کفاوت اب
بهاایب م دنات ،دن کقسرم اوها) اهطفاَ» ب و گهو وفسب» و وس ب» ببوهیسن:
ا اَ َ َ
فاِ اصییییفاب وفسیییب اسیییا؛ یهاب این
اصییییفاب و سیییا ر این ای عِإَّ الل اهَ َط ِ
بمگزینگب ،ب گه م و ات بمیمع ارک اس ار و گه م ات حضمت بمیم ع از صفهو
الهب بمخهر ار اسا» .عجها بابلب1389 ،ر ،ج ،14ص231
ولب اینیاک ورز ر کبیمیتب بم کیررمگذارب بهاایب حمف جم بن» یا علب» ر اللا
واژو اصییییفیاد» ویناروین .بایابماین بیایین گفیا :ر دیاربم واژو اصییییفیاد» بی کاهیایب وگیاو بی
بمگزیینگب اسیییا ،بی گهوی اب دی این بمگزیینگب ،بی بهایاب حم اهما یگم ورسیییا و بدکن
اسیییا اهما یگمب ورز بی جهیا حهیارت و خلهص رووب بهر اصییییفیاد رمار گرموین؛ ابیا
ردییاربم این واژو بی دماو حمف جم علب» ،اهزوک بم بهاییاب بمگزییینگب ،بی وهعب بی
بمجسیتگب و کدایز بماب اهما بهر اصییفاد» ورز عاایا شینو اسیا؛ لذا بفسیماک ر کتلر این
ایات ،ع وو بم اشیارو ب عبیدا هم بمگزینو ،سیهب ر ک ررن ویهگب اب خاص اک هم ورز
ارون د ب اک اشارو خها ن شن.
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بررسی دیدگاه مفسران درباره اصطفاء حضرت مریم(س)

َ َ َ ََ َ ُ
حرمَ نا َه ََ َن ُ ِإ اَّ
ر کتلر و ک ررن سیی جزد بهم ای  42سییهرو اوعدماک* :و ِإَ قال ِ الم ِ
االل َ َاه َ َطفاِ َو َط ا ََِ َو َاه َ َطفاِ َعلی اسََاَ َال َال َ
مَن* ر براک بفههت اصیییفاب اوو و وت» و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

واژو عَالمَن» ،بفسیییماک همیقرن یینگیاو یاب گهویاگهوب اروین دی بمخب از اک یا برن و گموو
بنیتمک اسیا و بمخب ب ا سیاا اختبیاص ار  .این ینگاو ا با کفکرک بفسیماک همیقرن
ر م س بهر بنین گهو راب ارزیابب اسا.
ک »...
ک وَ طَهَّرَ ِ
الف) تحلیل مفهوم عبارت «یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفا ِ
.1دیدگاههای مشترک میان مفسران فریقین

بیاله ارار کفسیرمب بفسیماک همیقرن ،ونیاک بب ن د ینگاو اب بتفاوت اینیاک ر
کتلر بفههت اصیفاد» ر داربم و سا اک بم پاجگهو اسا:
-1-1بمخب بفسییماک شییره بم این باورون د اهََطفاَ» ب ر هو وذر با ر حضییمت بمیم
ع

اشییارو ار عح مسییب1377 ،ر ،ج ،1ص174؛ هرک داشییاوب ،،1415 ،ج ،1ص336؛

حقب بموسییهب :ببکا ،ج ،2ص33؛ شییهداوب ،،1414 ،ج ،1ص388؛ ب غبومفب،،1420 ،
ج ،1ص282؛ ومفب ، ،1398 ،ج ،2ص . 275این یینگیاو را بمخب بفسیییماک ا ی سیییایا ورز
ارون .عبرضاوب ، ،1418 :ج ،2ص17؛ ابنجزب ،،1416 ،ج ،1ص152
 -1-2بمخب یگم از بفسییماک شییره  ،اصیییفاد را واهم ب بانگب حضییمت بمیمع
حضیهر اینیاک ر براالدقن

و

اوسیت اون؛ مچان ر براک این بیلب کهابرم بتفاوکب ر کفاسیرم

ینو ببشه ؛ بماب ودهو  ،بمخب صمها ب خنبا بمیم ب براالدقن

اشارو دم واون عحهسب،

ببکا ،ج ،2ص456؛ حسیراب شیاوع نالهرردب ،،1363 ،ج ،2ص94؛ سیهرابا ب ،،1380 ،ج،1
ص281؛ بااری  ،،1424 ،ج ،2ص56؛ صیییا ربکهماوب ،،1419 ،ص - 55یینگیا ب دی ر
کفاسیییرم ا سیییاا ورز ینو ببشیییه عح مب ،،1412،ج ،3ص180؛ ابندثرم ،،1319 ،ج،2
ص34؛ رمح ب ،،1364 ،ج ،4ص83؛ رهال ب ،،1418 ،ج ،2ص43؛ و مهاوب ، ،1999 ،ج،1
ص107؛ الهسیییب ،،1415 ،ج ،2ص149؛ بماغب ،ببکیا ،ج ،3ص151؛ حاییاوب ،ببکیا ،ج،2
ص102؛ زحرلب ،،1418 ،ج ،3ص225؛ حمیازب ،،1413 ،ج ،1ص231؛ خیریب ،ببکیا،
ج ،2ص. 446
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 -1-3گمو ب یگم ر ک ررن اصیییفاد» ،ب بمگزینگب حضییمت بمیم کهج وده و با
این کفاوت د بمخب این بمگزینگب را اکب اوسیت اون عحسیرابشیرمازب ،،1423 ،ص 66و
بمخب یگم بمگزینگب از براک وسیی او را را بیمد سیییاخت اون عحهسیییب ،ببکا ،ج ،2ص456؛
شیییمینال رمب1373 ،ر ،ج ،1ص324؛ هرک دیاشیییاوب ،،1418 ،ج ،1ص151؛ گایابیا ب،
 ،،1408ج ،1ص . 262ح وریب از این بمگزیینگب بیا که رم عبیییدیا ییا دم و اسیییا عحریب،
1378ر ،ج ،3ص . 193ابنعیاشیییهر و برهمب ورز بی بمگزیینگب اکب حضیییمت بمیمع
کبمی دم واون .عابنعاشهر ،ببکا ،ج ،3ص95؛ برهمب ،،1412 ،ج ،2ص48
 -1-4صییا ربکهماوب بم این باور اسییا د اصیییفاد ب وال ت عرسییبع) بنوک پنر
اشیارو ار عصیا ربکهماوب ،،1419 ،ص . 55این ینگاو را بمخب بفسیماک ا سیاا ورز بیمد
دم واون .عرهل بورنابهرب ،،1422 :ج ،3ص67
 -1-5سییهرابا ب اصیییفاد» را واهم ب روزب اب بهنییتب بب اون د بماب حضییمت
بمیمع

