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چکیده

منتتاررات و خوبتتههتتای امتتام ستتجاد

پتتس از واقعتته عاشتتورا و در

دوران استتارت در کوفتته و شتتام ،از مهتتمتتترین عوامتتل تتتداوم نهضتتت
عاشتورا و آ گتا ستازی متردم از جایگتا راستتین اهلبیتت پیتامبر

اس تتت .حض تترت در ایت تن احتجاج تتات باره تتا ب تته آیت تات ق تترآن ک تته در
دستتترس تمتتام مخاطبتتان ایشتتان قتترار داشتتت و بتترخالف روایتات ،از

گزند جعل و تحریف در امان مانتد بتود ،استتناد متینمتود تتا از ایتن

طریتق ،حقتتو تض تییع شتتدۀ اهلبیتتت رستتول ختتدا

را بتته متتردم

یادآور شود و با عقاید باطلی که حاکمتان امتوی در میتان مستلمانان
رواج داد بودند ،مبارز نماید.

در ایتن نوشتتتار ،بتتا روش توصتیفی _ تحلیل تی بتته بررستی آیتات متتورد

است تتتناد امت تتام ست تتجاد

در خوبت تتهها و منت تتاررات در شت تتهر شتت تام

پرداختهایم تا چرایی استنادهای قرآنی امام روشن شود.
دواژهها :امام ّ
سجاد  ،استنادات قرآنی ،مناررات ،شام.

کلی

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.
 .2کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کالم مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.

1
2

ّ
مقدمه 

پدس از واقعده عاشددورا و بدا اقددامات تبلیغدداتی یز یدد و ابدنز یداد ،بدیم آن مدیرفددت کده واقعدده
کربال به فراموشی سپرده شود و یا پیام راستین آن تحر یف گردد .آنچده ضدرور یتدر مدینمدود،
تبیین حقیقتی بدود کده بدیش از همده در دوران حکومدت معاو یده و کدارگزاران او از چشدم مدردم
پوشانده نگهداشدته شدد و مدورد تحر یدف و تضدییع واقدع گردیدد و ایدن حقیقدت چیدزی بده جدز
شدأن و منزلدت واقعدی اهلبیدت و حقدوق فرامددوش شدده ایشدان نبددود .در چندین شددرایطی
حض درت ز ی دنالعابدددین در کنددار ّ
عمدده بزرگددوارش حضددرت ز ینددب از دوران اسددارت بدده
عنوان فرصتی طالیی بدرای ابدالغ پیدام عاشدورا و احیدای دیدن رسدول خددا

و شناسداندن

جایگدداه اهلبیددت ایشددان اسددتفاده نمددود .از آنجددایی کدده روای دات صددحیح و س دیره راسددتین
رسول خدا

بده علدت جعدل و تحر یفدات فدراوان و مندع نقدل احادیدث در دوران معاو یده در

دسترس مردم قرار نداشت ،این بزرگواران برای نیل بدین منظور ،در اکثر موارد بده آیدات قدرآن
استناد میجستند و با استمداد از مقبدوالت مخاطبدان خدو یش ،حقیقدت را برایشدان آشدکار
میساختند .این افشاگریها و خطبههدای آتشدین ،وجددانهدای خدوابزده مدردم را بیددار و
حقایق را آشکار نمود.
در این پژوهش ،پن آیه از آیدات مدورد اسدتناد امدام سدجاد

ّ
از مندابع متقددم اسدتخرا

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399

شددده اسددت .در مرحلدده بعددد کوش دیدهای دم ای دن آی دات را در تفاس دیر معتبددر شدیعه و بعضددا اهددل

میطلبد.
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.1مناظرهوگف وگ یحضر ز ی العابدی

سنت مدورد بررسدی قدرار داده و سدپس بدا نگداهی تدار یخی بده شدرایط شدهر شدام ،وجده اسدتناد
امام را به این آیات تبیین نماییم .گفتنی است آیات مورد اسدتنادامام سدجاد

در خطبده

در بدار یز یدد نیامدهاندد؛ ز یدرا تحلیدل آیدات قرآندی ایدن خطبدده ،خدود مقالده و نوشدتار ی مسددتقل

باپیرمر شامی 

ای دن مندداظره در مص دادر کهددن بددا اختالفددات جزئ دی و بددا مضددمون واحددد ذکددر شددده اسددت.
ابناعثم در الفتوح نقدل مدیکندد کده وقتدی اسدیران خانددان اهلبیدت را از یکدی از ابدواب شدهر
دمشق به نام باب توماء وارد نمودند ،ایشان را بر پلههای ورودی مسجد شهر نگداه داشدتند.

در آن هنگام پیرمردی شامی جلو آمد و شروع بده دشدنامگدو یی خانددان اهلبیدت
پس از آن حضرت ز ینالعابدین

نمدود.

اینگونه به و ی پاسخ داد:

ّ
ّللَالی َقتلکمَوَأهلککَّمَوَأراحََ
الشیخََقدَأقبلََح َّتیَدناَ ِمنهمَ،وقالَ«َ:الحمدََ ِ َ
و إذاَ ّ َ
ّ
ن َ:
یَبَّنََالحسَّی ِ َ
الرجالََ ِمنَسطو ِتکمَ،وَأمکنََأمیرََالم ِؤمنینََ ِمنکَم»َ.فقالََلَّهََع ِلَّ ّ َ
ِ

شددما را کشددت و هال کتددان سدداخت و مددردان را از آزار شددما آسددوده کددرد و شددما را در
اختی دار امی در مؤمنددان نهدداد!» ز ی دن العابدددین

بدده او فرمددود« :ای پیرمددرد! آی دا قددرآن

خواندهای؟» گفت« :آر ی .آن را خواندهام» .فرمود« :پس این آیده را مدیداندی" :بگدو:
«آن را خواندهام» .ز ین العابدین

فرمود« :ای پیرمرد! آن نزدیکان ،ما هستیم .آیا

در سوره بنی اسرائیل خواندهای" :و حق نزدیکدان را بده آنهدا بدده"؟» .پیرمدرد گفدت:

 .1شور ی.23/
 .2اسراء.26/
 .3انفال.41/
 .4احزاب.33/
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بر آن [رسالت] ،اجری از شما نمیطلبم ،جز مهرورز ی با نزدیکانم" ».پیرمرد گفت:

