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 چکیده
خالفت، برخوردار است.  در مبحث یگاه خاصیاز جا سنّتاهل  مفسّراناز سوره نور در نظر  88ۀ یآ

ژه ین كه منقبت ویه، عالوه بر این آیاند از ا، درصدد برآمدهین فرقه، بخصوص فخر رازیا مفسّراناز  یبرخ

ن یعه، ایدگاه شیاز دامّا  رند.یجه بگیز نتیت خالفت او را نیابوبکر اثبات كنند، حقّان یبرا یو منحصر به فرد

ت و ه، صحت خالفین آیتوان از ایكند و نمیان نمینامبرده ب یرا برا یلتیوجه، منقبت و فض چیه ه بهیآ

ز یه و نیآ اقیبه ظاهر و س توجّهبه ابوبکر ندارد. با  یۀ اختصاصین آی، ااساساً یامامت او را اثبات كرد و حتّ

ن یفضل در د یمعنا نجا بهیز در ایتنها ابوبکر نیست و فضل ن ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿ر یسبب نزول معتبر مراد از تعب

النّزول ابات اسبیات، بر دو حوزه و ساحت استناد به رواین آیر ایدر تفس سنّتتواند باشد. از آنجا كه اهل ینم

خواهد  یب، مستندات و ادلّۀ آنان نقد و بررسیک و به ترتیاند، به تفکه كردهیه تکیاز داللت آ یل درونیو تحل

 شد.
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 طرح مسألهمقدمه و  -9

قرار  تسنّاهل  مفسّراناز  یاثبات خالفت ابوبکر، مورد استناد برخ یکه برا یاتياز آ یکي

ِل َو ال َيْأتَ ﴿: ديفرمایفه، خداوند متعال ميه شرين آياز سورة مبارکۀ نور است. در ا 22ۀ يگرفته آ

ْلَيْعُفوا َو  ِبيِل اللَِّه َوَو اْلَمساِكنَي َو اْلُمهاِجِريَن ِفي َس ِل ِمْنُكْم َو السََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرىبُأوُلوا اْلَفْض

آنها که از میان شما »(؛ 22/ 21: نور) ﴾ال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمْلَيْصَفُحوا َأ

مالى( و وسعت زندگى هستند، نبايد سوگند ياد کنند که از انفاق نسبت به نزديکان ) ى برترىدارا

و مستمندان و مهاجران در راه خدا، دريغ نمايند. آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند. آيا دوست 

 . «داريد خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند، آمرزنده و مهربان استنمى

ت یت ابوبکر و حقّانیّ اند تا افضلکرده ی، سعیليبا دال سنّتاهل  یلماو ع مفسّراناز  یبرخ

رده، ن مورد بحث کيگران در ايش از دیکه ب یه اثبات کنند. فخر رازين آيخالفت ابوبکر را از ا

ر ب یلین مغفرت مطلق را دليکند و ایم یاالطالق خداوند معرف یابوبکر را مورد مغفرت عل

، نیشابورىز ر.ک. یو ن 351، ص23، ج1121، یراز) 1کندیت قلمداد مصحت انتساب او به خالف

 كاَن خاليًا ُهنََّوَجَب أن ُيقاَل إ»عصمت ابوبکر  یادّعا(. فخر رازی عالوه بر 102، ص5ج ،1113

 رفته استز نتیجه گیاين آيه، افضلیت ابوبکر بر ديگران را ن یها، از برخی عبارت«َمعصيِةَعِن اْل

 را مطرح کرده بوده است ادّعان ی، همیز قبل از فخر رازین ی(. سمرقند311، صنهما، یراز)

 (. 511، ص2، جتایسمرقندى، بر.ک. )

ی افضلیت ابوبکر، در صدد اثبات امامت و خالفت او ادّعارازی با  ن که فخريگر ايد ۀنکت

و األفضُل  .بكر أفضُل اخللقِاّن أبا: احلجُة الثامنُة»: نويسدبرآمده است. وی در کتاب کالمی خود می

 (. 211، ص2، ج1133، یراز) «هو االماُم

دگاه يان و سپس دیل، بیخود، بتفص یو ادلّۀ آنان در اثبات مدّعا سنّتدگاه اهل يدر ادامه، د

 شود. ی، آورده مسنّتادّلۀ اهل  یعه به همراه نقد و بررسیش

                                                           

 َقْد ُسْبَحاَنُه َأنَُّه يَعلَ  اْلآَيُة َفَدلَّْت ٍءَشيْ  ُدوَن ٍءِبَشيْ  ُمَقيٍَّد َغْيُر َأنَّهُ  َو اْلُمْسَتْقَبلِ  ِبِصيَغِة َلُكْم اللَُّه َيْغِفُر: َقْوِلِه»: نويسد. وی می1

 ِلَيْغِفرَ ﴿: َقْوِلِه ِفي َسلََّم َو َعَلْيهِ  اللَّهُ  يَصلَّ  ِللرَُّسوِل اْثَنْينِ  ثاِنَي اْلَوْجهِ  َهَذا ِمْن َفَكاَن اْلِإْطَلاِق يلَ َع ُعُمِرِه ُمْسَتْقَبلِ  ِفي َلُه َغَفَر

َْ ما اللَُّه َلَك  اْلَحقِّ ِخَلاِف يَعَل َكاَنْت َلْو َتُهِإَماَم َفِإْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ِإَماَمِته ِصحَِّة يَعَل َدِليًلا َو ﴾َتَأخَّر ما َو َذْنِبكَ  ِمْن َتَقدَّ

 (. 102ص ،5ج ،1113 ،نیشابورىنیز ر.ک. / 351ص ،23ج ،1121 ،رازی) «اْلِإْطَلاقِ  يَعَل َلُه َمْغُفورًا َكاَن َلمَّا
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 سنّتدیدگاه اهل مستندات  -8

اند که ردهه کیگر تکيکديفه بر دو حوزه و محور مرتبط با يشر هين آير ایدر تفس سّنتاهل 

 فه. يۀ شرياز داللت آ یل درونی، تحلیگريات و دياستناد به روا: عبارتند از

 اتیاستناد به روا -8-9

است و ارتباط « إفک» یات مربوط به ماجرايآ ۀ محل بحث در ادامۀفيشر ۀياز آنجا که آ

ۀ ين ماجرا را که منجر به نزول آيجرا دارد، الزم است که اصل ان مايبا ا یم و تنگاتنگیمستق

ک اف یتر، بتوان دربارة آن، اظهار نظر کرد. ماجرام تا روشنیقرار ده توجّهمحل بحث شد مورد 

ر.ک. ) شه نقل شده استيل، از زبان خود عایدانند به تفصیشه ميعا ةآن را دربار سّنتکه اهل 

 (. 25، ص5، ج1111، یوطیس

ات، ين رواين است که در اکثر اي( ا22/ 21: نور) ۀ فوقيسبب نزول آ ةنکتۀ قابل ذکر دربار

 یاد شده است، به طوريگر يح بن اثاثه در طرف ده و از مِسطَیک طرف قضيابوبکر در  تنها از

ح اش، مسطح بن اثاثه، نازل شده است. مسطابوبکر و پسر خاله ةه اختصاصاً، دربارين آيا، ايکه گو

داد. پس از جريان تهمت فقیر بود که ابوبکر نفقۀ او را می یاز مهاجرين و از مجاهدان بدر و مرد

گر هیچ وقت، به او کمک ندهد. وقتى يبه عايشه، ابوبکر نفقۀ او را قطع کرد و قسم خورد که د

ا، د. به خددارم که خدا مرا بیامرزدوست می: که اين آيه نازل شد، ابوبکر نفقۀ او را داد و گفت

، ابن عطیّۀ اندلسىز ر. ک. یو ن 210، ص13، ج1331، یقرطب) کنماش را قطع نمیهرگز نفقه

(. فخر 21، ص3، ج1111ابن کثیر، / 25، ص3، ج1121، یان اندلسیابوح /103، ص1، ج1122

اجماع و  یادّعاابوبکر است  ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿ن مطلب که مراد از ير خود بر ایز در تفسین یراز

بر قطع  یات، سوگند ابوبکر مبنين رواي(. براساس ا311، ص23، ج1121،یراز) کندیتواتر م

ب کند یه نازل شود و ابوبکر را ترغين آيبه مسطح ـ که از اهل افک بود ـ سبب شد ا یکمک مال

 همچون گذشته، به انفاق خود ادامه دهد. 

