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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

شماره چهارم _ بـهـ ــار 99

 .1مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه (فارسی) و حجم آن حدا کثر  6000الی  8000کلمه باشد.
 .2عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق ،علمی ،متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
 .3مشخصات نویسنده:
شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته ،مقطع و محل تحصیل ،شماره تلفن و
نشانی الکترونیکی باشد.
 .4چکیده:
آیینه تمامنما و فشرده بحث است که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله ،قلمرو و ماهیت پژوهش ،هدف پژوهش،
روش تحقیق و اشاره به مهمترین نتایج باشد و در ده سطر یا  150کلمه تنظیم شود.
واژههای کلیدی :واژههای کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کثر پنج واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را
ایفا میکند و کار جست وجوی الکترونیکی را آسان میسازد ،انتخاب شود.
 .5مقدمه:
شامل خالصهای از بیان مسأله ،اهمیت و ابعاد موضوع ،اهداف پژوهش ،سؤالها و پیشین ه پژوهش باشد.
 .6بدنه اصلی مقاله:
 .6-1بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده ،به گونهای که هر بند حاوی یک موضوع مشخص
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار میگیرد.
 .6-2در ساماندهی بدنه اصلی الزم است به مواردی چون :توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله،
نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل ،تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیمبندی مطالب در قالب
محورهای مشخص ،پرداخته شود.
 .6-3در مواردی که مطلبی بعینه از منبعی نقل میشود ،ابتدا و انتهای آن مطلب در گیومه «» قرار داده
شود.
 .7نتیجهگیری:
قریب  200-100کلمه و شامل یافتههای پژوهش به شیوهای دقیق و روشن ،تبیین میزان ارتباط یافتهها با اهداف
پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
 .8ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،به شیوه استناددهی ( )APAباشد و در پایان نقلقول یا موضوع استفاده شده،
به شکل ذیل آورده شود:
 . 8-1منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،2ص.)83
 .1منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛
مثال.)71.p,1998, planting( :
 .2آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)؛ مثال( :بقره.)25 :
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 .8-2چنانچه نام خانوادگی مؤلف ،مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
 .8-3چنانچه از نویسندهای در یک سال ،بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال
انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.
 .8-4چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آندو اشاره شود:
(نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه /نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه)

 .10نقل قولهای مستقیم ،به صورت جدا از متن ،با تورفتگی (یک و نیم سانتیمتر) از سمت راست درج گردد.
 .11عنوان کتاب در متن مقاله ،ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه « » قرار گیرد.
 .12مقاله در الگوی A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط  ،wordو متن مقاله با قلم
( 14 B Mitraالتین  )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( 12 B Mitraالتین )TimesNewRoman10
حروفچینی شود.
 .13عناوین تیترها :عناوین با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی ،از چپ به راست تنظیم
شود و در صورت طوالنی شدن تیترهای فرعی ،اعداد فارسی به کار رود.
 .14اشکال ،نمودارها و جداول :اصل عکسها و نمودارها ،باید همراه با متن مقاله ،در محل مناسب
عالمتگذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن  32112428و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه
( )anjoman.pajohesh@jz.ac.irامکانپذیر است.

راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

 .8-5یادداشتها و پانوشتها :تمام توضیحات ضروری ،در انتهای متن مقاله آورده شود( .ارجاع و اسناد در
یادداشتها ،مانند متن مقاله ،به روش درونمتنی (بند )8خواهد بود).
 .9فهرست منابع:
در پایان مقاله ،فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی ،عربی و التین به صورت ذیل ارائه شود:
 .9-1کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل
انتشار :نام ناشر ،تاریخ چاپ (ق/م).
مثال :مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،تهران :صدرا.1383 ،
 .9-2مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره
نشریه ،سال نشر ،از صفحه تا صفحه.
مثال :فرامرز قراملکی ،احد« ،طبقه بندی جریانهای رازیشناسی در ایران و غرب» ،آینه میراث ،ش ،50بهار
و تابستان  ،91ص.250-235
 .9-3مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام
کتاب ،نام ویراستار ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر ،سال نشر.
مثال :قرباننیا ،ناصر« ،زن و قانون مجازات اسالمی» ،مجموعه مقاالت زن و خانواده ،قم :پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.1382 ،
 .9-4پایاننامه :نام خانوادگی ،نام ،عنوان پایاننامه ،رشته ،نام دانشگاه ،نام کشور ،سال دفاع.
 .9-5منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام ،نام مقاله ،نشانی اینترنتی.
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25

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات
سیده ام البنین میرهادی

49

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی
فاطمه جعفری فر ،پروین حبیبی ،طاهره کهزادوند،
زهرا سادات مطلبی ،مریم قرائی
زیر نظر :ریحانه سادات هاشمی (شهیدی)

69

بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه مؤلفان المنار و تسنیم
طیبه حیدری راد

91

تحلیل واژه «جمع» در جمعآوری قرآن
زهره دانشجو

سخن سردبیر

قـرآن ،کتـاب بی همتـای الهـی ،بیانگـر هـر چیـزی در عالـم هسـتی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه
آسـانی در دسـترس بشـر قـرار داده و قـدر دانسـتن ایـن نعمـت الهـی ،بـر تمامی انسـان ها الزم اسـت.
َ
امـام صـادق؟ع؟ قـرآن را دربردارنـده تمامـی نیازهـا و پرسـشهای آدمـی بیـان کـرده اسـت أ ِبـی
َ
َّ
اهَّلل َش ْـي ًئا َ ْي َت ُ
اهَّلل َما َت َر َك ُ
َع ْب ِـداهَّلل؟ع؟« :إ َّن َ
ـار َك َو َت َع َـال أ ْن َـز َل ف ْال ُق ْـرآن ِت ْب َي َ
اهَّلل َت َب َ
ـان ُك ّ ِل َ ْ
اج
ش ٍء َحتى َو ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ُ
ُ
ِإلي ِـه ال ِعبـاد حتى ل يسـت ِطيع عبـد يقـول لـو كان هـذا أن ِـز ل ِف القـر ِآن ِإل و قـد أنزلـه اهَّلل ِفي ِـه»( .کلینـی،
ج ،۱ص )۱۴۰۷ ،۵۹

ایـن امـر ،بیان کننـده آن اسـت کـه انسـانها وظیفـه دارنـد بـرای پاسـخ پرسـش های خـود را در قـرآن
جسـت وجو کننـد ،هـر چنـد دسـت یابی بـه حقایـق قـرآن ،تنهـا از طر یـق صحیـح آن ،یعنـی صـراط
مسـتقیم اهـل بیـت؟مهع؟ ممکـن اسـت؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ در حدیـث ثقلیـن ،قرآن و اهـل بیت؟مهع؟ را
دو شـیء گرانبهـا و جداییناپذیـر دانسـته کـه تـا روز قیامـت از یکدیگـر جـدا نمیشـوند.
قریـن و همـراه بـودن بـا قـرآن و مراجعـه بـه قـرآن ،بـرای یافتـن پاسـخ پرسـش ها ،نشـان از آن دارد کـه
انسـان ،خـدا را هـمراز خـود گرفتـه و تکیـهگاه او در همـه امـور ،تنهـا خداونـد متعـال اسـت .امـام
باقـر؟ع؟ در ایـن زمینـه سـفارش می کنـد کـه انسـان نبایـد غیر خدا را دوسـت صمیمـی و همراز خود
َ َ َ
گیرد؛ چراکه وسـایل و پیوندها گسسـتنی اسـت ،جز وسـایلی که قرآن ،آنها را اثبات کند« .قال أ ُبو

َ َ َّ ُ
ََْ
ْ ُ
ين َفـإ َّن ُك َّل َس َـبب َو َن َسـب َو َق َر َاب ٍـة َو َو ِل َ
يج ًـة َف َلا َت ُك ُونـوا ُم ْؤ ِم ِن َ
اهَّلل َو ِل َ
يج ٍة
ون ِ
جعف ٍـر ؟ع؟ :ل تت ِخـذوا ِمـن د ِ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
َْ َ ُ ُْ
َ ْ َ َ ُ َْ َْ
به ٍة ُمنق ِط ٌـع ِإل َمـا أث َبتـه الق ْـر ُآن»( .همـان)
و ِبدع ٍـة و ش
بنابرایـن ،بـر عهـد ه هـر فـرد مؤمـن اسـت که برای حل مشـکالت خود و جامعه ،قـرآن را فرا روی خود
نهـد و تفسـیر صحیـح آن را از راه اهـل بیـت؟مهع؟ بجو یـد و فرضیه هـای خـود را بر قـرآن تحمیل نکند
و تنهـا چیـزی را بیـان کنـد کـه علـم او بـدان دسـت یافته و در مـورد آنچه بدان دسترسـی پیدا نکرد،
اعلام نظـر نکنـد تـا مبـادا در پرتـگاه تفسـیر بـه رأی بیفتـد و نادانسـته به خـدا و قرآن چیزی را نسـبت
دهـد کـه بـدان علم و آ گاهـی ندارد.
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اهَّلل أ ْعل ُـم إ َّن َّ
تم َف ُقولـوا َو َمـا ْل َت ْعل ُمـوا َف ُقولـوا ُ
امـام باقـر؟ع؟ در ایـن زمینـه فرمـودَ :
«مـا َع ِل ْم ُ ْ
الر ُجـل ل َي ْن َت ِـز ُع
ِ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ْ َ
ُْ
ال ْ
ض؛ (همانـا آنچـه را میدانیـد ،بگوییـد و در بـاره
ر
ال َيـة ِم َـن الق ْـر ِآن ِي ّـر ِفهيـا أبعـد مـا بين السـم ِاء و
ِ
آنچـه نمی دانیـد ،بگوییـد :خـدا داناتـر اسـت .همانـا فـرد آیـهاى از قـرآن انتـزاع می کنـد و بیـرون
میكشـد که در آن سـرنگون میشـود؛ که فاصل ه آن،بیش از مابین آسـمان و زمین اسـت»( .همان،
ص )42
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بدین ترتیـب ،پژوهشـگران قرآنـی موظف انـد بـا توجـه بـه ایـن مهـم ،قـرآن را فـرا روی خـود نهنـد و بـا
مراجعـه بـه منابـع غنـی اهـل بیـت؟مهع؟ خـود را بـه منبع الیزال الهـی متصل کنند و دیگـران را از این
سرچشـمه سـیراب سازند.

معناشناسی عهد آدم ،در آیه 115سوره طه
بر اساس آرای تفسیری متأخرین
ریحانه هاشمی / 1زینب عباسی
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چکیده
کثـرت کاربـرد واژه «عهـد» بـا معانـی متفـاوت لغـوی و اصطالحـی ،از موضوع هـای بحـث بر انگیـز قرآنی اسـت .این
کلمـه در اصـل ،بـه معنـای «حفـظ و نگهـداری» اسـت کـه در تمامـی کاربردهـای آن ،همچـون آیـه  115سـوره طـه وجـود
دیگـر مرتبـط بـا عهـد ،واژه « نسـیان» اسـت
دارد ،امـا معنـای ثانویـه عهـد در آیـه یادشـده« ،توصیـه و وصیـت» اسـت .واژه
ِ

کـه معنـای اولیـه آن «فراموشـی» و معنـای ثانویـه آن «غفلـت و ترک» اسـت .واژه «عـزم» نیز در اصـل ،معنـای اراده و قصد
محکـم دارد کـه در معنـای ثانـوی ،بـه «صبـر» تفسـیر شـده اسـت .در رابطـه بـا مفـاد عهـد خـدا بـا آدم ،پنـج احتمـال از
مفسـران مطرح شـده که شـامل دیدگاه های عالمه طباطبایی ،آیت اهلل مکارم شـیرازی ،آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل
سـبحانی می شـود کـه عبارتنـد از .1 :نهـی آدم از نزدیکـی بـه شـجره؛  .2هشـدار خداونـد بـه آدم از عـداوت با شـیطان؛ .3
هشـدار خداونـد بـه انسـان ها در اطاعـت نکـردن از شـیطان؛  .4میثـاق عمومـی از انسـان ها در بـاب ربوبیـت؛  .5میثـاق
اختصاصـی از انبیـا در بـاب ربوبیـت .ایـن پنج احتمـال را با ترجمه صحیـح واژگان آیـه ،می توان با هم جمـع نمود .این
مقالـه بـه شـیوه کتابخانـهای ،جمـعآوری و بـه روش توصیفی  -تحلیلی نگاشـته شـده اسـت.
واژگان کلیدی :معنا شناسی ،عهد ،نسیان ،عزم ،آیه 115سوره طه ،آرای تفسیری متأخرین

 .1ریحانه هاشمی ،دکترای شیعه شناسیRey.hashemi@chmail.ir ،
 .2زینب عباسی ،سطح سه تفسیر و علوم قرآن730730abbasi@gmail.com ،

مقدمه
خلقـت آدم و زندگـی او ،بنابـر آیات قرآن کر یـم ،از همان زمان پیدایش یا حتـی پیش آن ،برای
فرشـتگان مبهـم و سـؤال بـوده اسـت و ایـن داسـتان ،به صورت مکتـوب ،قبـل از قرآن در تـورات نیز
مطـرح شـده کـه بـا تأسـف ،بـه سـبب تحریفـات ز یـادی کـه در آن صـورت گرفتـه ،اعتبـار خـود را از
دسـت داده است.
از قـرن دوم ،ذیـل قصص انبیـا و قصص قرآنی هم بحث از زندگانـی حضرت آدم؟ع؟ به میان
آمده که برای نمونه ،قصص االنبیاء و سیر الملوک محمد الجویری؛ قصص االنبیاء قطب الدین
راونـدی؛ قصـص االنبیـاء از سـید نعمـت اهلل جزایـری و بعـد از آن در قـرن  14و  15کتاب هایـی بـا
عنـوان خـاص حضـرت آدم ،همچـون کتـاب آدم؟ع؟ از نمیـر عبـد عدنـان عبدالقـادر؛ آدم؟ع؟ از
احمد شـادرخ؛ آدم از نظر قرآن از محمدجواد موسـوی غروی؛ آدم و حوا از سـید مهدی آیت اللهی؛
آدم و حوا از عبدالکریم شیرازی ( عراقی نژاد ،1376 ،ص )28نگاشته شدند .همچنین ،در پایان نامه
شماره چهارم _ بـهـ ــار 99

هـا و مقاله ها به قسـمت هایی از زندگانی آدم؟ع؟ اشـاره شـده اسـت ،همچون مـوارد زیر:
«آفرینـش آدم و ّ
سـر سـجود مالئک» از مریم شـعبان زاده ،دانشـگاه تربیت معلـم؛ «آدم و حوا در
قرآن» از فاطمه رحیمی؛ «تحلیل داسـتان آدم در قرآن» از سـید ابراهیم سجادی؛ «بررسی و تحلیل
انتقـادی دیدگاه هـای مهـم مفسـران فریقیـن در تبییـن عصمـت آدم ؟ع؟» از سـید جـواد احمـدی و
علی نصیری؛ «طرح موضوع هایی از داستان آدم؟ع؟ با عنوان هایی چون تعلیم االسماء ،خالفت

آدم بر روی زمین ،اسـکان آدم در بهشـت و سـرانجام خروج از بهشت» در نشریه درسهایی از قرآن؛
«داسـتان آفرینـش و سرگذشـت حضـرت آدم در قـرآن» از محمدرضـا حاجـی اسـماعیلی ،مهـدی
مطیـع و اعظـم السـادات حسـینی .بـا مطالعـه و بررسـی هایی در این نوشـتار انجـام شـد ،دریافتیم
کـه یـا سـخنی از عهـد آدم بـه میـان نیامـده یـا بسـیار کوتـاه و مبهـم ،از آن مطالبـی گفتـه شـده کـه
جوابگـوی شـبهات مربوط بـه این بحث نیسـت.
از آنجـا کـه بیشـتر شـبهات قرآنـی ،به نبـود ترجمه صحیـح و دقیق الفـاظ و اصطالحـات قرآنی
مربـوط می شـود بـرای رفـع آن ،نیـاز بـه معناشناسـی الفـاظ قرآنـی اسـت .بنابرایـن ،در ایـن نوشـتار،
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احتمال هـا و گمانه زنی هـای مفسـران دربـاره مفـاد عهـد ،مطـرح و تحلیـل و بررسـی می کنیـم تـا

بـه درسـتی بدانیـم مقصـود خداونـد از عهـد در آیـه  115سـوره طـه چیسـت؟ البتـه بـه علـت کثـرت
تفاسـیر و حجـم کـم مقالـه ،پرداختـن بـه ایـن بحـث در ذیـل تمـام تفاسـیر موجـود ،ممکـن نیسـت.
بدین ترتیـب ،تنهـا بـه چهـار تفسـیر شـیعی متأخـر 1از عصـر حاضـر ،یعنـی تفسـیر المیـزان از عالمـه
طباطبایـی؛ تفسـیر نمونـه از آیـت اهلل مـکارم شـیرازی؛ تفسـیر منشـور جاو یـد از آیـت اهلل سـبحانی
و تفسـیر تسـنیم از آیـت اهلل جـوادی آملـی و برخـی کتـب روایـی بسـنده می شـود؛ بـه ایـن دلیـل کـه
مفسـران معاصـر ،بـا علـم و آ گاهـی بـه علم جدید و بـه روز ،بـا تأمل در آیـات و روایـات ،ناگفته های
زیـادی از قـرآن را کشـف کـرده و در اختیـار مخاطبـان حقیقـی قـرآن یعنی عامه مـردم قـرار دادهاند.

«عهـد» در لغـت ،بـه معنـای وصیـت و سـفارش ،تقـدم در چیـزی ،میثـاق و پیمـان ،دیـدار و
مالقـات و وفـا آمـده اسـت ( .ابـن منظـور1414 ،ق ،ج ،3ص)311

در اصطالح نیز معانی متعددی دارد که عبارتند از:
الـف) حفـظ و نگهـداری و مراعـات :در اصـل پیمـان را بـه جهـت عهـد گفته انـد؛ ز یـرا رعایت

آن الزم اسـت( :فراهیـدی1409 ،ق ،ج  ،1ص)102؛ <اوفـوا بالعهد(>.اسـراء )34 :پـس ایـن معنـا ،در
دیگـر معانـی ذکـر شـده از عهد وجـود خواهد داشـت.

ب) امـر و دسـتور :در آیـه شـریفه <عهدنـا ایل ابراهیم و امساعیل>(،بقـره )152 :دسـتوری همـراه بـا

تأ کیـد آمـده و چـون مراعـات آن الزم بـوده ،از آن تعبیـر بـه «عهدنا» شـده اسـت( .قرشـی ،1371 ،ج،5
ص59؛ راغـب اصفهانـی1412 ،ق ،ج ،1ص)591

ج) توصیـه و وصیـت :در آیـه <امل اعهـد الیکـم یـا بنی آدم>(،یـس )60:عهـد بـه معنـای توصیهای

معناشناسی عهد آدم ،در آیه 115سوره طه بر اساس آرای تفسیری متأخرین

مفهوم شناسی
 .1مراد از عهد

همـراه بـا لـزوم حفـظ آن آمـده اسـت( .قرشـی ،1371 ،ج ،5ص )59همچنیـن ،در آیـه <لقـد عهدنـا ایل
آدم> ،عهـد بـه معنـای وصیـت و امـر اسـت( .طریحـی ،1375 ،ج ،3ص)112

د) التزام :در این صورت ،عهد مفهومی عامی است که نذر ،عقد ،وصیت و قسم ،از مصادیق
 .1مفسرانی را که بعد از قرن پنجم می زیسته اند ،مفسران متأخر می گویند و خود قرن پنجم ،حد فاصل بین متقدم و متأخر گفته می شود.
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آن هستند .همچنین ،حفظ و نگهداری از آثار ،عهد خوانده می شود( .راغب اصفهانی1412،ق،
ج ،1ص591؛ مصطفوی ،1368 ،ج ،8ص)236

ه) اقـدام :درآیـه <أمل اعهـد الیکم یا بین آدم> بـه معنای« ألم اقدم ذلک الیکم» اسـت ( .طریحی،

 ،1375ج ،3ص )113

و) امـان و امنیـت :در آیـه <فامتـوا الهیـم عهـد> ،عهـد بـه معنـای امـان و امنیـت آمـده اسـت.

(همـان ،ص)112

ز) وفـای بـه عهـد :در آیـه < الذیـن ینقضـون عهـد اهلل> و همچنیـن آیـه <و مـا وجدنـا ا کثرهـم مـن

عهـد> بـه ایـن معنا آمـده اسـت( .همـان ،ص)113

ح) وعده  :در آیه <اختذمت عنداهلل عهدا> ،عهد ،به معنای وعده اسـت(.همان)

ط) اظهـار ایمـان بـه وحدانیـت خـدا و تصدیـق انبیـا و اولیـاء :در آیـه <اال مـن اختـذ عندالرمحـن
عهـدا> ،عهد بـه ایـن معناسـت(.همان)

ی) ایمان به رسول و وفا به امانت( :همان ،ص < )112الذین یشترون بعهد اهلل>.
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کلمه «عهد» در اصل به معنای «حفظ و نگه داری» است و معانی دیگر آن ،از این معنا مشتق
می شـوند ،ماننـد :عهـد به معنـای میثاق ،سـوگند ،وصیت ،دیـدار ،نـزول و ( . ...طباطبایـی،1374،

ج ،14ص )227عالمـه ذیـل آیـه <لقـد عهدنـا ایل آدم> بـا در نظر داشـتن معنـای اصلی ،بیـان کرد که

مراد از «عهد» ،وصیت و سـفارش اسـت و به دلیل این معنای ثانوی ،فرمان ها و دسـتورها را عهد
و عهدنامـه می نامند( .همان ،ج ،14ص)307

تفاوت میان واژه های عهد ،میثاق ،عقد و وعد
«میثـاق» ،تأ کیدی بر «عهد» اسـت؛ هنگامی که موضوع به شـدت محکم شـده باشـد .برخی
نیز معتقدند که عهد ،تعهد دو طرفه است ،در حالی که میثاق ،فقط از یک طرف صادر می شود.
(عسکری1436 ،ق ،ص)365

«عقـد» ،دربردارنـده معنـای طلـب اطمینـان و شـدت اسـت و بیـن دو نفـر بسـته می شـود ،امـا
«عهـد» گاهـی انفـرادی اسـت و بیـن ایـن دو کلمـه ،رابطـه عمـوم و خصـوص مـن وجـه وجـود دارد.
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(جزایـری1404 ،ق ،ص )174همچنیـن ،گفته می شـود «عقـد» ،به معنای الزام به امری بوده و نسـبت

بـه «عهـد» ،بلیغ تـر اسـت (عسـکری1436،ق ،ص ،)365هماننـد آیـه <اوفـوا بالعقـود>( .مائده)1:

«عهد» ،همان وعده همراه شـده با شـرط اسـت ،مانند <و لقد عهدنا ایل آدم> ،یعنی او را آ گاه

سـاختیم ،مادامـی کـه از ایـن درخت تنـاول نکنی ،از بهشـت خـارج نخواهی شـد؛ در حالی که در
َ َ ُ َ
ُ
ُ
اهَّلل ّال َ
ذين َآم ُنوا ِم ْنك ْـم َو َع ِملوا
«وعـد» شـرط و جزای شـرط وجـود دارد ،همان گونه که در آیـه َ < :وعـد
َْ
َ
ْ ََ
َّ
ـات ل َي ْس َـتخ ِلف ّ ُن ْم ِف ال ْرض> (نـور )55:آمـده اسـت و بـه طور کلـی« ،عهد» را بایـد وفا کرد ،در
الص ِال ِ
حالـی کـه «وعـده» را بایـد محقق نمـود .همچنین ،برای شکسـته شـدن «عهد» ،فعل نقـض العهد
و بـرای «وعده» ،خلـف الوعد به کار می رود( .عسـکری1436 ،ق ،ص)365

«نیسـان» ،در لغت از ریشـه «نسی» گرفته می شـود ،اگرچه برخی ریشه آن را «نسو» دانسته اند.
(ازهـری1421،ق ،ج ،13ص )57در اصـل ،یکـی بـه معنای «غفلـت» و دیگری به معنای «ترک» اسـت
کـه در معنای اول ،نسـیان زمانی اسـت که از آن چیـز یاد نمیکند( .ابن فـارس1404 ،ق ،ج ،5ص421؛

َ ُْ
َ
<ن ُسـوا َ
اهَّلل َف َن ِس َ ُ
<و اذ ك ْر
يهم>( ،توبـه )67:داللت بر معنای اول و آیـه
ازهـری1421 ،ق ،ج ،13ص )55آیـه
َ َ َ
َر ّبك ِإذا نسيت>(کهف )24 :داللت بر معنای دوم یعنی <ترکوا اهلل فترکهم> دارد که بنابر این تفسیر،
نسـیان ضـد «ذکـر» و «حفـظ» دانسـته می شـود (مهنـا1414 ،ق ،ج ،2ص615؛ ابـن منظـور1414 ،ق ،ج،15
ص )322و در حقیقـت ،مشـترک میـان دو معناسـت :یکـی تـرک بـه نحـو اهمـال و غفلـت کـه ضـد
آن ،ذکـر و یـاد اسـت و دیگری ،بـه معنای ترک از روی عمد اسـت( .فیومـی1414 ،ق ،ج ،2ص)604

در اصطلاح «نسـی» در عـرف بـه چیـزی گفتـه می شـود کـه بـه آن کـم اعتنایـی شـده اسـت ،و
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 .2مراد از نسیان

در اصطلاح قرآنـی یعنـی انسـان چیزی را کـه در ذهنش ثبت شـده از روی غفلت ،یـا قصد و عمد
از یـاد ببـرد( .راغـب اصفهانـی1412 ،ق ،ج ،4ص )328بنابراین« ،نسـیان» ،هم به معنـی فراموش کردن
از روی غفلـت و هـم بـه معنـای اهمـال و بـی اعتنایـی عمـدی بـه کار مـی رود کـه آیـات قـرآن کر یـم
ناظـر بـه هـر دو معناسـت .آیاتـی همچـون <قـال ال توأخـذین مبـا نسـیت> (کهـف )73 :درباره    نسـیان و
َ
فرامـوش کـردن از روی غفلـت اسـت و آیـه < َف َل َّما َن ُسـوا ما ُذ ّ ِك ُر وا ب ِـه َف َت ْحنـا َع َل ْي ْم أ ْب َ
ـواب ُك ّ ِل َ ْ
ش ٍء>،
ِ
ِ
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(انعـام )44 :دربـاره نسـیان از روی بـی اعتنایـی و اهمـال اسـت و در حقیقـت ،نسـیانی کـه خداونـد
نکوهـش کـرده ،نسـیانی اسـت که اصـل آن از روی تعمد بوده ،یعنـی بی اعتنایی کـرده تا از یادش
بـرود( .قرشـی ،1371 ،ج ،7ص)62
«نسـیان» در آیه  115طه بر اسـاس نظر مفسـران متأخر ،به معنای فراموشـی و بی توجهی( ،آیت
اهلل سـبحانی ،بی تـا ،ج ،11ص )83تـرک کـردن( ،عالمـه طباطبایـی ،1374 ،ج ،14ص307؛ آیـت اهلل مـکارم

شـیرازی ،1374 ،ج ،13ص )318غفلـت یـا کم توجهی و ترک تحفظ و در حقیقت ،از مصادیق قسـم
اول نسـیان اسـت( .آیت اهلل مکارم شـیرازی ،1374 ،ج ،13ص)318

 .3مراد از عزم
«عـزم» درلغـت ،بـه معنـی جدیت و قاطعیـت ،ثبـات در کار ،اراده و قصد انجام عمل اسـت.
همچنین ،گفته می شود «عزم» ،پیمان و عقد قلبی بر انجام کار است (مهنا1404 ،ق ،ج ،2ص170؛

ابـن منظـور1414،ق ،ج ،12ص )399یـا اینکـه نوعی پیمان قلبی نسـبت به کاری اسـت کـه به آن یقین
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دارد( .فراهیدی1409 ،ق ،ج ،1ص363؛ ابن فارس1414 ،ق ،ج ،4ص)308
«عـزم» در اصطلاح ،بـه معنـای تصمیـم و پیمـان قلبـی بـر انجـام کار (راغـب اصفهانـی1412 ،ق،

ج،2ص )597و رأی و نظـر همـراه با پایبندی( ،طریحی ،1375 ،ج ،6ص )113تصمیم و ثبات بر حفظ
َ َ َ َ
ً
<و ْل ِن ْـد ل ُـه َع ْزمـا> نیـز بدیـن معناسـت کـه در او تصمیـم و اسـتقامت نیافتیـم.
عهـد اسـت .آیـه  
(قرشـی ،1371 ،ج ،4ص)344

معنای «عزم» از دیدگاه مفسران متأخر :
 .1تصمیم و اراده محکمی که انسان را در برابر وسوسه های نیرومند شیطان حفظ می کند.

 .2قصـد جزمـی بـر چیـزی( ،عالمـه طبـا طبایـی ،1374 ،ج ،14ص )307ماننـد <فـاذا عزمـت فتـوکل

علی اهلل>( .آل عمـران)159 :

.3صبـر؛ زیـرا صبـر امـور ،دشـوار بـر نفـس اسـت و کسـی می توانـد صبـر داشـته باشـد کـه دارای
عزمـی راسـخ باشـد .بـه همین مناسـبت ،نـام الزمه صبر را بـر خود آن گذاشـته اند ،همچنـان که در

قـرآن بـه کار رفتـه اسـت( :همـان) <ان ذلک ملـن عزم االمـور>( .شـوری)43:
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•وجوهات مختلف تفسیری درباره مفاد عهد خدا با آدم
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ ً
َ ََ ْ َ ْ
ند لـه عزما> (طه:
دربـاره معنـای «عهـد» در آیـه <و لقـد ع ِهدنـا ِإىل آدم ِمن قبـل فن ِسي و ل ِ
 )115مفسـران متأخـر احتمال هایـی داده انـد کـه به قرار زیر اسـت:
َّ
َْ
هذ ِه الش َج َرة> ( .بقره)35 :
 .1نهی از نزدیکی به شـجره< :ال تق َر با ِ
 .2هشـدار خداونـد بـه آدم و همسـرش به دشـمنی شـیطان ،یعنـی اعالن دشـمنی ابلیس

(احـزاب )7 :همچنیـن ،پیمـان بـا آدم؟ع؟ در رابطـه بـا محمـد و آل محمد؟ص؟ کـه در روایات،
مطـرح شـده اسـت.

احتمال  .1عهد به معنای نهی از نزدیکی به شجره
قـول موافـق :آیـت اهلل مـکارم احتمـال اول را می پذیـرد و مؤ یـد آن را روایـات می دانـد و
احتمال هـای دیگـر را شـاخ و بـرگ ایـن احتمـال می خوانـد.
قـول مخالف :آیت اهلل سـبحانی و عالمه طباطبایی؟هر؟ ایـن احتمال را بعید می دانند؛
زیـرا شـیطان بـرای فریب آدم ،با زمینهسـازی و فلسـفهچینی ،نهی الهی را یاد آور شـد و آدم را
ُ ُ ُ
َ
بـه مخالفت تشـویق کرد< :قـال ما َنا كما َر ّبكـا> ،پس آدم این نهی الهـی را فراموش نکرد.
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بـا آدم و همسـرش< :ان هـذا عـدو لـک و لزوجک>( .طـه)117 :
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
 .3هشـدار خداونـد بـه انسـان ها در اطاعـت نکـردن از شـیطان< :أ ْل أ ْع َهـد ِإل ْيك ْـم يـا َبني
َ
َّ
َ
الش ْـي َ
طان>( .یـس)60:
َآد َم أ ْن ال ت ْع ُب ُـدوا
َ ْ َ َ َ ُ َ
<و ِإذ أخـذ َر ّبـك ِم ْـن َبني َآد َم ِم ْـن
 .4میثـاق عمومـی از همـه انسـان ها در بـاب ربوبیـت:
ُ
ُ
َْ َ َ ُ َ َُْ
ََ ُ
ُظ ُهور ِه ْـم ُذ ّر َّي َ ُ
ت ْـم َو أشـهده ْم على أنف ِس ِـه ْم أ ل ْسـت ِب َر ّ ِبك ْـم قالـوا َبلى>( .اعـراف)172 :
ِ
ِ
َ َ َْ
ً َ
ْ
ُ
ْ
 .5میثـاق اختصاصـی بـا آدم؟ع؟ در بـاب ربوبیـت< :و أخذنـا ِمنـم ميثاقـا غليظـا>.

تحلیـل دیـدگاه اول :در تحلیـل ایـن نظـرات ،می تـوان گفـت قـول مخالفـان در صورتـی
صحیح است که «نسیان» به معنای فراموشی در نظر گرفته شود ،در حالی که آیت اهلل مکارم
و حتـی خـود عالمـه آن را کنایـه از تـرک کـردن در نظـر گرفته انـد .بنابـر ایـن معنـا ،دیگر اشـکال
سـابق پیـش نخواهـد آمـد و بـا تفسـیر عالمـه  -ذیـل آیـه 115طـه -مطابقـت دارد که مقصـود از

آن عهـد ،بنـا بر داسـتان آن حضـرت در چند جای قرآن ،نهی از خـوردن درخت <ال تقربا هذه
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الشـجره> (اعـراف )19 :اسـت .برخـی روایات نیز بـر این مطلـب داللت دارد.
ابوحمـزه ثمالـی از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد« :همانـا خداونـد تبـارک و تعالـی بـا آدم؟ع؟
پیمان بسـت که به درخت نزدیک نشـود .زمانی که موعد مشـخص شـده در علم خداوند فرا
رسـید ،آدم؟ع؟ از میـوه درخت میخورد .پس آدم؟ع؟ پیمانـش را فراموش کرد و از آن خورد و
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ً
َ ََ ْ َ ْ
نـد له ع ْزما> همین اسـت( 1.ابن بابویه،
منظـور از آیـه <و لقـد ع ِهدنـا ِإىل آدم ِمن قبـل فن ِس و ل ِ
1395ق ،ص ،213ح2؛ بحرانی ،1374 ،ج ،3ص780؛ عروسی حویزی1415 ،ق ،ج ،2ص)95

شـخصی از امـام باقـر؟ع؟ پرسـید :چگونـه خداونـد ،آدم؟ع؟ را بـه فراموشـی بازخواسـت
کـرد (بـا اینکـه فراموشـکار بازخواسـت نمی شـود) امـام فرمـود :آدم؟ع؟ فرامـوش نکـرد و چگونه
ممکـن اسـت بگوییـم :فرامـوش کـرد؟ بـا اینکـه ابلیـس او را بـه یـاد نهـی خـدا انداخـت و بـه او
گفـت« :پروردگارتـان ،شـما را از این درخت نهی کرد؛ برای اینکه فرشـته نشـوید یـا جاودانه در
بهشـت باقـی نمانیـد»( .عیاشـی1380 ،ق ،ج ،2ص ،9ح)2

ایـن دو روایـت ،بـه ظاهـر بـا هـم تنافـی دارنـد؛ در روایـت اول ،عنـوان شـده کـه آدم عهد را
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فراموش کرد ،در حالی که در روایت دوم ،می گوید آدم عهد را فراموش نکرد .پاسخ این مطلب
را بـا توجـه بـه توضیحات داده شـده ،چنیـن درمی یابیـم :اول اینکه نسـیان آدم؟ع؟ به معنای
تـرک اسـت نـه فراموشـی؛ زیـرا چنانچـه گفتـه شـد ،شـیطان ضمـن بیـان علـت نهـی خداونـد،
سـعی کـرد آدم را تحریـک و تشـویق کنـد؛ دوم اینکـه آدم؟ع؟ می خواسـت میـان بهرهمندی از
بهشـت و خـوردن از درخـت جمـع کنـد ،ولـی قـادر بـه انجـام ایـن جمـع نشـد و چـون بهشـت
قابلیـت چنیـن کاری نداشـت ،بـه زمیـن هبـوط کـرد .پـس در اصـل ،آدم؟ع؟ عهـد را فراموش
نکرد( .عالمـه طباطبایـی ،1374 ،ج ،1ص)218
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َ َ ْ َ
ً
َ ُ َ
ْ
ََ ْ
 .1محمدبن یحیی عن أبی جعفر علیه السالم فی قول اهلل عز و جل«َ :و لقد َع ِهدنا ِإلى َآد َم ِم ْن ق ْبل ف َن ِس َی َو ل ْم ن ِجد ل ُه َع ْزما» قال:
فقال :ان اهلل عز و جل لما قال آلدم :ادخل الجنة قال له :یا آدم ال تقرب هذه الشجرة ،قال :و أراه إیاها؟ فقال آدم لربه :كیف أقربها
و قد نهیتنی عنها أنا و زوجتی؟ قال :فقال لهما :ال تقرباها یعنى ال تأ كال منها ،فقال آدم و زوجته :نعم یا ربنا لم نقربها و لم نأ كل
منها و لم یستثنیا فی قولهما نعم ،فوكلهما اهلل فی ذلك الى أنفسهما و الى ذكرهما».

