
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تسنیم و المنارتفسیر آیه مباهله در بررسی تطبیقی 

 

 عبدالرضا بختیاروند

 

 چکیده

 می باشد.شصت و یکمین آیه از سوره ی آل عمران منظور از آیه مباهله، 

 مضمون آیه شریفه به این صورت است:

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ )فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ  "

 1(. أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبِینَ

ر با مسیحیان نجران د (ه و آلهصلی اهلل علی)هر چند محور اصلی این آیه مربوط به مباحثه ی حضرت محمد 

، اما و اثبات نبوت و حقانیت پیامبر اسالم می باشد (علیه السالم)مورد اعتقادات آنان نسبت به حضرت عیسی 

باعث تنازعی لفظی بین مفسرین شیعه و سنی و شأن نزول آن، كلمات و اصطالحات به كار برده شده در آیه 

 شده است.

 از این آیه شریفه است: امامیهاستفاده مهم  چهاربه اصلی ترین محل نزاع مربوط 

 .حضور اهل بیت در جریان مباهله .1

 «.ابناءنا»اثبات فضیلت برای حسنین علیهما السالم با واژه ی  .2

                                                           
 فرزندان ما بیایید: »بگو آنها به برخیزند، ستیز و محاجّه به تو با كسانى( باز) رسیده، تو به( مسیح باره در) كه دانشى و علم از بعد گاه هر»:ی آیه ترجمه 1

 خود؛ نفوس از هم شما كنیم، دعوت خود نفوس از ما را؛ خود زنان هم شما نماییم، دعوت را خویش زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما كنیم، دعوت را خود

 .«دهیم قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و كنیم؛ مباهله گاه آن



 «.نساءنا»اثبات فضیلت برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها به عنوان  .3

 «.انفسنا»با كلمه « رنفس پیامب»اثبات فضیلت برای امام علی علیه السالم به عنوان  .4

مطلب، فضیلت اصحاب كساء را با توجه به نص قرآن به اثبات برسانند  4امامیه تالش كرده اند كه با اثبات این 

از مفسرین اهل سنت به طور كلی یا اجمالی چنین استدالل هائی را  -هر چند اندك–و در مقابل عده ای 

 نپذیرفته اند.

نوشتار به تمام اقوال مفسرین اشاره شود و تنها دو تفسیر المنار و تسنیم مورد از آنجا كه قرار نیست در این 

اشاره ضمنی به برخی همراه با -با توجه به این دو تفسیرمطرح شده  چهار مطلبمورد توجه قرار گرفته اند، 

 مورد بررسی علمی قرار می گیرند. -یعه و سنیتفاسیر دیگر ش

آیه مباهله بر فضیلت اصحاب کساء، در جریان مباهله، داللت حضور اصحاب کساء آیه مباهله، واژگان کلیدی: 

 تسنیم.، تفسیر تفسیر المنار

 حضور اهل بیت علیهم السالم در مباهله.  1

 را با حضور امام علی و حضرت فاطمه و حسنین )علیهممباهله داستان مفسرین راویان و با وجود آنکه اكثر 

حذف یا مسکوت نهادن حاضران، یا خدشه در روایاتی كه با برخی نیز خواسته اند ا منقل كرده اند، ا السالم(

 مانع از استدالل امامیه از آیه مباهله بر فضیلت آنها شوند.شامل نام اصحاب كساست، 

مباهله اشاره دارد،  در جریانبعد از نقل شأن نزولی كه به صراحت به حضور اهل بیت علیهم السالم فخررازی 

  این روایت بین اهل تفسیر مورد اتفاق است. "گویا "كنایه ای می نویسد: در 

 المسألة الثانیة:»

أنه علیه السالم لما أورد الدالئل على نصارى نجران، ..... كان رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم   روی

و أخذ بید الحسن، و فاطمة تمشی خلفه، و خرج و علیه مرط من شعر أسود، و كان قد احتضن الحسین 

 علی رضی اللّه عنه خلفها، و هو یقول، إذا دعوت فأمنوا، فقال أسقف نجران:



یا معشر النصارى، إنی ألرى وجوها لو سألوا اللّه أن یزیل جبال من مکانه ألزاله بها، فال تباهلوا فتهلکوا و 

ثم قالوا: یا أبا القاسم، رأینا أن ال نباهلك و أن نقرك  ال یبقى على وجه األرض نصرانی إلى یوم القیامة،

أنه علیه السالم لما خرج فی   على دینك فقال صلوات اللّه علیه: فإذا أبیتم المباهلة فأسلموا، .....روی

المرط األسود، فجاء الحسن رضی اللّه عنه فأدخله، ثم جاء الحسین رضی اللّه عنه فأدخله ثم فاطمة، ثم 

 1رَكُمْ تَطْهِیراً.اللّه عنهما ثم قال: إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّعلی رضی 

 2«و اعلم أن هذه الروایة كالمتفق على صحتها بین أهل التفسیر و الحدیث.

بعد از نقل داستان از چند  -هشیخ محمد عبد-نیز با اشاره به سخن استادش -صاحب تفسیر المنار-رشید رضا

منابع مورد اتفاق كه در همه نام امام علی و حضرت فاطمه و حسنین علیهم تشکیك در مورد كتاب روائی، به 

 می پردازد و می نویسد:السالم آمده است 

 وَوَلَدَیْهِمَا وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا لِلْمُبَاهَلَةِ اخْتَارَ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ هُاللَّ صَلَّى - النَّبِیَّ أَنَّ عَلَى مُتَّفِقَةٌ الرِّوَایَاتُ: الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ قَالَ»

 مِنْهَا وَمَقْصِدُهُمْ الشِّیعَةُ الرِّوَایَاتِ هَذِهِ وَمَصَادِرُ فَقَطْ، عَلِیٍّ عَلَى وَأَنْفُسَنَا وَكَلِمَةَ فَاطِمَةَ عَلَى وَنِسَاءَنَا كَلِمَةَ وَیَحْمِلُونَ

 یُحْسِنُوا لَمْ وَاضِعِیهَا وَلَکِنَّ السُّنَّةِ، أَهْلِ مِنْ كَثِیرٍ عَلَى رَاجَتْ حَتَّى اسْتَطَاعُوا مَا تَرْوِیجِهَا فِی اجْتَهَدُوا وَقَدِ رُوفٌ،مَعْ

 3«.....الْآیَةِ عَلَى تَطْبِیقَهَا

لی اهلل علیه آله در مباهله، علی و ت بر این نکته اتفاق دارند كه پیامبر اكرم صااستاد من گفته است كه روای»

را تنها بر علی حمل می كنند. « انفسنا»را بر فاطمه و كلمه « و نسائنا»و كلمه ران او را انتخاب كرد، فاطمه و پس

منبع این گونه روایات تنها شیعه است كه مقصودشان از این عمل مشخص است. شیعیان آن قدر در ترویج این 

 «.سنت نیز ترویج بدهند تی توانستند این سخنان را در بین بسیاری از اهلمقصودشان كوشیدند كه ح

این قضاوت جانبدارانه و كینه توزانه نسبت به امامیه، این است كه او قبل از این قضاوت، نکته قابل توجه در 

یعی به چشم هیچ فرد ش آنهاكه در اسناد معتبر روائی اهل سنت نقل می كند، را از چند كتاب ها روایت خودش 
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ان پیامبران در مباهله علیه السالم افراد دیگری را به عنوان یار روایتی از امام صادقسپس با نقل و نمی خورد. 

 د.یاد می كن

 قَدِمُوا نَجْرَانَ ارَىنَصَ مِنْ ثَمَانِیَةً أَنَّ ": عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ وَالضَّحَّاكِ عَطَاءٍ طَرِیقِ مِنْ الدَّلَائِلِ فِی نُعَیْمٍ أَبُو وَأَخْرَجَ»

 أَخِّرْنَا: فَقَالُوا. الْآیَةَ تَعَالَوْا فَقُلْ: - تَعَالَى - اهللُ فَأَنْزَلَ وَالسَّیِّدُ، الْعَاقِبُ مِنْهُمُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللِ رَسُولِ عَلَى

 هُوَ: وَقَالُوا یُلَاعِنُوهُ، وَلَا یُصَالِحُوهُ أَنْ عَلَیْهِمْ فَأَشَارُوا فَاسْتَشَارُوهُمْ قَیْنُقَاعَ نِیوَبَ وَالنَّضِیرِ قُرَیْظَةَ إِلَى فَذَهَبُوا أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ

 وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ ىصَلَّ - النَّبِیَّ أَنَّ وَرُوِیَ.... - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِیَّ فَصَالَحُوا التَّوْرَاةِ، فِی نَجِدُهُ الَّذِی النَّبِیُّ

 أَنْتُمْ فَأَمِّنُوا دَعَوْتُ أَنَا إِنْ: وَقَالَ بِهِمْ وَخَرَجَ ،- وَالرِّضْوَانُ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ - وَوَلَدَیْهِمَا وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا لِلْمُبَاهَلَةِ اخْتَارَ -

 اللَّهُ صَلَّى - اهللِ رَسُولُ دَعَا تَعَالَوْا فَقُلْ الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا ": قَالَ سَعْدٍ عَنْ اوَغَیْرِهِمَ وَالتِّرْمِذِیِّ لِمُسْلِمٍ رِوَایَةٍ وَفِی

 عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَسَاکِرَ ابْنُ وَأَخْرَجَ أَهْلِی هَؤُلَاءِ اللهُمَّ: وَقَالَ وَحُسَیْنًا وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ

 وَالظَّاهِرُ " وَوَلَدِهِ وَبِعَلِیٍّ وَوَلَدِهِ وَبِعُثْمَانَ وَوَلَدِهِ وَبِعُمَرَ وَوَلَدِهِ بَکْرٍ بِأَبِی فَجَاءَ ": قَالَ: الْآیَةَ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ أَبِیهِ

 1«.الْمُؤْمِنِینَ جَمَاعَةِ فِی الْکَلَامَ أَنَّ

ه در مباهله حاضر شدند مختلف است كه این دو دسته قل او، بیان روایات در مورد افرادی مسلمانی كبنابر ن

