
 
  
  
  

  و سوره عبس) ص(عصمت پيامبر
  

  ∗محمدحسن صرام مفروز
  

  چكيده
 به ويژه در خالل     , از موضوعاتي است كه در مباحث قرآني       )ص(عصمت پيامبر 

د، بـه تفـصيل مـورد       نتفسير آياتي كه در ظاهر با عصمت آن حضرت منافات دار          
  .بحث و كنكاش قرار گرفته است

ين موارد است، با اين تفـاوت كـه          عبس از جمله ا    ةسورنخست   ةگان  آيات ده 
خوبي تبيين شده، تفاسـيري كـه در        ه  توان ادعا كرد برخالف آيات ديگر كه ب         مي

 بـا   يادشده ابهامات مطرح پيرامون تنافي آيات       ةذيل آيات مذكور آمده است، هم     
ـ       انـسان   ةزدايـد و روح تـشن        ايـشان را نمـي     ةعصمت پيامبر و اخالق بزرگواران

  .نمايد نميجو را سيراب  حقيقت
 تفسيري مشهور پيرامون آيات و ابهامات و نواقص هر ي ابتدا آرا ,در اين مقاله  

 با بياني متفاوت، به     ياد شده  در آيات    )ص(سپس عصمت پيامبر  , شدهكدام مطرح   
  .نمايد، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اي كه تمامي ابهامات را برطرف  گونه
  تفسير -4     عبس  -3      عصمت -2     پيامبر -1 :هاي كليدي واژه

  
   مقدمه.1

 ,كه در لفـظ آيـات      با اين . هاي مفسران است    عبس يكي از آوردگاه    ة سور نخستينآيات  
يافـت   )ص( نـسبت بـه رسـول اكـرم        )437: ص, 5: ج, 17؛  203: ص, 10: ج, 16(صراحتي

. انـد   جناب دانسته   آن ة آيات را در بار    ,اساس روايات وارد   شود، اما بسياري از مفسران بر       نمي
در اين صورت آيا عبوس شدن آن حضرت در برابر فـرد طالـب هـدايت بـا عـصمت ايـشان                      

در  آيـا ) 4/قلـم (چطـور؟   لق عظيمش كه خداوند او را بدان ستوده اسـت           سازگار است؟ با خُ   
  تواند فرد  ي از ضعف يا جعل و تحريف وجود دارد؟ آيا مراد آيات مييها  نشانه,روايات مذكور
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  شود؟  چگونه آيات بر آن شخص منطبق مي,باشد؟ در اين صورت) ص(ديگري جز رسول

  چهارمين  بيست و  ,اساس ترتيب نزول    كه از سور مكي و بر      ,خداوند متعال در اين سوره    
  :فرمايد مي) 57 :، ص24( است هسور

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )4(كّر فتنفعـه الـذّكري     اويذّ )3(كّي و ما يدريك لعلّه يزّ     )2( ان جاءه االعمي   )1(عبس و تولّي  

 و )8( اما مـن جـاءك يـسعي   )7( و ما عليك االّ يزّكّي   )6( فانت له تصدي     )5(اما من استغني  
  .)10( فانت عنه تلهي)9(هو يخشي

و تـو چـه     . كه آن فرد كـور نـزدش آمـد         عبوس و ترش روي شد و روي گردانيد، از اين         
اما كـسي كـه   . شده و آن تذكر او را سودمند واقع شود    د، يا متذكر    شوداني شايد او پاك       مي
نيست كه پاك و ) ليتيؤومس(كني، در حالي كه بر تو        نيازي ورزيد، پس تو به او توجه مي         بي

بـه  (ترسـد، پـس تـو از او           شـتابد و مـي      آيدت در حالي كه مي      ا كسي كه مي   ام. دشوتزكيه ن 
  ).1-10/عبس( .…شوي  مشغول مي)ديگران

  
   ديدگاه مفسران آيات از.2

 ة برخي تمامي آيات مـذكور را دربـار        : دو نظر عمده وجود دارد     ,در تفسير آيات ياد شده      
اميـه دانـسته، و        فردي ثروتمند از بنـي     ة و بعضي صدر تا ذيل آيات را دربار        )ص(رسول اكرم 

يات  تبيين آةكدام از اين دو رأي از عهد هركدام در توجيه مدعاي خود دليلي آورده، اما هيچ
  .اند به خوبي بر نيامده

 نظـري   , ابتدا هر كدام از اين دو نظر، داليـل و نقـد آن ارائـه و در پايـان                   , نوشتار در اين 
  . آيات تقديم شده استةجديد دربار

   است)ص(مراد آيات رسول اكرم: نظر اول .1. 2
اين سـخن بـر     . 1 است )ص(ان اهل سنت بر آنند كه اين آيات در شأن رسول اكرم           مفسر

 جهـت هـدايت و ارشـاد        )ص(پيامبر گرامـي اسـالم     كه   2تكيه دارد كه متضمن آنند     يواياتر
گـاه كـه اميـد آن        در موقعيتي حـساس و آن     . اي با آنان تشكيل داده بود       سران قريش جلسه  

رفت كه ايشان به اسالم گردن نهند و با ايمان آوردنـشان راه بـراي ايمـان ديگـران نيـز                       مي
 ناگهـان عبـداهللا ابـن ام    -نهايت حريص بود   بدان بي)ص(سول خدا  امري كه ر   -د  شوهموار  

توجه به شرايط خاص آن، مكـرر         د و بي  وارد ش  مجلس   بهمكتوم كه فردي نابينا و فقير بود،        
پيـامبر  . چه خـدا بـه او آموختـه، بـه او يـاد دهـد                آن  كرد كه از    از آن حضرت درخواست مي    

نابهنگام او رنجيده خاطر شد و نگران آن كه مبادا          موقع و     از ورود و  درخواست بي     ) ص(اكرم
انـد، از     كه تمامي مؤمنان از افراد ضعيف و فرومايه        سران قريش رنجيده شوند و به پندار اين       
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 چهـره   ؛ لـذا  جناب در جهت هدايت ايشان زايل شـود        دين برمند و آثار مواعظ و زحمات آن       

 و   بـه گفـت    ,كه به او پاسـخي دهـد        آن درهم كشيد و از ابن ام مكتوم روي گردانيد و بدون          
  .دش نازل آن حضرتدر شأن مذكور  در پي اين واقعه، آيات . ادامه دادآنانگوي خود با 

 تفـسيري   ةگـاه نظريـ      آيات مذكورند كه تكيـه     مطلب يادشده ماحصل روايات شأن نزول     
 آن اشاره    هرچند برخي از آنان به اجمال به       ؛است نظر مورد    آيات ةمفسران اهل سنت در بار    

: ؛  ج 50:، ص 30:، ج 17(روايات متعدد در ذيـل آن آورده        عضي  ، ب )173 :ص،  5: ج،  6(كرده  
ي در توجيه مـسأله و      و كسان ،  )470: ، ص 4: ، ج 4؛  70: ، ص 4: ، ج 12؛  314-315: صص،  6

  . 4)354-7:صص ،31 :،ج21(اند   سخن گفته)ص(عدم منافات آن با عصمت رسول اكرم
بر عدم منافات اين آيات با عصمت        هاي اين مفسران   ين استدالل تر         مهم .1. 1 .2
روي درهم كشيدن و عبوس شدن با گشاده رويي بـراي نابينـا يكـسان                -الف :)ص(پيامبر

، 16 ( پس گناه نيـست    ؛شود  برد و در ميان جمع سبك نمي        است، زيرا از اين كار رنجي نمي      
  ؛)437: ، ص5: ج

گردانـي از او      پـس تـأديبش بـا روي       ؛عي سوء ادب بـود    چه آن نابينا انجام داد نو      آن -ب
 بـراي  )ص(م شود كه رسول اكـرم  اما از آن جهت كه ممكن بود توه     ؛نفسه كار خوبي بود    في

هـا   فقرش از او اعراض كرده و براي ثروت و رياست اشراف و به منظور احترام و تعظيم به آن       
: ، ص10: ، ج10 (رگوار را عتـاب نمـود    بزروي آورده، براي رفع اين توهم، خداوند متعال آن          

  ؛)332
 خواهـد بـود   » تـرك اولـي   «، عتـاب بـر      )ص( پيغمبر هبر فرض نزول اين آيات در بار       -ج

  ؛)همان(
ها از موافقـت پيغمبـر بـا          رنجاندن كفّار و قطع اميد آن      ,ممكن است مقصود از آيات     -ح

  ؛ايشان و نكوهش آنان بر تحقير مؤمنين باشد
طور ضمني يا التزامي، از مقام ه هاي مانند آن به هيچ وجه، حتي ب         باين عتاب و عتا    -د

  ؛هاي غيرقرآني به آن حضرت ابالغ شود توانست از طريق وحي  وگرنه مي؛كاهد پيامبر نمي
 بلكه فوايد بسياري بـر آن مترتـب         ,كاهد  ها نه تنها از شأن آن حضرت نمي         اين عتاب  -ذ
  :  از جمله؛است
رسـاند،   جناب مي تعالي را نسبت به آن  شدت محبت و توجه حق   ها گونه خطاب  اين -1ذ

رتر است به او هشدار     اترين موردي كه ترك يا انجام آن سزاو                اي كه در مقابل كوچك      به گونه 
اي بـه تربيـت فرزنـد دارد چنـين      سازد، چنان كه پدري كه عنايـت ويـژه   دهد و آگاه مي   مي
  ؛كند مي
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سازد كه تحت مراقبت شـديد حـضرت حـق            ر را متوجه مي   ها پيامب   گونه عتاب  اين -2ذ

هـا از اسـباب قـوي و مهـم           گيـري   پس اين سخت   ؛قرار دارد و حسابش از ديگران جدا است       
  ؛عصمت است

تـرين دليـل بـر         خـود بـزرگ   )ص(ي عتاب آلود نسبت به پيـامبر      ها  سخنگونه   اين -3ذ
كـس    زيـرا هـيچ    ؛ن او نيست   ذه ةكه قرآن ساخته و پرداخت     حقانيت آن حضرت است و اين     

حقانيت و درستي اين . كند خود را بر افكار دروني و اعمال پنهاني خود توبيخ و سرزنش نمي 
  بـه اثبـات    به سخنان و ادعاهاي پيامبران دروغـين در طـول تـاريخ،             اندك  هي  مطلب با توج