احتمال  .2عهد به معنای هشدار خداوند به دشمنی شیطان
قـول موافـق :آیـت اهلل سـبحانی ایـن قـول را بـه حقیقـت نزدیک تـر دانسـته اسـت؛ ز یـرا اول
اینکـه عهـد در آیـه مـد نظـر ،یـک عهـد خصوصـی اسـت نـه عمومـی ،دوم اینکـه در سـوره طه،
ٌُ
َ
<إ ّن هـذا َعـد ّو
بعـد از مطـرح شـدن نسـیان عهـد ،مسـئله دشـمنی ابلیـس مطـرح شـده اسـتِ :
َ َ
لـك َو ِل َز ْو ِجـك>( .طـه)۱۱۷ :
نظر مخالف :عالمه قائل اسـت به اینکه ظاهر آیات با آن سـازگار نیسـت؛ زیرا از ظاهر آیه
115طه می فهمیم که این عهد ،خاص حضرت آدم؟ع؟ بوده و فراموشـی را تنها به او نسـبت
داده اسـت؛ در حالی که در آیه  116طه زنهار از شـر شـیطان را به آدم و ّ
حوا هر دو نسبت داده  
اسـت .آیـت اهلل جـوادی آملـی در توجیـه نظـر عالمـه این گونـه بیـان می کنـد« :اول اینکـه ظاهـر

متصـل یـا منفصل که شـاهد بـر تعمیم باشـد ،وجود نـدارد».
تحلیـل دیـدگاه دوم :آنچـه در پذیـرش ایـن دیـدگاه مشـکل ایجـاد می کنـد ،اختصـاص
خطـاب بـه آدم؟ع؟ در آیـه مـد نظـر اسـت کـه آیـت اهلل جـوادی آملـی در حـل ایـن مسـئله
بیـان داشـته اسـت :اختصاص نسـیان بـه آدم؟ع؟ ،برای آن اسـت که او به عنوان شـخص
اول ایـن داسـتان و عنصـر محـوری قصـه مطـرح اسـت و منافاتـی با نسـیان ّ
حوا نـدارد .پس
احتمـال داده می شـود کـه عهد فراموش شـده ،عـداوت ابلیس باشـد( .جـوادی آملی،1390 ،
ج ،3ص)413

ایشـان در ابتـدا نظـر عالمـه را دربـاره معنـای عهـد ،بـه صـورت میثـاق کلـی بـا انسـان ها و
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اختصـاص خطـاب بـه آدم؟ع؟ و نیـز ظاهـر ارجـاع ضمیر مفـرد بـه آدم؟ع؟ ،نشـان می دهد که
مطلـب گفتـه شـده ،مختـص بـه آدم؟ع؟ بـوده و ّ
حـوا در آن سـهیم نیسـت .دوم اینکـه قرینـه

میثـاق خـاص و غلیـظ بـا انبیاء با توجیهاتـی که مطرح کـرده ،تصویب و تأییـد می نماید ،اما
در ادامـه ،احتمـال یـاد شـده را می دهد .پس معلوم می شـود کـه پذیرش این دو نظـر ،منافاتی
بـا هـم ندارنـد و قابـل جمـع هسـتند .ضمـن آنکـه خـود عالمـه ایـن احتمـال را بعیـد ندانسـته،
پـس ایـن قـول ،قابل جمـع با اقـوال دیگر اسـت.
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احتمال  .3عهد به معنای هشدار کلی به انسان ها در اطاعت نکردن از شیطان
قـول موافـق :آیـت اهلل سـبحانی ایـن احتمـال را پذیرفتـه  ،امـا از نظـر درجـه اعتبـار ،آن را در
مرتبه دوم ،بعد از هشـدار خداوند به آدم؟ع؟ نسـبت به دشـمنی شـیطان مطرح کرده اسـت.
آیـت اهلل جـوادی آملی نیـز در تأیید این قول می گو یـد« :اطالق عهد بر این تحذیر و هشـدار ،از
ایـن جهـت اسـت کـه تکلیف الهـی ،تعهد خاصـی را برای بنـده بـه همـراه دارد و همه حقوق
و احـکام خـدا از منظـر دیگـر ،به عهـود الهی بـاز می گردد.
تحلیـل دیـدگاه سـوم :ایـن احتمـال نیـز همـان اشـکال قبـل را خواهـد داشـت ،افـزون بـر
اینکـه لفـظ آدم ،طبـق نظـر بیشـتر اهـل لغت و مفسـران علم ،شـخص بوده و به خـود حضرت
آدم؟ع؟ اختصـاص دارد و دیگـر انسـان ها را در بـر نمی گیـرد( ،قرشـی ،1371،ج ،1ص )38مگـر
اینکـه گفتـه شـود از ایـن باب کـه مخاطبـان حقیقی قـرآن ،انسـان ها هسـتند و قرآن بـرای آنها
نـازل شـده اسـت ،در بیشـتر خطاب هـا به نبی خـدا؟ص؟ در داسـتان های قرآنـی ،همچون این
آیـه ،متوجـه مـردم نیـز بوده اسـت.
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احتمال  .4عهد به معنای میثاق کلی با انسان ها ،یعنی عهد ربوبیت با آنها
قـول موافـق :عهـد ربوبیـت ،بـه معنـای فرامـوش نکـردن رب و مالـک؛ مدبـر بـودن خـدا و
مملوکیـت انسـان اسـت ،بـه ایـن معنـا که انسـان از حیـث ذاتـی و صفاتـی و فعلـی ،بداند که
مالک چیزی نیسـت .با این بیان ،معلوم می شـود آن خطایی که در مقابل این عهد و میثاق
قـرار دارد ،ایـن اسـت کـه انسـان ،از مقـام پـروردگارش غفلـت کنـد و بـا سـرگرم شـدن بـه خـود
یـا چیـزی همچـون زخـارف حیـات دنیـا کـه او را بـه خـود سـرگرم می کنـد ،مقـام پـروردگارش را
فرامـوش کنـد و از یـاد ببـرد( .عالمـه طبـا طبایـی ،1374 ،ج ،1ص)198

تحلیل دیدگاه چهارم :این قول به دلیل عام گرفتن لفظ آدم ،همان اشکال سابق را خواهد
داشـت ،امـا بـا توجیهاتـی کـه قبل تر گفته شـد ،عهد یاد شـده میتواند بـه این اعتبـار که همه
انسان ها مخاطبان حقیقی قرآن هستند ،میثاق خداوند با تمام افراد بشر بوده باشد .این قول،
با توضیحاتی که عالمه در این زمینه در باب عهد ربوبیت انسان مطرح کرده ،سازگار است.
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احتمال  .5عهد به معنای میثاق کلی با حضرت آدم یعنی عهد ربوبیت با او
قول موافق :عالمه طباطبایی؟هر؟ در بررسی احتمال ها ،این احتمال را بر دیگر احتمال ها
ترجیـح داده اسـت؛ زیـرا اول اینکـه در ذیـل آیـات نامبـرده( آیـات  123تـا  126طـه) 1در سـوره طـه
كـه مطابـق صـدر آنهاسـت 2،عهـد ،بـا معناى میثـاق كلـى مناسـبت دارد ،نـه عهد بـه معناى
هشدار از شر ابلیس؛ (طباطبایی ،1374 ،ج ،1ص )197به این صورت که در ذیل آیات ،سخن
از ایـن اسـت کـه هرکـس از هدایت الهی پیـروی کند ،گمـراه و بدبخت نمی شـود ،اما هرکس
از یـاد خداونـد رویگردانـی کنـد و خداونـد را از یـاد ببـرد ،معیشـت سـختی خواهد داشـت .در
صـدر آیـه نیـز سـخن از فراموشـی عهـد الهـی اسـت .بنابرایـن ،معلـوم می شـود کـه ایـن عهـد،

در نظـر گرفتـن عهـد بـه معنـاى میثـاق بـر ربوبیـت خـدا و عبودیـت آدم ،مناسـبتر اسـت ،تـا
آنكـه بـا عهـد بـه معنـاى تحذیـر و زنهـار از ابلیـس باشـد( .طباطبایـی ،1374 ،ج ،1ص )197دوم
اینکـه بیـن اعـراض از یاد خـدا و پیروى ابلیـس ،مناسـبت مفهومی زیادى نیسـت ،به خالف
میثـاق بـر ربوبیـت كـه بـا آن مناسـبتر اسـت؛ چـون میثاق بـر ربوبیـت ،به ایـن معنا اسـت كه
انسـان فرامـوش نكنـد ،مالكـى مدبـر دارد و در هیـچ حالـى از یـاد نبـرد كـه مملـوك خداسـت و
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همـان یـاد خـدا و ربوبیت اوسـت که به شـکل مؤکدتـری از انبیـا و حضرت آدم؟ع؟ گرفته شـد.
ُّ
َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ّ ُ ً َ َ َّ َ َ ُ َ َ
ْ
داي فال َي ِضل َو ال َيشقى،
بدین ترتیـب ،وقتـی آیـات <ف ِإما يأ ِتينكم ِم ِني هدى ،ف ِن اتبع ه
َْ
َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
ْ
َ َ
كاَ ،و َ ْن ُش ُـر ُه َي ْـو َم ْال ِق َ
يام ِـة أعمى>؛ (طـه )124 :با آیه
ي ف ِـإن له م ِعيشـة ضن
َو َم ْـن أ ْع َـرض َع ْـن ِذ ك ِـر 
ََ ْ َُْ ََ َ َ َ َ
ً
َ ْ َ ْ
س َو ْل ِن ْد ل ُه َع ْزما> تطبیق داده شـود ،اقتضای آن این اسـت
<َقـد ع ِهدنـا ِإىل آدم ِمـن قبل فن ِ
َ َ َ
َ ً َ ً
ْ
َ َ
کـه جملـهَ :
<و َم ْـن أ ْع َرض َع ْن ِذ ك ِـر ي ف ِإ ّن ل ُه َم ِعيشـة ض ْنكا>( ،طه )124 :در مقابل نسـیان عهد
ََ ْ َُْ ََ َ َ َ َ
ً
در آیـه َ َ َ ْ َ ْ
سي َو ْل ِن ْـد ل ُـه َع ْزمـا> قـرار بگیـرد ،و در ایـن صورت،
<و لقـد ع ِهدنـا ِإىل آدم ِمـن قبـل فن ِ

خـود ،مالـك هیچ چیز براى خودش نیسـت .پس چنیـن خطیئه ای در مقابل ایـن میثاق قرار
مىگیـرد كـه انسـان از مقـام پـروردگارش غفلـت بـورزد و بـا سـرگرم شـدن به خـود و یا هـر چیزى
َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ّ ُ ً َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
كا َو َن ْح ُش ُر ُه َی ْو َم ْال ِق َ
یام ِة
 .1ف ِإما یأ ِتینكم ِم ِنی هدى فم ِن اتبع هدای فال ی ِضل و ال یشقىو من أعرض عن ِذك ِری ف ِإن له م ِعیشة ضن
َ َ َ
َ
َ
ً َ َ َ ََ َ ُ َ
َْ ُ
َ َ ْ ُ
أ ْعمى قال َر ِ ّب ِل َم َحش ْرت ِنی أ ْعمى َو قد ك ْن ُت َب ِصیرا قال كذ ِلك أت ْتك آیاتنا ف َن ِس َیتها َو كذ ِلك ال َی ْو َم ت ْنسى».
َ َ ْ َ
ً
َ ُ َ
ْ
ََ ْ
«َ .2و لقد َع ِهدنا ِإلى َآد َم ِم ْن ق ْبل ف َن ِس َی َو ل ْم ن ِجد ل ُه َع ْزما».
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كـه او را بـه خـود سـرگرم مىكند ،مقام پـروردگارش را از یاد ببـرد( .همان )198 ،سـوم ،همان گونه
کـه سـجده مالئکـه و تعلیـم الهـی اسـماء اهلل و خبـر از اسـماء بـه فرشـتگان ،از ویژگـی خـاص
حضرت آدم بوده ،عهد و نسـیان در آیه شـریفه نیز تنها به او اختصاص دارد( .آیت اهلل جوادی

َ ْ َ َْ
<و ِإذ أخذنـا ِم َـن
تحلیـل دیـدگاه پنجـم :خداونـد یـک میثـاق ویـژه و مؤکـد بـا انبیـاء دارد
ً
ْ
َّ
َ َ َ
َُ ْ َ ْ َ
النب ّي َ
ـك َو ِم ْـن ُنـوح َو إ ْبراه َ
ىس َو عي َسى ْاب ِـن َم ْـر َي َو أخذنـا ِم ْ ُن ْـم ميثاقـا
يم َو ُمـو 
ين ميثاقهـم و ِمن
ِِ
ٍ ِ
َ
غليظـا> (احـزاب )7 :کـه در آیـه 115طـه بـه میثـاق و یـژه خـود بـا حضـرت آدم؟ع؟ در بـاره عهـد

آملی ،1390،ج ،3ص)412

ربوبیـت و بنابـر روایـات ،دربـاره محمـد؟ص؟ و ائمـه بعـد از اشـاره دارد.
َ ََ
<و لق ْد َع ِه ْدنـا ِإىل َآدم> فرمود :خداوند در بـاره محمد؟ص؟ و ائمه
امـام باقـر؟ع؟ در مـورد آیه
بعد از او با آدم؟ع؟ پیمان بست ،اما آدم؟ع؟ آن را ترک کرد و عزمی استوار نداشت و پیامبران
اولوالعـزم بـه ایـن سـبب اولوالعـزم نامیـده شـده اند کـه خداونـد بـا آنـان در مـورد محمـد؟ص؟ و
اوصیـای بعـد از او و مهـدی؟جع؟ و سـیره و روش او پیمان بسـت و آنان یقیـن کردند که این
شماره چهارم _ بـهـ ــار 99

افـراد ،چنینانـد و بـه آن اقـرار نمودنـد( 1.کلینـی ،بی تـا ،ج ،1ص ،416ح 22؛ بحرانـی،1374 ،ج،3
ص 780؛ عروسـی حویزی1415 ،ق ،ج،3ص)56

َ ََ
<و لق ْـد َع ِه ْدنـا ِإىل َآدم> فرمـود :کلماتـی در بـاره
همچنیـن ،امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر آیـه

محمـد؟ص؟ ،علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین و امامـان؟ع؟ از ذر یـه آنـان بـود .پـس[آدم؟ع؟]
آنـان را فرامـوش کـرد و قسـم بـه خـدا این گونـه بـر محمـد؟ص؟ نـازل شـده اسـت( .کلینـی ،بی تـا،
ج ،1ص ،416ح)23

در روایت دیگری که از امام باقر؟ع؟ نقل شده ،حضرت فرمود« :خداوند از پیامبران اولوالعزم،
پیمـان گرفـت کـه مـن پـروردگار شـما هسـتم و محمـد؟ص؟ فرسـتاده مـن و علـی امیرالمؤمنـان
و اوصیـای بعـد از او ،والیـان او و گنجینـه داران دانـش مـن هسـتند و بـا مهـدی؟جع؟ دینم را
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 .1محمد بن یعقوب :عن عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن علی بن الحكم عن مفضل ابن صالح ،عن جابر ،عن أبی
َ َ ْ َ
ً
َ ُ َ
ْ
ََ ْ
جعفر (علیه السالم) فی قول اهلل عز و جل«َ :و لقد َع ِهدنا ِإلى َآد َم ِم ْن ق ْبل ف َن ِس َی َو ل ْم ن ِجد ل ُه َع ْزما.قال« :عهدنا إلیه فی محمد
(صلى اهلل علیه و آله) و األئمة (علیهم السالم) من بعده فترك و لم یكن له عزم أنهم هكذا ،و إنما سمی اولوا العزم ألنه عهد إلیهم
فی محمد (صلى اهلل علیه و آله) و األوصیاء من بعده و المهدی و سیرته و اجتمع عزمهم على أن ذلك كذلك ،و اإلقرار به».

یـاری و بـه وسـیله او دولـت خـود را آشـکار می نمایـم و بـا او از دشـمنانم انتقـام می کشـم و بـه
سـبب اوسـت کـه همه ،مرا خواه بـا رغبت و خواه با کراهـت عبادت خواهند کـرد[ .پیامبران
اولوالعزم]گفتنـد" :پـروردگارا! اقـرار کردیـم و شـهادت دادیـم" ،ولـی آدم؟ع؟ نـه انـکار کـرد و نـه
اقـرار نمـود .بنابرایـن ،عـزم و اراده بـرای آن پنـج نفـر از پیامبـران اولوالعـزم در بـاره مهدی؟جع؟
ثابت شد ،ولی آدم؟ع؟ عزمی بر اقرار در او وجود نداشت و این ،همان فرموده خداوند متعال
ََ ْ َُْ ََ َ َ َ ْ َ
َ ََْ َ ْ
س َو ْل ِند ل ُه َع ْزما>( 1.کلینی ،بی تا ،ج،2
اسـت که فرمود:
<و لقد ع ِهدنا ِإىل آدم ِمن قبل فن ِ
ص ،8ح1؛ عروسی حویزی1415 ،ق ،ج،2ص)95
البتـه عالمـه قائـل اسـت بـه اینکـه معنـاى یـاد شـده در روایـت ،راجـع بـه بطـن قـرآن اسـت
كـه احـكام را بـه حقیقـت آنهـا و عهدها را بـه تأویل آنها ارجـاع داده و این ،همـان والیت الهى
آیـه هسـتند ،یـك قصـه را بیـان مىكننـد و اگـر حمـل آیـه اول بـر ایـن معنـا ،تفسـیر باشـد ،دیگـر
در آیـات ،چیـزى كـه بـر نهـى از خـوردن درخـت داللـت كند كـه البته ركن و اسـاس داسـتان و
َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ال ّن ِة ف َتشقى>
نیـز تكیـه دیگـر آیات بر آن اسـت ،باقـى نمىمانـد .از جملـه<فلا ي ِرجنكا ِمـن
(طـه )117 :نیـز ایـن نهـى را به دسـت نمی آیـد .خالصه اینکـه مطلب مز بـور ،جزو روایات تفسـیر
نیسـت و نمىخواهـد آیـه را تفسـیر كنـد ،بلكـه از بـاب بیـان باطن قـرآن اسـت( .طباطبایـی)1374 ،

احتمال هایـی را کـه مفسـران متأخر داده انـد -در صورتی که واژه های آیـه به طور صحیح
معنا شـوند -قابل جمع هسـتند .برای نمونه ،عالمه پس از مطرح کردن احتمال ها ،احتمال

 .1محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود العجلی عن زرارة عن حمران عن أبی جعفر علیه السالم قال:
«ان اهلل تبارك و تعالى حیث خلق الخلق خلق ماء عذبا و ماء مالحا أجاجا فامتزج الماء ان ،فأخذ طینا من أدیم األرض فعركه
عركا شدیدا ،فقال ألصحاب الیمین و هم كالذر یدبون :الى الجنة بسالم ،و قال ألصحاب الشمال :الى النار و ال أبالى ،ثم قال:
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ
قالوا َبلى َشه ْدنا َأ ْن َت ُق ُولوا َی ْو َم ْالق َ َّ ُ َ َ
غاف ِل َ
ین» ثم أخذ المیثاق على النبیین فقال «أ لست بربكم
«أ لست ِبر ِبكم
یام ِة ِإنا ك ّنا ع ْن هذا ِ
ِ
ِ
و ان هذا محمد رسولی و ان هذا على أمیر المؤمنین قالوا بلى» فثبتت لهم النبوة و أخذ المیثاق على أولى العزم اننى ربكم و
محمد صلى اهلل علیه و آله و على أمیر المؤمنین و أوصیاؤه من بعده والة أمرى و خزان علمی علیهم السالم ،و ان المهدی أنتصر
به لدینی و أظهر به دولتی و انتقم به من أعدائى و أعبد به طوعا و كرها قالوا:أقررنا یا رب و شهدنا و لم یجحد آدم علیه السالم و
ْ
ََ ْ
لم یقر ،فثبتت العزیمة لهؤالء الخمسة فی المهدی و لم یكن الدم عزم على اإلقرار به ،و هو قول اهلل عز و جل«َ :و لقد َع ِهدنا ِإلى
َ َ ْ َ
ً
َ ُ َ
َآد َم ِم ْن ق ْبل ف َن ِس َی َو ل ْم ن ِجد ل ُه َع ْزما» قال :انما هو فترك».
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اسـت ،نـه تفسـیر لفـظ آیـه .در واقـع ،این گونـه مطالـب ،تفسـیر نیسـت .ایـن آیـات كـه دوازده
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ـرک خـوردن
اول را در صورتـی کـه نسـیان ،فراموشـی معنـا شـود ،رد می کنـد و نسـیان عهـد را ت ِ
شجره ممنوعه می داند .بنابراین ،در ذیل آیه  115طه مطرح می کند که «عهد» ،بنابر داستان
حضـرت آدم؟ع؟ در چنـد جـای قـرآن ،عبـارت بـود از «نهـی از خـوردن درخـت» کـه در قـرآن
َّ
َ َْ
هـذ ِه الش َـج َرة ال تقربـا هـذه الشـجره>( .اعـراف )119 :همچنیـن،
چنیـن آمـده اسـت:
<و ال تق َر بـا ِ
ایـن مطلـب ،با عهد ربوبیت خدا با آدم؟ع؟ و در درجه باالتر با انسـان ها ـ که ایشـان در سـوره
بقـره مطـرح نمودنـد ـ سـازگار اسـت .عالمـه ایـن احتمـال را هم کـه منظـور از عهد ،زنهار از شـر
ابلیس باشـد ،احتمال بعیدی نمی داند ،اگرچه اولویت را به میثاق عمومی در باب ربوبیت
خداونـد می دهـد کـه معنـای جامعـی دارد و تمام احتمال هـای دیگر را در بر می گیـرد؛ به این
صـورت کـه پرهیـز از شـجره ممنوعـه و اطاعت نکـردن از ابلیس و توجـه به هشـدار خداوند به
شـر ابلیـس ،همـه از مصادیق قرار گرفتـن در پرتو ربوبیت خداسـت.
آیـت اهلل جـوادی آملـی ضمـن اینکـه نظـر عالمـه را در بـاب عهد ،یعنـی عهـد اختصاصی
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خـدا بـا آدم؟ع؟ درباره ربوبیت توجیه و تأیید می کند ،این احتمال را مطرح م نماید که عهد
یاد شده ،میتواند هشدار و تحذیر از دشمنی ابلیس با آدم و ّ
حوا و در درجه باالتر ،انسان ها
باشد؛ زیرا تکالیف الهی ،تعهد خاصی را برای انسان ها به دنبال دارد و همه حقوق و احکام
خداوند ،از منظر دیگر ،به عهدهای الهی برمی گردند( .جوادی آملی ،1390 ،ج ،3ص)413

ترک خوردن شـجره ممنوعه می دانـد و دیگر احتمال ها
آیـت اهلل مـکارم نیز نسـیان عهد را ِ
را زیـر مجموعـه و شـاخ و برگ این معنـی می خواند که با آن قابل جمع اسـت.
آیت اهلل سـبحانی با بعید دانسـتن فراموشـی نهی الهی از خوردن شـجره ،عهد خصوصی
خدا با آدم و ّ
حوا نسـبت به دشـمنی شـیطان را مطرح می کند و عهد عمومی خدا با انسان ها
دربـاره اطاعـت نکـردن از شـیطان را در مرتبه دوم قـرار می  دهد و این اولویت بنـدی ،حاکی از
جمع پذیری این دو احتمال اسـت.
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نتیجه گیری
با بررسی قول مفسران متأخر درباره عهد ،نتایج ذیل به دست آمد:
.1همه احتمال های مریوط به مفهوم و محتوای عهد ،با ترجمه و تفسیر صحیح از الفاظ آیه،
قابل جمع هستند ،همان گونه که مفسران با اولویت قرار دادن نه ّرد آنها ،احتمال ها را پذیرفتهاند.
.2معنـای اول عهـد ،حفـظ و نگهـداری و معنـای دوم آن در این آیه ،وصیت و سـفارش اسـت
کـه همـان معنـای اول را در بر دارد.
 .3از برخـی تفسـیرهای نادرسـت از الفـاظ آیـه ماننـد تفسـیر «نسـیان» بـه «فراموشـی از روی بـی
اعتنایی و تعمد» که هم با سـیاق آیات و سـاحت معصوم ناسـازگار اسـت و هم موجب برداشـت
شـبههنا ک از آیـه می شـود ،بایـد پرهیـز کـرد .بنابرایـن« ،نسـیان» در ایـن آیـه بـه معنـای «غفلـت»،
خوانـده می شـود.
.4دربـاره مفـاد عهـد خداونـد بـا آدم؟ع؟ می تـوان پنـج احتمـال تصورپذیـر در رابطـه بـا آن تصور
را جمـع نمـود ،بـه ایـن صـورت کـه میثـاق خصوصـی خداونـد بـا آدم؟ع؟ در بـاب ربوبیـت و نبـوت
ـرک خـوردن شـجره منهیـه و پیروی
پیامبـر و ائمـه؟ع؟ گسـتره پهنـاوری دارد کـه امـر بـه آدم؟ع؟ در ت ِ
نکردن از شـیطان را در بر می گیرد .در ضمن ،این عهد در مرتبه باالتر ،میثاق ربوبیت خدا با تمام
بنـدگان اسـت کـه از مصادیـق آن ،تـرک منهیـات الهـی و اطاعـت نکـردن از شـیطان قـرار می گیرد؛
زیـرا در حقیقـت ،انسـان ها مخاطبـان قـرآن هسـتند و باید به دسـتورهای آن عمـل کنند.

معناشناسی عهد آدم ،در آیه 115سوره طه بر اساس آرای تفسیری متأخرین

کنایـه از تـرک اسـت و «عـزم» نیـز بـه معنـای «اراده محکـم» ،کنایـه از صبـر اسـت کـه از لـوازم عـزم
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فهرست منابع
قرآن کریم
.1

1ابن بابویه ،محمدبن علی ،،کمال الدین و تمام النعمه ،تهران ،االسالمیه1395 ،ق.

2 .2ابن فارس ،احمدبن فارس ،معجم مقائیس اللغه ،قم ،مکتب االعالم االسالمی ،چاپ اول1404 ،ق.
3 .3ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،جلد12 ،3و  ،15بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم1414 ،ق.
4 .4ازهری ،محمدبن احمد،التهذیب اللغه ،جلد ،13بیروت ،دار االحیاء التراث العربی ،چاپ اول1421 ،ق.
5 .5بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن ،جلد ،3قم ،موسسه بعثه.1374 ،
6 .6تهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعه ،جلد ،17بیروت ،داراالضواء ،چاپ سوم1403 ،ق.
7 .7جزایـری ،نعمت اهلل بن عبـداهلل ،نورالمبیـن فـی قصـص االنبیاء والمرسـلین ،جلد ،1قـم ،مکتبه آیت اهلل مرعشـی،
1404ق.
 8 .8جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر تسنیم ،جلد ،3قم ،اسراء ،چاپ سوم.1390،
9 .9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،جلد 2 ،1و  ،4بیروت ،دار القلم ،چاپ اول1412 ،ق.
 1010سبحانی ،جعفر ،منشور جاوید ،جلد ،11قم ،مؤسسه امام صادق؟ع؟ ،چاپ اول ،بی تا.
 1111طباطبایی ،محمدحسـین ،تفسـیر المیزان ،جلد1و  ،14مترجم :سـید محمدباقرموسـوی همدانی ،قم ،جامعه
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مدرسین.1374 ،
 1212طریحی ،فخرالدین محمد ،مجمع البحرین ،جلد ،6تهران ،مرتضوی ،چاپ سوم.1375 ،
 1313عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،نور الثقلین ،جلد 2و  ،3قم ،اسماعیلیان1415 ،ق.
 1414عسکری ،ابو هالل ،الفروق اللغویه ،قم ،االسالمی ،چاپ هفتم1436 ،ق.
 1515عیاشی ،محمدبن مسعود ،تفسیر العیاشی ،جلد ،2تهران ،مطبعه العلمیه1380 ،ق.
 1616فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،جلد ،1قم ،هجرت ،چاپ دوم1409 ،ق.
 1717فعـال عراقـی نـژاد ،حسـین ،،قصص قـرآن و تاریخ انبیـاء کتاب شناسـی و مقاله شناسـی ،تهـران ،وزارت فرهنگ
و ارشـاد االسالمی.1376 ،
 1818فیومی ،احمدبن محمد ،مصباح المنیر ،جلد ،2قم ،مؤسسه دار الهجرة ،چاپ دوم1414 ،ق.
 1919قرشی ،علی ا کبر ،قاموس قرآن ،جلد 4، 1و  ،7تهران ،دار الکتب االسالمیه ،چاپ ششم.1371 ،
 2020کلینـی ،محمدبن یعقـوب ،اصـول کافـی ،جلـد 1و ،2مترجـم :سـید جواد مصطفـوی ،تهـران ،کتابفروشـی علمیه
اسلامیه ،بی تا.
 2121مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات قرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد االسالمیه.1368 ،
 2222مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،جلد ،13تهران ،دار الکتب االسالمیه.1374 ،
 2323مهنا ،عبد اهلل علی ،لسان السان ،جلد ،2بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ سوم1414 ،ق.
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درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

سیده ام البنین میرهادی

1

چکیده
در قـرآن ،قوانینـی در سـه حـوزه اخلاق ،عقایـد و احـكام برای انسـان وضع شـده اسـت .به طـور طبیعی ،عمل انسـان به
قوانین احكام الهی و هدایت او به سوی کمال ،در سایه سار سالمت جسمانی محقق میشود .ازاین رو ،خداوند متعال
تأ کیـد فـراوان بر سلامتی بنـدگان خود دارد .همان گونه که می دانیم ،شـیوع کرونا ویروس در حال حاضـر با افزایش مرگ
و میـر ،وضعیتـی بحرانـی در جهـان بـه وجـود آورده اسـت .در ایـن میـان ،بـا توجـه بـه اینکـه در زمان هـای گذشـته ،اهـل
بیـت؟مهع؟ بـا تمسـک به قرآن ،در جهـت پیش گیری و درمـان بیماری های واگیـردار همچون وبا و طاعـون ،راهکارهایی
بسیار مؤثر ارائه داده اند .در این مقاله ،با روش توصیفی  -تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای ،سعی شده با تمسک
به آیات و روایات ،مطابق با علم پزشـکی و راهکارهای موجود در آنها به رویارویی با این بیماری ترسـناک رفت تا شـاید
بتـوان در جهـت ریشـه کـن کـردن آن ،گام مؤثـری برداشـت؛ راهکارهایی همچـون :کاهـش تعامالت اجتماعـی ،رعایت
بهداشـت جسـمی و روانیِ ،اعمال دسـتورهای پزشـکی ،امر به معروف در رعایت بهداشت و . ...
واژگان کلیدی :درمان ،کرونا ،بهداشت

 .1سیده ام البنین میرهادی  ،کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآنtinamirhadi@gmail.com .

مقدمه
براسـاس آیـات قـرآن ،خداونـد ،انسـان را بـه زیباتر یـن شـكل و بـا سـالمترین جسـم و صـورت
آفری�ده اس�ت ،چنانك�ه قرـآن خلق�ت بش�ر را ب�ا واژه « احس�ن" مطـرح میكنـد و ایـن یعنـی کاسـتی و
بیماری ،در خلقت وی جای ندارد و بیمار یها و نقص عضوها و معلولیتها ،عارضی و حاصل
ّ
بیتدبی�ری و بی توجه�ی بش�ربه علل امراض ب�وده؛ چراکه در بحث نظام عل�ی و
معلولی بیمار یها
ِ
یهـا و بالیـا تأثیـر
در جهـان مـادی ،می تـوان گفـت :شـناخت علـت امـراض ،بـر جلوگیـری از بیمار 
یهـا بـه بـدن انسـان ،خـود انسـان اسـت .ازایـن رو ،باتوجـه
بس�زایی دارد و علـت اصلـی ورود بیمار 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا در دنیـای کنونـی و دانسـتن اینکـه دیـن آسـمانی اسلام ،برگرفتـه از در یـای
بیکـران علـوم خداوندی اسـت و همواره به عنوان منبـع اصیل ،جامع و مطمئن در پاسـخ گویی به
نیازهـای معرفتـی و معیشـتی انسـان ها ،کانـون توجـه اندیشـمندان جهـان قرار داشـته ،بر آن شـدیم
تـا گریـزی کوتـاه بـه قـرآن و روایـات بزنیـم و پژوهشـی مختصـر در موضـوع درمـان کرونـا بـا تمسـک بـه
قـرآن و روایات داشـته باشـیم.
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همچنیـن ،گرچـه کتـب و مقاله هـای متعـددی در زمینـه بهداشـت و قـرآن بـه چـاپ رسـیده،
مقایسه چندانی بین آیات و روایات در زمینه پزشکی با دستورالعملهای علم پزشکی و توصیههای
پزشـکان صـورت نپذیرفتـه اسـت .ازایـن رو ،در ایـن مقالـه برآنیـم تـا ضمـن بیـان تعار یـف الفاظـی
همچـون :درمـان ،کرونـا و بهداشـت ،بـا ذکـر آیـات و روایـات مطابـق بـا توصیه هـای علـم پزشـکی،
راهکارهایـی را در زمینـه پیش گیـری و درمـان ایـن بیماری مسـری ارائه دهیم.

مفهوم درمان
درمـان ،بـه معنـای عالج و دارو اسـت و به منظـور رفع حالت بیماری روحی و جسـمی صورت
خود
میگیـرد( .معیـن ،1381،ج ،1ص  )670امروزه درمان را به دو دسـته تقسـیم میكنند :یكی درمان ِ
بیمـاری و دیگـری ،درمـان پیشـگیرانه كـه در اصطلاح« ،بهداشـت» ) (hygieneنامیـده میشـود.
(صانعی ،1385 ،ص)9
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مفهوم کرونا
کرونـا (  ) covid 19در لغـت بـه معنای تاج ،حلقه نور دور خورشـید ،تاج خورشـید و  ...اسـت؛
اما در اصطالح ،یک بتا کرونا ویروس از زیر خانواده  coronavirinaeمی باشد .این ویروس ،حاوی
یـک تـک رشـته  RNAبـوده و ژنـوم آن بسـیار مشـابه بـا و یـروس قبل ِـی شـناخته شـده از ایـن خانواده
یعنی  SARSاست .از لحاظ ساختاری ،کرونا ویروس سارس ،چهارده عدد  residuesدارد که به
طور مسـتقیم می تواند با  angiotensin converting enzyme 2انسـانی وارد واکنش شـود که از بین
ً
آنهـا هشـت عـدد دقیقـا در  covid 19وجود دارد .با این حال ،مکانیسـم دقیق آثـار پاتوفیزیولوژیک
 covid 19هنوز ناشناخته است و نیاز به مطالعات آزمایشگاهی زیادی دارد .در ابتدا تصور می شود
کـه حیوانـات منبـع انتقال این ویروس هسـتند (گرچه هنوز به طوردقیق مشـخص نیسـت از کدام
حیـوان) ،امـا یافته هـای اخیر نشـان می دهند کـه  SARS-COV-2در  % 96موارد ،بـا کرونا ویروس
خفاش یکسان است .هدف اولیه آلودگی کرونا ویروس ها ،سلول های مخاطی دستگاه تنفسی و
گوارش هستند .این ویروس جدید   ،ابتدا در چین کشف شد و در حال حاضر به تمام دنیا پخش
می شـود کـه با افزایش مـرگ و میرها ،یک وضعیت اضطـرار بین المللی ایجاد نموده اسـتcovid .
 19می تواند چند سـرانجام داشـته باشد :یا مانند سـارس در سال 2003م فروکش کند و پایان یابد؛
مبتالیـان و قربانیـان زیادی را رقم بزند( .نصیریان و ایزدی ،1398 ،صص )12-10

مفهوم بهداشت
«بهداشـت» در لغت به معنای نگه داشـتن ،تندرسـتی و پیش گیری آمده اسـت (معین،1381،
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یـا ماننـد مـرس بـه صـورت تک گیـر سـال ها وجود داشـته باشـد و یـا ماننـد آنفوالنـزا در سـال 1918م

ج،1ص  )296کـه در عربـی بـا واژههـای صحةالبـدن (آذرنـوش ،1379 ،ص )356و العافیـة (ابـن منظـور

1419،ق  ،ص )441از آن تعبیـر میشـود.
بهداشـت در اصطلاح ،بـه معنـای علـم و هنـر پیش گیـری از بیماری هـا ،افزایـش طـول عمـر و
افزایـش سـطح سلامتی در انسـان اسـت (.بهداشـت بـرای خانـواده  ،1380،ص)15
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راهکارهای قرآنی

َّ
َُ
ـاس؛ بـراى مـردم
یکـی از اهـداف نـزول قـرآن ،هدایـت و تربیـت معنـوی بشـر اسـت< :وهـدی ِللن ِ

روشـنایى و رهنمود اسـت> (انعام )91:که این هدایت ،بدون سلامتی بشـر ممکن نیسـت .جامعه
بیمـار وپـر از مـرض و رعایـت نکـردن اصـول بهداشـت و سلامت ،نمیتوانـد مایه سـعادت دنیایی
و اخـروی مردمانـش باشـد (اهتمـام ،1344 ،ص )2و ازایـن رو ،در آیـات بسـیاری بـه مسـئله بهداشـت
و سلامت اشـاره شـده اسـت .قرآن با سـه مقوله اخالقی ،احکام و عقاید ،برای بشـر نازل شـد و هر
سـه با بهداشـت روان و جسـم بشر رابطه دارد و نمیتوان سالمتی جسم و روان را از احکام و اخالق
جـدا کـرد ،بـه یقیـن ،همـان خدایـی کـه انسـان را خلـق و قـرآن را نـازل نمـوده ،بیـن احـکام تکلیفـی
اسلام با سلامت انسـان ،رابطه سـازگارانه نیز برقـرار کرده اسـت .البته برخـی تعارض های ظاهری
و ابتدایـی بیـن قـرآن و پزشـکی ،ادعـا یـا ّ
توهـم شـده كـه بـا تأمـل و دقـت در آیـات و علـوم پزشـکی و
بهداشت مرتبط ،برطرف میشود .بنابراین ،تعارض مستقر و حقیقی بین قرآن و علم وجود ندارد.
به عبارت دیگر ،باید یا در تفسیر خود یا در نظریه علمی شک کنیم( .رضایی اصفهانی ،1390،ص ) 92
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قرآن در مورد رویارویی با بیماری های واگیردار همچون کرونا دو راه کلی ارائه داده که عبارتند از :

 .1پیش گیری

َ ُُْ َ ُ َ
اسلام بـر پیش گیـری از بیماری هـا تأ کیـد فـراوان کـرده و براسـاس آیـه <ل تلقـوا ِبأ ْي ِديك ْـم ِإل
َّ ْ ُ َ
التلك ِة؛ خود را با دست خود به هال كت میفكنید>( ،بقره )195 :میتوان وجود بیماری را مصداق
بـارز ورود بـه مهلکـه و خطـر دانسـت؛ زیـرا هـر فـرد دو بعـد جسـمی و روحـی دارد و هـر بعـد کـه دچار
بیماری شـود ،ممکن اسـت موجب اختالل در كارایی ابعاد دیگر انسـان شـود و از همین رو ،قرآن
در حـوزه پیش گیـری راهکارهـای بسـیار مؤثر ارائـه داده اسـت ،همچون:

28

الف) پرهیز از گناه
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ
خداوند میفرماید برکات آسـمان ،متأثر از اعمال شماسـت ،آنجا که می خوانیم< :ولو أن أهل
َ َْ
ُ
ال ْرض َولك ْن َك َّذ ُبوا َف َأ َخ ْذ ُ
ْال ُقری َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْحنا َع َل ْي ْم َب َركات م َن َّ
كانوا َي ْك ِس ُب َ
ون؛
ناه ْم ِبا
ماء و
الس ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ً
و اگـر (بـر فـرض) اهـل آبادیهـا ایمـان میآوردنـد و خـود نگهـداری (و پارسـایی) میكردنـد ،حتمـا

بركاتـی از آسـمان و زمیـن بـر آنـان میگشـودیم ،ولـی (حـق را) تكذیـب كردنـد .پـس بـه خاطـر آنچـه
همواره كسـب میكردند ،گرفتارشـان كـردی>( .اعراف)96:

«بـركات» جمـع «بركـت» و در اصل ،به معنی «ثبات» و اسـتقرار چیزی اسـت و به هر نعمت و
موهبتی كه پایدار بماند ،اطالق می گردد( .مکارم شـیرازی،1371،ج ،6ص )266در نتیجه ،سلامتی،
برکت الهی اسـت که میتواند دوام داشـته باشـد؛ به شـرط اینکه تقوا در زندگی نهادینه شـود.
َ ُ
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ
صيب ٍـة ف ِبما ك َس َـب ْت أ ْيديك ْـم؛ و هر مصیبتی به شـما
مفسـران بـر اسـاس آیه <و مـا أصابكـم ِمن م
رسـد پـس بـه خاطـر دسـتاورد شماسـت>( ،شـوری )30:برخـی از بیمـاری هـا و ضررهـای جسـمی را
نتیجـه گنـاه میداننـد( .طبرسـی،1372،ج  ،99ص  .)47بنابرایـن ،گنـاه نکـردن را بـه عنـوان یکـی از
اقدامـات پیشـگیرانه در بـروز بیماری هـای صعـب العلاج نـام می برنـد.

ب) رعایت بهداشت
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه ،رعایت بهداشت است که بی توجهی به آن ،مرگ تدریجی
را بـه دنبـال خواهـد داشـت .بیشـتر مـرگ و میرهـای جهـان سـوم ،بـر اثـر رعایـت نکـردن بهداشـت
اتفـاق میافتد.
َ
ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
َ ُُْ
<والتلقـوا ِبأیدیكـم ِإل
التلك ِـة؛ خـود را
قـرآن بـا صراحـت از رفتـن بـه سـوی مـرگ نهـی میکنـد:

از جـاده خطرنـا ک و بـدون ابزارهـای ایمنـی در هـوای بـد یـا خـوردن غذایـی را کـه بـه احتمـال قـوی
آلـوده بـه سـم اسـت ،از مصادیق آیه می دانـد( .مـکارم شـیرازی ،1371 ،ج ،2ص  )36بنابرایـن ،با توجه
بـه ایـن مسـئله و اینکـه مقدمـه واجـب ،خـود امـری واجـب اسـت ،رعایـت بهداشـت و پیش گیری
یهـا بـه منظـور حفـظ جـان مسـلمانان واجـب خواهـد بـود و هـر کوتاهـی در حفـظ جـان
از بیمار 

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

بـا دسـت خـود بـه هال كـت میفكنیـد ( >.بقـره )19 :آیـت اهلل مـکارم شـیرازی نیـز نداشـتن جـواز عبـور

مسـلمانان ،بسـیار ناپسـند و مسـتوجب عقوبـت اسـت.
بدین ترتیب ،رعایت نکردن بهداشت و بیتوجهی به سالمتی و باز مراجعه نکردن به پزشک،
برابـر بـا حرکـت بـه سـوی مـرگ تدریجـی و مصـداق آیـه فـوق اسـت .قـرآن هنگامـی کـه به بهداشـت
انسـان توجـه میدهـد ،حوزههـای مختلفـی را در نظـر میگیـرد و احـکام مر بـوط بـه بهداشـت تـن و
روان را در زمینـه هـای گونا گـون صـادر می کند کـه عبارتند از:
29

یک -بهداشت جسمی

قرآن در حوزه بهداشت جسمی ،راهکارهای را ارائه داده است ،همچون:
اول -دعوت به غذاهاى پاك و پا كيزه ّ
(طيب)
در قـرآن بـه تغذیـه توجه خاصی شـده و خداوند به برخی از موارد آن قسـم یاد میکند که نشـان
از اهمیـت آنهاسـت؛ زیـرا یکی از نیازهای اصلی بدن ،تغذیه اسـت و بنا بر آیـات قرآن ،نوع غذا در
َ ْ َُ
َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ
َّ
صال ًـا إ ّن با َت ْع َم ُل َ
ـون َع ٌ
لمي؛
رفتـار و کـردار انسـان اثـر دارد< :يـا أيا
الر ُسـل كلوا ِم َـن الط ِّيب ِ
ـات واعملوا ِ ِ ِ ِ
اى پیامبـران ،از چیزهـاى پاكیـزه بخوریـد و كار شایسـته كنیـد كـه مـن بـه آنچـه انجـام مىدهیـد،
دانایم>( .مؤمنون)51:
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در مفـردات ذیـل کلمه»طیـب»آورده شـده« :و اصـل الطیـب مـا تسـتلذه الحواس و ما تسـتلذه
النفـس( ».راغـب ،ص )402پـس غـذاى ّ
طیـب ،بـه چیزهـاى خوراكـى پـاك و پاكیـزه گفتـه مـی شـود
َ
َ
ّ
ُُ
كـه انسـان از خـوردن آنهـا لـذت می بـرد .خداونـد در قرآن مـی فرمایـد< :يـا أ ُّ َيـا ال ِذي َـن َآم ُنوا كلـوا ِم ْن
ْ ُ
َ
بـات مـا َر َزقنا ك ْـم؛ اى كسـانى كه ایمان آورده ایـد ،از غذاهاى حالل و پا كیزه كه ما نصیب شـما
ط ِّي ِ
كـرده ایـم ،بخورید>. )بقـره)172 :
از نظـر مفسـران ،معنـى كلمـه ّ
طیـب ،در منفعـت و ارزش غذایـى محـدود نمـی گـردد ،بلكـه از
آن نیـز تجـاوز می كنـد و فوایـد روانـى غـذا را نیز در بـر می گیرد .براى اینكـه غذایى ّ
طیب باشـد ،باید
ً
ً
ُ
<ك ُلوا ِ َّما َر َز َق ُك ُم ُ
اهَّلل َحالل َط ِّيبا>؛ (مائده )88 :زیرا هنگامى كه شخص از دسترنج
حالل هم باشد:
خـود غـذا می خـورد ،ضمـن دسـتیابى بـه یـك لـذت و خوشـی خـاص ،احسـاس سـعادت بـزرگ
روزى دیگـران را به
نیـز بـه وى دسـت مـی دهـد؛ درسـت برخلاف آن روحیـه فـرد حر یـص كـه رزق و ِ
لطایـفالحیـل از چنـگ آنهـا بیرون مـی آورد ( .پور قاسـم میانجـی ،1391،ص )30
ُ
َ
ّ
ُ
همچنیـن برخـی آیـات ،غذاهـای مضـر را «خبائـث» نامیده انـد ،آیاتـی چـونَ :
<و ِیـل ُل ُـم
َ
ُ
َّ
َْ َ
ـات َو َی ّ ِـر ُم َعل ْ ِی ُـم ال َب ِائـث؛ و بـراى آنـان چيزهـاى پا كيـزه را حلال و چيزهـاى ناپـاك را بـر ايشـان
الط ِّی َب ِ
ُ َّ َ
ال ْی َت ُـه َوال َّـد ُم َو َ ْل ُـم ْ ْ
ُ
<ح ّر َم ْـت َع َل ْی ُک ُـم ْ َ
اهّلل ِب ِـه
الن ِز ی ِـر َو َمـا أ ِهـل ِلغ ْی ِـر ِ
ِ
حـرام مىگردانـد( >.اعـراف )157:و ِ
َ ُْ َ َ
ال ْنخ ِنق ُه ...؛ بر شـما حرام شـده اسـت ،مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غیر خدا كشته
و

گوشـت] خفه شـده و( .>...مائـده )3:از مفهـوم این آیـات در مییابیم
شـده باشـد و [حیـوان حلال
ِ
30

نهـای مترتـب بـر آن
خداونـد هـر چـه را تحریـم فرمـوده ،براسـاس حکمـت و بـرای پیش گیـری از زیا 
بـوده اسـت و نیـز روشـن میگـردد بـا وجـود تمـام پیشـرفتهای علمی ،بـاز انسـان ،نیازمنـد هدایت
کسی است که علم او فراتر از تمام دستآوردهای بشری باشد( .دیاب و قرقوز ،1375 ،صص 163و )164

بنابرایـن ،قـرآن كریـم ضمن پرهیز انسـان از خـوردن غذاهاى زیانبار و خبیـث ،او را به خوردن
غذاهـاى پـاك و مفیـد ّ
(طیـب) سـفارش می كنـد و این دو دسـتور اسلامى ،تأمین کننده سلامتى و
بهداشـت جسـم انسـان هسـتند ،همان گونـه كه قیـد «حالل» بـودن غذا ،آرامـش روانى و بهداشـت
َْ
ً
ً
َ ُّ َ َّ ُ ُ ُ َّ
ال ْ
ض َحالل َط ِّيبـا؛ اى مردم از آنچه
ر
ف
ـا
م
اجتماعـى انسـان ها را فـرام مـی آورد< :يا أيا النـاس كلوا ِ ِ
ِ
در زمیـن اسـت ،حالل و پاكیـزه را تناول كنیـد>( .بقره)168 :
دوم -رعایت نظافت و بهداشت فردی