 هیاز داللت آ یل درونیتحل -8-8

ز اند ارش آن، تالش کردهيپس از ذکر سبب نزول مذکور و پذ سّنتاهل  رانمفسّ از  یبرخ

ن هم يپا را از ا یابوبکر اثبات کنند. فخر راز یبرا یليمنقبت و فضا ،فهيشر ۀين آير ایتعاب یبرخ

ر یتعاب یعصمت ابوبکر از برخ یت خالفت و حتّ یّانت و حقّ فراتر گذاشته و در صدد اثبات صحّ
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 فسّرانماز  یاست که بعض یان تا حدّین مّدعيادلّۀ ا یه است. تکّلف مفرط و سستۀ برآمدين آيا

م یز خواهین موضوع نيه آنان به واکنش واداشته است که در ادامه به ایرا عل سنّتشاخص اهل 

نه، قلم یمن زيشتر در ایل بیبا تفص ی، فخر رازمفسّرانن دسته از يان ایپرداخت. از آنجا که در م

 م داد. یقرار خواه یل را سخنان فخر رازين ادّلۀ ذییمبنا و محور تب زده است،

﴾اْلَفْضِل ِمنُكم َو السََّعة ُأوُلوا﴿ -8-8-9
 سّرانمفگر از يد یو بعض یفخر راز توجّهکه مورد استناد و  ین عبارتين و بارزتريترمهم

ز نکه مراد ايبر ا یماع مبناج یاّدعاپس از  یقرار گرفته، عبارت فوق است. فخر راز سنّتاهل 

 رايست، زافضل النّاس ا ،نکه ابوبکرين عبارت داللت دارد بر ايه ابوبکر است، معتقد است اين آيا

ر ن فراز دين است. نخست، آنکه ايفضل در د یل به معنایه، به دو دلين آيمذکور در ا« فضل»

 یویتواند فضل دنیفضل نم نيست؛ پس ایا جائز نیاق مدح است و مدح خداوند متعال از دنیس

، ﴾الّسعة﴿ر یل تعبیمال باشد، به دل یو فزون یوینکه اگر مراد، فضل دنيم امال باشد. دوّ یو فزون

(. فخر 311، ص23، ج1121، یراز) ن استيد. پس مراد از فضل، فضل در ديآیتکرار الزم م

 َلهُ  ُمَساِويًا ُرُهَغْي َكاَن َفَلْو»: سديونیت ابوبکر، میّاثبات افضل یدر تالش برا اّدعان يپس از ا یراز

 يَتَعالَ  اللَُّه َأْثَبَت َفَلمَّا، ِضًلاَفا َيُكوُن َلا اْلُمَساِوَي ِلَأنَّ اْلَفْضِل َصاِحَب ُهَو َيُكْن َلْم الدِّيِن ِفي الدََّرَجاِت ِفي

 َحقِّ ِفي ِبِه اْلَعَمُل َكُتِر ْلِقاْلَخ َأْفَضَل َيُكونَ  َأْن َبَوَج َشْخٍص ُدوَن ِبَشْخٍص ُمَقيَّدٍ  َغْيَر ُمْطَلقًا اْلَفْضَل َلُه

 همان(. ) «اْلَغْير َحقِّ ِفي ِبِه َمْعُموًلا يَفَيْبَق َسلََّم َو َعَلْيِه اللَُّه يَصلَّ الرَُّسوِل

کند یم ادّعاداند و ید عموم میرا مف ﴾الّسعة﴿و  ﴾الَفضل﴿ ةن ألف و الم در دو واژیهمچن یو

همان، ) شودیابوبکر محسوب م یبرا ین منقبت بزرگيابوبکر است و ا یبرا ةسعه همۀ فضل و ک

ار ن مطلب را به اختصیب به همي، قریز قبل از فخر رازین یو سمرقند ی(. سورآباد351، ص23ج

ز ین/ 511، ص2تا، جی، بسمرقندى /1301، ص3، ج1331ر.ک. سورآبادى، ) اندمطرح کرده بوده

، یز همچون فخر رازین سنّتاهل  مفسّراناز  یگري(. گروه د133، ص3تا، جی، بوسوىحقى بر

مطلب  نياز ا یکه فخر راز یاجهین تفاوت که به نتيدانند با این ميرا فضل در د« فضل»کلمه 

، 1301، یبدیر.ک. م) ستندیفه نيۀ شرين آيت ابوبکر از ایاثبات افضل یاند و مدّعدهیگرفته، نرس

، 1، ج1113، یضاویب/ 100، ص1، ج1113، یثعالب/ 321، ص1، ج1115، یآلوس/ 513ص، 3ج

 (.112ص
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ف یصفه تويشر ۀين آيدر ا یبیاست خداوند متعال ابوبکر را با صفات عج یمدع یفخر راز

 غۀ جمعیداند، به کار رفتن صیرا تنها ابوبکر م ﴾اْلَفْضِل ُأوُلوا﴿کرده است. او از آنجا که مراد از 

که  یگريسپس، به وجوه د ی(. و311، ص23، ج1121، یراز) داندیز دال بر علوّ شأن او میرا ن

نجا به ين است که فضل در ايبر ا یمبتن یکند که همگیداللت بر علوّ شأن ابوبکر دارند اشاره م

امّا  است. وبکرز تنها ابین ﴾اْلَفْضِل ُأوُلوا﴿مال ـ و مراد از  ین ـ نه فضل و فزونيفضل در د یمعنا

 (.همان) ز هستیُر الناس نیرد که ابوبکر خَیگیجه مینت ﴾الّسعة﴿ر یدر وجه ششم، از تعب

 ﴾َو ْلَيعُفوا َو ْلَيصَفُحوا﴿ -8-8-8

ر جمع در عبارت ين که مرجع ضمايدر ادامۀ برشمردن مناقب ابوبکر، عالوه بر ا یفخر راز

واست و هر ن تقيعفو قر»: سدينویرد و میگیجه مینتز یداند افضل بودن او را نیفوق را ابوبکر م

ت، چون افضل از همه اس ین شخصیهم دارد و چن یشتریب یداشته باشد، تقوا یشتریکس عفو ب

، 23ج ،1121، یراز) (؛13/ 11: حجرات) ﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُكْم﴿: ديفرمایخداوند م

 کندیم یص( در همۀ اخالق حسنه، معرف) اکرم امبریپ« اثنني ينثا»سپس ابوبکر را  ی(. و351ص

 همانجا(.)

 ﴾َأال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكم﴿ -8-8-3

 همانجا(.) داندیم یم ویابوبکر و موجب تعظ توجّهفوق را م جملۀخطاب جمع در  یفخر راز

ت ت خالفز صحّ یاز فراز فوق ن یو ن است کهيکند ایجلب نظر م یآنچه در سخنان فخر رازامّا 

غۀ مستقبل و مطلق یبه ص ﴾َيْغِفَر اللَُّه َلُكم﴿، عبارت یرا به اعتقاد ويجه گرفته است؛ زیابوبکر را نت

ز ین مغفرت مطلق نياالطالق خداوند متعال است. ا یجه، ابوبکر مورد مغفرت علیاست و در نت

 انجا(. هم) ت خالفت اوستیحقّان ل بر صّحت امامت ویدل

 ید، مبّرا سازد و او را فریتین تالش کرده است تا ابوبکر را از هرگونه معصیهمچن یفخر راز

ت یدر فراز فوق، غفران معص« غفران»کرده که  ادّعا ،فرضشین پيکند و با ا یاز گناه معرف یخال

 همانجا(.) ستین
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 عهیدگاه شید -3

کند؛ چه یان نمیابوبکر ب یبرا یلتیو فض چ وجه منقبتیفه به هيشر ۀين آيعه ایدگاه شياز د

 ،ت امامت او را اثبات کرد؛ بلکه اساساًیه، صحت خالفت و حقّانين آين که بتوان از ايرسد به ا

ر دو ات بين آير ایدر تفس سنّتبه ابوبکر و مسطح ندارد. از آنجا که اهل  یه اختصاصين آيا

فه يۀ شرياز داللت آ یل درونیتحل یگريل و دات اسباب النزوياستناد به روا یعنيحوزه و ساحت 

دات و ادلّۀ ب، مستنیک و به ترتیبه تفک یهمچون فخر راز یمفّسراناند، در پاسخ به ه کردهیتک

 م کرد. یخواه یآنان را نقد و بررس

 ات یروا یبررس -3-9

 یمحل بحث به دنبال ماجرا ۀيآ سنّتان شد، از نظر اهل یهمانطور که در صفحات قبل ب

است که به او زده  یه و تهمتيافک مربوط به مار یعه ماجرایاز نظر شامّا  شه نازل شد.يافک عا

 یمپراکنان نازل شده است. قعهين و شایخ قاذفیه او از تهمت و توبيز در تنزیات افک نيشد و آ

 اْلُمْصَطَلقِ  َبِني َغْزَوِة ِفي ِهبِ ُرِمَيت ما َو َةَعاِئَش ِفي َنَزَلْت َأنََّها َرَوْوا اْلَعامََّة َفِإنَّ»: سدينویر خود میدر تفس

 «اْلُمناِفقاُت َو َعاِئَشُة ِهبِ َرَمْتَها َما َو اْلِقْبِطيَّة َماِرَية ِفي َنَزَلْت َأنََّها َرَوْوا َفِإنَُّهْم اْلَخاصَُّةاّما  َو ُخَزاَعة ِمْن

کند و یع( نقل م) ا از امام باقرر یتي، روا1سپس با سند موثق ی(؛ و11، ص2، ج1330قمی، )

 آن حضرت به شّدت ،ص( از دنیا رفت) آنگاه که ابراهیم، فرزند خردسال رسول خدا»: سدينویم

                                                           

لي ععن احلسن بن  يحدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا حممد بن عيس»: . سند روايت به اين صورت ذکر شده است1

 زراره و عبداهلل بن بکیر از اصحاب اجماع و در وثاقت آن «.بن فضال قال حدثنا عبد اهلل بن بكري عن زرارة قال...