رمار ا و شییینو به عسیییهرابیا ب ،،1380 ،ج ،1ص . 281این یینگیاو ر بمخب

کفاسرم ا ساا ورز ینوببشه  .عحقببموسهب ،ببکا ،ج ،2ص33
 .2دیدگاههای اختصاصی مفسران اهلسنت

 -2-1این گموو از بفسیییماک ا ی سیییایا ،اصییییفیاد» را ویاهم بی ویهگب یاب اخ رب و
اعتقا ب حضیمتبمیمع

اوسیت اون؛ بماب ودهو  ،رنیرمب بهتقن اسیا این که رم از ور به ک

اک باوه از شیک حکایا ار عرنیرمب ،ببکا ،ج ،1ص 243و بل ب ب کیهرم اک باوه از هتنیا
اشیارو دم و اسیا عبل ب ،،1423 ،ج ،1ص . 275بمخب م این که رم را واهم ب د صیفات
ورکه و اخ  ،زی اب حضمت بمیمع

بب اوان .عاو سهنب ،،1408 ،ص . 139

 -2-2سیدمرانب بهتقن اسیا د اصییفاد» ب کسیلرم به ک حضیمتبمیمع

ر پرنیگاو

خناوون اشارو ار  .عسدمرانب ،ببکا ،ج ،1ص213
 -2-3بمخب از این بفسیییماک ورز اصییییفیاد» را ر این ب ع از ای  ،وز یک بی بفههت
واژو اخترار» اوسیت اون .عباهب ،،1420 ،ج ،1ص438؛ برهمب ،،1412 ،ج ،2ص48؛ خازک،
 ،،1415ج ،1ص244؛ زحرلب ،،1418 ،ج ،3ص225؛ رمح ب ،،1364 ،ج ،4ص83
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با کهج ب ویهگب اب حضییمت بمیمع) د ر رماک ب اک ا اشییارو شیینو ،باین گفا:
بفسیماک ر که یر اصییفاب و سیا ،برعکم ب ابها بهاهب شی بیرا اینیاک و خنباگزارب
ب براالدقن

کهج اشیت و ب بهار ب باوان چگهوگب وال ت عرسیبع) یا به یه) عبیدا

دمکم کهج وده واون .یگم این د با کهج ب اکچ ر بفههتشیااسیب واژو اصییفاد» براک شین،
ببکهاک س ن این بفسماک را بم شمد لفرب واژو اصیفاد» حد وده و براک جها اصیفاد».
ک عَلى»....
ک وَ اصْطَفا ِ
ب) تحلیل مفهوم عبارت « ...وَ طَهَّرَ ِ
 .1دیدگاههای مشترک میان مفسران فریقین

بفسماک ر این ب ع از ای ورز احتداالت گهواگهوب براک دم واون از جدل :
-1-1بمخب از بفسیماک شیره بم این باورون د این اصییفاد» ،ب وال ت عرسیب بنوک پنر
اشییارو ار عحهسییب ،ببکا ،ج ،2ص456؛ ح مسییب1377 ،ر ،ج ،1ص174؛ شییمینال رمب،
1373ر ،ج ،1ص324؛ هرک دیاشیییاوب ،،1415 ،ج ،1ص336؛ شیییهدیاوب ،،1414 ،ج،1
ص388؛ حسیییریایب شییییاوع یینالهیریردب1363 ،ر ،ج ،2ص94؛ ب غبومفب ،،1420 ،ج،1
ص282؛ هرک دییاشییییاوب ،،1418 ،ج ،1ص151؛ حرییب1378 ،ر ،ج ،3ص193؛ ومفب،
 ،،1398ج ،2ص275؛ بااری  ،،1424 ،ج ،2ص56؛ گایابیا ب ،،1408 ،ج ،1ص . 262این
بم اشییا ورز ر کفاسییرم ا سییاا ینوببشییه  .عبل ب ،،1423 ،ج ،1ص275؛ سییدمرانب،
ببکا ،ج ،1ص213؛ رمح ب ،،1364 ،ج ،4ص83؛ حقببموسییهب ،ببکا ،ج ،2ص33؛ بماغب،
ببکیا ،ج ،3ص151؛ ریاسیییدب ،،1418 ،ج ،2ص316؛ حاییاوب ،ببکیا ،ج ،2ص102؛ زحرلب،
 ،،1418ج ،3ص225؛ حمازب ،،1413 ،ج ،1ص231
 -1-2از برن بفسییماک شییره  ،صییا ربکهماوب این اصیییفاد» را کیدرنب بم اصیییفاد اوو
اوسییت اسییا عصییا ربکهماوب ،،1419 ،ص . 55ر براک بفسییماک ا سییاا ورز زحرلب این
ینگاو را پذیمهت اسا .عزحرلب ،،1418 ،ج ،3ص225
 -1-3هرک داشییاوب از این اصیییفاد» ب نایا شیینک بمیم و ارک اس وب با ب ئک و
ینک اک ا اشارو ار عهرک داشاوب ،،1415 ،ج ،1ص . 336این بفههت ورز ر بمخب کفاسرم
ا ساا ینو ببشه  .عبرضاوب ،،1418 ،ج ،2ص17؛ حمازب ،،1413 ،ج ،1ص231
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 -1-4از بفسیماک شیرهب ،سیهرابا ب اصییفاد» را حادب از بمکمب حضیمت بمیم وسی ا
ب یگم زواک اوسیت عسیهرابا ب ،،1380 ،ج ،1ص 281د بمخب بفسیماک ا سیاا ورز این
یینگیاو را بریاک دم واوین عخیازک ،،1415 ،ج ،1ص244؛ ابندثرم ،،1319 ،ج ،2ص 34ابیا
ابنعاشهر این بمکمب را بیلق و وس ا ب د اهما بب اون .عابنعاشهر ،ببکا ،ج ،3ص95
 .2دیدگاههای اختصاصی مفسران اهلسنت

 -2-1اصییییفیاد» بی ازا به ک حضیییمت بمیمع

ر خینبیا بی بهین اشیییارو ار .

