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 مقدمه -1

 به ان و مذاهب مختلفیکه از اد یفات و آثار مستبصرانیها و تال با رجوع به مصاحبه
انـد،   ش خـود را شـرح داده  یاند و در آن نحوه گـرا  ملحق گشته یفرعه جعیمکتب ش

شـان سـبب   یدر ا ییقت جویو حق یه حق طلبیافت که روحین نکته را دریتوان ا یم
ـ شان به اهل بیا یو قلب یش ذهنیگرا ـ ت (ع) گردی ـ ده اسـت. در ا ی ـ ی ـ ن آین ب ات و ی
انسـان  ، دسـت  یگـر یپـس از د  یکـ یر، ین مسـ یا یها ، چون چراغیاریات بسیروا

راب از چشمه علم یرا س یهم السّالم) رسانده و وی(عل تیمستبصر را، به دستان اهل ب
هـا پاسـخ    ن پرسـش یبه ا یلیتحل -یفین مقاله به روش توصیشان خواهند نمود. ایا

ـ ت اهل بیارائه شده در اثبات حقان یخواهد داد که ادلّه قرآن ت(ع)، چگونـه توسـط   ی
ـ از اهـل ب  یم نامیات، بطور مستقیآنکه در آ ل گشته است؟ حالیمستبصران تحل ت ی

ـ خود از علما  یکه گاه ین ادلّه چگونه توانسته بر افرادی(ع) برده نشده است؟ و ا ا ی
ـ شان را به شرفِ گرویر گذارده و ایا فرقه خود بودند تاثین ید دیاسات ع، یدن بـه تشـ  ی

ت(ع) گردد. بـا  یب شان به اهلیتوسط ا یگریش افراد دینه ساز گرایمرتبت داده و زم
ـ بـه گرو  یل جامعه امروز بشـر یتوجه به تما غـات  یدن بـه اسـالم و از آن سـو، تبل   ی

قـت  یمتضـاد بـا حق   یا ش چهرهیت(ع)، و نمایبا اهل ب یون در دشمنیون و سلفیوهاب
ـ موضـوع ا  یت بررسـ یشان، اهمیه ایعل یک افکار عمومیعه در جهان، و تحریش ن ی

بر افکار علما و محققان و دانشمندان، سـبب   یر علمیثرا تایباشد. ز یم یهیق، بدیتحق
ـ نـده ا یکـه در آ  یشان و محققـان یاز مقلدان ا یاریو استبصار بس یداریب ن آثـار را  ی

ـ عه، با اهل سنت ین شید. و در مناظرات مبلغیند، خواهد گردینما یم یبررس ر یا سـا ی
ن مقالـه  ین ایدر تدورا به خواننده ارائه خواهد نمود.  یفرق و مذاهب، مدارک مستدل
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 محمـد  از مستبصـران ماننـد دکتـر    یمختلف یها و گفت و گوها ابتدا کتب و مصاحبه
صـائب   ،یالـوردان  ، صـالح یزاهـد  فیشر محمد ،یانطاک نیام محمد ،یتونس یجانیت

نامه و داستان یو.... که شامل زندگ یر حشمتیجهانگ عقوب،ی نیحس احمد د،یعبدالحم
ر گذارده یشان تاثیکه به شّدت بر ذهن ا ییو روا یعلل قرآنع و یشان به تشیتشرّف ا

ـ  م خود استوار نموده مورد مطالعه قرار گرفته است. محمّـد یشان را در تصمیو ا ن یام
» السالم همیعل تیالب اهل مذهب عهیالش مذهب اخترت لماذا«)، در کتاب 1389، (یأنطاک

 تیهـدا  آنگاه«ش)، 1393» (هللا اتقوا«چون:  ی، در کتب متعددیجانیو دکتر محمد ت
ن یتر ع خود و مهمیو... داستان تش ش)1391» (دیبپرس آگاهان از«ق)؛ 1414» (شدم
شان از علمـا و  یاند. ا ع را شرح دادهیشان، به تشیش ایدر گرا یثیو حد یل قرآنیدال

ار خود سرشـناس و مـورد توجـه    یبزرگان اهل سنت محسوب گشته و در شهر و د
ـ ر کشورها و نیخود به سا یت پروردگار در سفرهایبا عنااند. اما  بوده ز ارتبـاط بـا   ی
ـ ش پیع گـرا یبه تش یعیعه و مطالعه منابع شیش یعلما ـ دا کـرده و پـس از تحق  ی ق و ی

ن کتـب متنـوع، نقـش    یوستند و با تدویپ یعشر یه اثنیار به مذهب امامیتفحص بس
ـ ا یگـاه علمـ  یبـه جا  انـد. بـا توجـه    ع داشتهیت تشیغ و اثبات حقانیدر تبل یمهم ن ی

ـ دال ی، بررسـ یخ أنطـاک یو شـ  یجانیژه دکتر تیبزرگواران به و ـ ی شـان در  یا یل قرآن
ـ عه در قرآن، مورد توجه ایگاه شین جاییع در اثبات و تبیش به تشیگرا ن پـژوهش  ی
 1936 متولـد  تـونس،  شـهر  یاهـال  از یسـماو  یتونس یجانیت باشد. دکتر محمد یم
در راه  یآمـده اسـت. و   ینشمندان عصر خود به شمار ممذهب، از دا ی، مالکیالدیم

 یریناپـذ  یخسـتگ  یو پژوهشـ  یعلمـ  یهـا  ز بعد از آن مجاهدتیاستبصار خود و ن
 )213، 1381 ،یلبنـان  یسـ یقبش نقل نموده است. (یداشته که شرح آن را در کتب خو

ن و یالـد  شـرف  امـام  »رهیابـوهر « کتـاب  و »اجتهـاد  نـص و «، »المراجعات« کتاب
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 »فهیسـق «صـدر،   باقر محمد دیاز س» خیالتار یفدک ف« و کتاب ینیام خیش »ریغدال«
ـ را مـورد مطالعـه دق   یخیو تـار  یها کتاب علم مظفر و ده رضا محمد خیش نوشته ق ی

 شیگـرا  شـرح  یجانیت) 159ق،  1414، یجانی؛ ت214، 1393،یجانیتقرار داده است. (
ـ  کرده گزارش »ُتياهَتَد ثُّم« نام به یارزشمند کتاب در را خود ش یکه سبب استبصار ب
ـ هزار نفر گرد ستیاز ب  )29، 1391 ،یجـان یت ؛213، 1381 ،یلبنـان  یسـ ی. (قبده اسـت ی

 یجهان گشود. و چشم به یهجر 1314 سال ه، دریز اهل أنطاکین یأنطاک نیام محمّد
 سـال  ل پرداختـه و هفـت  یخ رجب سه سال به تحصیبه همراه برادرش در محضر ش

ادامـه   بـه  و شـده  مصـر  أألزهـر  نموده، سپس وارد دانشـگاه  تلمذ فن اناستاد شیپ
 تشرف از بعد که بود یشافع عالمان از یأنطاک )18، 1389 ،ی. (أنطاکپرداختند لیتحص

منـابع اهـل    از کتـاب  پنجاه و کصدی از شیب به استناد با را» عةيالش اخترت ملاذا«کتاب 
ـ ک دوره تحقی شان پس ازیا )13 همان،نمود. ( فیسنت تال ق و تفحـص در کتـب و   ی
ـ ع با اسـتناد بـه احاد  یت تشیان و اثبات حقانیعیش یعه و ارتباط با علمایمنابع ش ث ی

هـا،   از تهمت یاریافت کذب بسیات قرآن و دریکتب صحاح اهل سنت، و تامل در آ
 یار بـرده و از سـو  ین راه رنـج بسـ  یمدال افتخار استبصار را به گردن نهادند. و در ا

ـ یشان خود طرد گشته و به عناویکان و علما و هم کینزد ـ مـورد تهد  ین مختلف د و ی
 یقت ضد اسـتکبار یه به عنوان تنها حقیعه امامیاند. منطق ش ع و اتهام قرار گرفتهیتطم

ـ از انظار را به خود معطـوف سـاخته و از ا   یاریجهان، همواره توجه بس ن رو مـورد  ی
بـر اصـل    ین مذهب، بـدون پافشـار  ی، اگر ابدخواهان قرار گرفته است. وگرنه یدشمن

، سر یات اجتماعیح یها ان باطل، در عرصهیستم و سلطه و جهاد با جر یعدالت و نف
ـ ر ادینبود، همانند سا» هات ِمن الذّلهيَه«ز با دشمنان و استکبار نداشت و شعارش یست ان ی

  اخت.  پرد ید خود میغ و گسترش عقایبه تبل یچ مسأله و دشمنیو فرق، بدون ه
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ـ اکرم(ص) مصداق آ از رسول یاریات بسیدر روا َن َءاَمُنـواْ َو َعِملُـواْ   ينَّ الَّـذِ إ«ه ی

شـان دانسـته شـده    یان ایعی(ع) و شـ یحضرت عل )7نه/یب( ِةيالْربريالصَّاِلَحاِت أُْولَئَك ُهْم َخ
ـ یشـابور ین ی. (ابن احمد حاکم حسکاناست ) 6/379  ق،1404،یوطی، سـ 2/357تـا،   ی، ب
ـ را مطـرح نمـود و   » عهیش«که کلمه  ین کسیگردد که اول یان روشن من سیبد اران ی

ـ «اسالم(ص) بـوده اسـت.    ید، رسول گرامینام» عهیش«(ع) را یحضرت عل ن یهمچن
روانش، طبق نقل از رسول اهللا(ص) حـزب اهللا خوانـده شـده و دادگـر و     یامام(ع) و پ

ـ (ابن بابو» اند. گشته یدادگستر معرف ـ ، محمـد ابـن   یه قمـ ی لـذا در   )12ق، 1414، یعل
بـوده و   ی، تمسک به آن ضروریو عمل یعه در حوزه نظریت شیصورت اثبات حقان