بن فضال  احلسن بن علي»: ق و بنا بر نقلی از اصحاب اجماع استدو شکی نیست. حسن بن علی بن فضال نیز موثّ

ظيم ع عن الرضا عليه السالم و كان خصيصا به كان جليل القدر يوالتيملي بن ربيعة بن بكر موىل تيم اهلل بن ثعلبة ر

 ،1313 ،کشی/ 351ص ،1303،طوسی/ 121ص ،تابی ،طوسی) «يف احلديث و( يف رواياته) املزنلة زاهدا ورعا ثقة

 ي بن موسبن عبيد بن يقطني يحممد بن عيس»: نويسد(. نجاشی محمد بن عیسى بن عبید را توثیق کرده و می553ص

عفر الثاين عن أيب ج يمن( أصحابنا ثقة عني كثري الرواية حسن التصانيف رو) وىل أسد بن خزمية أبو جعفر جليل يفم

(. ابن داود در رجال خود و نیز عالمه حلی روايات او را 331ص ،1335 ،نجاشی) «عليه السالم مكاتبة و مشافهة

کند که بر (. کشی نیز روايتی نقل می112ص ،1110 ،یحل/ 511ص ،1333 ،داودر.ک. ابن) اندتلقی به قبول کرده

ق( نیز ثقه و  312م. ) (. محمد بن جعفر الرزاز اسدی کوفی533ص ،1313 ،ر.ک. کشی) مدح او داللت دارد

 دی مستقیماً( و علی بن ابراهیم قمی و کلینی در موارد متعد303ّص ،1335 ،نجاشی: رک) صحیح الحديث است

 (.325و  123صص ،1ج ،1332 ،کلینی/ 351ص ،2ج ،1330، ر.ک. قمی) نندکاز او نقل حديث می
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اى چه موجب و انگیزه: خاطر و اندوهگین گشت. عايشه به آن حضرت گفتاز اين حادثه، افسرده

 است ]نه فرزند تو[. رسول اکرمسازد؟ او فرزند جريح تو را دربارة وفات ابراهیم، محزون مى

ع( در حالی که ) ع( را مأمور کرد که جريح را به قتل رساند. على) ص( امیرالمؤمنین على)

شمشیر را در دست گرفته بود، براى انجام اين مأموريّت، به راه افتاد. جريح قبطى در باغى به 

میر وقتى که در چهرة اامّا  بگشايد، ع( درِ باغ را کوبید. جريح پیش آمد تا در را) برد، علىسر مى

 نشینى نموده و در باغ را به روى او باز نکرد. علىع( آثار غضب را مشاهده کرد عقب) المؤمنین

ع( بر روى ديوار باغ جهید و در باغ فرود آمد و به تعقیب جريح پرداخت و جريح نیز پا به )

 ى باال رفت. علىيد، بر درخت خرمافرار گذاشت و از ترس آن که مبادا آن حضرت به او برس

فراز درخت صعود نمود، وقتى به وى نزديک شد، جريح خود را از باالى  ع( نیز به دنبال او بر)

اقد ع( ديد جريح، ف) درخت به زير افکند و جامۀ وى به يکسو افتاد و عورتش پديد گشت. على

 ص( بازگشت و عرض) امبر اکرمع( به سوى پی) آلت تناسلى مردان و زنان است. امیرالمؤمنین

دارى، آيا مانند میخ داغ در میان کرک اى رسول خدا، آنگاه که مرا به مأموريتى گسیل مى: کرد

سوگند  :نه، با احتیاط اقدام کن. عرض کرد: باشم و يا آن که با احتیاط اقدام کنم؟ حضرت فرمود

ى مردان دارد و نه آلت تناسلى جريح نه آلت تناسل ،ى که ترا به حق، مبعوث کرديبه آن خدا

 همانجا(.) «ى را که اين بدى را از ما اهل بیت برطرف ساختيسپاس خدا: زنان. حضرت فرمود

ن موضوع يشش نفره به ا یشورا یز در احتجاجات خود با اعضایع( ن) ین علیرالمومنیام

ع، ن موضویدر هم یتيح به روایبا سند صح« خصال»خ صدوق در کتاب یاشاره کرده است. ش

ت ي(. در روا53، ص1، ج1113، یبحران/ 551ص ،2تا، جیه، بير.ک. ابن بابو) اشاره کرده است

ن ماجرا اشاره شده است، یعه، آمده به همیش یثيع( در منابع حد) که به نقل از امام رضا یگريد

ح شده يتصرت، ين روايز نام برده شده است. در ایشه، از حفصه نين تفاوت که در کنار عايبا ا

ن موضوع را با يانت زدند. سپس، ای، تهمت خۀ قبطیهيحسادت، به مار یاست که آن دو از رو

ا به ر یانت واهین خين موضوع، ايرش ايز با پذیان نهادند. ابوبکر و عمر نیابوبکر و عمر در م

(. 51، ص1، ج1113، یبحران/ 210، ص1111، یبیر.ک. خص) ص( گزارش دادند) اکرم امبریپ

، 1330قمی، / 53، ص1، ج1113، یر.ک. بحران) ان شده استین ماجرا بيز ایع( ن) از امام صادق

 نيپراکنان، اعهياز منافقان و شا یشه و حفصه، برخين اقدام عايبعد از ا ،(. ظاهرا311ً، ص2ج

 ه را ازيات افک نازل شد و ساحت مارين که آيع کرده بودند تا ايان مردم، شایتهمت را در م

 گناه، مبرا ساخت. 
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ه، يه مارين است که پس از تنزيشود ای( استنباط م22/ 21: نور) ۀ محل بحثيآنچه از ظاهر آ 

ر خود یقف یاز اقربا یرند که به برخیگیم میبودند تصم یتمکن مال یاز صحابه که دارا یگروه

ن يد و آنان را از اشویمحل بحث نازل م ۀيآامّا  اند، کمک نکنند؛ن تهمت دامن زدهيکه به ا

د و دّات متعين، بر اساس روايدهد. بنابراید و به آنان دستور عفو و صفح مداریم بازم یتصم

 یاّدعا ،هجیکه به او زده شد، ندارد. در نت یشه و تهمتيبه عا یات افک ارتباطي، آیعیمعتبر ش

او به مسطح ـ که به  یل قطع کمک مالی( دربارة ابوبکر به دل22/ 21: نور) ۀ محل بحثينزول آ

ع که در مناب یتيات، رواين رواير قابل قبول است. عالوه بر وجود ایشه تهمت زده بود ـ غيعا

ن ۀ متیاز ناح یدشه نقل شده، با اشکاالت متعدّيشه از زبان خود عايافک عا ةدربار سنّتاهل 

 (. 111، ص15، ج1110، يیر.ک. طباطبا) مواجه است

وع که ن موضيرش ايو پذ سّنتو اکتفا به منابع اهل  یعیات شيروا ده گرفتنيبا فرض ناد

که  یاجهیتوان به نتیشه از تهمت نازل شده باشد، باز نميا کردن عاه و مبرّيات افک در تنزيآ

 ّنتسرا در منابع اهل ياند ملتزم شد؛ زمطرح کرده سّنتاهل  مفّسرانگر از يد یو برخ یفخر راز

سبب  نيشود. ایآنان باطل م یهااّدعاز اشاره شده که بر اساس آن، تمام ین یگريبه سبب نزول د

ز ا یح دارد که گروهيبه نقل از ابن عباس و ضحّاک ذکر شده، تصر ینزول که در منابع سن

، 1112 طبرى،ر.ک. ) نکنند ین، کمک مالیـ نه فقط ابوبکرـ سوگند خوردند که به قاذف صحابه

همانجا(. ) کندین مطلب را به سند خود از ضحاک نقل میه، همدر ادام ی(. طبر32، ص13ج

، 1111، یوطیسر.ک. ) ه ذکر کرده استيو ابن مردو یت ابن عباس را از طبريهم روا یوطیس

ر.ک. ) ان کرده استین مطلب را بیان، همیز به نقل از مقاتل بن حیحاتم ن ی(. ابن اب35، ص5ج

ن سبب نزول ـ در يز به این سنّتاهل  مفّسراناز  یاریس(. ب2551، ص3، ج1111حاتم،  یابن اب

شکال چ نقد و ایاند و بدون هان آمده است ـ اشاره کردهیکه تنها از ابوبکر سخن به م یتيکنار روا

/ 32، ص13ج، 1112طبرى، ر.ک. ) اند، از کنار آن عبور کردهیحیا ترجيح یبدون توض یو حتّ

ان یابوح/ 510، ص3، ج1301، یبدیم/ 313، ص3، ج1121، یبغو/ 31، ص0، ج1122، یثعلب

مظهری، / 355، ص1113، یوطیس/ 321، ص1، ج1115، یآلوس/ 25، ص3، ج1121، یاندلس

 (. 151، ص13تا، جیابن عاشور، ب/ 131، ص3، ج1112

ه تنها را ک یپس از ذکر هر دو سبب نزول، سبب نزول یه و قرطبیان، تنها ابن عطین ميدر ا 

 را در تامّ ۀفه هميۀ شريکنند که آیح ميتصرامّا  دانند،یتر محیگفت صحیابوبکر سخن ماز 

زول پس از ذکر سبب ن یه و قرطبیبه ابوبکر و مسطح ندارد. ابن عط یرد و اختصاصیگیبرم

 اْلآَيَة نََّأ َغْير، َأَصحُّ اْلَأوَُّل»: سندينویمرتبط با ابوبکر و به دنبال آن، ذکر سبب نزول ابن عباس م
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، 13، ج1331، یقرطب/ 103، ص1، ج1122ابن عطیه اندلسى، ) «اْلِقَياَمِة َيْوِم يِإَل اْلُأمََّة َتَتَناَوُل

 (. 210ص

 یلیچ دلیهامّا  دانند؛یم را مردود و باطل نمسبب نزول دوّ یه و قرطبیبا وجود آن که ابن عط 

 م ـ که از ابن عباس وکه سبب نزول دوّ یحالاند؛ در ل ذکر نکردهح سبب نزول اوّیز بر ترجین