  ؛)215: ، ص6: ، ج13؛ 331: ، ص10: ، ج10 (رسد مي
 به همين ؛رود  امور به راه افراط يا تفريط مي       ةدر كلي الً  معموطبع بشر آن است كه       -4ذ

 خـدايي   ةهـا و اقـوام، بزرگـان و قهرمانـان خـود را بـه مرتبـ                  دليل است كه بسياري از ملت     
 محدودي بـراي حـضرت      ةچه عد  چنان. اين مطلب در جهان اسالم نيز اتفاق افتاد       . رساندند

ترين      بزرگةكه در بار اما شگفت آن. دندل شيچنين مقامي قا) ع(و براي امام صادق) ع(علي
، )ص(ها در طول تاريخ بـشريت، يعنـي حـضرت محمـد             ترين انسان         شخصيت اسالم، بلكه بر   

جنـاب   هاي قرآني نسبت به آن ي نشد و اين به دليل وجود همين عتابيگاه چنين ادعا   هيچ
  آن حضرت غلو كننـد     ةر بار كه د  اين آيات، مردم را از      قبيل اين   ,به عبارت ديگر  . بوده است 
  ؛بيمه كرد

 بـا آن مقـام شـامخ و بـا           )ص(گرامي اسـالم   نسبت به رسول       آياتي با اين مضامين    -5ذ
 زيـرا   ؛عظمتي كه در نزد خدا دارد، در تهذيب و تربيت مسلمين بسيار كارسـاز بـوده اسـت                 

شيار شده،  شود، ه    برخورد مي  ينچن ترك اولي اين  يك   ةر بار با آن حضرت د   بينند    وقتي مي 
  ؛كنند  را از گليم خود درازتر نميپا

را براي ايشان ها نسبت به آن حضرت، عصمت و پاكي مافوق تصور           اين عتاب   نفس -6ذ
ترين خالفي كه از         آيات مورد بحث، بزرگ    از نخست زيرا در برداشت     ؛سازد  همگان روشن مي  

ين بوده كـه بـه منظـور تبليـغ          اند، ا   خاطر آن مورد عتاب قرار گرفته     ه  آن حضرت سرزده و ب    
داده رفتار     از فقير نابينايي كه احتمال مي      ،ب افراد صاحب نفوذ و مؤثر در اجتماع       ذدين و ج  

 ايـن   .زننده و ظاهر نامناسب او باعث رميده شدن آن افراد از دين شود، روي گردانده اسـت                
زشـت پيراسـته بـوده       از كردار ناشايست و صفات       بزرگواررساند كه تا چه اندازه آن         خود مي 

  .است
عالوه بر مواردي كه در نقد اين رأي از طرف بزرگـان شـيعه               :اين ديدگاه نقد   .2. 1. 2

سـت كـه از     ا ياساس روايـات    اساسي و مهم آن است كه اين رأي بر         ة، نكت 5مطرح شده است  
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 اهم اين روايات در اين جا ذكر و نكاتي در           ,به همين دليل  . ق اهل سنت نقل شده است     يطر

  : شود  ارائه مي هاباره آن
 فـاعرض    و هو يكلم ابي بن خلـف       )ص(جاء ابن ام مكتوم الي النبي     : عن انس ) 1حديث  

از انس نقل است كه ابن ام مكتوم نزد رسول خدا آمد در حالي    : ي و تولّ  سعب: عنه فانزل اهللا  
خداونـد  گيـري كـرد و روي گردانـد و            كرد، پس از او كناره      كه او با ابي بن خلف صحبت مي       

  ).50: ، ص30: ، ج17؛ 314: ، ص6: ، ج13؛ 470: ، ص4: ، ج4 (...عبوس شد و : نازل كرد
 في ابن ام مكتوم االعمي اتي رسـول         »يعبس و تولّ  «انزلت  :  قالت هعن عايش ) 2حديث  

:  رجالً من عظماء المشركين قالـت      )ص( و عند رسول اهللا    : قالت .جعل يقول ارشدني  ) ص(اهللا
ال، :  فيقـول  اتري بمـا اقـول باسـاً؟      :  يعرض عنه و يقبل علي االخر و يقول        )ص(فجعله النبي   

 ابـن ام مكتـوم نابينـا        ةدر بار » يعبس و تولّ  «: عايشه گفت : »يعبس و تولّ  «: ففي هذا انزلت  
مرا ارشاد و هدايت كن، در حالي كـه  : گفت  آمد و مرتب مي    )ص(او نزد رسول خدا   . نازل شد 

روي ) بزرگ قريـشي (پيامبر از او اعراض كرد و بر ديگري .  بودمردي از بزرگان قريش نزد او     
پـس در   .  خيـر  :گفـت   ؟ و او مي   بيني  گويم اشكالي مي    چه مي  آيا در آن  : گفت  آورد و به او مي    

  ).، همان13، همان؛ 4 (.... عبوس شد و روي گرداند:اين باره نازل شد
 و اباجهل بـن     ه بن ربيع  ه يناجي عتب  )ص( بينا رسول اهللا   : عن ابن عباس قال    )3حديث  

       منوا فاقبـل   ؤي لهم كثيراً و يحرص عليهم عن ي       هشام و العباس بن عبدالمطلب و كان يتصد
 ئجيهم فجعل عبـداهللا يـستقر     االيه رجل اعمي يقال له عبداهللا بن ام مكتوم يمشي و هو ين            

نـه رسـول    مـك اهللا فـاعرض ع     مني ممـا علّ    يا رسول اهللا علّ    : من القرآن و قال    هً آي )ص(نبيال
  فلمـا قـضي رسـول      .خـرين و تولي و كره كالمه و اقبـل علـي اآل           و عبس في وجهه      )ص(اهللا
 نجواه و اخذ ينقلب الي اهله فامسك اهللا بعض بـصره و خفـق برأسـه ثـم انـزل اهللا                      )ص(اهللا

، ابوجهـل   ه ابـن ربيعـ    هدر حالي كه رسول خدا با عتب      : از ابن عباس است كه    ...: عبس  : تعالي
گماشـت و بـر       كرد و بسيار بر ايشان همت مـي         باس بن عبدالمطلب نجوي مي    بن هشام و ع   

ـ      ,د، در همين حال   سخت مشتاق بو  كه ايمان آورند     اين نـام عبـداهللا بـن ام         ه مـرد كـوري ب
خواسـت     مـي  )ص(بر ايشان وارد شد و مكرر از پيامبر          )ص(ي رسول اهللا  امكتوم در بين نجو   

چه خدا به تو آموختـه       اي پيامبر خدا از آن    : گفت  ميكه برايش آياتي از قرآن تالوت كند و         
 )ص(هنگامي كه رسـول خـدا   . رسول خدا از او اعراض و به ديگران روي نمود. به من بياموز  

 خداوند نور ديدگانش را از او گرفت و         ,گشت  اش باز مي    نجوايش تمام شد و به سوي خانواده      
  ).، همان13، همان؛ 4 (...بوس شدع:  خداوند نازل كرد,پس از آن. سرش به جايي خورد

 في مجلس في ناس مـن وجـوه قـريش    )ص(كان رسول اهللا  :  قالت ه عن عايش  )4حديث
 ؟ بكـذا و كـذا      ان جئـت    فيقول لهـم الـيس حـسناً       ه بن ربيع  همنهم ابوجهل بن هشام و عتب     
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ا مـن   ام: نزل اهللا أعرض عنه ف  أله ف أفجاء ابن ام مكتوم و هو مشتغل بهم فس        .  بلي واهللا  :فيقول

   استغني فانت له تصد  عايـشه گفـت  .ا من جاءك يسعي و هو يخشي فانت عنه تلهـي        ي و ام  :
در مجلسي بود كه بزرگاني از قريش از جمله ابوجهل بن هشام و عتبه بـن                ) ص(رسول خدا 

نيـست؟ و او    ام نيكـو      چـه آورده   نآ: گفـت    به ايشان مي   )ص(پيامبر خدا . ربيعه در آن بودند   
) تبصح(در حالي كه پيامبر سرگرم و پس ابن ام مكتوم آمد . ه خدا، آريسوگند ب: گفت مي

اما كسي كه   : پيامبر از او اعراض كرد پس خداوند نازل نمود        . با آنان بود از او درخواست كرد      
  .)314: ص, 6: ج ,13... (ورزي ورزد تو به او اهتمام مي نيازي مي بي

بـه ابـن عبـاس،       صـحابه    ةدر طبقـ  وايـات   اين ر  -الف : روايات ةنكاتي در بار  . 3. 1. 2
با توجه به   ). 50:، ص 30:، ج 17؛  470: ، ص 4: ، ج 4؛  همان،  13(شود    عايشه و انس ختم مي    

ايـشان   اسالم نازل شـده اسـت،         از آيات مكي و در ابتداي دعوت علني        يادشدهكه آيات    اين
ان را از ديگـران      جريـ  كـه  است بـين ايـن     پس امر مردد     ؛ شاهد ماجرا باشند   اند  انستهتو  نمي

 روايـات مـذكور     ,هـيچ تـصريحي نـشده     اين صورت چون بـه آن        در   -اند  شنيده و نقل كرده   
 ,تگي و از زبـان ايـشان نقـل شـده اسـت            كه ايـن روايـات سـاخ        و يا اين   -مقطوع يا مرسلند  

ده اسـت   شخصوص از زبان عايشه در كتب روايي نقل          هگونه كه روايات جعلي فراواني ب      نبدا
انس نيز از كساني است كـه در كتمـان حقـايق دسـتي داشـته                ).  605-6:صص ،2 :، ج 24(

  ).239-241 :ص، ص3:، ج11 (6توان اعتماد كرد است و به قول او نمي
 برخي بيانگر آنند كه به هنگـام ورود     . ندا  يات از لحاظ متن و محتوا مضطرب      ا اين رو  -ب

 ؛)2حـديث (كين نزد ايـشان بـود    تنها مردي از بزرگان مشر     )ص( مكتوم بر رسول اكرم    ام  ابن
 ايـن در    ؛)همـان (كنند    بن خلف معرفي مي     ه  و برخي امي  ) 1حديث(بن خلف     برخي او را ابي   

جنـاب بودنـد     حالي است كه روايات ديگري بيانگر آنند كه جمعي از سران قـريش نـزد آن               
ل نشده  كس نق  ادعاي تكرار نزول در مورد اين آيات از هيچ        الزم به ذكر است كه      ). 3حديث(