قـرآن بـه تمام جلوههای طهارت و بهداشـت در همه حوزهها توجـه دارد و از مؤمنان میخواهد
کـه در امـور خویـش ،آنـان را مراعـات کننـد .در مورد بهداشـت بـدن ،قرآن بـه موضوع وضو ،غسـل و

بشـویید و سـر و پاهـاى خودتـان را تـا برآمدگـى پیشـین [هـر دو پا] مسـح كنیـد و اگر جنبایـد ،خود
را پـاك كنیـد [=غسـل نمایید]؛ و اگر بیمار یا در سـفر بودید ،یا یكى از شـما از قضـاى حاجت آمد،
یـا بـا زنان نزدیكـى كردهاید و آبـى نیافتید ،پس بـا خاك پـاك ّ
تیمم كنید.
<ف ِيه ر َج ٌال ُ ِي ُّب َ
ون
و انسـان را به شست وشـوی با آب ،پس از خروج مدفوع تشـویق کرده اسـتِ ِ :
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َُّ ُ ُّ
ال َّط ّهر َ
ـب ْ ُ
يـن؛ در آن ،مردانىانـد كـه دوسـت دارنـد خـود را پـاك سـازند و خـدا
أن يتطهـر وا والل ِي
ِِ

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

تیمم اهمیت و سـفارش داده است:
َ
ْ
ُ
ُْ
ُ
ُ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ َ ُ ُ َ ّ
الصل ة َف ْاغسلوا ُو ُج َ
وهك ْم َوأ ْي ِد َيك ْم إ َل َ
وسكم
<يا أيا ال ِذ
ين َآمنوا ِإذا ْق ْت ِإل َ ِ
ال َر ِاف ِق َو ْام َس ُحوا ِب ُر ُء ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َّ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
تم َم ْرض أ ْو َعل َسـف ٍر أ ْو َج َاء أ َح ٌـد ِم ْنك ْم ِم َن
ين و ِإن كنتم جنبـا فاطهـر وا و ِإن كن
وأرجلكـم ِإل الكعب ِ
َ
َ
َ
َ
ً
ّ
ُ
ْال َغائط َأ ْو َل َم ْس ُ ُت ّ
الن َس َاء فل ْم تدوا َم ً َ
اء فت َي َم ُموا َص ِعيدا َط ِّي ًبا>( .مائده )6:
ِ
ِ ِ
ِ
اى كسـانى كه ایمان آوردهاید ،چون به [عزم] نماز برخیزید ،صورت و دسـت هایتان را تا آرنج

كسـانى را كـه خواهـان پاكىانـد ،دوسـت مـىدارد ( >.توبـه )108:در احادیثی کـه ذیل این آیـه آمده،
َ
ُ ُ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
َْ
ـون أ ْن َی َت َط ّه ُـروا » ،عبـارت «أ ْن َی َت َط ّه ُروا ِبال َم ِاء ِم َن الغا ِئ ِط َو ال َب ْو ِل» دانسـته شـده اسـت.
مـراد از« ی ِح ّب

( حـر عاملـی ،1374،ص  ،357ح)946
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اسلام بـه بهداشـت در امـور متعـدد تأ کیـد کرده اسـت ،همچـون :بهداشـت لبـاس و ضرورت
َ َ َ َ َ َ ّ ْ َ ُّ َ ْ
الر ْج َز فاه ُج ْر؛ و لباس خویشـتن را پاك
پا کیـزه نگـه داشـتن آن و تطهیر آن از آلودگـی <و ِثيابك فط ِهـر و
كن و از پلیدى دور شو> (مدثر)4 :؛ پا کیزگی محیط زیست َ
<ط ِّه ْر َب ْي ِ َ
ت؛ خانهام را پاکیزه دار> (حج:
ً
َ ّ
ََ َ ُ
)26؛ بهداشت در خاک و محیط زیست < فل ْم ِتدوا َم ًاء ف َت َي َم ُموا َص ِعيدا َط ِّي ًبا؛ و اگر آب نیافتهاید،
ٌ
ََْ ٌ
ـهری«بلدة َط ِّی َبـة؛ شـهری اسـت پـاک و
پـس بـر خا كـى پـاك تیمـم كنیـد> (نسـاء)43 :؛ بهداشـت ش
پا کیـزه» (سـبا )15:؛ بهداشـت آب و تأ کیـد بر مطلوب بودن شست وشـوی بدن بـا آب خنک و قابل
شـرب ْ
<ار ُك ْض بر ْج ِل َك هذا ُم ْغ َت َس ٌـل َبار ٌد َو َش َـر ٌ
اب؛ پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک
ِ
ِِ
َ ُ
<و ُي َن ّ ِز ل
بـرای شست وشـو و نوشـیدن اسـت> (ص )42:؛ بیـان تأثیـر آب در زدودن آلودگیها از بـدن
ُ
َع َل ْي ُك ْـم م َـن َّ
الس َـم ِاء َم ً
ـاء ِل ُي َط ِّه َرك ْـم ِب ِـه؛ و از آسـمان بارانـى بـر شـما فـرو ریزانیـد تـا شـما را بـا آن پـاك
ِ
ُ َّ ْ َ ْ ُ
گردانـد> (انفـال )11:؛ لـزوم تطهیر بدن از چـرک و آلودگی بـرای ورود به مکانهای مقـدس<ث ليقضوا
َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ
ـت ال َع ِتي ِـق؛ سـپس بایـد آلودگـى خـود را بزداینـد و بـه نذرهـاى
تفثـم وليوفـوا نذورهـم وليطوفـوا ِبالبي ِ
خـود وفـا كننـد و بـر ِگـرد آن خانـه كهـن [=كعبـه] طـواف بـه جـاى آورند>(حـج  )29:و تطهیـر خانـه
َ
تي ِل َّلط ِائ ِف َ
خـدا <أ ْن َط ِّه َـرا َب ْي ِ َ
ين و...؛ وپاكیزه كنید خانه مرا براى طوافكننـدگان و( .>...بقره )125 :
بهداشـت در مسـائل زناشـوئی ،از دیگـر مـواردی اسـت کـه قـرآن بـدان پرداختـه و بـر آن تأ کیـد دارد.
ازاین رو ،دستور میدهد که از مقاربت با همسران خویش در هنگام قاعدگی پرهیز کنند تا آسیبی
ّ
َ
الحيض َو َل َت ْق َر ُب ُ
<ف ْاع َتز ُلوا ِّ َ َ ْ َ
وه َّن َح َت َي ْط ُه ْر َن؛ پس هنگام عادت
به خود و همسر نرساند:
ِ
النساء ِف ِ ِ
ماهانـه ،از [آمیـزش بـا] زنان كناره گیرى كنید و به آنان نزدیك نشـوید تا پاك شـوند>( .بقره)222:
در عصـر حاضـر ،بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا و تطبیـق آیـات و مطالـب بیـان شـده بـا راهکارهـای
پزشکان ،همچون شستن دست ها و صورت با آب پاکیزه ،حمام کردن به محض ورود به خانه،
ضدعفونی نمودن خانه ،لباس ها و حتی شهرها ،آمیزش جنسی نکردن در افراد مشکوک و مبتال
بـه کرونـا و  ...در می یابیـم ،افـزون بـر اینکـه هیـچ گونـه تعـارض و تضادی بیـن قرآن و علم پزشـکی
وجـود نـدارد ،در واقـع قرآن در  1400سـال پیش ،راهکار جامع و کاملی را برای انسـان ها فرسـتاده تا
بـا بـه کار گیـری آنهـا از ابتال بـه بیماری هـای واگیر در امان باشـند ،اما با تأسـف ،برخی انسـان ها با
نادیـده گرفتـن و بی توجهـی بـه این راهکار ،خـود را به نابودی می کشـاند.
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دو -بهداشت روانی
راهکارهای قرآن در حوزه بهداشت روانی ،عبارتند از:
اول -دین باوری

در آموزه هـای اسلامی ،اولیـن گام و نشـانه سلامت روحـی و روانـی ،ایمـان به خـدا ،دین داری
ْ َ َ َ ّ َ
َ َ
<إذ قـال ل ُـه َر ُب ُـه أ ْس ِـل ْم قـال
و آ گاهـی از دسـتورهای دینـی اسـت .بـرای نمونـه ،خداونـد می فرمایـدِ :
ْ َ
َ َ
أ ْسل ْم ُت ِل َر ِّب ال َع ِال َني؛ هنگامى كه پروردگارش به او فرمود «تسلیم شو» ،گفت به پروردگار جهانیان
تسـلیم شـدم> (بقـره)131 :؛ ز یـرا دیـن بـه زندگـی بشـر معنـا می بخشـد و او را در كنـار خوشـی ها و

شـیرینی ها ،رنج هـا و شكسـت ها ،از دسـت دادن هـا و نا كامی هـا ،تنهـا نمی گـذارد و ایـن رنج ها و
ََ
<فأ َّما ْال ْن َس ُ
ـان
خوشـی ها و نعمت هـا و نقمت هـا را بـرای آزمـودن انسـان تبییـن می کنـد ،بنا بـر آیـه:
ِ
َ
َ َ ُ ُ
َّ َ ُ ُ
َّ َ
َ
َْ
َ ّ ََ ْ
َ ََ
ِإذا َمـا ْاب َتلا ُه َر ُب ُـه فأ ك َر َم ُـه َو ن َع َم ُـه ف َيقـول َر ِ ّب أ ك َر َم ِـن َو أ َمـا ِإذا َمـا ْاب َتلا ُه فق َـد َر َعل ْي ِـه ِر ْزق ُـه ف َيقـول َر ِ ّب
َ َ
أ َهان ِـن؛ امـا انسـان ،هنگامـى كه پـروردگارش وى را مىآزمایـد و عزیزش مىدارد و نعمـت فراوان به
او مىدهـد ،مىگویـد :پـروردگارم مـرا گرامـى داشـته اسـت و اما چـون وى را مىآزمایـد و روز ىاش را
بـر او تنـگ مىگردانـد ،مىگویـد :پـروردگارم مـرا خوار كـرده اسـت>( .فجـر15 :و) 16

از برخی رویدادهای هستی ،مانند پیری و مرگ نمی توان پیش گیری کرد یا گریخت ،اگرچه
می آفریند و با تفسیر تلخیها ،آنها را شیرین می گرداند و اموری همچون مرگ را با ظاهر وحشتناك
ّ
آن ،بـه وسـیله ای بـرای بازگشـت بـه سـوی خـدا و برخـورداری از نعمت هـای ابـدی خداونـد مبـدل
می سـازد و بدیـن سـان ،نـه تنهـا آنهـا را تحمل پذیـر ،بلكـه بـه پدیـده ای شـیرین تبدیـل می کنـد(.
مطهـرى ،1385 ،صص 40ـ)46
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امـوری هسـتند كه انسـان را رنج می دهند .ایمـان مذهبی و دین باوری ،در انسـان نیروی مقاومت

نیاز به دین و نقش مثبت آن در بهداشت و سالمت فرد و جامعه ،نیازی جهان شمول است
کـه از نـگاه برخـی از روان شناسـان غربی نیـز مخفی نمانده اسـت .یونگ معتقد اسـت كه دین ،به
انسـان آرامش و به وجودش معنا می بخشـد و راه های تحمل مشـكالت را به وی می آموزد( .یونگ،

1393م ،ص  )78او همچنین می گوید :انسان به طور فطری جویای سعادت خویش است و از فكر
یـك آینـده شـوم لرزه به اندامش می افتد و سـخت دچـار دلهـره و نگرانی می گردد .ایمـان مذهبی،
33

بـه حكـم اینكـه بـه انسـان اعتمـاد و اطمینـان می بخشـد ،دلهـره و نگرانی انسـان از رفتـار جهان در
برابـر اورا از بیـن می بـرد و به او آرامش خاطر مـی دهد( .همان)58 :

دوم -انس با قرآن

یكـی دیگـر از آموزه هـای دینـی مهـم در بهداشـت و سلامت روان کـه در سـیره معصومـان؟ع؟
بسـیار بر آن تأ كید شـده ،تالوت و انس با قرآن و به كار بسـتن دسـتورها و راهکارهای آن در زندگی
ُ َ َّ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ُ ّ
الد ُ
الش ُ
واء
النافع ،و
فاء ِ
رآن ف ِانه ِ
فردی و اجتماعی است .پیامبر بزگوار؟ص؟ می فرماید« :عليكم ِبالق ِ
ٌ
َ ٌ
َ َ
َ
ال َ
ُْ
بار ُك َو ِع ْص َمة ِ َل ْن َت َّسـك ِب ِهَ ،و ناة ِ َل ْن ت ِب َع ُه .بر شـما باد به قرآن  ،چون قرآن  ،شـفاى سـودمند،
و داروى پربركت اسـت و نگهبان كسـى اسـت كه به آن چنگ مى زند ،و نجاتبخش كسـى اسـت
كه از آن پیروى كند" (مجلسـی1403،ق ،ج  ،89ص.)182
در هـر عصـری ،در پرتـو آموزه هـای قـرآن كر یـم ،انسـان هایی آراسـته بـه آداب انسـانی ـ اسلامی
پـرورش یافته انـد كـه از سلامت فكـر و اخلاق و رفتـار متعالـی برخـوردار بوده انـد .افـرادی همچـون
سـلمان ،مقـداد ،ابـوذرّ ،
عمـار ،اویـس قرنـی و  ...و در زمـان نـزول قـرآن و در عصـر حاضـر نیـز افرادی
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ماننـد امـام خمینی(قـدس سـره) و یارانـش ،دسـت پـرورده قـرآن در مكتب رسـول خدا؟ص؟ هسـتند.
بدون شـك ،در قرآن نیروی معنوی عظیمی وجود دارد كه در نفس انسـان تأثیری شـگرف بر جای
می گذارد .این نیرو موجب بیداری وجدان و تیزی احسـاس و شـعور و صیقل روح انسـان می شـود
و ادراك و تفكـرش را بیـدار و بصیرتـش را جلا می بخشـد ( .نجاتـى ،1369 ،ص )122

سوم -شکرگزاری

شـكر خـدا و تشـكر از بندگان او ،به عنوان وسـیله و اسـباب رحمت و نعمت پـروردگار ،بارها از
زبـان خداونـد متعـال در قـرآن و ّ
سـنت و سـیرت پیامبـران الهـی و امامـان معصوم؟مهع؟ تأ کید شـده
اسـت .گاهی قرآن در كنار ذكر خدا و همتای آن ،فرمان شـكرگزاری می دهد و از رذیلت مقابل آن
َ ُ
یعنی «كفران نعمت» پرهیز می دارد< :فاذكروىن اذكركم و اشكروا ىل و ال تكفرون؛ پس مرا یاد كنید،
[تا] شـما را یاد كنم و شـكرانهام را به جاى آرید و با من ناسپاسـى نكنید( >.بقره )152 :گاهی نیز به
مؤمنـان فرمـان می دهـد که در کنار اسـتفاده از روزی پاكیزه ،به شـكر الهی بپردازید و شـكر مؤمنان
ّ
را نمـودار یگانه پرسـتی آنـان می شـمارد ،آنجا که می فرماید< :يـا ُّايا َالذين َآمنوا كلـوا ِمن ّ
طيبات ما
34

َ
تعبـدون؛ اى كسـانى كه ایمـان آوردهاید ،از نعمت هـاى پاكیزهاى
رزقنا كـم واشـكروا ِ ّل ِان كنتم ّايـاه
كه روزى شـما كردهایم ،بخورید و اگر تنها او را مىپرسـتید ،خدا را شـكر كنید> (بقره )172 :و انسان
هـر چـه دارای روح و روان لطیف تـر و سـالم تری باشـد ،ایـن روحیـه شـكرگزاری و قدرشناسـی ،در او
افزون تر اسـت( .جوادى آملى ،1381 ،ص )246

داشـتن روحیه شـكرگزاری ،از نشـانه های سلامت روح و روان آدمی اسـت؛ زیرا انسـان شـاكر،
اول اینکه در سـاحت و حوزه شـناخت و بینش ،به درجهای از رشـد و سلامت رسـیده كه نعمت
را شـناخته ،قـدرت تمییـز بیـن نعمت و نقمت را پیدا كرده و نیز تشـخیص داده كه چه كسـی این
نعمـت را بـه او عطـا نمـوده اسـت .از این رو ،شـناخت همه ایـن موارد ،جز در سـایه سلامت عقل و
نفس انسـان فراهم نمی شـود و این رشـد شناختی و سلامت نفسانی در سـاحت بینش و اندیشه،
او را واداشـته اسـت كه از صاحـب نعمت ،تشـكر و قدردانی نماید.
دوم اینکـه داشـتن روحیـه شـكرگزاری ،نشـانه سلامت فـرد در سـاحت احسـاس و عواطـف او
نیـز هسـت؛ زیرا احسـاس تشـكر از صاحب نعمـت در او پدیدار شـده و این ،یعنی به آسـیب های
روحی و روانی همچون غرور ،بخل ،كینه و حسادت دچار نیست و این خود ،درجهای از سالمت
روان است.
سالمت روح و روان است؛ زیرا چه بسا افرادی با اینكه نعمت و ارزش برخورداری از آن را می دانند
و در دل خویـش نیـز از صاحـب ایـن نعمت ،احسـاس رضایت دارنـد ،از ابراز عملـی و رفتاری این
محبت و رضایت مندی ،مشكل دارند و این امر ،از بیماری و سالم نبودن فرد در این حوزه رفتاری
و سـاحت وجودی او خبر می دهد.

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

سـوم اینکـه در حـوزه رفتـار و واكنـش بیرونی هم ابراز تشـكر و قدردانـی زبانی و رفتاری ،نشـان از

ازاین رو ،ابراز رضایت و شـكر زبانی و رفتاری ،نشـانه سلامت روانی فرد است .البته باید توجه
داشـت كـه سلامت رفتـار و عمـل ظاهـری ،در صورتی نشـان از سلامت درونی فرد اسـت كه قصد
فریـب و نیرنـگ نداشـته باشـد؛ زیـرا کارهـای ریاكارانـه و منافقانـه ،گرچـه بـه سلامت ظاهـری فـرد
َ ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ
ون َولـ ِـكن
تعبیر می شود ،نوعی بیماری درونی است< :قالوا ِإنا نن مص ِلحون أال ِإنم هم الف ِسد
َّال َي ْش ُـع ُر َ
ون؛ و چـون بـه آنـان گفتـه شـود در زمیـن فسـاد مكنیـد ،مىگوینـد مـا خـود اصالحگر یـم .بـه
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هـوش باشـید كه آنان فسـادگرانند ،ولی نمىفهمنـد>( .بقـره11 :و( )12صفورایی پاریزی و قاسـمی1384،
 ،صص7و)8

بنـا بـر آنچـه گذشـت ،انسـان شـاكر ،هـم در بعـد اندیشـه و فكـر ،سـالم اسـت و هـم در سـاحت
عواطـف ،احساسـات ،رفتـار و عملكـرد ،ایـن روحیـه شـكرگزاری خـود را بـروز می دهـد .اهمیـت
مسـئله شـكرگزاری و داشـتن ایـن روحیـه ،در آموزه هـای اسلامی و سـیره پیامبـر و امـام علـی؟ع؟
بسـیار مشـهود و فـراوان اسـت.
دربـاره هماهنگـی مـوارد یـاد شـده در حـوزه بهداشـت روانـی بـا شـرایط حا کـم بـر جامعـه امـروز،
می  تـوان گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه علـم پزشـکی ثابـت کـرده کـه تـرس و نگرانـی ،سـبب تضعیـف
سیسـتم ایمنـی و سـرکوب سیسـتم دفاعـی در برابـر گرفتـاری بـه بیماری های ویروسـی می شـود ،در
شـرایط کنونی ،بحران کرونا و نگرانی شـدید انسـان ها از دچار شـدن به این ویروس ناشناخته ،بنا
بـر آمـوزه هـای دیـن مبین اسلام ،بـر تمامی افـراد به و یـژه مسـلمانان واجب اسـت که بـرای کنترل و
مدیریـت تـرس ،بـر خداوندی که تدبیر همه امور در دسـتان اوسـت ،توکل کنند و از راه انس بیشـتر
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بـا قـرآن و آموختـن معـارف آن و بـا یـادآوری و شـکر نعمت هایـش ایمـان خـود را تقو یـت کننـد و در
ْ َ ْ َ َّ
َ ََُْ
الل؛ از رحمت خداوند نومید
این راه ،از رحمت واسعه خداوند ناامید نشوند< :ل تقنطوا ِمن رح ِة ِ
نشـوید ( >.زمـر )53:انسـان ها بایـد بداننـد کـه خداونـد متعـال ،نگهبـان و مراقـب آنهاسـت ،پـس با
َ
ً
َ َُّ َ
ـالل خ ْي ٌـر َح ِافظـا َو ُه َـو أ ْر َح ُم
آرامـش بـه رویدادهـای زندگـی را بپذیرنـد و هراسـی بـه دل راه ندهنـد< :ف
ّ

اح َ
َ
ين؛ پـس خـدا بهترین نگهبان اسـت و اوسـت مهربان تر یـن مهربانان>( .یوسـف)64:
الر ِ ِ

سه -بهداشت اجتماعی
اسلام بـرای حفـظ سلامت اجتماعـی و نیـز پیش گیـری از عوامـل آسیب رسـان بـه سلامت،
راهکارهایـی را ارائـه داده کـه برخـی از آنهـا چنین انـد:
اول -امر به معروف در رعایت بهداشت

امـر بـه معـروف ،در اسلام جایـگاه خاصـی دارد و بـرای آن ،مصـداق خاصـی مشـخص نشـده
36

اسـت .راغب اصفهانی مینویسـد« :معروف ،هر فعلی اسـت كه خوبی آن ،به وسـیله عقل یا شـرع

َْ ُ
ُ َُ ٌ
<ول َتك ْـن ِم ْنك ْـم أ ّمـة
شـناخته شـود( ».مفـردات ،ص )431قـرآن« ،معـروف» را بـه خیـر تفسـیر میکنـد:
ْ
ْ ُ َ َ َْ
الیـر َو یأ ُم ُـر َ
ون ب ْ َ
وف؛ و بایـد از میان شـما ،گروهـی (مردم را) به سـوی نیكی دعوت
ال ْع ُـر ِ
ِ
یدعـون ِإل ِ
كننـد و بـه [كار] پسـندیده فرمان دهنـد( .> ...آلعمـران)104:
در احادیـث ،بـه اصـل «امـر بـه معـروف» تأ کیـد فـراوان شـده و کسـانی را کـه بـه امـر بـه معـروف
میپردازن�د ،جانش�ین خ�دا و رس�ول معرف�ی کردهاند .قال رس�ول اهلل ؟ص؟َ « :م ْـن َا َم َر َب ْ َ
وف َو َنى
ال ْع ُـر ِ
َ
َ َ
َ َ
َ ْ ُْ َ َُ َ َ
ليف ُةاهّلل ىف أ ْ
ليف ُة َر ُ
ـول اهّلل َو خلیفه ِکتابه( ».طبرسـی ،1372 ،ج،2ص )807
س
خ
و
ه
ض
ر
عـن املنك ِـر فهو خ
ِ
ِ
ِ
دانشمندان نیز بر امر به معروف در زمینه سالمت و بهداشت مردم تأ کید فراوان دارند و با استفاده
از احادیـث نبـوی ،فراگیـری علوم پزشـکی را واجـب کفایی می داننـد( .ابن اخـوه1976 ،م ،ص )254

بـا مطالعـه و بررسـی روایـات ،درمییابیـم توصیههـای بهداشـتی معصومـان؟مهع؟ ارشـادی و در
راسـتای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـوده اسـت؛ ز یـرا دعوت مـردم بـه سلامتی ،بهتر یـن معروف
و خیر اسـت.
دوم -کاهش تعامالت اجتماعی

از اصلیتریـن نـکات پزشـکی بـه منظـور پیش گیـری از ابتال بـه بیماری هـای واگیـردار ،پرهیز از
ت ؟مهع؟
حضور در مکان های شلوغ و ماندن در خانه است .به این گونه موضوع ها در روایات اهلبی 
به حضرت عرضه داش�ت :هنگامی که وبا در س�رزمینی بیفتد ،آیا ما خانهنشینی ،گوشهنشـینی و
کنارهگیری از مردم را انتخاب کنیم؟ حضرت در پاسخ فرمود :چه اشکالی دارد که از وبا و بیماری
فراگیـر فاصلـه و کنـاره بگیـری؟ در حالـی کـه رسـول خـدا؟ص؟ به مـردی که بـه آن حضـرت خبر داد
وقتـی در خانـهای همـراه برادرانـش بود ،برادرانـش همگی مردند و فقـط او باقی مانده بـود ،فرمود :از

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

نیز اشـاره هایی شـده اسـت .برای نمونه ،روزی محمدبن مسـلم از اصحاب حضرت امام باقر ؟ع؟

آن خانه فاصله بگیر و دور شو؛ چراکه این خانه ،مذموم است( .نوری ،1368 ،ج  ،2ص  ،96ح )1521

اهل بیت ؟مهع؟ بر اساس اصول عقالیی در بیمار یهای واگیری ،از همنشینی با بیماران آلوده
نهی کرده اند و این نکته ،در سیره آنان به چشم می َ
خورد .ازاین رو ،دوری و لزوم حفظ فاصله یک
ذراع یـا یکـی دو نیـزه از برخـی بیمـاران در هنـگام گفت وگـو ،تأ کیـد ایشـان بـرای برخـورد عقالیـی و
اعتدالی با رعایت بهداشـت در بیمار یهای واگیردار اسـت .رسول خدا ؟ص؟ فرمود« :به جذامیان
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خیلـی منگریـد و چـون بـا آنـان سـخن می گوییـد ،باید میـان شـما و آن ها بـه انـدازه بند نیـزه فاصله
باشـد( ».محمـدی ری شـهری ،1387 ،ج  ،2ص  ،195ح« )655بینكـم و بینـه قیـد رمـح أو رمحیـن» (ابن

شاهین ،1387 ،ص  ،73ح  )537گویا هدف از این کار ،توجه به لزوم احتیاط در برخورد با مبتالیان
و بـه منظـور پرهیـز از سـرایت بیمـاری بـوده و هرگـز بـه معنـای طـرد کلی آنـان نیسـت .براین اسـاس،
می توان این سفارش را نیز تعمیم داد که لزوم حفظ فاصله از بیمار ،در همه بیماری های واگیردار
بنا بر قوانین اسلامی ،امری عقالیی و درسـت اسـت.
همچنیـن ،مؤیـد ایـن روایـات ،در شـرایط شـیوع ویروس کرونـا ،سـفارش های مؤکد مسـئوالن و
پزشـکان ،مبنـی بـر مانـدن در خانـه و پرهیـز از سـفر ،طبیعت گـردی و رفـت و آمدهای غیـر ضروری
اسـت کـه اقدامـی حیاتی بـرای قطـع زنجیره شـیوع ایـن بیماری خواهـد بود.
پس بنا بر دستورهای مؤکد در روایات اسالمی که با مصوبات علم پزشکی در مورد بیماری های
واگیـردار بـه ویـژه کرونـا هماهنگـی کامـل دارد ،ادامـه زندگـی سـالم و شـاداب ،بی توجهی و تسـلیم
شدن در برابر بیماری و کوچ به دلیل ترس از مردن نیست ،بلکه بهترین گزینه در شرایط بحرانی،
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ایسـتادگی عقالنی و اعتدالی با بیماری واگیردار اسـت تا افراد بتوانند ضمن نجات خود ،مناطق
دیگـر را آلـوده نکننـد و بـه انجـام وظایـف خـود بپردازند و پاسـخ گوی همه دشـوار ی های سیاسـی و
اقتصادی و اجتماعی باشند( .عاملی ،1360،ج  ،1ص )481

 .2درمان

َ ُ َّ ُ َ ُْ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ ّ ْ
َ
ح ٌه ِلل ُم ْؤ ِم ِن َنی َوال َی ِز ُید
خداوند در آیه  ۸۲سوره اسراء میفرماید< :ونن ِز ل ِمن القر ِآن ما هو ِشفاء ور
َّ
ال َ
ین َإ َّال َخ َس ً
ـارا؛ و مـا آنچـه را بـراى مؤمنـان مایـه درمـان و رحمـت اسـت ،از قرآن نـازل مىکنیم
الظ ِ ِ
و سـتمگران را جز زیان نمىافزاید>.
این آیه به صراحت ،از قدرت درمانی آیات می گوید .از آنجا که در آیه یادشده ،به طور مطلق
از درمانگـری آیـات ،سـخن بـه میـان آمـده ،اختصـاص بـه بیمار یهـای معنـوی و روحـی و ذهنی و
روانـی ندارنـد و بـه عنـوان درمانگـر بیمار یهـای جسـمی نیـز بـه کار می رونـد ،چنان کـه بارهـا ایـن
مطلـب در سـیره معصومـان؟ع؟ و اولیـای الهـی بـه اثبـات رسـیده کـه آنـان بـا آیـات قـرآن بـه درمـان
38

بیمار یهـای دشـوار ،اقـدام کـرده و راهکارهایـی را ارائـه داده انـد ،همچون :

الف)توجه به امتحان های الهی
خداونـد یکـی از اهـداف آفرینـش در عرصـه گیتـی را آزمایـش بنـدگان میدانـد و بـر همیـن مبنا
َ ُ َّ ُ
آنـان را بـه بالها و مصیبت های دنیـا میآزماید .در اینباره خداوند در قرآن میفرمایـدَ< :ل َن ْبل َونك ْم
َّ
ً
َ ْ َْ َ ْ َْ ُ
َ ْ َ َْْ َ ُْ َ َ ْ
رات َو َب ّ ِشـر َّ
الصابر َ
ين؛ و قطعا [همه] شـما
ف
ِب
س َوالث َم ِ
ص ِمن الم ِ
ِ
ِ
وال وال ن ِ
شي ٍء ِمـن الو ِف وال ِـوع ونق ٍ
نهـا و محصـوالت ،آزمایـش میكنیـم
را بـه چیـزی از تـرس و گرسـنگی و كاهشـی در ثروتهـا و جا 
و به شـكیبایان مـژده ده>( .بقره)155:

اسـتفاده درسـت و شایسـته از بدن و حفظ آن از بیماری و تالش برای سلامتی و  ، ...یکی از
امتحانهای الهی است که بیشتر مردم از آن غافلاند( .طبرسی ،1372 ،ج ، 1ص  ، )436همان گونه
کـه بیمـاری حضرت سـلیمان؟ع؟ و شـفا گرفتـن وی ،از بـاب امتحان بوده اسـت ،بنا بـر آیه ای که
َ
َ
در آن می خوانیـمَ :
<و َل َق ْـد َف َت َّنـا ُس َـل ْي َم َان َوأ ْل َق ْي َنـا َع َلى ُك ْر ِس ّـي ِه َج َس ًـدا ُ َّث أ َن َ
ـاب؛ و بـه یقیـن ،سـلیمان را
ِ
آزمودیـم و بـر تخت او جسـدى بیفكندیم ،پـس به توبه باز آمـد>( .ص)34:
ّ
ال َس َـنات َو َّ َ
<و َب َل ْو َن ُاه ْـم ب ْ َ
ات َل َع َل ُه ْـم َي ْرج ُع َ
برخـی مفسـران معتقدنـد در آیـه َ
ـون؛ و آنهـا را بـه
الس ِّـيئ ِ
ِ
ِ
ِ
خوشی ها و ناخوشی ها آزمودیم ،باشد كه ایشان بازگردند>( ،اعراف )168:مراد از"حسنات " ،نعمتها
نعمت هـا كـه تمـام اینهـا امتحان اسـت .حـال اگر شـكرگزار شـدند و طغیـان و سركشـى نكردند ،از
نیكان می شوند و اگر بر خالف آن كردند ،از بدان محسوب میشوند .مراد از ّ
"سیئات" نیز بالها و
مصیبت هایی همچون فقر و تنگی معیشت و گرفتار ظالم و موت و مرض و دیگر بالها شدن است
كه آنها هم امتحان هستند .پس اگر صبر كردند و دست از وظایف شرع برنداشتند و راضى به قضای

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

و فضیلت هاسـت؛ از فراوانى نعمت ها و وسـعت رزق و طول عمر و صحت بدن و امنیت و دیگر

ن وی شوند»( .طیب،1369 ،ج ،6ص )18
الهى شدند ،از نیكان می شوند و اگر بر خالف آن كردند ،از بدا 

ب) توکل
توکل به خدا ،پشـتیبان قدرتمند برای انسـان در حل مشـکالت اسـت .آنان که توکل کردهاند،
ناامیـد نشـده و از انجـام تکالیـف نماندهاند و نگران آینده نیسـتند؛ چون در هر صـورت ،به وظیفه
خـود عمـل میکننـد< :من یتوکل عیل اهلل فهو حسـبه...؛ و هر کس بر خدا تـوکل کند ،کفایت امرش
39

میکند>( .طالق)3:

در حـال حاضـر کـه جامعه اسلامی دچـار بیمـاری واگیـردار کرونا شـده و ترس و نگرانی ناشـی
از آن همـه را فراگرفتـه ،بـا سـیر در آیـات قـرآن بـه آیـه ای می رسـیم کـه خداونـد در آن می فرمایـد< :
َ
تم ُم ْس ِـل َ
ـاهَّلل َف َع َل ْي ِـه َت َو ّک ُلـوا إ ْن ُک ْن ُ ْ
تم َآم ْن ُ ْ
إ ْن ُک ْن ُ ْ
مني؛ ای قـوم! اگر به خـدا ایمان آوردهاید و تسـلیم امر
تم ِب ِ
ِ
ِ
او هسـتید ،بـه او تـوکل کنیـد و آماده سـختیهای ایـن راه باشـید( >.یونـس )84:خداونـد در این آیه
بـرای خـروج بندگانـش از وضعیـت دشـوار راهـکاری ارائـه می دهـد و بـه صراحـت می فرمایـد که بـا
تـوكل و تسـلیم ،بایـد مشـکالت را پشـت سـر گذاشـت .اگرچـه رعایـت بهداشـت ،امـری ضـروری و
البتـه بدیهـی اسـت ،باید پذیرفت که به هر حـال ،اعمال و عقاید ،در رویدادهـاى طبیعى مؤثرند،
َ
َ َ
ْ
ّ ُ ُّ ُ
<و َيا ق ْو ِم ْاس َتغ ِف ُر وا َر َبك ْم َث ت ُوبوا ِإل ْي ِه
همچنان که این گزاره در تفسیر آیه  52سوره هود آمده است:
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ ُْ
ُي ْر ِس ِـل السـماء عليكـم ِمـدرارا و ي ِزدكـم قـوة ِإل قو ِتكـم ول تتولوا م ِر ِمين؛ و اى قوم مـن ،از پروردگارتان
آمرزش بخواهید .سـپس به درگاه او توبه كنید {تا} از آسـمان بر شـما بارش فراوان فرسـتد و نیرویى
بـر نیروى شـما بیفزایـد و تبهكارانه روى بـر مگردانید>.
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همچنیـن ،بایـد بـه ایـن مضمـون هـم توجـه داشـت کـه هـر تلخـى و ضـررى شـر نیسـت؛ گاهـى
َ ْ َ ْ َ ْ َ َُّ ُ ّ َ َ َ َ
اشـف
رویدادهـای تلـخ بـراى بیـدارى فطـرت یا آزمـودن انسـان اسـت < :و ِإن يسسـك الل ِبض ٍر فل ك ِ
َ ُ َّ ُ
لـه ِإل ه َـو؛ و ا گـر خـدا بـه تـو زیانـى برسـاند ،آن را برطرفكننـدهاى جـز او نیسـت>( .یونـس)107 :
(قرائتـی ،1388،ج  ،3ص )630

ج) دعا
امـروزه علـم روان پزشـکی همـان چیزهایـی را می آمـوزد که پیامبـران به مـردم می آموختنـد؛ زیرا
پزشـکان روان شـناس دریافتهانـد کـه دعـا کـردن و نمـاز خوانـدن و داشـتن یـک ایمـان محکـم بـه
دیـن ،نگرانـی ،تشـویش ،هیجان و ترس را برطرف می سـازد .بسـیاری از ما وقتی از زندگی به سـتوه
می آییـم و بـه آخریـن حـد نیروی خود می رسـیم ،در نـا امیدی رو به سـوی خدا بـر می گردانیم .البته
در موقـع گرفتـاری ،هیچ کس منکر خدا نیسـت و قرآن کریم نیز با اشـاره به ایـن مطلب می فرماید:
<امـن جييـب املضطـر اذا دعـاه و يکشـف السـوء...؛ یـا (کیسـت) آن کـس که چـون درمانـده ای وی را

بخوانـد ،او را اجابـت کند و گرفتاری اش را برطرف می گرداند؟> (نمل( )62:رحیم پور ،1390،ص )82
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آلکسـیس کارل در ضمـن مقالـهای می نویسـد «:قوی تریـن قدرتـی کـه ممکـن اسـت انسـان
تولیـد کنـد ،همـان دعـا و عبـادت اسـت؛ قدرتـی کـه ماننـد نیـروی جاذبـه زمیـن ،وجـود حقیقـی و
خارجـی دارد .مـن در زندگـی پزشـکی خود به کسـانی برخورد کـرده ام که هیچ یک از وسـایل مداوا
برایشـان مؤثـر نبـوده اسـت ،ولـی بـه مـدد عبـادت و دعـا نجـات یافته انـد»( .امامـی،1393 ،ص 214؛
حبیبـی،1386،ص )19

فایـده دعـا ایـن اسـت کـه بشـر میکوشـد ،نیـروی محـدود خـود را بـا توسـل بـه نیـروی نامحـدود
دیگـری توسـعه و افزایـش دهـد .وقتـی مـا دعـا می خوانیـم ،خـود را بـه ق ّـوه مح ّـرک پایان ناپذیـری کـه
تمـام کائنـات را بـه هـم پیوسـته اسـت ،متصـل و مربوط می سـازیم .مـا دعا می کنیـم کـه آن نیرو به
خواسـته های مـا توجـه کند .همین درخواسـت ،کافی اسـت کـه کاسـتی های ما را برطرف سـازد و
مـا بـا حالی بهتر و قدرتی بیشـتر از جا بر می خیزیم .هر وقت ما با شـور و حـرارت ،خداوند را در دعا
و نمـاز مخاطـب می سـازیم ،روح و جسـم خـود را بـه بهتر یـن حالت تغییـر می دهیم .دعا انسـان را
عمـل سرشـار از امیـد و انگیزه اسـت .نمی شـود باور
وادار بـه کار می کنـد و نخسـتین قـدم بـه سـوی ِ

کـرد شـخصی روزهـا بـه درگاه خـدا دعـا کنـد و نتیجـه نگیـرد؛ زیـرا مددخواهـی از خـدا نیرویـی در
مـا بـه وجود مـی آورد کـه از نیروهـای ذخیره خویـش بهره بـرداری می کنیـم( .رحیـم پـور،1390،ص )25

چـه از قـرآن میسـر مىشـود ،بخوانید( >.مزمـل )20:امـروزه تأثیر آوای قـرآن بر كاهش دردهای جسـمی
بعد از عمل جراحی که به عنوان یک تئوری در مجامع علمی و پزشکی مطرح می شود ،به اثبات
رسیده است( .نیکبخت نصرآبادی ،1378 ،صص )59-55

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

د) قرائت قرآن

َ ْ
ُْ
َ
بـه قرائـت قـرآن ،در قـرآن و احادیث تأ کید فراوان شـده اسـت < :فاق َر ُءوا َما ت َي َّس َـر ِم َن الق ْـر ِآن؛ هر

امـام علـی ؟ع؟ در نهـج البالغـه بـه شـفای روح و قلـب و جسـم انسـان بـه واسـطه قـرآن اشـاره
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ َ ُ ُّ
الص ُـدور؛ از نـور (قـرآن) شـفا و بهبـودی بخواهیـد کـه شـفای
ـور ِه ف ِإنـه ِشـفاء
میکنـد< :واستشـفوا ِبن ِ
سـینه های بیمـار اسـت>( .نهجالبالغـه ،ص)110
در یـک تحقیـق پزشـکی ،پـس از اتصـال تجهیـزات پزشـکی بـر روی جمجمـه تعـدادی بیمـار
روانـی مسـلمان و غیـر مسـلمان ،مدتـی تلاوت قـرآن را بـرای آنهـا پخـش کردنـد .پـس از آزمایـش،
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دسـتگاهای روان سـنجی کـه بـه مغـز آنهـا متصـل بـود ،نشـان داد کـه فشـار روانـی ،بـر روی ایـن افراد
کـم شـده اسـت(.عالیی و رضایـی،1392 ،ص )140

تحقیقاتـی هـم که در دانشـگاه مشـهد روی چنـد زن باردار صـورت گرفت ،نشـان داد که آوای
قـرآن ،سـبب کاهـش درد زایمـان و کوتاهی مدت زایمـان ،کاهش نگرانـی قبل از زایمـان و تحریک
تخمگـذاری در زنـان نابارور و  ...می شـود( .نخـادم ،1387 ،ص )218

برخی درباره چگونگی تأثیر قرآن در درمان دردها معتقدند که بیماری ها ،نتیجه ناهماهنگی
در وجـود فـرد اسـت و قـرآن بـا قـدرت معجزه آسـای خـود ،میتوانـد بـا برگردانـدنهارمونـی و نظم در
شهـای انجـام
بـدن ،سلامت را بـرای فـرد بـه ارمغـان آورد( .مصطفـی زاده ،1391،صـص )33-32پژوه 
شـده ،نشـان میدهند که غده تاالموس به عنوان مهمترین غده در مغز انسانّ ،
محرکهای صوتی
را به وسیله سیستمهای عصبی دریافت میکند و در کنار حافظه و تخیل،به آنها پاسخ میدهد.
ّ
غده هیپوفیز هم که از غده تاالموس فرمان میگیرد ،به ّ
محرکهای صوتی پاسخ میدهد و موجب
بروز ترشـحاتی میشـود که نتیجه آن ،آزادسـازی مادهای آرام بخش به نام اندروفین اسـت .از آنجا
شماره چهارم _ بـهـ ــار 99

کـه مهمتریـن اثـر مـاده نام بـرده ،تسـکین درد و انبسـاط و شـادی در انسـان اسـت ،میتوان بـه ارزش
قرآن درمانی پی برد که موجب آزادسـازی ماد ه اندروفین میشـود( .یوسـفی ،1391 ،صص)152-151

ه) ِاعمال دستورهای پزشکی
در وضعیـت کنونـی کـه افـراد زیادی بـه کرونا ویروس مبتال شـده اند ،پزشـکان از چنـد راه کلی
بـه درمان ایـن بیمـاران می پردازند؛ راه هایـی همچون:
یک -قرنطینه

دانشـمندان معتقدنـد كه بهتریـن راه برای از بین بردن بیماری های واگیـردار ،قرنطینه بیماران
و حتـی افـراد مشـكوك بـه بیمـاری تـا زمـان كامـل شـدن دوره درمـان ایشـان اسـت و ایـن قاعـدهای
کلـی بـرای حفـظ در برابـر بیماری های واگیر اسـت کـه در جهـان امروز برای انتشـار نیافتـن بیماری
واگیـر رعایـت می شـود .ایـن حقیقـت علمـی ،چهـارده قـرن پیـش شـناخته شـده نبـود ،امـا رسـول
گرامـی؟ص؟ مـا در مـورد طاعـون بـه ایـن حقیقـت اشـاره كـرده اسـت .در روایتـی از رسـول خـدا ؟ص؟
نقـل شـده اسـت کـه حضـرت فرمـود< :فـإذا مسعتم بـه بـأرض الطاعـون فلا تدخـوال عليـه ،و إذا وقـع
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بأرض و أنمت هبا فال خترجوا فرارا منه؛ هرگاه شـنیدید که در سـرزمینی طاعون آمده ،وارد آنجا نشـوید
و اگـر طاعـون در جایـی رخ داد کـه شـما هسـتید ،بـرای فـرار ،از آنجا خارج نشـوید»( .مالـک بن انس،
1406ق ،ج  ،2ص  ،896ح )23

در بخش نخسـت این روایت ،به کسـانی که در شهرهای دیگر هستند ،سفارش شده که وارد
شـهر طاعـون زده نشـوند .روشـن اسـت کـه ایـن توصیه بـرای پیش گیـری از ابتال بـه بیماری و شـیوع
آن اسـت ،امـا اینکـه در بخـش دوم مـی فرمایـد از شـهر طاعـون زده خـارج نشـوید ،ا گـر بـه معنای تن
دادن بـه بیمـاری و فـرار نکردن از بیماری باشـد ،پذیرفته نیسـت؛ زیرا حفظ جان بی شـک واجب
اسـت ،چنان کـه اهـل بیـت؟ع؟ تصریـح کرده انـد کـه بـرای گریختـن از طاعـون و وبـا ،مـی تـوان از
شـهری بـه شـهر دیگـر یـا از قریه ای بـه قریه دیگـر و یا حتـی از خانه ای به خانـه دیگر رفـت و این کار
جایـز اسـت؛ مگـر بـرای مـرزداران و رزمندگانـی کـه گریزشـان موجـب تسـلط دشـمن شـود( .صدوق،
1403ق ،ج  ،2ص  ،121ح )284

در روایت مطرح شده ،شاید اخبار بازدارنده از خروج مردم از منطقه وبایی ،ناظر به استراحت

دو -مصرف دارو

زمانـی کـه حضـرت محمـد ؟ص؟ به پیامبـری برانگیخته شـد ،بعضی امـور مثل سـحر و کهانت
را تعطیـل کـرد ،ولـی در برخـورد بـا مسـئله طـب آن را تأییـد کـرد .زمانـی هـم کـه نزدیـک بـود فراگیـر
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و پیش گیری و درمان در همان منطقه و پرهیز از آلوده کردن دیگر مناطق باشد؛ زیرا همانگونه که
َ ُُْ َ ُ
ورود بـه منطقـه وبایـی ،برابـر بـا هال کت جان اسـت که خداونـد آن را نهـی کـرده< :ل تلقـوا ِبأ ِیدیك ْم
َ َّْ ُ َ
التلكـه؛ خـود را بـا دسـت خـود بـه هال كـت میفكنیـد> ( ،بقـره )195 :آلـوده کـردن دیگـر مناطـق
ِإل
نیـز نوعـی آسیبرسـاندن به جامعه و مصداق «اضرار به غیر» در سـخن رسـول خدا؟ص؟ اسـت.