عرهل ب ورنابهرب ،،1422 ،ج ،3ص67
 -2-2بمخب بفسیییماک ورز احتدیاالت گهویاگهک ر ا ی را روا اوسیییتی اوین .عابنجزب،
 ،،1416ج ،1ص152
یا اورببگم د ر کتلر بفههت اصییییفاد وت ،با وجه این د برعکم بفسیییماک ب
وال ت حضییمت عرسییبع) اشییارو دم واون ،یگم بفسییماک م ب بمکمب اب ویهو حضییمت
بمیمع

باوان گفاوگه با ب ئک  ،اوت اب شینک از براک د زواک ،و اهضیرلا اینیاک بم د

زواک اشیارو وده واون .وترم این د بفسیماک عدهبا ب وهعب ب ویهگب اب اختبیاصیب حضیمت
بمیمع) کهج اشت  ،مچان با الی ب تلن ببا یق بتفاوکب از اک را بمشدم واون.
ج) تحلیل مفهوم عبارت « ...عَلى نِساءِ الْعالَمینَ»
 .1دیدگاههای مشترک میان مفسران فریقین

واژو عالدرن» ر ب ع پایاوب ای  42سییهرو اوعدماک ورز کیب بماوگرز اسییا و بفسییماک
احتداالکب ربارو اک ا واون د ع ارکان از:
-1-1بیشتر بفسییماک شییرهب بم این باورون د بارهر از عالدرن» ،داک زواک بهاصییم
حضیمت بمیمع

سیتان عشیمینال رمب1373 ،ر ،ج ،1ص324؛ شیهداوب ،،1414 ،ج،1

ص388؛ گاییابییا ب ،،1408 ،ج ،1ص262؛ ب غبومفب ،،1420 ،ج ،1ص282؛ حسیییراب
شیاوع نالهرردب ،،1363 ،ج ،2ص94؛ سیهرابا ب ،،1380 ،ج ،1ص ،281حسیرابشیرمازب،
 ،،1423ص66؛ صییا ربکهماوب1365 ،ر ،ج ،5ص . 130بسییرارب از بفسییماک ا سییاا ورز
درن یینگیاو را بمگزیینواوین .عح مب ،،1412 ،ج ،3ص180؛ ابناببحیاکم ،،1419 ،ج،2
ص647؛ رهل ب ورنیابهرب ،،1422 ،ج67 ،3؛ سیدمرانب ،ببکا ،ج ،1ص213؛ باهب،،1420 ،
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ج ،1ص438؛ ابنجهزب ،ببکا ،ج ،1ص282؛ رمح ب1364 ،ر ،ج ،4ص83؛ خازک،،1415 ،
ج ،1ص244؛ بتلب ،،1416 ،ص58؛ برهمب ،،1412 ،ج ،2ص48؛ زحرلب ،،1418 ،ج،3
ص225
 -1-2از بفسیماک شیره  ،هرک داشیاوب ب بمکمب حضیمت بمیمع

وسی ا ب زواک یگم

ر د زباک ا ورم ا و اسیییا عهرک داشیییاوب ،،1415 ،ج ،1ص336؛ ده ،،1418 ،ج،1
ص . 151صیییا ربکهماوب این یینگیاو را پیذیمهتی ابیا بیا کهجی بی رواییات ،این بمکمب را بماب
حضییمت بمیمع

و پس از اینییاک بماب حضییمت هاحد ع

 ،خنیم و اسییر رابا اوسییت

اسیا عصیا ربکهماوب ،،1419 :ص . 55حایاوب و رمح ب ورز این و ینگاو را ب کمکرب براک
دم واون .عحایاوب ،ببکا ،ج ،2ص102؛ رمح ب ،،1364 ،ج ،4ص83
 -1-3شیییر حهسیییب از بفسیییماک شیییرهب ،م و یینگیاو را بیمد دم و عحهسیییب:
ببکا 456/2،؛ کفسیییرمب د بمخب از ا سیییاا ورز پذیمهت اون .عرهال ب ،،1418 ،ج ،2ص43؛
ابنعاشهر ،ببکا :ج ،3ص95
 .2دیدگاه اختصاصی مفسران اهلسنت

حایاوب بمگزینگب حضییمت بمیمع

بم عالدرن را از و زاوی راب بمرسییب اوسییت ،

ببوهیسییین :اگم بمگزینگب ب لر ایداک وب باشییین ،واژو "عالدرن" بم زباک خه حضیییمت
بمیمع

اللیا ار ؛ ابیا اگم بی لری وال ت عرسیییبع) بیاشییین ،دی زبیاک یا را شیییابی

ببگم » .عحایاوب ،ببکا ،ج ،2ص102
یا اور ببشییه گمو ب از بفسییماک همیقرن ،ب ک ررن واژو عالدرن» وسم اخت اون .عردب،
1363ر ،ج ،1ص102؛ ح مسیییب1377 ،ر ،ج ،1ص174؛ برضیییاوب ،،1418 ،ج ،2ص17؛
ابندثرم1319 ،ر ،ج ،2ص34؛ خیرب ،ببکا ،ج ،2ص446؛ حمازب ،،1413 ،ج ،1ص231؛
حقب بموسهب ،ببکا ،ج ،2ص33؛ باار  ،،1424 ،ج ،2ص56
بررسی ،نقد و ارزیابی دیدگاه مفسران در تبیین آیه

بیا کهجی بی ککثم یینگیاو یاب بفسیییماک از این ای و بماب پب بم ک بی لری اصیییلب این
اخت ف ینگاو ا ،ییمورب اسییا داربم واژو اصیییفاد» ر رماک بمرسییب ،وقن و ارزیابب
گم  .پس از بمرسیب اب اوماتشینو از اراد این بفسیماک ،چارن بمبباین د اینیاک ر کتلر
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واژو اصییییفیاد» بمک ط بیا حضیییمت بمیمع