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

هی َِهَاآلیَّةَ َ:قَّلََلَ
«یاَشَیخَ!َهلَقرأ ََالقرآن؟»َفقالَ«َ:نعمَقدَقرأتهَ»َ.قالَ«َ:فعرفتََ ِ
أسئلکمََعلَیَ َهَأج ًَراَإ ّ َلَالمَّو ّدةََفَّیَالقر بَّی 1؟»َقَّالََ ّ
الشَّیخَ«َ:قَّدَقَّرأ ََذ ِلَّکَ»َ.قَّالََ
ِ
ِ
ِ
ن «َ:فَّنحنََالقر بَّیَیَّاَشَّیخَ!»َقَّالَ«َ:فهََّّلَقَّرأ ََفَّیَسََّر َِةَبنَّیَ
یَبَّنََالحسَّی ِ َ
عَ ِلَّ ّ َ
ّ
یَحقهَ 2؟َقالََ ّ
ی َ:
الشَّیخَ«َ:قَّدَقَّرأ ََذ ِلَّکَ»َ.فقَّالََع ِلَّ ّ َ
إسرائیلَ َ:وََآ ِ ََذاَالقر ب َ
ّ
نَ
هی ِ َهَاآلیَةَ َ:وََاعلمواَأنماَغ ِنمتمََ ِمنََشَیَءََفأ ّ َ
ولکنَهلَقرأ ََ ِ
«نحنََالقربیَیاَشَیخَ!َ ِ
ی َ:
الشیخَ«َ:قدَقرأ ََذ ِلکَ»َ.قَّالََع ِلَّ ّ َ
َلَوََ ِل ِ َی َالقر بی 3؟َقالََ ّ َ
لِلَخمسهََوََ ِل ّلرس ِ َ
َِ
نّ
هی َِهَاآلیَةَِ َ:إ مَّاَیَ َِر یَّدََاّللََ َِلیَّی ِه ََعَّنکمََ
ولکنَهلَقرأ ََ ِ
«فنحنََذوَالقربیَیاَشَیخَ!َ ِ
ً
تَوََیَط ّهََّّرکمََتط َهی َّ َرا 4؟»َقََّّالََ ّ
الش َّیخَ«َ:قََّّدَقََّّرأ ََذ ِلََّّکَ»َ.قََّّالََ
الَّ ََِّّرج ََأهََّّلََالبَی َّ ِ َ
ِ
ِ
ّ
ً
الشیخََساع َةَ
تَالیینََخ ِ ّصصناَ ِبآیَ ِ َةَ ّالطهار َِة»َ.قالََ:فب َِقیََ ّ َ
ی «َ:فنحنََأهلََالبَی ِ َ
ع َِل ّ َ
ّ
نادماَعلیَماَتک ّلمهَ،ث ّ َمَرف ََرأسهََإلَیَ ّ
ماءَ،وقالَ«َ:الله ّ َمَ َّإنیَتا ِئ ََإلَیکََ
الس ِ
سا ِکتاَ ِ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
وآلَمح ّمدََ ِمنََ
ومَ،الله ّ َمَ َإنیَأبرأََإلَیکََ ِمنَعد َِوَمح ّمدََ ِ َ
الق
َ
َ
لء
هؤ
َ
َ
غ
ب
َ
ن
وم
َ
ه
َ
مت
ل
ِمماَتک
ِ
ِ
ِ
ِ
نَو ِاإلن ِ َ»؛َ(ابن اعثمَ )129/5 :1411 ،
ا ِلج ِّ َ
پیرمردی جلو آمد و به آنان نزدیک شد و گفدت« :سدتایش ،و یدژه خددایی اسدت کده
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فرمود« :ای پیرمرد! آن نزدیکان ما هستیم .آیدا

«آن را خواندهام» .ز ین العابدین

این آیه را خواندهای" :و بدانید که یکپنجم آنچه به دست میآو ید ،برای خداوند
و پیدامبر و نزدیکددان اسدت"؟» .پیرمددرد گفدت« :آن را خواندددهام» .ز یدن العابدددین

فرمددود« :ای پیرمددرد! آن نزدیکددان ،مددا هسددتیم .آی دا ایدن آی ده را خواندددهای" :خداونددد،
اراده آن دارد کدده آلددودگی را تنهددا از شددما اهلبیددت بزدای دد و شددما را پددا ک و پدداکیزه
گردانددد"؟» .پیرم ددرد گفددت« :آن را خوان دددهام» .فرمددود« :م ددا آن اهددلبیتی هس ددتیم و
خداوند ،آیه طهارت را مخصو

ما کرده است» .پیرمرد ،لختی خاموش گشت و

از گفته خدو یش ،پشدیمان شدد .سدپس سدرش را بده سدوی آسدمان ،بداال بدرد و گفدت:
«خدایا! من از آنچه گفتم و از دشمنی با این اهلبیت ،توبه میکنم .خدایا! من از
محمد و خاندان ّ
دشمن ّ
محمد جن باشد یا انسان به درگاه تو بیزار ی میجو یم».

شیخ صدوق در مالی این گفتوگو را به نقل از در بدان عبیدداهلل بدنز یداد نقدل کدرده اسدت
که جز اندک تفاوتی در برخی الفاظ ،مشابه روایت کتاب الفتوح است؛ ّاما آیه خمس در این
نقل نیامدهاست (صدوق .)166 :1376 ،همچنین مرحوم طبرسی نیز در کتاب االحتجدا

ماجرا را از قول فدردی بده ندام دیلدم بدن عمدر نقدل نمدوده اسدت .در ایدن کتداب گفدتوگو قددر ی
مفصلتر آمده است (طبرسی.)306/2 :1403،
نالعابدین
.1-1تفسیرآیاتمورداستنادامامز ی 
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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الف) آیه ّ
مودت

نخس ددتین آید ده ک دده ب دده بررسد دی آن م ددیپ ددرداز یم ،آید ده 23س ددوره ش ددور ی اس ددت ک دده ب دده آید ده

مد ّ
در ای دن آی ده ،اجددر و پدداداش رسددالت خددود را مددودت قر بددی
دودت مشددهور اسددت .پی دامبر
بی دان مددیدارد .در بدداب معن دا و مقصددود پیددامبر از ای دن مد ّ
دودت و این کدده مصددداق قر بددی چدده
چیزی یا چه کسانی هستند ،اقوال مختلفی در میان ّ
مفسران وجود دارد.

عالمه طباطبایی در المیزان این اقوال را در چهار دسته تقسیم کرده است کده بده اجمدال
به آنها میپرداز یم.

1

 .1برای مطالعه بیشتر ،نک :طباطبایی ،پیشین.48-43 /18 :

ُ
َ َ
تفاسیر مختلف تعبیر « َم َو ّدة فی القربی»

تفسیر اول :بعضی از ّ
مفسران میگو یند :این آیه خطاب به قر یش است و چون حضدرت
به خدایان قر یش ّ
متعرض میشدد .خددای تعدالی بده پیدامبرش دسدتور داد کده از
محمد
ایشان بخواهد اگر ایمان نمیآورند ،حداقل به دلیل قرابت و خو یشاوندی پیامبر با آنها بدا او
دشمنی نکنند.
تفس یر دوم :برخ دی ای دن آی ده را خطدداب بدده انصددار دانسددتهانددد کدده مددالی را بددرای شددخص
پی د دامبر

آوردند ددد و حضد ددرت آن مد ددال را رد کد ددرد و در جدددواب فرمد ددود :مدددن از شدددما مد ددزدی