شـود نیـازی بـه طبیـب نیسـت ،پیامبر ؟ص؟ ضمـن تأییـد درمان های رایـج آن روز مثل طـب یونانی
و هنـدی و یهـودی ،بـا کلمات مختلـف فرمود که خود را با نسـخه ها و دعاها درمـان کنید؛ زیرا به
پیامبـر؟ص؟ امـر بـه درمـان کـردن شـده اسـت( .مجلسـی ،ج ،59ص  )73ابـی درداء از پیامبـر؟ص؟ نقـل
می کنـد« :إن اهلل أنـزل الـداء و الـدواء ،وجعـل لـكل داء دواء ،فتـداووا و ال تتـداووا حبرام؛ به درسـتی که

خداونـد (تبـارک و تعالـی) بیمـاری و دارو را نـازل کـرده و بـرای هـر دردی دارویی قرار داده اسـت .پس
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خـود را مـداوا کنیـد و به وسـیله حـرام مداوا نکنیـد» ( .همـان ،ص)76
َ
َ َّ َ ُ َّ
ََْ َ
همچنین ،وقتی یکی از پیامبران ؟ع؟ بیمار شد ،گفت«َ :ل أ َت َد َاو ى حت يك َ
ون ال ِذي أمرض ِن
ََ
ُ َّ
َّ
ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ّ َ
ْ
الشـف َاء ِم ِ ّن َو الـد َو َاء ِم ِ ّن؛ طبیب
ه َـو ال ِـذي َيش ِـف ِين فأ ْو َحى اهَّلل عز و جل ل أش ِـفيك حت تتداو ى ف ِإن ِ
نمی خواهـم .خـودش بیمار کرده اسـت و خودش شـفا می دهـد .خداوند به آن پیامبـر وحی فرمود:
من خوبت نمی کنم تا خودت را درمان کنی و دوا و شـفا به دسـت من اسـت» ( .همان ،ص )66

بنابرایـن ،رجـوع به پزشـک متخصص و مصرف دارو ،به پذیرش و تأ کید شـرع مقدس رسـیده
کـه هم سـو بـا آموزه هـای علم پزشـکی نیز هسـت .بنابراین ،اسلام بـا نظر برخـی افراد سـودجو که در
ایـن شـرایط بحرانی ،بر مراجعه نکردن به پزشـک و خوددرمانی تأ کیـد می کنند ،با رد خوددرمانی،
بر لزوم پیروی از دسـتورهای پزشـکان سـفارش می دهد.

سه -مصرف عسل

ٌ َّ
اس؛ در
تأثیـر بهبود بخشـى عسـل ،مدلول صریح آیه قرآنى اسـت كه می فرمایـدِ :
<ف ِيه ِشـفاء ِللن ِ

آن ،بـراى مـردم درمانـى اسـت( >.نحـل )69:مهمتر یـن ویژگـى ای كـه عسـل را از دیگـر داروهـا متمایـز
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می سـازد ،نداشـتن پیامدهـای زیـان آور بـر اندامهاى بـدن و بهبود بخشـیدن به حـال عمومى دیگر
دستگاه هاسـت كه این خود ،در كوتاه كردن زمان بیمارى و سـرعت درمان مؤثر اسـت .دكتر عبد
الحمیـد دیـاب و دكتـر احمـد قرقـوز ،نتایـج پژوهش هـا ،تجربه هـا و آزمایش هـای علمـاى جهان به
ویـژه روسـیه و امریـكا را جمـع آورى كـرده و در زمینـه تأثیـر عسـل در درمـان بیماری هـای تنفسـی،
این گونـه گـزارش می كنند:
اول -در بیمـارى سـل :عسـل ،تأثیـر مفیـدى بـر بیمـارى سـل دارد و شـاید ایـن حسـن تأثیـر در
نتیجـه ،ایـن باشـد كـه عسـل ،مقاومـت بـدن را در مقابل التهاب سـلى افزایـش می دهـد .خوراندن
 150 -100گـرم عسـل بـه بیمـار مبتلا بـه سـل ر یـوى ،موجب می شـود كـه وزن بیمار نسـبت بـه دیگر
بیمارانى كه عسل نخورده اند ،افزایش یابد و از میزان سرفه وى كاسته و شفافیت خون او زیاد شود.
دوم -سـیاه سـرفه و التهاب حنجره و گلو :اینها از بیماری هایى هسـتند كه عسـل در بهبودى
آنها بسـیار مؤثر است.
سـوم -التهـاب ریـه :مصـرف عسـل در التهـاب ر یـه و برطرف كردن سـرفه ،سـودمند اسـت و به
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همیـن علـت ،شـركت دارویـی  Nattermanآلمـان ،عسـل را بـه تركیبـات دارو یـی ضـد سـرفه خـود
اضافه كرده است .برای نمونه ،شربت  Melrosumكه یكى از بهترین داروهاى ضد سرفه و التهاب
قصب الریة به ویژه براى اطفال است ،در بیماری هاى آسم و ذات الریه  ،عسل به صورت شربت
بـه همراه كلرور كلسـیم و محلول دیمدرول مصرف می شـود( .رضایی اصفهانـی ،1381،ص )413

بـه نظـر می رسـد ،بـا توجـه بـه اینکه کرونـا ویـروس یک بیمـاری حاد تنفسـی اسـت و بـا بیماری
سـل در راه هـای انتقـال و نشـانه های بیمـاری تشـابه ز یـادی دارد ،بتـوان گفـت که عسـل بـا افزایش
مقاومـت بـدن ،می تواند در درمان این بیماری ناشـناخته عملکرد بسـزایی داشـته باشـد و در کنار
داروهـای دیگـر ،موجب تسـهیل و سـرعت در بهبـودی گردد.
بنابرایـن ،بـا توجـه بـه تمامـی مطالب بیان شـده در ایـن مقاله ،می تـوان اذعان کرد کـه مطالب
پزشـکی مطـرح در قـرآن ،دارای اعجـاز و شـگفتی اسـت ،در حالـی کـه عقـول بشـر در آن زمـان ،از
کشـف آن عاجز و در این زمان ،از تأثیر ناب آنها در شـگفت اسـت .نکته مهم در این مسـائل ،این
اسـت کـه قوانیـن و مقـرارات قـرآن ،با نظم طبیعت و سلامت جسـم و روح انسـان ،همگون اسـت؛
بـه ایـن معنـا که نمی تـوان در قـرآن مسـئله ای متضاد با سلامت انسـان یافت.

دستاوردهای مهم این مقاله ،عبارتند از:
• دانشمندان با استفاده از احادیث نبوی ،فراگیری علوم پزشکی را واجب کفایی می دانند.
•هیچ گونه تعارضی بین قرآن و علوم پزشـکی وجود ندارد.
•قوانین قرآن با سالمت جسمی و روحی انسان همگونی و تطابق دارند.
•مرتکـب نشـدن بـه گنـاه و رعایـت بهداشـت ،راهکارهـای قـرآن در زمینـه پیش گیـری از

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

نتیجه گیری

شـیوع بیماری هـای واگیـردار همچـون کرونـا هسـتند.
•قرآن در زمینه بهداشت جسمی ،دعوت به غذاهای ّ
طیب و رعایت نظافت و بهداشت
فردی را به عنوان راهکار معرفی می کند.
•دین باوری ،انس با قرآن و شکرگزاری ،جزو مؤلفه های بهداشت روانی خوانده می شوند.
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•کاهـش تعاملات اجتماعـی در هنـگام بـروز بیماری هـای واگیـردار و امـر بـه معـروف در
رعایـت بهداشـت ،راهـکار قـرآن در زمینـه بهداشـت اجتماعـی اسـت.
•توجـه بـه امتحان هـای الهـی ،تـوکل ،دعـا ،قرائـت قـرآن و ِاعمـال دسـتورهای پزشـکی،
راهکارهـای قـرآن در زمینـه درمـان بیماری هـای سـخت درمـان هسـتند.
• ِاعمال دستورهای پزشکی شامل قرنطینه ،رعایت بهداشت ،مصرف دارو و عسل است.
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1آذرنوش،آذرتاش ،فرهنگ معاصر عربی فارسی ،تهران ،نشر نی.1379 ،

2 .2اهتمام ،احمد ،فلسفه احکام ،اصفهان ،اسالم.1344 ،
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8 .8بهرامی ،غالمرضا ،مقاله«دعا و نیایش در آینه علم» ،پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسالمی.1392،
9 .9پور قاسم میانجی ،مژگان ،خورا کهای حالل و حرام ،تهران ،ایمان ،چاپ سوم.1391،
 1010جعفريان ،رسول ،سيره رسول خدا؟ص؟ ،قم ،دلیل ما ،چاپ هشتم.1389 ،
1111جوادى آملى ،عبداهّلل ،صورت و سیرت انسان در قرآن ،قم ،اسراء ،چاپ دوم.1381 ،
1212حبیبی ،رضا و صادقی ،سهیال ،مقاله»پژوهشی پزشکی پیرامون دعا و شفا» ،روزنامه رسالت ،شماره .1386 ،6126
التراث ،چاپ سوم.1374 ،
 1414خـادم ،نیـره  ،مقالـه «مقایسـه تاثیـر آوای قرآن و موسـیقی بر موفقیت تلقیـح داخل رحمی اسـپرم» ،مجله اصول
بهداشت روان ،شماره .1387 ،3
1515ایاب ،عبد الحميد و قرقوز ،احمد ،طب در قرآن ،مترجم :على چراغى ،بی جا ،حفظی ،چاپ سوم.1375 ،
1616الراغب االصفهانی ،ابی القاسم الحسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،نزار مصطفی الباز ،بی تا.
1717رضایی اصفهانی ،محمد علی،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،رشت ،انتشارات کتاب مبین.1381،

درمان کرونا با تمسک به آیات و روایات

1313الحر العاملی ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشـریعه ،قم ،موسسه آل البیت؟ع؟الحیاء

 ،________________1818تعامل قرآن و علوم ،قم ،نشر معارف1390. ،
 1919رحيم پور ،مهناز ،مقاله «راهکار قرآن در بهداشت روانی» ،مجله بشارت ،شماره .1390،82
2020شـیخ صـدوق ،ابـو جعفـر محمدبن على بن حسـين بن بابويه قمـى ،معانـی االخبـار ،مترجـم :عبدالعلـی محمدی،
قم ،جامعه مدرسـین ،چـاپ اول1403،ق.
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2121صانعی ،سید مهدی ،پا کیزگی و بهداشت در اسالم ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.1385 ،
	 22.صفورايـي پاريـزي ،محمدمهـدي و قاسـمی ،سـلیمان ،مقاله«سلامت روان در پرتـو التـزام عملـی بـه آمـوزه هـای
دینـی» ،نشـریه معرفـت ،شـماره .1384 ،97
2323طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو ،چاپ سوم.1372،
2424طيب ،سیدعبدالحسين ،اطيب البيان فى تفسير القرآن ،تهران ،اسالم ،چاپ دوم1369 ،.
2525عاملى ،ابراهيم ،تفسير عاملى ،تهران ،صدوق،،چاپ اول.1360،

2626عالیـی ،حسـینعلی و رضایـی ،حسـن رضـا ،مقاله"مبانـی بهداشـت و سلامت در قرآن"،فصلنامـه علمـی ترویجـی
قـرآن و علم،سـال هفتم،شـماره .1392 ،12
2727قرائتى ،محسن ،تفسیر نور ،مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ،تهران ،چاپ اول1388 ،.
2828مالک بن انس ،الموطا ،بیروت ،دار احیاءالتراث العربی1406 ،ه1985-م.
2929مجلسـى ،محمدباقـر؛ بحـار األنـوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهـار( ع) ،بيروت ،دار إحياء التـراث العربي،چاپ
اول ،بی تا.
3030محمدی ری شـهری ،محمد ،دانشـنامه احاديث پزشـكي ،ترجمه حسـین صابری ،قم ،مؤسسه علمی فرهنگی
دار الحدیث .1385،
 ،___________________3131حکمت نامه امام حسین علیه السالم ،ترجمه عبدالهادی مسعودی ،قم ،دارالحدیث.1387 ،
3232مصطفی زاده ،فریده ،مقاله»آوادرمانی و زایمان بی درد» ،نشـریه تخصصی زنان و مامایی ایران،دوره  ،7شـماره
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3434مکارم شیرازی ،ناصر ،جمعى از نويسندگان، تفسیر نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیه.1371 ،
« 3535موسیقی درمانی با تأ کید بر اعجاز موسیقیایی قرآن کریم» ،روزنامه مردم ساالری ،کد خبر .1387 ،l139992
3636نجاتى ،محمد عثمان ،قرآن و روان شناسى ،ترجمه عباس عرب ،مشهد ،آستان قدس رضوي ،بنياد پژوهشهاي
اسالمي ،چاپ دوم.1369 ،
3737نصیریان ،مریم و ایزدی ،شاهرخ« ،گزارش خالصه مقاالت چاپ شده در خصوص کرونا ویروس جدید (COVID
 )19بر اساس سایت سازمان جهانی بهداشت» ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( دانشکده بهداشت).1398 ،
3838نوری طبرسی ،حسین بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسه آل البیت؟مهع؟الحیاءالتراث،
چاپ دوم.1368 ،
3939نیکبخت نصرآبادی ،علیرضا ،استعانت از قرآن کریم در شفای جسمانی ،تهران ،نشر قبله.1378 ،

4040یوسـفی بیلـه سوار،سـعید ،مقاله"بررسـی نقـش موسـیقی در اثربخشـی موضوعـات سلامت " ،ماهنامـه علمـی
تخصصـی صـدای جمهـوری اسلامی ایـران ،سـال دهـم ،شـماره . 1391 ،60
4141يونگ،كارل گوستاو ،خود ناشناخته (فرد در جامعه هاى امروزى) ،مترجم :مهدی قائنی ،تهران ،چاپ دوم.1393،
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رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی
فاطمه جعفری فر ،1پروین حبیبی ،2طاهره کهزادوند ،3زهرا سـادات مطلبی ،4مریم قرائی
6
زیر نظر :ریحانه سادات هاشمی (شهیدی)
5

چکیده
مقالـه حاضـر ،در صـدد اثبـات وصایـت و نبـوت حضـرت شـیث؟ع؟ اسـت کـه توسـط حضـرت آدم؟ع؟ به دسـتور
الهـی انجـام پذیرفت .وی به عنوان وصی حضرت آدم؟ع؟ عهدهدار مسـئولیت نبوت و اجرایی کردن قوانین الهی بین
امـت بنـی آدم و تثبیـت بندگـی ،بیـن انسـان هـا گردیـد .امـر وصایـت از آنجـا اهمیت مییابـد که تـداوم راه نبوت اسـت.
حضـرت شـیث؟ع؟ در کنـار وصایـت ،مسـئولیت مهـم نبـوت را نیـز عهـدهدار شـد .وی دارای ُص ُحـف یـا کتـاب بود که
وصایـای حضـرت آدم؟ع؟ را در بـر داشـت و پـس از رحلـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه اجرایـی کـردن وصیت هـای حضـرت
آدم؟ع؟ پرداخت .در اینکه آیا حضرت شیث؟ع؟ دارای حکومت بوده یا نه؟ بنابر نقل های روایی ،تفسیری و تاریخی،
نظرهـای گوناگونـی دیده میشـود کـه برخی ،بیانگر تقیه حضرت شـیث؟ع؟ بودهانـد ،اما در مجمـوع ،میتوان حکومت
وی را در برخـی مناطـق یـا پـس از رحلـت حضـرت آدم؟ع؟ به اثبات رسـانید .ایـن تحقیق ،بـر اسـاس روش کتابخانهای
و شـیو ه توصیفی ـ تحلیلی انجام شـده اسـت.
واژگان کلیدی :حضرت شیث؟ع؟ ،وصایت ،نبوت ،حکومت

 .1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران و طلبه سطح  2جامعه الزهرا؟اهع؟jafarifar2010@gmail.com .
 .2طلبه سطح  3تفسیرparvinhabibi59@gmail.com .
 .3طلبه سطح  3تفسیرkohzadi2018@gmail.com .
 .4طلبه سطح  3تفسیرzahrasadat.motallebi@gmail.com .
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثm.gharaei255@gmail.com .
 .6دکتری شیعهشناسی سطح  3تفسیر و علوم قرآن rey.hashemi@chmail.ir

مقدمه
انسـان زندگـی جمعـی و اجتماعـی دارد و جامعـه نیازمنـد رهبری اسـت که هدایـت خلق را به
عهده بگیرد و شایسـته اسـت که آفریدگار متعال ،این راهنما را مشـخص کند تا انسـان ها در این
مسـیر دچـار خطا و انحراف و گمراهی نشـوند.
خداونـد متعـال حضـرت آدم؟ع؟ و ح ّـوا را خلق کرد و از آن دو انسـان های بسـیاری را در زمین
گسـترانید و به وی علم اسـماء را آموخت .بنابراین ،وی از علم و آ گاهی کافی برای زندگی بر روی
زمیـن برخـوردار گردیـد .نیازمنـدی جامعـه به رهبـری الهی ،موجب شـده تـا اندیشـمندان حضرت
آدم؟ع؟ را پیامبـری از جانـب خـدا و راهنمـای اولیـه بشـر بداننـد ،هـر چنـد قـرآن بـه نبـوت حضرت
آدم؟ع؟ تصریح نکرده اسـت.
از آنجـا کـه حیثیـت اجتماعـی انسـانها از ابتـدا کامـل نیسـت و بـه تدر یـج رشـد میکند ،پس
از وی ،وصـی و جانشـین او بایـد ایـن سـیر تکاملـی را عهـدهدار شـود .نـام وصـی حضـرت آدم؟ع؟
هرچنـد در قـرآن نیامـده ،در تفاسـیر و روایـات ،حضـرت شـیث؟ع؟ بـه عنـوان جانشـین حضـرت
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آدم؟ع؟ ذکـر شـده اسـت و از آنجـا کـه انسـان های بعد از حضـرت آدم؟ع؟ نیـز باید از وجـود راهنما
بهرهمنـد شـوند ،مطالعـه ایـن امـر نیازمنـد بررسـی در تفاسـیر ،روایـات و نقل هـای تاریخـی اسـت.
دربـاره نبـوت و حکومـت حضـرت شـیث؟ع؟ می پرسـند کـه آیا ایشـان بـه نبوت هـم برگزیده شـد و
آیـا حکومتـی بـر روی زمیـن تشـکیل داد یـا نه؟
ایـن مقالـه ،در صـدد آن اسـت کـه نخسـت بـه اثبـات وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ از طریـق
روایـی بپـردازد و سـپس نبـوت آن حضـرت را از طـرق عقلـی و نقلـی اثبـات کند .در صـورت اثبات
وصایـت و نبـوت ،ایـن بحث مطرح اسـت کـه آیا آن حضـرت؟ع؟ دارای حکومت بود یـا خیر که بر
اسـاس قرائـن ،میتـوان در ایـن بـاره نظـر داد و حکومـت احتمالـی ایشـان را تأییـد نمود.

وصایت و اهمیت آن
«وصـی» در لغـت  ،یعنی متصل شـدن و متصل کردن (قرشـی ،1371،ج ،7ص )223و بر اسـاس
ریشـهاش ،بـه معنـای عهـد بـرای رسـیدن بـه کاری اسـت .وصـی ،بـر وزن فعیـل ،بـه معنـای کسـی
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اسـت کـه متصف بـه تعهـد و رسـاندن اسـت( .مصطفـوی ،1368 ،ص)140

وصـی ،در اصطلاح بـه کسـی میگوینـد که موصـی ،بـه او نیابت می دهد تـا در امـور مربوط به
زندگـی او ،پـس از مـرگ وی رسـیدگی و تصـرف کنـد( .طریحـی ،1375 ،ج ، 1ص ،)440یعنـی موصـی
کارش را بـه کار وصـی وصـل می کنـد( .قرشـی ،1371 ،ج ،7ص  )223و وصایـت انبیـا همـان والیـت،
یعنـى سرپرسـتى و زعامـت امـور دینى و دنیـوى اسـت( .فرهنگ شـیعه ،ص)456

تعیـن وصـی در زندگـی انبیـا ،از ّ
سـنتهاى رایـج همـه پیامبـران از حضـرت آدم تـا خاتـم بوده

اسـت .پیامبـران الهـى؟مهع؟ در امتهـاى پیشـین نیـز هنـگام غیبـت یـا بـراى روزگار پـس از مـرگ
خویـش ،وصـى برمىگزیدهانـد .هـدف ایشـان ،تـداوم راه رسـالت و مانـدگاری آن راه میـان امتهـا
بـوده اسـت .در آیـات قرآن ،جانشـینی هارون؟ع؟ برای حضرت موسـی؟ع؟ فرقـان )35:و وصایت
و والیـت حضـرت علـی؟ع؟ بـرای پیامبـر اکـرم؟ص؟ (مائـده )55:ذکـر شـده اسـت .روایـات نیـز بـر
وصایـت انبیـا داللـت دارنـد .حضـرت آدم؟ع؟ ،شـیث؟ع؟ را وصـی کـرد و نـوح؟ع؟ ،سـام؟ع؟ را و
ابراهیم؟ع؟ ،اسـحاق؟ع؟ را و موسـى؟ع؟ ،هارون؟ع؟ را و عیسـى؟ع؟ ،شمعون؟ع؟ را و سرانجام،
پیامبـر اسلام؟ص؟ ،حضـرت علـى؟ع؟ و یـازده فرزنـد معصـوم او را به وصایـت خود برگز یـد( .فرهنگ

اهمیـت وصایـت را از آنجـا فهمیدکه اگر نبی ،امر پـس از خود را رها کند و امور را به افراد نااهل
بسپارد ،امور الهی ،بدون پشتوانه رها می شود و تمامی زحمات انبیای الهی برای اقام ه امر توحید
نقلی اثبات شـده ،یکـی از اعتقـادات مهم
از بیـن مـی رود .ایـن اعتقـاد کـه بر اسـاس ادلـ ه عقلـی و ِ
در میـان شـیعیان اسـت و منابـع دیگـر مذاهـب اسلامی ،آن را بـه عنـوان اعتقـاد شـیعیان مطـرح
کردهانـد« .شـیعیان على بن ابـى طالب؟ع؟ معتقدند که خـدا هیچ دورانى را از قائـم به حق اهلل كه

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

شـیعه ،ص ،456مجلسـی ،بی تـا  ،ج  ،9ص 325؛ ج  ،22ص 149؛ ج  ،38صـص  221و)287

یـا پیامبـر و یـا وصـى منصـوص بنـام از طـرف خـدا و پیامبـر اسـت،خالـى نمی گـذارد ،ولـی گروهـی
در مقابـل آنهـا پنداشـتهاند كـه خـدا و پیامبـر ،كار را بـه امـت واگذاشـتهاند تـا یكـى را از میـان خـود
انتخـاب كنند و بـه امامت بردارنـد»( .مسـعودی1409 ،ق ،ج  ،1ص)49
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اثبات وصایت حضرت شـیث؟ع؟ و تداوم وصایت در انبیای بعدی
اثبات وصایت از دیدگاه شـیعه ،در کالم ائمه؟مهع؟ نمودار اسـت؛ زیرا خداوند متعال هیچ گاه
زمیـن را از حجـت خالـی نمیگـذارد .امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـولخدا؟ص؟ میفرمایـد« :مـن
سـید پیغمبرانم و وصی ام ،سـید اوصیا اسـت و اوصیای او سادات اوصیا هستند .همانا آدم؟ع؟
ّ ّ
ّ ّ
عزوجـل بـه او وحـى
عزوجـل خواهـش كـرد برایـش یـك وصـى شایسـته قـرار دهـد .خـداى
از خـداى
كـرد اى آدم؟ع؟ بـه شـیث؟ع؟ كه هبة اهَّلل پسـر آدم؟ع؟ اسـت ،وصیت كن و شـیث؟ع؟ به پسـرش
شـبان؟ع؟ ( .»...ابـن بابویـه ،1395 ،ج ،1ص )318

بدین ترتیـب ،امـر وصایـت ،با حضرت آدم؟ع؟ آغاز شـد و تا زمان پیامبـر؟ص؟ ادامه یافت .اگر
جریـان نبـوت و وصایـت ،در بخشـی از عالـم هسـتی قطـع گـردد ،تـداوم آموزه هـای الهی به واسـطه
فرسـتادگانش از بیـن مـی رود و هـدف خداونـد متعـال از کمـال انسـانی ،بـه منصـه ظهـور نخواهـد
رسـید .بـه همیـن علـت ،امـر وصایـت تـا پیامبـر اسلام؟ص؟ تـداوم یافـت« :آدم بـه هبـة اهَّلل وصیـت
كرده بود و دسـتور آمده اسـت در وصیت هر پیغمبرى ،تا خدا محمد ؟ص؟ را مبعوث كرد»( .کلینی
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(ط  -اإلسلامیة)1407 ،ق ،ج ، 8ص )115

وصایـت ،در حقیقـت تـداوم نبـوت اسـت؛ ز یـرا خداونـد متعـال از ایـن طریـق ،علمـی را کـه به
حضـرت آدم؟ع؟ آموخـت (بقـره ،)31:از طریق وصی به نسـل های بعدی منتقل کـرد .بنابر روایات،
«خداونـد بـه آدم؟ع؟ فرمـود :آثـار نبوتـت را در فرزنـدت هبـة اهَّلل بـه امانـت سـپار و مقـرر دار؛ ز یـرا مـن
هرگـز دنبالـه علـم و ایمـان و اسـم اكبـر و آثـار نبـوت را از نسـل تـو تـا روز رسـتاخیز قطـع نكنـم و هرگـز
زمیـن را از عالمـى تهـى نـدارم كه وسـیله فهم دیـن و معرفت طاعتم باشـد و وسـیله نجات هر كس
كـه تا زمـان نوح؟ع؟ متولـد گـردد»( .همـان ،ص )114

دالیل نقلی مبتنی بر امر وصایت در کتب تاریخی و تفسیری ،بیان کننده آن است که وصایت،
از حضـرت آدم؟ع؟ آغـاز شـده و او بـه حضـرت شـیث؟ع؟ وصیـت کـرد (عیاشـی1380،ق ،ج ،1ص
104؛ یعقوبـى ،بیتـا ،ج ،1ص 7؛ طبـری1378 ،ق ،ج ،1ص )158و شـیث؟ع؟ را وصـی (الهاشـمی1410،ق،
ج ،1ص33؛ یعقوبـى ،بیتـا ،ج ،1ص  )7و خلیفـه (جانشـین) خـود قـرار داد ( .کلینـی1429 ،ق  ،ج ،1ص
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557؛ مسعودی 1409،ق ،ج  ،1ص 29؛ ابن بابویه ،1385 ،ج ،1ص  )19این نقل ها بیان کننده انتقال اولیه

علـوم حضـرت آدم؟ع؟ بـه حضـرت شـیث؟ع؟ از طر یـق وصایـت اسـت و تـداوم ایـن امـر ،در کالم
معصومـان؟مهع؟ مشـهود اسـت کـه اتصال سلسـله انبیـا و اوصیـای الهی تـا پیامبر؟ص؟ ادامه داشـته
اسـت .ایـن مطلب را می تـوان از کالم امام باقـر؟ع؟ دریافت ،آنجا که می فرماید « :رسـول خدا؟ص؟
فرمـود :به راسـتى نخسـتین وصـى روى زمین ،هبـة اهلل ،پسـر آدم ؟ع؟ بود و پیغمبرى در نگذشـت،
جـز اینكـه وصى داشـت ...و به راسـتى ،على بن ابـى طالب؟ع؟ )هبـة اهلل محمد؟ص؟ بـود( .کلینی،
1429ق  ،ج ،1ص )557

انتقـال علـم نبـی؟ص؟ توسـط وصـی ؟ع؟ در جامعـه ،بـرای اجرایـی کـردن اوامـر پـروردگار توسـط
پـا کان و برگزیـدگان الهـی اسـت .پـس هر کس به امـر وصی عمل کنـد ،به امر نبی عمل کرده اسـت
و بـه همیـن علـت« ،جبرائیـل به پیامبـر؟ص؟ خبر داد کـه خداوند ،علـی؟ع؟ و پیروان و دوسـتداران
او را عـذاب نمـی کنـد ،همان گونـه کـه شـیث؟ع؟ و هرکـس را کـه بـه شـیث؟ع؟ تولـی جسـت؛
سـام بن نوح؟ع؟ و هرکس که به سـام؟ع؟ تولی جسـت؛ آصف جانشـین سـلیمان ؟ع؟ و پیروانش؛
یوشـع ؟ع؟ جانشـین موسـی؟ع؟ و پیروانـش را و شـمعون جانشـین عیسـی ؟ع؟ و پیروانـش را.»...
(کوفـی1410 ،ق ،ص )378

و مانـع از عـذاب الهـی میشـود؛ زیـرا وصـی ،نقطـ ه اتصال بـه خداوند متعـال ،از طریق نبی اسـت.
یشـود؛ از آنجـا کـه پیامبـر؟ص؟
یکسـانی و شـباهت کار انبیـای الهـی ،از روایـات اسـتنباط م 
نسـبت خـود را بـه حضرت علی؟ع؟ به نسـبت حضـرت آدم؟ع؟ به حضرت شـیث؟ع؟ ،از حیث
وصایـت مطـرح میکنـد« :ای علـی؟ع؟ پـس از مرگـم ،تـو نسـبت بـه مـن ،مانند شـیث ؟ع؟ نسـبت
بـه آدم؟ع؟ و ماننـد سـام؟ع؟ بـه نوح؟ع؟ و مانند اسـماعیل ؟ع؟ بـه ابراهیم؟ع؟ و مانند یوشـع؟ع؟

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

ایـن روایـت ،بیان کننـد ه آن اسـت کـه عمـل کردن طبـق امر وصـی ،مطابق دسـتور الهی اسـت

بـه موسـى؟ع؟ و ماننـد شـمعون؟ع؟ بـه عیسـى؟ع؟ هسـتی .... .اى علـى؟ع؟ تـو وصى منـى»( .ابن
بابویـه ،1376 ،ص 367؛ طوسـی1414 ،ق ،صـص 591و)592

مجمـوع ایـن روایـات ،در بردارنده اهمیت امر وصایت در انبیای الهی از اولین پیامبر تا پیامبر
خاتم است.
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وصایت حضرت شیث؟ع؟ به دستور خدا
تـداوم راه نبـوت ،مشـروط بـه اجرایـی کـردن آن ،بنـا بـر دسـتور الهـی و عملکـرد درسـت اسـت و
ضمانت اجرایی آن ،جز از طریق خداوند متعال میسـر نیسـت .بنابر این امر ،شـیعه معتقد اسـت
کـه امـر وصایـت ،بایـد بـه امـر الهـی باشـد و وصایت حضرت شـیث؟ع؟ نیـز بـه فرمان الهـی صورت
گرفـت« :اى آدم! بـه شـیث كه هبة اهَّلل پسـر آدم اسـت ،وصیـت كن»( .ابـن بابو یـه1376 ،ق ،ص 442؛
ابـن بابویـه1395 ،ق ،ج  ،1ص)26

انبیـای الهـی در امـر وصایـت ،سـعی در انتخـاب بهترینهـا را داشـتند و بـه سـبب ارتبـاط بـا
ّ ّ
عزوجـل ،انتخـاب ایـن امـر را بـه عهـد ه خـدا می گذاشـتند و از خـدا درخواسـت اوصیـای
خداونـد
شایسـته درخواسـت میکردنـد .در حدیثی از رسـول خدا؟ص؟ روایت شـده اسـت« :آدم؟ع؟ از خدا
ّ ّ
ّ ّ
عزوجل به سـوى او وحى
عزوجـل درخواسـت كـرد كـه وصى شایسـتهاى بـراى او قرار دهـد .خـدای
فرسـتاد كه من پیغمبران را به وسـیله نبوت گرامى داشـتم ،سپس از آفریدگانم آفریدهاى را برگزیدم
و برگزیدگانشـان را اوصیـا سـاختم .آدم ؟ع؟ گفـت :پـروردگارا پس وصـى مرا بهترین اوصیـا قرار ده!
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خدا به سوى او وحى فرستاد كه :اى آدم ؟ع؟ ،شیث؟ع؟ را به وصایت انتخاب كن .پس آدم ؟ع؟
شـیث ؟ع؟ را وصى خود سـاخت و او هبةاهَّلل بن آدم اسـت و شـیث ؟ع؟ به پسـرش شـبان وصیت
كـرد ... ،و شـبان بـه محلـث ،محلـث بـه محـوق و محـوق بـه غثمیشـا وصیـت كـرد و غثمیشـا بـه
اخنـوخ، همـان ادریـس پیمبـر؟ع؟ وصیـت كـرد .ادریس بـه ناحورا وصـى کـرد و (ناحـورا) ناجور به
نـوح؟ع؟ و نـوح بـه سـام و سـام بـه عثامـر و عثامـر بـه برغیثاشـا و برغیثاشـا بـه یافـث و یافـث بـه ب ّـره
و ّبـره بـه جفسـیه و جفسـیه بـه عمـران وصیـت کرد .سـپس عمـران بـه ابراهیـم خلیـل؟ع؟ و ابراهیم
خلیل؟ع؟ به پسـرش اسـماعیل؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ به اسحاق؟ع؟ و اسحاق؟ع؟ به یعقوب؟ع؟
و یعقـوب؟ع؟ بـه یوسـف؟ع؟ و یوسـف؟ع؟ بـه بثر یـاء و بثر یـاء بـه شـعیب؟ع؟ و شـعیب؟ع؟ بـه
موسـى بن عمران؟ع؟ و موسـى بن عمران؟ع؟ بـه یوشـع بن نون؟ع؟ و یوشـع بن نون؟ع؟ بـه داوود؟ع؟
و داوود بـه سـلیمان؟ع؟ و سـلیمان؟ع؟ به آصف بن برخیـا؟ع؟ و آصف بن برخیـا ؟ع؟ به ّ
زكریا؟ع؟
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و ّ
زكریـا؟ع؟ بـه عیسـى بن مریم ؟ع؟ و عیسـى بن مریم بـه شـمعون بن حمون الصفـا وصیـت کـرد.
زكریـا؟ع؟ و یحیى بن ّ
همچنیـن ،شـمعون بـه یحیى بن ّ
زكریـا؟ع؟ بـه منـذر و منـذر بـه سـلیمه و

سـلیمه بـه بـرده وصیـت كـرد .رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود :و بـرده هـم وصایـت را بـه مـن سـپرد و مـن آن
یسـپارى و وصـی تـو آن را بـه اوصیـای
را بـه تـو مـی سـپارم یـا علـى؟ع؟ تـو نیـز آن را بـه وصـى خـود م 
تـو از فرزندانـت ،یكـى پـس از دیگـرى»( .ابـن بابویـه1413 ،ق ،ص 443؛ طوسـی۱۴۱۴ ،ق ،ج ،1ص  442و

صـدوق ،1376 ،ص.)402
این روایت ،اتصال سلسله انبیا و اوصیای الهی از حضرت آدم؟ع؟ به شیث؟ع؟ و همچنان
ّ ّ
عزوجـل را نشـان می دهـد؛ زیـرا
تـا پیامبـر خـدا؟ص؟ را بیـان می کنـد و گزینـش آنهـا بـا نظـر خداونـد
نبی؟ص؟ به تنهایی نمیتواند تشـخیص دهد که چه کسـی شایسـتگی وصایت او را دارد ،هر چند
ممکن است از طریق قرائنی بیابد که کدامین فرزند یا بستگان او شایستگی این امر را دارند ،ولی
بـرای قطـع و یقیـن ،نیازمنـد وحـی الهی اسـت .به همین سـبب ،حضـرت آدم؟ع؟ در ایـن زمینه از
خداوند خواست تا وصی او را تعیین کند و خداوند نیز اولین وصی را حضرت شیث؟ع؟ برگزید.