نگ هماه ر جمع در آن به کار رفته است، کامالًير و ضمایه که تعابيضحّاک نقل شده ـ با ظاهر آ

ائل ح سبب اّول، قیهم که با وجود ترج یه و قرطبیرش نظر ابن عطيو منطبق است؛ اگر چه پذ

 ِبُعُمومِ  العربةکنند ـ یه به ابوبکر را رد ميه هستند و انحصار و اختصاص آيآ یت معنایّبه عموم

 کند. یم یرا نف یفخر راز یعاـ مدّ  السََّبِب ِبُخُصوِص َلا اللَّْفِظ

چ یر خود هیدر تفس یفخر راز: اواّلً: ن است کهيد گفت اين بخش بايان ايامّا آنچه در پا

د يمانید میـ نکرده است و بعم ـ که از ابن عبّاس و ضحّاک نقل شده به سبب نزول دوّ یااشاره

به نقل  تسنّکه در منابع اهل  یاتيبا وجود روا: اًین مطلب، جاهل بوده باشد. ثانيکه او نسبت به ا

چ یه ز ـ بدونیر آنان نیاز تفاس یاریان وجود دارد و در بسیاز ابن عباس، ضحاک و مقاتل بن ح

خر ف یادّعاو ضعف  یته شد، سستـ ذکر شده که در سطور فوق، به آن پرداخ ینقد و اشکال

فقط ابوبکر است  ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿نکه مراد از يو وجود تواتر بر ا مفسّرانبر اجماع  یمبن یراز

 شود. یروشن م

و زده شد که به ا یشه و تهمتيبه عا یات افک ارتباطيآ ،عه، اساساًیدگاه شين که از ديجه اینت

گران به يشه و حفصه و به تبع آن دو، دياست که عا یو تهمته یۀ قبطيندارد؛ بلکه مربوط به مار

م که وّ، سبب نزول دسنّتو اکتفا به منابع اهل  یعیات شيده گرفتن روايبا فرض ناداّما  او زدند.

ل ین دارد به دلیاز صحابه به منظور قطع کمک به قاذف یم و سوگند جمعیت از تصميحکا

 یهاادّعاز ین لرش خواهد بود. با قبول سبب نزول اوّ يابل پذشتر، قیفه، بيشر ۀيبا ظاهر آ یهماهنگ

ّمت فه همۀ ايۀ شرياند ـ آگفته یه و قرطبیطور که ابن عطنادرست است؛ چون ـ همان یفخر راز

 به ابوبکر ندارد.  یفه اختصاصيۀ شريبرخواهد گرفت. پس، آ امت، دریرا تا روز ق

 هیاز آ یل درونیتحل یبررس -3-8

 یّدعاد ميیتأ یفه، برايشر ۀياز آ يیهاگران، به بخشيو د یان شد، فخر رازیب همانطور که

بکر، اثبات ابو یبرا یليه، منقبت و فضاين آير ایتعاب یاز برخاند تا خود، استناد و تالش کرده

 ت خالفت ابوبکر به کمکن هم فراتر گذاشته و در صدد اثبات صحّ يپا را از ا یکنند. فخر راز
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ان، دگاه خود آنيها بر اساس دعبارتک از آن يهر  فه برآمده است کهيۀ شرين آير ایتعاب یبرخ

 ن شد. ییل تبیبتفص

کنند یم ادّعاگران يو د یفخر رازبر آنچه  یداللت ریتعابن يچکدام از ایعه، هیدگاه شياز دامّا  

ت یه حقانن کيبه ا او اثبات کرد؛ چه رسد یبرا یلتیفه فضيۀ شرين آيتوان از ایو هرگز نمندارد 

 یرا همانطور که در بخش قبل اثبات شد، مبنايم؛ زیخالفت و صحّت امامت او را برداشت کن

ر موجود یف، تعابیضع ین مبنايتوان با ایف و سست است و نمیضع ،گران کامالًيو د یفخر راز

توان یمع هم نن موضويبا صرف نظر از ا یق داد. حتّیفه را منحصرًا بر ابوبکر، تطبيشر ۀيدر آ

ر قابل قبول است که در ادامه، یمخدوش و غ اّدعان يا یل متعدّديرفت و با داليآنان را پذ یادّعا

 م کرد. یواهخ یر مورد استناد آنان را مورد به مورد، بررسیان خواهد شد. اکنون تعابیل، بیبه تفص

 ﴾السََّعةاْلَفْضِل ِمنُكم َو  ُأوُلوا﴿عبارت  یبررس -3-8-9

کند که به زعم او، داللت یارائه م یریاز عبارت فوق، تفس یانطور که اشاره شد فخر رازهم

 ﴾وا اْلَفْضِلُأولُ ﴿بر آن است که مراد از  یر مبتنین تفسيت و علّو شأن ابوبکر دارد و ایبر افضل

نقد و . مال ـ است ین ـ نه فضل و فزونيفضل در د ینجا به معنايز در این «فضل»تنها، ابوبکر و 

 : میکنین دو مبنا را در دو سطح جداگانه مطرح ميا یبررس

ن عبارت ياجماع و تواتر کرد که مراد از ا یاّدعا یان شد فخر رازیچنانکه ب: سطح نخست

ر ق داد که دیرا بر او تطب یبعد یهان عبارت و عبارتين مبنا، ایفقط ابوبکر است و با هم

با  یگل هماهنیسبب نزول دوم به دلبا قبول را يشد؛ ز روشن ادّعان ين، بطالن ایشیصفحات پ

از صحابه به منظور قطع کمک به  یم و سوگند جمعیت از تصميفه ـ که حکايۀ شريظاهر آ

 ماند. ینم یباق یفخر راز یادّعا یبرا يیگر جاين دارد ـ دیقاذف

بر امامت  (55/ 5)مائده:  «تيوال»ۀ يمردود دانستن داللت آ یبرا یجالب آنکه فخر راز 

ع( را مجاز و خالف ) نیرالمؤمنیر جمع بر خصوص امير و ضمایع(، حمل تعب) نیرالمومنیام

امّا  (؛335، ص12، ج1121، یراز) «احلقيقة ياألصل محل الكالم عل»: سدينویداند و میقت میحق

 یممحکنۀ ين که قرين اصل عدول کرده و بدون اين خود ـ از ایشینجا ـ برخالف گفتۀ پيدر ا

ر عبارت فوق را تنها بر ابوبک ر جمع موجود دریرة مجاز شده و تعبيدر دست داشته باشد، وارد دا

رد  یراب یلین، دليبر عظمت و علوّ شأن او قلمداد کرده است. بنابرا یلیق داده و آن را دلیتطب

 یستفه هماهنگ است وجود ندارد. ضعف و سيۀ شرين اصل و ظاهر آيسبب نزول دوم که با ا

در  یه او واداشته است. آلوسیرا به واکنش عل یکار را به آنجا رسانده که آلوس یفخر راز یادّعا
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 ِبَضِمرِي َمْخُصوصًا ُهَكْون َو ِللتَّْعِظيِم، اْلَجْمُع َو َخاصًَّة ِفيِه َأنََّها يَدْعَو يِإَل َحاَجةَ  َلا َو»: سدينوین رابطه ميا

 (.321، ص1، ج1115، یآلوس) «ِفيَها َما الظَّاِهِر ِخَلاِف اْرِتَكاِب ِمِن ِفيَها َأنَّ يَعَل َمْرُدوٌد اْلُمَتَكلِِّم

را، همانطور که ينادرست خواهد بود؛ ز یفخر راز یاّدعاز یل نبا فرض قبول سبب نزول اوّ 

ن يا برخواهد گرفت. پس، امت، دریت را تا روز قامّ  ۀفه هميشر ۀياند، آگفته یه و قرطبیابن عط

ـ تا بتوان بکار  َبِبالسَّ ِبُخُصوِص َلا اللَّْفِظ ِبُعُموِم ُةَرْبِعلَْابه ابوبکر نخواهد داشت ـ  یه اختصاصيآ

 شأن او قلمداد کرد.  بر علوّ یلیجمع را دل ۀغیرفتن ص

لکه ست، بین نيفضل در د ینجا، به معنايدر ا« فضل»، یفخر راز یادّعابرخالف : سطح دوم

اند. کرده حين مطلب تصريز به این یسن مفسّراناز  یاریمال است. بس یو فزون ادتيز یبه معنا

 «ع ى ِفي الِغ ىَي أوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم»: نويسندیابن ابی حاتم و طبرانی به نقل از سعید بن جبیر م

 ني، عالءالدی، بغویچون مقاتل بن سلیمان، طبر یمفسّرانز ی(. ن31، ص5، ج1111، یوطیس)

، ینیب شربی، خطیان، شوکانی، ابوحیو محلّ یوطین سیر، جاللی، ابن کثی، ابن جوزیغدادب

ن معنا یبه هم یریا تعابي« أولوا الغنى»را به  ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿ یإبراهیم قّطان و ابن عادل، همگ

لیمان، سر.ک. مقاتل بن ) اندن ندانستهيچکدام از آنان فضل را به فضل در دیاند و هر کردهیتفس

، 1115، بغدادى /315، ص3، ج1121، یبغو/ 31، ص13ج، 1112طبرى، / 112، ص3، ج1123

، 1113، یوطیس/ 21، ص3، ج1111ر، یابن کث/ 233، ص3، ج1122، یابن جوز/ 231، ص3ج

خطیب الشربینی، / 21، ص1ج، 1111شوکانى،  /25، ص3، ج1121، یان اندلسیابوح/ 355ص

 (.05ص، 12تا، جیدمشقى، بابن عادل / 111، ص2تا، جیإبراهیم قطان، ب/ 2032، ص1، ج1235

، 3، ج1300و  211، ص0، ج1302، یر. ک. طبرس) اندعه نیز غالباً، بر همین عقیدهیش مفسّران