 ،بی گهوی اب بتفیاوت بیا اییات یگم بی بتی

پم اخت اون؛ بماب ودهو  ،ر ای  33درن سیهرو ،ب اصییفاد حضیمت ا ت ،وهد ،او ابما رم و
َ َ َ
ا
َ
ُ ً َ
 ....اشییارو شیینوِ* :إ اَّ الل َ َاه َ َطفی َمد َُ َو اوحا َو مل ِإ َبَااَ َ َو مل ِع َمَ َاَّ َعلی ال المَن* د با وجه
کفاوت براک و ینگاو بفسماک ر این ای  ،باز رنر بنتمک برعکم و جابعکمب ر اراد بفسماک
ال بی
یینو ببشیییه دی بی بارهر ییارب جسیییتن ر کتلری ای بتی بتی ع 42اوعدماک اجدیا ن
ینگاو اب ایناک اشارو ببشه .
تبیین مفاد آیه  33آلعمران در دیدگاه مفسران

بمخب از بفسیماک ،بفههت واژو اصییفاد» ر این ای را جز بم شی گ بهبیهت یهاب دسیب
د ها م و باحاع ر حهیارت و عبیییدیا یکسیییاک باشییین ،راب اوییا ،ودب اواین عح مسیییب،
1377ر ،ج ،1ص169؛ ابهالفتهد رازب ،،1408 ،ج ،16ص115؛ حسیییراب اسیییتمابییا ب،
 ،،1409ص112؛ هرک داشیاوب ،،1415 ،ج ،1ص329؛ صینرالنین شیرمازب1366 ،ر ،ج،3
ص114؛ عیابلب :،1413 ،ج ،1ص234؛ شییی م ،،1407 ،ج ،1ص313؛ ومفب ،،1398 ،ج،2
ص260؛ حسیییراب شیییاوع نالهرردب1363 ،ر،ج ،2ص94؛ باار  ،ببکا ،ص . 68بمخب یگم
اگمچ ب اللا این واژو بم عبیییدا کبی یمی وکم واون ،با حمد این سیییؤاو د ایا واهمباوب
ا تع) از همباک خناوون با اصییفاد بااهات ار یا و  ،سیا ب کهجر ز و و ب جدع برن ایات
پم اخت اون د ونیاک بب ن اینیاک ورز اصییفاد را حادب از عبیدا بب اوان عهرک داشیاوب،
 ،،1415ج ،1ص122؛ بموجم ب ،،1416 ،ج ،5ص397؛ عیابلب1360 ،ر ،ج ،6ص133؛
بموجم ب1366 ،ر ،ج ،4ص308؛ بنرسیب ،،1419 ،ج ،7ص . 245گمو ب ورز با این د ب
رابیی عبیییدیا و اصییییفاد اشیییارو وکم واون ،ب لر وجه ررن علب الهالدرن» ر پایاک ای ،
بمکمب یگم او را بم رسهو خناعص را وسذیمهت اون عزب نمب ،،1407 ،ج ،2ص48؛ شهداوب،
 ،،1414ج ،1ص97؛ جهفمب ،ببکیا ،ج ،1ص20؛ صییییا ربکهماوب ،،1419 ،ص 54؛ ال تی
اینیاک وجه عبیدا ر سیایم او را را بفموخ بب اوان وگمو بمکمب وناشیتن غرم بهبیهت بم
بهبیهت وراز ب براک ونار ؛ بلک کاها با اعتقا ب وجه عبیدا ر د او را وفب کسیاوب اینیاک
بهج اسییا .بمخب ورز با اشییارو ب وجه حمف جم علب» ب بفههت بمکمب ر این ای اشییارو
دم واون عابهحراک ،،1420 ،ج ،13ص110؛ ابنعاشییهر ،ببکا ،ج ،3ص95؛ رمشییب1377،ر،
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ج ،2ص62؛ حسییرابشییرمازب ،،1423 ،ص 66د این ورز وجه بهااب بمگزینگب دماو با
بمکمب ا ک از واژو اصییییفیاد» را ونیییاک بب ین و وجه چارن بهایایب ،بهجیب حمد الی
اصییییفیاد ا ت و وهد و غرمو ر کفیاسیییرم گهویاگهک شییینو؛ ازجدلی این دی ا ت اولرن ب له،
خناوون از وه) بنیم اسیا د خناوون د اسیداد را ب وب ابهخا و ب ئک را بیبهر سیمنو
بم او وده و او را ر بهنا خه جاب ا ؛ ا ت و سترن دسى اسا د راو کهب بم وب گنه و
شین؛ ا ت اولرن دسیى اسیا د ین بم او کنیمیع شین؛ باابماین حضیمت ا ت اولرن بهجه ب به
د خناوون او را ب خلق احسییین اهمین .از سیییهیب وهدع) اولرن پراب م از پاج پراب م اولهالهزت
اسییا د دتاب و شییمیها بم اواک وازو گم ین و دسییب اسییا د عایع ر حق داهماک و
بؤبااک بسیتماب گم ین .مچارن وهدع) و سیترن دسیب اسیا د شیمیها اب ر لب را وسی
وده  .بمکمب اوابما رمع) از این روسیا د ابما رمع) اب األو راد» و خلر خناوون» اسیا
دی خیناووین او را از اکع ومیات ا و او را ابیات بم ت رمار ا و بی چاین ابم بهم وب را ازبه
دی دی را بی خهبب بی پیاییاک بم  .ربیارو بمکمب اوعدماک ورز بم اسیییا
پنر حضیمت بهسیبع) یا پنر حضیمت بمیمع

این دی بما از عدماک

باشین ینگاو اب بتفاوکب ابماز شینو اسیا

عسیییدمراینب ،ببکا ،ج ،1ص207؛ ابهالفتهد ،،1408 ،ج ،4ص285؛ حیاحیایب ،،1417 ،ج،3
ص165؛ هضی ا  ،،1419 ،ج ،5ص . 341پس از کمدرع ینگاو بفسییماک رماک ی این ای
ببکهاک گفا :اینییاک بفههت واژو اصیییفاد» را بمگزینگب و عبییدا را ب زت درنییگب اک
بب اوان؛ از این رو داکگهو د گذشییا ،بمخب ب اک کبییمی دم و و بمخب اک را بسییلم
اوسیییتی و بی کهجری کمک اولب ییا ویاهمبیاوب بمخب از او ریا پم اختی اوین ،رحیالبدی ر ییک از
بفسماک ر داار بضدهک این ای  ،لر

