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Abstract
As the worse of aftermaths of thaqīfa turmoil, the seeds of discord and disagreement were
sown in all Islamic thoughts and teachings, even tawḥīd (monotheism), nubuwwa
(prophecy), and maʿād (resurrection). There were serious differences, especially in the
case of Imamate, which could guarantee the survival of Islam. It can be said that the
controversy has escalated so much that both Sunni and Shi’ite scholars have never written
about anything as much as the Imamate to reject each other. In such a way, the verses
Wilaya (guardianship) have always been the most challenging issue between both Islamic
schools throughout their history, which seems full of vicissitudes. (Q. 2:207) is one of the
most famed Qur’anic verses that the Shi’ite exegetes, as well as some Sunni ones,
emphasize that its occasion of the revelation concerns Imam ʿAlī b. Abī-Ṭālib (PBUH)
and his self-devotion for Prophet Muhammad (PBUH) in layla al-mabīt) the night of
asleep). Although some research has been organized about (Q. 2:207) so far, the present
study, while respecting all, has studied and analyzed the occasion of the revelation of the
mentioned verse only from the viewpoints of the narrations remained of the two major
Islamic schools. While answering the doubts, the present study has concluded that the
narrations of the revelation of the verse about ʿAlī (PBUH) in layla al-mabīt have a
considerable frequency and have a definite indication of his absolute virtue and immediate
succession. Hence, there is no place for doubt and suspicion concerning its historical
implications.
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نقد و بررسی شأن نزول آیه  207بقره در روایات فریقین
عزت اله موالیی نیا



داریخ دریاف  | 1400/01/28 :داریخ پذیاش1400/05/14 :

چکیده

پس از جمیاک سیقرف » ،بذر اخت ف ر د بهارف اسی ببحتب کهحرن ،و هت ،بها  ،ب ویهو ابابا د
ییابن بقاب اسیی ت به  ،پاشییرنو شیین و وزا) ر بهر ابابا چااک باال گمها د ببکهاک گفا همیقرن
کاداهک ر بهر ر به ییهعب ب اونازو ابابا ر ر یک یگم بیل ب واهشییت اون ب گهو اب د ایات

َ َ َر
والیا دهارو ر د ورو ا پمچالع کمین به ییه) براک همیقرن به و اسییا؛ م چارن ای و ِهن الها ِ
َ
ر
َ
َهن َنشَ َِل ا َف َسَ ُ َاب ُِ َْاَ َه ََ ََُ ِاِ الل ِ » اسیا د راح ابابر و عنوو بسیرارب از عاب  ،بم همویع اک ر بهر ابات

علب ع) ر لَلَ الماَ » کادرن ارون .ر بهر این ای کاداهک دار ایب سییاباک یاهت اسییا ،ابا پهو ع
حا ییم با ارج گذارب بم د اک ا شیییک وزوو ای را کاها از وگاو روایات همیقرن وقن و بمرسییب دم و و
یدن پاسی ب شی هات ،ب این وترم رسیرنو د روایات همویع ای ر بهر ابات علب ع) ر لَلَالماَ »
کهاکم بهاهب اشیت و بم هضیرلا و جاونیراب بالفبی اینیاک اللا ریهب ار و یگم جایب بماب کم ین و
ش ه پماداب وجه ونار .
واژگان کلیدی :وقن ،بمرسب ،شیک وزوو ،روایات همیقرن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم قر ن و حدیث ،دانشگاه قم ،ایران| .
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مقدمه

کاری اسی ت ،پم از حها

بهدب اسیا د وقع زیا ب ر سیموهشیا بسیلداواک ررم ز و

اسیا؛ ابا بمخب از اک ا ،کیررم اوتبیارب رروون اسی ت اشیت ؛ باوان حا ر لرلل الد را» :شی ب
دی رسیییهو خیاکم عص بی همبیاک خیناووین بکی را بی ربییین غیار رهر کمک وده و ،سییی روز بهین
ب سیهب بنیا حمدا دم ون .اگات کمک بازو گمو ب از بنیمداک احماف بازو را بتاصیمو
دم و به ون .لذا اینیاک ب علب ع) سیتهر ا ون ر جاب او ب هابن کا بهاجداک از خموج اینیاک
اگاو ونهون .علب ع) پمسرنون :با خهابرنک بن شدا سالم ببباورن؟» همبه " :بلب" .رسهو خنا
بیا ک وت ا ی  9سیییهرو یس» ،از برن بهیاجدیاک برموک رهتاین و اک یا بتهجی ونییینوین .عحیادم
ورنیییابهرب ،ببکا ،ج  ،3ص  . 133اک گاو ای  207بقمو ،ربارو علب ع) وازو شییین عیهقهبب،
ببکا ،ج  ،2ص  . 29بمخب از پهو ع گماک کاری ب ،کفسییرمب و حنیثب ،از گزارر حا ر ب
این بهدب چنیمپهشیب دم و و از این هنادارب بزرگ علب ع) چرزب واهشیت و یا ب صیهرت
گذرا از اک ع هر دم واون .حتب گمو ب د ک ر خه را ب دار بسیت اون کا ایاکب د ربارو
لرلل الد را» همویع یاهت  -باوجه اسیاا و باابع بسیرار هماواک اک ر ارار همیقرن -ب اشی اص
یگمب وس ا ان و رماک را بمخ ف با موزَو ا » کفسرم داان.
وهشیتار پرع رو ،ینگاو اب همیقرن را ر ایرا روایات بمرسیب دم و و شی هات اک را
پاسی گفت اسیا .ربارو پرنیرا کاری ب این بسییل کا اک جا د بمرسیب شین ،ب وهشیت بسیتقلب
بمو هر یم ،بلکی اغلیب پهو ع گماک کاهیا اک را بی گهوی عیات گزارر دم واوین .ازاینرو
پهو نیب د بهاا و شییک وزوو این ای را ازورم روایات همیقرن بمرسیب دان یک وراز یمورب
اسییا .پرع از بمرسییب اراد همیقرن ر بهر ای از وگاو روایات ،ب شییمد بفا رم دلرنب اک
ببپم ازیم:
 .1شیییک وزوو :مگاو بماب بااس ی ا یا جمیاوب ر بهر ش ی گ و یا حا ر اب ،خهاو ر
گذشیت یا حاو یا ایانو و یا ربارو همخ احکات شیمعب ،ای یا ایاکب وازو شیه  ،د اک بهار
شیک وزوو وابرنو ببشه  .عبهمها 1375 ،ر ،ص 65
 .2روایات ،سیلسیل احا یثب د عاب عدنک نا از رسیهو خنا عص  ،صیتاب  ،کابهرن و کابهرن
کابهرن گزارر دم واون و شره از حمیق ائد ا برا عبدا از رسهو خنا وق دم و اسا.
 .3همیقرن یهاب شره ابابر  ،زینی  ،اسداعرلر و ا

ساا عاشاعمو ،بهتزل و باکمینی .

نی و اارسی شأن نزول آی  207ایاه در روایال فا ییین
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یکب از شیییاخگ یاب بهم کهررن بما پمور گیار عیالم ر اییات وهراوب رماک دمیم ر
داار یگم شیاخگ ا ،روایات شییک وزوو اک اسیا .اگم این روایات ب ح ون کهاکم حتب بم سیایم
رماین بقنت شیه  ،باوان کهاکم علم اور اسیا و یگم رماین هن اور،
َ َ َر
را وینار  .چایاکدی خها رم یین ،رواییات شییییک وزوو ای *و ِهن الهَا ِ
ر
َ َ
اِ الل ِ  ،*...ر بهر علب ع) کهاکم بهاهب ار ؛ زیما راح شره
ه ََُ ِ

مگز کهاک بقابل با بتهاکم
َ
ََ
َهن َنشَََ َِل اف َسَََ ُ َاب ُِ ََْاَ
و بسرارب از عالداک عاب