وصیت های آدم و شیث؟امهع؟
حضـرت آدم؟ع؟ پـس از آنکـه وصـی خود را شـناخت و در مـورد او اطمینان پیدا کـرد ،از علوم
بود که برای عبادت ،آشـنایی به آنها برای حضرت شـیث؟ع؟ الزم بود .حضرت آدم؟ع؟ ساعات
شـب و روز را بـا عبـادت خـاص در هـر یك از سـاعتها به شـیث؟ع؟ آموخـت و فرمود« :پسـرم ،در
زمیـن توفانـى شـود؛ توفان نوح؟ع؟ كـه هفت سـال دراز باشـد( ».طبـری 1387،ق  ،ج ،1ص )152البته
مانعـی هـم نـدارد که برخـی علوم را حضرت شـیث؟ع؟ به طـور مسـتقیم از خداوند متعـال آموخته
باشـد ،چنان که برخی منابع ،آموزش سـاعات شـبانه روز و عبادات آن را به طور مستقیم از جانب

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

الهـی کـه خـدا به وی آموخته بود ،به وصی خود آموزش داد .یکی از این علوم ،سـاعات شـبانه روز

خداونـد متعـال دانسـتهاند« :خداونـد بـود کـه بـرای شـیث ،علـم سـاعات شـب و روز را معلـوم كرد
و عبادتـى كـه در آن اوقـات بایـد انجـام داد ،بـه او آموخـت( .رازی1408 ،ق ،ج ،6ص 347؛ کاشـانی،
بیتـا ،ج ،3ص )226

حضـرت آدم؟ع؟ هنـگام زندگـی بـر روی زمیـن ،از نعمت هـای زمینـی اسـتفاده میکـرد و آنچه
را بـه علـم الهـی آموختـه بـود ،بـه فرزنـدش شـیث؟ع؟ آموخـت کـه آنچـه از طر یـق روایـات بـه دسـت
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آمده ،سـفارشهای حضرت آدم؟ع؟ به شـیث ؟ع؟ درباره اسـتفاده از زیتون (کلینی1430،ق ،ج ،12

ص  )485و انـار (همـان  ،ص )546اسـت.
یکـی از مسـائل مهـم در تداوم نسـل آدم؟ع؟ ،کیفیت تداوم این نسـل بر روی زمین بـود .از آنجا
کـه قابیـل بـا قتـل برادر خـود ،دچار گناه عظیمی شـد و بنا به نقل قـرآن ،گناه آن همچـون قتل همه
انسـان ها بـود (مائـده31:و ،)32حضـرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ وصیت کـرد که هرگز نـزد قابیل نرود و
شـیث؟ع؟ نیز به این دسـتور عمل کرد( .طبرى1378 ،ق ،ج  ،1ص )159
همچنیـن ،آدم؟ع؟ وصیـت کـرد کـه فرزنـدان شـیث؟ع؟ بـا فرزنـدان قابیـل ازدواج نكننـد (ابـن

سـعد1410،ق ،ج ،1ص )33؛ ز یـرا حضـرت آدم ؟ع؟ زنـا و شـراب خوارى و تباهـى را میـان فرزنـدان
قابیل دید و سـفارش كرد كه فرزندان شـیث؟ع؟ با فرزندان قابیل زناشویى نكنند( .طبری1387 ،ق

 ،ج ،1ص ( )168یعقوبـى ،بی تـا ،ج ،1ص )8هـر چنـد بـه نقـل برخـی منابـع ،ایـن وصیـت عملـی نشـد و
فرزنـدان شـیث؟ع؟ از کـوه فـرود آمدنـد و پـس از چندی بـا فرزنـدان قابیـل ازدواج کردند( .ابن سـعد،
1410ق ،ج  ،1ص )33
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حضرت آدم ؟ع؟ وصیت خود را نوشـت و به شـیث؟ع؟ داد و سـفارش کرد که آن را از قابیل و
فرزندان وى مخفی کند؛ زیرا قابیل بر اثر حسـادت به هابیل و علم خاص هابیل ،اقدام به کشـتن
وی خواهد کرد .به همین سبب ،شیث؟ع؟ و فرزندانش علوم نزد خود را مخفی میکردند و قابیل
و فرزندانش از دانش بهرهمند نبودند( .طبری1387 ،ق ،ج ،1ص)159

یتـوان بـه مرثیـه او اشـاره کـرد .آدم؟ع؟ بعـد از کشـته
از دیگـر وصیت هـای حضـرت آدم؟ع؟ م 
شـدن هابیل ،برای هابیل مرثیهای (به زبان سـریانى) داشـت .او به شیث؟ع؟ وصیت كرد كه این
مرثیـه را بـه فرزندانـت بیامـوز تـا بخواننـد و پند بگیرند .شـیث؟ع؟ مرثیـه را به فرزندان خـود آموخت
و همچنـان نسـل بـه نسـل ،آن را وصیـت مىكردنـد و مىآموختنـد( .رازی1408 ،ق ،ج ،6ص 346
وکاشـانی ،بیتـا ،ج ،3ص )225

بزرگداشـت انبیـای الهـی ،از اموری اسـت که در وصیـت حضرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ دیده
میشـود ،چنان کـه آدم؟ع؟ بـه شـیث؟ع؟ امـر کـرد كـه بدنـش را حفـظ کنـد و پـس از مـرگ ،او را در
«مغـارة الكنـز» قـرار دهـد و نیـز سـفارش کـرد کـه هر نسـلى هنـگام مرگ ،نسـل دیگـر را وصیـت كند.
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همچنین ،وصیت کرد در میان فرزندان آدم؟ع؟ به پاخیزد و آنان را به پرهیزگارى و نیكو پرستیدن
خـدا وادارد( .یعقوبـى ،بیتا ،ج ،1ص)7

حضـرت آدم؟ع؟ هنـگام فـوت ،همـه فرزندانـش را جمـع کـرد و بـه آنهـا گفـت« :ای فرزندانـم،
خداونـد ضمـن وحـی ،بـه مـن امـر فرمـود کـه بـه شـما وصیـت کنـم سـخنان بهتر ی ِـن فرزندانـم را کـه
«هبـة اهلل» اسـت ،بشـنوید و فرمـان او را اطاعـت کنیـد کـه او جانشـین مـن در میـان شماسـت»،
فرزنـدان آدم؟ع؟ گفتنـد« :بـه سـخنان او گوش فـرا می دهیم و مطیع امر او هسـتیم و بـا او مخالفت
نمی کنیم .پس آدم؟ع؟ امر کرد تابوتی (صندوقچهای) بسـازند .وقتی صندوقچه سـاخته شـد ،آن
حضـرت علـوم نـزد خود و علم اسـماء و وصیت را داخل آن قرار داد و آن را تسـلیم هبة اهلل کرد و در
مـورد آن ،بـه او دسـتورهایی داد و فرمـود« :ای هبة اهلل! گوش فرا بده ،هنگامـی که من از دنیا رفتم،
مـرا غسـل بـده و کفـن کن و بـر من نماز بگـزار و در مقبره قـرار ده .فرزنـدم خداوند تبـارک و تعالی مرا
در زمیـن هبـوط کـرد و خلیفـه خـود در آن قـرار داد تـا حجـت او بـر مخلوقاتـش باشـم .مـن نیـز بـه امر
خداونـد ،بـه تـو وصیـت می کنـم و تـو را بـر روی زمیـن ،بعـد از خـود ،حجت خدا بـر مخلوقاتـش قرار
میدهـم .پـس تـو بایـد قبـل از مـرگ ،وصـی و حجتـی قـرار دهـی و تابـوت و هـر آنچـه را در آن اسـت،
مـن کـه نامـش نـوح؟ع؟ اسـت ،توفـان مهلکـی اتفـاق خواهـد افتـاد .در آن توفـان ،هرکـس بر کشـتی
او نشسـت ،نجـات خواهـد یافـت و هرکـس عقـب مانـد ،غـرق می شـود .بـه وصـی خـودت ،حفـظ
تابـوت و محتویـات آن را سـفارش کـن و هـر وصـی بایـد وصیـت خـود را در آن قـرار دهـد و بایـد آنهـا
سـفارش تابـوت را به جانشـین بعدی برسـانند .پس هرکس کـه پیامبری نـوح؟ع؟ را درک کرد ،باید
همـراه او بـر کشـتی بنشـیند و هـر آنچـه در آن اسـت ،در کشـتی نـوح؟ع؟ قـرار دهـد و هیـچ کـس از

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

نبوت مردی از نسـل
همان گونه که به تو سـپردم ،به او تسـلیم و او را آ گاه کنی که به زودی در زمان ِ

نـوح؟ع؟ عقـب نمانـد .ای هبـة اهلل و ای فرزندانـم ،از قابیل و فرزندانـش برحذر باشـید .به تحقیق،
آنچـه را بـا برادرتـان هابیـل کـرد ،میدانیـد .بنابرایـن ،از او و فرزندانش به دور باشـید ،بـا آنها ازدواج
نکنیـد و تـو بایـد ای هبـة اهلل بـا بـرادران و خواهرانـت در بـاالی کـوه سـاکن شـوید و از او و فرزندانـش
کنـاره بگیریـد و قابیـل ملعون و فرزندانـش را در دامنه کوه رها کنید( .عیاشـی1380،ق ،ج ،1ص )307

بدین ترتیـب ،وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ در نـزد تمام فرزنـدان آدم؟ع؟ به شـهادت گرفته شـد تا
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اتمـام حجتـی بـر آنـان باشـد و در وصایـت وی شـک نکننـد و بـه وصیت هـای حضـرت آدم؟ع؟ بـر
اسـاس رهبـری حضرت شـیث ؟ع؟ عمـل کنند.
امر وصایت ،در شـیث ؟ع؟ نیز از طریق پسـرش شـبان (ابن بابویه1413 ،ق ،ج ،4ص 175؛ طوسی،
1414ق ،ص 442؛ ابن بابویه1376 ،ق ،ص 402؛ ابن بابویه1395 ،ق ،ج ،1ص  )318یا انوش (یعقوبى ،بی تا،

ج ،1ص )9تـداوم یافـت و یکـی از فرزنـدان خـود را وصـى قـرار داد و او را بـه نگـه دارى بـدن آدم؟ع؟ و
پرهیـزگارى و واداشـتن قومش بـه پرهیزگارى و نیكو پرسـتیدن خدا امر فرمود( .همـان) امر وصایت،
بدین وسـیله از حضرت آدم؟ع؟ آغاز شـد و نسـل به نسـل در انبیای الهی تداوم یافت.

ُص ُحف حضرت شیث؟ع؟

ُ
«ص ُحـف» در لغت ،جمع صحیفه اسـت( .جوهـری1376،ق ،ج ،4ص 1384؛ قرشـی ،1371،ج،4
َ

ص َ )110ص ِحیفـه ،بـه كاغـذ یـا هـر چیـزى می گوینـد كه بـر آن نوشـته مىشـود( .ابـن فـارس1404 ،ق ،ج

 ،3ص  « )334صحیفه ،گسـتردگی در قطعهای از جنس فلز ،کاغذ یا ...اسـت؛ خواه مادی باشـد
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یـا معنوی ،نوشـته یا ظرف باشـد»( .مصطفـوی ،1368 ،ج  ،5ص)197

در اصطالح ،مراد از ُص ُحف پیامبران در آیات قرآن ،كتابهاى پیامبران است( .قرشی،1371 ،

ج  ،4ص ُ )110ص ُحـف انبیـا ،یعنـی آنچـه مـادی بـوده و بر انبیـا از معـارف الهی ،احـکام و آیات نازل

می شـده اسـت .ایـن الـواح ،از جنسهـای مختلـف بودنـد کـه برحسـب زمـان ،از پوسـت دباغـی
شـده ،کاغـذ و ...بـوده اسـت .ویژگی هـای ایـن ُص ُحـف ،بـه طـور مسـتند بـرای مـا مشـخص نشـده
اسـت( .مصطفـوی ،1368 ،ج  ،5ص)198
ً
تفـاوت ُص ُحـف و کتـاب ،ایـن اسـت کـه کتـاب ،یـک یـا چنـد برگـه اسـت ،امـا ُص ُحـف حتما

چندین برگه است .البته کتاب به معنای نوشته (نه برگه) هم آمده است .برای مثال ،در آیه قرآن
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ
ً ْ
طـاس؛ و ا گـر مكتو بـى ،نوشـته بـر كاغـذ ،بـر تـو نـازل مىكردیم>.
آمـده< :و لـو نزلنـا عليـك ِكتابـا ِف ِقر ٍ
(انعـام )7:یعنـی کتاب ،در کاغذ اسـت و ا گـر کتاب ،همان مکتوب بود ،ذکـر قرطاس (کاغذ) زیبا
نبود( .عسـکری1400 ،ق  ،ص )288

پیامبـران الهـی دارای کتـاب یـا ُص ُحـف بودهانـد کـه دربردارنـد ه علـم انبیـای پیشـین بـوده و
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نـام برخـی از ایـن ُص ُحـف و کتـب در قـرآن آمـده اسـت .هر چنـد در قـرآن کریم بـه طور مسـتقیم نام
حضـرت شـیث ؟ع؟ و ُص ُحـف وی نیامـده ،بـه طـور غیـر مسـتقیم به نبـوت انبیـا و ُص ُحف ایشـان
َ ََ ْ َ ْ
َ
َ َْ
َ َ
ً َ َ
<و لقـد أ ْر َسـلنا ُر ُسلا ِم ْـن ق ْب ِلك ِم ْ ُن ْـم َم ْـن ق َص ْصنا َعل ْيـك َو ِم ْ ُن ْـم َم ْـن ْل نق ُص ْص
اشـاره شـده اسـت:
َ َ
َعل ْيـك( >.غافـر )7:این آیه اشـاره به پیامبرانی دارد که در قرآن نام آنهـا نیامده و یکی از آنهاحضرت
َََ َ َ ْ
َْ َ
َ َْ ّ ُ َ ّ ً َ ْ َ َ
ين َيد ْي ِـه َو أن َـز ل
شـیث ؟ع؟ اسـت .در ذیـل تفسـیر آیـه < ن ّـز ل َعل ْيـك ال ِكتـاب ِبال ِـق مص ِدقـا ِلـا ب
َّ َ ْ ْ َ
الت ْـو راة َو ِال نيـل> (آل عمـران )3 :نیـز در تفسـیر «لمـا بیـن یدیـه» بـه ُص ُحـف شـیث؟ع؟ اشـاره شـده،
یعنـی قـرآن تصدیق کننده آن ُص ُحف اسـت( .حسـین بن علی علیه السلام1430 ،ق ،ص 111؛ مجلسـی،
1363ق ،ج ،9ص )285

تعـداد ُص ُحـف حضـرت شـیث؟ع؟ بـر اسـاس منابـع  29یـا پنجـاه صحیفـه ذکـر شـده اسـت.
مسـعودی تعـداد ُص ُحـف نـازل شـده بـر حضـرت شـیث؟ع؟ را  29صحیفـه می دانـد( .مسـعودی،
1409ق ،ج ،1ص  ،)50امـا اغلـب منابـع ،تعـداد آن را پنجـاه صحیفـه میداننـد( .طبـری1387 ،ق ،ج
 ،1ص 152؛ صـدوق1362 ،ق ،ج ،2ص 524؛ طبرانـى2008 ،م ،ج ،1ص  366؛ ابـن طـاووس ،بی تـا ،ص )38
محتوای این ُص ُحف ،طبق نقل مسعودی ،تهلیل و تسبیح بوده (مسعودی1409 ،ق ،ج ،1ص )50

حـدود الهـی می دانـد کـه شـیث؟ع؟ در مکه آن کتـاب را تالوت می کـرد و به فرزنـدان آدم؟ع؟ آن را
می آموخت( .ابن طاووس ،بی تا ،ص )38البته این اقوال ،تناقضی با یکدیگر ندارند و می شـود جمع
کرد؛ زیرا کتب آسـمانی ،شـامل شریعت و قانون است و خالی از تسبیح و تحمید الهی نیستند.

نبوت حضرت شیث؟ع؟

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

و ابن طاووس محتوای ُص ُحف را راهنماییهای خداوند ،فرایض و احکام ،سنت و شریعتها و

«نبـی» در لغت ،از ریشـه نبـأ به معنی خبر (جوهری1376 ،ق ،ج  ،1ص  )74و بر وزن فعیل اسـت
کـه در معنـای فاعلـی ،یعنـی خبردهنـده( .قرشـی ،1371 ،ج ،7ص« )6نبـی» در اصطلاح ،یعنـی
لهـاى پـاك بـه آن توجـه دارنـد( .راغـب1412 ،ق،
خبردهنـده از چیزهایـی كـه خردهـاى وارسـته و عق 
ص  )789یعنی انسانی که از خدا بدون واسطه هیچ بشری خبر میدهد( .طریحی ،1375 ،ص)405

وصایـت حضـرت شـیث؟ع؟ در روایـات آمـده و ایـن امـر بـه اثبـات رسـیده اسـت .در برخـی
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َّ َ َّ َ َ ّ َ
ص ك َان
روایـات ،بـه وصایـت ایشـان اشـاره شـده ،امـا بـه نبـوت وی تصر یـح نشـده اسـت ِ«إن أول و
ِ ٍ
َ َ َ ْ َْ
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َّ َ
ال ْ
بي َمضى ِإل َو ل ُـه َو ِص ّ و كان مجيـع األنبيـاء مائـة ألـف
اهَّلل بـن آدم و مـا ِمـن ِن
ضِ -هبـة
ر
على وج ِـه
ِ
ِ
ٍ
ّ
نبي و عشـر ين ألـف نبي؛ حضـرت شـیث؟ع؟ ـ هبـة اهلل بـن آدم؟ع؟ ـ اولین وصی بـر روی زمیـن بود و
هیـچ پیامبـری از دنیـا نمـیرود ،مگر اینکه یـک وصی دارد و تعـداد انبیاء  124هـزار نبی روی زمین
بـود ( .».کلینـی1430 ،ق ،ج ،1ص )557

جنـاب کلینـی بـا صراحـت بـه نبـوت شـیث؟ع؟ اشـاره نکـرده  ،امـا بـه طـور ضمنـی وی را جزو
اوصیـا و انبیـای الهـی خوانـده اسـت .بـا ایـن حـال ،برخـی منابـع بـه نبـوت شـیث؟ع؟ در ایـن بـاره
تصریـح کردهانـد .مرحوم صدوق می فرماید« :اوصیای پیامبران ،قبل از نبی اکرم؟ص؟ همگی انبیا
بودنـد و همـه بـه وصیـت حجـت قبـل از خـود بـه پاخاسـتند ،مثـل وصـی حضـرت آدم ؟ع؟ یعنـی
شـیث هبـةاهلل ؟ع؟»( .ابـن بابویـه1395 ،ق ،ص )26

این روایت بر نبوت حضرت شـیث؟ع؟ صحه گذاشـته و او را به عنوان نبی و پیامبر خدا؟ص؟
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معرفی کرده است .منابع تفسیری و تاریخی نیز به نبوت حضرت شیث؟ع؟ تصریح کردهاند« :خداى
ّ ّ
عزوجـل شـیث؟ع؟ را پیغامبـرى داد»( .طبـرى۱۳۵۶ ،ش ،ج ،2ص 398؛ بلعمـی ،1373 ،ج  ،1ص )192
یکی دیگر از دالیل نبوت حضرت شیث؟ع؟ آن است که ایشان در منابع شیعه و اهل سنت
در زمره چهار تن انبیای سـریانی نام برده شـده (طوسی1414 ،ق ،النص442؛ ابن بابویه ،1376 ،ص402؛

طبرسـی ،1372 ،ج  ،10ص476؛ طبرانـی2008 ،م ،ج  ،31ص )138و تعـداد ُص ُحـف او بیشـتر از تعـداد
ُص ُحـف انبیـای مختلـف بـوده کـه آنهـا را میخوانـده و آمـوزش مـیداده اسـت( .ابـن طـاووس ،بی تـا،
صـص 37و  )38تعلیـم کتـاب توسـط حضـرت شـیث؟ع؟ میتواندبیان کننـده نبـوت آن حضـرت

باشـد کـه در بیـن مـردم ،قیـام بـه آموزش امـر الهـی و آموزه هـای حضـرت آدم؟ع؟ به بنی آدم باشـد.
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دلیل دیگر بر نبوت حضرت شیث ؟ع؟ را میتوان از آیه  213سوره بقره استنباط کرد:
َ َ َْ ََ ََ ُ ُ ْ
َ َّ
ـاس ُأ َّمـ ًـة َ ً َ َ َ َ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ
ـاب ب ْ َ
َ
النـ ُ
الـ ّ ِـق
<كان
ِ
واحــدة فبعــث اهَّلل الن ِب ِیــن مب ِشـ ِـر ین و من ِذ ِر یــن و أنــز ل معهــم ال ِكتـ ِ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ ْ ُ َ َ َْ ّ
َ
یــه َو َمــا اخ َتلــف ِفیـ ِـه إال ال ِذیـ َـن أوتـ ُ
ـوه ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد مــا َ
جاء ْ ُتـ ُـم
ــاس ِف َیمــا اختلفــوا ِف ِ
ِلیحكــم بــن الن ِ
ِ
ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َّْ ُ َْ ًََُْ ْ ََ َ
الـ ّـق بإ ْذ ِنـ ِـه َو ُ
َ َْ
اهَّلل َ ْیـ ِـدی َمـ ْـن َیشـ ُ
ـاء
الب ِینــات بغیــا بینــم فهــدى اهَّلل ال ِذیــن آمنــوا ِلــا اختلفــوا ِفیـ ِـه ِمــن ِ ِ ِ
ـراط ُم ْسـ َـت ِق ٍمی>.
ِإىل ِصـ ٍ

مـردم قبـل از بعثـت انبیـا همـه یـك امـت بودنـد .خداونـد بـه سـبب اختالفـى كـه در میـان آنان
پدیـد آمـد ،انبیایـى بـه بشـارت و انـذار برگزیـد و بـا آنان ،كتـاب را به حـق نازل فرمـود تا طبـق آن ،در
میان مردم و در آنچه اختالف كردهاند ،حكم كنند .این بار در خود دین و كتاب اختالف كردند
و ایـن اختلاف پدیـد نیامـد ،مگـر از ناحیـه كسـانى كـه اهـل آن بودنـد و انگیزهشـان در اختلاف،
حسـادت و طغیـان بـود .در این هنگام خدا كسـانى را كه ایمـان آوردند ،در مسـائل مورد اختالف،
بـه سـوى حـق رهنمـون شـد و خدا هـر كـه را بخواهد ،به سـوى صـراط مسـتقیم هدایـت مىكند.
چنانچـه در ایـن آیـه «ال» در «الکتـاب» را جنـس بگیر یـم ،هـر فرسـتادهای از جانـب خـدا کـه
دارای کتاب باشد ،نبی است( .طباطبایی1390 ،ق ،ج ،2ص  )128و بنا بر اینکه حضرت شیث؟ع؟
دارای ُص ُحـف و کتـاب بـود ،وی نیـز یکـی از انبیـای الهی خوانده میشـود.

حکومت حضرت شیث؟ع؟
بـر اسـاس برخـی اقـوال ،حضرت شـیث؟ع؟ دارای حکومت بـوده  ،امـا برخی قائل بـه تقیه وی
بوده انـد و بنابرایـن ،حکومت وی را نفی میکنند .مسـعودی هر دو قـول حکومت و تقیه را پذیرفته
امـا وقتـی زمـان وفـات آدم؟ع؟ رسـید و شـیث؟ع؟ را وصـى فرزندان خـود اعالم كـرد ،آدم؟ع؟ چهل
هـزار فرزنـد و نـواده داشـت .شـیث؟ع؟ بـر مـردم حكومـت مـردم كـرد و ُص ُحـف آسـمانی پـدرش و
خـودش را تشـریع كـرد( ».مسـعودی1409ق ،ج ،1ص  )49ازایـن رو ،مسـعودی تقیـه را مربوط به قسـمت
اول زندگـی شـیث؟ع؟ تـا زمان حیات حضـرت آدم؟ع؟ میداند ،امـا از لحاظ عقلـی نیز حکومت
حضرت شیث؟ع؟ پذیرفتنی است و منابعی که تقیه شیث؟ع؟ را ذکر کردهاند ،با دالیلی عقالنی،

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

و گفته اسـت« :وقتی آدم؟ع؟ وصیت را به شـیث؟ع؟ سـپرد ،شـیث؟ع؟ آن را پنهان نگه داشـت،

می تـوان جـواب داد یـا دفـع کـرد .در اینجـا بـه منابعـی کـه تقیه حضـرت شـیث را مطـرح کردهاند،
می پردازیـم و پاسـخهای آنهـا را بیـان میکنیم.
منابعی تقیه حضرت شیث؟ع؟ را به شکلهای مختلف مطرح کردهاند:
 .1آدم و فرزندان صالحش از دنیا رفتند و شیث؟ع؟ که وصی آدم؟ع؟ بود ،نمی توانست دین
خـدا (شـریعت حضـرت آدم؟ع؟ را اظهـار کند؛ چـون قابیل به شـیث؟ع؟ گفته بود :تو را می کشـم،
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همان گونـه کـه هابیل را کشـتم .شـیث؟ع؟ نیـز به ناچار تقیـه و کتمان می کرد .پس هـر روز بر تعداد
گمراهـان افـزوده میشـد و شـیث؟ع؟ بـه جزیـرهای رفـت و عبادت خـدا را کـرد .بدین ترتیـب ،بداء
تعلق گرفت و خدا پیامبرانی فرسـتاد( .عیاشـى1380 ،ق ،ج  ،1ص )104

 .2شـیث؟ع؟ ،آدم؟ع؟ را بـه خـاك سـپرد .قابیـل آمد و گفت :من دانسـتم كه پدرم بـه تو علمى
بخصـوص داده كـه مـن نـدارم و آن ،علمـى اسـت كـه بـرادرت هابیـل بـا آن دعـا كـرد و قربانـى او
پذیرفتـه شـد و مـن او را كشـتم؛ بـراى اینكـه اوالدى نیـاورد تـا بـر نژاد مـن ببالنـد و بگویند :ما پسـران
آن كسـی هسـتیم كـه قربانی اش پذیرفته شـد و شـما پسـران آن كسـی هسـتید كه قربانـی اش مردود
اسـت .اكنـون اگـر تو از آن علمى كه پدرت به تو داده ،چیزى اظهـار كنى ،من تو را به مانند برادرت
خواهـم كشـت .هبـة اهَّلل و نسـل او نیـز علـم و ایمـان و اسـم اكبـر و میـراث نبـوت و آثـار علـم نبـوت
را نهـان مىداشـتند تـا خـدا نـوح؟ع؟ را بـه پیامبـری برانگیخـت( .کلینـی1407 ،ق ،ج  ،8ص 114؛ ابـن
بابویـه1395 ،ق ،ج ،1ص )215
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 .3انبیایـی بیـن آدم و نـوح؟ع؟ مخفـی بودنـد و بـه همین سـبب ،نام ایشـان در قرآن ذکر نشـده
ّ ّ
عزوجـل اسـت .در آیه 163
اسـت ،چنان کـه نـام دیگـر انبیـا در قـرآن بیان شـده و این ،قـول خداوند
سـوره نسـاء ،آنجا که می فرماید« :و رسـوالنى از پیش كه داسـتان آنها را برایت گفتیم و رسوالنى كه
داستانشـان را برایـت نگفتیـم -یعنـى پیغمبـران نهـان را چـون آنهـا كـه آشـکارا بودنـد _ نـام نبردیم».
(کلینـی1407 ،ق ،ج ،8صـص 115و 221؛ ابـن بابویـه1395 ،ق ،ج ،1صص  215و)216

ایـن روایـات ،تقیـه حضرت شـیث؟ع؟ را پـس از رحلت حضـرت آدم؟ع؟ بیـان میکند که با
قول مسعودی متفاوت است که تقیه را مربوط به زمان آدم؟ع؟ میدانست .بنابراین ،اگر تقیهای
وجـود داشـته ،در مـوارد خـاص یـا زمـان خاصـی بـوده اسـت؛ ز یـرا روایـات ،بیان کننـده عملکـرد
غیرتقیـهای حضـرت شـیث؟ع؟ در مـواردی اسـت کـه در ذیـل میآیـد .قـول بـه تقیـه نیـز بـا توجـه
بـه روایـات متعـارض بـا روایـات بـاال ،بنـا بـر اصـل حا کمیـت قـرآن ،در برابـر روایـات متعـارض رد
میشـود و منابـع تاریخـی ،تأییـدی بـر آیـات قـرآن بـر تقیـه نداشـتن حضـرت شـیث؟ع؟ در مدت
زمانـی طوالنی دارد:
« .1آدم بـه هبـة اهَّلل وصیـت كـرده بـود كـه ایـن وصیـت را در سـر هـر سـالى بررسـی كنـد و آن روز
62

بـراى آنهـا عیـد باشـد و نـوح؟ع؟ و زمـان او را در خاطـر بیاورنـد( ».کلینـی1407 ،ق ،ج ،8ص 115؛ ابـن

بابویه1395 ،ق ،ج ،1ص  )215بنابراین ،اگرچه شیث با قابیل تقیه میکرده است ،دست کم در بین
قـوم خـود شـیث؟ع؟ تقیـهای وجود نداشـته کـه حضـرت شـیث؟ع؟ میتوانسـته با وارسـی وصیت
حضـرت آدم؟ع؟ ،آن روز را عیـد بگیـرد و از حضـرت نـوح؟ع؟ بیـن قـوم خود یـاد کند.
 .2شـیث؟ع؟ و اطرافیانش به ُص ُحف شـیث؟ع؟ عمل می کردند و حتی بعد از شـیث؟ع؟ تا

زمـان حضـرت ادریس؟ع؟ بـه آن ُص ُحف عمل می شـد( .طبرانـی2008 ،م ،ج ،1ص  )366عمل کردن
مطابق ُص ُحف ،در صورتی ممکن است که آزادی عمل وجود داشته باشد و در حال تقیه ،امکان

اجرایی کردن دسـتورهای الهی وجود ندارد.
 .3قابیـل از حضـرت آدم؟ع؟ و شـیث؟ع؟ می ترسـید و در کوههـا پنهـان بـود و بـا شـیث؟ع؟
مالقـات نکـرد( .طبـرى۱۳۵۶ ،ش ،ج ،2ص  )398چنانچـه قابیـل از شـیث ؟ع؟ میترسـیده ،جایـی
بـرای تقیـه شـیث؟ع؟ وجـود نداشـت و برعکـس ،قابیـل کـه از شـیث ؟ع؟ ترسـیده بـود ،نسـبت به
او و فرزندانـش تقیـه کـرده اسـت.
 .4بعـد از مـرگ هابیـل ،بـه قابیـل گقتـه شـد« :اذهـب طر یـدا فزعـا مرتاعـا؛ بـرو رانـده و ترسـیده،
یمـن رفـت( .رازی1408 ،ق ،ج ،6ص 347؛ طبرسـی ،1372 ،ج ،3ص )287ابلیـس بـه سـوی او آمـد و او
را وسوسـه كـرد و گفـت :آتـش ،قربانـی بـرادرت هابیـل را بـراى آن خـورد كـه او آتـش پرسـتید ،تـو نیـز
آتشى برافروز و آن را عبادت كن تا معبود تو باشد و معبود فرزندان تو( .رازی1408 ،ق ،ج ،6ص )347

رانـده شـدن قابیـل از سـرزمین مکـه ،موجب ایجـاد فاصلـ ه مکانی بین قابیل و شـیث؟ع؟ گشـته و
نیـازی به تقیـه باقـی نمیماند.

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

چنان كه از كس ایمن نباشـى ».قابیل دسـت خواهرش اقلیما را گرفت و به سـرزمین عدن از زمین

 .5در برخی منابع ،حتی خطبهای به حضرت شیث ؟ع؟ منصوب شده و این نشان می دهد
که نبی خدا برای مردم سخنرانی داشته است .متن خطبه بدین گونه است:
احلمـد هَّلل ّالـذى ّ
مـن ّ
على بكرامتـه و احلقنـا سـوابغ نعمـه و بسـط لنـا فضـل رزقـه .امحده على مجیع
ّ
آال ئـه ،و اشـكره على تـرادف نعمائـه ،و اسـأله متام ذلك باحسـنه .مث قـالّ :ایا النـاس اشـكروا اهَّلل الذى
ّ
مـن على ابیكـم برأفتـه ،و بسـط توبتـه ،و قبـل معذرتـه ،و اقـال عثرتـه .فاعبـدوه ح ّـق عبادتـه و اشـكروا
63

ّ
لـه( .و اعتصمـوا) بدینكـم یصلـح لكـم دنیا كـم ،و اصلحـوا سـرائركم یصلـح لكـم عالنیتكـم ،و توكلـوا
على ّربكـم تكفـوا مؤنـة ّ
عدوكـم .فهـذا ّ
وصیتى لكـم .و ال حـول و ال ق ّـوة ّال بـاهّلل ّ
العلى العظیم( .طبـرى،
۱۳۵۶ش ،ج ،1ص )62

اگـر حضـرت شـیث؟ع؟ در تقیـه بـه سـر میبـرد ،امـکان سـخنرانی و خطابـه بـرای قـوم خـود
نمییافـت؛ زیـرا در شـرایط تقیـه ،نبـی یـا حا کـم ،در موضـع ضعـف قـرار دارد و مجبـور بـه کتمـان
عقایـد خو یـش و یـا حفـظ جـان خـود و پیـروان خـود هسـت.
 .6در تاریـخ آمـده اسـت که حضرت شـیث؟ع؟ پس از رحلـت آدم؟ع؟ به پاخاسـت و همواره
قـوم خـود را بـه پرهیـزگارى و درسـتكارى امـر مىفرمـود و آنهـا نیـز با فرزنـدان و زنـان خود به تسـبیح و
تقدیس پروردگار سرگرم بودند؛ بىآنكه در میان آنها دشمنى و حسدورزى و كینهتوزى و بدگمانى
و دروغ و ناسـازگارى باشـد و هـرگاه یكـى از آنهـا خواسـت سـوگند یـاد می کـرد ،مىگفـت « :بـه خـون
هابیل سـوگند!» (یعقوبى ،بی تا ،ج ،1ص  )8یعنی تقیهای برای شـیث؟ع؟ و پیروانش نبوده و آنها به
راحتی به خون هابیل قسـم می خورند و او را گرامی می داشـتند و خدا را عبادت می کردند .حتی
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یعقوبـی می گویـد« :انـوش ،فرزند شـیث؟ع؟ پس از پـدرش به نگهـدارى وصیت پـدر و نیاکانش به
پاخاسـت و خـدا را نیكـو پرسـتش کـرد و قـوم خـود را نیـز بـه حسـن عبـادت واداشـت و در روزگار او
قابیـل ملعـون كشـته شـد( ».همـان ،ص )9بنابرایـن ،آزادی عمـل در زمـان شـیث؟ع؟ حا کـم بـوده و
ترسـی از قابیل و قابیلیان وجود نداشـته اسـت.
 .7اجرایـی کـردن دسـتورهای حضـرت آدم؟ع؟ توسـط حضـرت شـیث؟ع؟ ،بـا جمـعآوری
صحیفههـای خـود و حضرت آدم؟ع؟ که همه آنها را یکجا گرد آورد و به کار بسـت( .طبری1387 ،

ق ،ج ،1ص  )163در ُص ُحف شـیث؟ع؟ راهنماییهای خداوند ،فرائض و احکام ،سـنت و قوانین
و حـدود الهـی آمـده بـود .پـس شـیث؟ع؟ در مکـه آن کتـاب را بـر فرزنـدان آدم؟ع؟ تلاوت می کـرد و
آن را آمـوزش مـی داد و خـدا را عبـادت می کـرد( .ابـن طـاووس ،بی تـا ،ص )38

مجموع ه این دالیل ،نشان می دهد که بر فرض که حضرت شیث؟ع؟ مدت زمانی را در تقیه
بـه سـر بـرده یا در مـواردی مجبور به تقیه شـده باشـد ،این تقیه همیشـگی نبوده اسـت .همچنین،
میتـوان بر اسـاس خطابه و دعوتهای حضرت شـیث؟ع؟ و اجرایی کـردن ُص ُحف و ترس قابیل
64

از وی ،حکومت حضرت شـیث؟ع؟ را اثبات کرد .در ضمن ،انوش پس از مرگ پدر ،به سیاسـت
ُملـك و تدبیـر امـور رعیـت پرداخـت و طبـق شـیو ه پـدرش حضـرت شـیث؟ع؟ عمـل کـرد و در آن
تغییـری نداد( .طبری1387/ق ،ج ،1ص)164

یکـی دیگـر از دالیـل حاکمیـت شـیث نبـی؟ع؟ در زمـان خو یـش ،وجـود دشـمنی بیـن قابیـل و
فرزندانـش بـا آن پیامبـر خداسـت .حضرت آدم؟ع؟ به شـیث؟ع؟ امر کـرد که وصایت را به سـبب
حسادت قابیل به هابیل ،از قابیل مخفی کند( .ابن اثیر ،1385،ص  )49و همچنین او را از اختالط
بـا اوالد قابیـل بـر حـذر داشـت( .میرخوانـد ،1380،ص  )44در عیـن حـال ،روایاتـی مبتنـی بـر جنـگ
بیـن او و شـیث نبـی؟ع؟ دیـده میشـود کـه حکایـت از اولیـن جنـگ بیـن بنـی آدم اسـت کـه میـان
شـیث؟ع؟ و قابیـل درگرفـت( .مجلسـی ،بی تـا ،ج  ،42ص  )59علت این جنگ ،در تاریخ به روشـنی
بیان نشـده ،اما دشـمنی دیرین ه قابیل با هابیل و پس از آن با شـیث؟ع؟ بنا به دالیلی که ذکر شـد،
میتوانـد دلیـل عمد ه جنـگ میان آن دو باشـد.
جدایی قابیل از نسـل موحد حضرت آدم؟ع؟ ،زمینههای شـرک و بتپرسـتی را در نسـل های
اولی ه آدم؟ع؟ فراهم کرد و اولین بتپرستی در فرزندان قابیل دیده شد .بر اساس نقل برخی منابع،
و دیگر پسـران قابیل را به گرامیداشـت آن تشـویق کرد( .ابن کلبی ،1364 ،ص  )16البته برخی منابع،
ریشـه بتپرسـتی را به زمان یارد ،پدر ادریس نبی؟ع؟ (بالذری1417 ،ق ،ج ،1ص )46و برخی به بعد
از ادریـس نبـی؟ع؟ اختصـاص می دهنـد( .داورپنـاه ،1366 ،ج  ،4ص )58این امر ،حاکمیت شـیث
نبی؟ع؟ در مناطق مشـرک را مشکوک میسازد.
بنابراین ،ممکن است حضرت شیث؟ع؟ در مناطق موحدنشین حکومت داشته و سیطرهای

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

یکـی از فرزنـدان قابیـل پس از مشـاهده طواف فرزندان شـیث؟ع؟ به اطـراف بدن آدم ،بتی تراشـید

بـر مناطـق مشرک نشـین نداشـته یـا در مقابـل آنـان مجبـور بـه تقیـه شـده باشـد و یـا جنگـی کـه در
منابـع ذکـر شـده ،بـه سـبب شـرک قابیلیـان باشـد کـه ایـن امـر ،بسـتگی بـه پذیـرش ایجـاد شـرک در
زمـان فرزنـدان آدم؟ع؟ دارد.
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نتیجهگیری
سنت الهی برای هدایت انسان ها ،از اولین بشر آغاز شده و خداوند متعال راه عبودیت را برای
بنـدگان توسـط راهنمایـان الهـی همـوار کرده اسـت .پـس از حضـرت آدم؟ع؟ که نخسـتین برگزیده
خدا بر روی زمین بود ،حضرت شیث؟ع؟ دومین پیامبر الهی است که به دستور خداوند متعال،
توسـط حضـرت آدم؟ع؟ ،نخسـت بـه وصایـت برگز یـده شـد و پـس از رحلـت حضـرت آدم ؟ع؟ بـه
نبـوت رسـید .تاریـخ نشـان از دشـمنی قابیـل و فرزندانـش با شـیث نبـی؟ع؟ دارد و این امـر ،یکی از
سـنت های الهی اسـت که گروهی در راه توحید ،ایسـتادگی کرده و گروهی راه شـرک و بتپرسـتی
را برگزیـده و بـه بیراهـه رفتهانـد .تاریـخ ،گو یـای آن اسـت که حضرت شـیث؟ع؟ با اسـتفاده از علم
الهـی کـه بـه واسـط ه آدم؟ع؟ بـه او رسـیده بـود ،در پرتو ارتباط بـا خداوند متعـال ،جامعه را به سـوی
کمال هدایت کرده است .البته وی در این راه موانعی داشته و با دشمنی قابیل و فرزندانش روبه رو
شـده اسـت و بـه همیـن سـبب ،پـاره ای منابـع بـه تقیـ ه شـیث؟ع؟ در برخـی مواقـع اشـاره کردهانـد.
ایـن امـر ،حا کی از آن اسـت که انسـان از بدو ورود به زمین ،در حال مبارزه بـا بدیها بوده و در این
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مسـیر ،برای رسـیدن به کمـال ،نیازمند بندگی خداوند متعال اسـت.
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1515طباطبايـى ،محمدحسـين ،الميـزان فـي تفسـير القـرآن20 ،جلـد ،بیـروت ،مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات چـاپ
دوم  1390 ،ق.
1616طبرانـى ،سـليمان بن احمد ،التفسـير الكبيـر :تفسـير القـرآن العظيـم (الطبرانـى)6 ،جلـد ،اردن(اربـد) ،دار الكتـاب
الثقافـي ،چـاپ اول 2008 ،م.
1717طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن10 ،جلد ،تهران ،ناصر خسرو ،چاپ سوم.1372 ،
1818طبرى ،محمدبن جرير ،تاريخ طبرى ،تحقیق :محمد ابوفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث1387 ،ق.

رهیافتی به وصایت و نبوت حضرت شیث؟ع؟
و حا کمیت ایشان در پرتوی روایات تفسیری و تاریخی

اول 1376 ،ق.

1919طبرى ،محمد بن جریر ،ترجمه تفسير طبرى ،مصحح :حبيب يغمايى ،ايران -تهران ،توس ،چاپ دوم ۱۳۵۶ ،ش.
2020طريحى ،فخرالدين بن محمد ،مجمع البحرين6 ،جلد ،تهران ،مرتضوي ،چاپ سوم.1375 ،
2121طوسى ،محمدبن الحسن ،األمالي ،قم ،چاپ اول1414 ،ق.
2222عياشى ،محمدبن مسعود ،التفسير( تفسير العياشي)2،جلد ،تهران ،مكتبة العلمية االسالمية ،چاپ :اول1380 ،ق.
2323قرشى ،على ا كبر ،قاموس قرآن7 ،جلد ،تهران ،دار الكتب االسالميه ،چاپ ششم.1371 ،
2424كلينى ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،تهران ،اإلسالمية ،چاپ چهارم 1407 ،ق.
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 ،________________________2525الكافي ،قم ،دارالحديث چاپ اول1429 ،ق.
2626كوشك خطيبى ،محمد و حميد نگارش  ،فرهنگ شيعه ،قم ،زمزم هدايت ،چاپ دوم. 1386 ،
2727كوفـى ،فرات بن ابراهيـم ،تفسـير فـرات الكوفـي1 ،جلـد ،وزارة الثقافـة و اإلرشـاد اإلسلامي ،تهـران ،مؤسسـة الطبـع
و النشـر ،چـاپ اول 1410 ،ق.
2828مجلسى ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،تهران ،اسالمية ،چاپ دوم.1363 ،
2929محمدبن خاونـد ،شـاه بن محمود ،روضـه الصفـا (میـر خوانـد) ،فـی سـیره االنبیـا و الملـوک و الخلفـا ،تصحیـح و
حاشـیه :جمشـید کیـوان فـر ،تهـران ،اسـاطیر.1380 ،
3030مسعودی ،علی بن الحسین ،مروج الذهب ،قم ،دارالهجره1409 ،ق.
3131مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات قرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،چاپ اول.1368 ،
3232مؤلف مجهول (نوشته در  ،)520مجمل التواريخ و القصص ،تحقيق :ملك الشعراء بهار ،تهران ،كالله خاور ،بىتا.
3333یعقوبی ،احمدبن ابی یعقوب ،تاریخ یعقوبی ،قم ،اهل البیت ،بیتا.
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بررسی تطبیقی آیه مباهله
از دیدگاه مؤلفان المنار و تسنیم
طیبه حیدری راد

1

چكيده
آیـه مباهلـه ،نشـان دهنده سـند حقانیـت دیـن اسلام در برابر ادیـان دیگر اسـت و درباره مفردات آن مفسـران شـیعه
و سـنی همـواره بحـث داشـته اند .ازاین رو ،مقالـه حاضر با عنوان «بررسـی تطبیقی مفـردات آیه مباهله از دیـدگاه مؤلفان
المنـار و تسـنیم» ،در پـی پاسـخگویی بـه این پرسـش اسـت که دیـدگاه این مفسـران در مـورد معانی و مصادیـق مفردات
آیـه مباهلـه چیسـت؟ ایـن اثر بـا مطالعـه و تحقیـق کتابخانـهای در منابع تفسـیری ،تاریخـی و روایـی ،با شـیوه توصیفی ـ
تاریخـی پـردازش شـده اسـت .هدف از پژوهش درباره این مسـئله ،روشـن شـدن مصادیق مفردات آیـه مباهله همچون
ابناء ،نسـاء ،انفس ،پاسـخ شبهات واردشـده در این زمینه ،اثبات فضیلت اهلبیت عصمت؟مهع؟ و خالفت بالفصل
حضرت علی؟ع؟ با رویکردی تطبیقی بین دو کتاب تفسـیری شـیعه و اهل سـنت است .پیش از پرداختن به مباحث
اصلـی پژوهـش ،واژه مباهله مفهوم شناسـی میشـود.
واژگان کلیدی :المنار ،تسنیم ،آیه مباهله ،پنجتن آل عبا ؟مهع؟ ،مباهله

 .1دانشآموخته سطح  3تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا؟اهع؟؛ haidarerad2010@gmail.com

مقدمه
پیام ماندگار مباهله پیامبر اعظم ؟ص؟ با مسیحیان نجران ،برای همه دوران ،بر بلندای تاریخ
زریـن اسلام نـاب محمـدی ،همچـون لوحـی سـیمین میدرخشـد .از آنجـا کـه ایـن جر یـان ،یکـی
از بـرگ برندههـای دیـن مبیـن اسلام در برابـر ادیـان دیگـر ،بـه و یـژه مسـیحیت و نشـان برتـری اهـل
بیـت؟مهع؟ و جانشـینی امـام علـی؟ع؟ اسـت ،فریقیـن همـواره در نوشـتههای خـود بـه ایـن جریـان
تاریخـی پرداختـه و مباحـث گونا گونـی در ایـن زمینـه بررسـی کرده انـد.
در ایـن نـگارش ،تالش میشـود ،مفاهیم ،مصادیـق و مفردات آیه مباهله بـه صورت تطبیقی،

از دیـدگاه دو تـن از مفسـران بنـام شـیعه و اهـل سـنت ،یعنـی صاحبـان تفاسـیر تسـنیم و المنـار
بررسـی گـردد .ازایـنرو ،در ایـن تحقیـق ،ابتـدا بـا ارائـه تعر یـف دقیـق از مباهلـه ،بـه تطبیـق نظـرات
آنهـا می پردازیـم و اختلاف نظرهـای ایشـان در ایـن زمینـه را بیـان می کنیـم .همچنیـن ،در ضم ِـن
مقایسـه بـا آرای تفسـیری مفسـران دیگـر ،بـه این پرسـش پاسـخ می دهیم کـه مقصود از مفـردات آیه
از دیـدگاه ایـن دو مفسـر چیسـت؟
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در ایـن تحقیـق ،هر واژه ذیل سـه بخـش مطرح میگردد؛ به این صورت کـه ابتدا دیدگاه مؤلف
المنـار سـپس دیدگاه مؤلف تسـنیم و سـرانجام ،بررسـی دو دیـدگاه را می آوریم که در این قسـمت،
بـه منظـور تقویـت گفتههـا ،تعاریـف لغـوی و اصطالحـی واژههـا و مفـردات را در کتـب لغـت ذكـر
می کنیـم و از نظـرات دیگـر مفسـران ،محدثـان ،مورخـان و لغو یـون ،در مقایسـه و بررسـی ایـن دو
دیـدگاه مـدد می گیریـم.