  نجات است. یتنها کشت یدن به رستگاریرس یبرا
 یتوسط علما یها و مقاالت ت آن، کتابیع و حقانیش به تشیگرا یدر حوزه ادلّه قرآن
ل یبه شرح ذ یه برخن به نگارش درآمده است کیز مستبصریبزرگ اسالم و ن

عه مذهب اهل يملاذا اخترت مذهب الش«)، در کتاب 1389، (ین أنطاکیباشد: محمّد ام یم

ش)، 1393» (اتقوا اهللا«چون  ی، در کتب متعددیجانیو دکتر محمد ت» السالم هميت عليالب
ع یش) و... داستان تش1391» (دیاز آگاهان بپرس«ق)؛ 1414» (ت شدمیآنگاه هدا«

اند. کتاب  ع را شرح دادهیشان، به تشیش ایدر گرا یل قرآنین دالیتر خود و مهم
 یش) به بررس1380ز (ین نین شرف الدیاثر عبدالحس» المراجعات«ارزشمند 

عه در حوزه کالم و مباحث امامت، در قالب مناظره پرداخته و به نحو یاحتجاجات ش
مستبصران «نامه  انین پاین موضوعات پرداخته است. همچنیبه ا یمبسوط و مستدل

که در حوزه  یراتیین افراد و تغیا یش) به معرف1395ان (یاثر زهره فخر» معاصر
ز، درصدد است تا ین پژوهش نیپردازد. ا یشان رخ داده است، میشه و اعتقاد ایاند
  د.یات مطرح، از زبان مستبصران عنوان نمایع را در قالب آیت تشین ادله حقانیتر مهم
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 یمفهوم شناس 1- 1
 )21/338، ق1418 ،ی(صـاف » ستبصری«فعل  از فاعل اسم» مستبصر: «مستبصر -فال

ـ چ به علم یمعنا به بوده که »بَصَرَ« فعل شهیر و است ـ  یزی  . (ابـن فـارس،  باشـد  یم
 یبـه معنـا   قـرآن  الفاظ مفردات کتاب در )2/591، 1376 ،یجوهر ؛1/253، ق1414

   )1/275 ق، 1412 ،یهاناصف راغباست. ( دل ادراک قدرت و چشم نائىیب روىین
خـود   مـذهب  اصـول  و مانیا ند که ازیرا گو یکس ز، مستبصر،ین اصطالح و در
 نـا یب و مستبصـر  داده، باطـل  حـق و  نیب زیتم نظر، و استدالل با سپس شده، منحرف
 ینی. (حسـ گردد یم معتقد مانیا ارکان به و گشته، متوجّه خود اعتقادى به لغزش شده،
 تعبدانـه  و یدیتقل مانشیا نجایا در )8/444، 1372 ،یطبرس ؛ 3/379، 1414 ،یهمدان

 و خاندان عصمت به شناخت و ریبص و کافى درک و عقل و نایب چشم با رایز ست،ین
کلمـه   )1/67 الف، 1389 ،یآمل ی. (جواداست کرده دایپ مانیا هم السالم)ی(عل طهارت

ـ  بکـار  عمـل  و نید بحث در »مستبصر« ـ زب ؛41 ق، 1979 ،یزمخشـر رود. ( یم  ،یدی
باشـد.   یم رتیبص صاحب که یکس و )1/279، 1361ش ،یمصطفو ؛ 6/959، ق1414

 طالب ای باطل از حق دهنده زیتم و )1/545، 1421 ،یری؛ حم6/95، ق1414 ،یدی(زب
 ش، 1389 م،یکـر  قـرآن  المعـارف  دائـره  قرآن و معارف فرهنگ (مرکز ،یآگاه و رتیبص
آمده  )4/65، ق1414 (ابن منظور،دن یرس ینائیب به یهگمرا از ز به مفهومیو ن) 5/574

ـ کند را ن دایپ یامر بر یآگاه نکهیا از بعد کند یم دایپ تیهدا که یو کس ز مستبصـر  ی
  )55 ش، 1381 ،یدری. (حندیگو

ـ    یعه در استعمال غلبـه دارد بـر کسـ   ی: شعهیش -ب (ع) و یکـه دوسـت دار عل
ـ آنان گرد یکه نام اختصاص ییتا جا ن) باشدیهم اجمعیخاندان او (رضوان اهللا عل ده ی



 145  مستبصران برخی نگاه از ت(ع)یب اهل تیوال اتیآ لیتحل

 

ـ و پ یهمراهـ  یعه در اصطالح بـه معنـا  یش )7/258ق، 1414. (ابن منظور،است  یروی
ـ است و فقها و متکلمان در اصطالح بـه   ـ  ی ـ (ع) و پیاران امـام عل ـ ی (ع) و یروان عل

دگاه دانشمندان ین اساس از دی) بر ا196تا،  یابن خلدون، بند. (یعه گویفرزندانش را ش
عه بـه مـرور   یند. لفظ شـ یعه گوی(ع) و فرزندانش را شیروان امام علیعه، پیو ش ینس

ا دوازده ی یعشر یعه اثنین آنها شیتر د که مهمیاطالق گرد یمختلف یها زمان به فرقه
ـ عه ویبودند؛ اما امروزه اطالق نام شـ  یلیعه اسماعیو ش یدیعه زی، شیامام عه یژه شـ ی
ـ  یپ نياه بدون یلیه و اسماعیدیه است و زیامام منتظرالقـائم،  شـوند. (  یشوند شـناخته م

ـ ا به اعتبـار  کند، مى روىیپ او فرزندان و على از که پس کسى )31ش، 1393 کـه   نی
 بـه  را شانیا آن حضرت و ندیاو از پس مردم انیشوایپ و امبر(ص)یپ نانیجانش آنان

 اسـت،  کـرده  ادی هاى آنان را ژگىیو ها و نام و کرده نصب ن مقامیا براى خدا فرمان
  )22ش، 1383،ی. (سبحانشود یم دهینام عهیش

 مستبصران یادله قرآن -2

ـ  یـی روا یهـا  ان شد، داللـت یهمانطور که در مقدمه ب ش یدر گـرا  یاریبسـ  یو قرآن
تـر از آن   ار روشـن ی، بسیخیع تارین وقایعه نقش داشته است. همچنیمستبصران به ش

ـ نـدد. بـا ا  آن چشم خود را بب یبود که فرد مستبصر بر رو ن وجـود بـا توجـه بـه     ی
ـ ات در این آیتر مهم ین مقاله، تنها به بررسیت ایمحدود ـ  ی م کـه  یپـرداز  ین حـوزه م

باشـد. لـذا در    ین در برابر آن ممکن نمـ یقت بیقت خواه و حقیامکان اعراض فرد حق
ـ که در آثار مستبصران مطـرح گرد  یات قرآنین آیتر ادامه مهم و در  یده جمـع آور ی

ـ مطرح در قرآن در اثبـات حقان  یها گردد. بدون شک ادله یمطرح م لین ذیعناو ت ی
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است  یاتیده است، آیق به آن اشاره گردین تحقیت متعدد هستند، اما آنچه در ایاهل ب
  گذارده است. یشتریر بیشان تاثیت ایکه در مستبصران و هدا

  تیه والیآ 1- 2
َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن َءاَمُنواْ الَِّذيَن يِقيُمونَ الصَّلَوةَ َو يْؤُتونَ  إِنََّما َوِليكُُم اللَُّه« هیه مورد بحث، آین آیاول

 مـان یا کـه  کسانى و اوست امبریپ و خدا تنها شما، ولىّ )55مائده/(الزَّكَوةَ َو ُهْم َراِكُعونَ 
» .دهنـد  مـى  زکـات  رکـوع  حـال  در و دارند مى برپا نماز که کسانى همان: اند آورده

 از ثیحد و ریتفس علماء (ع) و تیب اهل ت معروف است. همهیه والیبه آ باشد که یم
ـ  مهیکر هیآ نیا که دارند نظر اتفاق سنت، اهل مفسران از یاریو بس عهیش  یدرباره عل

 خـدا(ص) بـه   رسـول  مسجد در نماز حال در را انگشترخود است که شده (ع) نازل
ز قابل مشاهده یاهل سنت ن ن مضمون در کتبین ایداد. همچن صدقه نیمسک نفر کی

اق ید: از سـ یفرما یه مین آیزان در مورد داللت ایر المیدر تفس ییاست. عالمه طباطبا
ـ ن بـه  یت نسبت بـه خـدا و رسـول و مـومن    یشود که، وال یفه استفاده میه شریآ ک ی

ه بر ید: امامیگو یت را به همه نسبت داده است. و میاق والیک سیمعناست؛ چون به 
ـ  ین آیکه ا ن نظرندیا ـ ص والیطالـب(ع) و در تنصـ  یبـن اب  یه در شأن امـام عل ت و ی

را تنها اوست که در حال رکوع انگشتر خود را بـه سـائل   یخالفت آن جناب است، ز
ستند، بلکه ین نیهود و نصارا و منافقیاوران شما یا و ینست که: اولیه ایآ یداد، و معنا

ـ  یمنند وآن مویاوران شما خدا و رسول اویا و یاول دارنـد و زکـات    ین که نماز بپـا م
ـ 6/50ق، 1417، ییدهند و در همه احوال خاضعند (طباطبـا  یم ـ ن روای)، همچن ات ی
(ع) اسـت، نقـل شـده اسـت.     یه در شأن علینکه آیبر ا یعه مبنیق شیاز طر یاریبس