، 1123، یکاشان/ 201، ص3، ج1303شريف الهیجی، / 123، ص3، ج1115، یکاشان/ 111ص

مکارم / 311، ص3، ج1121حسینى شیرازى، / 11، ص15، ج1110، يیطباطبا/ 131، ص1ج

از  ی(. برخ113، ص3، ج1113، یگناباد/ 331، ص1112شبر، / 115، ص11، ج1301، یرازیش

نه، ین زميق( در ا 011م. ) یغرناط یدانند. ابن جُزینجا محتمل ميز هر دو معنا را در این مفسّران

 َعْن َلُه ُيَفضَِّل َأْن ُهَو َو اْلَماِل، ِفي اْلَفْضَل َأِو الدَّْيِن، ِفي اْلَفْضَل ِبِه ُيِريَد ْنَأ َيْحَتِمُل ُهَنا اْلَفْضُل»: ديگویم

برخالف  ،ني(. بنابرا35، ص2، ج1113، یابن جز) «اْلَماِل اتَِّساُع ِهَي السََّعُة َو َيْكِفيِه، َما ِمْقَداَر

را  ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿ب یموجود در ترک« فضل»، عهیو ش سنّتاهل  مفّسران، اکثر یفخر راز یادّعا

ه، سخن يرا در متن آيت است؛ زيدگاه اکثريد ديؤز میه نياق آیدانند. سین نميفضل در د یبه معنا
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ن ياز عدم قطع کمک توسط توانگران است و ا یر و نهیشاوندان فقيبه خو یکمک مال یاز اعطا

  دارد. یشتریب یرمال، سازگا یر فضل به فزونیموضوع با تفس

: داندیل نمما یفزون یعني یویفضل دن یل، فضل را به معنایبه دو دل یگفته شد که فخر راز

اق مدح است، مدح خداوند از یه در سيمال باشد، چون آ یفزون ین که اگر فضل به معناياوّل، ا

 ﴾لّسَعةا﴿نبال آن واژة ن معنا از فضل، چون به دين که با ايست. دوم، ایز نيد که جايآیا الزم میدن

 ن هم نادرست است. يد که ايآیآمده است، تکرار الزم م

اواّل، مسلّم نیست حق تعالى در اين آيه، در مقام مدح : د گفتين دو استدالل بايدر پاسخ به ا

ين قبل از ا یباشد، بلکه ظاهر اين است که در مقام عتاب و تأديب است؛ چنانکه خود فخر راز

 َفَكَذِلكَ  ِذْكَرُه، دَّْمَناَق َكَما َكَلاَمهْم َسِمَع َمنْ  َو اْلِإْفِك َأْهَل َأدََّب َكَما يَتَعاَل َأنَُّه ِاْعَلْم»: ديگویاستدالل، م

فه يه شري(. ظاهر آ313، ص23، ج1121، یراز) «َأَبدًا ٍحَطسْ ِم يَعَل ُيْنِفَق َلا َأْن َحَلَف َلمَّا َبْكٍر َأَبا َأدََّب

ن یاز چن یفقط ابوبکر ـ و نه یبر اساس نظر فخر راز ،ـ البته یاقدام نادرست گروه از خطا و

. از گرفتیقرار نم یانجام گرفته بود، در معرض نه یکند و اگر اقدام درستیت مي، حکایاقدام

ن امر اعتراف يدر وجه دوم، به ا ینجا مقام مدح باشد، خود فخر رازيگر، بر فرض که ايد یسو

کرده الزم نیايد. پس،  اّدعاوسعت در اموال دنیوی است تا تکرارى که  ﴾الّسعة﴿راد از کرده که م

ار در آشک ین تناقضيآيد که حق تعالى مدح در امور دنیوى کرده باشد و ابه گفتۀ او، الزم مى

سخنان اوست و اساساً، مدح حق تعالى در امور دنیوى، چرا جايز نباشد و حال آنکه در حق 

(51/ 72: وسفي) ﴾َو َكذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي اْلَأْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنها َحْيُث َيشاُء﴿: فرمودع( ) يوسف
خواست مسکن و اين چنین يوسف را در آن سرزمین قدرت و توان داديم که در هر جاى آن مى

 (.202، ص3، ج1303ر.ک. شريف الهیجی، ) .گزيدمى

مال باشد چون به دنبال آن، واژة  یکه اگر مراد از فضل، فزون ی فخر رازیاّدعان يا: اًیثان

 : ستیح نیل صحید به دو دليآیآمده، تکرار الزم م ﴾الّسعة﴿

اشاره به  1ادت استيز یتفاوت دارد. فضل که در اصل به معنا «سعه»با  «فضل»( واژه 1

ۀ اضافه ، نظر به جنب«فضل»ن، در ياز باشد. بنابرایش از مقدار مورد نیاست که ب یادتياضافه و ز

 ُهوَ  ِلِباْلَفْض اْلُمَراُد»: سدينوین دو واژه ميتفاوت ا ةدربار مفسّراناز  یکياست.  یاديو مقدار ز

 اْلِإْنَفاِق َجِةَحا ِبَقْدِر َكاَن ِممَّا َو ُهِمْن َأَعمُّ السََّعُة َو، ِإْنَفاِقه ِفي اْلِإْنَساُن اليه َيْحَتاُج َعمَّا َتْفُضُل الَِّتى السََّعُة

                                                           

 (.331ص ،1112 ،راغب اصفهانى) «الّزيادُة عن االقتصار: الَفْضُل»: نويسد. راغب در مفردات می1
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ن موضوع يمال اشاره دارد به ا« فضل»ن اساس، ي(. بر ا113، ص3، ج1113، یگناباد) «السََّعِة ِبَنْحِو

ن معنا معتبر ي، ا«سعة» درامّا  مال اضافه دارد؛ یجش، باز مقداريکه انسان بعد از رفع تمام حوا

ه ن اتساع مال بياامّا  ،باشد داشته یاديز یش ماليست؛ چون ممکن است انسان وسع و گشاین

 اعم از «سعه»قت، یاز وجود نداشته باشد. در حقیاضافه بر ن یزیاو باشد و چ یازهایمقدار ن

ا اضافه بر يمال است که ممکن است به قدر حاجت  یفراوان« سعة»است. در مجموع،  «فضل»

حاجت باشد. است که اضافه بر  یفراوان یو نوعسعة ، مخصوص «فضل»امّا  حاجت باشد،

  رابطۀ آن دو عموم و خصوص مطلق است. ،نيبنابرا

را در ياشکال نخواهد بود؛ ز یتفاوت نداشته باشد، باز جا« سعة» با« فضل»اگر واژة  ی( حت2ّ

د و مبالغه، وجود دارد ین نوع تکرار با هدف تأکياز ا یاديم، موارد زيات عرب و در قرآن کریادب

ار ن نوع تکريات از ايآ یل برخيـ ذ یـ از جمله خود، فخر راز یعه و سنیشاخص ش مفسّرانکه 

: مائده) ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا﴿فه يشر ۀيل آيذ ینمونه، فخر راز یاند. برااد کردهي

 و واژهن ديکه ا مفسّراناز  یبا استناد به نظر برخ« منهاج»و « عةشر»ان تفاوت ی(. در مقام ب13/ 5

 َقاَل»: سدينویکند و مین نظر را نقل مي، ایگونه نقد و اشکالچیاند، بدون هرا مترادف دانسته

، یراز) «الدِّيُن ِبِهَما ْلُمَراُدا َو أكيِدلتَّلِ التَّْكِريُر َو َواِحٍد، يَمْعًن َعْن ِعَباَرَتاِن اْلِمْنَهاُج َو الشِّْرَعُة :َبْعُضُهْم

 (.51، ص2ج ،1115بغدادى، ر. ک.  زین/ 303، ص12، ج1121

 اْلآَيةِ  َهِذهِ  ِفي اَجاْلِمْنَه َو الشِّْرَعَة َأنَّ يَعَل لوَنأوَِّتُماْل َو»... : سدينوینه، مین زمیز در همیه نیابن عط

ت نسبت يّن ترادف را به اکثريا ی(. ثعالب211، ص2ج ابن عطیه اندلسى،) ... «َواِحٍد يِبَمْعًن َلْفَظاِن

، یثعالب) «الطَِّريُق ِهَي َو، َواِحٍد يِبَمْعنً  اْلِمْنَهاَج َو الشِّْرَعَة َأنَّ يَعَل لنَيأوَِّتُماْل َأْكَثُر»: ديگویه و مداد

رار را ت تکرفته است و علّين ترادف و تکرار را پذيا نیز یان اندلسی(. ابوح311، ص2، ج1113

ال ﴿ ۀفيۀ شرين رابطه آیگر در همي(. مورد د231، ص1، ج1121، یان اندلسیابوح) داندید میکأت

 یاهبدون نقد و اشکال از عدّ یشابوریو ن ی( است که فخر راز23/ 01: ثرمدّ) ﴾ُتْبِقي َو ال َتَذُر

 نداد و مبالغه، تکرار شدهیاند و به جهت تأکن دو عبارت، مترادفيکنند که اینقل م مفسّران
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 یمفسّرانهم از جمله  ی(. قرطب312، ص3، ج7271، ىنیشابور/ 013، ص31، ج1121، یراز)