تعریف لغوی مباهله
واژه «مباهله» از باب مفاعله است و نوعی مشارکت در آن وجود دارد ،یعنی یکدیگر را لعنت
کـردن (جوهـری ،1376،ج  ،1ص56؛ فیومـی1414،ق ،ج  ،2ص )64و همدیگـر را بـر کسـی کـه از بیـن آنهـا
بـه دیگری ظلم کنـد ،نفرین و لعنت کـردن( .ابن منظـور1414،ق ،ج  ،11ص)72

70

تعریف اصطالحی مباهله
«مباهلـه» در اصطلاح ،یعنـی تمایلات شـخصی و توجهـات نفسـانی را رهـا کـرد و بـا حالـت
تضـرع ،بـه خداونـد متعـال توجـه نمـود و در ایـن حالـت پـا ک و روحانـی و خالصانـه ،از خداونـد
خواسـت کـه لعنتـش را بـر دروغ گویان قرار دهـد .به عبارت دیگـر ،مباهله ،دعا کردن بـه منظور دور
شـدن دروغ گـو از قـرب و رحمـت خداسـت کـه بـا حـال تضـرع و ابتهـال و توجـه تـام و خالصانـه بـه
درگاه احدیـت صـورت میگیـرد.
با توجه به این تعریف ،روشن میگردد که ابتهال در آیه شریفه ،به معنی رها کردن و واگذاشتن
نفـس اسـت ،بـه جهت تحصیـل خلوص و توجـه تام به خـدا تا در این صـورت ،لعـن دروغ گویان را
از خداوند منان خواهان باشد و به معنی «لعن» نیست( .مصطفوی ،1360،ج  ،1ص ) 349

معنـای دیگـر مباهلـه ،نفریـن کـردن دو نفر بـه یکدیگر اسـت .بنابر این معنـا ،افرادی کـه درباره
یـک مسـئله مهـم مذهبـی بـا هـم گفت وگـو میکننـد ،در یـک جـا جمـع میشـوند و بـه درگاه خـدا
شـیرازی ،1374،ج  ،2ص)578

بنابرایـن ،بـه نظـر می رسـد معنـای دقیـق مباهلـه ،حالـت تضـرع و دعـای خالصانـه از درگاه
خداونـد منـان اسـت کـه در ضمـن آن ،دور کـردن دروغگو یـان از رحمـت و قـرب واسـعه الهـی و
عـذاب و مجـازات آنان خواسـته میشـود که این دور شـدن از رحمت حق ،نتیجـه چیزی جز لعن
و نفریـن آنـان نیسـت.

مفردات آيه مباهله
 .1ابناء
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تضـرع و زاری مینماینـد و از او میخواهنـد کـه دروغ گـو را رسـوا سـازد و مجـازات کنـد( .مـكارم

الف) دیدگاه رشید رضا مؤلف المنار
نظـر رشـید رضـا در ایـن زمینـه ،بـا نظـر آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامـت برکاتـه) متفـاوت اسـت .بـه
عقیـده اسـتاد رشـیدرضا ،در مباهلـه ،افـراد خاصـی مـد نظـر نبودهانـد و منظـور ،همـه مؤمنـان و
هم کیشـان آن روزگارنـد و «ابنـاء» ،فقط نوه های پسـری را در بر می گیـرد .او می گوید در این عبارت
71

ُ
<نـدع أبناءنـا و أبناءکـم >...دو وجـه وجـود دارد :اول اینکـه -هـر گروهـی ،گـروه دیگـر را نفریـن کنـد.
پـس شـما فرزنـدان مـا را نفریـن کنیـد و مـا فرزنـدان شـما را نفر یـن می کنیـم. ...
دوم اینکـه -هـر گروهـی ،فرزنـدان و خانـدان خو یـش را نفر یـن کنـد؛ مـا مسـلمانان را و شـما هـم
همیـن طـور .هیچ اشـکالی در هر دو وجه پیش نمیآید و اشـکال به شـیعه وارد اسـت( .رشـیدرضا،
بی تـا ،ج  ،3ص)323

ب) دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی مؤلف تسنیم
آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی) عقیـده دارد کـه «ابنـاء» در اینجا به معنی پسـران اسـت
کـه نـوه پسـری و دختری را شـامل میشـود.
او از ایـن واژه دو برداشـت دیگـر هـم کـرده و فرموده اسـت :یـک « -از كلمـه ابنائنـا ،می توان هم
معنـاى نسـائنا و هـم معنـاى أنفسـنا را فهمید؛ ز یـرا با كلمه ابناءنا می شـود اسـتظهار كـرد كه كلمه
نسـاءنا شـامل دختـر هـم مـى شـود .در چند مـورد كه ایـن دو كلمه در كنـار هم قـرار گرفتـه ،منظور از
ّ
نسـاءنا ،خصوص زن به معناى همسـر نیسـت ،بلكه قدر متیقن آن ،دختر اسـت ،نظیر آیه <يذبح
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أبناهئـم و يسـتحىي نسـاهئم انـه كان مـن املفسـدين> (قصـص)4/؛ ز یـرا فرعـون ،فرزنـدان بنـى اسـرائیل

را اگـر پسـر بودنـد ،مى كشـت و اگـر دختـر بودند ،زنـده نگه مى داشـت .بنابراین ،شـمول كلمه نسـاء
ً
نسـبت بـه دختـر ،كاملا صحیـح و بـدون مانـع اسـت ،چنان كـه شـأن نـزول آن را تأییـد مىكنـد».
(جـوادی آملـی ،1389 ،ج  ،1ص)111

دو« -همچنیـن ،بـا كلمـه "أبنائنـا" مىتـوان چنیـن برداش�ت ك�رد ك�ه كلم�ه "أنفس�نا" ب�ه معن�اى
"رجالنـا" نیسـت؛ زیـرا اگـر كلمـه "أنفـس" در قبـال كلم�ه "نس�اء" واقع مى ش�د ،ممك�ن بود از "نس�اء"
معنـاى زن یـا زنـان و از كلمه "أنفس" معناى رجـال فهمید ،ولى چون كلمه "أبناء" در آیه ذكر شـد،
مىتوان استظهار كرد كه منظور از كلمه أنفس" رجال نیست ،وگرنه مجالى براى ذكر كلمه «أبناء»
نبـود؛ زیـرا اگـر مقصـود از "أنفـس" رجـال بـود ،رجـال شـامل پسـر هـم مىشـد ،چنان كه شـامل بـرادر،
پـدر و ماننـد آن خواهـد شـد و دیگـر نیـازى به ذكر كلمـه "أبنـاء" نبود .پس معلوم مى شـود كـه منظور
از "أنفـس" رجال نیسـت» ( .همان ،ص)112

آیـت اهلل جـوادی ،ذیـل مبحـث خویـش ،بـه نظـرات دیگـر مفسـران موافـق بـا ایشـان اشـاره کرده
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اسـت؛ مفسـرانی همچون :فخر رازی ،قرطبی ،عالمه طباطبایی (رحمه اهلل علیه) و نیز نظر صاحب
مفسر مخالف با این عقیده را خالصهوار مطرح کرده و خواننده را به پاسخ عالمه طباطبایی
المنار،
ِ
«رحمـه اهلل علیه» به وی ،ارجاع می دهد.
آیت اهلل جوادی ،ضمن بیان نظرات مفسران می نویسد:
َ
«أبناءنا» بودند ،در
رسـول خدا ؟ص؟ امام حسـن و امام حسـین ؟امهع؟ را بدان جهت كه مصداق
مباهله مشاركت داد .برهمین اساس ،در وصیت و وقف ،فرزندان دختری نیز سهیماند ،مگر آنكه
قرینه صارفهای بر نفی آن باشد .حتی در سهم سادات نیز عدهای از فقهای امامیه به یكسان بودن
نوه پسـری و دختری فتوا دادهاند ،هرچند مشـهور بین فقها اختصاص سـهم سـادات به نوه پسـری
اسـت؛ زیرا با وجود دلیل خاص ،نمیتوان به اطالق و عموم تمسـك كرد( .همان ،ج ،14ص)455

دسـتاورد وی از ایـن بحـث  ،در عبارتـی چنیـن آمـده اسـت« :نتیجـه آنكـه در صحنـه مباهله،
ل بیـت عصمـت و طهـارت ؟ع؟ و در مقابـل نیـز هیئتـی بـه نمایندگـی از
رسـول خـدا ؟ص؟ بـا اهـ 
تنهـا نظارهگـر صحنـه بودنـد»( .همـان ،ص)457

ج) بررسی
در اینجا تعاریف مطرح در کتب لغوی برای این واژه را می آ وریم:
این واژه ،در واقع جمع «إبن» است که از «بنی» و «بنو» گرفته شده و به معنی فرزندان است1.در
برخی از این کتب ،به این نکته اشاره شده است که در نسبت دادن "أبناء" به فرزندان ،فرقی بین
فرزندان مادری و پدری نیست و همه را شامل میشود؛ (فیومی1414،ق ،ص  )62یعنی هم نوه دختری
و هـم نـوه پسـری را در بـر می گیرد و گفته می شـود علـت نامگذاری ایـن واژه به "ابن" ،این اسـت که
خداوند پدر را ّبنای ابن قرار داده و ابن در حقیقت بناء پدر است( .زبیدی1414،ق ،ج ،19ص)225
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مسـیحیان نجـران شـركت كردنـد؛ هماننـد داسـتان موسـی و هـارون ؟ع؟ بـا سـاحران ،پـس دیگران

پیش تـر گفته شـد که نظر مؤلف المنار مخالف با دیدگاه آیـتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی)
 .1برای تعاریف این واژه ،ر .ک ، :ابومنصور محمد بن احمد ازهری  ،تهذیب اللغه ،ج  ،15ص 352؛  ،ابونصر اسماعیل بن حماد،
جوهـری صحـاح ،ج  ،6ص 2286؛ حسـین بـن محمـد ،راغـب اصفهانی ،مفـردات الفـاظ قـرآن ،ص 146؛ علی بن اسـماعیل بن
سـیده ، ،المحکـم و المحیـط االعظـم ،ج  ،10ص 501؛ محمـد بـن مکـرم ،ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،ج  ،14ص 89؛ محمـد بـن
یعقـوب فیروز آبـادی ، ،قاموس المحیـط ،ج  ،4ص .328
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اسـت .وی َ
"أبناءنـا" را فقـط شـامل نوههای پسـری میداند و منظور آیـه را عام گرفت ه اسـت که افراد
خاصی را در بر نمیگیرد ،بلکه همه مؤمنان و هم کیشـان دو گروه را شـامل میشـود.
همچنیـن ،اشـاره شـد کـه نظر آیتاهلل جـوادی آملی (دامظلـه العالـی) درباره این واژه ،این اسـت
یشـود و
کـه در نسـبت دادن أبنـاء بـه فرزنـدان ،فرقـی میـان آنان نیسـت و هم نوه دختری را شـامل م 
هم نوه پسری را و منظور از آن ،پسران است .بنابراین ،فرزندان حضرت فاطمه؟اهع؟ فرزند پیامبر؟ص؟
َ
خوانـده می شـوند و ن َسـب امامـان از نسـل حضـرت زهـرا ؟اهع؟ نیـز بـه پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ میرسـد و آل
َ
"أبناءنـا" در آیـه را حسـنین ؟ع؟ میدانـد و از طریـق
و ذریـه او هسـتند .بنابرایـن ،ایشـان منظـور از
مادرشـان ،فرزنـد پیامبر اعظم ؟ص؟ هسـتند.
در نتیجه ،هر کس مادرش سیده است ،فرزندانش سید هستند ،اگرچه احکام فقهی سیادت
بـر آنهـا جاری نمیگـردد و نمیتوانند خمـس بگیرند( .ر.ك :نجفـی ،1362،ج  ،28صـص105و106؛ ج،16

ص )90بـا کنـار گذاشـتن تعصبـات بیجـا و مـروری برکتب لغـوی ،تفسـیری ،تاریخـی و روایی ،به
این نتیجه میرسـیم که حق با نظر آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) اسـت؛ چراکه حتی برخی
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از علمای اهل سـنت نیز با رأی این عالم وارسـته شـیعی موافق و هماهنگ هستند.

مؤیدات قول آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی)
 .1همانگونه که در بحث دیدگاه اختصاصی استاد جوادی آملی (دامظله العالی) بیان شد ،از
مؤیدات راهگشـا در این زمینه  ،سـخنان برخی از علمای اهل سـنت اسـت که موافق با نظر مفسر
شـیعه هسـتند و خـود اسـتاد ،آنهـا را در کتابش ذکر کرده اسـت کـه در اینجا دو نمونـه را می آوریم.
البتـه برخـی دیگـر از مفسـران سـنی هـم بـا ایشـان همعقیدهانـد کـه در کتـاب اسـتاد بـه آنهـا اشـاره
نشـده اسـت .بنابرایـن ،مـا نیـز بـهمنظـور اختصـار ،تنهـا آدرس منابـع ایشـان را میآور یـم( .ابوبکـر ابن
عربـی ،ج  ،1ص 275؛ ابوبکـر جصاص ،ج  ،2ص )296

الف) فخر رازی میگوید:
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بـه داللـت آیـه مباهله ،فرزنـد دختری هر كس ،فرزند اوسـت و پسـران حضرت زهرا ؟ع؟ پسـران
ُ َ
َ َ َ
رسـول خـدا ؟ص؟ هسـتند و آیه <ومـن ُذ ّر َّيتـه َ
داود ُوس َـل َ
يمان و ّأي َ
ذلك
وب
ِ ِ ِ ِ
ويوسـف و مويس وهـارون وك ِ

ََ ّ َ
إليـاس ُك ٌّل ِم َن ّ
وييي وعييس و َ
َنـز ي ُ
الص ِالني>(انعـام 84 :و  ) 85داللت دارد كه
حسـنني وزك ِر يـا
امل ِ
ِ
حضرت مسیح از فرزندان حضرت ابراهیم ؟ع؟ است ،با اینكه عیسی ؟ع؟ از راه مادر ،ذریه1حضرت
ابراهیم ؟ع؟شمرده میشود( .فخررازی1420،ق ،ج  ،8ص)248
ب) قرطبـی نیز»ابـن» را شـامل فرزنـدان دختـری میدانـد؛ بـه همـان دلیـل كـه رسـول خـدا ؟ص؟
ُ ُ
َُ
ُ
َ
<ن ُ
وأبناء ُكم ِون َ
َ
دع َ
سـاءكم وأنف َسـنا وأنف َسـكم> حسـن و حسـین و فاطمه
سـاءنا ِون
أبناءنا
برای تحقق
و علـی ؟ع؟ را بـرای مباهلـه بـا خـود همـراه كـرد .وی سـپس میگوید:
بسـیاری از علمـا گفتهانـد :اینكـه در داسـتان مباهلـه ،رسـول خـدا ؟ص؟ حسـن و حسـین ؟ع؟
را»«ابـن» نامیـده یـا در خصـوص امـام حسـن ؟ع؟ فرمـوده اسـتّ :
«إن ابني هـذا س ّـيد» ،و یـژه حسـن و
ّ
ّ
«كل سـبب و نسـب ينقطـع ي َ
ـوم القيامـه إال سـبيب و نسبي».
حسـین اسـت؛ زیـرا آن حضـرت فرمـود:
ٍ
ٍ
ّ
شـافعیه گفتهانـد :اگـر كسـی
(مجلسـی1403،ق ،ج  ،25ص248؛ ج ،23ص )269بـر همیـن اسـاس،
وصیـت كنـد مقـداری از مـال او را بـه فرزنـدش بدهنـد ،ولـی فرزنـد بالفصـل نداشـته باشـد ،بـه نـوه
البته آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) در نقد این سخن گفتهاست:
چنیـن اجتهـادی در مقابـل ّ
نـص اسـت؛ زیـرا این سـخن از همـان رسـوبات جاهلی سرچشـمه

ّ
بنوهن أبناء ّ
الرجال األباعد» که آن نیز اجتهادی است
میگیرد كه میگفتند« :بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
در برابـر ّ
نـص؛ زیـرا كلمـه «ابن» هم در لغت و هم در اصطالح به معنای فرزند اسـت ،چه با واسـطه
یا بیواسـطه و همچنین ّ
اعم از پسـری یا دختری اسـت( .جوادی آملی ،1389 ،ج  ،14ص)456
 .2از دیگر مؤیدات  ،پاسـخ عالمه طباطبایی «ره» به المنار اسـت که خالص ه آن را می آوریم.
َُ
عالمـه فرمـود ه اسـت « :اگـر منظـور از مؤمنـان در َ«ن ُ
ـدع َ
وأبناءكـم» همـه مؤمنان یمـن ،حجاز،
أبناءنـا
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دختـری چیـزی نمیرسـد( .قرطبـی ،1364،ج  ،4ص)104

عـراق و بلاد دیگـر باشـد و منظـور از نصـارا همـه مسـیحیان یمـن ،شـام و سـرزمینهای دیگـر ،هیچ
عاقلـی در محـال بـودن آن تردیـد نمیكنـد و قـرآن كریـم بـه محـال دعوت نمیكنـد و چنانچـه مراد،
مؤمنان حجاز و اطراف آن و مسیحیان یمن و اطراف آن است ،اگر هم محال نباشد ،طبق عادت
ّ .1
«ذر ّيه» يعني فرزند؛ چه با واسـطه يا بيواسـطه .ذیل «ذرر» رک ، :محمد بن احمد ّفیومی  ،مصباح المنیر ،ص 207؛ اسماعیل
بن حماد جوهری ، ،صحاح ،ج  ،2ص .663
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ممكـن نیسـت»( .طباطبایی1417 ،ق ،ج  ،3صص 240و 241؛ جوادی آملـی ،1389 ،ج  ،14ص3)457
 .3از دیگر مؤیدات ،روایتی است که ابو جارود از امام باقر ؟ع؟ نقل کرده است:
امـام باقـر ؟ع؟ فرمـود :اى اباجـارود اینهـا در بـاره حسـن و حسـین ؟ع؟ بـه شـما چـه مىگوینـد؟
گفتـم :بـه مـا مىگوینـد :حسـن و حسـین ؟ع؟ فرزنـدان صلبـى پیامبـر ؟ص؟ نیسـتند .امام فرمـود :اى
ُ
َُ ُ
ابـا جـارود خداونـد مىگویـدُ :
<ح ّرمـت علیکـم أ ّمهاتکـم و َبناتکـم> (نسـاء )23:تـو از آنـان بپـرس آیـا
پیامبـر مىتوانـد دختـران حسـن و حسـین ؟ع؟ را بگیـرد؟ ا گـر گفتنـد مىتوانـد ،دروغ مىگوینـد و
اگـر بگوینـد نمىتوانـد ،دختـران حسـن و حسـین ؟ع؟ را بگیـرد ،در ایـن صـورت ،ثابت مىشـود که
حسن و حسین ؟ع؟ فرزندان صلبى پیامبر ؟ص؟ هستند( 1.طبرسی1403،ق ،ج ،2 ،صص 324و 235؛
غفـاری مازندرانـی ،ج ،3صـص 223و )224

ِ .2ن َ
ساءنا
الف) دیدگاه مؤلف المنار
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ّ
مؤلـف المنـار ،بـا اینكـه در مهـد ادبیـات عـرب پرورشیافتـه اسـت ،میگویـد« :هیـچ عـرب

فصیحـی «نسـاء» را بـر دختـر اطلاق نمیكنـد ،بلکـه عـرب ،دختـر را «بنـت» مینامـد» ( .رشـیدرضا،
بی تـا ،ج  ،3ص)322

 .1همچنیـن ،روایاتـی بـه همیـن مضمـون از مناظـره امـام کاظـم ؟ع؟ بـا هـارون الرشـید در همیـن اثـر طبرسـی ج  ،2ص  390آمـده
اسـت و نیـز مناظـره حجاج و یحیی بن معمر در تفسـیر عیاشـی محمد بـن مسـعود ،ج  ،1ص  367و بحرانی ،هاشـم ،البرهان ،ج
 ،2ص  448و مجلسـی ،محمـد باقـر ،بحاراالنـوار ،ج  ،10ص  ،148در همیـن زمینـه آمده اسـت.
حجـاج بـه یحیی بن معمـر گفـت :بـه چـه دليـل مىگویـی حسـن و حسـين از ذريـه رسـول اهلل ؟ص؟ هسـتند؟ آيـا در قـرآن دليلـى
وجـود دارد کـه بـر ایـن مطلـب دال لـت كنـد؟ شـايد جـواب تـو آیـه مباهلـه باشـد کـه پيامبـر ا كـرم ؟ص؟ بـراى مباهلـه ،فـت و على و
فاطمـه و حسـن و حسـين ؟ع؟ را بـا خود بـرد .يحيى گفـت :اين خود دليلى رسـا بـراى اثبـات اين مطلب اسـت ،ولى بـه اين آيه
اسـتدالل نمىكنـم .حجـاج گفـت :ا گـر تو بر ايـن مطلـب دليـل ديگـرى آورى ،ده هزار درهـم به تـو مىدهم و ا گـر نيـاورى ،من در
داو َد َو ُس َـل ْي َ
ريختـن خـون تـو مجاز هسـتم .يحيى قبول کـرد و گفت :در آيه  84سـوره انعـام که می فرمایـد« : َو ِم ْـن ُذ ّر َّي ِت ِـه ُ
مان».
ِ
داود و سـليمان از ذريـه چـه شـخصی هسـتند؟ حجـاج گفـت :ابراهيم خليـل .يحيـى گفت :در ايـن آيه ،ديگـر چه كسـانى را جزو
َ َ
ذريـه او مىدانـد؟ حجـاج خوانـد«َ :و َزك ِر ّيـا َو َي ْحيـى َو ِعيسـى » يحيى گفت :از كـدام جهت عيسـى از ذري ه ابراهيم اسـت ،بـا اينكه
پـدر نداشـته؟ حجـاج گفـت :از طرف مـادرش مريـم .يحيـى گفت :آيـا مريم بـه ابراهيـم نزديك تر اسـت يـا فاطمه ؟ع؟ بـه حضرت
محمـد ؟ص؟ و عيسـى بـه ابراهيـم يا حسـن و حسـين بـه آن حضرت؟

ب) دیدگاه مؤلف تسنیم
آیتاهلل جوادی «دامظله» در ذیل این واژه این گونه نظر می دهد:
منظور از « ِن َ
سـاءنا» در آیه مورد بحث ،زنی اسـت كه در عرض فرزند قرار گرفته اسـت ،نه زن در
مقابل شوهر .بنابراین ،یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر ،همانگونه كه درباره بنیاسرائیل
َ
ـوء َ
العـذاب ُي َذ ّب َ
سـتمدیده از آل فرعـون میفرمایـد< :و إذ َ َّنينا ُكـم ِمـن آل ِف َرع َ
ـومون ُكم س َ
ـون
ـون َيس
ِ
ِ ِ
ُ
ُ
َُ
وي َ
أبناء ُكم َ
سـت َ
َ
سـاءكم ويف ِذلكم َبالء ِمن َر ّ ِبكم َعظمي>(.بقره« )49:نسـاء» در آیه بنیاسـرائیل،
حيون ِن
به معنای ازدواج نیسـت تا كسـی در آیه مورد بحث« ،نسـاء» را به معنای همسـران رسـول خدا؟ص؟
بداند ،بلكه «نساء» در آیه بنیاسرائیل ،به معنای آن است كه فرعون پسران را میكشت و دختران
را زنـده نگـه میداشـت .كلمـه «نسـاء» ،در هر مـورد طبق شـواهد همراه ،مصـداق ّ
معیـن دارد .قرآن
كریـم ایـن واژه را بـرای مـواردی همچـون خواهـر در مقابـل بـرادر( ،نسـاء11 :و 1)176زن در برابـر شـوهر،
(احـزاب30:و 2)32زن در مقابـل مـرد (اعراف81:؛ نسـاء 3)32 :و دختر در برابر پسـر (بقـره 4)49 :به كار برده
ایشـان همچنین می فرماید :افزون بر شـواهد قرآنی ،در بیش از شـصت كتاب رسـمی و مقبول
اهـل ّ
امتثـال
سـنت در تفسـیر ایـن آیـه و بیـان واقعیـت ،آمـده اسـت كـه رسـول خـدا ؟ص؟ در مقـام
ِ
« ِن َ
سـاءنا» ،حضـرت زهـرا ؟ع؟ را بـه صحنـه مباهلـه آورد.
در نتیجـه ،كلمـه «نسـاء» بـرای جامـع بیـن زن در مقابل شـوهر ،پـدر ،برادر ،پسـر و مطلـق مرد به
كار میرود و اسـتعمال آن نیز بین لفظ و معناسـت ،نه لفظ و مصداق .كسـی هم كه خودش قرآن
ّ
ممثل اسـت ،وقتی مصداق آن را مشـخص میكند ،هیچگونه تردیدی درباره مراد از واژه « ِنس َ
ـاءنا»
در آیـه مـورد بحث نمیماند ( .جوادی آملـی ،1389،ج  ،14ص)458
ُ َ ّ ُ
ََ َ ُُ
َّ َ
ُ
ُ
َ ُ َّ
«:11يوصيك ُـم ُ
ً َ َ ََ
ََ
يـن فل ُه ّـن ثلثا مـا َت َرك» و سـوره
 .1سـوره نسـاء ،آیـه
اهلل فـي ِ
يـن فـإن كـن ِنسـاء فـوق اثنت ِ
أوالدكـم ِل َلذك َّ ِـر ِمثـل ُح ِـظ األنثي ِ
ً
ًَ
سـاء فللذ َكـر مثـل َح ّـظ َ
األنث َيين».
نسـاء ،آیـه «:176و إن كانـوا
ِ
إخـوة ِرجـاال و ِن ً ِ ِ ِ
َ َ
ساء ّالنبي.»...
 .2سوره احزاب ،آیات  30و « :32يا ِن
َ
َ ًَ
ّ
ساء َبل ُ
َ
َّ ُ َ َ
أنتم َقوم ُمسرفون» و سوره نساء ،آیه ِ « :32ل ّلرجال َنصيبٌ
ّ
دون ِالن ِ
الرجال شهوة ِمن ِ
ِ
 .3سوره اعراف ،آیه « :81إنكم لتأتون ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ساء نصيب ِم ّما ا َكت َسبن».
ِم ّما ا َكت َسبوا و ِل ِّلن ِ
َ
َُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
أبناءكم َوي َ
العذاب ُيذ ّب َ
 .4سوره بقره ،آیه « :49وإذ َن ّجينا كم ِمن آل ِف َرع َ
سوء َ
حون َ
سومونكم َ
حيون ِنساءكم».
ست
ون َي
ِ ِ
ِ
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اسـت( .جوادی آملی ،1389 ،ج  ،14صص 458و )459
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ایشـان همچنیـن نظـر مؤلف المنـار را در این باره بیان کرده و به آن اینگونه پاسـخ داده اسـت:

«ایـن سـخن او ادعایـی بیاسـاس اسـت؛ ز یـرا قـرآن كر یـم كلمـه «نسـاء» را بـرای دختـران در مقابل
پسـران هـم بـه كار برده اسـت و اینكه رسـول خدا ؟ص؟ بـه تعلیم الهی نفرمـود پسـران و دخترانمان را
میآوریـم ،شـاید بـرای حفظ عفاف باشـد»( .همـان ،ص)459

ج) بررسی

ُ
در کتـب لغـت« ،نسـاء» بـه معنی زنـان و أنثی تعریف و گفته شـده نه فقط به زنـان ،بلکه جایز

اسـت کـه بـه دختـر بچههـا نیـز نسـاء بگوینـد( .فراهیـدی1409 ،ق ،ج ،7ص303؛ ابـن منظـور1414،ق ،ج
 ،15ص323؛ ابـن سـیده1421،ق ،ج  ،8ص)582

بدین ترتیب ،صاحب المنار بر این باور است که عرب« ،نساء» را به معنی دختر به کار نبرده
 ،بلکـه بـه دختـر «بنـت» میگوینـد و معتقـد اسـت کـه در این آیـه ،منظور از «نسـاء» زنان اسـت ،آن
هـم نـه زن خاصی ،بلکه زنـان از هر گروه حق و باطل مراد اسـت.
دیدگاه صاحب تسنیم نیز در این زمینه این است که منظور از « ِن َ
ساءنا» زنی است كه در عرض
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فرزند قرار گرفته است ،نه زن در مقابل شوهر .بنابراین ،یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر.
آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی) نظـر مؤلـف المنـار را در ایـن بـاره ،سـخنی بیاسـاس
میدانـد و میگویـد در قـرآن« ،نسـاء» بـه معنـی دختـر در مقابـل پسـر هـم آمـده و اینکـه در آیـه مـورد
بحـث ،پیامبـر اکـرم ؟ص؟ تنهـا بـه سـبب حفـظ عفـاف واژه پسـران و دختـران نیـاورده اسـت.
چنان که گفته شد ،با توجه به اینکه نزدیک به شصت نفر از علمای اهل سنت بر این مطلب
اذعـان دارنـد کـه منظـور از «نسـاء» حضـرت زهـرا ؟اهع؟ اسـت ،جایـی بـرای انـکار منکـران نمیمانـد
و در تأییـد دیـدگاه تسـنیم گفته هایـی از دیگـر مفسـران و محدثان موجود هسـت که بـا تقویت این
قول ،ناخودآ گاه قول مفسـر سـنی تضعیف میشـود.

مؤیدات قول آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی)
 .1فخر رازی از مفسران سنی آورده است :رسول اهّلل ؟ص؟ با عبای پشمینی آمد ،در حالی که حسین
در آغوشـش بود و دسـت حسـن را گرفته بود و فاطمه پشت سـرش راه میرفت و علی (رضیاهللعنه)
پشت سر فاطمه بود و پیامبر فرمود :هرگاه دعا کردم ،شما آمین بگویید( .فخررازی)247/8 :1420،
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 .2مؤید دیگری که میتوان از آن مدد جست ،قول یکی از علمای اهل سنت است که می گوید:
َ
«نساءنا» را حضرت فاطمه ؟اهع؟ دانسته و روایت کردهاند :هنگامی که حضرت
«مفسران ،مصداق
نبی ؟ص؟ اهل نجران را دید و دلیل و حجت بر آنها آورد ،ولی آنها ابا کردند و تسلیم نشدند ،فاطمه
و حسـن و حسـین را فراخوانـد و نصـاری را بـه مباهلـه دعوت کـرد»( .ابن عربـی ،بی تـا ،ج  ،1ص)275

1

ً
بنابر این مطالب ،کامال روشـن اسـت که كلمه «نسـائنا» مختص به صدیقه طاهره ؟اهع؟ اسـت

و دلیـل آشـکار بـر ایـن اسـت كـه مقـام او در جمیـع زن هـا مقـام بلنـدى اسـت و ا گـر بهتـر از او بـود،
یشـد ،او را نیز همـراه میبرد،
پیغمبـر ؟ص؟ او را انتخـاب میفرمـود ،بلكـه اگـر عدیـل او هـم یافـت م 
چنان کـه حضـرت حسـن و حضرت حسـین؟ع؟ عدیل یكدیگر بودنـد و هر دو را بـراى مباهله برد،
بلكه استفاده میشود كه صدیقه طاهره ؟اهع؟ عدیل مقام نبوت و والیت و امامت و عصمت بوده
كه در صف نبوت حضرت رسالت و سه نفر امام بزرگوار قرار گرفته و تمام شئون نبوت و امامت را
به جز عنوان نبوت و امامت دارا بوده( .طبرسی،1372،ج  ،2ص764؛ حائری تهرانی ،1377،ج  ،2ص)212

صاحب المنار در این زمینه چنین نظر می دهد که واژه أ»نفسـنا» جمع اسـت و در خارج باید
جمـع محقـق گـردد ،حـال آنکـه اگـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی؟ع؟ بدانیم ،یـک نفر اسـت و به
شـکل جمعـی صورت نگرفته اسـت .پـس مصداق خارجی آن ،شـخص خاصی مد نظر نیسـت و
 .1دیگـر مفسـرانی کـه بـر ایـن عقیده هسـتند ،عبارتنـد از :اندلسـى ،ابـو حيـان محمدبن يوسـف  ،البحـر المحيط فـى التفسـير ،ج،3
ص 188؛ ابـن عجيبه ،احمـد بن محمد ،البحر المديد فى تفسـير القرآن المجيد ،ج ،1ص 363؛ سـمرقندى ،نصربن محمد بن
احمـد ،بحرالعلـوم ،ج ،1ص 220؛ مالحويـش آل غـازى ،عبدالقـادر ،بيـان المعانـي ،ج ،5ص 351؛ محلـى جالل الدين ،سـيوطى
جلال الديـن ،تفسـير الجالليـن ،ص 61؛ ابـن كثير دمشـقى ،اسـماعيل بـن عمـرو ،تفسـير القـرآن العظيـم ،ج ،2ص 47؛ خطيب،
عبدالكريـم ،التفسـير القرآنـي للقـرآن ،ج ،2ص 484؛ ابـن ابـى حاتـم ،عبدالرحمـن بـن محمـد ،تفسـير القـرآن العظيـم ،ج ،2ص
667؛ مراغـى ،احمـد بـن مصطفـى ،تفسـير المراغـي ،ج ،3ص 175؛ طنطـاوى ،سـيد محمـد ،التفسـير الوسـيط للقـرآن الكريـم،
ج ،2ص 130؛ بلخـى ،مقاتـل بـن سـليمان ،تفسـير مقاتـل بـن سـليمان ،ج ،1ص 282؛ آلوسـى ،سـيد محمـود ،روح المعانـي فـي
تفسـير القـرآن العظيـم ،ج ،2ص 181؛ سـيوطى ،جلال الدين،الـدر المنثور فى تفسـير المأثـور ،ج ،2ص 39؛ ابن عطيه اندلسـى،
عبدالحـق بـن غالـب  ،المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز ،ج ،1ص 448؛ نـووى جـاوى ،محمدبـن عمر ،مـراح لبيد لكشـف
معنـى القـرآن المجيـد ،ج ،1ص .130
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عام اسـت و به معنای مطلق خویشـاوندی اسـت( .رشـیدرضا ،بی تا ،ج  ،3ص)322

ب) دیدگاه مؤلف تسنیم
حضـرت آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظله العالـی) واژه «أنفسـنا» را بـه معنی خودمان گرفته اسـت
کتـر اسـت .بـه عقیده
و مصـداق آن را کسـی میدانـد کـه از پسـر و دختـر ،بـه صاحـب دعـوت نزدی 
وی ،ایـن واژ ه جمـع در مفهـوم خـود بـه کار رفتـه ،هرچنـد در خـارج بیـش از یـک مصـداق نداشـته
باشـد .ایشـان در اثـر تفسـیری خویـش ،ذیـل ایـن واژه چنیـن فرمـوده اسـت :در ایـن آیـه« ،ابنـاء» بـه
ُ
معنـای پسـران اسـت و مصـداق «نسـاء» دختـران هسـتند .بنابراین ،مصداق «أنف َسـنا» باید كسـی
ُ
باشـد كـه از پسـر و دختـر به صاحب دعـوت نزدیکتر اسـت« .أنف َسـنا» یعنـی خودمـان و از تعبیری
ماننـد ُ
«حسـین ّمنـی و أنـا ِمـن ُحسـین» (مفیـد1413،ق ،ج ،2ص127؛ ابـن ماجـه1403،ق ج  ،1ص )51و
«علـی ّ
منـی و أنـا ِمـن علـی» باالتـر اسـت( .صـدوق ،1376،ص  525؛ مجلسـی1403،ق ،ج  ،26ص)3

تأمل در آیه مورد بحث ،نشان میدهد كه پس از رسول خدا ؟ص؟ كسی برتر از امیر مؤمنان؟ع؟
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نیست( .جوادی آملی ،1389،ج  ،14ص)461

ُ
مراد از «أنف َسنا» خود پیامبر نیست؛ چون دعوت كننده ،غیر از دعوت شونده است و هیچکس
ُ
خـود را دعـوت نمیكنـد .بنابرایـن ،مـراد از «أنف َسـنا» كسـی اسـت كـه بـه منزلـه جـان پیامبـر اسـت؛
ََ َ
َ َ ََ َ َ
همان کـه حضـرت؟ص؟ بـه او فرمـود« :یا عيل! َمن قتلـك فقد ق َتلين و َمـن أبغضك فقـد أبغضين و َمن
ّ َ
ّ
َس ّبك َف َقد ّ
من ك َنفيس»؛ (صدوق« )93 :1376 ،روحك من روحی و طینتك من طینتی»
سبين ،ألنك
(عروسـی هویـزی ،1415 ،ج  ، 1ص349؛ صـدوق ،1376 ،ص« )86یـا علـی! أنـت ّمنـی بمنزلـة هـارون ِمـن
ّ
موسـی ،إال ّأنه ّ
النبی بعدی» ( .مجلسـی ،1403،ج  ،40ص78؛ صدوق ،1385 ،ج  ،2ص)85
َ
َ
نیـز دربـاره او فرمـود« :هـذا علي بـن أيب طالـب؛ ل ُمـه ِمـن لمـي و َد ُمـه ِمـن َدمـي و هـو م ّني ِ َبنزلـة
ّ
نيب بعدي و قال؟ص؟ :يا ُا ّم سـلمة! اشـهدي و امسعي هذا ٌّ
إال ّأنه ال ّ
عيل أميراملؤمنني
هارون ِمن مويس،
ُ
ُ
ّ
و ّ
ّ
والويص عيل ا ّميت من اهلبیيت؛ أخي يف الدنيا و
سـيد املسـلمني و عيبة علمي و بايب الذي اويت منه
خديين يف اآلخرة و معي يف السنام األعيل» ( .اربلی ،1381،ج  ،1ص295؛ مجلسی1403،ق ،ج ،37ص257؛

صدوق ،1385 ،ج ،1ص66؛ جوادی آملی ،1389 ،ج  ،14ص)461
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ج) بررسی
بنابر تعریف کتب لغوی برای این واژه" ،أنفس" جمع اسـت و از نفس گرفته شـده و به معنای
روح اسـت کـه زندگـی جسـد ،بـه آن وابسـته اسـت( .فراهیـدی1409 ،ق ،ج  ،7ص270؛ ابن دریـد ،بی تا،

ج ،2ص )848همچنین ،گفتهاند :نفس یعنی روح و عقل که روح ،مایه حیات است و عقل ،مایه
تمییز و تشخیص و نفس نامیده شده است چون تولد و اتصال نفس به آن است( .ازهری1421،ق،
ج  ،13ص)8

گفته شـد که نظر صاحب المنار این اسـت که واژه «أنفسنا» جمع است و در خارج باید جمع
محقـق گـردد ،حـال آنکـه اگـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی ؟ع؟ بدانیـم ،یـک نفـر اسـت و جمعی
صـورت نگرفتـه اسـت .پس مصداق خارجی آن ،شـخص خاصی نیسـت و عام اسـت و به معنی
مطلق خویشـاوندی است.