بم اک اکفیا،ورم ارون و ر وراک صیییتیاب و کابهرن ر بهر اک مگز اخت هب و ه و اسیییا؛
چااکد خه حضییمت ر بهار ب تلن ،ازجدل شییهراب عدم اک را بیمد دم ون و از اواک
چارن ارمار گمهتان :بن ب همباک رسییهو خنا ر بسییتم او خهابرنت و ای * ...بَن یَنییمب *...ر
حق بن وازو شن و دگاک او را کبنیق دم ون» .عح مسب ،1403 ،ج  ،1ص 142
و ورز با سیمو ک اشیهار ی  ،بم وزوو ای ر بهر خهیع ،کیدرن ببدم ون د ر گهو
ش ه اب را یگم ر اک بارب ودبگذار :
ً
َََ ََ َ َ
ََ ُ ََ
َ ََ
َ
الَ ََ َِ
َُو و ِب ِ
«وقَ ِبهف ِسی خََ هن وطل ِ
الَصا و هن طاف ِبالاَ ِ ال ِ
ُ َ َ .ر َ َ ُ
وقاَ ،ر ربی َُ َ
والَحل ه َن َ
مم َُوا ب َف ُ
مَ
الم
هَم لما خاف أَّ ن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو ب ُّ أراعَ َ َهُی َن َهشَوا َهی َو ق َ َوط َه افسی َعلی القُل َو َ
اأس َِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
َ َ
ََ
َ
َ
َ
الْار ِمهها اها و فی ِحف ِظ االل ِ و فی سُ َِ»
و باِ رسولالل فی ِ
1
عالهابلب ،1428 ،ج  ،4ص  189و 219
2

و خه حضمت ابرم ع) باجما را چارن شمد بب ان:

رسیهو خنا سیتهر ا د ر جاب او ب هابم و با وثار جاوم ،او را از دنیت شینک ومات م
و بن با خهرحالب ر اک جا خهابرنت و رسیهو خنا ب حمف غار رهر حمدا دم  .بهاجداک وار
اکا ،شنون و بن از جا بمخاستم و با شدنرم اواک را از خاو برموک راونت» .عالهابلب ،1428 ،ص 220؛
شر حهسب ،1430،ج  ،2ص  ،334د 868؛ بملسب ،1429 ،ج  ،19ص 64-63
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ن  .نور االبصار ،شبلنجی ،ص 86؛ شواهد التنزیل ،حسکانی ،ج  ،1ص 102؛ مستدرک حاکم نیشابوری ،ج  ،3ص 4؛
امالی شیخ طوسی ،ج  ،2ص 83؛ تذکره الخواص ،ص 35؛ فرائد السمطین ،حموینی ،ج  ،1ص 330؛ مناقب خوارزمی ،ص
75-74؛ بحار االنوار ،ج  ،19ص 63؛ تاریخ الخمیس ج  ،1ص 325؛ السیرة النبویة ،زینی دحالن.
ْ
ْ
ً
ََ
َ
َ َ
َ
سرورًا ل َنفسی بین ُا ْق َت َل ُد َونهُ،
مطیعا له َم ُ
«َ .2و ا َمرنی رسول الله (ص) أن اضط ِج َع في َمض َج ِع ِه َو ِأقیه ِب َنفسی فا ْس َر ْعت إلی ذل
ِ ِ
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اگم این شیییک وزوو ای را از د دسییاوب د گزارر دم واون ،گم اورب دارم ،دتاب
بستقلب خها ن شن ،ابا کاها بهار ب د ر حهصل این بقال باشن گزیاع ببدارم:
.1بتده ب ر کمکریب االبالب ،ب ریا علب ع) ر همار رسیییهو خنا را با سیییاین شیییر
حهسب از ابن ع ا چارن گزارر ببدان:
ُ
َ
ً َ
َ
باِ َع ِل الی علَ السَحُ -لَلَ خ ََ َأ رسَولالل إلی المشَََِنَ -علی فَا ِشَ ِ ِل َُ َ ِم َیعلی ق ََ نشق
َ
َ َ َ
َو فََ ِ ا َِلَ اَِ ،اتنَََ * :و ِه َن ال اهَا ِ َه َن َنشَََ َِ  *...عبقمو . 207:عبتده ب ،1430 ،ج  ،2ص
1
 ،334د 868
.2رهل ب ببگهین:
رسیهو خاکم ورتب خهاسیا ممت وداین ،علب ع) را جاونیرن خه رمار ا کا یهک او
را ا ا دان و اباواکب را د وز او به ب صیییاح اونیییاک بمگم اون و ر رخت هاب رسیییهو خنا
ب هابین و همبه " :اب علب بمو بلتفی حضیییمبب بما بی خه بسر و بم جیاب بن ب هاب و بی
خهاسیا خناوون مگز ر گزونب از بهاجداک ب که و ها ن رسیرن" .ابرم بؤبااک علر السی ت
داکگهو د سیتهر یاهت به  ،عد دم و خناوون عزووج و ،ب ج مئر و برکائر وحب دم
دی بی زبرن همو ایرین و علب علری السییی ت را از شیییم شیییدایاوع بتیاهریا ودیایرین .اک یا همو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این حدیث را جمیور پووهش گران فریقین در کتب خود گزارش کرده و ن را صحیح دانستهاند :کوفی ،1432 ،ج  ،1ص
 ،66-65ح  31و  32و  ،33با اسانید متعدد ،طبرسی ،1429 ،ج  ،1ص  ،535ابن حنبل ،بی تا ،ج  ،1ص  331و ابن
ُ
حنبل ،1430،ص  ،211ح  ،291از طرق مختل  .قال« :و شری َعل ُّی َن ْف َس ُهَ ،لب َک َ و َ
ِّ
النبی (ص) َّم نام مکانه (ص)» و
ِ
ِ
طبرانی ،1415،ج  ،12ص  ،44ح  ،12593نسائی در خصائص علی (ع) ،ص  ،72ح  ،23بالذری در أنساب ،ج  ،2ص ،106
ح  ،43حاکم در مستدرک ،ج  ،3ص  ،133حبری در تفسیر خود ،ص  ،242ح  ،9گنجی در کفایة الطالب ،ص  ،242از احمد

در اربعین ِطوال و تاریخ دمشق ،ج  ،1ص  ،203ح  ،251-249ابن کثیر ،در البدایة و النهایة ،ج  ،7ص  ،351ابن حجر
در اصابة ،ج  ،2ص  ،509هیثمیدر مجمع الزوائد ،ج  ،9ص  ،119محب طبری در ریاض النضرة ،ج  ،2ص  ،854ابن

بطریق در عمده ،ص  ،238شیخ طوسی در امالی ،مجلک نیم ،حدیث  43و در مجلک 16،ابن هشام در سیره نبویه ،ج
َ َ
شری» در
 ،1ص  ،334بییقی در دالئل ،ج  ،2ص  ،470-469حدیث  ،2از امام سجاد (ع) در مورد نزول یه «من ی ِ
مبیت علی (ع) و سلیمان کوفی در مناقب علی (ع) ،ج  ،1ص  ،124ح  ،69حسکانی در شواهد ،ج  ،1ص  ،98ح -136
َ
َ
 138و ص  ،130ح  ،142 -140از امام سجاد (ع) قالَ :
شری ...نزلت فی علی (ع) ل ّما توجه رسول الله (ص) إلی
«م ْن َی
َ َْ ُ َْ ِ َ َ َ َ َ َ
َ َ ًّ َ
َ
ّ
الحصا» و حاکم در مستدرک ،ج  ،3ص
الغار و أنام ع ِلیا علی ِفر ِاش ِه و في ذل یقول علی (ع) :و قیت ِبنفسی خیر من وطی ِ
 ،4خوارزمیدر مناقب ،فصل  ،12ص  ،7ح  141و ص  ،126ح  ،140شیخ طوسی در تبیان ،ج  ،2ص  ،183عیاشی در
تفسیر ،ج  ،1ص  ،101ح  292و فخر رازی در تفسیر ،ج  ،2ص  358-357به عنوان روایت سوم در شین نزول یه 207
بقره و مباهات خداوند بر مالئکه ّ
مقر را هم گزارش کرده است.
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ًّ ًّ
ابنون .ج مئر باالب سیم و برکائر پایرن پاب وب رمار گمهتان و ج مئر ببگفاخ" َبخ َبخ چ
دسیب چهک که ببشیه اب پسیم اببحالب؟ خناوون ب ب ئک بقمبع ب که اهت ار ببدان" .اک
َ
گاو خناوون بتهاو ای * َو ِه َن االها ِ َه َن َنشََ َِ  *...را ر حق علب وازو دم » .عرهل ب ،1436 ،ج
 ،5ص  ،318-313د 419
این حنی را غزالب ر دتاب احرادالهلهت عج  ،3ص  ، 273ب عاهاک ایثار و هضی اک و
ابن صی وا