ـ  یدر تفس یو مرحوم بحران یدر کاف ینیچنانکه مرحوم کل کننـد کـه    یر برهان نقـل م
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ـ کند که آن حضرت در مـورد آ  یز امام باقر(ع) نقل مابوالجارود ا ـ ه والی ت فرمـود:  ی
 یا امبر (ص) آمدند و عرض کردنـد: یان اسالم آوردند و به حضور پیهودیاز  یگروه

شـما   یخـود قـرار داد، وصـ    یوشع بن نون را وصی یرسول خدا(ص) حضرت موس
د و بـه  یبلنـد شـو   امبر (ص) فرمودند:یفه نازل شد. پیه شرین هنگام آیست ؟ در ایک

را مشاهده کردند کـه از مسـجد خـارج     یریدند، فقیبه مسجد رس یم وقتیمسجد رو
ـ ا یر گفت: آریعطا کرد؟ فق یزیبه تو چ یا کسیسائل آ یا امبر فرمود: یشد، پ یم ن ی

که در حال  ین انگشتر را به تو داد؟ پاسخ داد:آن مردیا یانگشتر را، فرمود: چه کس
ـ انگشتر را به توداد؟ گفـت در حـال رکـوع، در ا    یر چه حالنماز است. فرمود: د ن ی

ـ  یر گفت و سپس فرمود: بعد از من ولیامبر(ص) تکبیهنگام پ  یو سر پرست شما عل
شـأن نـزول    یعه، که همگـ ین شی) عالوه بر مفسر5/480، یطالب است. (بحرانیبن اب

ل سنت از جملـه  ن اهین و محدثیاز مفسر یاریدانند، بس ی(ع) میه را در مورد علیآ
دانند،  ی(ع) میه را در شأن علینزول آ یتیبا نقل روا یوطیو س ی، فخر رازیزمخشر

که رسـول خـدا از    یسد: وقتینو ین مساله را نقل کرده و میدر الدر المنثور ا یوطیس
ـ کـه در حـال ق   یبه تو کمک کرد؟ گفت: آن مـرد  ید: چه کسیسائل پرس ام اسـت.  ی

ـ  ید: در چه حـال یحضرت پرس ه تـو کمـک کـرد؟ عـرض کـرد در حـال رکـوع،        ب
ـ ر گفت و ای(ع) است و تکبیامبر(ص) فرمود او علیپ ـ ن آی ، یوطیه نـازل شـد. (سـ   ی

 )  2/520ق، 1404

در  یوطینگونـه اسـت: سـ   ین حوزه ایاز مستبصران محقق در ا یخ انطاکینظر ش
اد. د صـدقه  را خـود  انگشتر رکوع حال در (ع) یکه عل کند یم نقل الدرالمنثور کتاب

راکـع.   آن گفـت:  داد؟ تـو  بـه  یکس چه را انگشتر نیا د:یپرس ریفق آن از امبر(ص)یپ
ر خود یتفس در یراز نیالد ) فخر2/293 ،1404، یوطیسفرستاد. ( را هیآ نیا خداوند
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خـدا(ص)،   رسـول  از بعـد  امـام  کـه  کنـد  یم داللت هیآ«د: یگو یم یبه نقل از گروه
 سـتند؛ بلکـه  ین مـردم  همـه » الَِّذيَن يِقيُمونَ الصَّلَوة« هجمل از مراد رایز باشد؛ یم )(عیعل
 اسـت  واجـب  باشـد  داشته را داللت نیا هیآ نیا که یوقت و باشد امام که است یکس

متفق الکلمه  هیامام ی) علما12/382 ق،1420،یرازاست. () (عیعل آن امام گفته شود
تـواتر   یادعـا  و است دهیگرد نازل (ع)یعل حق در فهیه شریآ نیا که کنند یم عنوان

َن يالَِّذ«ند: یگو یکه م یاست. و در اشکال کسان شده (ع)یعل حق در هیآ نزول شان در

 بـه  لفظ جمـع  شود که استعمال یم داده پاسخ (ع)ندارد؛یعل به اختصاص تنها »َءاَمُنوا
 نـه باشـد  یبا قر آنکه از أعم است فراوان و عیشا اریبس عرب کالم در مفرد لفظ یجا
 شامل دیهر دو ق نیا شود یم دهید استعمال نیا مانند دیمج قرآن در و نهیقر بدون ای

ـ  آنها از یبعض به اختصاص تنها و شوند ینم نیمومن همه  اهـل  یگـاه ن یدارند. همچن
ـ  کار به مفرد یجا به را جمع کلمه میتعظ به منظور زبان ق، 1417، یطباطبـائ (برنـد.   یم

 مقـام  و بزرگداشـت  میتعظـ  منظـور  بـه  خداوند )4/423، 1374، یرازی؛ مکارم ش6/5
ـ یعرب  در زبان تینگونه فرموده است. با توجه به واژه والی(ع) ایعل ـ  یعن  بـه  یأول

باشـد و   فـه یو خل امام آنکه مگر بود؛ نخواهد تصرف به یأول (ع)یعل و است تصرف
 واژه مشـهور اسـت. و   شـرع  و لغـت  اهـل  نـزد  شد گفته تیوال یبرا که ییمعنا نیا

 ناصـر  و دوسـت دارنـده   یعنی محب یمعنا به تصرف، به یأول یمعنا از ریغ» یول«
ـ آ بـا  مناسب معنا دو هر نیا اما رود؛ یم بکار زین کننده یاری یعنی ـ ز سـتند؛ یه نی را ی
ـ وال انـد و  شده ذکر که یکسان بر دارد حصر بر داللت »ِاّنما«  بـه  کـه  یصـورت  در تی

ـ  بـه  اگـر  اما دارد؛ شانیا به تصاصاخ باشد و سرپرست تصرف به یأول یمعنا  یمعن
 همـه  مومنات و نیمومن رایز داشت؛ شان نخواهدیا به اختصاص باشد محب ای ناصر
گـر  یاز د یزاهـد  فیشـر  محمـد ) 63-53 ،1389 ،یانطاکگرند. (یکدی ناصر و محب
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ـ  بـر  تیوال که »َن َءاَمُنوايالَِّذ« از که: منظور است ه معتقدین آیمستبصران درباره ا  ردمم
ـ  که است شده نازل یزمان در هیآ نیا رایز است؛ (ع)یعل قطعا امام دارند  (ع) دریعل

 داد صدقه را خود یانگشتر کرد یم کمک درخواست مردم از که یریفق به حال رکوع
 انگشتر دادن بر یمبن مخالفان حرف نیاست. همچن کرده ات مشاهدهیروا در را نیا و
ـ  و شـود  ینمـ  نماز بطالن باعث انگشتر ادنرا دیاست ز رد نماز شدن باطل و  لشیدل

 داللـت  انگشتر دادن صدقه نیا د:یگو یم موضوع نیا در که است یاتیروا و ثیاحاد
 حـال  در کـه  بـود  یکار دادن صدقه رایز کند ینم باطل را نماز اندک، کار که کند یم

  )61-53ش، 1392، ی. (زاهددینگرد نماز شدن بطالن موجب و گرفت صورت نماز

  ریتطه هیآ 2- 2
ـ که به عنوان ادله مستبصران مورد استفاده قرار گرفته اسـت، آ  یگریه دیآ ـ ه تطهی ر ی
إِنََّما يرِيُد اللَُّه ِليذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبيِت َو : «دیفرما یباشد، آنجا که خداوند متعال م یم

ـ پ[ خانـدان  شـما  از را گىآلـود  خواهد مى فقط خدا) 33احزاب/(يطَهِرکم َتطْهًِريا  ] امبری
ـ در ذ ییعالمـه طباطبـا  » گرداند. زهیپاک و پاک را شما و دیبزدا ـ ل آی ه مـورد نظـر   ی
ـ  یه انحصار خواست خدا را میدر آ» انما«د: یفرما یم فهمانـد کـه خـدا     یرساند، و م

ت دور کند، و به آنان عصمت دهـد، و  یرا تنها از اهل الب یدیخواسته که رجس و پل
ر از اهل خانه داخـل در  یاختصاص باشد، تا غ یبرا نکه صرفاًیت چه ایهل البکلمه ا

اهل  ینکه نداء و به معنایمدح باشد، و چه ا ین کلمه نوعینکه ایحکم نشوند، و چه ا
رشان یازآنان، و تطه یدینکه دور کردن رجس و پلیت بوده باشد، داللت دارد بر ایالب

از شما هسـتند.  -که مخاطب در کلمه عنکم  یاست مختص به آنان و کسان یا مساله
انحصار اراده و خواست  یکیفه دو قصر و انحصار بکار رفته، یه شریقت در آیدر حق
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ـ ر اهل البیو تطه یدیخدا در بردن و دور کردن پل ـ ت، دوم انحصـار ا ی ن عصـمت و  ی
ـ د دی)، حال با16/365ق، 1417، ییت. (طباطبایاهل الب یدیاز پل یدور د مـراد از  ی
ـ که در شأن نـزول آ  یاتیهستند؟ با توجه به روا یت چه کسانیهل البا ه وارد شـده  ی
ن یوحسو فاطمه و حسن  یت، رسول خدا(ص) و علیکند که مراد از اهل الب ید مییتا
نقـل شـده اسـت کـه رسـول       ید خـدر یاز ابـو سـع   یر طبریباشد. چنانکه در تفس یم

و فاطمه و حسن و  یزل شد، من و علپنج نفر نا ی ر دربارهیه تطهیآ«خدا(ص) فرمود: 
ـ یر در خانه او نازل شد و پیه تطهیت شد که آیسلمه روا و از ام» نیحس  یامبر(ص) عل

ده شـدند  یر کسا قرار داد و پوشین را طلب کرد و آنها را در زیو فاطمه و حسن و حس
ـ  را از آنها از یدیباشند که خداوند رجس و پل یت من مینان اهل بیسپس فرمود: ا ن یب