نمیخواهم ،تنها مزدم این باشد کده بدا خو یشداوندانم کده در بدین شدمایند (از جهدت مدادرش
آمنه) ّمودت کنید.
تفسیر سوم :برخی مخاطب این آیه را قر یش یا به تعبیری عموم مدردم دانسدته و معندای
آن را ّ
مودت و دوستی با خو یشاوندان_ به معنای صله رحم _ دانستهاند.
تفس یر چه ارم :بعضددی دیگددر گفتددهانددد قر بددی در اینجددا مصدددر و بدده معنددای تقددرب بدده
خداسددت و مددودت بدده قر بددی ،مددودت بدده خدددا از راه تقد ّدرب جسددتن بده وس دیله اطاعددت کددردن

عالمه طباطبایی ،دالیل متقن و منطقی در ّرد هر یک از این چهار تفسیر بیان نمدودهاندد
ّ
و بر اساس ّادله متعدد معتقدند که مدراد از «القر بدی» اهلبیدت کده مصدداقهدای بدارز آن
حضددرت عل دی ،حضددرت فاطمدده ،امددام حسددن ،امددام حسددین و ُندده امددام پددس از ایشددان

عالوه بر روایات فراوانی که از راو یدان شدیعه نقدل شدده و ائمده بزرگدوار ذیدل تفسدیر ایدن آیده،

ّ
مودت قربی را به معندای دوسدتی اهلبیدت پیدامبر

معندا نمدودهاندد ،علمدای اهدل سدنت

نی دز خددود روای داتی از پی دامبر ا کددرم در تفس دیر ای دن آی ده بی دان کددردهانددد کدده بی دانگر صددحت هم دین
موضوع است و در واقع اکثر علمای اهل سنت نیز بر تطبیق این آیه بدر اهلبیدت

اجمداع

دارند .در اینجا برای نمونه به چند مدورد از روایدات مطدرح شدده از بزرگدان اهدل سدنت اشداره
میکنیم:

در مناظرات شهر شام

هستند (طباطبایی ،بیتا.)48/18 :

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

است .در این صدورت پیدامبر بده مخاطبدان خدو یش مدیگو یدد کده از شدما اجدری نمدیخدواهم،
تقرب جستن به خدا ،به او ّ
مگر این که به وسیله ّ
مودت کنید.

119

زمخشری در تفسیر این آیه به روایت ز یر از پیامبر اکرم اشاره میکند:
وََو َأنهََّّاَلمََّّاَنالََّّتَقی َّلَ:ی َّاَرسَََّّلَاّللَ،مََّّنَقرابت َّکَهََّّؤلءَالََّّیینَوجبََّّتَعلینََّّاَ
ّ
یَوَفاطمةَوَابناهما؛َ(زمخشری ،بیتاَ )219/4 :
مودتهم؟َقالَ:عل ّ َ
وقتدی ایدن آیده نددازل شددد ،شخص دی عددرض کددرد :ای رسددول خدددا! مد ّ
دودت و دوسددتی
کدددامی دک از نزدیکددان شددما بددر مددا واجددب شددده اسددت؟ حضددرت فرمددود :عل دی
فاطمه

،

و پسران آن دو.

خالصۀ کالم آن که با توجه به دالیل نقلی بسیار و همینطور بر اساس معنای خود آیه به
این نتیجه مدیرسدیم کده تنهدا احتمدال عقالیدی در بداره مدراد پیدامبر از مدودت قر بدی ،والیدت و
تابعی دت اهلبیددت ایشددان اسددت و احتمدداالت دیگددر بددا مضددمون ای دن آی ده همخددوانی ندددارد.
پی دامبر

اجددر و مددزدی کدده بدده نفددع خددود پی دامبر باشددد از مددردم نمدیطلبددد ،بلکدده محبددت و

والیت اهلبیت

در واقع تداوم رسالت ایشان و مایه نجدات امدت پیدامبر از گمراهدی بعدد

از ایشان است.
ب) آیه  26سوره اسراء

واژه «قر ب دی» در اشددکال مختلددف در حدددود ده بددار در قددرآن ب ده کددار رفتدده اسددت کدده شددش

مرتبدده ،از جملدده در همدین آی ده بدده صددورت ترکی دب «ذی القر بددی» اسددتعمال شددده اسددت .ایدن
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ترکید دب بددده معندددای ص دداحب خو یشددداوندی رحمد دی و نسدددبی اس ددت و در واقدددع بددده معندددای
خو یشاوندی رحمی و نسبی کسی است که در آیه یا آیات قبل ذکری از او آمده است.
ّ
ُ
در این که این تعبیدر در آیده وآت ذا القر بدی حق ُده در معندای عدام بده کدار رفتده یدا منظدور،
هسددتند ،میدان ّ
مفسددران اخددتالف نظددر وجددود
خو یشدداوندان نسددبی شددخص پی دامبر ا کددرم

دارد .برخددی معتقدن ددد مخاطددب اید دن آید ده همدده مس ددلمانان هسددتند و منظددور ،ادای حقددوق
خو یشاوندان به معنای عام کلمه است .گروه دوم معتقدند مخاطب این آیده ،پیدامبر ا کدرم و

منظور اعطای حقوق بستگان پیامبر ،همچون خمس و ...بدیشان است.

در تأییددد تفسدیر دوم ،آیدت اهلل مکددارم شدیراز ی و مرحددوم طبرسدی هدر دو بدده همدین روایدت

امام سجاد

در گفتوگو بدا پیرمدرد شدامی اشداره نمدودهاندد کده خودشدان را مدراد آیده از «ذی

القربی» معرفی میکنند .همچندین در هدر دو تفسدیر بده روایتدی از مندابع اهدل تسدنن منقدول از

ابوسعید خدر ی ،صحابه معروف پیدامبر
بخش دیدن فدددک بدده حضددرت زهددرا

ارجداع داده مدیشدود کده ایدن آیده را بدا مداجرای

مددرتبط م دیسددازد (طبرس دی125/14 :1408،؛ مکددارم

شیراز ی.)94/12 :1380 ،
طبرسی تنها تفسیر دوم را برای آیه بیان نموده ،اما آیدت اهلل مکدارم شدیراز ی هدر دو تفسدیر
فوق را قابل جمع دانسته و دومی را مصداق خا

اولی برمیشمرد:

ای دن دو تفس دیر بددا هددم منافددات ندددارد؛ همدده موظفنددد حددق ذیالقر بددی را بپردازنددد.

پیامبر

هم که رهبر جامعده اسدالمی اسدت موظدف اسدت بده ایدن وظیفده بدزر

اله دی عمددل کنددد؛ در حقیقددت اهلبیددت پی دامبر
ذیالقربدی و شدخص پیدامبر

(همو)

از روشددنتددر ین مصددداقهددای

از روشدنتددر ین افدراد مخاطددب بده ایدن آیده اسددت.