یگمب بم ار ات عبدا او را وراور واون؛ مچان بهضب

بی لری وجه جیار و بممور علبالهیالدرن» اهزوک بم بهایاب بمگزیینگب ،بی بهایاب بمکمب ورز
اشارو دم و و سهب ر بمشدم ک وجهو بمکمب او راد بذدهر ر ای وس ا ب یگماک اشت اون.
بررسی دلیل اختالف تفسیری در آیه  42آلعمران

با کهج ب وکات بفسیماک ربارو بفههت واژو اصییفاد» پرعگفت ر ای  33اوعدماک،
ایناک باین ر کتلر ای  42با دمکمین اخت ف ب کفسرم ای بسم ازون؛ حاو اک د ینگاو اب
گهواگهوب ر کفسیرم این ای بیمد شینو د این ب لر کهج ب ویهگب اب خاص حضیمت
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بمیمع اسیا .ال ت ای  42سیهرو اوعدماک پس از ایاکب اسیا د ب وال ت اینیاک و اوترار
َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ ِّ َ َ ُ َ َ
َاَّ َرب ِإاي اِ َرِ ل ها في
دسییم عدماک وسیی ا ب همزون خه اشییارو ار ِ* :إَ قال ِ اهَأِ ِعم
َ َ ُ َ ا ً َ َ َ ا َ ِّ ا َ َ َ َ ا ُ َ َ ُ َ َ ا َ َ َ َ َ َ َ ِّ ِّ َ َ َ ُ ُ َ َ ا ُ َ َ َُ
بطهي هََرا فُقال ِههي ِإا أا السَمَإ ال لَ * فلما وَُ ُ ا قال رب ِإاي وَُ ُ ا أاری و الل أعل
َ َ َ َ َ َ َ َ ا َ ُ َ َ ُ َ َ ِّ َ ا َ ُ َ َ َ َ َ ِّ ُ ُ
َ َ ُ ِّ ا َ َ ا
الشَََ َ
َاَّ
ط
َ
ن
ه
َا
ُ
ن
ر
َ
و
َ
ب
َا
ا
َِ
ِ
ِبمَا وَََُ َ و لَس الََِِ َِاأاری َو ِإاي سَََمَُ َا هَ ن و ِإاي أعَ ِ
ِ
َ َ َ ا َ َ ُّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً
َ
َ
َ
َ
ااضا َح َس ًها َو َِ اف َل ا َز ََِ انا ُِ الما َد َخل َعل ََ ا َزَِ انا الم ََ َ
َاب
االَجَ ِ * فُقال ا ر ب ا ِبقاول حسن و أااُ ا ا
ِ ِ
ِ
َ
َ ً َ َ َ َ ُ َا َ
َ َ َ ََ
قال َ ُا َو ه َن ع َه االل ِ إ اَّ االل َ َن ََ ُز ُب َه َن َن ُ
شََاَ ِب َْ ََ َِ ِحسََاب*
اِا
ل
وج ِعه اا ِرزقا قال نا هَ ن أای ِ
ِ ِ ِ ِ
عاوعدماک35:یی 38بتتهاب این ایات ،حادب از وذر با ر حضمت بمیمع و وال ت همزون
بؤوی

و ییی

وب از کتمیم اوسیییا؛ زیما هقط اهما دهر کهاویایب و اجیازو خینبیا و عیا ت

ائم براالدقن

ب إوِّب َو َی ْهتُها ُموْثى*؛
را اشییتان .ر این جا وب با واباورب براک ببدانَ * :ر ِّ

خیناییا بن همزوین ختمزا وات»؛ ابیا بیا وجه این ،خیناووین این همزوین را بی ورکب پیذیمهیا و او را
ورکه کمبریا وده و سیییمپمسیییتب او را بم عهینو پریاب م بزرگ خه حضیییمت زدمییا ع) وهیا .
حضییمت زدمیاع) ورز با وجه این د پراب مب از او راد الهب به  ،از این د مگاو ر بتماب
بم حضیمت بمیمع

وار ببشین و غذایب وز او ببیاها ،شیگفاز و شین و پس از بمرسیب

این د غذا از دماسیا ،رحالبد خه پرم و دسیمر وازا به  ،چارن سیا ب عا بم اشیا:
* َر ِّب َاَ َب لي ه َن َلَ ُ َاَ َ َُ ِّر انَ ًَ َط َِّ َاَ ًَ إ ااَ َ َسَََ ُ
مَإ الَ ُّ عَاَ* عاوعدماک 38:؛ از این رو ،پس از حمد
ِ
ِ
اصیییفاد» حضییمت بمیمع  ،بمخب بفسییماک ،بارهر از اهََطفاَ» را پذیمر وذر با ر وب،
خینبیاگزارب بمیمع بی بریاالدقین  ،بهموباینب از روزب یاب بهنیییتب و یگم ابهرب
َ
بتااسیب با این ایات اوسیت یا با کهج ب ای  43درن سیهرو* :نا َه ََ َن ُ اق ُهُي ِل ََ ِّب ِ َو ا َسَ َُ َو
َ
َارِ ي َه َإ االَ ِاِ َن* ،اصییییفیاد را ویاهم بی رمار گمهتن اینیییاک ر گموو ببیییلرن ،ریائدرن و ...
اوست اون.
َ ََ ََ ََ َ
از سیهیب حضیمت بمیمع ب گهو اب وابتهارف صیاحب همزون گم ین* :و هَ ن ابه
َ َ ا ََ َ َ َ ََ َ َََ َ
َ ُ
وحها َو * عکتمیم 12:و بنوک اشیییتن دسیییم،
ِعمَاَّ الُي أحصَََه فَج ا فهفخها فَ ِ ِهن ر ِ
َ َ َا َ ُ ُ ُ َ .
َ
َ َ ُ
حُ َو ل َ َن َم َسَ َسَهي َبشَ َ َ.و ل َ أِ
خناوون همزونب پسیم ب اینیاک عیا وده * :قال أای نموَّ لي َ
َب ِْ ًََّا* عبمیم 20:دی این همزوین م از جهیا ویناشیییتن پینر و م از جهیا بقیات و هت دی ر
َ
قال إ ِّاي َع َا ُ
اغازین لترات بمخهر با بم ت و ر گههارو ربارو اک زباک ب سیی ن گنیییه ِ * :
َ َ
االلَ مضَاا َي َالم َ
َُاب َو َج َ لهي ا ِا ًََّا* عبمیم ، 30:اراب ا درتب ویهو گم یین دی گموو زییا ب از
ِ ِ ِ
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اصیفاد» ،اک را واهم ب اشتن همزونب بنوک پنر ،کیهرم از هاحن