 روایات در ادامه نقل و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 گفتار متعصبانه رشید رضا و انکار او نسبت به واضحات، مورد نقد استاد جوادی آملی قرار گرفته است:

 صحیح در و اند كرده نقل را ها آن سنّی و شیعه و است معتبر مباهله، داستان روایات اوالً گفت باید پاسخ در »

 و بربندد رخت باید دیگر تسنّن پس دانید، می شیعه را «بخاری» و «مسلم» اگر 2است؛ آمده نیز بخاری و مسلم

 شما سند ترین مهم زیرا د،مان نمی سندی شما برای دیگر است، كرده جعل شیعه را دو این روایات بگویید چنانچه

 .است ثقلین به عمل مباهله، داستان نقل از شیعه انگیزه و مراد ثانیاً. شود می اعتبار بی است، كتاب دو همین كه
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پیامبر، سهوا یا عمدا خود را البته حضرت استاد عنایت دارند كه بخاری تنها به مقدار كمی از جریان مباهله بسنده كرده است و با عدم اشاره به افراد همراه  2

 از «بخاری» مانند سنّت، اهل محدّثان»از دانشمندان كتمان كننده ی حق قرار داده است. در پاروقی تسنیم در قسمتی از تفسیر همین آیه اشاره می شود كه:

 امامِ منزلت از هرگز آنان نکردن نقل البته(. راوی عنوان به نه و عنه مروی عنوان به نه) اند نکرده نقل )امامان معصوم( حدیثی بزرگواران آن از تعصّب، روی

 صحیح) كند می اشاره نجران اهل شدن پشیمان به فقط و ندارد ای اشاره هیچ بیت اهل ]در مورد جریان مباهله[ به بخاری صحیح در. كاهد نمی معصوم

 «.484 صفحه14 جلد تسنیم،(. 212ص ،2ج ؛6ص ،4ج البخاری،



 آن پدران و( السالم علیه)صادق امام از عساكر ابن مثالً اند؛ شده متوسّل حدیث جعل به مباهله درباره برخی

 ابابکر سلم و آله و علیه اهلل خداصلی رسول شد، نازل مباهله آیه وقتی كه است هكرد نقل( السالم علیهم)حضرت

 مباهله در شركت برای پسرش با را( السالم علیه)علی و پسرش با را عثمان پسرش، با را عمر پسرش، با را

 اهل یرسم شعار افتخارها برشمردن و ها مناظره ها، احتجاج در مباهله آیه اینکه از غافل فراخواند؛

 داده نسبت كند، می آشکار را آن بودن محض دروغ و الغی بیّن را حدیث این آنچه. است بوده( السالم علیهم)بیت

 .است( السالم علیه)صادق امام به روایت این شدن

. دنداشتن پسری مباهله داستان زمان آنان از برخی اند، فرموده طباطبایی عالّمه استاد كه گونه همان این، بر افزون

بیانگر  مباهله آیه كه اند پذیرفته سنّت اهل متعصبان حتّی اشعری، و معتزلی سنّت اهل مفسّر 66 از بیش نیز

 .است( السالم علیهم)بیت اهل ویژه فضیلت

 است شده تکیه مطلب این بر شده، استدالل( السالم علیهم)بیت اهل فضیلت برای «مباهله» آیه به كه روایاتی در

 1«.اند داشته حضور مباهله در نفر نجپ همین تنها كه

 

 مرجع روائی المنار دسته مراجعه به دو 

المنار در ذكر نام همراهان پیامبر به دو دسته روایت متعارض اشاره می كند. روایت مسلم و ترمذی كه علی و 

اهان پیامبر را فاطمه و فرزندانشان را به عنوان همراهان پیامبر معرفی می كنند و روایت ابن عساكر كه همر

 ابوبکر و عمر و عثمان و علی و فرزندان آنان نام می برد.

 روایت را بدین گونه نقل می كند:ه.ق(  261)صحیح مسلم 

 إِسْمَاعِیلَ ابْنُ وَوَهُ حَاتِمٌ حَدَّثَنَا: قَالَا - اللَّفْظِ فِی وَتَقَارَبَا - عَبَّادٍ بْنُ وَمُحَمَّدُ سَعِیدٍ، بْنُ قُتَیْبَةُ حَدَّثَنَا( 2464) - 32»

 مَا: فَقَالَ سَعْدًا سُفْیَانَ أَبِی بْنُ مُعَاوِیَةُ أَمَرَ: قَالَ أَبِیهِ، عَنْ وَقَّاصٍ، أَبِی بْنِ سَعْدِ بْنِ عَامِرِ عَنْ مِسْمَارٍ، بْنِ بُکَیْرِ عَنْ -

 تَکُونَ لَأَنْ أَسُبَّهُ، فَلَنْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ لَهُ قَالَهُنَّ اثًاثَلَ ذَكَرْتُ مَا أَمَّا: فَقَالَ التُّرَابِ؟ أَبَا تَسُبَّ أَنْ مَنَعَكَ
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 ازِیهِ،مَغَ بَعْضِ فِی خَلَّفَهُ لَهُ، یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولَ سَمِعْتُ النَّعَمِ، حُمْرِ مِنْ إِلَیَّ أَحَبُّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ لِی

 أَنْ تَرْضَى أَمَا: »وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ وَالصِّبْیَانِ؟ النِّسَاءِ مَعَ خَلَّفْتَنِی اهللِ رَسُولَ یَا: عَلِیٌّ لَهُ فَقَالَ

 اهللَ یُحِبُّ رَجُلًا الرَّایَةَ لَأُعْطِیَنَّ» خَیْبَرَ یَوْمَ یَقُولُ وَسَمِعْتُهُ «دِیبَعْ نُبُوَّةَ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى؟ مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّی تَکُونَ

 ةَالرَّایَ وَدَفَعَ عَیْنِهِ فِی فَبَصَقَ أَرْمَدَ، بِهِ فَأُتِیَ «عَلِیًّا لِی ادْعُوا: »فَقَالَ لَهَا فَتَطَاوَلْنَا قَالَ «وَرَسُولُهُ اهللُ وَیُحِبُّهُ وَرَسُولَهُ،

 صَلَّى اهللِ رَسُولُ دَعَا[ 61: عمران آل{ ]وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ: }الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ وَلَمَّا عَلَیْهِ، اهللُ فَفَتَحَ إِلَیْهِ،

 1.««أَهْلِی هَؤُلَاءِ اللهُمَّ: »فَقَالَ وَحُسَیْنًا وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ

در كتاب فتح الباری بعد از تذكر نسبت به مراقبت در ه.ق(  822)ابن حجر روایت آن چنان معتبر است كه این 

، به بیان این حدیث توسط مسلم و ترمذی «منزلت»روافض، برای اعتبار داشتن حدیث گفتار و روایت های 

 استناد می كند:

 مَنَعَكَ مَا لِسَعْدٍ مُعَاوِیَةُ قَالَ قَالَ وَالتِّرْمِذِیِّ مُسْلِمٍ عِنْدَ وَقَّاصٍ أَبِی بْنِ سَعْدِ بْنِ عَامِرِ رِوَایَةِ فِی قَعَوَوَ قَوِیٌّ وَإِسْنَادُهُ»

 الْحَدِیثَ هَذَا فَذَكَرَ أَسُبَّهُ فَلَنْ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ لَهُ قَالَهُنَّ ثَلَاثًا ذَكَرْتَ مَا أَمَّا قَالَ تُرَابٍ أَبَا تَسُبَّ أَنْ

 وَفَاطِمَةَ عَلِیًّا دَعَا وابناءكم أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ نَزَلَتْ لَمَّا وَقَوْلَهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ یُحِبُّهُ رَجُلًا الرَّایَةَ لَأُعْطِیَنَّ وَقَوْلَهُ

 2«.أَهْلِی هَؤُلَاءِ اللَّهُمَّ قَالَفَ وَالْحُسَیْنَ وَالْحَسَنَ

این حدیث، حسن است و »نقل می كند و می گوید:در چند جا نیز این روایت را ه.ق(  222)سنن ترمذی 

 «.صحیح و غریب

 وَقَّاصٍ، أَبِی بْنِ سَعْدِ بْنِ مِرِعَا عَنْ مِسْمَارٍ، بْنِ بُکَیْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ، بْنُ حَاتِمُ حَدَّثَنَا: قَالَ قُتَیْبَةُ، حَدَّثَنَا - 2222»

 عَلِیًّا وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ دَعَا ،{وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا: }اآلیَةَ هَذِهِ اللَّهُ أَنْزَلَ لَمَّا: قَالَ أَبِیهِ، عَنْ

 .أَهْلِی هَؤُالَءِ اللَّهُمَّ: فَقَالَ وَحُسَیْنًا، وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ

 3«.غَرِیبٌ صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا
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در مورد مباهله و جزئیات آن، تنها به ذكر قصه ی نجران و روایتی در فضیلت ه.ق(  226) صحیح بخاری

 ابوعبیده جراح كفایت كرده است و بنابر عهدی كه در ابتدای كتاب صحیح گفته است تصمیم داشته فضیلت اهل

 بیت علیهم اسالم را در اینجا مسکوت بگذارد.