 . 1(00، ص21، ج1331، یقرطب) رفته استين ترادف را پذياست که ا

 ُمَساِويًا َغْيُرُه اَنَك َفَلْو»: سدينویت ابوبکر، میّبه منظور اثبات افضل یگر آنکه فخر رازيد ۀنکت

 اللَُّه َأْثَبَت َفَلمَّا، اِضًلاَف َيُكوُن َلا اْلُمَساِوَي ِلَأنَّ  اْلَفْضِل َصاِحَب ُهَو َيُكْن َلمْ  الدِّيِن ِفي الدََّرَجاِت ِفي َلُه

حال آنکه اثبات «. ِقاْلَخْل َضَلَأْف َيُكوَن َأْن َوَجَب َشْخٍص ُدوَن ِبَشْخٍص ُمَقيَّدٍ  َغْيرَ  ُمْطَلقًا اْلَفْضَل َلُه يَتَعاَل

ه ست و اگر هم باشد معنا ندارد که گفتیمراد ن ﴾اْلَفْضِلُأوُلوا ﴿در عبارت  ینيشد اساساً، فضل د

 یجیف الهيرش ست.یگر ابوبکر صاحب فضل نيبا ابوبکر باشد، د یدر فضل مساو یشود اگر کس

در درجات فضل مساوى ابوبکر باشد،  یو آنچه گفته که اگر غیر»: سدينویم اّدعان یدر رد هم

اضل ديگر تساوى با فامّا  بکر صاحب فضل نیست،بايد ابوبکر صاحب فضل نباشد. هرچند ابو

نه با صاحب فضل بودن او،  ،در درجات فضل دينى و ثواب اخروى، منافات با افضلیّت او دارد

توان گفت که زيد و عمر، هر دو چه، متصّوراست که فاضل، محمول بر دو شخص شود و می

 (.202، ص3، ج1303يف الهیجی، شر) «فضیلت در درجات دين دارند بدون تنافى در اين کالم

الناس است و  ریکه ابوبکر خ هگرفت جهینت ﴾الّسعة﴿ر یاز تعب یهمانطور که گفته شد فخر راز

، 1121، یراز) شود که جواد و بذول باشدیم« سعة»موصوف به  یکند که انسان تنها وقتیم ادّعا

ند توایداند که انسان مینم یست. چگونه فخر رازین یرفتنيز پذین اّدعان ي(. ا351، ص23ج

کند که اگر یم ادّعاجواد و بخشنده نباشد؟ چگونه اّما  ،اد باشديار و ثروت زیاموال بس یدارا

ال ؤن سيبه ا یشود؟ کاش فخر رازیم« یغن»و « سعة»انسان جواد و بخشنده باشد، موصوف به 

 واه نجيل بود، چرا پس از نزول آو جواد و بذو یسعۀ مال یداد که اگر ابوبکر دارایمهم پاسخ م

کرد و حاضر  یص( خوددار) از صدقه دادن به فقرا و صحبت با رسول اهلل (12/ 53)مجادله: 

، یبغو/ 115، ص21، ج1121، یر.ک. راز) ص( صدقه دهد؟) نشد به خاطر صحبت با رسول اهلل

 (.135، ص3، ج1111، یوطیس /13، ص5، ج1121

 

                                                           

یرى عطف تفس ﴾و الّسعة﴿محتمل است که »: نويسدمی ،بعد از واژة فضل ﴾الّسعة﴿واژه . شريف الهیجی درباره 1

خر رازى فضل در دين نیست ـ چنانکه ف ،باشد و ايراد عطف تفسیرى تنبیه باشد بر اين که مراد از فضل ﴾ضلالف﴿

 ل وَ ال یَأْتَ﴿به اين حمل کرده ـ بلکه مراد از آن احسان است چنانچه خود نیز از بعضى علماى ادب نقل کرده که 

 (.202ص ،3ج ،1303 ،شريف الهیجی) «تقصروا ىف ان حتسنوا و ال»: به اين معنى است که ﴾أُولُوا الْفَضْل  م نْکُم



 

 

  11 ﴾أُولُوا الْفَضْل  ﴿ آیۀ رسی و نقد دیدگاه فخر رازی ازبر                                                  

 

 ﴾ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا وَ ﴿عبارت  یبررس -3-8-8
ر ب یلیر جمع را دليخود، ضما یسازلتیهمان فض یز در تالش براینجا نيدر ا یفخر راز

 ادّعان يان شد، بطالن این، بیشیلت ابوبکر قلمداد کرده است. اما، با آنچه در صفحات پیفض

ت از يفه که حکايۀ شريبا ظاهر آ یل هماهنگیسبب نزول دوم به دلبا قبول را يشود؛ زیروشن م

 یادّعا یبرا يیگر جاين دارد، دیاز صحابه به منظور قطع کمک به قاذف یم و سوگند جمعیتصم

است.  اساسیب ،ز کامالًیرامون عبارت فوق نیپ یگر فخر رازيماند. سخنان دینم یباق یفخر راز

 یشتریب یتقوا یداراداشته باشد  یشتریکند که هر کس عفو بیم ادّعا یل ویچگونه و به چه دل

ز یاو ن از به اثبات دارد وین ادّعان يا«. ؟يوْقي التَِّف يوأْق كاَن ِوْفعَ ي اْلِف يوأْق كاَن ْنمَ  لُُّك» ؛است

ذرند گیگران ميد یهستند که از خطا یخود ارائه نداده است. روشن است کسان یعابر مدّ  یلیدل

 تقوا هم هستند. ین حال، بیدر ع یول

کند یم اّدعا( 13/ 5: ةمائد) ﴾َفاْعُف َعْنُهْم َو اْصَفحْ ﴿فه يۀ شريگونه با استناد به آن، چیهمچن

 مراد از عبارت محلّ ،اواّلً ع اخالق حسنه است؟یدر جم ص() ن رسول اهللیاثن یکه ابوبکر ثان

 وۀ محل بحث در مقام عتاب يآ: اًیثان از صحابه هستند؛ یان شد ـ گروهیبحث ـ همانطور که ب

 ی، امر به عفو و صفح براین نهيک( و بعد از ایاز ترک عمل ن ینه) است یاز اقدام نادرست ینه

 ﴾ْحَفاْعُف َعْنُهْم َو اْصفَ ﴿ر یکه تعبیشود، در صورتیبازگشت به عمل خوب ترک شده، صادر م

ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِه ُهْم قاِسَيًة ُيَحرَِّفِبما َنْقِضِهْم ِميثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َو َجَعْلنا ُقُلوبَ ﴿ثاق یۀ نقض ميدر آ

ُف َعْنُهْم َو اْصَفْح ِإنَّ َقِلياًل ِمْنُهْم َفاْع خاِئَنٍة ِمْنُهْم ِإّلا يُع َعلَو َنُسوا َحظًّا ِممَّا ُذكُِّروا ِبِه َو ال َتزاُل َتطَِّل

نجا يمعلوم است که در ا یست و به خوبین (، در مقام عتاب13/ 5: ةمائد) ﴾اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي

 ین را براشايص( ترک نشده است که با امر به عفو و صفح، بازگشت ا) از رسول اهلل یکیعمل ن

 .است یسۀ نادرستين دو عبارت، مقايسۀ اين، مقايک ترک شده، طلب کنند. بنابرایانجام عمل ن

شود یم ادّعال یکر هم باشد باز، به چه دلثالثا، اگر فرض شود که مراد از عبارت فوق، تنها ابوب

عفو و صفح ابوبکر  ،اگر فرضاً ص( در همۀ اخالق حسنه است؟) ن رسول اهللیاثن یکه او ثان

همۀ  جه گرفت که او دریتوان نتیاست که نم یهيص( باشد، بد) ه عفو و صفح رسول اهللیشب

 ص( باشد. ) رسول اهلل لوّتِ  یه و تالیشب اخالق حسنه
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 ﴾َأال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم﴿عبارت  یبررس -3-8-3

 یلت برایر جمع بر ابوبکر و اثبات فضیرامون عبارت فوق، حمل تعبیپ یل فخر رازاوّ یادّعا

 ن که چون عبارت فوقيبر ا یم او مبندوّ یادّعاامّا  ن، اثبات شد.يش از ایاو بود که بطالن آن ب

االطالق  ین که ابوبکر مورد غفران عليه داللت دارد بر ايطلق است، پس آمستقبل و م ۀغیبه ص

وبکر ت امامت ابیّت خالفت و حقانز اثبات صحّین ین غفرانیجۀ چنینده است و نتيخداوند در آ

 خواهد بود. 