  .است
و برخـي   ) 4 و 2حديث(در همان جلسه نازل شد      آيات   كه   ندبرخي از روايات متضمن آن    

پس از اتمام جلسه و در راه بازگشت به منـزل، خداونـد بـراي درس                حاكي از آنند كه     ديگر  
 سـر   , گرفـت، در نتيجـه      آن حـضرت را     مقـداري از بينـايي     )ص(عبرت دادن به رسول اكرم    

  ).3حديث ( اين آيات نازل شد ، در پي آني برخورد كرد وايشان به مانعمبارك 
 )ص( آيا روايت اخير با مقام و جايگاه پيامبر گرامي         كرد؟ اعتماد   توان به اين اخبار     آيا مي 

  مـضامين   بر فرض قبول عـدم منافـات       ,در نزد خداوند متعال سازگاري دارد؟ از اين گذشته        
ـ     ، آيا اين نوع رف    )ص( با عصمت رسول   اخباراين    ايـشان هـيچ تناسـبي       ةتار با اخـالق كريمان
  دارد؟
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 ؛ نازل شده است)ص(اين آيات در شأن پيامبررساند كه  مذكور نمياز روايات   برخي   -ج

در  .ام مكتوم به آن جلسه نازل شده است بلكه تنها متضمن آن است كه در جريان ورود ابن
 ثـروتمنـدي بـاشــد كــه در       تواند مراد آن    آمده كه مي  » فأعرض عنه  «ة جمل ,برخي روايات 
  7.)1حديث  ( بود)ص(محضر رسول

ام مكتـوم    از ابـن )ص( دليل عبوس شدن و اعراض پيامبر     , در برخي از روايات مذكور     -د  
اند كه مبادا بزرگان حاضر در جلسه پندارند كه  كردهبيان جناب از اين     آن ةرا خوف و انديش   

: ، ج 13 (د و اين موجب رنجش و تنفر ايشان شود        هر كه به او ايمان آورده از قماش سفلگانن        
آيا اين حقيقت كه اكثر قريب به       . )203: ، ص 10:، ج 15؛  437: ، ص 5: ، ج 16؛  315: ، ص 6

 ةكه به آن حضرت ايمان آورده بودند، از افراد فقير و كم ارزش در جامع            اتفاق يا همگي آنان   
بر از آشكار شدنش بيمناك باشد؟      جاهلي بودند، چيزي بود كه بر كسي مخفي باشد، تا پيام          

  آيا اين امر از ديد بزرگان قريش پنهان بود كه با ورود آن نابينا برمال شود؟
   نيست)ص( آيات پيامبر اكرممراد: نظر دوم .2. 2

چون سيدمرتضي، شيخ طوسي، مال فتح اهللا كاشاني، فـيض            هم ,برخي از بزرگان شيعه     
توانـد در شـأن پيـامبر         بر آنند كه ايـن آيـات، نمـي         …ي و يكاشاني، عياشي، عالمه طباطبا   

رداني از فردي طالب هدايت را با اخالق   گ  گرامي اسالم نازل شده باشد و عبوس شدن و روي         
، 5: ، ج 23؛  437: ، ص 5: ، ج 16؛  268 :، ص 10:، ج 18(انـد     جناب در تـضاد ديـده      كريم آن 

  ).508-509: صص، 5: ، ج20؛ 203: ، ص10:، ج15؛ 284 :ص
از ظاهر آيه، چيزي كه داللت كنـد         -الف :هاي اين گروه    ل استدال ترين مهم .1. 2. 2
رسـاند    ني در آن اسـت كـه مـي        ي بلكه قرا  ؛ است وجود ندارد   )ص(كه مراد رسول اكرم    بر اين 

  ؛)، همان15، همان؛ 16 (مراد كس ديگري است
 نبـوده    در مواجهه با دشـمنان     )ص( از صفات پيامبر   ,عبوس شدن و روي گردانيدن     -ب

  ؛)، همان15، همان؛ 16 (است چه رسد به مؤمنان طالب هدايت
 آن حضرت نداشـته  ةتوجه به اغنيا و عدم توجه به فقرا، شباهتي با اخالق بزرگواران           -ت
  ؛)، همان15، همان، 16 (است
لـق عظـيم     را بـه خُ    )ص( خداوند رسول اكرم   ,كه در آن  » قلم« سوره   نخستينآيات   -ج

چگونـه ممكـن اسـت خداونـد        .  قبل از آيات مورد بحث بوده اسـت        8نيستوده، از لحاظ زما   
 رسولش را به خُلق عظيم بستايد و پس از چنـدي او             , به طور مطلق   ,متعال در ابتداي بعثت   

  ؛)همان، 15 (را براي يك چنين برخوردي توبيخ نمايد



 اه شيرازفصلنامه انديشه ديني دانشگ

  

110
ده شـ ل بعثـت نـازل      يـ كه از سور مكـي و در اوا       )214-215( شعرا   ةخداوند در سور   -د
و بالـت را از      اقوام نزديك خود را انذار كن و بـيم ده و پـر            «نمايد كه      به پيامبر امر مي    ،است

  .»كنند فرود آور روي تواضع براي مؤمناني كه از تو پيروي مي
چگونه ممكن است كه آن حضرت اين دستور خداوند متعال را در انذار نزديكانش كه از                

راي مؤمنـان را بـه فراموشـي سـپارد و خـالف آن            اند و نيز خفض جناح ب       اشراف قريش بوده  
  .عمل كند

 است دستور   )ص( حجر كه ناظر به آغاز دعوت علني پيامبر        ة سور 94 ة خداوند در آي   -ذ
 دسـتور بـه     ، همـين سـوره    88 ةدهد و اين در حالي است كـه در آيـ            اعراض از مشركين مي   
جنـاب ايـن     ت كـه آن   تـوان پـذيرف     آيـا مـي    ).همان(دهد    منين مي ؤخفض جناح در برابر م    

  ي كند؟ياعتنا  انجام آن بيبهدستورات صريح و روشن خداوند را به فراموشي سپارد يا 
 ةاين دسته از مفسران شيعه كه شأن نـزول آيـات را در بـار               :اين ديدگاه نقد   .2. 2. 2

  : شوند  خود به دو گروه تقسيم مي، در تبيين و توضيح آياتاند كسي جز پيامبر دانسته
دهند كـه     اي توضيح مي     ناخواسته آيات را به گونه     ،برخي از ايشان به هنگام تفسير     ) الف

، هرچنـد در    )ره(ييعالمه طباطبا از جمله   . شوند   منطبق مي  )ص(تنها بر شخص رسول اكرم    
  هفشارند و صراحتاً شـأن نـزول آيـات را در بـار              ي تفسير خود بر اين رأي پاي مي       يبخش روا 

آورند، در توضـيح و تبيـين آيـات بـه      دانند و بر آن استدالل مي  مي)ص(پيامبر كسي غير از 
بـراي نمونـه، پـس از       .  منطبق اسـت   )ص(اند كه تنها بر رسول اكرم       اي مطالب را آورده     گونه

بـه  » اما مـن جـاءك يـسعي      « :فرمايند   مي 8-10ي سوره در تفسير آيات      يتوضيح آيات ابتدا  
بـه آن كـس كـه شـتابان نـزدت           : است كـه  رساند آن     مي) جايگاه سخن (چه مقام    حسب آن 

 :ج ،15( ...تابي  برمي تو از او...پاك شود آموزد، متذكر و چه از معارف دين مي آيد تا به آن مي
در توضيح آيات مذكور است كـه بـر كـسي جـز     ) ره(اين بيان مرحوم عالمه ).203 :، ص 20

ديـن بـه مـردم و       آيـا آمـوزش معـارف       . تواند منطبق شـود     شخص رسول گرامي اسالم نمي    
 طهارت روحي و اخالقي ايشان جـز بـر رسـول        ،سازي جهت موعظه، تذكّر و در نتيجه       زمينه
 بزرگوارتواند خطاب به افراد ديگري باشد كه در محضر آن              است؟ آيا اين آيات مي     )ص(اكرم

  بودند؟
 ةلكن آيـات سـور    «: فرمايند  ي در اين باره مي    ياين در حالي است كه ايشان در بخش روا        

 ؛ است داللت روشني نـدارد     )ص( رسول خدا  ،كه مراد از شخص مورد عتاب      مورد بحث بر اين   
كه شـواهدي    نآاز اين باالتر    . گذارد  خبر نمي  دهد و انگشت روي صاحب       خبري مي  تنهابلكه  

دانـيم كـه     است، چون همـه مـي  )ص(خدا رسول كه منظور، غير ن ايهست كه داللت دارد بر    
، چه  9شده  جناب حتي با كفّار عبوس نمي      ده و آن  نبو) ص( خدا از صفات رسول  شدن  عبوس  



  و سورة عبس  ) ص(عصمت پيامبر

  

111
بـر ايـن روايـات وارد       ) ره( از اين كه بگذريم اشكال سيد مرتـضي        .رسد به مؤمنين رشديافته   

 نبوده و در طول حيات شريفش سابقه نداشته         )ص(پيامبراصوالً از اخالق    : گويد  است كه مي  
 حـضرت لـق آن    تعالي خُ  كه خداي  بگرداند، و با اين   كه دل اغنيا را به دست آورده و از فقرا رو          

وارد  كه به اتفـاق روايـات   ،»نون «ة مورد بحث، در سور  ةرا عظيم شمرده و قبل از نزول سور       
ـ «:  است نازل شده، فرموده  » اقرء «ة بعد از سور   ،هاي قرآن   ترتيب نزول سوره  در   ك لعلـي   وانّ
لقـي عظـيم داشـته باشـد و         بعثتش خُ د كه در اول     رو  ميچطور تصور   ) 4/قلم(» ق عظيم لُخُ

ـ ،اما پس از آن  بستايد،  به اين صفت    طور مطلق    هتعالي او را ب    خداي اي اعمـال   خـاطر پـاره   ه ب
تـو بـه اغنيـا      «د كـه    هـ اي را بـه او نـسبت د         نكوهيدهرفتار  لقي او را مذمت كند و چنين        خُ

گرداني،   فقرا روي مي   از   ،دست آوردن دل آنان    همتمايل هستي، هرچند كافر باشند، و براي ب       
  )203: ، ص20 :ج ،15(؟ »هرچند مؤمن و رشد يافته باشند

 حجر و با تذكر اين مطلب كه آيـات       88 شعراء و    215 با استناد به آيات      ،ايشان در ادامه  
هـا خداونـد رسـول       ل دعوت علني اسالم بـر آن حـضرت نـازل شـده و در آن               يمذكور در اوا  