ر هبیهو عص  48گزارر دم واون .عوک .ردب ،1435 ،ج  ،1ص 71؛ ابات حسین

عسکمب ع)  ،1409 ،ص 469
 .3دتم واصییم بتقق کفسییرم رهل ب با کتقرقب گسییتم و ر بهر روایات شیییک وزوو ای ،
براوب ار د خ ص اک این اسا:
ا علب ع) ر همار رسهو خنا ازورم پهو ع گماک همیقرن ببگداک رابا و ریهب
َب ر ُ
ََ ََ
اسیا ،ابا جمیاک حنی رنسیب و ابنک ج مئر و برکائر و وزوو ای *...هن نشَ َِل *...را ر
ر یک از دتب حنیثب ،باازب و صیتاد سیت وراهتم .ال ت اک را بمخب از پهو ع گماک شیره
ر دتاب اب خه از باابع بهم همیقرن گزارر دم واون؛ باوان ح مسییب ر بمدعال راک عج ،2
ص  36-35و بتماوب ر بم اک».
وی با اشیارو ب دسیاوب د این حنی را ر بمابع حنیثب ،کاری ب ،کفسیرمب و باازب و
بهیاجم و ح قیات و وهشیییتی یاب خه اور و و شییییک وزوو ای را ر بهر علب ع) بب اواین،
ببوهیسن:
رهل ب ر کفسییرم ،ابن عق

ر بلتد  ،ابهالسییها ات ر هضییائ الهنییمو و غزالب ر دتاب

األخ ار عاإلحراد  ،گزارشیب از ابهالرقراک و گمو ب از اونیداناک شیره باوان صینو ،،ابن شیا اک،
دلراب ،حهسییب ،ابن عقنو ،بمرب ،ابن هراخ ،ع ندب ،صییفهاوب و رقفب ،با سییان اب خهیع از ابن
عیا  ،ابب راهع و این بن ابب یالی  ،از رسیییهو خینا گزارر دم واوین دی همبه َ " :
أوحی اللَ ُ إلی
َ
َ
َ ََ َ
ر َ ُ
ِجاَرََل َو هَمَارََل إای مخَ َب ََ َهممَا فاا َِل الَل ُ * َو ِه َن ال اَها ِ َه َن َنشَ َ َِ  .»"*...عبتماوب ،1429 ،ج ،2
ص  ،92-89د 13-1؛ ابن شیهماشیهب ،1376 ،ج  ،2ص 64؛ حسیکاوب ،1411 ،ج  ،1ص  ،96د
 ،133بالکب ،1422 ،ص 48؛ شر اوب ،ببکا ،ج  ،1ص 50؛ خهارزبب ،ببکا ،ص 76
وب ر ا اب ببوهیسن:
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ََ َ
ََل »...را ر بهر
ابهسییهرن خمگهشییب ر کهذیب اآلرار ،ص  288وزوو ای ...هن نشََ ِ
علب ع) گزارر دم و اسا».
وب پس از گزارر ورمی ابن کردری  ،ر ککیذییب همیقرن ر گزارر حینی

ر دتیاب

باهاج السات عج  ،7ص  ، 112ببگهین:
ر سان حنی رهل ب ،وبر ب و حکم بن ههرم ستان د م و از وگاو رجالب کضهرن
شینواون .ولب عنواب از شی بیرا اب بهم عاب باوان وسیائب ر خبیائگ علب ع) عص -24
 ، 25احدن ر بسیان ع ج  ،1ص  ،331د  3061و ر هضیائ البیتاب عج  ،2ص ،852-849
د  ، 1168ابن عاصیییم ر السیییا عج  ،2ص  ،588د  ، 1351ح ماوب ر بهمم الک رم ع ج ،12
ص  ،97د  12593و اوسییط ع ج  ،3ص  ،165د  2815و حادم ر بسییتنرک ع ج  ،3ص
 143اک ا را کهنی دم واون.

ََ
ََل »...ر بهر علب ع) را کبیتر دم و ،ببوهیسن
.4حادم حنی وزوو ای ...هن نش ِ
د این حنی ازورم شر رن م صتر اسا ،گمچ اک ا اک را گزارر وکم واون.
 .5ب ر کل رگ بسییتنرک اک را صییتر شییدم و ،ببگهین د این حنی را اهما

یا شیینو ،از حمیق ابب عهاو  ،از ابب بلج ،از عدمو بن بردهک ،از ابن ع ا

ر هضییای علب ع)

یییدن یک حنی حهالوب گزارر دم واون و بضیییدهک اک ،داک حنیثب اسیییا د رهل ب
گزارر دم و اسا.
 .6رثدب م ر بمدع اک را کییرن ریهب دم و و ب جز ابب بلج» د رجاو اک را کهنی
وده و و او را م جزو رقات بهمهب دم و اسا .سسس ببگهین:
حنی را ع نالمزا ،ر ببییان ع ج  ،5ص  ،389د  9743و احدن ر بسییان ع ج ،1
ص  ،348د  3251و ح ماوب ر بهمم د رم ع ج  ،11ص  ،407د  ، 12155دی از حمیق
َ
َاش
" َهق َسََ َ " از ابن ع ا  ،ر کفسییرم ای  30اوفاو گزارر دم واون د "با َ
ت علب ع) علی ِف ِ
َ ا ََ َ َ
وَّ َن ََ َُسوَّ َعل رَ َا َن ََ َس َ
الم َشَ ُِ َ
باِ ُ
اوَّ اأا ُ راله ُّ
ای "».
االهای ِضلک اللَلَ و
ِ
ِ
ِ
ح ماوب و احدین ر بهر رجیاو سیییاین حینیی  ،بی گزارر رثدب ،عثدیاک بن عدمو و

جزرب -دی ر سیییاین اک یا سیییتاین -ابن دثرم ر الیناییل ع ج  ،3ص  ، 181ابن حمم ر هت
الیارب ع ج  ،7ص  236و ابن حیاک ر رقات ،کهررق دم واون .عوک .رثدب ،1414 ،ج  ،7ص
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27؛ ابن نیییات ،ببکیا ،ج  ،2ص 482؛ ح مب ،ببکیا ،ج  ،2ص  372؛ برهقب ،1361 ،ج  ،2ص
465؛ رهل ب ،1436 ،ج  ،5ص 318-313
ع وو بم این ،اغلیب بایابع بهت م عیابی دی وزوو ای و م حینی رینسیییب را ر بایابع زیم
اور واون ،با باابع رهل ب بنتمدان و ع ب بمکضب اک ا را گزارر دم و اسا:
اسیین الااب  ،ج  ،4ص 25؛ الدسییتما  ،کاهخب ،ص 10؛ ردمات االورا ،،ص 303؛ کفسییرم
ال م اک ،ج  ،1ص 207؛ احرادالهلهت غزالب ،ج  ،3ص 258؛ کاری یهقهبب ،ج  ،2ص 39؛ الفبییهو
الدهد  ،ص 31؛ کذدمو ال هاصو ،ص  ،35از کفسیرم رهل ب و کاری ال درس ،ج  ،1ص 326-325؛
داز الفهائن از هضیائ احدن ،ص  124و 125؛ رو ی الهاعررن ،ص 119-107؛ ح رب السیرم ،ج ،2
ن الکتب التاری رول و ال یسِّرم ؛ کفسرم ه م رازب ،ج  ،2ص  350و
ص 11عإ اک لک بذده ٌر هب دثرم ب َ
351؛ کفسییرم رمح ب ،ج  ،3ص 21؛ الرسییرما التل ر  ،ج  ،3ص 168؛ سییرما ح ک ،ج  ،1ص 159؛
دنین الاد  ،ج  ،1ص  178و 310؛ ارشیا بفرن ،ص 1؛ خبیائگ الهحب الد رن ،ص  91و - 93
94؛ عدنا ابن بیمیق ،ص 240-238؛ غمائب القماک ورنیابهرب ،ر حاشیر کفسیرم ح مب ،ج  ،2ص
291؛ غیاییل الدمات بتماوب ،ص ،346بیاب 45؛ کفسیییرم ابهالفتهد ،ج  ،2ص 152؛ بلتقیات احقیا،
التق ،ج  ،3ص 38-24؛ لهابع ابب وهرم اصییفهاوب ،ج  ،2ص 377-371؛ بتمالدترط ابب حراک ،ج
 ،2ص 117؛ رود الدهاوب ،ج  ،2ص 73؛ بماا الدؤبارن ،ص 45؛ کل رگ الدتناب خیرب بانا ب،
ج  ،1ص 414؛ ُب ْاتَقب دازرووب ،ص 79؛ روخ االز م ،ص 371؛ ارج الدیالب ،ص  407 ،70و
507؛ إ وکتیاف السیییا ا الدتقرن ،ج  ،8ص 202؛ روخ األحیاب َمَوب ،ص 185؛ سیییرمو بتدینی
دازرووب عب یهس ؛ که یر النوالئ  ،ص  154عب یهس ؛ غایل الدمات هب رجاو ال ارب ،ص 71
عب یهس ؛ الد تار هب باارب األخرار ،ص  4عب یهس ».
این کهینا از علدیاب عیابی  ،این و حینی یهاب وزوو ای  207بقمو ر بهر علب ع) و
ارسیاو ج مئر و برکائر بماب پاسینارب از اینیاک ر لرلل الد را را گزارر دم واون .ال ت م
چ ب حمف صییینر اوو بمببگم یم ،کهبییییات بذ ب ،وها ب و ...دمروگ اسیییا و حقایق
بمبهس بی ا ی بریا ر اریار عیابی برعکم بیمد شییینو؛ بایابماین وزوو ای  207بقمو ربیارو علب
ع)  ،ر ارار عاب ر ح ون استفا