و  ...اوسیییتی اوین؛ ابیا بیا کهجی بی وکیات پرعگفتی و ورز بیا کهجی بی این دی ر این ای و بمکی بی
َ ا
اصیییفاد بمیمع اشییارو شیینو -ر بمک و سییا ب حهر بیلق با عین واژو ط ََ ِِ» و ر
بمک وت بقرن ب علب» -ببکهاک وترم گمها د بفههت اصییییفاد اوو ،ار ات د شیی هوات
هم بمگزیینو اعم از حهیارت بیاحاب و خلهص از مگهوی ابر تگب بی دینورت و شیییهائیب
ب تلن یا داک عبیدا اسیا؛ چااک د بفسیماک ر ی ایات یگمب د این واژو ر اک ا
ب دار رهت باوان ای  33اوعدماک ،چارن بم اشییتب وکم واون .بفههت اصیییفاد وت د ب دماو
علب الهالدرن» ابنو ورز اهزوک بم بقات بمگزینگب حضمت بمیمع

 ،ک ررن ویهگب ایب اسا

د ب وهعب بم بمکمب اینیاک اللا ار  -چ اک ویهگب ا اوتبیارب باشین باوان رمار گمهتن
ر گموو ببیلرن یا خنبا ب براالدقن

و  ...یا غرماوتبیارب و از بنیتمدات حضیمتع

بمیم و زواوب مچهک اسییر  ،خنیم و حضییمت هاحد ع

باشیین .جها ب ابلب با کهج ب

ککمار واژو اصیفاد» ،اک را ب اصیفاب وفسب و وس ب کقسرم وده و ،ببوهیسن:
اصییفاب وفسیب واهم ب گه م ات بمیمع

اسیا و اصییفاد وسی ب بم این اللا ار

د خناوون او را از براک زواک گذشت و ایانو عالم بماب با ر شنک بنوک دسم بمگزین؛ و این
د ر جدرع ش ی هک علدب و کقهایب بم جدرع زواک د اعبییار و اببییار بمکمب اشییت باشیین».
عجها ب ابلب1389 ،ر ،ج ،14ص228و 231و 234
وقنب د ب بفسییماک باوربان ب بفههت کیدرنب به ک اصیییفاد» وت وار اسییا این د
ودبکهاک اصیفاد وت ر ای را کیدرن اصیفاد اوو اوسا؛ زیما:
 .1ر علم اصییهو ک ررن شیینو د مگاو ر د ت ،ابم بم برن کیسییرس و کیدرن باشیین،
کیسیرسیب اوسیتن اک اولهیا ار عشیهرن راوب ،،1416 ،ص 520؛ بم این اسیا

باین اصییفاد

وت بم بهایاب جینیینب اللیا ودیایین؛ چایاک دی ر این ای بیاوهب از اهیا و بهایاب جینیین وجه
ونار .
َ
 .2وجه واژو ط ا ََ ِِ» بهین از اهَََطفَا ِ » اوو ،خه رمیای اب گهیا بم کفیاوت اصییییفیاد
اوو و وت اسیییا عصیییا ربکهماوب1365 ،ر ،ج ،5ص128؛ جها بابلب1389 ،ر ،ج،14
ص 232؛ لذا بمخب بفسیماک ،اصییفاد» اوو را بم حهارت باحن و عبیدا حضیمت بمیمع
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حد وده واونعحرب1378 ،ر ،ج ،3ص 193و بمخب ورز از اک ب بمگزینگب اکب حضیمت
بمیمع

که رم دم واون د خه لر بم عبدا اسا عابنعاشهر ،ببکا ،ج ،3ص95؛ حسراب

شیییرمازب ،،1423 ،ص66؛ برهمب ،،1412 ،ج ،2ص 48؛ بایابماین ببکهاک گفیا :کتلری
دسییاوب د اصیییفاد» وت را کیدرن و ر وترم م و اصیییفاد» را بقرن ب علب» اوسییت اون،
کتلر دابلب ورسا مچان ایناک ورز ب ب نب از بهاا سا یاهت اون.
 .3وجه ررین علیال َالمَن» ر ی ای و ورز وجه رواییاکب دی ر اک یا بی بمکمب ویهو
چهار زک یهاب حضیمت بمیم ،اسیر  ،خنیم و حضیمت هاحد ع

و ر بمخب بهار  ،بمکمب

وسیی ا ب د زواک حتب حضییمت بمیمع

و  ...اشییارو ار  ،بهجب

حضییمت هاحد ع
اخت ف ر کتلر

اللا واژو عالمَن» گم ینو اسیا؛ از این رو ،بسیرارب از بفسیماک یا اور

گم ینواون د مچان حضمت بمیم ع

بمگزینو خناوون اسا ،حضمت هاحد ع

بمکمین

زواک سییتان عحهسییب ،ببکا ،ج ،2ص456؛ ح مسییب1372 ،ر :ج ،2ص746؛ ابهالفتهد رازب،
 ،،1408ج ،4ص318؛ ابهحراک ،،1420 ،ج ،3ص147؛ سییرهحب2007 ،ت ،ص 69؛ داشییاوب،
ببکا :ج ،2ص220؛ ابنعمر  :،1419 ،ج ،1ص351؛ شیی م :،1407 ،ج ،1ص320؛ الهسییب،
 ،،1415ج ،2ص149؛ حیائمب حهماوب ،،1338 ،ج ،2ص195؛ بااری  ،،1424 ،ج ،2ص58؛
بکیارتشیییرمازب1371 ،ر :ج ،2ص542؛ صییییا ربکهماوب ،،1406 ،ج ،5ص128؛ حریب،
1369ر :ج ،3ص194؛ ح یاح یایب :،1390 ،ج ،3ص 214و ورز بمخب بهتقینوین دی کهررن
بهااب عالدرن» ،بسییتگب ب چگهوگب بهااب اصیییفاد» ار  .عرمح ب1364 :ر ،ج ،4ص83؛
حایاوب :ببکا ،ج ،2ص102؛ صا رب کهماوب ،ج ،،1419ص55
حیاو بیا کهجی بی بییالیب پرعگفتی ببکهاک رییاهیا دی چما بمخب از بفسیییماک ،بهتقین بی
و هت حضیمت بمیمع

شینو د این خه زبرا وقن و بمرسب ایب ر این بارو گم ینو اسا.