  )  3/645ق، 1412، یزه قرار داد. (طبریبرد و آنها را پاک و پاک
 عصـمت  بـر  داللـت  که میکر قرآن اتیآ نیمهمتر از یکی ،یزاهد فیشر محمد

 یابتـدا  که در» انّما«دربار کلمه  داند. او یم ریتطه هیآ کند، یم (ع)یعل معصوم امامان
ـ پل هرگونـه  اسـت  نمـوده  اراده است که خداوند هیآ  در یبـاطن  و یظـاهر  چـه  یدی

ـ ب اهـل  از تنهـا  را، یدیپل هرنوع یعنی است جنس ال الرجس، ـ  دور ت(ع)ی کنـد؛   یم
 یانطـاک ) 65ش، 1392، ی(زاهـد شوند  یم مطهر و پاک خدا خواست به آنان نیبنابرا
ـ ب اهـل  شـأن  در هیآ نیا که آورده رشانیتفاس در تأمل با را عهیش نظر ـ پ تی  امبر(ع)ی
 یا عـده  نیست. همچنین کیشر هیآ نیا در شانیا با گرید یکس و است دهیگرد نازل
 و دانند یم (ع) تیب اهل مختص را آن و نموده اعتراف مطلب نیا ز بهین سنت اهل از

ـ پ زنـان  و داده رییتغ را هیآ یمعنا شان،یا از یبعض  کیشـر  شـان یا بـا  را امبر(ص)ی
دانند. داللـت اول   یبر(ص) مامیپ زنان به مختص را هیآ نیا یا ن عدهیهمچن دانند. یم

 چکـدام یه و باشد یم عرب لغت عه بوده، حال آنکه داللت دوم مخالفیموافق نظر ش
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 بعد که یاتیآ و هیآ نیا از شیکه پ یاتیآ در رایز کرد؛ استفاده هیآ لفظ از توان ینم را
 هآورد آنها یبرا که را یریضم و قرار داده مخاطب را امبر(ص)یپ زنان هستند، آن از

ـ است. آ آورده مذکر را ریضم ر،یتطه هیآ در اما است؛ مونث  زنـان  بـه  اختصـاص  هی
ـ پ تیب اهل شامل هم فهیشر هیآ توان گفت ینم یحت و امبر(ص) نداشتهیپ ) ص( امبری
 عصـمت  و طهـارت  بر داللت ریتطه هیآ رایز باشند؛ یم دو هر)ص( امبریپ زنان هم و

ـ خداوند در آ کهیحال در نازل شده شأنشان در که کند یم یکسان قُـل   يأَيهـا الـّنيب  «ه ی

) 28احزاب/(ِميلًا لالْزَواجَِك إِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحيوةَ الدُّْنيا َو زِيَنَتَها فََتَعالَني أَُمتِّْعكُنَّ َو أَُسرِّْحكُنَّ َسَراًحا َج
 مَهرتان تا دییایب د،یآن نتیز و ایدن زندگى خواهان اگر: «بگو همسرانت به امبر،یپ اى
اسـت.   کـرده  دیتهد را) ص( امبریپ زنان» .کنم رها را شما خُرّم] و خوش[ و بدهم را
   )67ش، 1389، یانطاک(

ـ گر هشت مـاه  یت دیرسول اکرم(ص) چهل روز و به روا یاتیبه روا ا نـه مـاه   ی
رفت و  ی(ع) میرفت، به در خانه عل یگزاردن نماز صبح به مسجد م یکه برا یهنگام

 را هیآ زین یزاهد فیشر محمد) 198م، 1952، یوطیسخواند. ( یشان میبر ا ه راین آیا
ـ پ کـه  هستند یاتید: روایگو یداند و م یم ت(ع)یب اهل به مختص  امبر(ص) صـراحتا ی
 گفـت:  شهیعا ح مسلم آمده است:یدر صح است. کرده روشن را ت(ع)یب اهل مصداق
 اهیس یمو از یعبائ شانیا دوش یرو بر و رفتند رونیب هنگام صبح خدا(ص) رسول
ـ ز را او آمـد  ن(ع)یسپس حس گرفت عبا ریز را او آمد (ع)یحسن بن عل پس بود  ری
ـ  سپس گرفت؛ عبا ریز در را او آمد فاطمه(س) سپس برد. عبا  را و او آمـد  (ع)یعل
ـ ب اهل شما از خواهد یم فرمودند: خداوند سپس کرد وارد زین ـ پل (ع)، تی  هـا را  یدی

ـ  یها کند. ضمنا با توجه به خطاب پاک را شما و دور کند چـون   یدر عبـارات  یقرآن
ـ ک باره در آی، به »ینساء النب«و » یازواج النب« جداگانـه اسـتفاده از عبـارت     یا هی
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ـ الْبَ أَهْلَ« ز بـا  یهستند. و ن نساء و ر از ازواجینشان از آن دارند که مخاطبان آن غ» تی
جداگانـه داشـتند و در خطـاب     یها نهامبر(ع) هر کدام خاینکه همسران پیتوجه به ا

ـ ، حال آنکه در ادامـه آ » النَّىب ُبيوَت َتْدُخلُواْ لَا«و يا » ُبيوِتكُنَّ  يف قَْرنَ َو«آمده است:  یقرآن ه ی
ـ تهد و عتـاب  بـا  همـراه  نکه خطابیآمده است. در ضمن ا» الَْبيت أَْهلَ« ـ د در آی ات ی

 )72-71ش، 1392، یزاهـد ( نـدارد.  یپاک و با احترام همراه با خطاب یگذشته تناسب
ـ تطه هیآ امبر(ص) شاملیپ زنان نکهیا لیدل د:یگو ین باره مید در ایعبدالحم صائب  ری

و  حسـن  یرو را عبـا  امبر(ص)یپ که کرده نقل است که سلمه ام از یثیحد شوند؛ ینم
 و خـانواده  نهـا یا ایگفت: خـدا  و گذاشت فاطمه(س) و هم السالم)ی(علیعل و نیحس

گـردان   شـان  زهیپـاک  و پاک و دور یستگیناشا هر از را هستند، آنان من نیمخصوص
 نیا (ص)است خدا رسول گفتار در که یقرائن جمله لذا از )39ش، 1381، دیعبدالحم(

ـ  یبالغـ . (ت(ع) من هسـتند یب اهل شانیا يتيللهم هوالء اهل با«د: یگو یم که است  ،ینجف
  )1/291ق، 1421

  ه مباهلهیآ 3- 2
بـر   یگـر یعه و اهل سـنت آمـده اسـت، نشـان د    یمباهله که به نقل ش یخیواقعه تار

  عه است. یت شیحقان
 یاهل نظر باق یبرا یدیترد یبارز است که جا یه به قدرین آیقت ایحق

 فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَْواْ: «دیفرما یگذارد. خداوند در قرآن م ینم
الْكَِذبَِني َو نَِساَءَنا َو نَِساَءكُْم َو أَنفَُسَنا َو أَنفَُسكُْم ثُمَّ َنْبتهِلْ فََنْجَعل لَّْعَنَت اللَِّه َعلَى   َنْدُع أَْبَناَءَنا َو أَْبَناَءكُم

 تو با آمده،]  حاصل[ را تو که دانشى از پس]  باره[ نیا در که هر پس )61عمران/ آل(
 شانیخو ما و زنانتان، و زنانمان و پسرانتان، و پسرانمان دییایب: «بگو کند، محاجه
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 بر را خدا لعنت و م،یکن مباهله سپس میخوان فرا را خود کینزد شانیخو شما و کینزد
وجود دارد که  ییها ت(ع) داللتیه به اهل بین آیدر اختصاص ا .»میده قرار انیدروغگو

  ر گرفته است.و مستبصران مورد توجه قرا یعیتوسط منابع ش
گر یکـد یا دو گـروه بـر ضـد    ین کردن دو نفر ینفر یمباهله در اصطالح به معنا

لجاجت و عناد سـخن   یان نجران از رویحیمس یفه، وقتیه شرین آیاست. بر اساس ا
رفتنـد،  ی(ع) نپذیسـ یت حضرت عیدگار و شخصیآفر یگانگی ی امبر(ص) را دربارهیپ

گر بخواند و هر یکدین بر ضد ینفر ینان را براامبر(ص) دستور داد که آیخداوند به پ
ن موضوع دروغگـو  یستند و از خدا بخواهند که هر کس در ایدو گروه در برابر هم با

، رسـول  یعه و سـن یاز ش یشمار یات بیاست، خداوند براو غضب کند. بر اساس روا
ن(ع) را در آغوش داشـت و  یکه امام حس یخدا(ص) در صبح روز مقررآمد؛ در حال

(ع) در پشت سر یدست امام حسن (ع) را گرفته بود و حضرت فاطمه(س) و امام عل
ـ  گفتکردند. حضرت به آنها  یحضرت حرکت م ـ      یوقت ن یمـن دعـا کـردم، شـما آم

گـروه   یا د، خطـاب بـه همراهـانش گفـت:     ین دیان چنیحیبزرگ مس ید. وقتییبگو
برکَنَـد،   یکـوه را از جـا   نم که اگر از خدا بخواهندیب یرا م ییها نصارا، همانا صورت

امبر شدند و به پرداخـت  یم پید؛ آنگاه آنان تسلیشو ید که نابود میکَنَد. مباهله نکن یم
  )369-1/368ش، 1389، یه گردن نهادند. (زمخشریجز

ـ    یمذهب اهل الب یریو تفس یثیاگر به منابع حد م، یت(ع) و اهـل سـنت نگـاه کن
ـ ، روافه مباهلـه یه شرید که در مورد آیم دیخواه ـ از اهـل الب  یاریات بسـ ی ت(ع) و ی

ه مباهله نازل یکه آ یهنگام«(ع) فرمودند: ین نقل شده است: امام علیاصحاب و تابع
مباهلـه   ی(ع) و فاطمه(س) و دو پسر او (ع) را گرفـت، و بـرا  یامبر دست علیشد، پ