 از ايشان تواضع در مقابل مؤمنين امر كرده اسـت، ايـن             خويش را به انذار مشركان و اعراض      
سازد كـه چگونـه ممكـن اسـت آن حـضرت بـدين آيـات و اوامـر الهـي                       سؤال را مطرح مي   

  د؟ني كرده باشيناتاع بي
برده چيزي است كه عقل به       از اين گذشته، زشتي عمل نام     « : فرمايد  ايشان در ادامه مي   

 و چنين قبيح ؛)ص(فر است، تا چه رسد به خاتم انبيا     لي از آن متن   قكند و هر عا     آن حكم مي  
  ).204 :، صهمان(» …عقلي احتياج به نهي لفظي ندارد

ضي آشـكار در تفـسير آيـات و مـراد           قـ  تنا ،دآيـ   اين سطور به دست مي     ةمطالعاز  چه   آن
  . تعالي است حق

 نـزول  اند كـه منطبـق بـا شـأن     اي توضيح داده  آيات را به گونه   برخي ديگر از ايشان     ) ب
 بـه   )ص( خود را در تطبيق آيات بر غير رسـول اكـرم           ،مورد قبول ايشان است، اما به روشني      

ر فتنفعـه   او يـذّكّ   «ةدر تفـسير آيـ    ) ره(مرحوم فيض  ،براي نمونه . اند  حمت انداخته زف و   تكلّ
ومـا عليـك اال      «ةو در ذيل آي   »  فتنفعه الذكري  )ص(او يذكّره الرسول  «: فرمايد  مي» الذكري

  ).284 :، ص5: ، ج23(»…اًاذا كان غني ٍاي التبالي أزكياً كان او غير زكي«فرمايد مي» ييزّكّ
ومـا   «ة و گرداندن مفهوم آيـ  10 نخست ةدر آي » الرسول«مقدر ساختن بدون دليل موجه      

كـه   بـه ايـن   » بر تو گناهي نيست كه وي پاك نگردد       «: كه بدين معنا است   »  يزّكّي عليك االّ 
دهي كه پاك و تزكيـه شـده باشـد يـا              روتمند باشد تو ديگر اهميتي نمي     هرگاه او غني و ث    «

  .رسد آميز و قبول آن دور از ذهن به نظر مي  تكلّف،؛ به وضوح11»ناپاك و پليد
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 هـيچ مـوردي يافـت       قـرآن كـه، در      ديگري كه بر اين نظر وارد اسـت ايـن          ةاشكال عمد 

قدر قابـل اعتنـا دانـسته         شان را آن  شود كه خداوند متعال كسي از مشركان يا بزرگان اي           نمي
تعالي    مخاطب خويش قرار دهد و اساساً دأب و روش كالم حق           ،باشد كه اين گونه به تفصيل     

 بـه ويـژه بـا توجـه بـه           ،)ص( پس تطبيق آيات مذكور بر غير رسول اكرم        ؛خالف آن است   بر
  .آميز است ها بسيار دشوار و تكلف مضامين آن

  
  يد بررسي آيات از منظري جد.3

رسد هر يك از دو رأي يادشده پيرامون آيات مـورد بحـث، بيـانگر بخـشي از                    به نظر مي    
و است   در شأن رسول گرامي اسالم       اًآيات مذكور نه تمام   .  آن است  ةحقيقت ماجرا، و نه هم    

قـسمتي در شـأن   :  بلكـه دو بخـش مجـزا دارد       ؛اميـه   نه همگي در شأن يكي از بزرگان بنـي        
بـا  اثبات ايـن مـدعا در دو مقدمـه و سـپس             .  ثروتمند قريشي  ةبار و قسمتي در     )ص(پيامبر

  :شود  آيات مورد بحث ارائه ميتوجه به متنِ
   روايات شأن نزول: مقدمه اول .1. 3

اي بـا     روايات شأن نزول اهل سنت و شيعه بر اين نكته اتفاق دارنـد كـه چنـين جلـسه                  
 همگـي   چنـين   هـم . ده بـود   و بزرگ يا بزرگاني از قريش تشكيل شـ         )ص(حضور رسول اكرم  

ختالف تنهـا   ما ا ا.  مكتوم بود  ام  كه جهت استرشاد بر ايشان وارد شد، ابن        متضمن آنند كه آن   
كـه عبـوس    آن رساند مياست،  نقل شده   شيعه  كه از طريق    روايات  برخي از   در اين است كه     

، 10: ، ج15؛ 437: ، ص5: ، ج16 ؛143: ، ص10: ج، 22( بود اميه ز بني ثروتمند افرديشد 
  .)284: ، ص5: ، ج23؛ 427: ، ص4: ، ج8؛ 204: ص
  جعل روايات از طريق )ص(جريان تخريب شخصيت پيامبر:  دومهمقدم .2. 3

ايـشان، حركتـي     و به ويژه پس از دعوت علني         )ص(از ابتداي بعثت رسول گرامي اسالم     
ايـن  .  آن حضرت شـكل گرفـت      ةه جهت تخريب وج   شده از طرف دشمنان اسالم     ساماندهي

 آن  تهديـد يـا    مقـام و      و  مـال  ز راه پيـشنهاد   جنـاب ا   پس از نااميدي از بازداشتن آن     جريان  
ه ايـشان را سـاحر، مجنـون، كـاهن و شـاعر             ك   چنان ،، شدت بيشتري به خود گرفت     حضرت
بـه ناچـار و در    ،اينان پس از پيروزي پيامبر و مسلمين و فـتح مكـه      . )30-29/طور (ناميدند

ـ   ،هـاي علنـي    ت تخريبي خويش را از تهمت      فعالي ،پوشش اسالم   جعـل  ة بـه فعاليـت مخفيان
) ص(خـدا  رسـول سـبب بـود كـه     بـدين . جناب تغيير دادند روايات و منسوب كردن آن به آن  

هر كس عمداً سـخني را بـه دروغ        :  فليتبوء مقعده من النار    داًمن كذب علي متعم   «: فرمودند
  .)170: ، ص25(» د بودخواهدوزخ به من نسبت دهد، جايگاهش در آتش 
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جناب اين مطلـب   كه آن) همان(رساند  هاي اين روايت است مي تواتر لفظي كه از ويژگي   

 ةتـوان ايـن صـحن       رو مـي    از اين . اند  هاي فراوان در جمع مسلمين مطرح كرده        را در موقعيت  
در ) حـديث يادشـده   ( بر ايـن مطلـب       )ص(تاريخي را بازسازي كرد كه تداوم و تأكيد پيامبر        

  .ه است جعل روايات بر عليه آن حضرت بودةشده و گسترد تقابل با جريان سازماندهي
بـراي عملـي كـردن       دشـمنان اسـالم آزادي عمـل بيـشتري           ،)ص(پس از رحلت پيامبر   

 قـرآن و به منظور تحريف معنـوي        كه در اين راستا   از جمله مواردي    . نديافت خويش   ةخواست
توان بـه روايـات     مي،كه براي نمونهبود  نزول آيات    همت اينان قرار گرفت، روايات شأن      ةوج

 احـزاب   ة سـور  37و  ) افـسانه غرانيـق   ( حـج    ة سـور  53 نجم،   ة سور 17-20شأن نزول آيات    
  . اشاره كرد)  با زينب بنت جحش)ص(ازدواج پيامبر(

تـوان     عبس مـي   ة روايات شأن نزول سور    ةارب يادشده در    ةاي كه از پيوند دو مقدم       نتيجه
 با افراد متنفذي از قريش )ص(تشكيل جلسه پيامبر(كه هرچند اصل ماجرا     د اين دست آور   به

به جهت هدايت ايشان، آمدن ابن ام مكتوم، عبوس شدن فـردي از آمـدن او و نـزول آيـات                     
وجود داشته است، جريان يادشده در تحريـف ايـن روايـات    )  عبس در اين باره   ةابتدايي سور 

يشتري نسبت به شأن نزول ديگر آيات يادشده مقصود خود          كار ننشسته، بلكه با ظرافت ب      بي
 ةهاي مجهول بودن اين روايات تضاد آن با آيـ           ترين نشانه   از روشن . را به انجام رسانيده است    

 قلم است كه خداوند عظيم رسولش را به طور مطلق به داشتن خلق عظيم توصـيف    ة سور 4
  .كرده است

  )3-10آيات (به سياق خطاب ) 2و1 آيات( آيات از سياق غايب اتتفلا. 3. 3
. دهد كه اين آيات دو دسته كامالً متمايزنـد           عبس نشان مي   ة سور ييتوجه به آيات ابتدا   

ومـا  : ( بـه صـورت مخاطـب      10 تـا    3و آيات    .)…يعبس و تولّ  : ( به صورت غايب   2و1آيات  
  )....يدريك لعلّه يزّكّي

 ديـد  از  مـسلماً ، چه بوده استكه چرا آيات بدين صورت آمده و حكمت و فلسفه آن           اين
: انـد  بعضي گفتـه «: فرمايند  در اين باره مي   ) ره(يي طباطبا هعالم. مفسران مخفي نمانده است   

 ضـمير غايـب    بزرگوار به باشد تعبير از آن)ص( رسول خدا ، كه شخص مورد عتاب     اين بر بنا
فهمانـد آن كـسي    ب،جناب اشاره كند و به طور كنايه      براي اين بود كه به قداست ساحت آن       

 سر   حضرت  نبوده، چون مثل چنين عملي از مثل آن        )ص(كه چنين عملي كرده رسول خدا     
نيز قداست ساحت آن    مخاطب ساخته   ب  خطا ضمير   ابرا  ايشان   كه   ،زند و در نوبت دوم      نمي

عـد از اعـراض، اجـالل و         ب الِـعد از ايحاش و اقب     ب ور بوده، چون هميشه ايناسِ    ـحضرت منظ 
: دنفرماي   سپس ايشان در بيان نظر خود مي       .)200:، ص 10: ج،  15(» طرف است احترامي از   

نيـازي ورزد، تـو بـه او توجـه         هـر كـس بـي     (اما اين سخن صحيح نيست، چون با خطـاب          «
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بيـشتر اسـت و بـه طـور         ) عبس و تـولّي    (ةسازد و توبيخ در آن از توبيخ در آي          نمي) كني  مي
  ).200:، ص10: ج، 15(»  هيچ ايناسي هم در آن نيست،قطع