البته زمخشری تنها وجه اول را ذکر نموده و ذی القربی را به معنای خو یشاوندان بده غیدر
از پدددر و مددادر دانسددته و فخددر راز ی نی دز بددا بی دان هددر دو وجدده ،آیده پیشدین را دلی دل بددر عمومی دت
معنددای آی ده دانسددته اسددت (زمخشددری ،ب دیتددا661/2 :؛ فخددر راز ی ،بیتددا .)328/20 :بددا ایدن
درسدت رهنمدون مدیکندد و اشداره خداوندد در ایدن آیده بده حقدوق اهلبیدت پیدامبر

بیدانگر

جایگاه ایشان نزد خداوند متعال است.
ج) آیه خمس

امددام ز ی دنالعابدددین

در ای دن مندداظره بدده آی ده  41سددوره انفددال کدده در فقدده اسددالمی بدده آی ده

خدار از موضددوع بحددث ماسدت .از ایددنرو تنهددا بدده بیدان مفهددوم و مصددداق واژه ذیالقر بددی در
این آیه میپرداز یم.
روشنگر مفهوم ذی القربی برای ما در آیه مدذکور اسدت؛

اشاره حضرت ز ین العابدین
امددا میدان ّ
مفسددران در مددورد مصددداق ایدن واژه در آیده نیدز همچددون آیدات پیشدین اخددتالف نظددر
وجود دارد .به اتفاق دانشمندان شیعه ،مراد از ذی القربی در آیه ،اهلبیت

اسدت؛ ولدی

در مناظرات شهر شام

خمس شهرت یافته است ،اشاره میکند و خود را مصداق ذیالقربی که در این آیده خمدس
بدیشان تعلق گرفته است میداند .بحدث از سدایر واژ گدان و مفداهیم ایدن آیده بسدیار ّ
مفصدل و

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

وجود ،چنان که گفته شد ،بیان حضرت ز ین العابددین

در ایدن گفدتوگو ،مدا را بده تفسدیر
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مفسران و دیگر دانشمندان اهل ّ
ّ
سنت در این مدورد نیدز اخدتالف نظدر دارندد .بده طدور خالصده
دیدگاههای مختلف در این زمینه را میتوان به سه گروه تقسیمبندی کرد.
طبقهبندی دیدگاههای مختلف در تفسیر آیه خمس

یکم .امام معصوم و زم ان ه ر عص ر :تعدداد کثیدری از علمدای مکتدب اهلبیدت

ایدن

نگرش را پذیرفتهاند .شیخ طوسی ،شیخ مفید ،سید مرتضدی علدم الهددی و محقدق ثدانی از
آن جملهاند.
دوم .فرزندان هاشم :برخی از دانشمندان اهل سنت و شیعه این قول را پسندیدهاند.
س وم .فرزن دان هاش م و عب دالمبلب :ا کثددر اهددل سددنت از جملدده شددافعیمذهبها بدده
طرف این دیدگاه رفتهاند .زمخشری و فخر راز ی در کتب تفسیری خود این قول را پذیرفتده و
در تأیید آن تنها به نقل یک حدیث استناد نمودهاند:
َ:هََّّؤلءَإخوتَّکَبنََّّوَ

َو َعََّّنَعثمََّّانَوَجبیَّرَبََّّنَمطعََّّمَأنهمََّّاَقََّّالَلرسَََّّلَاّلل
هاشمَلَینکرَفضلهمَلکونکَمنهمَأرأیتَإخواننَّاَبنَّیَالمطلَّ َأعطیَّتهمَوَحرمتنَّاَ،
إنماَنحنَوَهمَبمنالةَواحدة،فقال َ:إنهمَلمَیفارقوناَفَّیَجاهلیَّةَوَلَإسَّلمَإنمَّاَبنَّوَ
هاشمَوَبنوَالمطل َشیءَواحدَوَشبکَبننَأصابعة(َ.فخررازی ،بیتاَ )486/15 :

این روایت در هیچیک از منابع معتبر شیعی یافت نشد؛ اما در مورد اختصا
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بدده اهلبیددت پی دامبر

احادی دث متددواتری در منددابع حدددیثی نقددل شددده کدده ی دک نموندده آن،

همین روایت امام سجاد است 1.طبرسی روایتی از امیرالمدؤمنین

است که میفرماید:

این واژه

در ایدن بداب نقدل کدرده

ّ
یَوََ
یَوََالَیَتَّام َ
ََّلَوََ ِل َِّیَ َالقر بَّ َ
لِلَخمسَّهََوََ ِل ّلرس ِ َ
نَ ِ َ
وََاعلمواَأنماَغ ِنمتمََ ِمنََشَیَءََفَّأ ّ َ
ّ ً
نَ ّ
یَ
َّاّللَوََمَّاَأنالنَّاَعلَّ َ
َّةَ ِإنََکَنَّتمََآمنَّتمََ ِب ِ َ
اص َ
ل َوََذ ِلَّکََلنَّاَخ
الس َِبی ِ َ
نَوََاب ِ َ
المسا ِ َکی ِ َ
ّ
یَ ِبی َِو َالقر بَیَال ِ َیینََقرنهمََاّللََ ِبنف ِس ِ َهَوََن َِب َِّی ِ َهَوََلمََ
اّللَغ َِن ّ َ
قان َنحنََوََ ِ َ
عب ِدناَیَومََالفر ِ َ
ً
یَجعََّّلََلَنََّّاَ ِف َّیَ ّ
ّ
باَأَ ک َّرمََاّللََسََّّبحانهََوََتعََّّالَیَن َِبی َّهََوََأَ کَرمنََّّاَأنََیَط ِعمنََّّاَ
الصََّّدق ِ َةَن ِص َّی َ
أوساخََأَیَ ِ َد َ ّالناسَ؛َ(طبرسیَ )268/1 :1408 ،

 .1برای مطالعه احادیث دیگر ،به مبحث خمس در کتب روایی مراجعه گردد؛ به طور مثال وسدائل الشدیعه،9 ،
باب خمس.

خداوندد فرمددوده اسددت« :و [ای مؤمنددان] بدانیددد کدده هددر چدده غنیمددت و فایددده بر یددد
خمددس آن خددا خ دددا و رسددول و خو یشددان او و یتیم ددان و فقیددران و در راه س ددفر
ّ
ماندگان [از خاندان او] است» که آن متعلق است به ما و مخصو ماست« ،اگر
به خدا و به آنچه بر بنده خود [ ّ
محمد ] در روز فرقان ایمان آوردهاید» .و اهلل بده
ذات حضرت قادر عالم مرا قسم است که ذو ی القربی که واجدب تعدالی در فرقدان
ّ
ذکر نمود و نزدیک به نفس مقدس خود و نب ّی قدس مذکور گردانید ،همین عترت
اهلبیت آن حضرت است و حضرت ایزد مجیب ما را در صدقه نصیب نداد آن
ّ
مح ا کرام و احترام ماست که واهب عالم نخواست کده مدا را اطعدام از وسداخ و
چرک دستها مردم آب و نان دهد ،لهذا سهم ذو ی القر بی بده واسدطه مدا معد ّین و
مه ّیا گردانید.