بلک باالکم از اک گزارر شنو اسا.
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با ییدن بمرسییب ورمیات عاب  ،ینگاو اب بسییرارب از ابابر را ورز بتهمخ شیینیم؛ ابا
بماب کیدرن و کقهیا برعکم و وقن ینگاو اب عاب  ،شییک وزوو ای را ر کفاسیرم روایب ابابر
ورز و او ببدارم:
 .1بمحهت بهمهیا ،بی وقی از رهل ب ع ،1436ج  ،2ص ، 103باهب ع ،1420ج  ،1ص
 266و بایابع هماواک یگم از ابن ع یا  ،وزوو ایی  207بقمو ر بهر علب ع) و ورز وزوو
ج مئر و برکائر را بماب حماسیییا از او گزارر دم و و ورز از بملسیییب ع ،1403ج  ،22ص
 338؛ حهیزب ع ،1383ج  ،1ص  205؛ ح مسیب ع ،1429ج  ،2ص  57؛ بتماوب ع ،1416ج ،1
ص  451؛ ع وریاشیییب ع ،1431ج  ،1ص  120و  293؛ حهسیییب ع ،1431ج  ،2ص  ، 182هرک
ع ،1399ج  ،1ص  371؛ ردبع ،1435ج  ،1ص  ، 71خهارزبب عببکیا 140-126 ،؛ شیییر یاوب
عببکا ،ج  ،1ص  279-278؛ التسییکاوب ع ،1411ج  ،1ص  227؛ ابن عسییادم ع ،1415ج ،42
ص  135؛ رازب ع ،1420ج  ،3ص  161-160؛ ورنابهرب ع 107-106 ،1423؛ ابن شهماشهب
ع ،1376ج  ،1ص  340-339؛ ابن اررم ع ،1415ج  ،4ص  25و  ،...وقی دم و ،ر پیاییاک
ببگهین:
اگمچ ها م ای عات اسیییا و ببکهاون دی بهار و ببیییا یقب د ر دتیب عاب وقی
شیینو باوان صییهرب ،ابه ر ،زبرم ،شییهناب رجرع و علب ع) را شییاب شییه  ،ایند ربارو این
ال با ها م ای سیییازگارب ونار  .راور نا کفسیییرمپهو اک
بهار ب خبیییهص وازو شییینو باشییین ،او ن
صیاحبورمب باوان ابهالفتهد رازب ،شیر حهسیب و حتب رهل ب ،مدنات شییک وزوو ای را کاها
ر بهر علب ع) بب اوان .چهک کاها این بهر اسییا د با پنینو خیرم لرلل الد را» کااسییب
ار د علب ع) جاک خه را ر ح ق اخ ص وها و با پمور گار عالم بهابل دم کا اخم م
بیناک اهت یار ببدم  ،ابیا بهار یگمب دی بمخب از عیابی شیییدم واوین ،مگز ر بهر همور
جاک و ه و بلک خمینک جاک ب پهو ،اک م کاها ر بهر صهرب اسا» .عبهمها ،1429 ،ج ،5
ص 267-250
 .2همات دههب از بفسیماک رمک سیهت ر کفسیرم خه سی حنی با سی سیان بهت م از ابن
عا

ر شیییک وزوو ای ر بهر علب ع) گزارر دم و اسییا .عهمات ده ب ،1432 ،ج ،1

ص  ،65د 33 – 31
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 .3عرواشب ر کفسرم خه ع ،1431ج  ،1ص  120و حنی اور و :یکب از جابم جهفب
َ
َ َ
َ
حَن بِل افسَ لل و ُ
لَسَو ِل  »...و
از ابات بارم ع)  :ای *َ ...ه َن َنشَ َِل *...فاا ا ا َِل فی علی ع
َ
َ َ َ َ ا ِّ ُ ا َ َ
َ
ااُ َهماا  .»...عردوب،
وبب از ابن ع ا د ببگهین :شََ ََل علی ع ِب َهف ِسََ ِ خ ل ِاس وب الهای
 ،1435ج  ،1ص 109
 .4حهیزب و بتماوب سیرز و حنی و سیرن علب عاشیهر ،فنو حنی از همیقرن گزارر
دم واون د ای  207بقمو ربارو علب ع) وازو شیینو اسییا .عحهیزب  ،1435ج  ،1ص 159؛
بتماوب ،1429 ،ج  ،2ص 91-89؛ ابن عاشهر ،داک
باابماین روایات شییک وزوو ای از سیهب همیقرن ،بتهاکم اسیا و ر یک از بهار ب د
ر دتب عاب  ،ب عاهاک شییک وزوو این ای ر بهر یگماک بیمد شینو ،ارزر و رابلرا حمد
و کی رق با این ای را ونار ؛ ع وو بم ایند ر ر روایتب واژو َشیییمب» عهموختن جاک بماب
دسیب ر یایا خنا و ر عبیم ابات علب ع) م ر دس بمخ ف اک ورمب وناشیت اسیا.
این ب خهبب وناک بب ن د شیک وزوو اب بنلب ر عبم کنوین عاواخم رمک وت و رمک سهت
و ورد اوو رمک چهارت  ،با سیرسی کنیکر ت سیراسیب جه شینواون .ر کییرن این به یه) ،شیر
حهسیب ر ابالب از بما ن بن ج م گزارر دم و د عاینی روزب بم پنرر د ر غار دماو
رسییهو خنا به و ،ه م ببدم  .ع نا بن شیینا ب وب گفا :این اهت ار ر بمابم اهت ار علب
ع) چرزب ورسا؛ چهک او ر اک شب ر رخت هاب رسهو خنا خهابرن رحالبد بب اوسا
د دنیت خها ن شین ،ابا پنرت ر غار یقرن اشیا د سیالم ب بنیا ببرسین ،رعرنحاو
ببکیابب ببدم » و او پیاسییی ب وینا عبتده ب ،1430 ،ج  ،2ص  ،340د  1. 8737اگم وزوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1جریان مشاوره قریش در دارالندوه و مشارکت ابلیک -لعنه الله -با نان در قیافه پیرمردی از نجد و حدیث لیلة المبیت (الیجره)
و فدا کردن علی (ع) جان خویش را برای رسول خدا (ص) هر سه از احادیث معتبر قطعی است و کسی نباید در ن تردید نماید.
(ن  .سیره ابن اسحاق ،ج  ،1ص 291-290؛ تاریخ طبری ،ج  ،2ص 372؛ سیره ابن هشام ،ج  ،1ص 335-333؛ معجم
کبیر طبرانی ،ج  ،24ص  ،434-432ح 1059؛ دالئل ابونعیم ،ج  ،2ص 459؛ اعالم الوری ،ج  ،1ص 143؛ ریاض النضره،
ج  ،2ص  .)156- 154این موضوع به صورت مرسل هم در ار بسیاری از تابعین مانند عروة بن زبیر ،کعب بن قرظه و ابن
شیا زهری گزارش شده است (.ن  .سیره ابن هشام ،ج  ،2ص 482؛ تاریخ طبری ،ج  ،2ص 372؛ دالئل بیهقی ،ج  ،2ص
465؛ مجمع الزوائد ،ج  ،6ص 51؛ تفسیر ثعلبی ،ج  ،5ص  .)318-313عالمه طباطبایی در ّرد روایاتی که برخی از پووهش
گران عامه مانند سیوطی در الدرالمنثور ،بی تا ،ج  ،1ص 537؛ زحیلی ،1424 ،ج ،1ص596-594؛ حموی ،1405 ،ج،1
ص478-477؛ رشید رضا ،1990 ،ج ،2ص217-213؛ شنقیطی ،1431 ،ج ،1ص104-103؛ طیبی ،1434،ج ،3ص230
و واحدی ،بی تا ،ص  68و ابن جوزی ،2002 ،ج،1ص ،172جاللین ،1278 ،ج ،1ص35؛ بغدادی ،1415 ،ج ،1ص137؛
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ای ر بهر علب ع) رواب جاب شی ه اشیا ،عاینی حتد نا اک را بیمد ببدم  ،ابا وب از
سییؤاو ع نا  ،شییمبانو شیین و پاس ی ب وناشییا .ال ت ر بهر جه حنی کهسییط بمخب از
صیییتاب و کابهرن ،حتب کابهرن کابهرن اکرنر گفت اون و وهشیییت اون د با را از که یییر برعکم
ببوراز ببدان؛ ولب جه حنی