 آيـات را در شـأن پيـامبر         ،)ره(خـالف عالمـه طباطبـايي      كه بر  رغم اين به  فخررازي نيز   
نظـري  من توبيخ شديدتري است     ضكه التفات سياق از غيب به خطاب مت         اما در اين   ،داند  مي

چه از رسـول اهللا سـر زد و          بدان كه در خبر دادن از آن      «: گويد  او مي . دارد) ره(همانند عالمه 
پس اقبال و روي آوردن به او به صورت خطاب، دليلي بر زيادتي انكار و توبيخ است، مانند               س

كنـد و سـپس       كسي كه از فردي كه نسبت به او جنايتي مرتكب شده به مردم شكايت مـي               
آورد، زيرا شكايت به صورت رودررو و ازجهت توبيخ و سرزنش و حجت               روي به آن جاني مي    
  12).331: ، ص10: ، ج10؛ مان، ه21(آوردن شديدتر است 

اند كه در اين لطفـي عظـيم از           گفته«: فرمايد  او مي .  دارد ياما مرحوم طبرسي نظر ديگر    
 او را مخاطب نـساخت و       ،باشد كه در باب عبوس شدن       جانب خداوند نسبت به پيامبرش مي     

و «:اما هنگامي كه از آن گذشت، به خطاب بازگشت و گفت! »عبوس شدي: عبست«: نفرمود
  ).437 :، ص5: ، ج16(» داني؟ و چه مي: ما يدريك

جـا كـه قـول مخـالفي       از آن،كنـد  البته هرچند اين سخن پيشينيان است كه نقـل مـي       
 چنـين  يادشـده  اخـتالف التفـات در آيـات       ةبـار رساند كه خود نيز احتماالً در         آورد، مي   نمي

  .ستا  نظري داشته
 ةبايد توجه داشت كه نظر اين بزرگواران در التفات آيات از غيب به خطاب همه بـر پايـ                  

كه مراد از   اين-2 ، شأن نزول مورد قبول هر گروه از مفسران   -1: دو پيش فرض استوار است    
 :تي كه سياق خطاب دارند يـك نفـر اسـت   آن شخص، چه در آياتي كه سياق غيب و چه آيا   

جا كه دريافت و فهم اختالف سـياق         به تعبير ديگر از آن    . ديگريشخص   يا   )ص(رسول اكرم 
  .اند ها كامالً تأثيرگذار بوده تا حد زيادي امري ذوقي است، موارد يادشده در اين برداشت

  نكته قابل تأمل. 4. 3
 و 2 و1د مـورد نظـر در آيـات   افـر اكه  است ناينمايد،  تر مي چه به حقيقت نزديك    اما آن 

ده اسـت   ش باعث   ، كامالً متفاوتند و عدم توجه به اين نكته كليدي و بسيار مهم            3-10آيات  
كه مباحث تفسيري در ذيل اين آيات مـسير صـحيحي نپيمايـد و مفـسران را در دو گـروه                     

  .مخالف قرار دهد
 يك شـخص يـا يـك گـروه     ةه در باركنيستند كه آيات مذكور از جمله آياتي       توضيح آن 

اند كـه بـا ايجـاز بيـان شـده و هـر             بلكه از آياتي   ؛خاص بوده و تنها اختالف در التفات دارند       
ر در جمع   ي، اما به دليل يكسان بودن ضما      اي اشاره دارد    يا افراد جداگانه  فرد  به  بخشي از آن    

. ت دارنـد، مـشتبه شـده اسـت        و تأنيث، با آياتي كه تنها دگرگوني در التفـا          فراد و تذكير  إو  
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   تر شدن بهتر مطلـب، كمـك خواهـد            در روشن  ، مشابه آيات مورد بحث    توجه به برخي آيات

  :توان به دو دسته تقسيم كرد اين آيات را مي .كرد
 شخص يا گروه خاصي است در حـالي كـه قـسمت        ة آياتي كه قسمتي از آن در بار       :الف

بـراي  . فراد يا تذكير و تأنيـث متفاوتنـد       إر جمع و     فرد يا گروه ديگري كه د      ةديگر آن در بار   
گناهي آن حضرت، از قـول عزيـز مـصر ايـن چنـين              يوسف، پس از اثبات بي     ة در سور  ،مثال

ترجمـه  » ك كنـت مـن الخـاطئين      يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنبك إنّ       «: آمده است 
 بخـشش و    اي يوسـف از ايـن درگـذر و برگنـاه خـويش طلـب              «:محض اين آيه چنين است    

  ).29/يوسف(» آمرزش كن كه همانا تو از خطاكاراني
مؤنث و مذكر در اين آيه درنظـر گرفتـه نـشود و يـا بـه                  ريواضح است اگر اختالف ضما    

گونـه    اين، از آيات)گونه كه در زبان فارسي همان( در زبان عرب نبود ويژگي اگر اين    ،عبارتي
» اسـتغفري لـذنبك   «و  » اعرض عن هذا  «ه  شود كه دو فعل امري كه در آيه آمد          مستفاد مي 

با ايـن فـرض،   .  بدان جهت كه در ابتدا او را مخاطب ساخته است        ،است) ع(خطاب به يوسف  
نظر از اختالف ضماير در مذكر و مؤنث مخاطب، تنها با توجه به آيات پيـشين و                  يعني صرف 
ر از گناه، خطـاب     توانيم متوجه شويم كه امر به استغفا         اين جريان است كه مي     13فضاي كلي 

 مـذكور   ةاما اختالف ضماير در آيـ     .  زيرا او بود كه بر گناه همت گماشت        ؛به زليخا بوده است   
: اين زحمت را از دوش مخاطب خود برداشته و روشن است كه مفهوم صحيح آن اين اسـت                 

  .»...برگناه خويش استغفار كن) واي زليخا( از اين درگذر ،اي يوسف«
 احزاب است كه در ابتـداي آن، روي سـخن بـا زنـان               ة سور 34تا   31 آيات   ، ديگر ةنمون

 بـه  ،33 ة مطالب با ضمير جمع مؤنث مخاطب آمده است، اما در ميان آي            ةپيامبر است و هم   
و قرن في بيـوتكنّ     «: يابد   يادشده به ضمير جمع مذكر مخاطب تغيير مي        هايباره ضمير  يك

  و أطعن اهللا و رسوله، انّما يريـد        ه و اتين الزكو   ه االولي و أقمن الصلو    هوالتبرّجن تبرّج الجاهلي  
:  اين آيه چنين است    رف ص ة ترجم .»اهللا ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً        

ـ              هاي خود بمانيد و هم      و در خانه  « پـاي  ه  چون جاهليت نخـستين ظـاهر نـشويد و نمـاز را ب
خواهد پليدي و گناه را  د؛ خداوند مي  داريد، زكات را ادا كنيد و خدا و رسولش را اطاعت كني           

 ، بعـد  ة اين در حـالي اسـت كـه در آيـ           ؛»بيت دور كند و كامالً شما را پاك سازد          از شما اهل  
  .گردد دوباره ضماير به جمع مؤنث مخاطب باز مي

 روي سخن از زنان پيامبر به افراد ديگري كـه از            ، آيه يادشدةروشن است كه در قسمت      
حال اگر اين اخـتالف ضـماير در جمـع          . ستند متوجه گرديده است   ايشان و جنس ايشان ني    

توانست اين اخـتالف      مؤنث مخاطب و جمع مذكر مخاطب وجود نداشت، تنها عاملي كه مي           
در خطاب و توجه را روشن سازد، همان اختالف در لحن دو قسمت متفاوت آيه است كه در                  
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نمايـد،    صـادر مـي  )ص( زنان پيامبر اكـرم آلود اوامري را خطاب به ابتدا و انتها با لحني عتاب    

  14.دهد  خبر از طهارت و عصمت اهل بيت مي،ولي در ميانه
اند، يعني هر قسمت از آن به فرد يا گروه خاصي اشاره              دريافت پيام آياتي كه اين چنين     

؛ از ديگر مختلفند، روشن و واضح اسـت  دارد كه به نحوي در مرجع ضماير يا مانند آن با يك      
  . مفسران در بيان مراد آن اختالف چنداني ندارنداين رو
 فرد ، ديگري فرد يا گروه خاصي مورد نظر است و در بخش    ، آياتي كه در بخشي از آن      :ب

يا گروه ديگر، اما اين دو فرد يا دو گروه در مواردي مانند تذكير و تأنيث و يا جمـع و إفـراد                       
طلبد   تري از آيات پيشين مي     دقت فزون  ،مسلماً فهم درست آياتي با چنين ويژگي      . يكسانند

 110 ةبراي نمونه در آيـ . پذير نباشد اين مهم امكان) ع(بيت  اهل  ةو چه بسا بدون تبيين ائم 
أنهم قـد كُـذبوا       حتي اذا استيئس الرسل و ظنّوا       «: فرمايد  خداوند متعال مي  ) ع( يوسف ةسور

 تـا هنگـامي كـه رسـوالن         ؛م المجـرمين  عن القو   بأسنا دجاءهم نصرنا فنجي من نشاء و اليرَ      
ها دروغ گفته شده ياري ما ايشان را آمد، پس        تحقيق به آن  ه  مأيوس شدند و پنداشتند كه ب     

  .»شود دهيم و عذاب ما از گروه گناهكاران بازگردانده نمي كه را بخواهيم نجات مي آن
 اسـت كـه     گيـرد آن    تصوري كه از قرائت آيه در ابتداي امر در ذهن مخاطب شـكل مـي              

بـه ايـشان دروغ گفتـه    ) از جانب خداوند متعال(رسوالن الهي مأيوس شدند و پنداشتند كه      
مقام واال، ،  با عصمتشدت، امري كه به ...رسد كه سرانجام ياري خدا فرا مي شده است، تا آن

 امـا از آن روي كـه در ابتـداي           ؛هاي الهي منافات دارد     اطمينان و يقين كامل ايشان به وعده      
 مراجع ضماير جمـع     ةابتدا و ناخوداگاه هم   در   سخن از رسوالن الهي است، هر مخاطبي         ،يهآ

گردانـد و در فهـم        بـاز مـي   » رسـل «را به   » كذبوا«و  » اّنهم«،  »ظنّوا«ب در واژگان    يمذكر غا 
به همين دليل نظر مفسران در تفسير و تبيين مراد حق تعالي از     . رود  درست آيه به خطا مي    