آید ددت اهلل مکد ددارم ش د دیراز ی در پاسد ددخ بد دده کسد ددانی کد دده ذیالقر بدددی را بد دده معند ددای عمد ددوم
خو یشاوندان پیامبر از بنیهاشدم و بندیعبددالمطلب قلمدداد مدیکنندد ،بده ایدن نکتده اشداره
میکند که اختصدا

ایدن امتیداز بده وابسدتگان پیدامبر بدا روح اسدالم و تأ کیدد پیدامبر بدر نفدی

تعص ددبات ندددژادی و قبیلدددهای منافدددات در تعدددارض اس ددت؛ امدددا اختصدددا

از جهت رهبری حکومت اسالمی است و نه از باب خو یشداوندی بدا پیدامبر؛ و

ای دن دارایددی در حقیقددت در جهددت نیازهددای مددردم و جامعدده مصددرف خواهددد شددد (مکددارم
شیراز ی.)174/7 :1380 ،
د) آیه تطهیر

پی دامبر

اسددت همددواره موضددوع مناقشددات کالم دی فددراوان قددرار دارد .از ی دکسددو متکلمددان

شیعه بدا اسدتناد بددین آیده و شدأن ندزول آن بده اثبدات کالمدی اصدول شدیعه همچدون امامدت و
عصددمت پراختددهانددد و امامددان ش دیعه نی دز در احتجاجددات خددود در مددوارد بسدیار ی از ایدن آی ده
بدرای بیدان افضددلیت خدو یش و معرفدی شخصدیت حقدوقی خددو یش بهدره جسددتهاندد .از سددوی
دیگر اهل سنت کوشدیدهاندد بدا تغییدر تفسدیر شدیعی ،ایدن آیده و منزلدت بدزر صداحبان آن را
بیاثر نمایند.

در مناظرات شهر شام

آی ده 33سددوره احددزاب مشددهور بدده آی ده تطهی در کدده گو ی دای فض دیلتی بددزر بددرای اهلبیددت

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

اهلبیت

آن بددده امامدددان
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اسددتناد امددام سددجاد

بدده ای دن آی ده در بی دان فض دیلت خدو یش ،خددود روشددنتددر ین گددواه در

دستیابی به تفسیر صحیح این آیه به شمار میرود.
با نگاه به منابع تفسیری و حددیثی فدر یقین ،خدواهیم دیدد تعدداد قابدل تدوجهی از روایدات
مر بددوط بدده آی دۀ تطهی در ،در بددار اختصددا

آی ده بددهاصددحاب کسدداء اسددت و ه دیچ کددس در ای دن

فضیلت با آنان مشارکت ندارد.
این روایات بسیار ز یاد و بیش از هفتاد حدیث است که بیشتر آنها از طرق اهلسنتاند
(طباطبایی ،بیتا .)311/16 :اهل سنت ،آنها را تقر یبا از چهل طر یق نقل کدردهاندد و شدیعه
آن را از بیش از سی طر یق روایت کرده است.
یک دسته از این روایات ،به شأن نزول آیده تطهیدر اشداره مدیکنندد .ایدن روایدات در مندابع
شددیعی بسددیار فراوانانددد (بددرای نمون دده نددک :مجلسددی .)211/35 :1404 ،امددا در اینجددا بدده
حدیثی از منابع اهل سنت در باب شأن نزول این آیه اشاره میکنیم .طبری در جامع البیدان

به نقل از ابوسعید خدر ی نقل میکند:

ّ
عنَأمَسلمة،قالتَ:لماَنالَّتَهَّیهَاآلیَّةِ َ:إنمَّاَیَ َِر یَّدََاّللََ َِلیَّی ِه ََعَّنَکَمََال ّ َِّرج ََأهَّلََ
ً
ً
ً
ً
ناَ،فجلَّلَ
حسناَوَحسَّی َ
َعلی َاَوَفاطمةَوَ َ
تَوََیَط ِّهرَکَمََتط ِ َهی َرا َدعاَرسَلَاّلل
البَیَ ِ َ

علَّیهمَکسََّّاءَخیبر یَّاَ،فقََّّالَ:اللهََّّمَهََّّؤلءَأهََّّلَبنتَّی،اللهمَأذهَّ َعََّّنهمَالََّّرج َوَ
طهََّّرهمَتطهی َّراَ.قالََّّتَأمَسََّّلمةَ:أَلسََّّتَم َّنهم؟َقََّّالَ:أنََّّتَإل َّیَخی َّر(َ.طبری،بیتتتا:
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َ )6/22
ُ
ُ
ّ
امسلمه گفت :هنگامی آیدۀ إنمدا ُیر یدد ُ
اهلل ل ُیدذهب عدنک ُم ّ
الدرجس هدل البیدت و
ُ
ُیط ّهرکم تطهیرا نازل شد ،رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و
کسدداء خیبددری را بددر ایشددان افکنددد و فرمددود :خدددایا ،اینددان اهلبیددت و خددوا

مددن

هس ددتند؛ پلید ددی را از آن ددان دور کد دن و آنه ددا را کد دامال پ ددا کگ ددردان .امس ددلمه گف ددت:

ایپیامبر خدا! آیا من نیدز بدا آنهدا هسدتم؟ حضدرت
هستی.

فرمدود :تدو عاقبدت بده خیدر

گفتنی است در کتب بسیار دیگری از منابع معدروف اهدل سدنت ،تقر یبداهمدین مضدمون
در باره شأن نزول آیۀ تطهیر و اختصا

آن بهپن تن آل عبا

موجود است.

ایدن روایدت و سدایر روایدات مر بددوط بده شدأن ندزول ،بده ایدن شدبهه کده چدون ایدن عبددارت در
ادامدۀ آی دات مر بددوط بدده همسددران پی دامبر آمددده در نتیجدده شددامل همسددران ایشددان نیدز مدیگددردد
پاسخ میدهد؛ ز یرا اشاره میکند که آیه مورد بحث ،به تنهایی در یک واقعده جداگانده ندازل
شده و حتی در بین این هفتاد روایت ،یدک روایدت هدم وجدود نددارد کده بگو یدد آیده شدر یفه بده
دنبال آیات مربوط به همسران رسول خدا نازل شده است (طباطبایی ،بیتا.)45/14 :
عددالوه بددر روایددت مددورد بحددث از امددام ز یددنالعابدددین

 ،دیگددر معصددومان نیددز بارهددا در

سددخنان خددود بدده ای دن آی ده احتجددا نمددودهانددد .در ادامدده بدده چنددد نموندده از اسددتنادات ائمدده
اطهار

اشاره میکنیم:

ّ
تَوََکَیَّ ََلََیَکََّنََ
َّلَف ّضََّّلناَأهَّلََالبَیَّ ِ َ
نَاّللََعَّ ََّّاَوََج َ
یَبَّنََأ ِبَّیَطا ِلَّ َ ِ َ:إ ّ َ
قَّالََع ِلَّ ّ َ
ّ
ّ
َّهَ ِإنمَّاَیَ َِر یَّدََاّللََ َِلیَّی ِه ََعََّّنَکَمََالَّ ّ َِّرج ََأهََّّلََ
َّلَیَقَََّّلََ ِفَّیَ ِ َکت ِابَّ ِ َ
کَّی َِلکََوََاّللََعَّ ََّّاَوََجَّ َ
ً
تَوََیَط ِّهرَکََمَتط ِ َهی َرا َفقدََط ّهرناَاّللََ ِمنََالفو ِاح ِ ََماَظهرََ ِمنهَّاَوََمَّاَبطَّنََفَّنحنََ
البَیَ ِ َ
اجَالحق؛َ(مجلسیَ )213/25 :1404 ،
علَیَ ِمنه ِ َ
عل دی

فرمددود :همانددا خداونددد عزوجددل مددا اهلبیددت را برتددری بخش دیده اسددت و

چگونه چنین نباشد ،در حالی که خداوند عزوجل در کتاب خود میفرمایدد :خددا
خداوند ما را از زشتیها [و گناهان] ظاهری و باطنی تطهیر فرموده است و ما بدر راه
حق هستیم.