ُ
در مقابـل ،آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی) «أنف َسـنا» را بـه معنـی خودمـان گرفتهانـد کـه

پیامبر اسـت که آن ،کسـی جز حضرت علی ؟ع؟ نیست.
ایشـان بـرای اثبـات مدعـای خـود ،شـبهاتی را رد کـرده و در پـی پاسـخ گویی بـه آنهـا برآمدهانـد
کـه بـه آنهـا اشـاره میکنیـم:

ّ
یک -شبهه رشید رضا و رد آن
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در مفهـوم خـود بـه کار رفتـه ،اگرچـه در خـارج یـک مصـداق بیشـتر نداشـته باشـد .ایشـان مصداق
ُ
کتـر اسـت.
«أنف َسـنا» را كسـی دانسـت ه کـه از پسـر و دختـر بـه صاحـب دعـوت نزدی 
ُ
به عقیده وی ،مراد از «أنف َسـنا» خود پیامبر نیسـت؛ چون دعوت كننده ،غیر از دعوت شـونده
ُ
اسـت و هیچکس خود را دعوت نمیكند .بنابراین ،مراد از «أنف َسـنا» كسی است كه به منزله جان

در اینجا نیز صاحب تسنیم ،کالم صاحب المنار را رد میکند؛ چرا که ضعف قول المنار آشکار
است و نظر صاحب تسنیم تقویت میشود که همچون روال گذشته ،مؤیداتی برای آن می آورد.
ُ
آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی) در پاسـخ بـه اینکـه ایشـان «أنف َسـنا» را بـه معنـی مطلـق
خویشـاوندی دانسـتهاند ،فرمـود:

ُ
ایشـان اسـیر افـکار ابـن تیمیـه شـدهاند کـه ایـن معنـا را اختیـار کردنـد .ا گـر «أنف َسـنا» بـه معنـای
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مطلـق خویشـاوندان اسـت ،چـرا عباس بن عبدالمطلـب بـه صحنه مباهلـه دعوت نشـد؟ آیا بدان
جهـت كـه از سـابقان مهاجـران نبـوده اسـت؟ مگـر شـرط حضـور در سـاحت مباهلـه ،سـابق و اول
ُ
بودن اسـت؟ معلوم میشـود «أنف َسـنا» بـه همان معنای حقیقـیاش ،یعنی خودمان اسـت و اینجا
چـون خود پیامبر ؟ص؟ مخاطب خداسـت ،معنا این اسـت كه یا خود تو یا كسـی كـه به منزله جان
توسـت ،به صحنه مباهله بیاید و كسـی كه به منزله جان انسان است ،با كسی كه با انسان پیوند
ُ
ُ ُ
خویشـاوندی دارد ،متفـاوت اسـت و تفصیـل ،قاطـع شـركت اسـت :ماننـد <قـوا أنف َسـكم وأهليكـم
ً
نـارا> (تحریـم )6:مراد از «نفس» در مقابل «اهل» ،خود انسـان اسـت نه مطلـق رابطه قومی؛ بر خالف
ًَ ّ
ُ ُ
َ
آیه<فـإذا َد َخ ُ
لتم ُبيوتـا ف َس ِـلموا َعلي أنف ِسـكم>(نور )61:كـه مطلـق پیونـد قومـی ،مصحح اطلاق كلمه
«أنفس» اسـت( .جوادی آملـی ،1389،ج  ،14ص)464

دو -پاسخ به شبههای کلی
آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) همچنین در پاسـخ به شـبههای که ابن تیمیه و صاحب
المنـار مطـرح کردهاند ،نکات زیر را یادآور می شـود:
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شـبهه :ابـن تیمیـه و صاحـب المنار بر ایـن باورند که واژه «أنفسـنا» جمع اسـت و در خارج باید
جمـع محقـق گـردد ،حـال آنکـه اگـر منظـور از ایـن واژه را امـام علـی ؟ع؟ بدانیـم ،یـک نفـر اسـت و
جمعـی صـورت نگرفته اسـت .بنابرایـن ،واژگان «أبناء»« ،نسـاء» و «أنفس» جمع آمده اسـت ،ولی
در واقـع و خـارج جمـع محقق نشـده ،پس مصـداق خارجی آنها اشـخاص خاصی مد نظر نیسـت
و عـام اسـت( .ابـن تیمیه ،بـی تـا ،ج  ،4ص36؛ رشـیدرضا ،بی تـا ،ج  ،3ص)322

آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) فرمود ه است:
در پاسـخ نمیتـوان گفـت کـه در منطـق ،جمـع بـرای دو مصـداق بـه باالسـت؛ ز یـرا در منطـق،
یشـود .از سـوی دیگر ،فقط اشـكال
«وحـدت» و «كثـرت» مطـرح اسـت و كثـرت بـا دو نیـز محقق م 
یتـوان گفت كه هـر یـك از دو واژه « ِنس َ
ـاءنا»
«ابنـاء» را حـل میكنـد نـه «نسـاء» و «انفـس» را ،بلکـه م 
ُ
و «أنف َسـنا» ،خـواه اولـی كـه شـبه جمع و اسـم جمع اسـت و خواه دومی كـه جمع اسـت ،در مفهوم
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استعمال شده است نه در مصداق .البته هنگام استعمال ،مفهوم معهود گاهی یك فرد یا دو فرد
َّ
ً
ظاه َ
<أل َ
رون
یا بیشتر دارد ،مثال درباره مردی كه به همسرش ظهار كرده بود ،این آیه نازل شد:
ذين ُي ِ

ُ
سـائم( >. ...مجادلـه )2:در ایـن آیه ،كلمـه جمع آمده اسـت ،با اینكـه ظهار كننده یك
ِمنكـم ِمـن ِن ِ ِ
َ
ُ َ
َّ
َ َّ َ ُ َ َّ َ
<إنا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
ذين َآمنوا ّال َ
سـول ُه و ّال َ
الزكاة
ذين ُي ِقيمون الصالة ويؤتون
اهلل و َر
نفر بوده اسـت و نیز مانند
ُ
وهـم را ِكعون>(مائـده )55:و نیـز ماننـد اصحـاب «حجـر» یـا قـوم «ثمـود» كـه هـر یـك ،تنهـا یـك پیامبر
َ َ َ َّ
داشـتند و تكذیـب آنـان نیـز تنها نسـبت به همـان پیامبـر بوده اسـت ،ولی میفرمایـد< :ولقـد كذ َب
ََ
<ك ّذ َبت َث ُود ُ
احلجر ُ
ُ
امل َرسـلني>( .شـعراء)141:
امل َرسـلني>؛(حجر )80:یا
أصحاب ِ ِ
گفتنـی اسـت ،اطلاق جمـع در حالـی كه بیـش از یك مصـداق ندارد ،شـیوهای ادبی اسـت و
مصحـح میخواهـد .بـرای مثـال ،مصحـح چنیـن اطالقـی در دو آیـه اخیـر ،آن اسـت كـه سـخن هر
پیامبر ،كالم همه انبیاسـت و كسـی كه یك پیامبر را تكذیب كند ،همه پیامبران را تكذیب كرده
اسـت .مصحح در برخی موارد نیز آن اسـت كه گرچه شـأن نزول ،شـخصی اسـت ،اما چون آیه در
صـدد بیـان قانـون اسـت و قانـون بـرای اسـتعمال لفـظ در مصـداق نیسـت ،بـه صـورت جمـع آمده
اسـت( .جوادی آملـی ،1389،ج  ،14ص )471

افزون بر آن ،خداوند در آیه مباهله ،به حضرت رسول ؟ص؟ امر میكند كه «أبناء ،نساء و أنفس»
را بیـاور و رسـول خـدا ؟ص؟ كـه معصـوم اسـت و ّ
ـال «أبنـاء» حسـن و
مبیـن كالم الهـی ،در مقـام امتث ِ
ـال «أنفـس» حضـرت
حسـین ؟ع؟ و در مقـام
امتثـال «نسـاء» حضـرت فاطمـه ؟اهع؟ و در مقـام امتث ِ
ِ
علـی ؟ع؟را بـا خـود بـرای مباهلـه بردند و ایـن بدان معناسـت كه اگر یـك فرزند داشـتید ،یك فرزند
و اگـر دو فرزنـد یا بیشـتر ،همـه را بیاوریـد و همینگونه اسـت درباره نسـاء و انفس.
َ
رسـول خـدا ؟ص؟ از خانـواده خویـش همـه كسـانی را كـه مشـمول «أبنـاء ،نسـاء و انفـس» بودنـد،
در سـاحت مباهلـه مشـاركت داد ،بنابرایـن ،دختـری همتـای فاطمـه ؟اهع؟ و نیـز كسـی كه بـه منزله
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ایشان همچنین فرموده است :

جـان او باشـد ،جز امیـر مؤمنـان ؟ع؟ نداشـته اسـت(.همان)472،

ایشان در تکمله بحث می فرماید:
وانگهـی ،از آنجـا كـه بایـد هـر یـك از دو گـروه همـه «أبنـاء ،نسـاء و أنفـس» خو یـش را بیاورنـد تـا
نسـل كاذب و مفسـد ریشـهكن شـود ،اگـر یكـی از دو گـروه حتـی یك نفرشـان را بـه صحنـه نیاورند،
دسـتور خـدا امتثـال نشـده و كفایـت نمیكـرد.
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نتیجـه آنكـه ،كلمـه جمعـی ماننـد «أبنـاء» ا گـر هـم در خـارج بیـش از دو نفـر مصـداق نداشـته
باشـد ،امتثال پذیـر اسـت .بنابرایـن ،كلمـه ««أبنـاء ،نسـاء و أنفـس» هـر یـك در مفهـوم خـود بـه كار
رفتهانـد ،هـر چنـد در مقـام امتثـال ،هـر یك بیـش از یك یـا دو مصداق نداشـته باشـد(.همان)473،

سه -شبهه ابن ّ
تیمیه و پاسخ به آن

ُ
ابن ّ
تیمیه درباره «أنف َسنا» گفته است كه در لغت عرب ،به معنای مساوی و برابر نیامده است،

بلكه بر افراد یك قبیله یا یك جامعه كه در پارهای امور هماهنگ و مرتبط هسـتند ،میتوان گفت
«أنفسكم» یا «أنفسهم»؛ یا نسبت به یكدیگر گفته میشود« :أنفسنا»( .ابن تیمیه ،بی تا،ج  ،4ص)34

ُ
او میپذیـرد كـه علـی ؟ع؟ مصـداق «أنف َسـنا» اسـت ،ولـی بـه عقیـده او ،مختـص بـه ایشـان

نیسـت .ازایـن رو ،ایـن مصـداق ،بـودن هیچگونـه امتیـازی را ثابت نمیكنـد؛ زیرا هر فردی نسـبت
َُ
َ
َ ُ َ
التس ِـف َ
ماءكم
كون ِد
بـه جامعـه هماهنـگ بـا آن ،بـه منزلـه نفـس اسـت ،ماننـد <و إذ أخذنـا ميثاقكـم
ُ
ُ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ ُ َ ُ
ُ ُ َّ َ ُ
ُ َ َ
ـون أنف َسـكم>...؛ (بقره84:
الء تقتل
ياركـم ث
أقـر رت وأنتم تشـهدون ث أنت هـؤ ِ
والت ِرجـون أنفسـكم ِمـن ِد ِ
و )85یعنـی از شـما بنیاسـرائیل كـه اهـل یـك نـژاد و بـه منزلـه جـان یكدیگر یـد ،پیمـان گرفتیـم كـه
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یكدیگـر را نكشـید و همدیگـر را از وطـن خود فراری نكنیـد .درباره دو طایفه كه بـا یكدیگر پیوندی
ندارنـد و بـا هـم میجنگنـد ،گفتـه نمیشـود كـه خودتـان را نكشـید.
آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) نیز به این شبهه چنین پاسخ داده است:
ُ
َ
َ
<فتوبـوا إيل بارئكـم ف ُ
اقتلـوا
اگـر كلمـه «أنفـس» مطلـق آورده شـود ،مثـل دو آیـه یـاد شـده و آیـه
ِِ
ُ ُ
أنف َسـكم>( ،بقـره )54:بـه معنـای مطلـق پیونـد قومـی اسـت .در آیـه مـورد بحـث نیـز اگـر میفرمـود:
«تعالـوا َن ُ
أنفسـنا َ
دع َ
وأنفسـكم» همین معنا را افـاده میكرد ،اما اگر نزدیكترین افراد قوم یا شـخص،
َ
یشـود به
مثـل ابنـاء و نسـاء ذكـر شـوند ،آنگاه «أنفـس» جداگانـه و در كنار آنان آورده شـود ،معلوم م 
معنـای مطلـق رابطـه قومـی نیسـت؛ زیـرا رابطـه پـدری و پسـری یـا دختـری ،از قویتریـن پیوندهـای
قومـی اسـت و تفصیـل قاطـع شـركت اسـت و نشـان میدهـد كـه منظـور از «انفـس» مطلـق رابطـه
كتـر اسـت؛ ولـی آن
قومـی نیسـت ،وگرنـه حضـرت رسـول؟ص؟ عمـو داشـت و عمـو از پسـر عمـو نزدی 
حضـرت؟ص؟ امثـال عباس بن عبدالمطلـب را همـراه نیـاورد( .جـوادی آملـی ،1389،ج  ،14ص)463

ابـن تیمیـه در توجیـه ایـن مطلـب ،خود را بـه زحمـت می انـدازد و میگوید« :عباس از سـابقان
84

مهاجـران نبـوده اسـت .ازاینرو ،بـرای حضور در مباهلـه صالح نبود .پـس معیار معنوی اثر داشـته
اسـت ،نه صرف رابطه سـببی مانند مصاهره؛ زیرا پیوندهای سـببی با لفظی آمده و با لفظی دیگر
مـیرود ،ماننـد نكاح و طالق»(.ابن تیمیـه ،بی تا ،ج  ،4ص) 35

پاسخ آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) به ابن تیمیه این است« :عباس ،عموی پیامبر؟ص؟
بود و در راه اسالم سختیهای فراوانی كشیده بود ،ولی به صحنه مباهله دعوت نشد .پس حضور
امیـر مؤمنـان علـی ؟ع؟ گویـای نزدیكـی معنـوی او به رسـول خدا ؟ص؟ اسـت»( .جـوادی آملـی،1389،
ج  ،14ص)463

چهار -شبهه آلوسی و پاسخ به آن
این مفسر ّ
سنی گفتهاست:

بـدون تردیـد ،آیـه مباهلـه بر نبوت رسـول خـدا ؟ص؟ و فضیلت اهـل بیت ؟مهع؟ داللـت دارد ،اما

َ
«أبناءنـا» عموم المجاز
؟ع؟ نیـز میشـود .بنابرایـن ،اگر اطالق «ابـن» به نوه دختری حقیقت باشـد،
خواهـد بـود و شـامل فرد حقیقی یعنی حسـن و حسـین ؟امهع؟ و فرد مجازی یعنـی علی؟ع؟ خواهد
بـود .اگـر اطلاق «ابـن» بـر نوه دختـری مجاز باشـد ،نیـازی بـه عموم المجاز نخواهـد بود؛ زیرا هر سـه
فـرد ،مجـازی هسـتند .اینكـه گفته شـده اسـت انسـان خـود را دعـوت نمیكنـد ،صحیح نیسـت؛
زیـرا در محاوره هـای عرفـی میگوییـم «خـودم را راضـی كـردم» یا «نفسـم مرا بـه كاری دعـوت كرد» و
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ
فس ُـه قتل أخي ِـه( ،>...مائده )30:پس ممكن اسـت ،انسـان
قـرآن كریـم نیـز میفرمایـد< :فطوعـت له ن
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اینكـه شـیعیان خواسـتهاند از آن ،خالفـت علی بن ابیطالـب؟ع؟ را ثابت كنند ،درسـت نیسـت؛
ُ
زیـرا مـراد از «أنف َسـنا» علـی ؟ع؟ نیسـت تـا گفتـه شـود ایشـان بـه منزلـه نفـس پیامبـر ؟ص؟ اسـت و به
ُ
خالفـت ،سـزاوارتر اسـت ،بلكه منظور از «أنف َسـنا» شـخص رسـول خـدا ؟ص؟ و به این معناسـت كه
َ
«أبناءنـا» شـامل علی
مـا خودمـان را دعـوت كنیـم و از آنجـا كـه در عـرف ،دامـاد را پسـر میخواننـد،

خـود را دعـوت كنـد و آنچـه طبرسـی و دیگـر علمای شـیعه گفتهانـد كه منظـور ،دعوت كـردن خود
نیسـت ،جـز هذیـان و ّ
تعصب ،چیز دیگـری نخواهد بـود( .آلوسـی1415 ،ق ،ج  ،2ص)181
آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی) در پاسخ آلوسی فرمود:
اصـل در اسـتعمال ،اسـتعمال حقیقـی اسـت و اسـتعمال لفـظ ،در معنـای مجـازی ،قرینـه
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میخواهد .بنابراین ،اگر نمیدانیم متكلم از كالمش ،معنای حقیقی را اراده كرده است یا مجازی
را ،بایـد لفـظ را بـر معنـای حقیقـی آن حمل كنیـم .آری اگر بدانیم لفظ در معنایی اسـتعمال شـده
اسـت ،نمیتـوان گفـت آن معنـای حقیقـی اسـت؛ ز یـرا اسـتعمال ،اعـم از حقیقت اسـت و این دو
اصـل ،در اصـول فقه مطرح شـدهاند.
اطلاق «ابـن» بـر داماد و دعوت از خود بر اسـاس معنـای عرفی ،مجازی اسـت و نمیتوان لفظ
را بر آن حمل كرد ،مگر به قرینه كه در اینجا نه تنها قرینهای نیست ،بلكه شاهد برای اراده معنای
ُ
«أبناءنا» و « ِن َ
َ
ساءنا» آمده است .پس منظور ،كسی است
حقیقی نیز هست؛ چون «أنف َسنا» در مقابل
كه به منزله جان شخص و حتی باالتر از پسر و دختر باشد( .جوادی آملی ،1389 ،ج  ،14ص)469

آلوسی همچنین میگوید« :اگر منظور شیعه آن است كه در زمان نزول قرآن ،علی بن ابیطالب؟ع؟
خلیفه بوده اسـت ،صحیح نیسـت؛ زیرا نزول آیه مباهله ،در سـال نهم هجری بوده اسـت و ایشان
تـا آن زمـان خلیفـه نبـوده و اگـر مـراد آن اسـت كـه ایشـان در آینـده خلیفه خواهد شـد ،كسـی با این
سـخن ،مخالف نیسـت؛ اختالف در بالفصل بودن خالفت ایشـان اسـت كه آن را نیز باید از راهی
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دیگر اثبات كرد»( .آلوسی1415 ،ق ،ج  ، 2ص)182
َُ
مفسـر شـیعه در پاسـخ آلوسـی می فرماید« :واژه «أنفسـنا» بـر خالفت حضرت امیـر مؤمنان؟ع؟،

داللـت مطابقـی نـدارد تا گفته شـود آن حضرت در آن زمان خلیفه نبوده اسـت ،بلكـه داللت دارد
كـه او از همـه مـردم برتـر اسـت؛ زیـرا بـه منزله جان رسـول خـدا ؟ص؟ اسـت و پس از رحلـت حضرت
ل ؟ص؟ اگر امر بین او و دیگران دایر شود ،او كه به منزله جان رسول خداست ،برای امر خالفت،
رسو 
ّ
بر بیگانه مقدم اسـت»( .جوادی آملی ،1389،ج  ،14ص)470
پـس از آشـنایی بـا دیـدگاه تسـنیم و پاسـخهای ایشـان در رد شـبهات ،مؤیداتـی را بـه منظـور
تقویـت دیـدگاه ایشـان میآوریـم.

مؤیدات قول آیتاهلل جوادی آملی (دامظله العالی)
 .1یکی از مواردی که بر ّقوت دیدگاه تسنیم میافزاید ،روایتی است که هم در کتب شیعه و هم
در منابع اهل سـنت آمده اسـت .در این روایت می خوانیم« :رسول اهّلل ؟ع؟ با عبای پشمینی آمد،
در حالی که حسـین در آغوشـش بود و دسـت حسن را گرفته بود و فاطمه پشت سرش راه میرفت
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و علـی (رضیاهللعنـه) پشـت سـر فاطمـه بـود و پیامبـر فرمـود هـرگاه دعـا کـردم ،شـما آمیـن بگوییـد».
(ابی سعود ،بی تا ،ج  ،1ص404؛ جصاص1405 ،ق ،ج  ، 3ص408؛ ابونعیم اصفهانی1419 ،ق ،ج  ،1ص )284

در ایـن روایـت ،اسـامی اشـخاصی کـه مصـداق مفـردات آیـه هسـتند ،آمـده کـه یکـی از آنهـا
امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟ اسـت کـه علمـای اهـل سـنت بـه آن اشـاره کردنـد ،بـه گونـهای کـه برخـی
ل بیتـش دانسـتهاند. (بیضـاوی1418 ،ق ،ج،1
از آنـان آن را دلیـل بـر نبـوت پیامبـر ؟ص؟ و فضیلـت اهـ 

ص )355با وجود این ،جایی برای انکار صاحب المنار نمیماند و قول ایشـان تضعیف میشـود.
 .2مؤید دیگر ،روایتی است از علمای شیعه که در این روایت ،به صراحت ،مصداق «أنفسنا»
از زبان معصوم صادر گردیده است.
در این روایت ،چنین آمده است:
روزی در مجلـس مأمـون ،امـام رضـا ؟ع؟ از حاضـران پرسـید :میدانیـد منظـور از «أنفسـنا»

وگرنـه شـخصى را كـه چون خود من اسـت ،بر سـر آنها فرسـتم» ،مقصودش على بـن ابیطالب ؟ع؟
بـود .ایـن خصوصیتـى اسـت كه احدى بر او پیشـی نگرفت؛ فضلى اسـت كه بشـرى به آن نرسـد و
شـرافتى اسـت كـه فوق آن براى آفریدهاى نباشـد كه علـى؟ع؟ را چون خود نموده( .صـدوق،1376 ،
ص 525؛ صـدوق ،1378 ،ج  ،1ص)232

نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده ،منظور از مباهله ،دعا کردن به منظور دور شدن دروغگو از قرب

بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه مؤلفان المنار و تسنیم

کیسـت؟ علمـای حاضـر گفتنـد :خـود پیامبـر ؟ص؟ .امـام رضـا ؟ع؟ فرمـود :خطـا رفتیـد؛ مقصودش
على بن ابیطالب ؟ع؟ است و دلیلش آن است كه وقتی پیغمبر فرمود« :بنو َو َ
لیعه دست بردارند،

و رحمت خداست که با حال تضرع و ابتهال و توجه خالصانه به درگاه احدیت صورت میگیرد.
بنابـر قـول مؤلـف المنـار" ،أبنـاء" فقـط نو ههـای پسـری را در برمیگیـرد ،امـا بنـا بـر قـول آیـتاهلل
جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی)« ،أبنـاء» در اینجـا بـه معنـی پسـران اسـت کـه نـوه پسـری و دختـری را
شـامل میشـود.
در مورد واژه «نساء» ،مؤلف المنار ،مقصود از آن را زن میداند ،نه دختر و معتقد است که آیه،
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مشـارکت زنـان در اجتمـاع را همچـون مـردان جایـز میداند ،اما آیـتاهلل جـوادی (دامظلـه) منظور از
آن را زنـی میدانـد كـه در عـرض فرزنـد قـرار گرفته اسـت ،نـه زن در مقابل شـوهر .بنابرایـن ،یا مطلق
زن مراد اسـت یـا خصوص دختر.
در مورد واژه «أنفسنا» ،نظر صاحب المنار این است که واژه «أنفسنا» جمع است .پس مصداق
خارجـی آن ،شـخص خاصـی مد نظر نیسـت و عام اسـت و به معنای مطلق خویشـاوندی اسـت،
ُ
امـا آیـتاهلل جـوادی آملـی (دامظلـه العالـی) «أنف َسـنا» را بـه معنـی خودمان گرفته اسـت کـه در مفهوم
خود ،به منزله جان پیامبر؟ص؟ اسـت؛ اگرچه در خارج ،یک مصداق بیشـتر نداشـته باشـد که آن،
کسـی جز حضرت علی؟ع؟ نیست.
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فهرست منابع
قرآن کریم ،ترجمه :مکارم شیرازی ،ناصر ،قم دارالقرآن الکریم ، ،چاپ دوم.1373 ،
 .1ابـن ابى حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسـير القرآن العظيم ،جلد ،2عربسـتان سـعودى ،مكتبـة نزار مصطفى الباز،
 ،چاپ سوم 1419 ،ق.
 .2ابن تیمیه ،احمد ،منهاج السنه ،جلد  ،4بیروت ،دارالکتب العلمیه ، ،بیتا.
 .3ابن درید ،محمدبن حسن ،جمهره ،جلد  ،2بیروت دار العلم للمالیین ،بیتا.
 .4ابـن عجيبـه ،احمدبن محمـد ،البحـر المديد فى تفسـير القـرآن المجيد ،جلد ،1قاهره ،انتشـارات دکتر حسـن عباس
زکی  1419 ،ق.
 .5ابن عربی ،محمدبن عبداهلل ابوبکر ،احکام القرآن ،جلد  ،1بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 .6ابن عطيه اندلسى ،عبدالحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،جلد ،1بیروت ،دار الکتب العلمیه،
 ،چاپ اول1422 ،ق.
 .7ابـن كثيـر دمشـقى ،اسـماعيل بن عمرو ،تفسـير القـرآن العظيـم ،جلـد ،2بيـروت ،دار الكتـب العلميـة ،منشـورات
محمدعلـى بيضـون ،چـاپ اول 1419 ،ق.
 .8ابن ماجه ،محمدبن عبداهلل ،سنن ابن ماجه ،جلد  ،1بیروت ،دارالفکر1403 ،ق.
 .10ابونعیم اصفهانی ،عبداهلل بن محمد ،دالئل النبوه ،جلد  ،1بیروت ،دارالنقائس ،چاپ چهارم1419 ،ق.،
 .11ابـی سـعود ،محمـد بـن محمـد ،ارشـاد العقـل السـلیم الـی مزایـا الکتـاب الکریـم ،جلـد  ،1بیـروت ،دار إحيـاء التـراث
العربـي ،بیتـا.
 .12إربلی ،علی بن عیسی ،كشف الغمه ،جلد  ،1تبریز ،انتشارات بنی هاشمی1381 ،ق.
 .13ازهری ،ابومنصور محمدبن احمد ،تهذیب اللغه ،جلد 13و  ،15بیروت ،دار إحياء التراث العربي1421 ،ق.
 .14اندلسى ،ابو حيان محمدبن يوسف، البحر المحيط فى التفسير ،جلد ،3بیروت ،دار الفکر1420 ،ق.
 .15آلوسى ،سيد محمود ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،جلد ،2بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ اول1415 ،ق.
 .16بحرانی ،هاشم ،البرهان ،جلد  ، 2تهران ،بنیاد بعثت ، ،چاپ اول1416 ،ق.
 .17بلخى ،مقاتل بن سليمان ،تفسير مقاتل بن سليمان ،جلد ،1بیروت ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ اول 1423 ،ق.
 .18بن سیده ،علیبن اسماعیل ،المحکم و المحیط االعظم ،جلد 8و  ،10بیروت ،دار الکتب العلمیه ،چاپ اول1421 ،ق.

بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه مؤلفان المنار و تسنیم

 .9ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،جلد 1415 ،11ق ،بيروت ،دار صادر ،چاپ سوم،  1414ق.

 .19بیضاوی ،ناصرالدین محمد ،انوار التنزیل و اسرار التأویل ،جلد  ،1بیروت ،دار إحياء التراث العربي ،چاپ اول 1418 ،ق.
 .20عياشي،محمدبن مسعود ،تفسیر عیاشی ،جلد  ،1تهران ،چاپخانه علمیه.1380 ،
 .21جصاص ،ابوبکر ،احکام القرآن ،جلد 2و  ،3بیروت ،دار إحياء التراث العربي1405 ،ق.
 .22جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،جلد 1و  ،14قم ،انتشارات اسراء ،چاپ دوم،1389 ،
جوهری ،ابونصر اسماعیل بن حماد ،صحاح ،جلد  2 ،1و ،6بیروت ،دارالعلم للمالیین.1376 ،
 .24حائرى تهرانى ،مير سيد على ،مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر ،جلد ،2تهران ،دارالکتب االسالمیه.1377 ،
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 .25خطيب ،عبدالكريم ،التفسير القرآني للقرآن ،جلد ،2قاهره ،دارالفکرالعربی ، ،بیتا.
 .26راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،دمشق ،دارالعلم دارالشامیه ،چاپ اول1412 ،ق.
 .27رشید رضا ،محمد ،المنار ،جلد  ،3بیروت ،دارالمعرفه ،چاپ دوم ،بیتا.
 .28سمرقندى ،نصربن محمدبن احمد ،بحرالعلوم ،جلد ،1بیروت ،دارالفکر1431 ،ق.
 .29سيوطى ،جالل الدين،الدر المنثور فى تفسير المأثور ،جلد ،2قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی1404 ،ق.
 .30صدوق ،محمدبن علی بن بابویه ،عیون اخبار الرضا ،جلد  ،1تهران ،نشرجهان ،چاپ اول.1378 ،
 ،______________________________ .31علل الشرايع ،جلد 1و  ،2قم ،کتابفروشی داوری ،چاپ اول.1385 ،
 ،_____________________________ .32االمالي ،تهران ،کتابچی ،چاپ ششم.1376 ،
 .33طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،جلد  ،3قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم ،قم ،چاپ پنجم1417 ،ق.
 .34طبرسی ،احمدبن علی ،احتجاج ،جلد  ،2مشهد ،نشر مرتضی ،چاپ اول1403 ،ق.
 .35طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،جلد  ،2تهران انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم .1372
 .36طنطاوى ،سيد محمد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،جلد ،2قاهره ،دارالنهضه مصر1997 ،م.
37عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسير نور الثقلين ،جلد  ،1قم ،انتشارات اسماعیلیان ، ،چاپ چهارم1415 ،ق.
 .38غفاری مازندرانی ،نظام الدین احمد ،مترجم :احتجاج ،جلد  ،3تهران ،مرتضوی ،چاپ اول.1371 ،
 .39فخر رازی ،ابوعبداهلل محمدبن عمر ،مفاتیح الغیب ،جلد  ،8دار إحياء التراث العرب ،چاپ سوم1420 ،ق.
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 .40فراهیدی ،خلیلبن احمد ،العین ،جلد  ،7قم ،هجرت ،چاپ دوم1409 ،ق.
 .41فیروز آبادی ،محمدبن یعقوب ،قاموس المحیط ،جلد  ،4بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ اول1415 ،ق.
ّ .42فیومی ،احمدبن محمد ،مصباح المنیر ،جلد  ،2قم ،دارالهجره ،چاپ دوم1414 ،ق.
 .43قرطبی ،محمدبن احمد ،الجامع االحکام القرآن ،جلد  ،4تهران ،ناصرخسرو ،چاپ اول.1364 ،
 .44مجلسـی ،محمـد باقـر ،بحـار االنـوار ،جلـد 40 37، 26 ،25 ،23 ،10و  ،43بیـروت ،داراإلحیـاء التـراث العربـی ،چـاپ
دوم1403 ،ق.
 .45محلى ،جالل الدين سيوطى ،تفسيرالجاللين ،بیروت ،مؤسسه النورللمطبوعات ،چاپ اول1416 ،ق.
 .46مراغى ،احمدبن مصطفى ،تفسير المراغي ،جلد ،3بیروت ،دار اإلحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .47مرتضی زبیدی ،محمدبن محمد ،تاج العروس ،جلد  ،19بیروت ،دارالفکر ،چاپ اول1414 ،ق.
 .48مصطفوی ،حسن ،التحقيق في كلمات القرآن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1360 ،
 .49مفید ،محمدبن محمد ،اإلرشاد ،جلد  ،2کنگره شیخ مفید ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم ،چاپ اول1413 ،ق.
 .50مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تفسیر نمونه ،جلد  ،2تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول.1374 ،
 .51مالحويش آل غازى ،عبدالقادر ،بيان المعاني ،جلد ،5دمشق ،مطبعه الترقی ،چاپ اول1382 ،ق.،
 .52نجفي ،محمدحسن بن باقر ،جواهر الكالم ،جلد 16و  ،28بيروت ،دار اإلحياء التراث العربي.1362 ،
 .53نـووى جـاوى ،محمدبن عمـر ،مـراح لبيـد لكشـف معنـى القـرآن المجيـد ،جلـد ،1دارالکتـب العلمیه ،بیـروت ،چاپ
اول1417 ،ق.
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تحلیل واژ ه «جمع» در جمعآوری قرآن

زهره دانشجو

1

چکیده
تحلیـل و بررسـی معنایـی واژه «جمـع» در موضـوع جمـع قـرآن ،نقـش بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز در مبحـث جمـع قـرآن
دارد؛ زیـرا یکـی از بحث برانگیزتریـن موضوع هـای علـوم و تاریـخ قـرآن ،جمـع قرآن اسـت .دانشـمندان مسـلمان و اسلام
شناسـان غربـی ،راه حل هـای متعـارض و متضـادی بـرای پاسـخ به مسـئله جمـع قرآن مطـرح کرده انـد .به نظر می رسـد،
بخشـی از تعـارض و تناقـض در روایـات و احادیـث در بـاره جمـع قـرآن ،ناشـی از ابهـام معنایـی واژه «جمـع» در «جمـع
قـرآن» باشـد کـه بـه اختلاف آرا و دیدگاه هـای صاحـب نظـران ،درباره جمـع قرآن منجر شـده اسـت .این ابهـام معنایی،
از اشـتراک لفـظ «جمـع»؛ یعنـی تعـدد معانی آن سرچشـمه می گیرد .پژوهشـگر با بررسـی در سـایت ها و کتـب مختلف،
در حـد تـوان ،نوشـتاری بـا ایـن عنـوان بـه طـور اخـص نیافـت کـه در ایـن بـاره سـخن گفتـه باشـند .ایـن نوشـتار بـا روش
اسـنادی ،اطالعـات را گـردآوری کـرده و بـه روش تحلیلی -توصیفـی ،به پـردازش آن پرداخته و هدفش این اسـت که با
بررسـی و تحلیـل واژه «جمـع» در روایـات و احادیـث ،معانی لغـوی و اصطالحی آن را مشـخص کنـد .همچنین ،در این
پژوهـش ،بـه دسـت آمد کـه واژه «جمع» ،در لغت ،به معنای گرد آوردن اسـت و تمام معانـی اصطالحی آن نیز در بحث
جمـع قـرآن ،در ایـن معنا مشـترکند .روش و چگونگی گـردآوری ،وجه افتراق معانی اصطالحـی آن ،یعنی حفظ کردن،
َ َ
گـردآوردن بین الدفتیـن و یکـی کـردن مصاحف اسـت.
َ َ
واژگان کلیدی :جمع قرآن ،تحلیل معنایی ،گرد آوردن ،حفظ کردن ،گرد آوردن بین الدفتین ،یکی کردن مصاحف

 .1دانش پژوه سطح  4تفسیر تطبیقی ،جامعه الزهرا؟اهع؟؛ zz.daneshjoo@gmail.com

مقدمه
تحلیل و واکاوی معنای واژه «جمع» در موضوع جمع قرآن ،همواره یکی از موضوع های مهم و
بحث برانگیز و جنجالی در عرصه علوم قرآن و تاریخ قرآن بوده است .این بحث ،چنان با اهمیت
و سرنوشت ساز تلقی شده که کمتر قرآن پژوهی ،بحثی از کتاب علوم قرآنی یا تاریخ قرآنی خود را
به آن اختصاص نداده و فصلی در این باب باز نکرده و یا تألیفی مستقل با عنوان جمع قرآن به
نگارش در نیاورده است .در طی قرون متمادی ،،دانشمندان و پژوهشگران علوم قرآنی ،در زمینه
جمع قرآن ،دیدگاه های گوناگون و متعارضی ابراز کرده و می کنند.
دانشمندان مسلمان براساس روایات و احادیث ،دیدگاه های گونا گون درباره جمع قرآن
اتخاذ کرده اند .برخی از آنان ،همچون سید مرتضی (طبرسی1403 ،ق ،ج ،1ص )15و آیت اهلل خویی
(موسوی خویی1401 ،ق ،ص )257به جمع قرآن در زمان پیامبر اسالم قائل شده اند .در مقابل ،برخی
دیگر مانند ابی عبداهلل زنجانی ( زنجانی ،1387 ،صص )22-3و عالمه طباطبایی (طباطبایی،1373،

ص )131جمع قرآن را مربوط به زمان پس از پیامبر؟ص؟ دانسته اند.
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برخی دانشمندان غربی اختالف نظر در میان محققان غربی درباره جمع قرآن را بدین گونه
بیان می کنند :چهار محقق اصلی غربی که در قرن بیستم درباره این مسئله پژوهش کرده اند،
ً
چهار دیدگاه کامال متفاوت در باب تاریخ جمع رسمی قرآن ابراز داشتند :شوالی( )Schwallyجمع
قرآن را به دوران عثمان ،خلیفه سوم؛ مینگانا( )Minganaبه دوره خالفت عبدالملک در پایان قرن
نخست هجری؛ َونزبرو( )Wansbroughآن را به آغاز قرن سوم و برتن( Burtonآن را به زمان حیات
پیامبر؟ص؟ نسبت داد ، Motzki,2001,p.12 ) .مترجم :مرتضی کریمی نیا ،1383 ،ص)170

مبحث جمع قرآن ،نقش سرنوشت ساز و مهم در دیگر مباحث علوم قرآنی همچون تحریف،
توقیفی بودن ترتیب سوره های قرآن و شکل و ساختار قرآن دارد .مرحوم خویی در بیان نقش بحث
از جمع قرآن ،در مبحث تحریف می نویسد:
کیفیت جمع آوری قرآن ،از مسائلی است که طرفداران تحریف ،آن را در اثبات تحریف قرآن،
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دست آویز خود قرار داده اند و از آن سوء استفاده می کنند .آنان می گویند :جمع آوری قرآن ،طوری
ً
بود که عادتا تحریف و تغییر قرآن را به همراه داشت و با در نظر گرفتن چگونگی جمع آوری و تدوین

قرآن ،ما مجبوریم به تحریف قرآن ملتزم گردیم( .موسوی خویی1401 ،ق ،ص)239

برخی از صاحبنظران معاصر ،نقش و تأثیر مسئله جمع قرآن بر توقیفی بودن ترتیب سوره ها را
بدین گونه مطرح می کنند« :نوع برداشت از این اصطالح جمع قرآن ،در شکل گیری نظریه توقیفیت
نویورت 1،از خاورشناسان
ترتیب سوره ها تأثیر بس مهمی دارد ( ».ایازی ،1378 ،ص )18آنگلیکا ِ
غربی ،نوع تأثیر موضوع جمع قرآن بر شکل و ساختار قرآن را بدین شکل بیان می کند« :هرگونه
ارزیابی شکل و ساختار قرآن ،به موضع پژوهشگر در برابر جمع و رسمیت یافتن مصاحف قرآن
بستگی دارد» ،Neuwirth,2002 ,245( .مترجم :محمدجواد اسکندرلو ،1386 ،ص)12

هدف نوشتار حاضر نیز این است که با بررسی و تحلیل واژه «جمع» ،با روش اسنادی ،اطالعات
را گردآوری و به روش تحلیلی -توصیفی ،آن را پردازش کند تا بگوید که واژه «جمع» ،در لغت به
معنای گرد آوردن است و ریشه معنایی این واژه ،در تمام معانی اصطالحی آن نیز به همین معنا
برمی گردد و تمام ابهام های معنایی ،از اشتراک لفظ «جمع» سرچشمه می گیرد.

 .1مشکل جمع قرآن
حل مشکل و معضل معرفتی جمع قرآن ،مبتنی بر تبدیل این مشکل به مسئله جمع قرآن
الف) ابهام ِ تصدیقی در مشکل جمع قرآن :از نظر ترکیب ،در این مشکل با دو ابزار تحلیل
گزاره ای و تحلیل سیستمی ،این ابهام بر طرف می شود.
ب) ابهام تصوری :این مشکل ،ناشی از سه نوع ابهام در واژه «جمع»است؛ یعنی ابهام معنایی
[= زبانی] ،ابهام مفهومی و ابهام عینی که به ترتیب به سه حوزه زبان ،ذهن و عین تعلق دارند.
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است .آنچه جمع قرآن را یک مشکل و معضل تبدیل کرده ،ابهام در دو مقام تصور و تصدیق است:

با ابزار تحلیل معنایی ،یعنی ازطریق تعریف لفظی (=شرح اللفظی) ،خواه تعریف لغوی باشد
و خواه تعریف اصطالحی ،می توان ابهام های برخاسته از لفظ «جمع» درحوزه زبان را زدود .با ابزار
تحلیل مفهومی یعنی از طریق شرح االسمی ،می توان به ابهام های ناشی از این لفظ درحوزه ذهن
نویـورت ،اسـتاد مرکـز پژوهش هـای عربـی و سـامی دانشـگاه آزاد برلیـن .تحصیـل و پژوهـش در زبـان عربـی و زبان
 .1پرفسـور آنگلیـکا ِ
شناسـی کالسـیک سـامی در دانشـگاه هـای برلیـن ،تهـران ،قدس ،مونیـخ و . ...
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خاتمه داد و به تصوری دقیق و روشن از مفهوم«جمع» دست یافت .با ابزار تحلیل مصداقی ،یعنی
از طریق تعیین مصداق یا مصادیق لفظ «جمع» ،می توان ابهام های برخاسته از لفظ درحوزه عین
را بر طرف کرد.
یادآوری می شود این مقاله ،تنها به رفع ابهام معنایی[= زبانی] از واژه «جمع» با ابزار تحلیل
معنایی پرداخته است.

 .2ابهام معنایی واژه «جمع»
ابهام معنایی]=زبانی [ ناشی از معلوم نبودن معنای الفاظ یا کژتابی زبان و دو پهلو بودن
الفاظ است .پس چنین ابهامی ،از اشتراک لفظ ناشی می شود .اشتراک لفظ ،سه مرتبه دارد:
مرتبه آشکار و جلی ،مرتبه پنهان و خفی و مرتبه اخفی .پنهان ترین مرتبه اشتراک لفظ ،آن است
که لفظی در کاربرد یک علم ،معانی گونا گون پیدا کند .بر این اساس ،اشتراک لفظ در «جمع»،
از نوع مرتبه سوم اشتراک لفظ است .لفظ «جمع» در روایات و احادیث مربوط به جمع قرآن و به
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تعدد
دنبال آن ،در 1مباحث علوم قرآن و تاریخ قرآن ،کاربردهای متعدد و گوناگون دارد .این تنوع و ِ
کاربرد ،موجب ابهام در لفظ «جمع» شده است .برای رفع ابهام معنایی[=زبانی] از لفظ «جمع»،
از ابزار تحلیل معنایی استفاده می شود ،بدین معنا که با تعریف لفظی یا تعریف شرح اللفظی
(چه تعریف لغوی و چه اصطالحی) آن ابهام برطرف می شود.
بخشی از تعارض و تناقض روایات و احادیث درباره جمع قرآن ،ناشی از مشکل و پیچیدگی جمع
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 .1برخـی از نویسـندگان معاصـر ،نسـبت میـان علـوم قـرآن و تاریـخ قـرآن را نسـبت تبایـن می داننـد .وی در بیـان ایـن نسـبت
می نویسـد :ا گـر بتـوان عنصـر شـاخصی در تمایـز دو علـم «تاریـخ قـرآن» و «علـوم قرآنـی» در نظـر گرفـت ،آن عنصـر علـی القاعـده
عنصـر زمـان اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،آن دسـته از مباحـث مرتبـط بـا قـرآن کـه بـه نحـوی بـا عصـر و زمـان خاصـی ارتبـاط پیـدا
می کنـد .همچـون تاریـخ نـزول وحـی ،جمـع و تدویـن قـرآن در دوره هـای مختلـف ،رسـم الخـط قـرآن و سـیر ّ
تحـول آن و...از
موضوع هـای تاریـخ قـرآن اسـت و آن دسـته از تحقیقـات قرآنـی کـه بـدون ارتبـاط بـا زمـان خاصـی قابـل انجام اسـت ،مانند بحث
از محکـم و متشـابه ،ناسـخ و منسـوخ ،مفهـوم و منطـوق ،عـام و خـاص ،داللـت قـرآن ،اعجـاز قـرآن و وجـوه آن و ...در حـوزهء
موضوع هـای علـوم قرآنـی واقـع می گـردد( .معـارف ،1383 ،ص)19
برخـی دیگـر از نویسـندگان معاصـر ،نسـبت بیـن علـوم قـرآن و تاریـخ قـرآن را نسـبت عـام و خـاص مطلـق می دانـد .وی در بیـان ایـن
نسـبت می گویـد :تاریـخ قـرآن ،بخشـی از علـوم قـرآن اسـت( .حجتـی کرمانـی ،1360 ،ص  )17بـه نظـر می رسـد ،این نظریـه دوم به
صـواب نزدیک تـر باشـد؛ زیـرا مباحـث تاریـخ قـرآن در علـوم قـرآن نیـز مطـرح می شـوند.