ر بسیییل ابابا ب بارهر داسییتن از ش ی بییرا علب ع) و

همزوناک وب و حتب رسییهو خنا عص کهسییط صییتاب و کابهرن با پهو و سییفارر بابابر  ،باب
بمواک ،زبرمیاک و بابع ا

از داک وراک سیقرف شیمو) شین 1و ر و جها پرع رها :یکب

وکه ع و عرب کماشیب بماب و باک وحب و یگمب بماب رررب کماشیب و باارب سیازب بماب
شیدااک رماک و عتمت؛ یهاب سیم بناراک ابهب ،ع اسیب ،زبرمب و صیتاب  .این جاع ک ع ارت
به ون از :ابه میمو ،بارما بن شییه  ،عدموعاص ،عموا بن زبرم ،ع نا بن عدموعاص ،بسییم بن
2

ارحات و ...و از یهه یاک کازوبسلداک ،چهک :دهباالخ ار ،و ب بن با و و ابن جمیج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مقاتل ،1424 ،ج ،1ص 108گزارش کردهاند ،مبنی بر این که یه فوق در مورد صییب رومی ،یا شیدای رجیع یا زبیر و
همراهانش در وردن جنازه ،خبیب و ...نازل شده میفرماید« :عالوه بر جعلی بودن ن روایات و در برابر اخبار متواتر شین نزول
یه قرار گرفتن چنان که مشاهده شد ،ی خطای تاریخی هم هست؛ چون سریه رجیع در سال ششم هجری واقع شده و هجرت
صییب رومیهم دقیقا هم زمان با هجرت رسول خدا (ص) بوده و از نظر محتوایی نیز بر خالف یه بوده و نوعی تحری معنوی
ً
ً
َ
شری» از نظر لغت و اعتراف قر ن پووهان ،به معنای فروختن
قر ن و دقیقا تفسیر به رأی است .به ویوه این که قبال گفتیم که «ی ِ
َ
شری (فروختن) است
جان و گرفتن مرضات خداوندی در ٌ یه است و خریدن جان در برابر دارایی خود بر خالف ن و در برابر ی ِ
و معنای یشری با ذیل یه «و الله رؤف بالعباد» هم تناسب واقعی دارد و ن هرگز با مفیوم «اشتری» تناسبی ندارد؛ بنابراین ا بات
میشود که بر پایه روایات متواتر شین نزول از نگاه فریقین ،یه در مورد علی (ع) نازل شده که وی با فداکردن هستی خود در راه
خداوند متعال ،رسول خدا (ص) را از قتل حتمی نجات داد و روایاتی که به نقل از علی (ع) یه را در مورد مران بالمعروف و
ناهیان عن المنکر میداند ،بیان جنبه عمومیت یه را منظور داشته و منافاتی ندارد که یه با این همه اهمیت در مورد ایثار امیر
مؤمنان (ع) در «لیلة المبیت» به خصوص نازل شده باشد و در ی معنای وسیع جریان های دیگر را هم از با جری ،تطبیق
شامل شود»( .عالمه طباطبایی ،ج  ،2ص )84-83
َْ ُ َ َ ُ ُ
نبیاء الن َو ِّرث» نمونه بارز ن است.
 .1حدیث «نحن األ
 .2معتزلی ،بی تا ،ج ،2ص ،73مجلسی ،1403 ،ج ،33ص ،215حسکانی ،1411 ،ج ،2ص 13و امینی ،1374 ،ج  ،2ص
48-47و ج  ،1ص  166و ج ،2ص  ،156-162از  62طریق و طبری  ،1412ج ،3ص ،29طبرسی ،بی تا ،ج ،1ص،196
مکارم شیرازی  ،1421ج ،4ص ،1431ذهبی ،1416 ،ج ،2ص ،178صدوق ،بی تا ،ج ،2ص 327و  701و ابن المغازلی ،بی
تا ،ص  14و  136ح  ،155باقر قرشی ،1420 :ج ،1ص 310مشیور است که معاویه ی صد هزار درهم به سمرة بن جند
َ
شری» را در مورد ابن ملجم روایت کند و یه  204بقره را در مورد حضرت علی علیه السالم؛ با ن که یه 204
داد تا نزول یه «ی ِ
بقره به اتفاق اهالی قبله ،در مورد منافقان نازل شده است .جعل حدیث با تشویق امویان ،عباسیان و زبیریان توسط برخی صحابه
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وکت یگم این د یَنییمب» ر این جا ،ب بهااب ی رع» ابنو و ینییتمب» عسییرن ریب،
ببکا ،ج  ،1ص 206؛ بموسیهیب ،ببکا ،ج  ،1ص  . 324با کهج ب روایات بتهاکم الدهاب ربارو
وزوو ای ر بهر علب ع)  ،یگم بماب روایات یگمب د ازورم سیییان و بتتها ب نوشیییان،
ارزشییب رائ ودبشییهون؛ باابماین ع وو بم الی عقلب و ب الفا صییمی خه ای با روایات
یگم ،وزوو ای ر لرلل الد را» ر شییک علب ع) ریهب اسیا ،ابا عنواب ،شی هاکب را ر بهاا
و ببنا ،ای ایما دم واون د با پاس اک ا ،بت ر ای  207بقمو پایاک ببیابن.
شبهههای موجود و پاسخ به آنها

شبهه او  :علب ع) چهک بب اوسیا ر این ب را مگز ب او اسیر ب ودبرسین ،یگم
خهابرنک او ر بستم پراب م چاناک ارزشب ونار .
ال ارزر دار ازورم اسیی ت ،ب رج اخ ص و صیین ،ورا و اومات ا ک اک
پاسیی  :او ن
َ
ا
َ
َ
ُ
َ
ب بارهر دسیب ر یاب خناوون اسیا؛ چااکد همبه َ * :و ال ِِ َنن َجاا ُ وا ِف ََها ل َه ِ َن اه َ ُسَ ُال َها َو ِإ اَّ
ا َ َ
َ َ َ ُ َ ر َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َََ
اادة الرقلَن» د
الل َ ل َم َإ ال ُم ََ ِسَ ِه ََن* ععاک هت 69:و حنی ََُ بَ ع ِلی نوُ الخه ِب أفرَل ِهن ِع
بهرار ارزر و رجات باالب اعداو بم اسیا ایات و روایات ب یمیب اخ ص ر اک اسیا
و این اح  ،ار  .همرب ودبدان د عاب از پنیا پم و غرب باخ م باشین یا بباح )؛ باابماین
شیی ه اهکاب بمخب از پهو نییراک عاب  1ازورم رماک ،سییاا ،عق  ،بایق و کاری  ،حتب ارزر
حمد م ونار  .چهک رماک دمیم این ب را را ب هنا دم ک د سییتب خهیع رراو دسییب
بم یات ا که رم دم و و روایات بتهاکم ریهب ،شییک وزوو ای را ر عرارا جابه ربارو علب