عابنعیری اوینلسیییب ،،1422 ،ج ،1ص434؛ ه م رازب ،،1420 ،ج ،8ص217؛ ریاسیییدب،
 ،،1418ج ،2ص316؛ حییائیمب کیهیماویب1377 ،ر ،ج ،2ص195؛ جیها ب ابیلیب1389 ،ر،
ج ،14ص235ی 244
برگزیدگی و برتری حضرت مریم (س)

پرعکم گذشییا د بنلهو اصیییفاد» ر ای  42سییهرو ب ارد اوعدماک ،بمگزینگب
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و بمکمب ایناک ر بمخب ویهگب ا وس ا ب سایم زواک اسا .با کهج ب این

وکتی  ،بمخب از پهو عگماک حهزو رماک و حین ی  ،بی حمد این پمسیییع پم اختی اوین دی اییا
اصیییفاد حضییمت بمیم ع

بمبهس ب زباک خه اینییاک اسییا یا زباک اب بهن را ورز شییاب

ببشییه و ر صییهرت وت ،ایا این سیی ن با روایاکب د او بم بمکمب حضییمت هاحد ع
وس ا ب زواک عالدراک اسا بااهات ار یا خرم؟
ال از اک جا د ر ای حبمب وجه ونار  ،بمگزینگب و بمکمب
ر پاس باین گفا :او ن
یک شیی گ با بمگزینگب و بمکمب وب بم یگماک واسییازگار ورسییا و گهیانو کاها رصیین
ار ات ویهگب ایب از شی گ بهر اصییفاد» اسیا؛ لذا ر ای  33سیهرو اوعدماک ،ب اصییفاد
ا ت ،وهد ،اوابما رم و اوعدماک و ر رواییات ب تلفب ورز بی بمکمب بمیم ،اسیییری  ،خینیمی و
حضییمت هاحد ع

اشییارو شیینو اسییا عابنعیر اونلسییب ،،1422 ،ج ،1ص434؛ سییرهحب،

 ،،1404ج ،2ص24؛ الهسییب ،،1415 ،ج ،2ص150؛ ح اح ایب 1374ر ،ج ،3ص 261لذا
جها ب ابلب پس از بمرسب این روایات ببوهیسن:
اصییفاب هاحد ز ماع

بم زواک عالم بم اسیا

علم و کقها و هضیای

از ررات ر بتماب وداز و ...س ی ن ب براک ابن و اصیییفاب بمیمع

یگم اسیا؛ زیما

بم زواک عالم ،واهم ب این

صییفا اوسییا د بنوک دسییم صییاحب همزون شیین و ر ای از هضییای علدب و ع ا ب اک
حضییمت سیی ن ب براک ورابن؛ پس بهلهت ببشییه د راز اصیییفاب بم زواک عالم درن با ر
عرساب بنوک پنر به ک اسا».عجها ب ابلب1389 ،ر ،ج ،14ص247
بب اورم د این ویهگب ر سیایم زواک وجه ونار  .لذا باهب ونار د بما از عالدرن»
ر ای بتی بتی زویاک دی زبیاک یا بیاشییین؛ زیما چایاک دی گیذشیییا ،اصییییفیاب وت غرم از
اصییییفاب اوو و جار و بممور ورز بتهلق ب اک اسیییا .چااک د حضیییمت ا ت ،وهد و ...کاها
بمگزینگاک خناوون ورسیتان ولب ر ای  33هقط ب اصییفاب اینیاک اشیارو شینو اسیا .از سیهیب
ر روایات بمبهس ب حضیمت ز ماع  ،بضیابرن گهواگهوب باوان خرمالاسیاد ،اهضی الاسیاد و ...
َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ .
ینو ببشیه باوان روایا اوس بن بالک از رسیهوا عص  :خََ ِاسَ ِاَ ال ال ِمَن أر بإخ هَ ن ِبه
ُ ُ ُ
َ
َ ُ ُ
َُ
ُ ُ
ِع َم ََ َاَّ َو ِمسَََ ََََ ِب َهَ ُه َِ ِاح َاه ََأة ِف ََ َع َو ََّ َو خَ ِ ن ََََ ِب َهَ خ َو َن ِلَ ق َو فَ ِاط َمََ ِب َهَ ُه ََ امَ » عابهحریاک،
 ،،1420ج ،3ص 147و رواییا یگمب دی ر اک اوس از پریاب معص وقی بب داین دی ِ :إ ََّ
َ َ
ُ ُ ُ
َ
ُ
ُ ُ
اَ َ َ َ
سَاَ ال ال ِم ََن أرب َ ِمسَ َََ ِب َه ُه َِ ِاح و َه ََ َن ُ ِب َه ِع َم ََ َاَّ َو خ ِ َنََ ِب َه خ َو َن ِل َو
الل اهَطفی علی ِا ِ
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َ ُ ُ
ف ِاط َمَ ِب َه ُه ََ ام عص » عسرهحب ،،1404 ،ج ،2ص . 23با کهج ب این روایات ببکهاک گفا:
حضیمت بمیمع و حضیمت هاحد ع  ،و زک از بمکمین زواوب سیتان د خناوون اینیاک را
بمگزینو و مدنات بم سییایم زواک بمکمب ارون؛ چااک د ر روایات یگم این بمکمب ر ررا
با زواک بهنییتب م بماب این بزرگهاراک رابا اسییا؛ بماب ودهو  ،از پراب معص روایا شیینو:
َ
َ
ُ ُ ُ
َ
َ
َ
ُ
خ ََ َُ ِا َسََََ ِاَ ال ََ اهَ َِ َه ََ َن ُ ِب َهَ ِع َم ََ َاَّ َو خ ََ َُ ِا َسََََ ِاَ ال ََ اهَ َِ خَ ِ َنَََ ِب َهَ خ َو َن ِلَ » عابنعیری
اونلسییب ،،1422،ج ،1ص 434؛ ال ت ر بمخب روایات ،از حضییمت هاحد ع که رم سَََ ،
اسََاَ ال المَن» شیینو اسییا عخزاز رازب ،،1401 ،ص37؛ ابنبابهی  ،،1403 ،ص107؛ بفرن،
 ،،1413ج ،1ص 5و  . 354ر این رواییات ورز کهجی بی و وکتی ا دریا ار  :اوو ایندی این
رواییات ربیارو سیییریا ت» حضیییمت هیاحدی ع