 تمام نقل او در مورد مباهله همین چند خط است:

 صِلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ آدَمَ، بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا الحُسَیْنِ،[ 122:ص] بْنُ عَبَّاسُ حَدَّثَنِی - 4386»

 أَنْ یُرِیدَانِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى نَجْرَانَ، صَاحِبَا وَالسَّیِّدُ، العَاقِبُ جَاءَ: الَقَ حُذَیْفَةَ، عَنْ زُفَرَ، بْنِ

 إِنَّا: قَاالَ بَعْدِنَا، مِنْ عَقِبُنَا وَالَ نُ،نَحْ نُفْلِحُ الَ فَالَعَنَّا نَبِیًّا كَانَ لَئِنْ فَوَاللَّهِ تَفْعَلْ، الَ: لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: قَالَ یُالَعِنَاهُ،

 ،«أَمِینٍ حَقَّ أَمِینًا رَجُلًا مَعَکُمْ لَأَبْعَثَنَّ» فَقَالَ. أَمِینًا إِلَّا مَعَنَا تَبْعَثْ واَلَ أَمِینًا، رَجُلًا مَعَنَا وَابْعَثْ سَأَلْتَنَا، مَا نُعْطِیكَ

 اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَامَ، فَلَمَّا «الجَرَّاحِ بْنَ عُبَیْدَةَ أَبَا یَا قُمْ: »فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ لَهُ فَاسْتَشْرَفَ

 1«.األُمَّةِ هَذِهِ أَمِینُ هَذَا: »وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى

 چنین نوشته است:در بین شارحان بخاری، صاحب منار القاری به نقل از ابن كثیر 

 على مشتمالً أقبل الخبر أخبرهم ما بعد الغد - وسلم علیه اهلل صلى - اهلل رسول أصبح فلما ": كثیر ابن قال»

 نبیاً الرجل هذا كان لئن: لصاحبه شرحبیل فقال للمالعنة ظهره عند تمشی وفاطمة له، خمیل فی والحسین الحسن

 مریم؟ أبا یا الرأى فما: صاحباه له فقال. هلك إال ظفر وال شعر نام األرض وجه على یبقى ال فالعناه مرسالً

 - وسلم علیه اهلل صلى - اهلل رسول شرحبیل فتلقى أبداً، شططاً یحکم ال رجالً أرى فإنی أحکمه أن رأیی: فقال

 فما صباح،ال إلى ولیلتك اللیل إلى الیوم نحکمك: فقال هو؟ وما: فقال مالعنتك، من خیراً رأیت قد إنی: فقال

 2«" جائز فهو بیننا حکمت

بنابراین برخالف ادعای المنار، این روایات نه تنها برگرفته از سخنان شیعیان نیست، بلکه توسط دانشمندان 

آگاهی كه هم حدیث شناس بوده اند و هم مانند ابن حجر دقت داشته اند كه مبادا چیزی از روایت های شیعه در 
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نام اهل بیت به عنوان همراهان پیامبر در جریان مباهله ده است. روایاتی كه به صراحت، نقل شبیان آنها اثر كند، 

 بیان می شود.

د آن را با انتساب به امام نسعی دارهر دو نقل می كند و ه.ق( 221)از ابن عساكر صاحب المنار  كه اما روایتی

سند هیچ كدام از كتب روائی اهل سنت كه در روایتی است د، نالسالم نزدیکتر به واقع نشان دهصادق علیه 

 محکمی برای آن نیست مگر سندی كه خود ابن عساكر نقل می كند.

 الحسن أبو أنا العتیقی الحسن أبو أنبأنا الکریدی بن الفضل أبو أنبأ إبراهیم بن محمد اهلل عبد أبو أخبرنا[ 2263] »

 بن الهیثم أنا الرازی عنبسة بن سعید أنا إمالء لطبریا جریر بن محمد أنا قاج بن أحمد الحسین أبو أنا الدارقطنی

 وأنفسنا ونساءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا " اآلیة هذه فی أبیه عن محمد بن جعفر سمعت قال عدی

 1«.وولده وبعلی وولده وبعثمان وولده وبعمر وولده بکر بأبی فجاء قال( 3) " وأنفسکم

محمد بن جعفر ابی  )روایت های مرسل( این روایت به عنوان مراسیل 2ه.ق( 211)سیوطیجامع االحادیث در 

 3است.كه سند او نیز همان ابن عساكر  لحسین آمدهابن علی 

این  1و دیگران 2م( در تفسیرش1242) مراغی، 4درالمنثورسیوطی در تفسیر از مفسرین مانند  سپس برخی

 از ابن عساكر نقل كرده اند.« أَبِیه... عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن رعَسَاكِ ابْن وَأخرج»با عبارت یکسان روایت را 
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 فرزند) كتب ابن و سیوطی الدین جالل به مشهور( ق. ه 211 – قاهره در 842) طیاألسیو الخضیری الدین سابق محمد بن بکر ابی الکمال بن عبدالرحمن 2

 .(ها كتاب

 وولده وبعمر وولده بکر بأبى فجاء قال{ وأنفسکم وأنفسنا ونساءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا ندع تعالوا} اآلیة هذه فى: أبیه عن محمد بن جعفر عن -43221 3

 .383،ص46. جامع االحادیث ج[4366 العمال كنز( ]عساكر ناب) وولده وبعلى وولده وبعثمان

 كنزالعمال نیز این روایت را بعدا آورده است:

 وولده وبعمر وولده بکر بأبی فجاء": قال{ وَأَنْفُسَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا: }اآلیة هذه فی أبیه عن محمد بن جعفر عن - 4366

 عالءالدین از روایی كتابی االفعال و االقوال سنن فی العمّال كنز». )در مورد كنز العمال بدانید: 322، ص 2كنزالعمال،ج ."كر". "وولده وبعلی وولده، وبعثمان

 الجامع زوائد و الصغیر الجامع الکبیر، الجامع كتاب سه روایات تنظیم و گردآوری از كه است( هـ 222 یا 222 م) هندی متقی به معروف حسام بن علی

 ((161 ص حدیث، علوم با آشنایی -نصیری علی«) .است شده منتشر جلد 18 در و آمده بوجود سیوطی الدین جالل اثر الصغیر

 
 .233،ص2درالمنثور، ج  4

 .122،ص3تفسیر مراغی، ج  2



ه.ق( هر دو روایت مختلف را در تفسیرش می آورد. روایت اول را از صحیح مسلم و ترمذی نقل  1226آلوسی )

می  می كند و آن را مشهور و مورد اعتماد محدثین می شمارد و روایت ابن عساكر را خالف نظر جمهور معرفی

 كند.

لما نزلت هذه اآلیة فَقُلْ تَعالَوْا »قد أخرج مسلم، و الترمذی، و غیرهما عن سعد بن أبی وقاص قال:  و»

إلخ دعا رسول اللّه صلى اللّه تعالى علیه و سلم علیا، و فاطمة، و حسنا، و حسینا فقال: اللهم هؤالء   نَدْعُ

 «أهلی

لى علیه و سلم هؤالء األربعة المتناسبة رضی اللّه تعالى عنهم و هذا الذی ذكرناه من دعائه صلى اللّه تعا

هو المشهور المعول علیه لدى المحدثین. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبیه رضی اللّه تعالى 

و  «أنه لما نزلت هذه اآلیة جاء بأبی بکر، و ولده، و بعمر، و ولده، و بعثمان، و ولده، و بعلی، و ولده»  عنهم

 2«.هذا خالف ما رواه الجمهور

بعد از نقل مصادر فراوان از اهل سنت كه داللت بر  -نویسنده كتاب مکاتیب الرسول-علی احمدی میانجی

حضور اهل بیت علیهم السالم در صحنه مباهله حکایت می كنند، روایت ابن عساكر را اینگونه مورد انتقاد قرار 

 می دهد:

 نزعة عصبیة:»

صادر تلك المکرمة مع أنه خارج عن وضع الکتاب ما تضمنه بعض كتب أهل السنة من إنکارها دعانا إلى ذكر م

 أو تحریفها، راجع السیرة الحلبیة.

تراه ضاربا عن الحق صفحا و كاتما لمکرمة أهل البیت )علیهم السالم( بایجاد التردید و الشك فیها، فإنه بعد أن 

قریظة فلم یحضروا للمباهلة رأسا، و معناه إنکار قصة المباهلة و خروج  نقل: أنهم تشاوروا فیما بینهم أو مع بنی

 -رسول اهلل )صلى اهلل علیه و آله( مع أهله )علی و فاطمة و الحسن و الحسین )علیهم السالم(( قال: و فی لفظ
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.. ثم قال: و عن أنهم وادعوه على الغد فلما أصبح و معه حسن و حسین و فاطمة و علی. -إیذانا للتقلیل و التحقیر

عمر )رضی اهلل عنه( أنه قال للنبی )صلى اهلل علیه و سلم(: لو ال عنتهم بید من كنت تأخذ؟ قال: آخذ بید علی و 

فاطمة و الحسن و الحسین و عائشة و حفصة. و هذا أی: زیادة عائشة و حفصة یدل علیه قوله تعالى: و نساءنا و 

 نساءكم.

ه أوال و رجحه على هذه الروایة المتواترة الثابتة القطعیة، ثم جاء بعده ابن كثیر فی مال الحلبی إلى اختیار ما نقل

البدایة و النهایة فذكر المکرمة و حذف علیا )علیه السالم(، و أعجب من ذلك كله ما أخرجه السیوطی فی تفسیر 

فی هذه اآلیة: تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ اآلیة المباركة عن ابن عساكر عن الصادق )علیه السالم( عن أبیه )علیه السالم( 

 قال:  أَبْناءَكُمْ

 ( و راجع سیرة دحالن أیضا(."و بعثمان و ولده و بعلی و ولده  فجاء بأبی بکر و ولده و بعمر و ولده "

سلم( أن الروایات متفقة على أن النبی )صلى اهلل علیه و  "و أعجب من ذلك كله ما فی المنار ناقال عن استاذه:

على علی فقط، و  "أنفسنا "على فاطمة و كلمة "نساءنا "اختار للمباهلة علیا و فاطمة و ولدیهما، و یحملون كلمة

مصادر هذه الروایات الشیعة، و مقصدهم منها معروف، و قد اجتهدوا فی ترویجها ما استطاعوا حتى راجت على 

 لى الحدیث لفظا و معنى.( ثم أخذ فی االشکال ع3: 322كثیر من أهل السنة( راجع 

و هذا  "كالمه و أوضح فساده قائال: 3: 222و نقل العالمة الطباطبائی رضوان اهلل علیه فی تفسیره القیم المیزان 

الکالم و أحسب أن الناظر فیه یکاد یتهمنا فی نسبته إلى مثله، و اللبیب ال یرضى بإیداعه و أمثاله فی الزبر العلمیة 

هنه و سقوطه لیعلم أن النزعة و العصبیة إلى أین تورد صاحبها من سقوط الفهم و رداءة النظر، إنما أوردناه على و

)ثم أخذ فی  "فیهدم كل ما بنى علیه، و یبنی كل ما هدمه، و ال یبالی، و ألن الشر یجب أن یعلم لیجتنب عنه

 1جوابه فراجع(.
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 نتیجه

است. اما الزم است این ایت توسط المنار نقل شده در مورد همراهان پیامبر در جریان مباهله دو دسته رو

 روایات در سه دسته مورد بررسی قرار بگیرند:

را مسکوت گذاشته اند )مانند صحیح بخاری( یا تنها نام امام علی علیه همراهان پیامبر ذكر الف: روایاتی كه 

 .1السالم را نیاورده اند)مانند درالمنثور(

ر را امام علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السالم ذكر می ب: روایاتی كه همراهان پیامب

 )مانند صحیح مسلم و ترمذی( كند.