ع) ر لیلة المبیت اع ت دم و 2و حنی رنسب م بم صتا این جمیاک کیدرن ار  3.جاحظ
و ابن کردری ویاخهاسیییتی  ،هضیییرلیا ویهواب بماب علب ع) اریات دم واوین ،چهک ارمار اروین دی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
و تابعین به ی حرفه تبدیل شد .کتا های نقد الحدیث و الأللی المصنوعه و الموضوعات و امثال ن این جریان را دقیقا نشان

میدهد.
 .1این شبیه را نخست جاحظ در قرن سوم و سپک ابن تیمیه در قرن هفتم مطرح ساختند و دیگران به پیروی از ن دو دنبال کردند.
(جعفر سبحانی ،1384 ،ص )69
َ ْ َ
شری» در همین مقاله تفسیر فخر رازی ،الکامل فی التاریخ ،تاریخ الخمیس ،دحالن ،مسند
 .2ن  .بحث شین نزول یه «من ی ِ
احمد ،تفسیر و تاریخ طبری ،طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام که همه تصریح به نزول یه در «لیلة المبیت» ،در ّ
حق علی (ع)
کردهاند( .عاملی ،1415 ،ج  ،6ص )36-35
 .3حدیث قدسی ،مربوط به صیغه اخوت میان رسول خدا (ص) و علی (ع) و میان جبرئیل و میکائیل –علییما السالم -و نزول
ن دو از سوی پرودگار عالم به منظور حراست از علی (ع) به خاطر ایثار ایشان است که عده زیادی از محد ان ّ
عامه ن را گزارش
و تصدیق کردهاند( .ن  .مطالب پیشین در این مقاله)
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اینیاک ب همباک خنا و رسیهو ر بسیتم پراب م خهابرنو و این از و حالا خارج ورسیا :یا ایداک او
ب صینارا و و هت ر حن بتهارف به و ،یا هه،الها و ب صین ،گفتار رسیهو خنا ایداک اشیت
اسیا .ر صیهرت و سیا ودبکهاک گفا د علب ع) ب سی با باونک خه ریع اشیت اسیا،
چهک ایداک بتهارف ،غرم راسی مگز از گفتار رسیهو خنا ب یقرن ودبرسین و اگم م ر بسیتم
وب ب هابن چار وگماوب و لهمو ببشیییه  ،چااکد یار غار و هماریاک جاگ اب احن ،حارن،
خر م و ...چارن به ون؛ ابا علب ع) ازورم ایداک ب رج اب رسییرنو به د ر کبیینیق و ایداک
ب صیین ،گفتار پراب م عص ر کم ینب وناشییا .ورتب رسییهو خنا ابم دم ون ر بسییتم وب
ب هابن و ر اسییر ب ب وب ودبرسیین ،بادداو ارابع و احدرااک خاحم ر بسییتم خهابرن .این
بزرگکمین هضیرلا اینیاک و ونیاو ایداک راسی و اعتدا ریهب اک حضیمت ب صینارا رسیهو
خناسیا عسی تاوب ،1376 ،ص  . 52ع وو بم این ،ب گزارر دتاب ابتا) االسیداد اصی ن رسیهو
خنا ب علب ع) وفمبه  :لن یب الرک شبد ککم » .عحل ب ،ببکا ،ج  ،2ص 27
راور نا اگم شی ه جاحظ و ابن کردر رسیا به  ،بببایسیا ر گهو اسیر ب از سیهب بهاجداک
ب علب ع) وار ودبشین رصیهرکبد ب اجدا) بهرخاک ،علب ع) پرع از اکد او را بنیااسیان،
ب شنت نف ساگ اب بهاجداک رمار گمها .عابن ابب التنین ،ببکا ،ج  ،13ص 263
رالث نا اگم حمف ب الفاک رسیییا به و این دار اهت ار و ه  ،پس چما عاینی ی ب سیییؤاو
اعتما یب ع نا بن شینا پاسی ب ونا ؟ اگم غرمازاین به  ،حتد نا پاسی بب ا  .عحهسیب،1414 ،
ص 448
رابهی نا کیاری وگیاراک دگب بم این بیاوروین دی علب ع) خه را ابیا و شیییهیا ت دم و به ؛
چااکد خه اینیاک بم این بسییل کیدرن اشیا و ببهمبه  :اگاببد بهاجداک رمیع با بن
روب رو شینون ،یقرن اشیتان د رسیهو خنا را ببدنیان .ورتب وار خاو شینون ،ینون د بن
ر جاب رسیهو خنا خهابرنوات و ب پا خهاسیتم و با شیدنیرم از خه ها) دم ت»_ سیسس رو ب
حا یماک دم و پمسیرن :ایا اینچارن و ه ؟» د حا یماک بنوک ر شی ه اب گفتان :بلب یا
ابرمالدؤبارن چارن به د گفترن» .ععابلب ،1428،ج  ،4ص 222-181
شبهه وو  :ابن کردر ببگهین د سیهرو بقمو بنوب اسیا و ودبکهاون ر بهر علب ع)
وازو شینو باشین ،چماد جمیاک لرلل الد را» ر بک وارع شینو و ای ...بَن ینیمب »...ر بنیا
وازو گم ینو ،باابماین ای ر بهر صهرب اسا
پاس ی اک اسییا د گمچ جمیاک لرلل الد را» اگات خموج رسییهو خنا از بک اکفا،
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اهتا و ،ای شیمیف ب هاصیل چان روز ر بنیا و ربارو این واره وازو شینو اسیا و رسیهو خنا
پس از اسیییتقمار ر بنیا  ،ورتب علب ع) را ینون ،با خهاونک ای  ،وزوو اک را ربارو اینیییاک
بنیارت ا ون .ب ع وو این ایما ر بهر صیهرب و یگماک م وار اسیا؛ چهک ب ورم بمخب،
صییهرب ب هاصییل پس از ممت رسییهو خنا ممت دم و اسییا عب غب ،1420 ،ج  ،1ص
184؛ عابلب ،داک ،ج  ،4ص  . 217بنیهب اسیا د وزوو ای ر بک  ،سیهرو بقمو را از بنوب
به ک خارج ودبدان؛ چهک ممت رسیهو خنا ب ک اسیا د وارع شینو به عحل ب،1349 ،
ج  ،1ص  420و بدکن اسیا د اگات وزوو ای  ،رسیهو خنا رراو ممت و یا ر غار رهر
به و ،لذا همصییا براک وزوو ای را ب یگماک وناشییت و ورتب ر بنیا بسییتقم شیینون ،اع ت
دگاوب دم و باشان .ع داک
شبهه وب

 :جاحظ و ابن کردر  ،با ککذیب حنی رنسیب و جمیاک همسیتا ک ج مئر و

برکیائری از سیییهب پمور گیار عیالم بماب بتیاهریا از وجه ب یارک علب ع) بی خیاحم این
هنادارب ،وزوو ای را ر بهر صیهرب بب اوان؛ با اکد و ا با ع بهت م ا

سیاا -چااکد

ر بت شی ییک وزوو ینیم -بم وزوو اک ر بهر علب ع) کیدرن دم واون و غرم از ابن کردر ،
دسب این حنی را ککذیب وکم و اسا .ععابلب ،داک ،ج  ،4ص 221-214
پاس این ش ه ورز ب الی

ی روشن اسا:

 .1ر بهری و بتینرب این حینی را ککیذییب وکم و ،بلکی برعکم کیاری وگیاراک اک را
رسییا اوسییت و گزارر دم واون؛ باوان