  :شود ها اشاره مي  آناوت است كه به اهمآيه مذكور متف
به مردمي كه رسوالن به سوي ايشان فرستاده شده بودند و در            » ظنّوا«مرجع ضماير در    

كـه   تـا ايـن   «: شـود   چنـين مـي    گردد و لذا مفهوم آيه اين       به رسوالن باز مي   » وابذكُقد  انّهم  «
شان پنداشتند كه بـه رسـوالن       رسوالن از ايمان آوردن اقوام خويش مأيوس شدند و اقوام اي          

آورنـد، از جانـب خداونـد دروغ           عذاب و هالكت افرادي كه به آنان ايمان نمي         ةدر مورد وعد  
  ). 207: ، ص3: ، ج16؛ 226 :، ص8: ج، 21(» گفته شده است

كـه چگونـه مرجـع ضـمير در          رسد و آن ايـن       اين بيان از آيه، اشكالي به نظر مي        ةدر بار   
در جـواب   . گردد، در حالي كه قبالً سخني از ايشان نرفته بـود            يهم بازمي به مرسل ال  » ظنّوا«

 به كساني كه رسوالن     كند   مي داللت) به صورت التزامي  (ذكر رسوالن   : اند  اين اشكال فرموده  
 قبل شـده اسـت،      ةذكر ايشان در آي   : توان گفت    مي چنين  هم. به سوي ايشان فرستاده شدند    
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» ... الّذين مـن قـبلهم     هروا في االرض فينظروا كيف كان عاقب      افلم يسي «: فرمايد  جا كه مي   آن

، 8: ج،  21(گـردد     پس ضمير به كساني كه قبل از ايشان پيامبران را تكذيب كردند، باز مـي              
  ).200:، ص10: ج، 15؛ 226: ص

: گردد و مفهـوم آيـه چنـين اسـت      ضماير در تمامي واژگان مذكور به رسوالن باز مي   -2
 وعـده داده شـد دروغ گفتـه         )از طرف خداونـد    (چه  كه به ايشان در آن     پيامبران پنداشتند «

  .»شده است
ايـن امـر بـه      : اند  عباس، در توجيه آن آورده      برخي از مفسران پس از نقل اين قول از ابن           

شد    يعني چون رسوالن نيز از جنس بشر بودند، كار چنان سخت مي            ؛دليل ضعف بشري بود   
، 27(طرف خداوند به ايشان خالف واقع وعده داده شده است           پنداشتند از     كه ايشان نيز مي   

  .)همان
 ؛ با روح آيات قرآن منافات دارد      بدون شك اين بيان همان برداشت از ظاهر آيه است كه            

 زيـرا بـراي   ؛ايـن بعيـد اسـت   : انـد   در رد آن گفته ،لذا برخي از مفسران پس از نقل اين قول        
 پـس   ؛شـود    از ايمان خارج مي    ، بلكه به آن   ،وغ برد مؤمن جايز نيست كه به خداوند گمان در       

  ).207: ، ص3: ج، 16؛ همان، 21(چگونه مانند آن بر پيامبران الهي جايز باشد 
: شـود  و مفهـوم آيـه چنـين مـي     گردد   به رسوالن باز مي    بيان شده ضماير در واژگان     -3

ند كه به شما پيامبران اظهار كرد و( ايمان دادند ةرسوالن دانستند كه آنان كه به ايشان وعد    
چـه اظهـار ايمـان كردنـد، دروغ گفتنـد            كـه در آن    خالف آن كردند، يـا ايـن      ) ايمان آورديم 

  ).همان(
مـردم  : گردد و مفهوم آيه چنين است باز مي» مرسل اليهم«ضمير در هر سه واژه به     -4

 الهـي نـازل     كه اگر ايمـان نياورنـد، عـذاب         اين ةپنداشتند كه به ايشان دربار    » مرسل اليهم «
 خداوند عـذاب را از ايـشان    از آن جهت پديد آمد كه     و اين    ( شده است   گردد، دروغ گفته    مي

  .)همان( )به تأخير انداخت و بدانان مهلت داد
» ظن« مفهوم   ،»استيئس«ق فعل   چون متعلَّ   مواردي هم  ،شود  گونه كه مشاهده مي    همان  
ترين     اند، اما مهم تعالي دخيل بوده اد حق در اختالف برداشت مفهوم آيه و مر    …و» ظنّوا«در  

در . بوده است » وابذقدكُ«و  » انّهم«،  »واظنّ«مرجع ضماير در كلمات      عامل همان اختالف در   
رسيده، فصل الخطاب اين بحث اسـت كـه         ) ليهم السالم ع(چه از ائمه معصومين     آن ،اين باره 

و موارد ذكرشده در نظر اول بـر        ) هر(يي طباطبا هنظر برخي از مفسران از جمله مرحوم عالم       
بن موسـي     ضرت علي  ح اي از   ه در روايت است كه مأمون در جلسه        ك چنان. آن منطبق است  

. بلـي : گوييـد كـه انبيـا معـصومند؟ فرمودنـد           مگر شما نمي  ! رسول اهللا   يابن: پرسيد) ع(الرضا
 ةپس بفرما آي  ) دگوي  كند، در نهايت مي     مأمون پس از سؤاالتي كه در اين باره از حضرت مي          (
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ـ           « خداونـد  : فرمودنـد ) ع(چيـست؟ امـام   » ...وابذحتي اذا استيئس الرسل و ظنّوا انهـم قـد كُ

كه رسوالن از قوم خود مأيوس شدند و قوم ايشان گمان كردند كه رسـوالن            تا آن : فرمايد  مي
  ).282 :ص، 11 :، ج15(اند، در اين موقع بود كه ياري ما ايشان را دريافت  را دروغ خبر داده

ت و نيز    عبس از قبيل اين آيات است و عدم اختالف در كمي           ة آيات سور  ،به نظر نگارنده    
 شده كه تنها ناظر بـه يـك         وهمدر آيات مذكور، باعث اين ت     )  ضماير تذكير و تأنيث  (كيفيت  

  .شخص بوده و اختالف در آن فقط در سياق غيب و خطاب است
  بازگشت به اصل بحث. 5. 3

بـا مطالعـه و دقـت در        . گرديم  ازميب عبس   ةي سور ي به آيات ابتدا   ،اين مقدمات اكنون با     
گونه آشـكار    چه در روايات مختلف پيرامون آن آمده است، حقيقت امر اين           آيات مذكور و آن   

 با يكي يا تعدادي از اشراف و بزرگان از مـشركين قـريش              )ص(پيامبر گرامي اسالم   :شود  مي
 ويژه، دعوت مدعوين به اسالم،      ةهدف آن حضرت در اين جلس     . تشكيل داده بودند  اي    جلسه

جنـاب در ايـن بـاره        روشن است كـه آن    .  سعادت ابدي آنان بود    ،هدايت، ارشاد و در نهايت    
       گونـه    او را ايـن    ، كـريم  قـرآن ه   كـ  اند، چنـان     تصور داشته  اهتمام و سعي بليغ و فزون از حد

لعلّك باخع نفـسك    «،  )128/توبه(» مف رحي وحريص عليكم بالمؤمنين رؤ   «: كند  توصيف مي 
 بهذا الحـديث    افلعلّك باخع نفسك علي اثارهم ان لم يؤمنو       «،  )3/شعراء(» االّ يكونوا مؤمنين  

گونـه   و نيز در اين جهت است كه خداوند متعال از روي مالطفت به او ايـن               ) 6/كهف( »أسفاً
). 1-3/طـه (» ...لمـن يخـشي    هطه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقي، االّ تذكر       «: كند  خطاب مي 

 آن حـضرت در     ة تالش بـي وقفـ     ، و در پي آن    )ص(مسلماً اين حرص و شدت اشتياق پيامبر      
 للعالمين  تحمر چه آن حضرت     ؛شده است   جهت ايمان آوردن افراد، شامل حال همگان مي       

 فوز عظيم و سعادت حقيقي      ،است و بهتر از هر كس به عواقب شديد عدم ايمان و در مقابل             
ي يكوشـد كـه همـه را از آن گرفتـاري هولنـاك رهـا        ناپذير مي   آگاهي دارد و خستگي    ايمان

به لحاظ همين جهت، طبيعي است كه ايـشان نـسبت بـه         .  بدان فوز عظيم برساند    ،بخشيده
ايمان سران قوم اهتمامي ويژه داشته باشند؛ زيرا اين يك واقعيت اجتماعي و تاريخي اسـت                

ينـي را  يگذار جامعه راه و روشي را در پيش گيرند و يا رسم و آ  كه هرگاه افراد متنفذ و تأثير     
رونـد و بـدين جهـت اسـت كـه در             مي مردم تحت تأثير قرار گرفته، بدان راه         ةبپذيرند، عام 

يـوم نـدعوا     «:شـد خواهند  قيامت نيز هر گروه در پي پيشوا و رهبر خويش به محشر حاضر              
  ).98/هود(» ... فأوردهم النّاره القياميقدم قومه«يا ) 71/اسراء(» كلّ اناس بامامهم

اين گذشته از آن است كه عدم گرايش بزرگان هر جامعه به مرام و مسلكي، مقاومـت و                    
كننـد و از      اي استفاده مي    انگيزد و براي ايجاد مانع از هر وسيله         ممانعت شديد ايشان را برمي    

 الهـي و مـصلحان      ييـا  واقعيتـي كـه در سرگذشـت تمـام انب          ؛ورزنـد   هيچ تالشي دريغ نمي   
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 ،در اثناي اين جلـسه    . اي كامالً طبيعي بود     پس تشكيل چنين جلسه   . نمايان است اجتماعي  

 )ص(كه روايات بيانگر آن است كه در موقعيت بسيار حساسي قرار داشت و گويا رسول اكرم               
 ابن ام  باره عبداهللا ند، به يك ا  پنداشتند كه مخاطبان ايشان در شُرف هدايت و قبول اسالم           مي

چـه خداونـد بـدو       شود و از آن حضرت طلب تالوت آيـات الهـي و تعلـيم آن                مكتوم وارد مي  
  :جا چند نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت در اين .نمايد آموخته است مي

 اسـت كـه بـه       15ام مكتوم از آن جهت كه فردي نابينا بود، بسيار طبيعـي             كه ابن  آن: اول
طرف آن اشراف رود و در كنار ايشان و مماس بـا آنـان بايـستد يـا                  هنگام ورود به جلسه به      