ج: روایاتی كه از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و فرزندانشان به عنوان همراهان پیامبر در مباهله یاد می 

 )تاریخ دمشق ابن عساكر(كند.

-اعم از اصحاب كساء و دیگران–شاید همه این افراد  به این صورت كه «ب و ج»احتمال جمع روایات گروه 

 باطل است. حاضر بوده اند در مباهله

زیرا اوال روایات دال بر حضور سه خلیفه و فرزندانشان حتی از جانب خود مفسران و محدثین اهل سنت مورد 

 خدشه است.

دیگران نیز در جریان حاضر بودند، سعد ابی وقاص این  اگر به واقع غیر از امام علی و همسر و فرزندانش،ثانیا: 

 را به عنوان فضیلت خاص برای امام علی علیه السالم نقل نمی كرد و نقل او مورد انتقاد راویان قرار می گرفت.

فصلی بر این حضور تأكید می كردند و در و نیز متعصبانی چون بخاری و برخی كتب فضائل، قطعا به صورت م

 ضران كوتاهی نمی كردند.ذكر نام حا

حضور سه خلیفه اول و فرزندانشان در مباهله را سخن مسخره ای نامیده « دالئل الصدق لنهج الحق» نویسنده ی

 1است كه اگر به واقع در خارج تحققی داشت، كتب را مملو از آن می كردند.
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  اشتند.برخی خلفاء در زمان مباهله فرزندی ندثالثا: بنابر قول عالمه طباطبائی 

 استاد جوادی آملی می فرمایند:

 بیش نیز 2.نداشتند پسری مباهله داستان زمان آنان از برخی اند، فرموده طباطبایی عالّمه استاد كه گونه ... همان »

 ویژه بیانگرفضیلت مباهله آیه كه اند پذیرفته سنّت اهل متعصبان حتّی اشعری، و معتزلی سنّت اهل مفسّر 66 از

 3.است( السالم لیهمع)بیت اهل

 است شده تکیه مطلب این بر شده، استدالل( السالم علیهم)بیت اهل فضیلت برای «مباهله» آیه به كه روایاتی در

 4«.اند داشته حضور مباهله در نفر پنج همین تنها كه

در مباهله  است که تنها همراهان پیامبر احتمال صحیحی که باقی می ماند همان دیدگاه تفسیر تسنیمپس تنها 

 بوده اند. (علیهم السالم)از بین مؤمنان، امام علی و حضرت زهرا و فرزندانشان 

 

                                                                                                                                                                                     
 فخرها إلى أقرب له عائشة روایة لکانت و السّالم، علیهما محمّد بن جعفر اإلمام یظهره حتّى علیهم أمره خفی لما و الطوامیر، به القوم لمأل هذا صحّ لو .... إذ 1

 بمنظر خدّه على خدّها وضع و بحضرته، لها الجواری غناء و بیته، فی ناتبالب لعبها و معها، مسابقته و إیّاها، سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النبیّ تقبیل ذكر من

 .. الحبشة لعب إلى تنظر هی و األجانب

 !!مفاخرها من ذلك غیر إلى

 !به؟ للمباهلة یصلح خلفائهم ولد أیّ أدری ما و

 !بصفّین؟ المؤمنین أمیر بحرب رسوله و اللّه حارب و نفس، بغیر نفسا قتل الذی عمر، بن اللّه عبید أم بکر، أبی بن الرحمن أعبد

 العدیدة اآلالف قتلت و المسلمین، أمر شتّتت و بیتها، فی تقرّ لم و زمانها، إمام حاربت التی و سلّم، و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول على تظاهرتا من أم

 !منهم؟

 تحت ،[283/ 2] السادس الجزء أواخر فی الفرید، العقد فی ذكره كما الخمر، شربا ذینالل الخطّاب، بن عمر ابنی عاصم و الرحمن كعبد أوالدهم، من غیرهم أم

 !اللّه؟ عبید أخاهما معهما ذكر و ،«بها شهّر و الخمر فی األشراف من حدّ من: »عنوان

 (.468ص ؛ 4 ج ؛ الحق لنهج الصدق دالئل)أبیه. و الصادق جعفر إلى نسبه حتّى بالکذب الراوی هذا اكتفى ما عجبا یا و

 .281 ـ 286ص ،3ج المیزان، 2
 صحیح: از اند عبارت اند كرده ذكر را مباهله داستان كه هایی كتاب از برخی. 62 ـ 46 صفحه پاورقی ،3ج شوشتری، اهلل نور قاضی مرحوم الحق احقاق 3

 ،3ج المعانی، روح ؛82 ـ 88ص ،8ج ،4مج یر،الکب التفسیر ؛384 ـ 383ص ،3ج البیان، جامع ؛166ص ،3ج احمد، مسند ؛126ص ،2ج ،4مج مسلم،

 (486، ص14)پاورقی تسنیم،ج  .28ص ،4ج ،2مج القرآن، الحکام الجامع ؛362 ـ 348 ص ،1ج الکشاف، ؛361ص

 .482، ص14تسنیم، ج 4



 «.ابناءنا»با واژه ی  (علیهما السالم)اثبات فضیلت برای حسنین . 2

صورت گفته گرفته شده است. جمع آن به دو « بنو»كه از ماده فرزند( «)ولد»به معنای لغتی عربی است « ابن»

بناء و بنون. دلیل اینکه به او ابن می گویند، چون گویا بنا شده و ساخته شده توسط پدر )اب( شده است: ا

 1است.

 2در ادبیات رایج عرب، این لفظ با اضافه شدن به كلمات دیگر می تواند متضمن معانی جدیدی باشد.

 جا مورد بحث قرار گیرد، دو مطلب است:آنچه ضرورت دارد در این

 بر فرزندان دختری در زبان عرب. «ابن»اطالق كلمه  .1

 حسنین علیهما السالم در جریان مباهله.حضور  .2

ه مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد كدر مباهله حضور اهل بیت علیهم السالم مطلب دوم در قسمت بررسی 

یان مباهله در حالی كه كودكانی با سن كمتر از ده سال بودند، در جر (السالم ماعلیه)و امام حسین  امام حسن

 3حاضر شدند.

خود دانشمندان اهل زندان دختری و پسری، به  بیان بر فر« ابن»استاد جوادی آملی در استدالل بر اطالق كلمه 

 سنت متمسك می شوند:

 فرزند كس هر دختری فرزند آیه، این داللت به: گوید می مباهله آیه ذیل نیز رازی فخر»فخررازی: .1

  آیه و هستند، سلم و آله و علیه اهلل خداصلی رسول پسران( هاالسالمعلی)زهرا پسران حضرت و اوست

 ویَحیی وزَكَرِیّا  المُحسِنین نَجزِی وكَذلِكَ وهارونَ وموسی ویوسُفَ وأیّوبَ وسُلَیمانَ داودَ ذُرِّیَّتِهِ ومِن)

                                                           

 و222؛ ص 11 ؛...تاج العروس ؛ جبناءً فی إِیجادِهِ  لَهُ اللَّهُو جَعَ  بَناهُ  بناء لألبِ، فإنَّ األبَ هو الذی  ، بالکسْرِ: و الوَلَدُ. سُمِّی به لکَوْنهِ و االبْنُ 1

 ؛ الکریم القرآن كلمات فى التحقیق فیقال للمسافر: ابن السبیل، و ابن لیل لصاحب السرى، و ابن عمل لصاحب العمل الجادّ فیه، و ابن مدینة إذا كان عالما بها. 2

 .368ص ؛ 1 ج

هجرت اتفاق افتاده است  و امام حسن علیه السالم متولد سال سوم هجرت و برادرشان امام حسین علیه السالم متولد  جریان مباهله در سال نهم یا دهم 3

 سال چهارم هجرت هستند.



 حضرت فرزندان از مسیح حضرت كه دارد داللت (الصّالِحین مِنَ كُلٌّ وإلیاسَ وعیسی

( السالم علیه)ابراهیم حضرت ذریه مادر راه از( السالم علیه)عیسی اینکه با است،( السالم علیه)اهیمابر

 1.پایان ترجمه تسنیم از سخن فخررازی(«.)شود می شمرده

 سپس در متن كتاب تسنیم، فرعی بر این سخن فخررازی آورده می شود كه:

 مفسّر و مبیّن خود كه نیز سلم و آله و علیه اهلل خداصلی ولرس. واسطه بی یا واسطه با چه فرزند؛ یعنی «ذرّیّه»

 مباهله در بودند،( أبناءَنا) مصداق كه جهت بدان را( علیهماالسالم)حسین امام و حسن امام است، كریم قرآن

 نفی بر ای صارفه قرینه آنکه مگر اند، سهیم نیز دختری فرزندان وقف، و وصیّت در اساس، برهمین .داد مشاركت

 ،اند داده فتوا دختری و پسری نوه بودن یکسان به امامیّه فقهای از ای عدّه نیز سادات سهم در حتی باشد؛ آن

 اطالق به توان نمی خاص دلیل وجود با زیرا است، پسری نوه به سادات سهم اختصاص فقها بین مشهور هرچند

 2«.كرد تمسّك عموم و

این  -مسکوت نهاده استآن را نیز گویا به آن دقت نکرده و یا كه تسنیم -نکته قابل توجه در سخن فخر رازی

وكسی در شمول لفظ ذریه بر «. ابن»است و نه « ذریه»سوره انعام  82است كه، لفظ استفاده شده در آیه 

ممکن است عالوه بر اینکه فرزندان به طور با واسطه یا بدون واسطه، و چه پسری یا دختری اختالفی ندارد. 