ب و حل ب .باابهب د رسییتب روایا رنسییب را

کییرن و گزارر دم واون ر ن بیمد شن.
 .2گفت اون ،اگاببد رسیهو خنا کبیدرم گمها از بک خارج شیه  ،ابهبکم را سی بار
ب و او صییهرب همسییتا و ر م سی بار بمببگنییا ،چهک صییهرب بنییاهو وداز به  .او ح ق
عا ت درنیییگب وار بازو ابهبکم شییین و سیییما پراب م را گمها .ابهبکم ب او اح ) ا د
اینیاک ربین ممت ب بنیا را ار ؛ ابا صیهرب ورتب ربین ممت دم  ،بنیمداک بک باوع
شینون .او د بالع را ر ازاب جاک خهیع ب بنیمداک ا و ر ر ا ب رسیهو خنا بلتق شین
و اک حضیمت همبه " :رب هَ َب "...و ای ...هن نشََل »...وازو شین عیهسیفب غموب،1417 ،
ج  ،1ص  722ابا اشکاالت عنینواب بم این ا عا وار اسا:
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و سا :ایند رسهو خنا ر بنت دهکا ب س بمک ابهبکم را ب و او صهرب بفمستن،
بهقهو ورسیا؛ چهک ببگهیان د رمیع بماب سیتگرمب ابهبکم یکصین شیتم کهررن دم و به ؛
بااینحاو ایا صیی د به رسییهو خنا جاک وب را ب خیم براناز  ،اک م ب خاحم صییهرب د
ر هاینو عق یب بماب اک ودبشییااسییرم؟ ال ت این ا عایب برع ورسییا ،چهک سییان بهت مب
ونار .
وت :رسیییهو خینا دسیییب را از ممت خه بیاخ م وکم وین ،جز علب ع)  .ابهبکم را م
کبیییا هب رراو غیار رهر یینوین و او را بینوک رمار ر لب بی دماو خه بم وین .عحل ب ،1349 ،ج
 ،1ص 420
سیییهت :ابهبکم ببکهاوسیییا او را ر حیاو ودیاز پریاترسیییاوب داین و بهجیب ریع ودیاز م
ودبشن و یا چان لتر اب ص م دان کا وداز صهرب کدات شه  .ع داک
چهارت :چما رسیهو خنا کهج ویهو ب صیهرب اشیتان ولب ب و او یگماک حتب یکبار
م وفمسیتا ون؟ بگم اکد بگهیرم بقر بسیلداواک کتا شیکام از براک بنیمداک حابب اشیتان
ب جز صهرب ،ابا شا نب بم این بسیل وناریم .ع داک
پامم :رضر رب ه َب» بماب باجماب یگمب به و و ربیب ب ممت ونار  .ع داک
 .3ای ...بَن َینیمب ،»...دسیب را ببسیتاین د جاک خه را رراو خنا و دسیب ر یایا
او هنا دم و اسیا ،با اکد صیهرب -بمهمخ رسیتب ا عاب ابن کردر و جاحظ  -پهو ا و و
جاک خهیع را از رمیع خمینو ،وگ ای ر بهر دسب اسا د جاوع را هموخت و ر ایا
خنا را ب سییا اور و اسییا کازو این باو باختن اختبییاصییب ب صییهرب وناشییا ،بلک د
بهاجماک ،ابهاو خه را ببگذاشیتان و جاک خه را بمبب اشیتان و ممت ببدم ون .مچارن
"شیمب ،یَنیْ مب" ر رماک ،صیمه نا ب بهااب هموختن ب داررهت اسیا ،و ب بهااب خمینک؛ بلک
َر
َ
م جا سی ن از خمینک باشین ،با واژو اشیتمب» که رم شینو اسیا؛ باوان ای * ِإ َرَّ الل َ اشََُل ِه َن
المؤه َ
ُ
هَن * عکفتیازاوب ،1425 ،ص  74؛ بایابماین ا ی بهر ورم ،کاهیا بیا بهیابلی علب ع) کی رق
ِ
ار و و یگماک عع ب ح اح ایب ،1417 ،ج  ،2ص  98؛ باابماین سیی ن کهجرهب حل ب ب اب
بم ایند احتداو ار ای و بار وازو شینو باشین :یکبار ر بهر علب ع) و یکبار ر بهر
صییهرب و یگماک عحل ب ،داک ،ج  ،2ص  ، 27حمف بباسییا

و غرمعلدب اسییا ععابلب،
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دیاک ،ج  ،4ص  222-220؛ بی ویهو حینیثب دی بمخب از عیابی ربیارو وزوو ایی ر بهر
صییهرب گزارر دم واون 1د ع وو بم ب نور به ک ازورم سییان ،عق و عمف ،بتن اک م
بنییهر اسییا و مگز راب اسییتنالو ورسییا ععابلب ،داک  .بمخب گفت اون :اکدس د ب
صییهرب گفاَ :رب َ ال َر ُع یا صییهرب» ،ابهبکم به و و رسییهو خنا و بمخب م با حمد اسییتاک
صیییهرب ،وزوو ای را ر بهر صیییهرب گزارر وکم واون عوبیییم بن بزاحم ،ببکا ،ص 325؛
ح مسب ،داک ،ج  ،6ص 361؛ بملسب ،داک ،ج  ،19ص 35
 .4لری

یگم بم دیذب ا عیاب ابن کردری این اسیییا دی صیییهریب اگیات ممت پرمبم

و ه و ،چهک وب ر سیاو  39ممب ر فتا یا نیتا سیالگب بم ؛ باابماین اگات ممت31 ،
و یا  41سییاو برعکم وناشییت اسییا؛ باابماین احا ی

بمبهس ب وزوو ای ر بهر صییهرب و یا

یگماک ،د جهلب اسیا و سیا خراوا اک ا را سیاخت کا بماب عاا و ینیا با علب ع) ب
دار گمهت شه .
 .5برعکم پهو ع گماک عاب  ،شییک وزوو ای را ب دماو ادثمیا ابابر  ،لرلل الد را» و
ر بهر علب ع) گزارر دم واوین و این حین ی

ر حی ون کهاکم بهاهب اسیییا و ر بمابم اک

روایات احا مگز کهاک بقابل ونار .
 .6ییهن یگم این حنی اک اسییا یا از خه صییهرب گزارر شیینو یا از ح ق کابهرن د
مگز ممت را رک وکم واون؛ باوان عکمب  ،ابن الدسییرب و ابن جمیج .کاها یک روایا ر این
جا وجه ار د از ابن ع ا وق شنو و او م اگات ممت س ساو برعکم وناشت اسا
 .7بسیییل بهمکم ایند صییهرب از ار و سییت سییقرف و از دسییاوب به و د ر سییاو 35
ممب ،از برها با علب ع) سییم باز ز ون و راو خه را از ا برا جنا دم ون و با اواک شییداب
ورزینون .عشیهشیتمب ،ببکا ،ج  ،5ص  137-135و شیاین درن اشیتن هاب ا الب سیقرف  ،باع
شینو د شیدااک ابرم بؤبااک بزرگکمین هضیرلا وب را ب صیهرب ب نیان کا یک کرم و ونیاک
باشن :حضمت علب ع)

مر داان و شدااوع ،سه  .ععابلب ،داک ،ج  ،4ص 226-225

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بنگرید در تفسیر یه  202بقره ،در االصابة ج  2و در ترجمه صییب در السیرة الحلبیة ،ج  ،2ص 26-23؛ الدر المنثور ،ج
 ،1ص 204؛ طبقات ابن سعد و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و ابی نعیم فی الحلیة و ابن عساکر و ابن جریر الطبری و الطبرانی و
الحاکم و البییقی فی الدالئل و ابن ابی خیثمه اختالف شدید متن حدیث را.
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نتیجه

ای  207سیهرو بقمو از وگاو روایات همیقرن ،ر هقمو  ...بَن َینیمب »...وقن و بمرسیب ررق
شن .وتایج ب ساابنو ع ارکان از:
 .1خهابرنک علب ع) ر بسیتم رسیهو خنا عص  ،ب ابم خنا و پراب م ،جزو بسیلدات به و
و روایات ربارو اک سیییادم از کهاکم بهاهب بمخهر ار اسیییا و ارار همیقرن بم اک گها ب
بب ن.
 .2حنی رنسییب ،عقن بما رب براک برکائر و ج مئر کهسییط خناوون ر لرلل الد را»
و همسیتا ک اک ا بماب حماسیا از علب ع)  ،ازورم دتب حنیثب ،کاری ب و سیرَم ،بنیههر بلک
ب ح ون کهاکم بهاهب اسا.
 .3وزوو ایی ر بهر علب ع)  ،ر گزارر یاب همیقرن کهاکم بهاهب ار و بیا ر
خنشی ی و شی ی ه اب ،اسیییرب ودبپذیم و برعکم پهو ع گماک حنیثب ابابر و بسیییرارب از
پهو ع گماک عاب  ،اک را با اسیییاا بسیییرار بتکدب ر ارار خه گزارر دم واون و وگ ای
دمید م کاها با درن شیک وزوو سازگارب داب

ار .