ن يهمانطور که بارها گفته شد، مراد از ا ،را اّوالًياساس و مردود است، زیب ،کامالً اّدعان يا 

و  ه در مقام عتابياً، آیاند. ثاناز صحابه یه، گروهيم و ظاهر آفه بر اساس سبب نزول دوّيۀ شريآ

اهل  بيب با تأدين تأديسه اين موضوع و مقايز به این یچنانکه خود فخر راز ـتأديب است 

 (. 313، ص23، ج1121، یر.ک. راز) افک، اشاره کرده است

خر بر اساس نظر ف ،ـ البته یطا و اقدام نادرست گروهفه از خيشر ۀيگر آنکه ظاهر آيمطلب د

بود،  انجام گرفته یکند و اگر اقدام درستیت ميحکا ین اقدامیاز چن ی، فقط ابوبکر ـ و نهیراز

ندة ـ اثبات کن یفخر راز یادّعان عبارت فوق ـ برخالف ين، ايگرفت. بنابرایقرار نم یمورد نه

ن از سر گرفت یعنياست که با انجام آن کار  ینان به کارن گروه و دعوت آيا یصدور گناه برا

ندة آنها يبر آمرزش همۀ گناهان آ ین، هرگز داللتيشوند و ایم یکمک، مستوجب آمرزش اله

وسف وجود دارد که خطاب به برادران حضرت ير در سورة ین تعبینخواهد داشت. مشابه هم

َْ َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم القاَل ال َتْثِريَب َعَل﴿: ع( گفته شده است) وسفي  ﴾رَّاِحِمنيْيُكُم اْلَيْو

قبل غۀ مستیر به صین تعبيد گفت که چون اي، بای(. پس، طبق نظر فخر راز12/ 12: وسفي)

طالق اال یع( مورد غفران عل) وسفينکه برادران حضرت يه داللت دارد بر اياست و مطلق، پس آ

به آن ملتزم  یخود فخر راز یچ کس حتّیاست که ه ین موضوعيد و انده هستنيخداوند در آ

 . 1ستین

                                                           

یه در نیست تا نتیجه گرفته شود که غفران تقیید خورده است. ابن عط« يغفر»ت متعلق به بنا بر نظر اکثريّ« الیوم. »1

: ُه َلُكْم و وقف أكثرهمَيْغِفُر اللَّ وقف بعض القراء َعَلْيُكُم و ابتدأ اْلَيْوَم ،ال َتْثِريب: إّنه متعلق بقوله»: نويسداين مورد می

 ،3ج ،1122 ،هابن عطی) «و هو الصحيح ،جهة الّدعاء و هو تأويل ابن إسحاق و الّطربي ياْلَيْوَم و ابتدأ َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم عل

 (.315ص ،1ج ،1113 ،ابن جزی/ 253ص ،11ج ،1331 ،و نیز ر.ک. قرطبی 203ص
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« ةّشرعشرة مب»ت يت روابر صحّ یلیفوق را دل یهااّدعا ین است که فخر رازيقابل ذکر ا ۀنکت

 یزمستندسا یبرا يیگر جايها دادّعان ي( که با اثبات بطالن ا351، ص23، ج1121، یراز) داندیم

 . 1ماندینم یباقت مجعول، ين روايا

ه است ک یعگردد. او مدّیز آشکار مین یآخر فخر راز یادّعاان شد، ضعف یبا آنچه تاکنون ب

اجب ستوده است، پس و ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل و السََّعة﴿ر یچون خداوند ابوبکر را در مقام مدح با تعب

شود، اهل یواقع م ن اندازه مورد مدحيکه تا ا یت باشد؛ چون کسیاز معص یاست که او خال

ََُه ُيْدِخ﴿ۀ يل آیباشد، به دل یست و اگر عاصیم نجهنّ ْلُه نارًا َو َمْن َيْعِص اللََّه َو َرُسوَلُه َو َيَتَعدَّ ُحُدو

 م خواهد بود. (، اهل جهن11ّ/ 1: النساء) ﴾خاِلدًا ِفيها

ات شد را اثبيکند، زیت مي، مطالب گفته شده در صفحات گذشته کفاادّعان يدر پاسخ به ا

ت، بلکه سیز در مقام مدح نیه نياند و آاز صحابه ی، جمع﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل و السََّعة﴿ر یمراد از تعب

فوق،  ریبر فرض که مراد از تعب ،نيظاهر اين است که در مقام عتاب و تأديب باشد. عالوه بر ا

م باشد و ه ی، عاصین اوصافیبا چنندارد که او  یز در مقام مدح باشد، باز منافاتیه نيابوبکر و آ

ل باشد فض بر عصمت او از گناه ندارد. مگر هر کس که فاضل و صاحب یر فوق هرگز داللتیتعب

سوره  11ۀ يل آیرا به دل یز ـ که عاصین ین سخن فخر رازيت است؟ بطالن ایمعصوم از معص

ها چون مصون همۀ انسانن سخن، يا یرا بر مبنايکند ـ روشن است، زینساء اهل نار قلمداد م

 . 2اندمـ اهل جهنّ سّنتدة اهل یعق یستند ـ بر مبنایاز گناه ن

فه يۀ شرين آيد ندارد؛ چون ايگویم یبر آنچه فخر راز یز هرگز داللتیسورة نساء ن 11ۀ يآ 

گذارد، و الّا الزم یر پا ميشود و همۀ حدود را زیرا مرتکب م یمعاص ۀست که هما دربارة کافر

عه و یقاطبۀ شامّا  .﴾ُيْدِخْلُه نارًا خاِلدًا ِفيها﴿م شود کار مخّلد در جهنّتید که نمازگزار معصيآیم

ن گروه ين باورند که خلود، شامل ايـ بر ا یـ از جمله خود فخر راز سنّتبخش اعظم اهل 

ارانى که ازگزاند که نمبرخى به اين آيه، استدالل کرده»: سدينوین رابطه ميدر ا یشود. طبرسینم

                                                           

به اثبات رسیده است. سید مرتضی رازی ـ از علمای قرن ششم ـ در  ،در جای خود . جعلی بودن اين روايت1

 ،1331 ،ازیر.ک. ر) اندبه تفصیل در اين زمینه سخن گفته« الغدير»و علّامه امینی در کتاب شريف  «العوام ةتبصر»

 (.105ص ،11ج ،1113 ،امینى  /212ص

 ان األنبياء معصومون ىف زمان الّنبّوة عن الكبائر»: یاء می نويسدرازی در کتاب کالمی خود دربارة عصمت انب . فخر2

ارتکاب گناه  ،در زمان نبوت ،(. بنابراين110ص ،2ج ،1133 ،رازی) «سبيل السهو فجائز يأما عل ،و الصغائر بالعمد

 ست.نیمنتفی  ،ت نیز عمدی بودن ارتکاب گناه از سوی انبیاءکبیره و صغیره به طور سهوی و قبل از نبوّ
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زيرا  ،شوند، در آتش جهنم، مخّلد خواهند بود. لکن، اين مطلب بعید استمرتکب گناه کبیره مى

ََُه﴿ داللت دارد بر اين که انسان همۀ حدود الهى را مورد تجاوز قرار دهد و چنین  ﴾َيَتَعدَّ ُحُدو

ارج خ هد از عموم آيشوانسانى کافر خواهد بود و بدون خالف، کسى که مرتکب گناه صغیره مى

ى از حدود خدا را مورد تجاوز قرار داده است. عالوه بر است، اگرچه وى عاصى بوده و حدّ

اند که شخص از حدود ، کسانى هستند که آيه را بر موردى حمل کردهمفسّراناين، در میان 

ست که خداوند تجاوز و او را معصیت کند و رفتار خود را حالل و پسنديده شمارد. بديهى ا

 (.33، ص3ج ،1302، یطبرس) «تواند باشدچنین کسى جز کافر نمى

(، در مقام مناقشه بر 11/ 1: نساء) هين آیل هميز ذین ین است که خود فخر رازيب ایعج

« النَّارِ  ِفي ُمَخلَِّديَن َنوَيْبَق الصََّلاِة َأْهِل اَقُفّس َأْن يعل َتُدلُّ اْلآَيُة َهِذِه»: ن باورنديدة معتزله که بر ایعق

مل ه را تنها بر شخص کافر حيکند و آیان کرده، ذکر میز بین یرا که طبرس یدة مشهورین عقیهم

 .1دينمایم

 یریگجهینت

ِة َأْن ُيْؤُتوا َو ال َيْأَتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َو السََّع﴿ۀ يدر آ ﴾ُأوُلوا اْلَفْضِل﴿ر یمراد از تعب یفخر راز

وَن َأْن َيْغِفَر اللَُّه َلُكْم َسبيِل اللَِّه َو ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا َأ ال ُتِحبُّ َو اْلَمساكنَي َو اْلُمهاِجريَن يف ىبُأوِلي اْلُقرْ 

و رد که ایگیجه مین نتیچن یرا ابوبکر دانسته، و با مقدمات (22/ 21: نور) ﴾َو اللَُّه َغُفوٌر َرحيم

 یند جمعم و سوگیت از تصميکه حکا یگريبا نقل سبب نزول دا امّ  ان بوده است.یافضل صحاب

به ابوبکر  یه اختصاصيگر آيامبر دارد، دیاز زنان پ یکين به یقطع کمک به قاذف یاز صحابه برا

ل یلز واژة فضل مورد تحیدارد. ن یشتریب یز هماهنگیه نين سبب نزول با ظاهر آينخواهد داشت. ا

که  یمال است؛ نظر یادت و فزونيز یت شد که فضل به معنايدگاه تقوين ديقرار گرفت و ا

را در ي، زت استيّ دگاه اکثريد ديّز مؤیه نياق آیعه بدان باور دارند. سیو ش سّنتاهل  مفسّراناکثر 

ط از عدم قطع کمک توسّ یر و نهیشاوندان فقيبه خو یکمک مال یه، سخن از اعطاين آيا

بات مال، سازگارتر است. با اث یادت و فزونيفضل به زر ین موضوع با تفسيتوانگران است و ا

                                                           

َو َمْن َيْعِص اللََّه يف مجيع أنواع املعاصي و القبائح و ذلك ال يتحقق إال يف : فهذا يقتضي أن قوله»... : نويسد. وی می1

 ،رازی) «مبا ذكره الّله يف هذه اآلية من قسمة املواريث يحق الكافر... فعلمنا أّن هذا الوعيد خمتّص بالكافر اّلذي ال يرض