شـقت  د که به میها مباهله) نکن نیان گفت: (با ایحیاز مس ین هنگام مردیآمد. که در ا
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ـ کـه آ  یکند: هنگام ینقل م ی) و سد1/379ه، 1420، ی(دمشق» د.یشو یگرفتار م ه ی
ن(ع) و فاطمـه(س) را گرفـت و   یامبر(ص) دست حسن(ع) و حسیمباهله نازل شد، پ

 یله جهت مباهله آماده شدند، ولین وسید و بدیای(ع) فرمود که به دنبال آنها ب یبه عل
امبر خدا(ص) ین همان پیم که ایترس یتند: ما مان حاضر به مباهله نشدند و گفیحیمس

ن جهـت در آن روز از مباهلـه   یست. بـد یگران نید یامبر مانند دعایپ یباشد و دعا
ـ سوختند. بنـابر ا  یکردند، م یامبر(ص) فرمود: اگر آنها مباهله میدند. پیامتناع ورز ن ی

  )1/297ش، 1361 ،ی(اصفهان» امبر (ص) با آنها مصالحه نمود.یپ
 کنـد،  ت(ع) اثبـات یب اهل به ه رایآ اختصاص تواندیم که را لیدل نیبهتر یاکانط 

 وعـده  یبا نصـار  امبر(ص)یپ نکهیا داند. با یم مباهله روز در همسران یعدم همراه
فَقُلْ َتَعالَْواْ َنْدُع أَْبَناَءَنـا َو  «د: یفرما یم قرآن چنانکه ببرد، همراه را خود زنان بود گذاشته

ـ ایب: «بگـو ) 61عمـران/  آل(  َو نَِساَءَنا َو نَِساَءكُْم َو أَنفَُسَنا َو أَنفَُسـكُم  أَْبَناَءكُم  و پسـرانمان  دیی
 را خود کینزد شانیخو شما و کینزد شانیخو ما و زنانتان، و زنانمان و پسرانتان،

ـ آ در »نِسَـاءَنَا « از مباهلـه، منظـور   یخیپس طبق واقعه تار» م.یخوان فرا  مبارکـه  هی
 و یشـافع  امـام  .اسـت  بـوده  زهـرا(س)  فاطمه دخترش مقصود بلکه ستند؛ین زنانش
 خـود  فاتیتأل در را ت(ع)یب اهل کلمه که جماعت و سنت اهل یعلما از نفر هزاران
 قـرآن  در خداونـد  کـه  باشد یم یمرتض سالله و یمصطف عترت اند مقصودشان آورده

 زی، نیزاهد فیشر محمد) 71 ،1389 ،ی(انطاک .است ساخته دور شانیا از را یدیپل
 ی همـه  بر را شانیا یبرتر و (ع)یعل تیحقان که داند یم یاتیآ از یکی را مباهله هیآ

 اسـت  نیا ز برین دیعبدالحم صائب ) نظر76ش، 1392، یزاهدکند. ( یم اثبات صحابه
ـ  و اسـت  ن(ع)یحسـن  و فاطمـه(س)  شـأن  در هیآ که ـ روا را لشیدل ـ  اتی دانـد.   یم
 کلمـه  از مـراد  کـه  سـت ین دهیپوشـ  رتیبصـ  صـاحبان  بر )38ش، 1381د، یعبدالحم(
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 او منزلـت  کـه  اسـت  یکس او و است خدا(ص) رسول برادر مبارکه، هیآ در» انفس«
ـ  یموس به نسبت هارون منزلت خدا(ص) بمانند رسول به نسبت  امـام  او و باشـد  یم

ـ ا حـق،  اسـت. بـه   داده قـرار  محمـد  نفس هیآ را در او خداوند که است (ع)یعل  نی
 گـران ید نـه  و است دهیمخصوص گردان آن به را شانیا خدا که است یبزرگ لتیفض

ـ ن یکسـ  ستین زیجا شود مقدم حضرت آن بر یکس ستین زیجا که یرا. همانطور  زی
 شـجاعت، ، کـرم  و اخـالق  سـازش،  و صـلح  در شـود. پـس او را   مقدم (ع)یعل بر

 خداوند بود که یعال و عیرف مقام یمنزلت دارا و انیو زورگو ستمگران بر یریسختگ
  )89ش، 1389، یده. (انطاکیگردان بلندمرتبه را یو آنها واسطه به

  ه مودتیآ 4- 2
استناد » مودت«ه یتوان به آ یعه، میت شیگر از ادله مستبصران در اثبات حقانید یکی

ـ فرما یم» 23/یشور«فه ینمود. خداوند در شر الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِلَك الَِّذى يَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه ذَ«د: ی
َو َمن يقْترِْف َحَسَنةً نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسـًنا    َو َعِملُواْ الصَّاِلَحاِت قُل لَّا أَْسئلُكُم َعلَيِه أَْجًرا إِلَّا الَْمَودَّةَ ىفِ الْقُْرَىب

 دهـد،  مـى  بشـارت  بـدان  را خـود  بنـدگان  خـدا  که همان است نیاإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر 
 مـزدى  رسـالتم  برابر در شما از من بگو. کردند صالح اعمال آورده مانیا که بندگانى
 مـا  آورد، جـاى  بـه  اى حسنه که کسى و اقرباء، به نسبت مودت جز به کنم نمى طلب
ـ ا بر یانطاک» است. قدردان و آمرزگار خدا که میکن مى اضافه حسنه آن بر حسنى  نی
بـه   اختصـاص  مه،یکر هیآ نیا که دارند نظر اتفاق یهمگ عه،یش نیمفسر که است نظر
 ریتفاسـ  در و دارد ن(ع)یحسـ  و حسن و فاطمه(س) و)ع( یعل امبر(ص)،یپ تیب اهل

ـ  اسـت؛  شـده  وارد نیهمچن زین شانیا دیمسان و صحاح و جماعت و اهل سنت  یول
 شـان یا از یا عده اما دارند؛ اعتراف (ع) تیب اهل شأن ه دریآ نزول به نکهیا با شانیا



 تفسیر پژوهی فصلنامه دو   156

 

ـ  ریتفسـ  کرده نازل خدا که آنچه را برخالف هیآ و ندینما یم مخالفت تعمدا کننـد.   یم
 رسـول  حضـرت  شـاوندان یخو فهیشر هیآ در یقرب که دارند نظر اتفاق خلف و سلف

 آن بـه  افراد نیکترینزد شانیا رایز باشندیم نیحس و حسن و فاطمه و (ع) یعل یعنی
 شـأن  در زین را مودت هیآ زید، نیبدالحمع ) صائب98، 1389، یانطاکحضرت بودند. (

ـ نما یارائه م ییروا لیدل و داند یم ت(ع)یب اهل ـ  یزمخشـر  د.ی ـ گو یم  رسـول  د: ازی
 چه ساخته ما واجب بر را آنان مودت خداوند که تو شانیخو کردند سوال خدا(ص)

ـ عبدالحمباشند. ( یم شانیا پسر دو و فاطمه(س) و (ع)یفرمود: عل هستند؟ یکسان ، دی
  )41ش، 1381

  صلوات هیآ 5- 2
إِنَّ اللََّه َو َملَئكََتُه يَصلُّونَ «مبارکه  هیآ که به صورت متفق القول اعتقاد دارند یه و سنیعیش

 بـر  او فرشـتگان  و خـدا  )56احزاب/( َعلَى النيب يأَيُها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَيِه َو َسلُِّمواْ َتْسِليًما
ـ ا آورده مانیا که کسانىاى   هم شما فرستند، ىم درود اسالم امبریپ  صـلوات  او بـر  دی

نازل شد، اصحاب خدمت رسول اهللا  یوقت» د.یشو میتسل دیبا که طور آن و د،یبفرست
ـ    یدیرسول خدا! فهم یا دند و عرض کردند کهیرس ـ یم چگونه بـر تـو سـالم کن  یم ول
اللهم صلي علي حممد : م چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمودندیدینفهم

هرگز بر من صلوات » .و آل حممد کما صلّيت علي ابراهيم و آل ابراهيم يف العاملني انک محيد جميد
نکـه  یسـت؟ فرمـود: ا  یا رسول اهللا صلوات نـاقص چ ید. عرض کردند: یمنقطع نفرست

د و خداوند کامل است و جز کامـل قبـول   یو سکوت کن» حممد يعل ياللهم صل«د ییبگو
مثبت بر  یریث چنان در دلم نشست که تاثین حدی) ا17/19 ق، 1403،یمجلسرد. (ندا

 و منهج نیهم بر زین سنت اهل علماء از یاری) بس66ش، 1388، یجانیتمن گذاشت. (
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ـ جابر روا از یرساله عقب ذخائر در یطبر نیالد محب .اند رفته قیطر  کـه  کنـد یم تی
 بـر  خـدا(ص) و  رسول محمد بر صلوات نماز، آن در و بخوانم ینماز اگر«گفت:  یم

 ذکـر  از پـس  یانطاک )19 تا،یب ،یطبرشود. ( قبول نمازم ندارم گمان نفرستم محمد آل
 شـده  امـر  آن به خدا(ص) رسول تیب اهل بر صلوات«د: یگویم باب نیا در اتیروا
ـ ن خصوص نیدر ا و است ـ روا زی ـ  یگفتارهـا  و اریبسـ  یخبرهـا  و اتی  در یفراوان
)، ص(خـدا  رسـول  بالفصـل  فهیخل پس وجود دارد ثیحد و ریتفس و فقه یها کتاب