اسیییا و بیا اصییییفیاد» کفیاوت ار عحریب،

1378ر ،ج ،3ص 193؛ زیما داکحهر د گذشیا ،اصییفاد» واهم ب بمگزینگب شی گ ب
لر

اشیییتن عبیییدا رووب و برمووب و ویهگب اب خاص اسیییا؛ ابا سیییرا ت» ب بهااب

سیمورب و اولهیا اشیتن وسی ا ب یگماک اسیا و ب که رم یگم ،اصییفاد اعم از سیرا ت اسیا
عجها ب ابلب1389،ر ،ج ،14ص(247؛ چایاک دی بمخب ییا اور شییینواوین دی مگیاو گفتی
شییه  :بن ه ک شیی گ را بماب ابهر خاصییب از برن رهبع اوت اب دم ت» ،ب بهااب بمکمب
بقیابب او ر دی ابهر وسییییا بی جدرع اهما رهت ورسیییا؛ بلکی بی بهایاب اختریار دم ک او بماب
اومات ا ک ابهرب بنی گ اسیا و ودبکهاک این شی گ را ر سیرا ت و زعابا م بقنت بم
د اوسیییا عسیی زوارب ومفب ،،1406 ،ج ،2ص 54؛ روترم باین گفا :الزب سیییرا ت»
عبیدا و حهارت روحب و باحاب ورز سیا؛ زیما عق اولهیا شی گ غرمبهبیهت وسی ا ب
د زواک حتب زواوب پاک مچهک حضمت بمیمع

ر ر اسا؛ باابماین حضمت هاحد ع

سیمور زواک و وسی ا ب د زواک ر د زباک ا اولب سیتان عالهسیب ،،1415 ،ج ،2ص150؛
سی زوارب ومفب ،،1406 ،ج ،2ص54؛ صییا رب کهماوب1365 ،ر ،ج ،5ص 130و از سییهیب
حضیییمت بمیمع

جزد زواک بمگزینو و پادب اسیییا د خناوون ر رماک ب عبیییدا وب

گها ب ا و اسیا .جها ب ابلب با کهج ب کفاوت اصییفاب اوو و وت ر ای  ،وترم ببگرم
دی اح  ،ای بهر بتی
اهضیلرا حضیمت هاحد ع

ربیارو هضیییرلیا وفسیییب حضیییمت بمیمع

 ،بیا رواییات وار و ر

بقرن ببشیه  .ب یگم سی ن ،چهک بتهلوق اصییَفاک» اوو دم

ونینو ،م ببکهاون بارهر زواک بهاصیم حضیمت بمیمع
رمیا روایات ،بتهلاق اک ،زواک عبم خه ر خها ن به .

باشین و م زواک د اعبیار؛ ولب ب
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ر پایاک یا اور ببگم د عبدا -اک گهو د د تپهو اک ک ررن دم واون -بماکب
گهویاگهوب ار ؛ بایابماین ار یات عبیییدیا بماب حضیییمت بمیم و هیاحدی ز ماع

بی بهایاب

کسییاوب رک و شیییک اینییاک ورسییا؛ بلک ار ات بمکمب مدنات ورازبان ک ررن و کتلر جناگاو
اسیا .از این رو ،بمخب بفسیماک ر کتلر ای  ،اسیتاا ب روایات بمکمب حضیمت ز ماع

را

یا اور شییینواون .عالهسیییب ،،1415 ،ج ،2ص150؛ سی ی زوارب ومفب ،،1406 ،ج ،2ص54؛
صا رب کهماوب1365 ،ر ،ج ،5ص130
نتیجه

با کهج ب وکات پرعگفت ر بتن بقال ببکهاک گفا:
 −ککمار واژو اصییییفیاد» و ابهیات ر بفههت عیالدرن» و ویهگب یاب خیاص حضیییمت
بمیمع

 ،سییی یب گم یینو کیا بفسیییماک یینگیاو یاب گهویاگهوب ر کتلری ایی 42

اوعدماک بیمد داان .شیا ن این د برعکم این اخت ف ا بم وسی ا براک اصیفاب اوو
و وت ،کیدرنب به ک یا و ه ک اک بتهرن اسیا حاو اک د این برزاک اخت ف ارا ر
یگم بهار داربم واژو اصیفاد ر رماک از جدل ای  33درن سهرو ینو ودبشه .
 −با کهج ب داربسیا واژو اصییفاد ر رماک باین گفا :چااک د بمخب بفسیماک از جدل
جها ب ابلب ورز یا اور شینواون ،اصییفاد و سیا ر ای  42سیهرو اوعدماک ،ب لر
بیلق به ک کاها بم بمگزینگب و عبییدا حضییمت بمیمع

اللا ار و اصیییفاب

وت بی لری بقرین به ک بی حمف جم علب» ،کاهیا بی بمکمب حضیییمت بمیمع

و

ابترازات و ویهگب اب خاص ایناک اشارو ار .
 −با وجه این د از سییاختار ای ببکهاک پادب وفس و عبییدا حضییمت بمیمع

را

وترم گمها ،اوندب از بفسماک ب این بیلب کبمی وده واون.
 −رواییات بتهین ربیارو هضیییرلیا حضیییمت بمیم ،خینیمی  ،اسیییری و حضیییمت هیاحدی
ز ماع

ر دایار که رم علب الهیالدرن» ر ایی  42اوعدماک ،بهجیب شیییکی گرمب

اخت هب جنب ر ههم ای شیینو و کهج بفسییماک و کتلر اب اینییاک را ب خه جلب
دم و اسا.
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