 كند كه:  كسی اشکال

قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ   وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلى »سوره انعام به این صورت است:  82تا   83آیه اوال: 

مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ كُالًّ هَدَیْنا وَ نُوحاً هَدَیْنا  (83مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ )

( وَ زَكَرِیَّا وَ 84وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ )  ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسى

                                                           

ءه، فدعا الحسن و ناالمسألة الرابعة: هذه اآلیة دالة على أن الحسن و الحسین علیهما السالم كانا ابنی رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم، وعد أن یدعو أب 1

  وَ عِیسى  وَ زَكَرِیَّا وَ یَحْیى  [ إلى قوله84]األنعام:   وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ  الحسین، فوجب أن یکونا ابنیه، و مما یؤكد هذا قوله تعالى فی سورة األنعام

مفاتیح الغیب،  علیه السالم باألم ال باألب، فثبت أن ابن البنت قد یسمى ابناً و اللّه أعلم.[ و معلوم أن عیسى علیه السالم إنما انتسب إلى إبراهیم 82]األنعام: 

 .248،ص 8 ج
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لُوطاً وَ كالًّ فَضَّلْنا عَلَى ( وَ إِسْماعِیلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُونُسَ وَ 82وَ إِلْیاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ )  وَ عِیسى  یَحْیى

 («.82صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ )  ( وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِلى86الْعالَمِینَ )

بین مفسرین اختالف است، برخی مرجع آن را حضرت نوح و برخی حضرت  «ذریته»در مورد مرجع ضمیر 

پس این استناد، بناگذاری بر مطلبی است كه خود مشکوك است و لوازمش را  ابراهیم )علیهما السالم( می دانند.

 نیز مشکوك و سست می كند.

در اینکه ضمیر من ذریته )از دودمان او( به چه كسى بر »تفسیر نمونه در مورد این اختالف می نویسد: 

ران گفتگوى زیادى است، ولى غالب مفسران آن را به ابراهیم گردد؟ به ابراهیم یا نوح؟ در میان مفس مى

اند و ظاهرا نباید تردید داشت كه مرجع ضمیر ابراهیم است، زیرا بحث آیه درباره مواهب  باز گردانیده

باشد، نه درباره نوح پیغمبر، به عالوه از روایات متعددى كه بعدا نقل خواهیم  خدا نسبت به ابراهیم مى

 شود. وع نیز استفاده مىكرد این موض

در  "لوط "و "یونس "تنها مطلبى كه سبب شده بعضى از مفسران ضمیر را به نوح باز گردانند ذكر نام

هم  "لوط "از فرزندان ابراهیم نبوده، و "یونس "آیات بعد است، زیرا مشهور در تواریخ آن است كه

 برادرزاده یا خواهرزاده ابراهیم است.

و بعضى او را  1اند ، مورخان اتفاق نظر ندارند، بعضى او را از دودمان ابراهیم دانسته"یونس "ولى در مورد

 2.اند از پیامبران بنى اسرائیل شمرده

كنند، چه مانعى دارد كه یونس همانند عیسى كه  به عالوه مورخان معموال نسب را از طرف پدر حفظ مى

 ه ابراهیم منتهى شود.خوانیم از طرف مادر، ب نامش را نیز در آیات فوق مى

                                                           
 .184صفحه  2تفسیر آلوسى جلد  1

 )ذیل ماده یونس(. 1622دائرة المعارف فرید وجدى جلد دهم صفحه  2



و اما لوط گرچه فرزند ابراهیم نبود ولى از خاندان و دودمان او بود و همانطور كه در لغت عرب گاهى به 

گردد، و به این ترتیب  و فرزند اطالق مى "ذریه "شود، به برادرزاده یا خواهرزاده نیز گفته مى "اب "عمو،

اهیم است برداریم و ضمیر را به نوح كه در اینجا موضوع توانیم دست از ظاهر آیات كه درباره ابر نمى

 1«.سخن نیست باز گردانیم

بنابراین استناد به آیه سوره انعام برای اثبات شمول ابن نسبت به فرزندان دختری، استناد بر یك مطلب اختالفی 

 است. 

تدالل ناتمام است. زیرا چه بسا به حضرت ابراهیم برگردد، باز هم اس« ذریته»ثانیا: با فرض اینکه مرجع ضمیر 

ه باشد كه می خود جمله ای مستأنف« وَ إِلْیاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ  وَ عِیسى  وَ زَكَرِیَّا وَ یَحْیى»انعام  82آیه 

خواهد این پیامبران را به عنوان صالحین معرفی كند و هیچ نگاهی به ذریه بودن آنان نسبت به ابراهیم یا نوح 

 السالم نداشته باشد.علیهما 

 نتیجه

براساس لغت عرب و شأن نزول مورد اتفاق، حسنین علیهما در آیه مباهله « اءابن»هر چند بدون شک، مراد از 

ه عنوان دلیل و چه به چه ب-سوره انعام 58 آیهمطرح شده، استناد بر  اشکاالتالسالم می باشند، اما با وجود 

 خارج از بحث است.-عنوان مؤید

عطف بر آیه قبل شده است كه در  82الزم به ذكر است كه در روایاتی از ائمه علیهم السالم، آیه . 1 نکته:

  2صورت اثبات صحت این روایات و مناظرات، بحث مسیر دیگری پیدا خواهد كرد.

به  از آیه كه شبرداشترا در آخر شاید خود فخررازی نیز متوجه اشکاالت وارد بر استداللش بوده است. زی. 2

... و معلوم أن عیسى علیه السالم إنما انتسب إلى إبراهیم علیه  »است، می گوید: ذكر كرده عنوان نکته سوم 

 1«.و اللّه أعلمالسالم باألم ال باألب، فثبت أن ابن البنت قد یسمى ابناً 
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 ن نکته كه روایت مذكور در مقام برهان بوده اند و یا جدل، خود جای بررسی مبنائی و موردی دارد.تحلیل ای 2



 

 و علیه اهلل خداصلی رسول كه دلیل همان به داند؛ می دختری فرزندان شامل را «ابن» قرطبی،»قرطبی:  .2

 فاطمه و حسین و حسن( وأنفُسَکُم وأنفُسَنا ونِساءَكُم ونِساءَنا وأبناءَكُم أبناءَنا نَدعُ) تحقق برای سلم و آله

 . كرد همراه خود با مباهله برای را( السالم علیهم)علی و

 و آله و علیه اهلل خداصلی رسول مباهله داستان در اینکه: اند گفته علما از بسیاری: گوید می سپس وی

 فرموده( السالم علیه)امام حسن خصوص در یا است نامیده «ابن» را( علیهماالسالم)حسین و حسن سلم

 یوم ینقطع نسب و سبب كلّ: فرمود حضرت آن زیرا است، حسین و حسن ویژه سیّد، هذا ابنی إنّ: است

 او مال از مقداری كه كند وصیّت یكس اگر كه اند گفته شافعیّه اساس برهمین نسبی و و سببی إالّ القیامة

 23«.رسد نمی چیزی دختری نوه به باشد، نداشته فصل بال فرزند ولی بدهند فرزندش به را

در پاورقی سخن قرطبی را همچنین و  -كه نقلی از شافعی است-نکته آخر در ، تفسیر تسنیم در متن كتاب

 4«.است نصّ مقابل در ادیاجته چنین البته»مورد نقد قرار داده تنها با یك عبارت 

 جاهلی رسوبات همان از سخن این:»ص بودن بیان قرطبی این است كه دلیل ایشان بر اجتهاد در مقابل ن

 األباعد الرّجال أبناء بنوهنّ  بناتنا و أبنائنا بنو بنونا: گفتند می كه گیرد می سرچشمه

 چه است؛ فرزند معنای به اصطالح در هم و لغت رد هم «ابن» كلمه زیرا نصّ، برابر در است اجتهادی ]این[ نیز

 2«.است دختری یا پسری از اعمّ همچنین و واسطه بی یا واسطه با
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: الحسن فی قوله -و " أَبْناءَكُمْ -وَ ناأَبْناءَ نَدْعُ "باهل لما الحسین -و الحسن فی السالم علیه قوله إن: العلماء من كثیر قال -الثالثة»نقل مستقیم سخن قرطبی:  3

 یوم ینقطع  نسب -و سبب كل: )السالم علیه لقوله غیرهما، دون سلم -و علیه اهلل صلى النبی ابنی یسمیا أن الحسین -و بالحسن مخصوص( سید هذا ابنی إن)

 االبن لولد الوصیة إن: ابنة ولد -و ابن ولد وله لصلبه ولد له یکن لم -و فالن لولد أوصى فیمن الشافعی أصحاب بعض قال لهذا -و( سببی -و نسبی إال القیامة

 .162و164 ،ص4 ج القرآن، ألحکام الجامع«. تعالى اهلل شاء إن "الزخرف -و  االنعام "فی بیان مزید لهذا سیأتی -و. الشافعی قول هو -و االبنة، ولد دون
 .426، ص14تسنیم، ج  4
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 دو احتمال می آورد:« ندع ابناءنا»المنار برای 

 :وَجْهَانِ إِلَخْ وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ: قَوْلِهِ وَفِی»

 .الْبَاقِی وَهَکَذَا أَبْنَاءَكُمْ، نَدْعُو وَنَحْنُ أَبْنَاءَنَا تَدْعُونَ فَأَنْتُمْ الْآخَرَ، عُویَدْ فَرِیقٍ كُلَّ أَنَّ: أَحَدُهُمَا

 وَجْهٍ فِی شْکَالَإِ وَلَا كَذَلِكَ، وَأَنْتُمْ وَأَنْفُسَنَا وَنِسَاءَنَا أَبْنَاءَنَا نَدْعُو الْمُسْلِمِینَ فَنَحْنُ أَهْلَهُ، یَدْعُو فَرِیقٍ كُلَّ أَنَّ: وَثَانِیهِمَا

 1«.بِالتَّخْصِیصِ الْقَوْلِ عَلَى شَایَعَهُمْ وَمَنْ الشِّیعَةِ قَوْلِ عَلَى فِیهِ الْإِشْکَالُ وَإِنَّمَا الْأَنْفُسِ، دَعْوَةِ فِی التَّوْزِیعِ وَجْهَیِ مِنْ

 این دو احتمال عبارتند از:

ا فرزندان ما را و ما فرزندان شما را فرا بخوانیم.... یا گروهی، گروه مقابل خود را فرابخواند، شمهر اول اینکه 

 اینکه هر گروهی، خویشان خودش را بیاورد.