 و رودررو و قاعـدتاً در       هبنشيند، به ويژه با توجه به شرايط خاص جلسه كه حـضرت مـشافه             
  .كرده است گو مي و  مكاني بسيار نزديك با ايشان نجوا و گفتةفاصل

سـتكبار و نخـوتي كـه    طبيعي است كه با توجه بـه خـوي اشـرافي و ا    كامالً  كه   اين: دوم
 ايـشان مثـال زدنـي بـوده         كبر و خودبيني  معموالً اشراف دارند و مخصوصاً سران قريش كه         

پوش به نزديكشان بسيار متألم و ناراحت شوند و لـذا            است، از آمدن يك نابيناي فقير و ژنده       
 اشـراف   ةلق و خوي متكبران   اين مطلب طبيعت قضيه و خُ     . روي درهم كشند و عبوس شوند     

 و عبـوس    چنين پيـشامدي  ذكور است و اگر امر مخير شود به عبوس شدن يك اشرافي از              م
 ، خـصوصي وي   ةحضور نابيناي طالب هدايت در جلس     لق عظيم از    شدن پيامبر متخلق به خُ    

  .كند هيچ فرد منصفي حكم به مورد دوم نمي
ي كـه   يجـا   اول گفتـيم، از آن     ةچه در نكتـ     با توجه به آن    ،)ص( رسول اكرم  ين كه ا: سوم

است، و از آن جهت كه داراي اخالقي اسـت بـس واال كـه خداونـد او را                   »  للعالمين ترحم«
 مكتوم به   ّ  ام  ستايد و بدان روي كه مأمور به خفض جناح براي مؤمنان است، از آمدن ابن                مي
 نشدند، اما تنها به جهـت موقعيـت خـاص جلـسه و بـه دليـل              روي ناراحت و ترش  وجه    هيچ
اشتند ايمان آوردن آن سران راه را براي ايمان عامه مردم، گـسترش اسـالم و                پند  كه مي  اين

 مكتـوم و  ام  سعادت بشريت هموار خواهد كرد، از بين پاسخ مثبت و توجه به ابـن          ،در نهايت 
با غفلت از توجـه بـه       ، لذا   ندگوي با مشركين، مورد دوم را برگزيد       و    توجه ويژه و گفت    ةادام

  .ند با آن سران ادامه داد به سخنان خويشآن فقير
شده و اين حقايق كه فضاي واقعه و طبيعـت قـضيه   ياداكنون با در نظر گرفتن مقدمات   

  :افكنيم رويم و نگاهي دوباره به آن مي سازد، به سراغ آيات مي آن را براي ما روشن مي
 يعنـي آن سردسـته      ؛»كه آن نابينـا بـه نـزدش آمـد          عبوس شد و روي گردانيد، از اين      «  

 مكتوم نابينا و فقير نزدش آمد ناراحت شـد و از روي نخـوت و               ام  كه ابن  افران متكبر از اين   ك
  . چهره در هم كشيد و روي گردانيد،غرور
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 خداوند متعال براي بيان زشتي ايـن عمـل و ايـن خـوي ناپـسند بزرگـان                   ،در اين آيات    

گـردان و     مـت الهـي روي    كه آنـان از رح     آورد، كنايه از آن     شرك، آيات را در سياق غيبت مي      
دهد و سريع از      لذا تنها از اين اتفاق خبر مي      . داند  دورند و خداوند ايشان را اليق خطاب نمي       

 مكتوم و ناراحت شدن آن ثروتمند مشرك        ام   ناظر به ورود ابن    2 و   1پس آيات   . گذرد  آن مي 
  .و متكبر خواهد بود

چـه در ايـن      ه و با توجه به آن      را مخاطب قرار داد    )ص(سپس خداوند متعال رسول اكرم      
ماجرا از آن حضرت سرزده، كه همان توجه و عنايت ويژه به هـدايت سـران شـرك و عـدم                     

كنـد و از وي        مكتوم بوده است، با مالطفت او را از اين روش نهـي مـي              ام  توجه خاص به ابن   
يات پس آ . جوي نمايد   خواهد كه همت خويش را مصروف هدايت و ارشاد طالبان حقيقت            مي
ما انزلنا عليك القرآن لتـشقي،      «:  به بعد سوره عبس در سياق آياتي از اين قبيل است كه            3

لذا ). 3 /شعرا(» ...لعلك باخع نفسك االّ يكونوا مؤمنين     «و  ) 3و2/طه(»  لمن يخشي  هاال تذكر 
را صرف ارشاد    اي رسول ما، چگونه تو اكثر هم و غم خود         : (فرمايد  خطاب به آن حضرت مي    

و تـو   «). شـوي   اي كه از توجه شايسته به ديگران غافل مي          كني به گونه    ن مشرك مي  آن سرا 
د يا متذكر شده و اين تذكر او را سودمند شوداني شايد كه آن فرد كور تزكيه و پاك           چه مي 

داري،     بدو مصروف مـي     )ويژه خويش را  (ورزد، پس تو همت       نيازي مي   اما كسي كه بي   . افتد
اما .  تزكيه و پاك نگردد)آن فرد يا افراد ثروتمند و متنفذ(ي نيست كه در حالي كه بر تو باك

ـ  (آيد در حالي كه خشيت        كسي كه شتابان به سوي تو مي       دارد، پـس تـو از او       ) دله  الهي ب
نـه ايـن روش     ؛  ، فمـن شـاء ذكـره      هكالّ انّهـا تـذكر     «.»كني  ه نمي ورزي و بدو توج     غفلت مي 

زيـرا آن تـذكره موجـب       ( انذار و ارشاد همگـاني اسـت          تو تنها تذكر،   ةمطلوبي نيست، وظيف  
 از آن )چه ثروتمند متنفذ و چه نابيناي فقير( پس هر كس خواهد   ) است )ها انسان(يادآوري  
  .»پند گيرد

اشـاره   تر گونه كه پيش اين حقيقت ماجرا است كه آيات بدان كامالً اشعار دارد، اما همان         
كـه عبـوس شـد رسـول      آنرسـاند   گون شـد كـه مـي   اي دگر شد، روايات شأن نزول به گونه 

جـا گـستاخانه پـيش رفتنـد كـه در برخـي از        است و در اين جريان تا بـدان  بوده   )ص(اكرم
، 5: ، ج13؛ 50: ، ص30: ج، 17(روايات آوردند كه خداوند پيامبر خويش را عمالً تنبيه كرد 

  ).315: ص
ــه        ــري ك ــب ديگ ــه مطل ــه ب ــا توج ــات ب ــن رواي ــودن اي ــاختگي ب ــل س ــات اه در رواي
كـه فـرد مـشرك كـه مخاطـب           شود و آن اين     بهتر نمودار مي  است  آمده  ) السالم ليهمع(بيت

، 5: ج، 16 (16اميه بوده اسـت      در آن جلسه بود، يكي از بزرگان و اشراف بني          )ص(رسول خدا 
 چـه بـر سـر       ،دسـت گـرفتن قـدرت     ه  اميه بعد از ب     و اين واقعيت تاريخي كه بني     ) 437: ص
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دند و چه مقدار روايات نادرست و سخيف جعل كردند، خود شاهد ديگري بر اين               روايات آور 
  .باور است

حقيقتي كه بدان اشارت رفت از البالي برخي از روايات شأن نزول آيات مورد بحث نيـز                   
 ام در آن جلسه وقتـي ابـن  «: گويد  مي از جمله روايتي كه از عايشه نقل شد      ؛آيد  دست مي ه  ب

اما من استغني فانت «: سول خدا به او توجهي نكرد، پس خداوند نازل كردمكتوم وارد شد، ر
  ).315: ، ص5: ج، 13(» ...له تصدي

 زيرا ناظر به آن اسـت كـه         ؛چه گفته شد داللت دارد     اين روايت و مانند آن بر صحت آن         
  .2 و 1ي يآياتي كه مرادش رسول خداست آيات مذكور بوده است نه آيات ابتدا

آورد، در بـسياري از    سوره را در شأن نـزول واقعـه مـي   گانه  ولين آيات ده  تي كه ا  اما روايا 
 بلكه  ؛رسول خداست، وجود ندارد   » عبس و تولّي  «كه مراد از     گونه صراحتي بر اين     ها هيچ  آن

  ).همان( تنها بيانگر آن است كه پس از آن جلسه و وقايع آن، آيات مذكور نازل شد
در ايـن بـاره     ) لـيهم الـسالم   ع(واياتي كه از طريق اهل بيت     رچنين بايد توجه داشت       هم  

، 10:ج، 18( فردي از اشراف بني اميه نازل شـده اسـت         ةكه آيات در بار     مبني بر اين   ،رسيده
چه به ناروا در روايـات جعلـي بـه پيـامبر             آنزيرا   ، اول سوره است   ةناظر به دو آي   ). 268: ص

  . با مؤمنان بوده استييرو دادند، همان عبوس شدن و ترش نسبت مي
  

  نتيجه .4
ي در  ـگـ ـران، هم ـج مفـس  ـــ راي ور و ـرأي مشه  الف دو ـرخـ عبس، ب  ةي سور يآيات ابتدا   
 اول كه بـه صـورت   ةباشد، بلكه دو آي  يا يكي از بزرگان مشركين نمي   )ص(أن رسول اكرم  ـش

ن  در شـأن آ    ،غايب آمده، در شأن اموي مذكور و آيات بعـدي كـه در سـياق خطـاب آمـده                  
لـق عظـيم ايـشان       بلكه با خُ   ،بنابراين نه تنها با عصمت ايشان در تضاد نيست        . حضرت است 

 را فـرا گرفتـه، معمـوالً در         هـا   اي از ابهـام آن      آياتي از اين دست كه هالـه      . نيز منافاتي ندارد  
 ةاند و هر كـدام پژوهـشي ويـژ    تفاسير عمومي، چندان كه شايسته است، مجال تبيين نيافته      

  .دنطلب خود را مي
  

  ها يادداشت
  .از اين مشاهده نشد  نظري غير،با مراجعه به منابع متعددي از اهل سنت -1
  .شود هر چند اين روايات اختالفاتي دارند كه در نقد اين نظر آورده مي -2
اند كـه بـر فـرض صـحت ايـن روايـات، بـر                 ي از مفسران شيعه نيز بر اين مطلب تأكيد كرده          برخ -3