قرآن به لحاظ ابهام معنایی[=زبانی] در واژه «جمع» است که این تعارض و تناقض ،منجر به اختالف
آرا و دیدگاههای صاحبنظران درباره جمع قرآن شده است .بدیهی است که با تأمل ،بررسی و
کاوش در این گونه روایات و احادیث ،با ابزار تحلیل معنایی ،می توان ابهام معنایی[=زبانی]
واژه «جمع» را برطرف کرد .این ابهام معنایی[=زبانی] از اشتراک لفظ «جمع»؛ یعنی تعدد معانی
(لغوی و اصطالحی) و به عبارت دیگر ،تعدد و تنوع کاربرد لفظ«جمع» ناشی می شود .بنابراین،
با بررسی و تحلیل واژه «جمع» در روایات ،با در نظر گرفتن قرائن مختلف مقامی و مقالی ،می توان
معانی اصطالحی مختلف واژه «جمع» و به عبارتی کاربردهای گوناگون این لفظ را مشخص کرد.
َ
مشخص شدن معانی اصطالحی واژه «جمع» ،نقش مؤثر در از بین بردن تعارض و تضاد َبدوی
در میان روایات و احادیث جمع قرآن دارد که به دنبال آن ،بخشی از اختالف آرا و دیدگاه های
پژوهشگران درباره مسئله جمع قرآن را برطرف می کند.
لفظ «جمع» افزون بر معنای لغوی ،دارای معانی اصطالحی متعددی در روایات و احادیث
است .لفظ «جمع» در لغت ،به معنای گرد آوردن است و تمام معانی اصطالحی این لفظ که
به بحث جمع قرآن مربوط هستند ،در این معنا مشترکند و تنها روش و چگونگی گردآوری ،وجه
ّ ّ
افتراق معانی اصطالحی است .حفظ کردن ،گردآوردن بین الدفتین و یکی کردن مصاحف ،در
جمع قرآن ،یک حادثه تاریخی مستند به روایات و احادیث است .دانشمندان علوم قرآن ،تاریخ
قرآن و ...اصطالح جدیدی برای «جمع» غیر از آنچه در روایات و احادیث آمده است ،نمی توانند
وضع کنند؛ زیرا مسئله جمع قرآن ،یک مسئله تاریخی؛ یعنی یک مسئله ناظر به عالم واقع است که
در طی کمتر از نیم قرن رخ داده و دانشمندان علوم قرآن و تاریخ قرآن ،از طریق روایات و احادیث،

تحلیل واژه «جمع» در جمعآوری قرآن

معنای گردآوری ،مشترک اند ،اما شیوه و کیفیت گردآوری ،وجه متمایز آنها از یکدیگر است.

در صدد پی بردن به آنچه روی داده هستند .آنان در مقام پایهگذاری یک علم جدید نبودهاند تا به
مفهومسازی و واژهپردازی نیازمند باشند ،بلکه آنان در مقام گزارش و توصیف آنچه حادث شده،
هستند .بنابراین ،برای نمونه ،برشمردن نظم قرآن به عنوان یکی از معانی اصطالحی جمع قرآن،
از نظر برخی نویسندگان معاصر(رضایی ،1374 ،ص )57ناصواب است.
نویسنده یادشده ،این سخن را به آیت اهلل معرفت(معرفة1415 ،ق ،ج ،1ص )272نسبت می دهد،
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در حالی که ایشان نظم قرآن را از مراحل جمع قرآن برمی شمرد ،نه از معانی جمع .معانی جمع،
ّ
به حوزه زبان تعلق دارند ،اما مراحل جمع ،به حوزه عین و خارج تعلق دارند.

 .3پیشینه بحث از معانی «جمع»
پژوهشگران صاحبنظر ،درباره جمع قرآن ،به لحاظ بحث از معانی «جمع» ،به سه دسته تقسیم می شوند.
الف) برخی (باقالنی ،بی تا؛ زرکشی1408 ،ق؛ سیوطی1363 ،ق؛ نولدکه2004 ،م ،در بحث جمع قرآن) در طی
مطالعه و بررسی جمع قرآن ،بحث مستقلی را به معانی «جمع» در عبارت «جمع قرآن» اختصاص
نمی دهند .آنان در بیشتر موارد در اقامه ادله روایی ،نقد نظرگاه های مخالف و بیان نظرگاه خود،
مقصود و منظور از واژه «جمع» را مطرح نمی کنند.
ب) بعضی دیگر( زرقانی1416،ق،ج ،1صص177-173؛ کردی مکی 1372،ق ،ص39؛ صالح1965 ،م،

ص63؛ االشیقر ،1408 ،صص )119 -109تنها به برخی از معانی «جمع»؛ یعنی حفظ کردن و نوشتن
اشاره می کنند ،اما در اقامه ادله روایی ،نقد و بیان دیدگاه های موافق و مخالف ،خیلی مواقع
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به لزوم تفکیک معانی جمع از یکدیگر و مشخص کردن معنای مورد نظر خود ،توجه نمی کنند.
ج) تعداد دیگری از دانشمندان(رامیار ،1362 ،ص212؛ عطار1403،ق ،ص150؛

 ،Von,Denffer,1983,pp.34-35حجتی ،1379 ،ص )218بیشتر معانی «جمع» را ذکر کرده اند ،اما ضمن
روایی این معانی را نیاورده اند ،در بررسی روایات و نظرگاه های گوناگون ،معنای
آنکه مستندات
ِ
مورد نظر خود را از میان معانی متعدد «جمع» مشخص نکرده اند.
به نظر میرسد ،بخشی از پیچیدگی و ابهام در مسئله جمع قرآن ،ناشی از ابهام معنایی ]=
زبانی[ در واژه «جمع»؛ یعنی اشتراک لفظی آن است .بنابراین ،با ابزار تحلیل معنایی به معانی لغوی
و اصطالحی آن پی میبریم .مشخص کردن معانی لغوی و اصطالحی ،نتایجی مانند از بین رفتن
َ
تعارضهای َبدوی در میان روایات و احادیث ،رفع ابهام ،تحیر و سرگردانی در بحث جمع قرآن،
روشن شدن محل یا محلهای نزاع در مسئله جمع قرآن و ...خواهد داشت .هر یک از این معانی
اصطالحی ،به جز به معنای خواندن ،حاکی از مرحلهای از مراحل جمع قرآن است؛ بدین معنا که
در طی  43سال و با تکامل شیوه و کیفیت گردآوری قرآن ،واژه «جمع» ،در احادیث و روایات وارده
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در طی این دوره زمانی ،در معانی مختلف متناسب با مقصود به کار رفته است .معانی لغوی و
اصطالحی واژه «جمع» در عبارت «جمع قرآن» ،بدین قرارند:

یک -گرد آوردن
واژه «جمع» در عبارت «جمع قرآن» ،در زبان فارسی ،مصدر متعدی است .اصل و ریشه آن
به کلمه «جمع» در زبان عربی برمی گردد .معادل آن در زبان انگلیسی »collection« ،است .کلمه
«جمع» در کتب لغت عربی و فارسی به این شکل تجزیه و تحلیل شده است :
ّ
ٌ
ٌ
ُ
ّ
جمعت الشئ
تضام الشئ .یقال
«الجیم و المیم و العین اصل واحد ،یدل علی
ً
جمعا؛ جیم ،میم و عین ،کلمه واحدی را تشکیل می دهند و به معنای گرد آوردن
و دور هم جمع کردن یک چیز است که گفته می شود ،چیزی را گردآوری کردم
گردآوردنی»(.ابن فارس ،بی تا ،ج ،1ص)479

جمعت ُه َ
ُ
ّ
فاجت َم َع؛ گرد آوردن چیزی به
«ضم الشئ بتقریب بعضه من بعض ،یقال

واسطه نزدیک کردن جزئی از آن به جزء دیگر .گفته می شود آن را گردآوری کردم،
پس گردآوری شد»( .راغب اصفهانی ،بی تا ،ص)96

بود ،گردآوری کرد و گردآوردن مصدر این کالم شما است که چیزی را گردآوری
کردم »( .ابن منظور ،بی تا ،ج ،2ص )355؛ «جمعت الشی المتفرق فاجتمع؛ چیزی
که اجزایش پراکنده بودند ،گردآوری کردم پس گردآوری شد»( .طریحی1403 ،ق،
ج ،4ص)314

تحلیل واژه «جمع» در جمعآوری قرآن

الج ُ
َ
الشی عن تفرقه ...و َ
مع :مصدر قولک جمعت َ
«ج َم َع َ
الشئ؛ چیزی که پراکنده

«الجمع کالمنع .تالیف المتفرق ،جمع بر وزن منع است و به معنای گرد آوردن
یک چیز پراکنده است»( .حسینی زبیدی1403 ،ق ،ج ،2ص)451

ّ
«الضم و التالیف؛ دور هم جمع کردن و گرد آوردن» ( .خوری شرتوتی لبنانی1403 ،ق،
ج ،1ص)138
«گرد آوردن» ( .قرشی ،1371 ،ج ،1ص)1241
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َ ََ َ َ ُ ُ َُ

در برخی روایات« ،جمع» در آیه شریفه < إ ّن عل ْينا ْ
ج َعه َوق ْرآنه >( ،قیامت)17:
ِ
به معنای لغوی آن آمده است 1.قتاده در توضیح این آیه می گوید « :فی صدرک
ّ
حتی تحفظه 2تالیفه علی ما نزل علیک؛ ما قرآن را در سینه تو گردآوری می کنیم
تا آن را حفظ کنی و آن را به همان نحو که بر تو نازل گردیده ،گردآوری می کنیم».
( طبرسی1403 ،ق ،ج ،5ص)397

بن عباس و ضحاک در بیان این آیه شریف می گویند« :ان علینا مجعه و قرآنه علیک حیت حتفظه و
میکنک تالوته فال ختف فوت یشء منه؛ قرآن را برای تو گردآوری می کنیم تا آن را حفظ کنی و تالوت
کنی»( .همان) بنابراین ،نگران از دست دادن چیزی از آن نباش.

امام صادق ؟ع؟ در تبیین این آیه می فرماید« :جنمع القرآن یف قلبک؛ ما قرآن را در قلب تو

ّ
(مغنیه1981 ،م ،ج ،7ص )471تعداد کمی از مفسران« ،جمع» در این آیه را به
گردآوری می کنیم».
معنای لغوی آن گرفته اند .ابن قتیبه در تفسیر این آیه می گویدّ :
«ضمه و جمعه؛ ضمیمه کردن

برخی از اجزای آن به اجزای دیگر و گرد آوری کردن» ( .ابن قتیبه1398 ،ق ،ص )500ثعالبی نیز در
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تفسیر این آیه می گوید « :تألیف بعضه الی بعض؛ضمیمه کردن برخی از اجزای آن به اجزای دیگر».
(ثعالبی1416 ،ق ،ج ،3ص )414عالمه طباطبایی؟هر؟ هم این آیه را چنین تفسیر می کند« :القران
َه ُاه َنا مصدر کالفرقان و الرجحان و الضمیران للوحی و املعین :ال تعجل به اذ علینا ان جنمع ما نوحیه

الیک ّ
بضم بعض اجزائه ایل بعض و قرائته علیک( .» ...طباطبایی ،بی تا ،ج ،20ص)109

قرآن در اینجا مصدر است ،مانند فرقان و رجحان و ضمیر در «جمعه و قرآنه» هر دو به وحی بر
می گردد و این گونه معنا می شود« :در مورد وحی شتاب نکن؛ زیرا بر ماست که آنچه را بر تو وحی
کرده ایم ،ازطریق ضمیمه برخی از اجزا به اجزای دیگر ،گردآوری نمایم».
در تعداد زیادی از روایات و احادیث ،کلمه «جمع» به معنای لغوی آن ،یعنی گرد آوردن آمده
است .ابی بکر حضرمی از امام صادق ؟ع؟ نقل می کند:
 .1تمسـک بـه ایـن آیـه شـریفه بـرای جمـع قـرآن ،بنـا بـر نظـر کسـانی اسـت کـه آیـات  16تـا  19سـوره ء قیامـت را معترضـه می داننـد ،اما
ا گـر ایـن آیـات متصـل بـه آیـات قبلـی باشـند ،ایـن آیـه مربـوط بـه نامـه اعمـال در روز قیامت خواهـد بود.
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 .2عبارت «تحفظه» نتیج ه «ان علینا جمعه فی صدرک» است ،نه اینکه «جمع» در عبارت «جمعه» به معنای حفظ باشد.

ّ
ّ
لعل :یا ّ
عیل القرآن خلف فرایش یف املصحف و احلر یر و
ّان رسول اهلل صیل اهلل علیه آله و سلم قال
ّ
تضیعوه کما ّ
ضیعت الهیود التوارة ،فانطلق ّ
عیل فجمعه فی ثوب أصفر،
القراطیس فخذوه و امجعوه و ال

مث خمت علیه یف بیته ( .قمی ،1378 ،ج ،2ص451؛ عروسی حویزی ،بی تا ،ج ،5ص24؛ فیض کاشانی،1362 ،

ج ،1ص)24

رسول گرامی ؟ص؟ به علی ؟ع؟ فرمود :ای علی ،قرآن در کنار بسترم در صحیفه ها ،حریرها و
کاغذها قرار دارد ،آنها را بردارید و گردآوری کنید و آن گونه که یهودیان در نگه داری اهمال کردند،
در نگه داری آنها اهمال نکنید .بنابراین ،علی ؟ع؟ رفت و سپس آنها را در پارچه ای زرد رنگ گرد
آوری کرد .پس از آن بر روی آن پارچه ،مهر زد و آن را در خانه خود قرار داد.
شاهد بحث در این روایت ،واژه «جمع» در عبارت «جمعه» به معنای گردآوردن است.
ابی رافع در روایتی می گویدّ « :ان النیب صیل اهلل علیه و آله قال یف مرضه الذی تو ّیف فیه ّ
لعیل :یا

عیل هذا کتاب اهلل خذوه إلیک فجمعه ُّ
ُّ
عیل یف ثوب مفیض ایل منزله...؛ حضرت نبی صلی اهلل علیه
و آله در مرضی که در آن حالت وفات کردند ،به حضرت علی ؟ع؟ فرمود :یا علی این کتاب خدا
است ،آن را نزد خود نگه دار .بنابراین ،حضرت علی؟ع؟ آن را در لباسی گرد آورد .سپس به منزلش
رفت»(.ابن شهرآشوب مازندرانی ،بی تا ،ج ،1ص)41

دو -خواندن
خواندن [= قرائت] از معانی اصطالحی واژه «جمع» است و در روایات متعددی واژه «جمع»
را به این معنا به کار برده اند .ابن ابی رباح خواندن قرآن توسط عثمان را با این بیان مطرح می کند:
ّ
ِ«ان عثمان بن عفان صلی بالناس ثم قام خلف المقام فجمع کتاب اهلل فی رکعة؛ عثمان بن عفان

تحلیل واژه «جمع» در جمعآوری قرآن

کلمه «جمع» در عبارت «فجمعه» به معنای لغوی آن یعنی گرد آوردن ،آمده است.

نماز جماعت برگزار کرد .سپس در پشت مقام ایستاد و قرآن را در یک رکعت خواند»( .کاتب واقدی،
1322ق ،ج ،3ص)53

محل بحث کلمه «جمع» ،در عبارت «فجمع» می باشد که به معنای خواندن آمده است.
ابن سیرین در روایتی چنین می گویدّ «:ملا احاطوا بعثمان و دخلوا علیه لیقتلوه ،قالت إمرئة ان تقتلوه
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او تدعوه فقد کان حییی اللیل برکعة جیمع فهیا القرآن؛ عثمان بن عفان نماز جماعت برگزار کرد .سپس
در پشت مقام ایستاد و قرآن را در یک رکعت خواند»( .همان ،ص)95

زمانی که منزل عثمان را محاصره کردند و در آن وارد شدند تا وی را بکشند ،زنی گفت چه او را
بکشید و چه او را رها کنید ،به تحقیق وی همواره شب را زنده داری می کرد و قرآن را در یک رکعت
می خواند .شاهد مثال ،کلمه «جمع» در عبارت «یجمع» است که معنای خواندن می دهد .البته
معنای اصطالحی خواندن ،با مسئله جمع قرآن که در اینجا موضوع بحث ماست ،ربطی ندارد.

سه -حفظ کردن
دیگر معنای اصطالحی واژه «جمع» ،حفظ کردن است .بسیاری از مفسران قرآن« ،جمع» در
ُ َ
آیه < إ َّن َع َل ْي َنا َ ْ
ج َع ُه َو ق ْرآن ُه >( القیامة )17:را به معنای حفظ کردن و به خاطر سپردن گرفته اند.
ِ
(طبری ،1412 ،ج ،12ص118؛ طوسی ،بی تا ،ج ،10ص196؛ ثعلبی نیشابوری ،1422 ،ج ،10ص )87زمخشری
در تفسیر این آیه  ،معنای حفظ کردن را برگزیده است و می گوید « :ان علینا جمعه فی صدرک
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؛ بر عهده ما است که قرآن را حفظ کنی ( ».زمخشری ،بی تا ،ج ،4ص )661فخر رازی می نویسد« :
علینا جمعه فی صدرک و حفظک ؛ بر ماست که قرآن را حفظ کنی ( ».رازی ،بی تا ،ج ،30ص)224

شاهد مثال لفظ «جمع» ،در تعبیر «جمعه فی صدرک» است که به معنای حفظ کردن آمده و «و»
در عبارت «و حفظک» واو تفسیری است که عبارت قبلی را تفسیر می کند .همچنین ،مال فتح
اهلل کاشانی در ذیل آیه مد نظر چنین بیان می کند« :ان علینا جمعه و قرآنه»( ،کاشانی ،بی تا ،ج،10

ص )83یعنی بر ماست فراهم آوردن آن در سینه تو تا یادگیری و اثبات قرائت آن بر زبان تو یا قرائت
ما بر تو تا حفظ آن کنی .پس خوف فوت آن ،بر خاطر عاطر خود راه مده.
در روایات و احادیث بسیاری ،واژه «جمع» در عبارت «جمع قرآن» ،به معنای حفظ کردن و
به خاطر سپردن آمده است .ابن سعد در طبقات می گوید:
ُ
ّ
حدثنا الولید بن عبداهلل بن مجیع ،قال :حدثتین ّ
جدیت عن أ ّم ورقه
انبأنا الفضل بن دکنی ،قال:
بنت عبداهلل ابن احلارث و کان رسول اهلل صیل اهلل علیه و سلم یزورها ،و ّ
یسمهیا الشهیدة ،و کانت قد
مجعت القرآن( .سیوطی ،1363 ،ج ،1ص)250
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فضل بن دکین برای ما نقل کرد که ولیدبن عبداهلل بن جمیع گفت :جده من درباره ام ورقه،
دختر عبداهلل بن حارث ،مرا حدیث کرد که رسول خدا ؟ص؟ به مالقات این زن می رفت و عنوان
شهیده را به وی اعطا فرمود و او قرآن را حفظ کرده بود.
در این روایت ،واژه «جمع» در عبارت «قد جمعت القرآن» به معنای حفظ کردن آمده است.

نسائی به سند صحیحی از عبداهلل بن عمر روایت می کند« :مجعت القرآن فقرات به کل لیلة ،فبلغ النیب

صیل اهلل علیه و سلم فقال :اقرأه یف شهر؛ قرآن را حفظ کردم ،هر شب آن را می خواندم به پیامبر؟ص؟

خبر رسید ،به من فرمود :این را در طول ماه بخوان»( .ابن ماجه قزوینی1395 ،ق ،ج ،1ص ،428باب178
و ص248؛ زرقانی1416 ،ق ،ج ،1ص176؛ القطان1410،ق ،ص)120

در این حدیث ،واژه «جمع» در عبارت «جمعت القرآن» ،به معنای حفظ کردن است.

چهار -نوشتن
بیشتر پژوهشگران در بحث از جمع قرآن ،واژ ه «جمع» در عبارت «جمع قرآن» را به معنای
نوشتن [=کتابت ،تدوین] دانسته اند .برخی از این محققان برای اثبات این معنا به برخی روایات
و احادیث تمسک جسته اند ،در حالی که واژه «جمع» در آن روایات نیامده است ( .زرقانی1416 ،ق،

اصطالحی واژه «جمع» از جانب پژوهشگران یادشده ،به یکی از دالیل ذیل است:
َ
اول -تفکیک نکردن میان معانی «جمع» و مراحل جمع؛ یعنی تفکیک نکردن میان عالم
َ
َ
َ
زبان و عالم خارج .مبحث معانی «جمع» مربوط به عالم الفاظ و عالم زبان است .در بحث
معانی «جمع» ،از طریق ابزار تحلیل معنایی ،در پی مشخص کردن معانی لغوی و اصطالحی
َ
َ
َ
هستیم که مربوط به عالم زبان و عالم الفاظ اند ،اما مبحث مراحل جمع ،مربوط به عالم عین
و خارج است .در بحث مراحل جمع ،از طریق ابزار تحلیل مصداقی ،به دنبال ّ
معین کردن
َ
مصادیق [= مراحل] جمع هستیم .پژوهشگران یادشده به سبب بی توجهی به وجود دو عالم
َ
َ
الفاظ و عالم خارج و به عبارتی تفکیک نکردن میان این دو عالم ،معانی «جمع» و مراحل
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ج ،1ص177؛ کردی مکی1372 ،ق ،ص )39به نظر می رسد ،تلقی معنای نوشتن به عنوان یکی از معانی

«جمع» را یکی گرفته اند .در نتیجه ،نوشتن را که یکی از مراحل جمع است ،به عنوان یکی از
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معانی «جمع» مطرح کرده اند ،در حالی که به ازای هر یک از مراحل و مصادیق جمع ،معنایی
از معانی واژه «جمع» که در روایات به کار رفته ،وجود ندارد .البته هر یک از این معانی «جمع»،
حا کی و دال بر مرحله ای از مراحل جمع هستند .بنابراین ،نوشتن نمی تواند یکی از معانی
اصطالحی مطرح شده در روایات و احادیث باشد.

ّ ّ
دوم  -روایات و احادیثی که کلمه «جمع» در آنها به معنای گرد آوردن بین الدفتین یا یکی

کردن مصاحف است ،موجب شده تا گمان کنند که «جمع» ،به معنای نوشتن است ،در حالی
ّ ّ
که نوشتن ،از مقدمات الزم و به عبارتی ،از شرایط الزم برای گرد آوردن بین الدفتین یا یکی کردن
مصاحف است .بنابراین ،آنان نمی توانند به این نوع روایات و احادیث استناد کنند.
سوم -دسته ای از روایات و احادیث که کلمه «جمع» ،در آنها به معنای حفظ کردن آمده  ،با
توجه به ساختار جمالت در آنها مانند حصر و ،...موجب شده اند تا تعدادی از دانشمندان علوم
قرآنی گمان کنند که لفظ «جمع» ،در آنها به معنای نوشتن است .بنا بر نمونه ای از این روایات و

احادیث ،طبرانی و ابن عسا کر از شعبی نقل می کنند «:مجع القرآن عیل عهد رسول اهلل ـ ص ـ ستة
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من اال نصار :ایب بن کعب ،وز ید بن ثابت ،و معاذ بن جبل ،و أبو الدرداء ،و سعد بن عبید ،و أبو ز ید و
ّ
کان جممع بن جار یة قد أخذه إال سورتنی أو ثالث»(.کاتب واقدی1322 ،ق ،ج ،2ص112؛ متقی هندی،
1405ق ،ج ،1ص ،589ح)4797

شش نفر در عصر رسول اهلل ؟ص؟ قرآن را نوشتند؛ ابی بن کعب ،زیدبن ثابت و معاذبن جبل ،و ابو
الدرداء و سعدبن عبید و ابو زید و مجمع بن جاریه که به جز دو یا سه سوره ،بقیه قرآن را نوشته بودند.
قتاده می گوید« :سألت انس بن مالکَ :من مجع القران عیل عهد النیب؟ قال :اربعة کلهم من
ُ
اال نصار :ا ّیب بن کعب ،و معاذ بن جبل ،و زید بن ثابت ،و ابو زید(».همان ،ج ،2ص113؛ بخاری ،بی تا،
ج ،2ص341؛ ذهبی1413 ،ق ،ج ،2ص )431از انس بن مالک پرسیدم چه کسانی در زمان رسول اهلل ؟ص؟
قرآن را نوشتند؟ وی گفت :چهار نفر که همه آنها از انصارند؛ ابی بن کعب ،معاذ بن جبل ،زیدبن
ثابت و ابو زید .انس می گوید« :مات النیب ؟ص؟ و مل جیمع القرآن غیر اربعة :أبو الدرداء و معاذبن جبل
و ز یدبن ثابت ،و ابو ز ید (».بخاری ،بی تا ،ج ،6ص )226رسول اکرم ؟ص؟ رحلت کرد ،در حالی که به

جز چهار نفر آن را ننوشته بودند.
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دلیل این عده از دانشمندان برای معنای نوشتن ،این است که اگر معنای حفظ کردن لحاظ
شود ،چگونه ممکن است تعداد حافظان قرآن را در چهار تا شش نفر منحصر کرد؟ به نظر می رسد،
دلیل آنان ّ
موجه نیست؛ زیرا حصر (صریح یا ضمنی) در این روایات ،حصر حقیقی نیست ،بلکه
حصر اضافی [= نسبی] است (.زرقانی1416 ،ق ،ص175؛ حسن 1983،م ،ص )87دلیل اضافی بودن
ّ
و نسبی بودن حصر در این روایات ،روایات متعدد دیگری است که افراد دیگری را به عنوان حفاظ
قرآن مطرح کرده اند ،افزون بر اینکه همین روایات و احادیث یادشده ،در تعداد حافظان قرآن با
هم اختالف دارند.

ّ ّ
الدفتین
پنج -گرد آوردن بین

ّ ّ
یکی دیگر از معانی اصطالحی واژه «جمع» ،گرد آوردن بین الدفتین است که در روایات ،با
ّ ّ
تعابیر بین الدفتین و یا بین اللوحین و نیز کلمه « 1جمع» به این معنا آمده است .در روایتی از یمان
ّ
است«:ملا قبض النیب ؟ص؟ اقسم ّ
عیل او حلف ان ال یضع رداءه عیل ظهره حیت جیمع القرآن بنی
آمده

شاهد بحث ،آمدن کلمه «جمع» در دو عبارت «یجمع القرآن» و «جمع القرآن» به معنای
ّ ّ
گردآوری بین الدفتین است.
َ َ
روایتی دیگر که واژه «جمع» را به معنای گردآوردن بین الدفتین به کار برده ،بدین گونه است:

سلیمان بن أرقم ،عن احلسن و ابن سیر ین ،و ابن شهاب الزهری قالوا :ملا أسرع القتل یف قراء القرآن یوم
الیمامه قتل مهنم یومئذ أربعمائة رجل ،لیق ز ید بن ثابت عمر بن اخلطاب ،فقال له :إن هذا القرآن هو

تحلیل واژه «جمع» در جمعآوری قرآن

اللوحنی ،فلم یضع رداءه عیل ظهر حیت مجع القرآن؛ زمانی که حضرت رسول ؟ص؟ رحلت فرمود،
َ َ
علی؟ع؟ قسم خورد که ردای خود را نپوشد تا اینکه قرآن را بین الدفتین گردآوری کند .بنابراین،
َ َ
ردایش نپوشید تا اینکه قرآن را بین الدفتین گردآوری کرد»(.حاکم حسکانی1411 ،ق ،ج ،1ص)37

اجلامع لدیننا فان ذهب القرآن ذهب دیننا ،و قد عزمت عیل أن أمجع القرآن یف کتاب ،فقال له :انتظر

َ َ
ّ
 .1دفـه یعنـی لـت؛ لـت ،صحافـی یـک ورق (دو صفحه یـی) از کتـاب ،ورقـه (برگـی) کـه جـدا از فرم هـای متـن کتـاب چـاپ شـود؛ ِلنگـه
َ
در (معیـن ،1371 ،ج  ،3ص )3563؛ لـوح ،هـر چـه پهـن باشـد ،از اسـتخوان و کتـف و تختـه و جـز آن کـه بـر آن نویسـند ،جمعـش
الـواح( .همـان ،ص )3644
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ً
حیت أسأل أبا بکر ،مفضیا إیل ایب بکر فأخبراه بذلک فقال :ال تعجل حیت اشاور املسلمنی ،مث قام خطیبا
ً
یف الناس فأخبرهم بذلک ،فقالوا :أصبت ،فجمعوا القرآن ،فأمر ابوبکر منادیا فنادی یف الناس :من کان
عنده یشء من القرآن فلیجیء به(.ر.ک :بخاری ،بی تا ،ج ،6ص225؛ ر.ک :ابی یعلی1426 ،ق ،ص 48؛
ّ
ابوعمروالدانی1403 ،ق ،ص )3سلیمان بن ارقم از حسن و ابن سیرین و ابن شهاب زهری نقل
ر.ک:

می کند در جنگ یمامه ،قتل عام سهمگینی متوجه قاریان [= حافظان] قرآن شد .در همین جنگ،
چهارصد نفر از آنان کشته شدند .زیدبن ثابت با عمربن خطاب دیدار کرد و به وی گفت :این قرآن
است که احکام دین ما در آن جمع است و با از بین رفتن قرآن ،احکام دین از بین خواهد رفت
َ َ
و من تصمیم گرفته ام که آیات قرآن را بین الدفتین گردآوری کنم و به صورت کتابی دربیاورم.
عمر نیز گفت :صبر کن تا با ابوبکر مشاوره کنیم .هر دو با هم به نزد ابوبکر رفتند و موضوع را با وی
در میان گذاشتند .ابوبکر پاسخ داد که عجله نکن تا در این مورد با مسلمانان نیز گفت وگو شود.
ّ ّ
سپس در میان مردم خطابه ای ایراد کرد و موضوع گردآوری قرآن بین الدفتین را به اطالع مسلمانان
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رسانید و آنان نیز اظهار خشنودی کردند و گفتند کار خوب و نیکویی است .آن گاه گردآوری قرآن
ّ ّ
بین الدفتین شروع شد و به دستور ابوبکر منادی ،در میان مردم اعالن نمود که در نزد هر کس آیه ای
از قرآن هست ،بیاورد.
شاهد بحث ،آمدن کلمه «جمع» در عبارت های «ان أجمع القرآن فی کتاب»« ،فجمعوا
َ َ
القرآن» به معنای گردآوری بین الدفتین است .ممکن است اشکال شود که در خود روایت یمان،
قید «بینالوحین» آمده که در واقع ،شیوه و کیفیت عبارت قبل از آن یعنی «یجمع القرآن» است.
بنابراین« ،جمع» در «یجمع القرآن» ،به همان معنای لغوی اش ،یعنی گرد آوردن است و نمی تواند
َ َ
در معنای گرد آوردن بین الدفتین به کار رفته باشد .پاسخ :در خود روایت یمان ،بعد از عبارت
«یجمع القرآن بین اللوحین» ،عبارت «حتی جمع القرآن» آمده که قید «بین اللوحین» را ندارد ،در
َ َ
حالی که منظور از «جمع» در عبارت «حتی جمع القرآن» ،گرد آوردن بین الدفتین است .بنابراین،
قید «بین اللوحین» قرینه ّ
معین است که معنای «جمع» در این عبارت را از میان معانی مختلف
«جمع» مشخص و ّ
معین می کند.
همچنین ،در روایت ابن شهاب زهری ،در دو عبارت «ان اجمع القرآن فی کتاب» و «فجمعوا

104

القرآن» قید «بین اللوحین» وجود ندارد و به جای آن ،قید «فی کتاب» آمده که قرینه ّ
معین بر معنای
َ َ
گرد آوردن بین الدفتین است.

شش -یکی کردن مصاحف
یکی دیگر از معانی اصطالحی واژه «جمع» ،یکی کردن مصاحف است .در روایات متعددی،
لفظ «جمع» به این معنا آمده است .هشام بن عروه از پدرش نقل می کند ّ «:أن ابابکر الصدیق و

اول َمن جمع القرآن فی المصاحف حین قتل اصحاب الیمامه ،و عثمان الذی جمع المصاحف
علی مصحف واحد؛ ابوبکر صدیق ،نخستین شخصی بود که در زمان کشتار صحابه در جنگ
یمامه ،قرآن را در مصحف هایی گردآوری کرد و عثمان ،کسی است که مصحف های مختلف
ّ
را در مصحف واحد گردآوری کرد» (.ابوعمروالدانی ،بی تا ،ص)18

محل بحث واژه «جمع» ،در عبارت «جمع المصاحف علی مصحف واحد» ،به معنای یکی
کردن مصاحف آمده است .سویدبن غفله نیز بدین گونه روایت می کند:
ّ ً
ّ
قال عیل :ال تقولوا یف عثمان االخیرا .فواهلل ما فعل الذی فعل یف املصاحف ال عن مالء منا .قال
ً
ما تقولون یف هذه القراء؟ فقد بلغین أن بعضهم یقول :إن قراءیت خیر من قرأتک و هذا یکاد یکون کفرا
همان ،ص16؛ سجستانی1405 ،ق ،ص)30

علی؟ع؟ گفت :در مورد عثمان جز به نیکی سخن نگویید .به خدا سوگند ،درباره مصاحف
هیچ کاری را جز در حضور ما انجام نداد .فرمود :درباره این قرائت چه میگویید؟ به من خبر رسیده
که بعضی به بعضی دیگر میگویند :قرائت من از قرائت تو بهتر است و این نزدیک کفر است! عرض
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قلنا :مفا تری؟ أن جیمع الناس عیل مصحف واحد فال یکون فرقة و ال اختالف .قلنا :فنعم ما رأیت(.

کردیم :شما چه فکر میکنید؟ فرمود :عقیده دارم که همه مردم بر یک مصحف جمع گردند و جدایی
و اختالفی میان آنان نباشد .گفتیم :خوب اندیشیدهای.
در این روایت ،کلمه «جمع» در عبارت «أن یجمع الناس علی مصحف واحد» به معنای یکی
کردن مصاحف است و قید «علی مصحف واحد» ،قرینه ّ
معین است که این معنای خاص را از میان
دیگر معانی «جمع» ،مشخص و ّ
معین میکند.
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نتیجه گیری
واژه «جمع» در روایات و احادیث دچار ابهام معنایی [=زبانی] ناشی از اشتراک لفظی این
واژه است .علت اصلی تعارض میان روایات و احادیث جمع قرآن و به دنبال آن ،اختالف آرا و
زبانی[= معنایی] واژه «جمع» است.
سخنان دانشمندان علوم قرآنی در مسئله جمع قرآن ،ابهام ِ
با ابزار و شیوه تحلیل معنایی ،می توان این ابهام زبانی را برطرف کرد .نتیجه برطرف شدن ابهام
و پیچیدگی در واژه «جمع» در عبارت «جمع قرآن» ،با مشخص شدن معانی اصطالحی آن ،رفع
َ
تعارض ظاهری و َبدوی میان روایات و احادیث و سپس رفع تعارض میان آرا و اقوال دانشمندان
علوم قرآن درباره جمع قرآن را به دنبال دارد.
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2. 2حجتی ،سید محمدباقر ،پژوهشی در تاریخ قرآن كریم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1379 ،
3. 3حجتی كرمانی ،علی ،تاریخ و علوم قرآن ،تهران ،بنیاد قرآن.1360 ،
4. 4رامیار ،محمود ،تاریخ قرآن ،تهران ،امیر كبیر.1362 ،
5. 5رضایی ،محمد علی« ،معانی جمع قرآن» ،صحیفه مبین ،سال چهارم ،دی .1374
6. 6طباطبایی ،سید محمد حسین ،قرآن در اسالم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.1373 ،
7. 7قرشی ،سید علی اكبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالكتب االسالمیه.1378 ،
8. 8كاشانی ،فتح اهلل ،تفسیر كبیر منهج الصادقین ،مصحح :علی اكبر غفاری ،بی جا ،انتشارات علمیه اسالمیه ،بی تا.
9. 9معارف ،مجید ،درآمدی بر تاریخ قرآن ،تهران ،انتشارات نبأ.1383 ،
10. 10معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران ،امیركبیر.1371 ،
11. 11موتسكی ،هارالد« ،جمع و تدوین قرآن» مترجم :مرتضی كریمی نیا ،هفت آسمان ،شماره  ،32زمستان .1383
12. 12نویورت ،آنگلیكا« ،شكل و ساختار قرآن» ،مترجم :محمد جواد اسكندرلو ،قرآن پژوهی خاورشناسان ،شماره ،3
زمستان .1386
منابع عربی
2.2ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمدبن علی ،مناقب آل ابی طالب ،بیروت ،لبنان ،داراضواء ،بی تا.
3.3ابن فارس ،ابوالحسین احمد بن فارس بن زكریا ،معجم مقاییس اللغة ،تهران ،مكتب االعالم االسالمی ،بی تا.
4.4ابن قتیبه ،ابی محمد عبداهلل بن مسلم ،تفسیر غریب القرآن ،بیروت ،لبنان ،دارالكتب العلمیه1398 ،ق.
5.5ابن ماجه قزوینی ،محمدبن یزید ،سنن ابن ماجه ،بی جا ،داراحیاء التراث العربی1395 ،ق.
6.6ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث العربی ،بی تا.
ّ
7.7ابوعمرو الدانی ،عثمان بن سعید ،المقنع فی رسم مصاحف االمصار مع كتاب النقط ،االزهر ،قاهره ،مكتبة
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1.1االشیقر ،محمدعلی ،لمحات من تاریخ القرآن ،بیروت ،لبنان ،االعلمی للمطبوعات1408 ،ق.

الكلیات االزهریه ،بی تا.
 ،_______________________________8.8المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف اهل االمصار مع كتاب النقط ،بیروت،
لبنان ،دارالفكر المعاصر ،دارالفكر دمشق1403 ،ق.
9.9ابی یعلی ،احمد ،مسند ابی یعلی ،بیروت ،لبنان ،دارالمعرفة1426 ،ق.
1010باقالنی ،ابی بكر ،النكت االنتصار لنقل القرآن ،اسكندریه ،المعارف ،بی تا.
1111بخاری ،محمدبن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث ،بی تا.
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1212ثعالبی ،سید عبدالرحمن ،الجواهر الحسان ،فی تفسیر القرآن ،بیروت ،لبنان ،دارالكتب العلمیه1416 ،ق.
1313ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمدبن ابراهیم ،الكشف و البیان من تفسیر القرآن ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث
العربی1422 ،ق.
1414حاكم حسكانی ،عبیداهلل بن عبداهلل بن احمد ،شواهد التنزیل لقواعد التفصیل ،تهران ،التابعه لوزارة الثقافة و
االرشاد االسالمی1411 ،ق.
1515حسن ،محمد علی ،المنار فی علوم القرآن ،الریاض ،دارالبیارق1983 ،م.
1616حسینی زبیدی ،سید محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،كویت یا قاهره ،دارالهدایة1403 ،ق.
ُ
1717خوری شرتوتی لبنانی ،سعید ،اقرب الموارد فی ف َصح العربیة و الشوارد ،قم ،مكتبة آیة اهلل المرعشی النجفی1403 ،ق.
1818ذهبی ،شمس الدین محمدبن احمدبن عثمان ،سیر اعالم النبالء ،بیروت ،الرسالة1413 ،ق.
1919رازی ،فخرالدین محمدبن  عمر ،التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب) ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
2020راغب اصفهانی ،ابی القاسم الحسین بن محمدبن المفضل ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة ،بی تا.
2121زرقانی ،محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث العربی1416 ،ق.
2222زرکشی ،بدرالدین محمد ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت ،لبنان ،دارالجیل1408 ،ق.
2323زمخشری ،جاراهلل محمودبن عمر ،الكشاف عن حقائق عوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل ،بیروت،
لبنان ،دارالكتاب العربی ،بی تا.
2424زنجانی ،ابی عبداهلل ،تاریخ القرآن ،تهران ،بی نا.1387 ،
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2525سجستانی ،عبداهلل بن ابی داود ،المصاحف ،بیروت ،لبنان ،دارالكتب العلمیه1405 ،ق.
2626سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن ،االتقان فی علوم القرآن ،بی جا ،الرضی ،بیدار1363 ،ق.
2727صالح ،صبحی ،مباحث فی علوم القرآن ،بیروت ،دارالعلم للمالیین1965 ،م.
2828طباطبایی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،جماعة المدرسین ،فی الحوزة العلیمه ،بی تا.
2929طبرسی ،ابوعلی الفضل بن الحسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،قم ،منشورات مكتبة آیة اهلل العظمی المرعشی
النجفی1403 ،ق.
3030طبری ،ابی جعفر محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،لبنان ،دارالمعرفة1412 ،ق.
3131طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث ،العربی1403 ،ق.
3232طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،لبنان ،داراحیاء التراث العربی ،بی تا.
3333عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،نورالثقلین ،مصحح :سید هاشم رسولی محالتی ،قم ،بی نا ،بی تا.
3434عطار ،داود ،موجز علوم القرآن ،موسسة القرآن الكریم ،تهران ،بنیاد بعثت1403 ،ق.
3535فیض كاشانی ،محسن ،الصافی فی تفسیر القرآن ،تهران ،المكتبة االسالمیه.1362 ،
3636قطانّ ،مناع ،مباحث فی علوم القرآن ،قاهره ،مكتبة وهبة141 ،ق.
3737قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،مصحح :سید طیب موسوی جزایری ،ایران ،قم ،دارالكتاب الطباعة و
النشر.1387 ،
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3838کاتب الواقدی ،محمدبن سعد ،الطبقات الکبیر ،مصحح ،ادوارد ،سخو ،تهران ،موسسه نصر.1322 ،
ُ
حكم ُه ،قاهره ،مصر ،مصطفی البابی
رسم ِه و
3939كردی مكی ،محمد طاهربن عبدالقادر ،تاریخ القرآن و غرائب ِ
الحلبی و اوالده.1373 ،
ّ
4040متقی هندی ،عالءالدین علی ،كنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال ،مصحح :بکری حیانی و صفوة السقاء،
بیروت ،الرسالة1405 ،ق.
4141معرفت ،محمد هادی ،التمهید فی علوم القرآن ،قم ،مؤسسه نشر االسالمی1415 ،ق.
4242مغنیه ،محمد جواد ،التفسیر الكاشف ،بیروت ،دارالعلم ِللمالیین1981 ،م.
4343موسوی خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی التفسیر القرآن ،بی جا ،انوار الهدی1401 ،ق.
54444نولدكه ،تیودور ،تاریخ القرآن ،تعدیل :فریدریش شفالی ،مترجم :جورج تامر ،بیروت ،دارالنشر جورج ألمز2004 ،م.
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