« انفسنا»او هر دو احتمال را می پذیرد و تنها نکته ی قابل بحث در اینجا را سخن مربوط به شیعه در تخصیص 

 به فرد می داند. )بعدا بحث می شود(.

 دوری می كند. )علیهما السالم( ن همه مؤمنین می داند و از تخصیص آن به حسنین را فرزندا« ابناءنا»رشیدرضا، 

 این مطلب را می توان از دو عبارت او برداشت كرد:

مان و علی و فرزندانشان اشاره به روایت ابن عساكر كه همراهان پیامبر را ابوبکر و عمر و عثاز بعد او اول: 

ابناءنا ونساءنا »)ظاهر این است كه منظور از 2«الْمُؤْمِنِینَ جَمَاعَةِ فِی الْکَلَامَ أَنَّ وَالظَّاهِرُ»، می گوید: معرفی می كند

 جمعیت مؤمنان است(.« و انفسنا

 مِنَ یُفْهَمُ مَا وَكُلُّ وَأَوْلَادُهُمْ، نِسَاؤُهُمْ مَعَهُمْ یَکُنْ لَمْ فِیهِمْ نَزَلَتْ الْآیَةَ إِنَّ: قَالُوا الَّذِینَ نَجْرَانَ وَفْدَ إِنَّ ثُمَّ»دوم: عبارت 

 إِلَى الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ عِیسَى فِی وَالْمُجَادِلِینَ الْمُحَاجِّینَ یَدْعُوا أَنْ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِیِّ أَمْرُ الْآیَةِ

 1«.وَأَطْفَالًا وَنِسَاءً رِجَالًا الْمُؤْمِنِینَ هُوَ یَجْمَعُوَ وَأَطْفَالًا، وَنِسَاءً رِجَالًا الِاجْتِمَاعِ
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اهل نجران به همراه خود زن و فرزندی نیاورده بودند، پس پیامبر خدا تنها آنها را »می گوید: در این عبارت  او

 «.مع كردو زنان و كودكان مؤمن را جامر كرد كه مردان و زن و فرزند خود را بیاورند، و خودش نیز مردان 

 گذشت.مردود است كه بررسی آن قبال استدالل او بر روایت ابن عساكر 

برای اثبات حضور همه مؤمنین در مباهله می خواهد به جمع بودن كلمات آیه استناد كند، سخنی اما اینکه او 

همراه خود  است كه با محتوای كلمات خودش تعارض دارد. او با استناد به اینکه اهل نجران زن و فرزندی به

نداشتند، می پذیرد كه آیه تنها به دنبال دعوت و فراخواندن آنها بوده و عدم حضور آنان تأثیری در به هم 

سعی دارد صیغه جمع بدون « ابناءنا و نساءنا و انفسکم»خوردن مباهله ندارد. با این وجود در مصادیق عبارت 

 شود. م السالم موجب بطالن مذهبش طمه و حسنین علیهمصادیق كثیر نماند تا مبادا انحصار آن در علی و فا

 آیت اهلل جوادی آملی، به صورت جمع آمدن این كلمات را این گونه توضیح می دهند:

 را «اَنفس و نساء أبناء،» كه كند می امر سلم و آله و علیه اهلل صلی رسول حضرت به مباهله آیه در خداوند» ... 

 و حسن «أبناء» امتثالِ مقام در الهی، كالم مبیّن و است معصوم كه سلم و آله و هعلی اهلل خداصلی رسول و بیاور

 حضرت «أنفس» امتثالِ مقام در و( علیهاالسالم)فاطمه حضرت «نساء» امتثالِ مقام در و( علیهماالسالم)حسین

 دو اگر و فرزند یك تید،داش فرزند یك اگر كه معناست بدان این و بردند مباهله برای خود با را( السالم علیه)علی

 .انفس و نساء درباره است طور همین و بیاورید را همه بیشتر، یا فرزند

 بودند، «اَنفس و نساء أبناء،» مشمول كه را كسانی همه خویش خانواده از سلم و آله و علیه اهلل خداصلی رسول

 باشد، او جان منزله به كه كسی نیز و (علیهاالسالم)فاطمه همتای دختری بنابراین داد، مشاركت مباهله ساحت در

 2«.است نداشته( السالم علیه)امیرمؤمنان جز

 انواع امر بر جمع و عدم تالزم با حتمیت امتثال خارجی آنها

 نکاتی تذكر داده شود تا مانع نتیجه گیری های غلط گردد:« امر و دستور بر جمع»الزم است در مورد 
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وند به دو صورت هستند. گاهی در امر صورت گرفته جزئیات به گونه ای امرهائی كه بر صیغه جمع می رالف: 

مانند اینکه فروشنده ای كه از بیعش منصرف شده است، به هستند كه اگر امتثال نشوند، امر اطاعت نشده است. 

ون برگرداندن اجناس وقتی محقق می شود كه همه آنها بد«. اجناسی كه به تو فروختم برگردان»خریدار بگوید:

 استثناء برگردانده شوند. 

هر چند امر بر كلمه مدارك كه «. لطفا مدارك علمی خود را تا شنبه تحویل دهید»اما در جائی كه گفته می شود:

 مدرك علمی نیز امر امتثال شده است. ارائه یك جمع است رفته است، اما با

ا حضور دو فرزند و یك زن نیز امتثال می شد، امر الهی در آیه شریفه به آوردن زنان و فرزندان، امری است كه ب

 همان طور كه پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( امر الهی را به همین گونه امتثال نمودند. 

بین امر و دستوری كه از فرد آمر صادر می شود و امتثال آن توسط مخاطب، تالزم به نحو ضرورت علّی ب: 

نمی توان از امر مربوط در آیه، به واقعیت تثال نیز محقق شده باشد. یعنی برقرار نیست كه با صدور این امر، ام

خارجی رسید. امر بیان شده در آیه غیر از اتفاقی است كه در مورد آن امر صورت پذیرفته است. به بیان واضح 

كه بعد از این  نمی توان استنباط كرد« در راه خدا جهاد كنید»تر؛ وقتی در آیه ای به طور مثال امر می شود كه 

و امر الهی ممتثل شده است، بلکه فهم شركت یا  دستور همه ی مسلمانان در جهاد پیش آمده شركت كرده اند

 عدم شركت آنان، بستگی به گزارشات تاریخی و صحت آنان دارد.

در  یرد.المنار در اینجا می خواهد فقط با تحلیل امری كه بر جمع رفته است، واقعیتی تاریخی را نادیده بگ

صورتی كه كلمات جمع آیه، نه داللتی بر وحدت و كثرت همراهان پیامبر دارد و نه نشان دهنده آن است كه اهل 

و گزارشات جداگانه ی از آیه دارد نجران زن و فرزندی با خود داشتند یا نه. اینها مسائلی است كه نیاز به منابع 

 اشند.بدار بیان چنین جزئیاتی میكه آن منابع، عهده

هله امری ارشادی بود كه به امر آیه مباج: امر و دستور در یك تقسیم به امر ارشادی و تکلیفی تقسیم می شود. 

بنابراین وقتی  عنوان راه كاری الهی برای احتجاج با مسیحیان توصیه شد، و نه امر تکلیفی)مانند امر به نماز(.

صرف نظر كردند، پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله نیز اهل نجران راضی شدند كه جزیه بدهند و از مباهله 

 پذیرفتند و مباهله ای صورت نگرفت.



پس آنچه تاریخ به واقع از مباهله برای ما نقل كرده است، حضور اصحاب كساء به عنوان همراهان پیامبر است 

دن یا نادیده گرفتن آن كه نشان از فضیلت آنان در نزد خداوند و رسولش است. حضوری معنادار كه كم رنگ كر

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ »قرآن كریم می فرماید: خود امتحانی برای مدعیان علم و آزادی در اعتقاد است.

 1«.نُهُمُ الالَّعِنُونَوَ یَلْعَ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ  الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى

 

 «.نساءنا». اثبات فضیلت برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها به عنوان 3

 در آیه شریفه دو برداشت دارد.« نساءنا»المنار از استفاده واژه ی 

 یک: داللت آیه بر حضور زنان در کارهای اجتماعی.