امام حسن

نیز پس از پذیرش صلح با معاو یده در خطابدهای طدوالنی بده عراقیدان بدرای

بی دان جایگدداه اهلبیددت ،بدده شددأن نددزول ای دن آی ده اسددتناد فرمددود (همددو .)143-141 /10 :ای دن
مجموع سخن آن که در تفسیر این آیه _ که از مهمتر ین شواهد افضلیت اهلبیت پیدامبر
و بیدانگر مقدام عصددمت بدرای ایشددان اسدت _ از صدددر اسدالم تدا کنددون هدیچگدداه تردیدد نشددده و
هیچ کس به جز خمسه طیبه

حتی همسران پیامبر ،خود را به عندوان مصدادیق ایدن آیده

معرفی نکردهاند .از اینرو به دلیل قطعیت شأن نزول آیه و مقام واالیی که برای اهلبیت در
آن بدده تصددو یر کش دیده م دیشددود ،مکددررا و در مقدداطع گوندداگونی از تددار یخ صدددر اسددالم در برابددر

در مناظرات شهر شام

احتجا در منابع اهلسنت نیز در کتب فراوانی نقل شده است.

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

فقطمیخواهد پلیدی را از شما اهلبیت دور کند و شما را کدامال پدا ک سدازد .پدس
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مخالفان و منکران مورد استناد واقع شده است.
.2تبیی وجهاسهنا اما بهآ ا



حضرت در اینجا دو بار از پیرمدرد شدامی سدؤال کدرد کده آیدا در سدورهای از سدورههدای قدرآن
حق دی و ی دژ اهددلبی دت

و ندده دیگددر مسددلمانان یافتددهای؟ پیرمددرد شددامی کدده بدده گفت دۀ خددود

روزگدار ی دراز قدرآن خواندده بدود ،هدر دو بدار بده ایشدان پاسدخ منفدی داد .سدؤال اینجاسدت کدده
چددرا مسددلمانی کدده ی دک عمددر قددرآن خوانددده ،تأو ی دل حقیق دی آیدات بسدیار ی از قددرآن در مقددام و
منزلددت اهلبیددت را ندانسددته اسددت؟ بددرای پاسددخ بدده ای دن پرسددش ،خددوب اسددت نگدداهی بدده
وضعیت شام پس از رحلت پیامبر اسالم

بینداز یم.

در دوران حکومت خلیفه دوم عمدر ،سدرزمین شدام بده وسدیله خالدد بدن ولیدد و ابوعبیدده
جراح فتح شد و از آن هنگام ،به عنوان یکی از والیات اسالمی در عرصه جهانی ظاهر شدد.
در دوران خلیفه سوم عثمان ،معاو یه به عنوان والی دمشق برگز یدهشدد .بعدد از کشدته شددن
عثمددان و بیعددت مددردم بددا حضددرت عل دی

معاو یده از ای دن بیعددت سددر بدداز زد و حضددرت را بدده

همدسددتی در قتددل عثمددان مددتهم کددرد .ای دن امددر موجددب وقددوع جنددگ صددفین ب دین معاو ی ده و
حضرت علی

شد که به حکمیت انجامیدد و باعدث تقو یدت جایگداه معاو یده در سدرزمین

شام گشت.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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پددس از شددهادت حضددرت عل دی

و بیعددت مددردم بددا امددام حسددن مجتب دی

 ،پیمددان

صلحی بین معاو یه و ایشان بسته شد که به موجب آن ،حکومدت بده معاو یده رسدید و پدس از
درگذشت و ی ،امام حسن

زمامدار میشد؛ اما چندی نگذشت که امام حسن

بدر اثدر

دسیسه معاو یه مسموم شد و رحلت فرمود و معاو یه فرزنددش یز یدد را بدرخالف صدلحنامده بده
جانشدینی انتخدداب کددرد .ایدنگوندده بددود کدده سلسددله پادشدداهان امددوی بددا حکومددت معاو یده بددن
بیسفیان آغاز شد و پس از و ی ،پسدر نداالیق او یز یدد بدن معاو یده بده قددرت رسدید .در همدین
زمددان بددود کدده امددام حس دین

از بیعددت بددا و ی خددوددار ی نمددود و بدده دسددتور یز یدد در کددربال بدده

شهادت رسید.
معاو یه در دوران حکومدت خدود در شدام بدرای تثبیدت پایدههدای حکومدت خانددان امدوی

اقدامات بسیار ی انجام داد .اقدام اول ،روا لعدن و بددگو یی اهلبیدت
صدلح بدا امدام حسددن

بدود .و ی پدس از

زمدانی کده بدرای سددفر حد در مدینده بده سددر مدیبدرد ،بخشدنامهای بدده

تمامی شهرها فرستاد و نوشت:
امانم را برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی بن ابیطالدب یدا فضدایل اهدلبیتش
نقددل کنددد و چن دین کس دی عقوبددت را بددر خددودش روا داشددته اسددت( .سددلیم بددن ق دیس:1405 ،
 .)781/2اید دن بخش ددنامه مقدم ددهای ب ددرای خطب ددای متمل ددق شددد کدده در من ددابر خددود لع ددن و
بدگو یی خاندان علی را آغاز کنند.
و ی همچنین به کارگزارانش در تمدامی ممالدک فرمدان داد ندام شدیعیان را از دفداتر دولتدی
حذف کنند و شهادت آنها را بپذیرند و در ادامه فرمان قتل هر کسی را که متهم یا مظندون بده
تشیع بود صادر کرد .شدیدتر ین جنایدات و بالیدا بدر سدر مدردم کوفده آمدد و تقر یبدا در آن منداطق
شخص مشهور ی از شیعیان باقی نماند.