 اسـت  سـاخته  مقـرون  رسولش با را او صلوات در خدا باشد. و یم (ع)یعل حضرت
 بـر  هـم  یکسـ  میتقـد  سـت ین زیرسول جـا  حضرت بر یکس میتقد که همچنان پس
  )115ش، 1389، یانطاکباشد. ( ینم زیجا (ع)یعل

   غیتبل هیآ 6- 2
ن(ع) بـه خالفـت بـوده    یرالمومنیت امیعه در اثبات حقانیکه سند ش یتاین آیتر از مهم
امبر(ص) نازل شده و به مسلمانان ابالغ یغ است که در حجه الوداع بر پیه تبلیاست، آ

ات متعدد و متواتر از یان، در روایعید شین عیر به عنوان ارزشمندترید. واقعه غدیگرد
ن سفر حـج رسـول   یه در آخرین آیول ان در نزین و مورخین نقل شده و مفسریقیفر

يأَيَها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما «د: یفرما یم میندارند. خداوند متعال در قرآن کر یدیاهللا شک و ترد
ا يْهـِدى الْقَـْوَم   َه لَأُنزِلَ إِلَيَك ِمن رَّبَِّك َو إِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َو اللَُّه يْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللَّ

 ابالغ شده، نازل تو سوى به پروردگارت جانب از آنچه امبر،یاى پ  )67مائده/( الْكَاِفرِيَن
 آرى،. دارد مى نگاه مردم] گزندِ[ از را تو خدا و. اى نرسانده را امشیپ نکنى اگر و کن
امـام  که مستبصران بر آن بـه خالفـت    یموارد» .کند نمى تیهدا را کافران گروه خدا
 در ریه در غـد ین آینکه ایدر ا یسن و عهیش کنند، اجماع مفسران ی(ع) استدالل میعل
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ـ ا و است شده نازل امامت امر قیتحق (ع)دریعل شأن ـ آ نی  خالفـت  در صـراحت  هی
 سـند  نظـر  از ریغـد  ثیدارد. پس حد ینید یکبرا یرهبر و زعامت و یاله یعظما
 آل دشـمنان  که یبطور است مسلم و آن محقق ثبوت و ستین اشکال و مناقشه قابل

ـ روا یندارند. اگرچه گروه آن اتیروا و روات در خدشه یبرا یراه محمد(ص)  تی
 مناقشـه  مورد خود نفس یهوا یاقتضا به یمول واژه یمعنا و داللت نظر از را ریغد

ـ یر ایاند که منظور از واقعه غد یاند و مدع قرار داده (ع) و ین بود که تنها شأن امام عل
ـ آ مراد شان با رسول اهللا(ص) به نزد مسلمانان گوشزد گردد. حال آن کهیا یوستد ه ی
 بـه  یول ه،یآ نیا در چون و گرید یمعنا نه است تصرف به یأول و سرپرست ،یول از

در ضـمن   .باشد یم یمعن نیهم زین ریغد ثیحد در گفت باید سرپرست آمده، یمعنا
بكم من أنفسكم قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: من كنت  أيها الّناس ألست اوىل«ت ینکه طبق روایا

بـا  » مواله فهذا علي مواله، اللهّم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلـه 
کـه سـه بـار    » ألست اوىل بكم من أنفسكم«را در عبارت یندارد. ز ین مناقشه سازگاریا

ـ ییمورد تا و ده شدیتوسط رسول اهللا پرس  ید مسلمانان قرار گرفته است منظور از اول
ن است که چون امام یمخالفان، ا مناقشات گرید . ازیت است نه دوستیبکم بحث وال

عـت  ین کار خواسته تا از مردم بیامبر(ص) با ایبوده است، پ یدشمنان ی(ع) دارا یعل
اسـت   سـاقط  اعتبار ن ادعا باطل و از درجهیت نکنند. حال آنکه ایرد تا او را اذیبگ
نکـه  یا تـا  شـناخته  ینم نیا از شیپ را (ع)یعل یکس کرده تصور نده مخالفیرا گویز

بـه   را او دیشـد  یگرمـا  آن با وقت آن در و دیآ فرود منزل آن در خدا(ص) رسول
 و امبر(ص) معـروف یپ اصحاب انیم در یا اندازه به (ع)یعل نکهیا با کند یمعرف مردم

ـ احت که بود مشهور ـ  بـه  اجی ـ ز نداشـت؛  یمعرف  و غـزوات  تمـام  در حضـرت  آن رای
 مانند اسالم در شیها یفداکار ها و یخودگذشتگ از و بود شقدمیپ یاسالم یها جنگ
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ـ تهن نکه علـت یبودند.ضمن ا واضح و آسمان روشن وسط در دیخورش ـ تبر و تی  کی
ده است وگرنـه ناصـر   ی(ع) رسیت به علیاصحاب نشان از آن دارد که مقام وال گفتن

کـه از   یصفدر شاه نقـو ) 125-117ش، 1389، ی(انطاکت ندارد. یبودن تهن ا دوستی
ر یفـه دوم در روز غـد  یخل یآر«د: یگو ین میافته چنیش یع گرایبه تش یمکتب حنف

ـ و مولى کـلّ مـؤمن و مؤمنـۀ (    ی، أصبحت موالیا علی  لک  بخ  بخ«د: یگو یم ، یهالل
ـ اهل سنت برخالف انصاف به تاو ی) ول1/391ق. 1405 ـ آ لی ر یث غـد یات و حـد ی

ش، 1390، یالهـام » (اند. و نصرت حمل نموده یدوست یت را به معنایپرداختند و وال
  أفََمن يهِدى إِىلَ احلق أََحقُّ أَن يتََّبَع أَمَّن لَّايهِدِّى إِلَّا أَن يْهـَدى «د: یفرما ین خداوند میهمچن) 233

 کنـد  مـى  رهبـرى  حـقّ  سـوى  بـه  هک کسى ایآ پس، )35ونس/ی( فََما لکم كَيَف حتْكُُمونَ
 تیهـدا  آنکـه  مگـر  ابـد ی نمى راه که کسى ای ردیگ قرار روىیپ مورد است سزاوارتر

ما به ثبـت   یخ برایان تارین میدر ا» د؟یکن مى داورى چگونه شده، چه را شما شود؟
ـ االطالق بـوده اسـت و هرگـز د    ی(ع) اعلم تمام اصحاب علیرسانده که امام عل ده ی

خ عبـدالرحمن  یشـ ) 240ش، 1388، یجـان یتمراجعه کنـد. (  یع) به کس(ینشده که عل
ـ یشش بر تشیبر گرا یه را داللتین آیاز مستبصران ا یالعل ـ گو یع عنوان نموده و م د: ی
از  یو مقال یحال یها لیغ که موضوع آن خالفت و امامت است به دلیه تبلیداللت آ«
ـ  ی(ع) است و واضح است که والیامام عل یبرا ـ اولو یات بـه معن ت در تصـرف در  ی

 یمراکش یز احمد متفکر مالکی) و ن301ش، 1390، ی. (الهاماست یو اخرو ینیامور د
ـ انکار اهل ب«د: یگو یر میه و واقعه غدین آیع درباره ایپس از تشرف به تش ت و رد ی

اسـت.   یتعـال  یکردن آنها مانند رد نمودن رسول خداست و رد رسول (ص) رد خدا
شـود.   یمان تمام نمین است که بدون آن ایاز اصول د ی(ع) اصل یلمن معتقدم امام ع

  )286ش، 1390، یالهام(
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   هیرالبریخ هیآ 7- 2
ع گشته اسـت. کـه   یبه تش یتشرف برخ موجب که است یاتیآ از یکی هیالبر ریخ هیآ

ـ آ از یکی اذعان دارد او اشاره کرد. یزاهد فیشر توان به محمد یاز آن جمله م  یاتی
اولـوالعزم   امبرانیپ یحت ندهیآ و گذشته از بشر افراد همه (ع) به یعل یتربر لیدل که

ـ فرما یاست که م هیآ نیا دارد، صحابه همه و اء)یاالنب خاتم (بجز إِنَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو «د: ی

 صـالح  الو اعمـ  آورده مـان یا کـه  کسانى و )7نه/یب(َعِملُواْ الصَّاِلَحاِت أُْولَئَك ُهْم َخُري الْربِيِة 
ـ  به ه مختصین آیا» ند.یخدا خلق نیبهتر شانیا کردند ـ (ع) بـوده ز یعل ـ را روای ات ی

ـ پ د.یرس راه از (ع)یعل که میبود امبر(ص)یپ نزد ما اشاره دارد که فرمـود:   امبر(ص)ی
ـ ا اوست دست به جانم آنکه به سوگند«  زیرسـتاخ  روز در کـه  نـد یاو انیعیشـ  و نی

ـ حم بـن ا» نازل شـد.  هیآ نیا و رستگارند  از ابوالجـارود  از فرقـد  بـن  یسـ یع از دی
ـ پ کرد: کـه  ثیحد مرا باقر (ع) امامیعل محمدبن ـ  یفرمـود: ا  امبر(ص)ی ـ خَ« یعل  رُی

  )81ش، 1392، یزاهدهستند. ( تو انیعیش و تو» ۀِیالْبَر

   األمر یأول هیآ 8- 2
ان ست. آنیآنان جدا ن یاسیت سیاالمر از حاکم یاول ینیت دیمرجع یعیشه شیدر اند

ـ د یها ح آموزهیر و تشرید هم در بعد تفسیبا ـ ن و هـم در بعـد حاکم  ی و  یاسـ یت سی
ره و سنتشـان بـر کتـاب خـدا و سـنت      یها، معصوم باشند و س و رفع اختالف ییقضا

است که مـورد اسـتناد    یات معروفیاالمر از آ یه اولیامبر اکرم(ص) منطبق شود. آیپ
 بـه  را مومنـان  سوره نسـاء،  59هیآ در مستبصران قرار گرفته است. خداوند در قرآن

ـ  دهد و یم دستور االمر یاول و) ص(خدا رسول و خدا از اطاعت ـ فرما یم يأَيَهـا  «د: ی

 مـان یا کـه  کسـانى اى  ) 59نسـاء/ (الَِّذيَن َءاَمُنواْ أَِطيُعواْ اللََّه َو أَِطيُعواْ الرَُّسولَ َو أُْوىلِ الْأَْمرِ ِمنكُم 
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ـ کن اطاعت] زین[ را خود امر اىیاول و امبریپ و دینک اطاعت را خدا د،یا آورده در » د.ی
ـ و پ خداونـد  از اطاعت کنار در االمر یاول از ه اطاعتین آیا  صـورت  بـه  امبر(ص)ی

ـ پ و خداوند از که طور همان و است آمده مطلق ـ با امبر(ص)ی هـا   نـه یزم تمـام  در دی
 خـدا  که همانطور و کرد ز اطاعتین االمر یاول ها از نهیزم ی همه در دیبا کرد اطاعت

ـ با هـم  االمر یاول هستند معصوم گناه و خطا از امبریپ و  معصـوم  و گنـاه  خطـا  از دی
 را آنـان  از چـرا  و چون بدون اطاعت به دستور خداوند بودند ینم معصوم اگر باشد.