 فِی لِلرِّجَالِ النِّسَاءِ بِمُشَارَكَةِ الْحُکْمِ مِنَ تَرَى مَا آیَةِالْ وَفِی: أَقُولُ» او این مطلب را این گونه توضیح می دهد:

 مَا إِلَّا الْعَامَّةِ الْأُمُورِ فِی حَتَّى كَالرَّجُلِ الْمَرْأَةِ اعْتِبَارِ عَلَى مَبْنِیٌّ وَهُوَ الدِّینِیَّةِ، وَالْمُنَاضَلَةِ الْقَوْمِیَّةِ لِلْمُبَارَاةِ الِاجْتِمَاعِ

 وَقَدْ الْجَرْحَى، كَمُدَاوَاةِ الْمُحَارِبِینَ خِدْمَةَ الْجِهَادِ مِنَ حَظُّهَا یَکُونُ بَلْ بِنَفْسِهَا الْحَرْبَ تُبَاشِرُ لَا كَکَوْنِهَا مِنْهَا، ثْنِیَاسْتُ

 أَنَّ اهللُ یَعْلَمِ لَمْ فَلَوْ فِیهِ، وَالْیَقِینِ بِالِاعْتِقَادِ الثِّقَةِ إِظْهَارُ هِیَ الْمُبَاهَلَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ فِی الْحِکْمَةَ أَنَّ تَقَدَّمَ مِمَّا عَلِمْنَا

 وَمِنَ الْیَوْمَ نِسَائِنَا حَالِ مِنْ هَذَا فَأَیْنَ الْحُکْمِ، هَذَا فِی مَعَهُمْ أَشْرَكَهُنَّ لَمَا كَالْمُؤْمِنِینَ اعْتِقَادِهِنَّ فِی یَقِینٍ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ

 وَالْوِفَاقِ، الْخِلَافِ مِنَ غَیْرِنَا وَبَیْنَ بَیْنَنَا بِمَا وَلَا الدِّینِ بِحَقَائِقِ لَهُنَّ عِلْمَ لَا عَلَیْهِ؟ یَکُنَّ أَنْ یَنْبَغِی فِیمَا جُمْهُورِنَا ادِاعْتِقَ

 سِیَّمَا لَا - الْأَغْنِیَاءِ نِسَاءِ عَلَى الْإِسْلَامُ فَرَضَ فَهَلْ اعِیَّةِ،الِاجْتِمَ وَلَا الدِّینِیَّةِ الْأَعْمَالِ مِنَ عَمَلٍ فِی لِلرِّجَالِ مُشَارَكَةَ وَلَا

 یَکُنَّ أَنْ - وَالْبَوَادِی الْقُرَى فِی سِیَّمَا لَا - الْفُقَرَاءِ نِسَاءِ وَعَلَى وَالتَّوَرُّنِ وَالتَّطَرُّزِ التَّطَرُّسِ غَیْرَ یَعْرِفْنَ أَلَّا - الْمُدُنِ فِی

 شُئُونِ مِنْ شَیْءٍ فِی وَالِاشْتِرَاكَ وَالدِّینِ، الدُّنْیَا عِلْمَ وَأُولَئِكَ هَؤُلَاءِ عَلَى حَرَّمَ وَهَلْ الْعَامِلَةِ؟ وَالْبَقَرِ الْحَامِلَةِ أُتُنِكَالْ

 نُفُوسُهُنَّ، فَصَغُرَتْ قُوَّتِهِمْ، بِحُکْمِ الْمَوْضِعِ ذَاهَ فِی النِّسَاءَ فَوَضَعُوا رَبِّهِمْ، أَمْرِ عَنْ الرِّجَالُ فَسَقَ بَلْ كَلَّا الْعَالَمِینَ؟

 2«.دِیَانَتُهُنَّ وَضَعُفَتْ آدَابُهُنَّ، وَهَزُلَتْ

                                                           
 .122سوره بقره، آیه  1
2  



شما می بینید كه در این آیه اشاره ای به حضور زنان در مسائل اجتماعی »خالصه سخن او این چنین است كه: 

كه زنان نیز باید دوشادوش مردان در امور عامه مشاركت  و دینی شده است. و این بنابر چنین مبنائی است

داشته باشند.)جز مسائلی مانند جهاد و ... كه استثناء شده باشند و نمی توان جز در امور درمان و ... از وجود 

آنان بهره برد(. قبال دانستیم كه حکمت در دعوت به مباهله، آشکارسازی اعتقاد یقینی پیامبر در مورد گفته 

یش بوده است. و اگر خداوند به چنین اعتقادی از سمت زنان مؤمن علم نداشت، آنها را در این دعوت شركت ها

نمی داد. پس آن را با وضعیت زنان امروزمان و اعتقاد جمهور ما نسبت به آنان مقایسه كنید. آنها علم به مسائل 

خبر است.... زنان ثروتمند گرفتار لهویات هستند دینی و حقائق آن ندارند و نمی دانند بین ما و دیگر جوامع چه 

 و روستانشین ها مانند حیوانات فقط كار می كنند و می زایند.

و یا دوری مردان از حکم خداست كه زنان را كه علم دین و دنیا بر آنها حرام شده باشد آیا این حکم الهی است 

 «.ان و ضعف دینشان شده اندبا اتکاء به قوتشان ضعیف نگه داشته اند و باعث خواری آن

 این برداشت المنار مورد نقد آیت اهلل جوادی قرار گرفته است. ایشان می نویسند:

 و دینی مسائل ترین مهم در تواند می زن كه شود می استفاده( نِساءَنا) كلمه از: گوید می همچنین المنار صاحب» 

 كلمه براساس كه است آن الزمش زیرا یست،ن صحیح نیز سخن این .باشد داشته نقش مرد مانند حکومتی

 كلمه آری. باشند داشته نقش حکومتی مسائل در نیز كودكان شود، می هم خردسال پسران شامل كه( أبناءَنا)

 در زن واالی مقام. ندارند را آن دیگر زنان كه( علیهاالسالم)زهرا حضرت مقام عظمت بر است دلیلی( ونِساءَنا)

 1«.كرد استفاده دیگر ادلّه از باید را آن مانند و فرهنگی ،اجتماعی سیاسی، مسائل

به نظر می رسد نقد استاد جوادی آملی بر المنار وارد نیست. با اینکه در میزان حضور زنان و كودكان در امور 

جه به تفاوت هائی وجود دارد، اما به واقع شاید بتوان با توو نقش هائی كه آنان می توانند ایفاء كنند اجتماعی 

این آیه استنباط كرد كه زنان و كودكان نیز باید به گونه ای تربیت شوند كه به اندازه خود سهمی در نشان دادن 

اگر قرار »هیمنه دینی و نظام اجتماعی اسالم داشته باشند. پس نمی توان بیان المنار را با این تعبیر رد كرد كه:
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باشند، باید كودكان نیز بتوانند در مسائل حکومتی نقش داشته است زنان در مسائل حکومتی و دینی نقش داشته 

 «.باشند

تنها ناظر به اصل مشروعیت حضور زنان و اهمیت دادن به آن در نزد افکار مردساالر است اگر سخن رشیدرضا 

 سخن حقی به نظر می رسد كه آیه نیز با اشاره ضمنی بر آن، ردی بر آن ندارد.

لمنار بپذیرد كه دعوت به حضور زنان مؤمن در جریان مباهله، تنها یك دعوت عالوه بر آنکه اگر صاحب ا

نیست و اشاره به اعتقاد یقینی این زنان دعوت شده دارد، باید در برابر این نکته نیز خضوع كند كه حضور 

برای دخت حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( از بین تمام زنان جامعه اسالمی در این مراسم، خود فضیلتی ممتاز 

 گرامی رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( است.

المنار در ادامه از این موضوع شکوایه می كند كه در اثر كوناهی ما در ادای حقوق زنان و تعلیم و تربیت آنان و 

 در اثر نگاه غلط ما به جنس زن، تربیت آنان درست نشد و اكنون برخی افراد به نیت از بین بردن اسالم، زنان و

 1دختران ما را به سمت تعالیمی می برند كه در آن خبری از سعادت دینی و اخروی نیست.

 

را در مورد « نساء»او می گوید: افراد عرب زبان هیچ گاه كلمه ی  بر دختر فرد.« نساء»دو: عدم داللت کلمه ی

قطعا « نساءنا»تی بگوید: دخترانشان به كار نمی برند؛ مخصوصا وقتی كه فرد همسرانی نیز داشته باشد، پس وق

 مرادش از زنانمان، همسران اوست نه دخترانش.

 1«لُغَتِهِمْ مِنْ هَذَا یُفْهَمُ وَلَا أَزْوَاجٌ لَهُ كَانَ إِذَا سِیَّمَا لَا بِنْتَهُ بِهَا وَیُرِیدُ الْعَرَبِیُّ یَقُولُهَا لَا وَنِسَاءَنَا كَلِمَةَ فَإِنَّ»

                                                           
 الْجَهْلِ هَذَا عَلَى الْمُسْلِمُونَ لَبِثَ وَالْقَبَائِلَ، عُوبَوَالشُّ وَالْعَشَائِرَ الْأُسَرَ فَعَمَّ الْجَمَاعَاتِ إِلَى الْأَفْرَادِ مِنَ الِاجْتِمَاعِیُّ الْفَسَادُ وَسَرَى وَالْبَنَاتِ، الْبَنِینَ تَرْبِیَةُ فَسَاءَتْ 1

 یُطَالِبُ مَنْ مِنْهُمْ الْحَیَاةِ، وَشُئُونِ الْأَدَبِوَ الْعِلْمِ فِی وَمُشَارَكَتِهِنَّ بِتَحْرِیرِهِنَّ وَیُطَالِبُونَهُمْ وَاسْتِبْعَادِهِنَّ، النِّسَاءِ بِاحْتِقَارِ یُعَیِّرُهُمْ مَنْ الْیَوْمَ فِیهِمُ قَامَ حَتَّى أَحْقَابًا، الْفَاضِحِ

 الدَّعْوَةُ وَأُجِیبَتِ الْعَمَلِ، دُونَ بِالْقَوْلِ الْأَوْلَى الدَّعْوَةُ اسْتُحْسِنَتِ وَقَدِ أُورُبَّا، لِمَدَنِیَّةِ تَقْلِیدًا بِهِ یُطَالِبُ مَنْ وَمِنْهُمْ الْإِصْلَاحِ، مِنَ بِهِ جَاءَ وَمَا الْإِسْلَامِ لِهَدْیِ اتِّبَاعًا بِهَذَا

 الْیَدِ أَعْمَالِ وَبَعْضَ اللهْوِ بِآلَاتِ وَالْعَزْفَ الْأُورُوبِّیَّةِ اللُّغَاتِ وَبَعْضَ وَالْکِتَابَةَ الْقِرَاءَةَ بَنَاتَهُمُ یُعَلِّمُونَ فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُونَ بِالْقَوْلِ، لَهَا الْأَكْثَرِینَ ذَمِّ عَلَى بِالْعَمَلِ الْأُخْرَى