 .(113ص ،2ج ،1115 ،آلوسی/ 301ص ،2ج ،1113 ،نیشابورىنیز ر.ک.  /520ص ،1ج ،1121
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ابوبکر  تیّبر افضل یه داللتي، اين آسنّتاهل  مفّسرانگر از ينادرستی ادلّۀ فخر رازی و برخی د

 جه گرفت. یرا نت یت خالفت وعصمت و صحّ از آن، توان یندارد و نم

  



 

 

 

 9314بهار و تابستان ، دوازدهم ۀ، شمارپنجمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   18

 مآخذ و منابع
 قرآن کرمي.  -

 ق.  7275، ةالكتب العلمي دار: بريوت ؛تفسري القرآن العظيم روح املعاىن ىف ؛آلوسى، حممود .7

 ق.  7279، ازالب يمكتبة نزار مصطف: یعربستان سعود؛ تفسري القرآن العظيم ؛دابن اىب حامت، عبدالرمحن بن حمّم .2

 تا. کتابفروشي اسالميه، يب: هتران ؛لاخلصاد بن علي؛ ه، حمّميابن بابو .7

 ق.  7271االرقم،  دار شركت: بريوت ؛التزنيل لعلوْ التسهيل ؛امحد بن حممد؛غرناطى جزى ابن .2

 . ق 7222دار الكتاب العريب، : بريوت ؛زاَ املسري ىف علم التفسري ؛یابن جوزى، ابوالفرج عبدالرمحن بن عل .5

 .ش 7787انتشارات دانشگاه هتران، : هتران ؛کتاب الرجال؛ ي، حسن بن عليحّل ابن داود .1

 تا. العلمية، يب الكتب دار/ النشر دار: بريوت ؛اللباب تفسري ؛على بن عمر حفص أبو ،یحنبل یعادل دمشق ابن .1

 تا. نا، يبيب ،جايب ؛التنوير و التحرير ؛طاهر بن عاشور، حممد ابن .8

 ق.  7222، العلمية الكتب دار: بريوت ؛املحرر الوجيز ىف تفسري الكتاب العزيز ؛عبداحلقابن عطيه اندلسى،  .9

 ق.  7279دار الكتب العلمية، : بريوت ؛تفسري القرآن العظيم ؛شقى، امساعيل بن عمروابن كثري دم .71

 ق.  7271االسالمية،  للدراسات الغدير مركز: قم ؛االَب و ةالسن و الكتاب ىف الغدير ؛احلسني امي ى، عبد .77

 ق.  7221، دار الفكر: بريوت ؛البحر املحيط ىف التفسري ؛ابو حيان حممد بن يوسف ،اندلسى .72

 ق.  7271 بنياد بعثت،: هتران ؛الربهان ىف تفسري القرآن ؛حبراىن، سيد هاشم .77

 ق.  7275دار الكتب العلمية، : بريوت ؛لباب التاويل ىف معاىن التزنيل ؛بغدادى، عالء الدين على بن حممد .72

 ق.  7221داراحياء التراث العرىب، : بريوت ؛معامل التزنيل ىف تفسري القرآن ؛بغوى، حسني بن مسعود .75

 ق.  7278العرىب،  التراث احياء دار: ؛ بريوتالتأويل أسرار و التزنيل أنوارعمر؛  بن عبداهلل بيضاوى؛ .71

 ق.  7278احياء التراث العرىب،  دار: بريوت ؛جواهر احلسان ىف تفسري القرآن ؛ثعالىب، عبدالرمحن بن حممد .71

 ق.  7222 دار إحياء التراث العريب،: بريوت ؛نالكشف و البيان عن تفسري القرآ ؛ثعلىب، امحد بن ابراهيم .78

 . ق 7222العلوم،  دار: بريوت ؛االذهان إىل القرآن تقريب ؛حممد شريازى، سيد حسي ى .79

 تا.دار الفكر، ىب: بريوت ؛تفسري روح البيان ؛حقى بروسوى، امساعيل .21

  ق.7271قاهه، الف: جايب؛ قوال يف معرفة أحوال الرجالخالصة االحلى، حسن بن يوسف حلى؛  .27

 ق. 7279البالغ، : ؛ بريوتياهلداية الكرب؛ خصيىب، حسني بن محدان .22

 ق.  7285بوالق،  مطبعة: قاهرة ؛املنري السراج ؛امحد بن حممد ،شافعي شربيين خطيب .27

 ق.  7221دار احياء التراث العرىب، : بريوت ؛مفاتيح الغيب ؛رازى، فخرالدين حممد بن عمر .22

 م.  7981مكتبة الكليات االزهرية، : قاهره ؛اصول الديناالربعني يف  ـــــ؛ .25

 ش.  7712انتشارات اساطري، : هتران ؛العواْ تبصرة ؛داعي بن مرتضي رازي، سيد .21

 ق.  7272الشامية،  الدار/ دار العلم: بريوت/ دمشق ؛القرآن غريب يف املفرَاْ ؛حممد بن اصفهاىن، حسني راغب .21

 . تانا، يبيب ،جايب ؛العلوْ حبر ؛بن حممد بن امحد مسرقندى، نصر .28



 

 

  13 ﴾أُولُوا الْفَضْل  ﴿ آیۀ رسی و نقد دیدگاه فخر رازی ازبر                                                  

 
 ش.  7781فرهنگ نشر نو، : هتران ؛تفسري سورآباَى ؛سور آبادى، ابوبكر عتيق بن حممد .29

 ق.  7271النور للمطبوعات،  ةمؤسس: بريوت ؛تفسري اجلاللني ؛سيوطى، جالل الدين .71

 ق.  7212، كتاخبانه آية اهلل مرعشى جنفى: قم ؛الدر املنثور ىف تفسري املأثور ___؛ .77

 ق.  7272النشر،  و للطباعة البالغة دار: بريوت ؛الكرمي القرآن تفسري ؛اهلل عبد سيد ،شرب .72

 ش. 7717دفتر نشر داد، : هتران ؛تفسري شريف الهيجي ؛على بن شريف الهيجي، حممد .77

 ق.  7272دار الكلم الطيب،  و دار ابن كثري: بريوت و دمشق ؛فتح القدير ؛شوكاىن، حممد بن على .72

 ق.  7222اسالمى،  تبليغات دفتر انتشارات: قم ؛املجيد القرآن تفسري ؛حممد بن مفيد، حممد شيخ .75

 ق.  7271، دفتر انتشارات اسالمى: قم ؛امليزان ىف تفسري القرآن ؛طباطباىي، سيد حممد حسني .71

 ش. 7711، انتشارات دانشگاه هتران: هتران ؛اجلامع جوامع ؛طربسى، فضل بن حسن .71

 ش.  7712انتشارات ناصر خسرو، : هتران ؛مع البيان ىف تفسري القرآنجم؛ ــــــ .78

 ق.  7272، ةدار املعرف: بريوت ؛جامع البيان ىف تفسري القرآن ؛طربى، ابو جعفر حممد بن جرير .79

 تا.ة، يبياملکتبه املرتضو: ؛ جنفالفهرست، حممد بن حسن؛ يطوس .21

 ش. 7717ه قم،ي حوزه علمنيجامعه مدرس: ؛ قميرجال الطوس ــــــ؛ .27

 ش.  7712 ،انتشارات ناصر خسرو: هتران ؛حكاْ القرآنال اجلامع ؛قرطىب، حممد بن امحد .22

 تا. نا، يبيب: جايب ؛التفسري تيسري ؛إبراهيم قطان، .27

 ش. 7711، الكتاب دار: قم ؛تفسري القمي ؛قمي، علي بن ابراهيم .22

 ق. 7227اسالمى، بنياد معارف : قم ؛زبدة التفاسري اهلل؛ فتح كاشاىن، مال .25

 . ق 7275صدر،  انتشارات: ؛ هترانالصاىف تفسري حمسن؛ مال كاشاىن؛  .21

 .ش 7728دانشگاه مشهد، : مشهد ؛الرجال ةار معرفياخت ، حممدبن عمر؛يکش .21

 . ش 7712، اسالميهانتشارات : هتران ؛الكايف ؛حممد بن يعقوب كلي ى، .28

 ق.  7218للمطبوعات،  األعلمي مؤسسة: بريوت ؛العباَة مقاماْ ىف السعاَة بيان تفسري ؛حممد گنابادى، سلطان .29

 ق.  7272، ةرشدي مكتبة: پاکستان ؛ياملظهر التفسري ؛ثناءاهلل حممد ،يمظهر .51

 ق.  7227 ،دار إحياء التراث: بريوت ؛تفسري مقاتل بن سليمان ؛مقاتل بن سليمان .57

 ش.  7712سالمية، اإل الكتب دار: هتران ؛منونه تفسري ؛ناصر ی،شرياز مكارم .52

 ش.  7717انتشارات امري كبري، : هتران ؛برارالسرار و عدة االكشف ا ؛ميبدى، رشيدالدين امحد بن اىب سعد .57

 ش. 7715، قم هي حوزه علمنيجامعه مدرسانتشارات اسالمي : ؛ قميرجال النجاش؛ ي، امحدبن عليجناش .52

 .ق 7271، ةيالعلم بدار الكت: بريوت ؛رقانتفسري غرائب القرآن و رغائب الف ؛نالدينيشابورى، نظام .55

 .ق 7277، ةيکتب العلمدار ال: ؛ بريوتاملستدرک علي الصحيحنينيشابوري، حممد بن عبداهلل؛  .51

 




	نسخه شماره 12 95.2.5.pdf
	چکیده نهايي انگليسي 15_1.pdf