 خداونـد  از اطاعت کنار در االمر یاول از اطاعت که نیا به توجه با نیهمچن .داد ینم
ـ  از منظـور  اگر است؛ آمده هستند از گناه معصوم که امبریپ و  امامـان  را االمـر  یاول
 و سـنت  اهـل  کـه  طـور  م. همانیشو یم یفراوان تناقضات و اختالفات دچار میرینگ

 از منظور اند: گفته یا عده که یجائ اند تا شده تناقض و اختالف دچار آن در جماعت
ـ ا طبق که کند حکومت مسلمان بر که یکس هر االمر، یاول ـ آ نی  بـر  او از اطاعـت  هی

 کرده استفاده هیآ نیا از را اطاعت نیا و باشد حجاج و دیزی اگر یحت است ماواجب
 ی(به معن» امر«و  )صاحب ،یدارا یمعن به» (یاول« از مرکب یا واژه االمر یبودنداول

ان بزرگـ  یباشد. برخـ  یفرمانداران، کارداران م یفرمان، دستور) و در مجموع به معنا
ن آنهـا  یک عده افراد خاص هستند که نخسـت ی» االمر یاول«اند که  یاهل سنت، مدع

، از دانشمندان قـرن پـنجم اهـل    یباشد. حاکم حسکان ی(ع) مین، امام علیرالمومنیام
ـ یفرما یث استناد کرده و مین نظر به حدیسنت، در استدالل ا (ع) فرمـود:  ید: امام عل

اند که خداونـد (اطاعـت) آنـان را بـا      یکسانکان من یشر«رسول خدا (ص) فرمود: 
َن َءاَمُنـواْ  يَها الَِّذيأَي«ن نازل کـرد:  یش و من کنار هم آورد و درباره آنان چنیاطاعت خو

 یامبر خدا، آنـان چـه کسـان   یپ یا من گفتم: » ُعواْ الرَُّسولَ َو أُْوىلِ الْأَْمرِ ِمنكُميُعواْ اللََّه َو أَِطيأَِط
ـ ) ا1/191م، 1999، ی(فخـر راز » ین آنان هستینخست تو«هستند؟ فرمود:  ن نظـر  ی
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عه به نقل معتبر از امام باقر(ع) و یعه است چرا که از نظر شیاهل سنت موافق با نظر ش
ـ ن از خانـدان پ یه، ائمـه معصـوم  ین آیدر ا» االمر یاول«امام صادق(ع) مراد از  امبر ی

(در همـه امـور) بـر مـردم      باشند که خداوند اطاعت آنها را به طور مطلـق  ی(ص) م
ن منـوال واجـب نمـوده    یواجب نموده چنان که طاعت خود و طاعت رسولش را بد

  )2/876، 1372، یاست (طبرس
االمر تنها  یدارند: الف) اول یگریاز بزرگان اهل سنت، نظرات د یدر مقابل برخ
ـ االمر شامل دو گروه ام یاند. ب) اول حاکمان بر حق ـ  ی ـ اشـود.   یران و عالمـان م ن ی
ـ  یست را که خداوند طاعت کسید نیینظرشان مورد تا کنـد کـه    یرا بر مردم واجب م
ـ یعصمت و مأمون در مـورد امـرا و    ین امـر یت او از خطا محرز و مسلم باشد و چن

االمر را بـه اطاعـت    ینکه خداوند طاعت اولیر معصوم صورت نبندد؛ ایدانشمندان غ
 یعاد یافراد» االمر یاول«ن است که یل بر این ساخته، خود دلیغمبرش قریخود و پ

ـ داشـته باشـند و ا   یر مـردم برتـر  یباشند که از سا ید کسانینخواهند بود بلکه با ن ی
مقام عصـمت   یعه دارایت (ع) که از نظر شیت منحصر است در ائمه اهل البیخصوص

  باشند.  یت میبوده و به اجماع امت متصف به عدالت و افضل
  د:یگو یه مین آیدرباره ا یجانیت
انـد کـه    ن در علمینها راسخیاالمرکه امر به اطاعتشان نموده و ا یند اولینهایو ا«
نهـا  یص دهنـد و ا یگر تشخیکدیدانند و محکم و متشابه را از  یقرآن را م یها لیتاو

نـوح   ین قرآن قرار داده و آنان را مانند کشتیشان را قریاهل ذکرند. حضرت رسول ا
از  یر حشـمت یجهانگ ن،یهمچن )126ش، 1388، یجانیتست. (له نجات قرار داده ایوس
ه مطرح ین آیکه در حوزه ا یه و سواالتین آیدر کتاب خود ا یرانیگر مستبصران اید
ـ با خوانـدن ا «د: یگو یع دانسته و میتشرف خود به تش یبرا یا نهید را زمیگرد یم ن ی
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ـ یگرفت که در جنگ صف ین سواالت در ذهنم شکل میه، ایآ االمـر آن زمـان    ین، اول
ـ گیپ» نمود؟ یاطاعت م یگرید از دیبا یبوده و چه کس یچه کس ـ ا یری ن سـواالت  ی

  )23ش، 1394، یحشمت. (منودم آشکار یاز مسائل را برا یاریبس

  یریگ جهینت

ـ ا بـه  انیاد ریسا و سنّت اهل روانیپ از فراوان تعداد شیگرا باعث عیتش تیحقان  نی
افـت  ین نکته قابل دریاند ا که مستبصران نگاشته یکتب یده است. با بررسیگرد مذهب

ات ارائه شـده در مقالـه دارد و   ین آییدر تب یار مهمیات نقش بسیاست که وجود روا
قت موضوع، یشه و تفکر در حقیاند یات، و کمیات و نظر بر روایمحقق با تامل در آ

از  یکـ یردد. گـ  یت آن کامل میع و حقانیشان گسترده و شناختشان از تشیا یراه برا
که نظر مستبصران را به خود جلـب نمـوده اسـت، شـأن نـزول       ین موضوعاتیتر مهم
ـ  ید شیاست که در کتب اهل سنت قابل استخراج و به عقا یاتیآ (ع) یعه و امامـت عل

ن موضوع متعجب بودنـد کـه چگونـه تحـت     یدهد. همواره مستبصران از ا یم یگواه
ـ ، امذهب خود یغات و آموزش علمایر تبلیتاث ـ ن آی کـه   یات، بـا وجـود مـدلوالت   ی

قـت پنهـان مانـده اسـت.     یل شـده و حق یتاو یگریم دیع دارد، به مفاهیت تشیبرحقان
ت یهدا یقتیات مطرح شده، به حقیر اهل سنت در حوزه آین شأن نزول و تفاسیبنابرا

  اند. نا شدهید که مستبصران بواسطه آن بینما یم

 

  کتابنامه
 

 .میکر قرآن .1
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ـ ز بـن  محمد جمهور، یأبإبن  .2 ـ زیالعز یاللئـال  یعـوال  ،)ق. ه 1415(ن،یالـد  نی ـ  هی  یف
  الشهداء دیس دار قم،: ینیالد ثیاألحاد

 .ۀیاء الکتب العربیدار إح، ح مسلمیصح، )تا یب(، ، مسلمیابورشیالن یریبن حجاج القشا .3

 ،یبوالوفا أفغـان أ ،محقق ،یأصول السرخس، ق)1414( أحمد،، یسهل السرخس یبن أبا .4
 .ۀیاء المعارف العثمانیلجنۀ إح ،الناشر ،در آبادیح

  د.یمف خیش کنگرهۀ (للصدوق) یاإلمام إعتقادات ،)ق1414( على، بن محمد ه،یبابو ابن  .5
ـ (ابن خلدون، عبـدالرحمن ابـن محمـد،     .6 ـ ، بمقدمـه ، )تـا  یب  یروت، موسسـه االعلمـ  ی

  للمطبوعات. 
 ه.ی، مکتب المطبوعات االسالمیسنن نسائ، )ق1414(ابن سنان، احمد،  یب ابن علیابن شع .7

ـ نو قـم،  إلهـامى،  داود ترجمـه  ،الطرائـف  ،)ق1374( موسى، بن على إبن طاووس، .8  دی
  اسالم.