 هَلُتُجْ الَّذِی الِاجْتِمَاعِیِّ الِانْقِلَابِ عَامِلِ مِنْ هُوَ بَلْ وَالْعَادَاتِ الْأَخْلَاقِ إِصْلَاحِ مِنْ وَلَا الدِّینِیَّةِ التَّرْبِیَةِ مِنَ شَیْءٌ یَصْحَبُهُ لَا التَّعْلِیمَ هَذَا وَلَکِنَّ وَالتَّطْرِیزِ، كَالْخِیَاطَةِ
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 مورد انتقاد قرار گرفته است.از تفاسیر  این ادعا در برخی

اشاره به معنای صحیح این كلمه در آیه مذكور می كنند. نظر « نساءنا»عالمه جوادی در ابتدای بررسی واژه ی 

قرار بگیرد به « ابناءنا»وقتی در مقابل كاربردهای معنائی متفاوتی دارد كه در قرآن « نساءنا»ایشان این است كه 

نای فرزند دختر در برابر فرزند پسر می باشد. آنچه ایشان برای تأیید نظرشان بر آن معنای مطلق زن و یا به مع

در آن موارد مانند آیه مورد بحث، در مورد فرزندان بنی اسرائیل است كه كنند، آیاتی از قرآن كریم استدالل می 

 در عرض هم به كار برده شده اند.« نساءنا»و « ابناءنا»ی دو واژه

 شوهر، مقابل در زن نه است گرفته قرار فرزند عرض در كه است زنی بحث، مورد آیه در( ساءَنانِ) از منظور»

 فرعون آل از ستمدیده اسرائیل بنی درباره كه گونه همان دختر، خصوص یا است؛ مراد زن مطلق یا بنابراین

 باَلء ذلِکُم وفی نِساءَكُم ویَستَحیونَ أبناءَكُم بِّحونَیُذَ العَذابِ سوءَ یَسومونَکُم فِرعَونَ آلِ مِن نَجَّیناكُم وإذ: )فرماید می

 به را «نساء» بحث، مورد آیه در كسی تا نیست ازواج معنای به اسرائیل بنی آیه در «نساء».(عَظیم رَبِّکُم مِن

 كه ستا آن معنای به اسرائیل بنی آیه در نساء بلکه بداند، سلم و آله و علیه اهلل خداصلی رسول همسران معنای

 2«.داشت می نگه زنده را دختران و كشت می را پسران فرعون

قرآن كریم به كار رفته است كه با توجه به مضمون آیات می تواند در پنجاه و نه مرتبه حدود  «نساء»واژه ی 

 دارای این معانی می باشد:

 فَلَهُنَّ اثنَتَینِ فَوقَ نِساءً كُنَّ فَإن األُنثَیَینِ حَظِّ مِثلُ لِلذَّكَرِ أوالدِكُم فی اهللُ یوصیکُمُ)برادر:  مقابل در خواهر .1

 األنثَیَین( حَظِّ مِثلُ فَلِلذَّكَرِ ونِساءً رِجاالً إخوَةً كانوا وإن) یا  (تَرَك ما ثُلُثا

 ... ( النَّبی یانِساءَ: )شوهر برابر در زن .2

 نَصیب لِلرِّجالِ) یا (مُسرِفون قَوم أنتُم بَل النِّساءِ دونِ مِن شَهوَةً الرِّجالَ لَتَأتونَ إنَّکُم: )مرد مقابل در زن .3

 (اكتَسَبن مِمَّا نَصیب ولِلنِّساءِ اكتَسَبوا مِمَّا
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 ویَستَحیونَ أبناءَكُم یُذَبِّحونَ العَذابِ سوءَ یَسومونَکُم فِرعَونَ آلِ مِن نَجَّیناكُم وإذ: )پسر برابر در دختر .4

 آنان نداشتند؛ كار سالمند زنان با فرعون آل زیرا است، «تکمبنا یستحیون» معنای به كه (نِساءَكُم

 1.داشتند می نگاه زنده خدمات برای را دختر كودكان و كشتند می را پِسر كودكان

قرآنی می كند مبنای نرا در مورد بنت )دختر( استفاده « نساء»ی بنابراین سخن المنار در مورد اینکه عرب واژه

دخترشان را در صحنه ی  (صلی اهلل علیه و آله)قتی بر اساس شواهد متعدد، پیامبر خدا ندارد. عالوه بر اینکه و

 را در مورد دختر نیز به كار برد.« نساء»كردند، خود نشان می دهد كه می توان حاضر مباهله 

ند، اما نکته ای گفته اند كه هر چند به اصل بحث ضربه ای وارد نمی ك ،استاد جوادی آملی در پایان این قسمت

 جای تأمل و خدشه دارد.

 را دخترانمان و پسران نفرمود الهی تعلیم به سلم و آله و علیه اهلل خداصلی رسول ... اینکه »ایشان می فرمایند:

 2«.باشد عفاف حفظ برای شاید آوریم، می

اد جوادی آملی كه است-آنچه به نظر نگارنده می تواند محل خدشه باشد، مقایسه اشتباه عفاف در عرف ایرانی 

آمده « شاید»در میان عرب می باشد. هر چند گفته ی ایشان با كلمه متعارف عفاف با  -در آن رشد یافته اند

حفظی است، اما باز جای تأمل را بر برخی افراد باقی می گذارد كه مگر استفاده از كلمه نساء نسبت به بنت چه 

 گمان می شد. در مورد عفاف دارد كه اگر بنت می آمد خالف عفت

هر چند در بین ایرانیان، به كار بردن نام همسر و دختر و مادر در بین نامحرمان قبیح است، اما این مسأله در بین 

بسیاری از جوامع دیگر و همچنین عرف عرب زمان رسول خدا شناخته شده نیست. به بیان روشن تر؛ برخی از 

ران به صراحت به زبان می آورند، دیگران نیز آن خانم را به اسم افراد نه تنها خود نام همسرشان را در بین دیگ

صدا می زنند و این صدا زدن ها و نام بردن ها در بین آنها خالف عفاف متعارف محسوب نمی شود. در بین 

یا اسم مردهای وابسته شان صدا می زنند كه عفت و « خانواده»ایرانیان برخی همسر یا دخترشان را با لفظ 

حسوب شود. اما با توجه به مستندات تاریخی، چنین مسأله ای در زمان رسول خدا وجود نداشته است. غیرت م
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-نمی تواند مبتنی بر چنین حکمت سلیقه ای « نساء»پس عدم به كارگیری لفظ بنت و استفاده از واژه ی فراگیر 

 باشد. -كه بر اساس عرف ها متغیر است

 

 «.انفسنا»با کلمه « نفس پیامبر»ه السالم به عنوان . اثبات فضیلت برای امام علی علی2

را چنین تفسیر می « ابناءنا و نساءنا»بعد از واژه های « انفسنا»ترتیب واژه در تعبیری زیبا، استاد جوادی آملی 

 كنند:

 خویشاوندان مطلق معنای به و است تر نزدیك دعوت صاحب به دختر و پسر از كه است كسی انفسنا مصداق»

 بدین بلکه شدند، ذكر جداگانه حضرت آن به قوم افراد ترین نزدیك آن از پیش زیرا نیست، قومی رابطه طلقم یا

 دعوت از غیر كننده دعوت چون و بیاید مباهله صحنه به توست جان منزله به كه كسی یا تو خود یا كه معناست

 تنها كه است پیامبر جان منزله به كه است كسی انفسنا از مراد كند، نمی دعوت را خود كس هیچ و است شونده

 بن علی حضرت امیرمؤمنان، صحنه، آن در سلم و آله و علیه اهلل صلی اكرم رسول امتثال طبق آن مصداق

 .1«.دارد برتری پیشین انبیای بر لحاظ بدین كه است( السالم علیه)طالب ابی

فسرین بزرگی چون فخر رازی و آلوسی مورد و داللت آن بر امام علی علیه السالم، توسط م« انفسنا»ی كلمه

»... نقد و مداقه قرار گرفته است. اما گویا المنار در این بحث تصمیم نداشته است بیش از این چیزی بنویسد كه:

 2«.- الرِّضْوَانُ عَلَیْهِ - عَلِیٌّ بِأَنْفُسِنَا یُرَادَ أَنْ ذَلِكَ مِنْ وَأَبْعَدُ

تطبیق این آیه بر حضرت زهرا « نساء»ن، سعی كرد با جو سازی در مورد مفهوم المنار به جای نقد ادله شیعیا

 )سالم اهلل علیها( را یك داستان بافتگی نشان دهد. او در ادامه این جوسازی می گوید:

در آیه مباهله باشد، این است كه « نساءنا»دورتر از تطبیق قبلی امامیه در مورد اینکه حضرت زهرا مصداق »

 «.را حمل بر علی )علیه السالم( كنیم« انفسنا»بخواهیم 
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 اینجا دو سؤال مطرح می شود:

 باشد؟« انفسنا»اول باید پرسید كه چرا علی علیه السالم نمی تواند مصداق 

نساءنا بر -، در نظر شما سخت تر از تطبیق اولانفسنا بر امام علی )علیه السالم(-و دوم اینکه چرا این تطبیق

 است؟ -اهلل علیها( زهرای اطهر)سالم

به خاطر عدم یا اما به نظر می رسد این سکوت هرچند او در اینجا سکوت را بر بیان اشکال ترجیح داده است، 

. سخنانی چون عدم داللت دوباره گوئی ندیده استاین نیازی به  ن سخنان مفسرین قبلی است كهتکرار هما

كه استاد و ... « انفسنا»ی واژه بودن « خویشاوندان»یا « ارجالن»معنای به بر فرد واحد،  -انفسنا–كلمه جمع 

 و جواب می دهند.جداگانه بررسی كرده را  این اشکاالتجوادی آملی 

یا اینکه صاحب المنار اشکاالت دیگر هم كیشان خود را قبول ندارد. اما اشکال جدیدی نیز به ذهنش خطور 

 براین بر نقل همین نیش و كنایه از استادش بسنده كرده است.نکرده است تا بخواهد بر آن جوالن بدهد. پس بنا
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