 .)143: ، ص10:، ج22(شود  اي وارد نمي خدشه )ص(عصمت پيامبر
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  .تر از ديگران در اين باره بحث كرده است  مرحوم محمدتقي شريعتي در تفسير نوين، مفصل-4
  .در بيان نظر دوم خواهد آمد -5
بـن   به شهر بصره رسيد، خواسـت انـس       ) ع( در جريان جنگ جمل وقتي حضرت علي       ، براي نمونه  -6

 آنان شنيده يادشان آورد، أنس      ة در بار  )ص(چه از پيامبر   زبير بفرستد تا آن   مالك را به سوي طلحه و       
گـويي    اگـر دروغ مـي    : حضرت فرمودند .  را فراموش كردم   )ص(من آن سخن رسول   : سرباز زد و گفت   

پـس از نفـرين     . دچار كند كه عمامـه آن را نپوشـاند        ) سفيدي روشن (خداوند تو را به بيماري برَص       
  ).311 حكمت ،2(زد  ماري برص در سر و صورت دچار شد، كه همواره نقاب مي، انس به بي)ع(امام

 .باشد» بن خلف ابي« تواند  مي» أعرض« زيرا مرجع ضمير در جمله -7
: ، ص 10: ، ج 15( بعد از سوره علق نازل شده اسـت           ن والقلم  ةكه سور  است   اتفاق روايات بر اين    -8

203.(  
 كافران ةدر بار) 39/فتح(» اهللا، والذين معه اشداء علي الكفار محمد رسول   «البته روشن است كه       -9

  .هاست، نه در مقام ارشاد و هدايت ايشان حربي و ناظر به شدت عمل در آوردگاه
دارد » يذكر«است، كاربردي همانند    » ذكر«كه فعل مضارع باب تفعل از ماده        » ركّيذّ« زيرا واژه    -01

بـه يـك فعـل دو مفعـولي     » ركّيذّ« تبديل ،آيه و در نتيجهدر » رسول«و » ه«ضمير و مقدر ساختن  
كند نـه در بـاب         چه اين ماده تنها در باب افعال و تفعيل چنين خاصيتي پيدا مي             ؛هيچ وجهي ندارد  

يادشـده  عالوه بر اين، كاربرد اين واژه در ديگر آيات قرآن مؤيد مطلـب               .)308: ، ص 4 :، ج  5(ل  تفع 
شـود   ربردي كه مؤيد ادعاي مفسران مذكور باشد، در آن يافـت نمـي            كابراي  است و حتي يك نمونه      

  ).346: ، ص19(
 يكـي الـزام و تكليـف بـه انجـام            :ر، در زبان عربي دو كاربرد شـايع دارد        يبا ضما » علي« تركيب   -11

  يعني ما خـود را     ؛»ان علينا للهدي   «: كريم آمده است   قرآنو در   » عليك ان تفعل كذا   « مانند   ؛كاري
لتم و ان   ل و عليكم ما حم    فان تولوا فانّما عليه ما حم      «: يا اين آيه   ؛)12/ليل(ايم    هدايت كرده ملزم به   

چه به ضرر و زيان است و يا انـسان بـا انجـام آن                 در بيان آن   ي و ديگر  ؛)45 /نور(»…تطيعوه تهتدوا 
و «ن تركيـب    يبنـابرا . )286/بقره(» لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت      «: دچار گناهي شده است مانند    

 الـزام و    -2 ، گناهي بر تـو نيـست      -1: تواند تعبير شود     مورد بحث تنها دو گونه مي      ةدر آي » ما عليك 
بر ايـن   » دهي  تو اهميتي نمي  «پس تحميل مفهوم    . )438: ، ص 5: ، ج 16: رك (تكليفي بر تو نيست   

 .تواند مبناي درستي داشته باشد تركيب نمي
نـازل   )ص(پندارد در شأن رسول اكـرم       ت مطلبي كه فخررازي مي     آوردن چنين مثالي براي اثبا     -12

  . بسيار ناپسند استشده،
و راودته التي هو فـي بيتهـا عـن نفـسه و غلقـت                (23اين فضاي كلي با ابتداي داستان از آيه           -13

 جـويي كـرد و   كه يوسف در خانه او بود از او تمناي كام)  زليخا(و آن زن ...: االبواب و قالت هيت لك 
 عزيـز مـصر   ة و بـا مـشاهد   ، شـروع  ،)چه براي تو مهيا اسـت      درها را بست و گفت بشتاب به سوي آن        

را كه از پشت پاره شده بود و بيانگر اين بود كه پيراهن آن حضرت در حال فرار و                   ) ع(پيراهن يوسف 
  .يابد پايان مي) 28آيه (نه در حال اقبال و مواجهه پاره شده است 
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 ولي ايـن    ، تطهير سازند  ةهل سنت سعي كردند زنان پيامبر را نيز مشمول آي         برخي از مفسران ا    -14

براي نمونه از جهت نقلي، اخبـار       . ادعا گذشته از ظاهر آيه، از نظر نقلي، عقلي و تاريخي مردود است            
ال ؤمتعددي از طريق اهل سنت نقل گرديده كه همسران پيامبر مانند عايشه و ام سلمه از پيامبر س                 

 از نظـر   .)198: ، ص 5: ، ج 13(ايم؟ و از حضرت جواب منفـي شـنيدند            ا ما مشمول اين آيه    آي: كردند
ويژه عايشه كه در بيان ه  ايشان و ب،عقلي نيز روشن است كه اگر اين فضيلت در حق زنان پيامبر بود         

 از  بينيم كـه  از جهت تاريخي نيز مي. كردند  آن را بازگو مي    ،كرده است   هاي خود كوتاهي نمي     فضيلت
كردار ناشايستي سرزده است كه از بارزترين آن مخالفـت عايـشه بـا         ) ص(برخي همسران رسول خدا   

 ةهمين آيات و نقش او در جنگ جمل بود و به همين دليل در اخبار آمده است كه هرگاه عايشه آيـ  
، 196: ص، 5: ، ج13(شد  اش تر مي  كرد كه مقنعه    قدر گريه مي   خواند آن   را مي » ...وقرن في بيوتكن  «

  ).502-573: صص، 2: ، ج9؛ 375: ، ص4: ، ج16؛ 199، 198
نهايـت چنـد نفـر    در از آن جهت كه جلسه يك مجلس خصوصي بود و حضرت بـا يـك نفـر و        -15
كـرده    كه برخي از احاديث بيانگر آن است كه حضرت با ايشان نجوا مي             ويژه اين ه   ب ،صحبت بودند   هم

ـ            رو رفتن ابن ام مكتوم       از اين  ؛است  سـران متكبـر     ه نابينا به طرف پيامبر مستلزم نزديـك شـدن او ب
  .قريش نيز بوده است

؛ 427: ، ص 4: ، ج 8؛  143: ، ص 10: ، ج 22(برخي روايات به نام عثمان تصريح شـده اسـت            در   -16
  .)284، ص 5: ، ج23
  

  نابعم
   قرآن كريم. 1

  غهنهج البال. 2

 دارالكتـب   :، بيروت  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     المحرّر،  )1413(بن عطيه اندلسي، عبدالحق،     ا. 3
هالعلمي.  

  .، بيروتتفسير القرآن العظيم، )تا بي(ابن كثير، اسماعيل، . 4

  .ه نشر ادب الحوز:، قملسان العرب، )1363(ابن منظور، محمدبن مكرم، . 5

  .بي نا، روف بتفسير البيضاويالتأويل المع انوار التنزيل و اسرار، )تا بي(البيضاوي، عبداهللا بن عمر، . 6

  . الفجرة مؤسس:، لندنةالشيعه هم اهل السن، )تا بي(التيجاني السماوي، محمد، . 7

 . اسماعيليانة مؤسس:، قمالبرهان في تفسير القرآن، )تا بي( البحراني، السيد هاشم، يالحسين .8

  .، بي ناالباطلاحقاق الحق و ازهاق ، )تا بي(الحسيني المرعشي، السيد نوراهللا، . 9

  .ه االسالميه المكتب:، استانبولروح البيان، )1928(حقي البروسوي، اسماعيل، . 10



 اه شيرازفصلنامه انديشه ديني دانشگ

  

124
 :بيـروت  ،همعجـم رجـال الحـديث و تفـصيل طبقـات الـروا            ،  )1409(الخوئي، السيد ابوالقاسـم،     . 11

  . اهللا خوئيتمنشورات آي

 دارالكتاب  :، بيروت …لتنزيلالكشّاف عن حقايق غوامض ا    ،  )1407(الزمخشري، محمودبن عمر،    . 12
  .العربي

 انتـشارات   :مقـ ،  الدر المنثور فـي التفـسير بالمـأثور       ،  )1404(بكر،    السيوطي، عبدالرحمن بن ابي   . 13
  . اهللا مرعشيتكتابخانه آي

  . شركت سهامي انتشار: تهرانتفسير نوين،، )تا بي(شريعتي، محمدتقي، . 14

 ه المدرسين في الحـوز    ه جماع :، قم زان في التفسير القرآن   المي،  )تا  بي(الطباطبائي، محمدحسين،   . 15
  .ه في قم المقدسهالعلمي

 منـشورات   :، قـم  مجمع البيان في تفـسير القـرآن      ،  )1403(طبرسي، ابوعلي، الفضل بن الحسن،      . 16
  .اهللا مرعشي ت  آيهمكتب

  . دارالفكر:يروت، بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )بي تا(جعفر محمدبن جرير،  طبري، ابي. 17

داراحيـاء التـراث    : بيـروت ،  التبيان في تفسير القرآن   ،  )بي تا (جعفر محمدبن الحسن،      طوسي، ابي . 18
  .العربي

  .، منشورات ذوي القربيالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، )1381(عبدالباقي، محمد فؤاد، . 19

  . اسماعيليانة مؤسس:، قمقليننورالث، )1370(العروسي الحويزي، عبدعلي بن جمعه، . 20

  .، بي ناالتفسير الكبير، )تا بي(الفخر الرازي، . 21

  . چاپخانه علمي:، تهرانمنهج الصادقين في الزام المخالفين، )1337(كاشاني، مالفتح اهللا، . 22

  . دارالمرتضي للنشر:، جلد چهارم، مشهدتفسير الصافي، )تا بي(، )فيض(كاشاني، مال محسن . 23

  .دار احياء التراث العربي: بيروت، الموطأ، )ق1370(مالك بن انس، . 24

  . دفتر انتشارات اسالمي:، قمعلم الحديث، )1385(چي، كاظم،  مدير شانه. 25
 
  