ق ی، تحقلیشواهد التنز، )تا یب(داهللا، ی، عبیشابورین یابن عبداهللا بن احمد حاکم حسکان .9
  للمطبوعات. یروت، موسسه االعلمی، بیمحمد باقر محمود

  .یاالسالم االعالم مکتب قم، ،اللغه سییمقا معجم ،)ق. ه1414فارس،( بن احمد بن فارس،إ .10
  .صادر دار روت،یب ،العرب لسان ،)ق. ه 1414( مکرم، بن محمد إبن منظور، .11
 هیجا، المکتبه العلم ی، بسنن ابن ماجه، )تا یب(، محمد، ینید قزویزیابن  .12

 تهران، نشر هجرت.ع، یافتگان به تشی، ره )ش1390(، داود، یالهام .13

، تهران، عهیدالئل النبوه و معرفه احوال صاحب الشر، )1363(م، ی، حافظ ابو نعیاصفهان .14
 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم

 ،یشوشتر یمرعش محسن محمد ترجمه ،شدم عهیش چرا، )1389( ن،یام محمّد ،یأنطاک .15
  .یتهران، خرسند

 ،المختصـر  حیالصح الجامع، )ق. ه 1417( أبوعبداهللا، لیإسماع بن محمد ،یجعف یبخار .16
 .ریکث ابن دار روت،یب
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 ر القرآن، تهران، انتشارات بعثت. یالتفس ی، البرهان ف)ق1416(مان، ی، هاشم بن سلیبحران .17

 قــم،: القــرآن ریتفســ فــى الــرحمن آالء ،)ق. ه 1421( جــواد، محمــد نجفــى، بالغــى .18
  .بعثت ادیبن

  .فجر لندن، ،اهللا اتقوا ،)ق. ه 1414( محمد، ،یجانیت .19
  .فجر لندن، ،تیاهتد ثم ،)م 1993 ق. ه 1414( ،_________ .20
 قــم، ،یمهــر محمــدجواد ترجمــه: انیراســتگو بــا همــراه )،1376( ،_________ .21

 .یاسالم معارف ادیبن

 قــم، ،یمهــر محمــدجواد ترجمــه: شــدم تیهــدا آنگــاه، )1383( ،_________ .22
  .یاسالم معارف ادیبن

ــل ،)1391( ،_________ .23 ــنت اه ــ س ــه: یواقع ــعل ترجم ــ یعباس ــم، ،یبرات ــبن ق  ادی
  .یاسالم معارف

ــان از، )1391( ،_________ .24 ــ آگاه ــه: دیبپرس ــدجواد ترجم ــر محم ــم، ،یمه ــبن ق  ادی
  .یاسالم معارف

 ،یمهــر محمــدجواد ترجمــه :هــا مشــکل دیــکل تیــب اهــل ،)1391(، _________ .25
  .یمعارف اسالم ادیبن قم،

ــاه)، 1393( ،_________ .26 ــدا آنگ ــ تیه ــه: دمش ــدجواد ترجم ــر محم  ،یمه
  .یاسالم معارف ادیبن قم،

ـ  الغابـه  اسـد  ،)ق. ه 1417( محمـد،  بن یعل الحسن یاب ریاالث بن نیعزالد ،یجزر .27  یف
  .یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب :الصحابه معرفه

  .الملل نیب تهران، ،قرآن فیتحر افسانه  ،)1382( رسول، ان،یجعفر .28
  اسراء. نشر قم، ،مقربان یفنا ادب  ،)1389( عبداهللا، ،یآمل یجواد .29
  ن.ییللمال العلم دار روت،یب الصحاح، ق)،. ه 1376حماد، ( بن لیاسماع جوهرى، .30
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 .لطفى کتابفروشى ، تهران،درخشان انوار ق)،. ه 1414ن، (یحس محمد دیس همدانى، نىیحس .31

  ع.ی، قم، انتشارات مطنجات یسوار بر کشت  ،)1394(ر، ی، جهانگیحشمت .32
 الفکر. دار ، دمشق،العلوم شمس ق)،. ه 1421د، (یسع بن نشوان ،رىیحم .33

  الهدى. انوار جا، بى ،القرآن ریتفس فى انیالب  ،)1394( ابوالقاسم، خوئى، .34
ـ ب ، بیالغ حیمفات  ،)ق1420( ن،یعمر، فخرالد محمدبن ابوعبداهللا رازى .35 ـ روت، داراحی  اءی

  . العربى التراث
  .القلم دار روت،ی، بالقرآن ألفاظ مفردات ق)،. ه 1412محمد، ( بن نیحس اصفهانى، راغب .36
  .مشعر نشر تهران،: شبهات به پاسخ و شناسى عهیش  ،)1384( اصغر، على رضوانى، .37
  .عهیش یمجاز کتابخانه قم،، شدم یم عهیش دیبا  ،)1392( ف،یشر محمد ،یزاهد .38
  .الفکر دار روت،ی، بالعروس تاج ق)،. ه 1414محمد، ( بن محمد دى،یزب .39
 .صادر دار روت،ی، بالبالغه أساس  ،)م 1979(عمر،  بن محمود خشرى،زم .40

، تهـران،  ی، ترجمه مسعود انصـار کشاف ریتفس  ،)1389(، _______________ .41
 .نشرققنوس

ـ ل بـن عمـروبن کث  ین اسماعی، عماد الدیدمشق .42 م، یر القـرآن العظـ  یتفسـ   ،) ه1420(ر، ی
  ه.یروت، دارالکتب العلمیب

  .مشعر نشر تهران، ،دهد مى پاسخ عهیش  ،)1383( رضا، نسب، نىیحس جعفر، سبحانى، .43
 مطبعـه  ، مصـر، الخلفـاء  خیتـار   ،)م 1952( بکـر،  یأب بن الرحمن عبد نیالد جالل ،یوطیس .44

 .السعاده

، قم، کتاب الماثور یالدرالمنثور ف ،)ق1404( ،______________________ .45
  . نجفى مرعشى اهللا ۀیآ کتابخانه: ناشر

 دار ، دمشـق، القـرآن  اعـراب  فـى  الجدول ،)ق. ه 1418( م،یعبدالرح نمحمودب صافى، .46
  .مانیمؤسسۀ اإل دیالرش

  .بوستان قم، ،قرآن فیتحر عدم  ،)ش 1385( حسن، آبادى، خرم طاهرى .47
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 انتشـارات  دفتـر  ، قـم،  القـرآن  ریتفسـ  فى زانیالم  ،)ق1417( ن،ی، محمدحسیطباطبائ .48
  ه.یعلم حوزه نیمدرس ى جامعه اسالمى

 انتشارات تهران، ،القرآن ریتفس فى انیالب مجمع  ،)ش 1372(حسن،  بن فضل ى،طبرس .49
  خسرو. ناصر

 تهـران  دانشگاه انتشارات تهران، ،الجامع جوامع  ،)ش 1377( ،_____________ .50
 .قم هیعلم حوزه تیریمد و

  ، تهران، نشر مشعر.ونیوهاب یها به پرسش یعیپاسخ جوان ش  ،)ش1389( ، محمد،یطبر .51
ـ  إمامۀ یف المسترشد  ،)تا یب( رستم، بن ریجر بن محمد ،طبرى .52 ـ  بـن  یعل  طالـب  یأب

 کوشانپور. قم، :السالم هیعل

ـ الب جامع ،)ق1412( ر،ی، محمد بن جریطبر .53 ـ ی ـ ر القـرآن، ب یالتفسـ  یان ف روت لبنـان، نشـر   ی
  دارالمعرفه.

ـ حب ترجمـه  ،مذهب انتخاب وهیش  ،)1381( صائب، د،یعبدالحم .54  مشـهد،  ،یروحـان  بی
 ل.یدارالج ،یمعارف اسالم ادیبن

  .یا التراث العربیروت، دار احیر، بیر کبیتفس  ،)م1999( ن،ی، محمد بن عمربن حسیفخر راز .55
 ترجمـه : عیتشـ  بـه  بزرگ تیشخص چند شیگرا ،)1381(محمدحسن،  ،یلبنان یسیقب .56

  .مطهر نشر تهران، ،یاشتهارد یمحمد
 .ثیالحد دار قم، ،یالکاف شرح یف یالشاف  ،)ق. ه 1429( غازى، بن لیخل مال نى،یقزو .57

  نا. یب روت،یب ،األنوار بحار  ،)ق 1403(محمدتقى،  بن باقر محمد مجلسى، .58
ـ  روضـۀ   ،)ق.ه 1416( مقصودعلى، بن محمدتقى مجلسى، .59 ـ  نیالمتق  ال مـن  شـرح  یف

  .اسالمى فرهنگى مؤسسه قم، :هیالفق حضرهی
 قرآن المعارف دائرۀ  ،)1389( م،یکر قرآن المعارف دائرۀ قرآن معارف و فرهنگ مرکز .60

  .کتاب بوستان قم، مؤسسه م،یکر
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 ترجمـه  بنگاه تهران، ،میالکر القرآن کلمات یف قیالتحق  ،)1361( حسن، مصطفوى، .61
  .کتاب نشر و

  .تیالب آل قم، ،الحق لنهج الصدق دالئل  ،)ق. ه 1422( حسن، محمد نجفى، مظفر .62
 ه.یهران، دارالکتب االسالمتر نمونه، یتفس  ،)1374(، ناصر، یرازیمکارم ش .63

ـ أللف یالعـالم  المـؤتمر  قـم، : ۀیالسرو المسائل  ،)ق. ه 1413( محمد، بن محمد د،یمف .64  ۀی
  .دیالمف خیالش

  ، قم، دفتر نشر معارف.خ امامتیتار  ،)1393منتظر القائم، اصغر، ( .65
 .مشعر تهران، ،قرآن یریناپذ فیتحر  ،)1384( اهللا، فتح زادگان، نجار .66

 نا. یب قم، ؛یالهالل سیق بن میسل کتاب  ،)ق1405( س،یق بن میسل هاللى، .67

ـ (، نیحسـ  احمـد  عقوب،ی .68  محمـد  ترجمـه  ،اصـحاب  عـدالت  در یپژوهشـ   ،)تـا  یب
  .نیدارالثقلقم،  زاده، یقاض