اقدام دوم معاو یه منع و جلوگیری از تفسیر قرآن و امدر کدردن مدردم بده عمدل بده ظدواهر قدرآن

بود؛ ز یرا اگر مردم به تفسیر قرآن رو ی میآوردند ،بیشک منزلت و فضیلت اهلبیت

بدر

در گفتوگو یی با ابنعباس ،بعد از نهی از تأو یل قرآن به شیوه اهلبیت به او گفت:

قرآن را بخوانید و آن را تأو یل کنید ،ولی چیزی از آنچه خداوند از تفسیر آن در بدار
شما نازل کرده و آنچه پیامبر درباره شدما گفتده روایدت نکنیدد و غیدر آنهدا را روایدت
کنید( .همو)

بر ضد علی

و خاندانش و در منقبت معاو یه و خلفای سه گانه بود .در مرحله اول و ی که

خددود را خددونخددواه عثمددان مدیدانسددت ،بددرای هددر کددس کدده در فضدیلت عثمددان حدددیثی نقددل

مدینمدود ،ار و قدرب و امتیداز فدراوان در نظدر گرفددت؛ تدا بددانجدا کده احادیدث در مدورد عثمددان
ز یاد شد و در مرحله بعد کارگزاران و ی ،مردم را به روایت در باره ابوبکر و عمدر دعدوت کردندد.

رواید دات مجعد دول جم ددعآور ی گردی ددد و دس ددتور داده ش ددد در من ددابر خوان ددده ش ددوند و آنه ددا را در

مکاتب به کودکان بیاموزند.

در مناظرات شهر شام

اقدام دیگر و ی که خیانتی عظیم به اسالم و مسلمانان به شمار میرود ،جعدل احادیدث

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

ایشان آشکار میگردید؛ چنان که معاو یده خدود بدر افضدلیت ایشدان آ گداه بدود .بدرای مثدال و ی
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کددار بدددانجددا رس دیده بددود کدده حت دی امددر بددر مددردم متددد ّینی کدده خددود از جعددل و دروغ دور ی
میجستند مشدتبه شدده بدود و ایدن احادیدث جعلدی را بده عندوان حدق پذیرفتندد و سدخنی بدر
خالف آن را منکر و ناپسند برمیشمردند.
حضرت علی

در باره فتنههای این دوران میفرماید:

اّلل َیَقَلََ :کَیَ ََأنتمََإذاَألبستَکَمََ ِفتنةََیَر بوَ َِفیهاَ ّ
الص َِغیرَ،وََیَهرمََ
ِإ َِّنیَ ِسمعتََرسَلََ ِ َ
ِ
ً
یج َِر َ ّالنَّاسََعلَیَهَّاَوََیَ ّت ِخَّیونهاَس َّّنةَ،ف َِّإذاَغَ ّ ِیَّرََ ِمنهَّاَشَّیَءَ؟َ َِقیَّلََ:قَّدََ
َِفیهاَالَکَ َِبیرَ َ،
ً
ّ
غَ َّیر ِ ََ ّ
الس ّنةََوََأ تَیَالناسََمنَکَ َرا؛َ(مجلسیَ )173/34 :1403 ،
ِ
از پی دامبر شددنیدم کدده فرمددود :فتنددهای شددما را دربرم دیگی درد کدده در آن بچددههددا بددزر

مدیشددوند و بزرگددان رشدد مییابنددد .مددردم طبدق آن عمددل مدیکنندد و آن را سددنت بدده
حساب میآورند ،به طور ی که هرگاه چیزی از آن تغییر یابد مردم میگو یند :سنت
تغییر داده شد و مردم کار منکری را مرتکب شدهاند.

در نهای دت این کدده اقدددامات معاو ی ده سددبب شددد نفدداق و تزو ی در در می دان مددردم روا یابددد و
هرکس برای کسدب مندافع مدادی یدا بدرای حفدظ جدان و مدال خدود حقیقدت را کتمدان نمایدد و
زبان به دروغ گشاید .در چنین فضایی بود که حتی افراد قدرآن خواندده و متدد ّین هدمچدون آن
پیرمرد شدامی نیدز از تأو یدل واقعدی آیدات قدرآن بدیخبدر بودندد و جعلیدات ،جدایگز ین حقدایقی
شد که اجازه مطرح شدن و شنیدهشدنشان داده نمیشد.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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از اینرو اشاره مکرر امام سجاد

به آیات متعددی از قرآن که او و خاندان عترت را بده

عنوان خو یشاوندان پیامبر معرفی می کنند و بر حقوقشان تأ کید میورزند ،بددین سدبب بدود
که با استفاده از نقطه اشتراک اعتقادی با پیرمرد شامی _ یعندی قرآندی کده از تحر یدف مصدون
مانددده _ جایگدداه خددود و اهلبیددت پی دامبر را بدده مددرد شددامی نشددان دهددد و حجدداب حاصددل از
تحر یف و جعل و نفاق را از برابر دیدگان و ی کنار بزند.
.3گف وگ یاما سجا

بامنهالب عمهو 

منه ددال ب ددنعم ددرو از ه ددواداران اهلبی ددت
بندیاسدد و کدوفی بدود و از امدام سدجاد

ب ددود ک دده در شددام مددیز یسددت .و ی از طایفد دۀ

روایدت مدیکدرد .او را از اصدحاب امدام سدجاد و امدام

باقر

برشمردهاند .در زمدانی کده اهلبیدت

منه ددال ب ددا ام ددام ز ید دن العاب دددین

در شدام در اسدارت بده سدر مدیبردندد ،روز ی

دید ددار ک ددرد و گف ددتوگو یی مید دان آن دو ص ددورت گرف ددت.

حضرت در این گفتوگو ،مصائب اسارت و مظلومیت اهلبیت

را با استناد بده آیده 49

سددوره بقددره ،بدده ظلددم فرعونی دان بددر بن دی اسددرائیل تشددبیه نمددود کدده پسرانشددان را مددیکشددتند و
زنانشدان را زنددده نگدده مدیداشددتند .ایدن واقعدده را علدی بددن ابددراهیم قمدی در تفسدیر خددود بددا سدده
واسطه از امام صادق

اینگونه نقل میکند:

منهال بن عمرو از امام علی بن الحسین
رسول خدا؟ امام

پرسید :چگونه صبح کردید ای فرزند

فرمود :وای بر تو! آیا هنگام آن نرسیده که بدانی چگونه صبح

از آن قوم است و قر یش بر عرب مدیبالدد کده ّ
محمدد ،از آن قبیلده اسدت و عدرب نیدز
حد ّدق قددر یش را پدداس مدینهددد؛ چددرا کدده ّ
محمددد ،از آن قبیلدده اسددت ،و عددرب بددر عجددم
میبالد که محمد

از آنهاست؛ ولی ّ
حق ما خاندان او ،پاس نهاده نمیشود؟!

ای منهال! این گونه صبح کردهایم.