 .4رواییاکب دی بمخب از بفسیییماک عیابی ر بهر صیییهریب و یگماک ر بریاک خه
سییاب سییا ببداان ،سییان صییتر ونار و ازورم بتن ،واره نا پمینییاک و هارن اسییتاونار اب
حنی صیتر و راب اسیتاا اسیا؛ ع وو بم ایند با شیها ن عراب کاری ب مخهاوب وناشیت ،
بمخ ف رماک اسیا و ر بمابم روایات بتهاکم شییک وزوو ای ر بهر علب ع) ر لرلل الد را
کهاک بقیابلی وینار ؛ چهک ویار ک اک یا ر دینات ر عبیییم وزوو ای و ه واوین ،بلکی از کیابهرن ییا
حتب از بسییلداک ودایاک از ا

دتاب و یا از وسیی

وت صییتاب به واون باوان ابن ع ا

د ر

اغاز ممت کاها سی سیاو اشیت اسیا .ع وو بم اک ،دسیاوب د وزوو ای را ر بهر یگماک
رواییا ببدااین ،اهما ب باتمف از والییا و بیاک وحب به و و هاب ولیا یاب باتمف از
ا برا را اشت اون.
 .5بااشییینات خه ابرم بؤبااک ر بهاحن گهواگهک و گمهتن ارمار از حا یییماک بم وزوو
ای ر بهر ایناک د ر ارار همیقرن اسا ،د کم ین ا را بمحمف ببدان.
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 .6شییی هی اب ابثیاو جاحظ و ابن کردر  ،ازورم اسیییتنالو هارن مگهو ارزر به و ،حتب
بمخب از بزرگیاک عیابی وقین جینب بی اک وار سیییاختی اوین؛ ع وو بم ایندی ر

لری ریاحهب جز

بماب ار ات اک ونارون.
 .7با الی بتقن و ریهب ر احا ی همیقرن ،وزوو ای ر بهر هنادارب اک حضییمت
رابا به و و کهاکم بهاهب احا ی شییک وزوو ای  ،ر بمالب بم ش ه اهکاب ودب ن؛ باابماین
کی رق ای بم غرم علب ع)  ،کفسییرم ب رمب و وهعب کتمین بهاهب رماک اسییا؛ ب ویهو ایند
جاع ک این احا ی وسی ا ب ای  ،شیااسیایب و ب ابا اسی بب بهمهب شینواون و حها رب د
ای را بم اک کی رق ا و و ب حهر کقلرنب و بنوک بیاله حتب ر کفاسییرم بهاصییم عاب اغلب»
بنیا نو ببشیه  ،شیگفااور اسیا؛ زیما بسیرارب از اک حها

 ،ر سیاو شینیم ممب اکفا،

اهتا و و ای ب اکفا ،همیقرن ربارو لرلل الد را» ر اغاز ممت و هب وازو شنو اسا.
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منابع

قاآن کایم.
نیجال الغ .
الف) منابع عربی عامه

 .1لوسی ،محمود ،روح المفانی فی دفسیا الیاآن ،بیروت :دارالکتب 1415 ،ق.
 .2ابن ابی الحدید ،شاح نیج ال الغ  ،بیجا ،بیتا.
 .3ابن اال یر الشافعی ،ابوالحسن علی بن محمد ،اس الغاا  ،بیروت :دارالکتب العلمیه 1415 ،ق.
 .4ابن العربی ،احنام الیاآن ،بیجا ،بیتا.
 .5ابن جوزی ،زادالمسیا فی علم التفسیا ،بیروت :دارالکتب.2002 ،
 .6ابن حنبل ،احمد ،مسم  ،بیروت :دارصادر ،بیتا.
 .7ابن عاشور ،التدایا و التم یا ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.1420 ،
 .8ابن عجیبه ،ال دا الم ی فی دفسیا الیاآن المای  ،قاهره :بیجا.1419 ،
 .9ابن عطیه ،المدار ال عیز فی دفسیا النتا الفزیز ،بیروت :دار ابن حزم.1423 ،
 .10ابن کثیر ،اسماعیل ،دفسیا الیاآن الفظیم ،بیروت :دار ابن حزم.1420 ،
 .11ابن منظور ،محمد ،لسان الفا  ،بیروت :دارصادر.1414 ،
 .12ابن هشام ،عبدالمل  ،السیاه الم ی  ،بیجا ،بیتا.
 .13ابو السعود ،ارشاد الفیل السلیم ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربی ،بیتا.
 .14ابوحیان ،ال داالمدیط فی التفسیا ،بیروت :دارالفکر.1420 ،
 .15البغدادی ،علی ،ل ا التأویل فی مفانی التمزیل ،بیروت :دارالکتب العلمیه.1415 ،
 .16البالغی ،الشیخ محمد جواد ،الء الاحمان فی دفسیا قاآن ،قم ،موسسه البعثه1420 ،
 .17بغوی الشافعی ،حسین بن مسعود ،مفالم التمزیل ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.1420 ،
 .18البقتاعی ،برهتانالتدین ،نظم الـ ر فی دمـاســب ا یـال و الســ ر ،بتحقیق :عبتدالرزاق غتالتب المیتدی ،بیروت:
دارالکتب العلمیه.1424 ،
 .19البیضاوی ،عبدالله ،ان ارالتمزیل و اساار التأویل ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.1418 ،
 .20التفتازانی ،مسعود ،الم ل فی شاح دلخیص المفتاح ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.1425 ،
ّ
 .21الثعلبی ،احمد ،النشــ و ال یان عن دفســیا الیاآن ،بتحقیق :عدة من المحققین ،ط  ،1جده :دارالتفستتیر،
.1436
 .22الحاکم ،ابوعبدالله ،المست ر علی الصدیدین ،ط  ،1بیروت :دارالکتب العلمیه.1411 ،
 .23الحقی ،اسماعیل ،دفسیا روح ال یان ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .24الحلبی ،برهانالدین ،السیار الدل یة ،مصر :مصطفی البابی ،بیتا.
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ّ
الحوی ،سعید ،ا ساس فی التفسیا ،ط  ،2قاهره :دارالسالم.1409 ،
.25
 .26دروزه ،محمد ،التفسیا الد یث ،ط  ،2قاهره :دارالکتب العربیة.1421 ،
 .27الرازی ،فخرالدین ،التفسیا الن یا ،ط  ،1بیروت :داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .28الزحیلی ،وهبة ،التفسیا الممیا ،ط  ،3دمشق :دارالفکر.1424 ،
 .29الزمخشری ،محمود ،النشاف ،بیجا ،بیتا.
 .30سید قطب ،فی والل الیاآن النایم ،بیروت :دارالشروق النشر و التوزیع ،بیتا.
 .31السیوطی ،عبدالرحمان ،ال رالممث ر فی التفسیا االمأث ر ،ط  ،1بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .32الشنقیطی ،محمد ،أ

اء ال یان فی ایضاح الیاآن االیاآن ،ط  ،1بیروت :داراحیاء التراث العربی.1431 ،

 .33طبرانی ،ابوالقاسم ،المفام الن یا ،ط  ،2قاهره :مکتب ابن التیمیه ،بیتا
 .34الطبری ،ابن جریر ،داریخ ا مم و المل

 ،بیجا ،بیتا.

 .35الطبری ،محمد ،عامع ال یان فی دفسیا الیاآن ،بیروت :دارالمعرفة ،بیتا.
 .36رشید رضا ،دفسیا الممار ،ط  ،1بیروت :داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .37القرطبی ،محمد ،الاامع ا حنام الیاآن ،ط  ،1بیروت :دار ابن حزم.1425 ،
 .38الطیبی ،حستین ،فت ح الغیب فی النشـ عن قماع الایب ،بتحقیق :محمد ستلطان العلماء ،ط  ،1بیروت:
دارالکتب.1434 ،
 .39مقاتل بن سلیمان ،دفسیا الیاآن ،ط  ،1بیروت :دارالکتب العلمیه.1424 ،
ّ
 .40مالحوشیر ،ل غازی ،ایان المفانی ،دمشق :مطبعة الترقی.1382 ،
 .41النحاس ،احمد ،اعاا الیاآن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.1421 ،
 .42النیشابوری ،حسن ،دفسیا غاائب الیاآن و رغائب الفاقان ،ط  ،1بیروت :دارالکتب العلمیه.1416 ،
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