در مناظرات شهر شام

کردهام؟! ما میان قدوم خدود ،مانندد بندی اسدرائیل در میدان فرعونیدان صدبح کدردیم.
ُ
پسددرانمان را مددیکشددند و زنانمددان را زنددده مددیگذارنددد و بهتددر ین آفر یدددگان پددس از
ّ
محمددد ،بددر منبرهددا لعددن مدیشددود و بدده دشددمن مددا ثددروت عطددا مدیشددود و او را بددزر
ّ
میدارند و هر کس دوستدار ما باشد ،تحقیر میشدود و از حقدش مدیکاهندد و البتده
مؤمنان ،همواره این گونه بودهاند .عجمّ ،
حق عرب را پاس میدارد؛ چرا که م ّ
حمد
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ّ
حدثنیَابَّیَعَّنَالنضَّرَبَّنَسََّیدَعَّنَعاصَّمَبَّنَحمیَّدَعَّنَأبَّیَعبَّدَاّللَقَّالَ:ل ِقَّیََ
ََّلَ
ی َفقالََلهََ:کَیَ ََأصبحتََیَّاَابَّنََرس ِ َ
نَع َِل ّ َ
ن َب ِ َ
یَبنََالحسَیَ ِ َ
الِمنهالََبنََعمر وَع َِل ّ َ
اّلل؟َقالََ:وَیحَکَ!َأََماَآنََلَکََأنََتعلمََکَیَّ ََأصَّبحتََأصَّبحناَ ِفَّیَقو ِمنَّاَ ِمثَّلََبَ ِنَّیَ
َِ
ّ
آلَ ِفرعَنََیَیبحَنََأبناءنَّاَوََیَسَّتحَیََنََ ِنسَّاءناَ.وََأصَّبحََخَیَّرََالب َِر یَّ ِ َةَبعَّدََ
ِإسرا َِئیلََ َِفیَ ِ َ
مح ّمدََیَلعنََعلَّیَالمنَّابرَ،وََأصَّبحََعَّد ّوناَیَعطَّیَالمَّالََوََ ّ
یح ّبنَّاَ
الشَّرفَ،وََأصَّبحََمَّنََ ِ َ
ِِ
ً
ً ّ
ل
بَ
تَالعجَّمََتعَّ َِّرفََ ِللعََّّر ِ َ
لَا مؤ ِمنََّنََ.وََأصََّّبح ِ َ
َراَمنقوصَّ ََّاَحقَّهَ،وََکَّی َِلکََلَّمََیََّ ِ َ
محقَّ َ
ً
ً
ّ
داَکَانََ ِمنهَّاَ،
نَمح ّم َ
بَ ِبأ ّ َ
داَکَانََ ِمنهاَوََأصبحتََقرَ یَ ََتفت ِخرََعلَیَالعر ِ َ
نَمح ّم َ
حقهاَ ِبأ ّ َ
ً
ّ
تَالعَّربََتفت ِخَّرََ
داَکَانََ ِمنهاَ.وََأصَّبح ِ َ
نَمح ّم َ
تَالعرَبََتع ِرفََ ِلقرَ یَ ََحقهاَ ِبأ ّ َ
وََأصبح ِ َ
َّقَ.فهَکَّیاَ
تَلََیَعَّرفََلنَّاَح ّ َ
نَمح ّمَّداَکَّانََ ِمنهَّاَ.وََأصَّبحناَأهَّلََالبَیَّ ِ َ
َّمَ ِبَّأ ّ َ
علَّیَالعج ِ َ
أصبحناَیَاَ ِمنهالَ؛َ(قمی َ )134/2 :1404
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مرحدوم طبرسدی در االحتجدا  ،در جر یدان مالقدات حضددرت ز یدنالعابددین

بدا یز یدد بدده

این دیدار اشاره میکند .ایشان این روایت را بدون نقل سند و از قول روات ثقه نقدل مدیکندد
و در آن بدده بخش دی از آی ده اشدداره شددده اسددت کدده در سددایر نقددلهددا وجددود ندددارد .در ایدن روایدت
حضددرت ز یدن العابدددین

بعددد از آنکدده در مجلددس یز یدد بددر منبددر مددیرود و در معرفدی خددود و

خاندان بزرگوارش سخن میگو ید ،از منبر پایین میآید و به گوشهای از مسجد میرود:
اّللَ
اح ََرس ِ َ
احیَ ِ َةَب ِ َ
فنَ لََفأخیََ ِبن ِ َ
َلَ ِ
ابَالمس ِج ِ َدَ.فل َِقیَهََمَکَحَلََص ِ

َفقَّالََ:کَیَّ ََ

آلَ ِفرعَََّّنََ
اّلل؟َقََّّالََ:أمس َّیَناَبَن َّنَکَمََ ِمثََّّلََب ِن َّیَ ِإسََّّرا َِئیلََ ِف َّیَ ِ َ
أمس َّیَتََی َّاَابََّّنََرسَّ ِ َ
ََّلَ ِ
ّ
ّ
یَی ِبحَنََأبناءهمََوََیَستحَیََنََ ِنساءهمََ وََ َِفیَذ َِلکَمََبلءََ ِمنَََ َِبکَمََع ِظَّیمَ ؛َ(طبرستی،
بیتاَ )311 /2 :

پدس فدرود آمدد و در گوشدهای از مسدجد جلدوس فرمدود .در اینجدا مکحدول _ یکدی از
صحابه رسول خدا

_ با او دیدار کرد و پرسید :ای پسر رسول خدا! چگونه شب

را بده روز آوردی؟ فرمدود :میدان شدما بددا حدالی همچددون حدال بندیاسدرائیل میدان آل
فرعددون ک ده پسرانشددان را سددر م دیبر یدنددد و زنانشددان را بدده کنی دزی م دیبردنددد و در ای دن
سختی ،بال و امتحانی بزر بود که خدا شما را بدان آزمود.

ُ
ُ
در اینجا عبارت و فی ذلکم بالء من ر ّبکم عظیم از آیه که در نقلهدای دیگدر نیسدت،
اضافه شده است.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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تبیینوجهاستنادامامبهآیه 

برای در یافت وجه استناد حضرت ز ین العابدین

به این آیه ،خوب است نگاهی بده

چرایی این واقعه تار یخی بینداز یم.
فرع ددون در خ ددواب دی ددد ک دده آتشد دی از بید دت المق دددس تم ددام مص ددر را ف ددرا گرفت دده و ب دده ج ددز
بنیاسرائیل ،کسی از آن مصون نماند .کاهنان این خواب را چنین تعبیر کردند کده در میدان
بنیاسرائیل ،پسری به دنیا میآید کده ندابودی فرعدون و سدلطنت و همچندین تغییدر دیدن وی
به دست او خواهد بود (طبرسی.)227/1 :1408 ،
از آن پس به دستور فرعون ،تمام پسرانی که در میدان بندیاسدرائیل زاده مدیشددند بده قتدل
میرسیدند؛ اما به قدرت و اراده الهی حضدرت موسدی

کده در آن روزگدار متولدد شدد ،زندده

بداقی مدیماندد .پیداسددت کده علددت کشددتار پسدران بندیاسدرائیل تنهددا آن خدواب نبددوده ،بلکده
وحشت فرعونیان از نیرومند شدن بنیاسرائیل و به دست گرفتن حکومدت ،بده ایدن موضدوع
کمک کرده است (مکارم شیراز ی.)249/1 :1380 ،
بدا کمدی تأمدل وجددوه شددباهت ایدن واقعدده تدار یخی بددا داسددتان عاشدورا آشددکار مدیگددردد کدده
یز یدیان نیز میپنداشتند با کشتن حسدین

و فرزنددان او ،هو یدت شدیعیان از بدین مدیرود و

دیگر مانعی در برابر قدرتطلبی و حکمرانی فاسد آنها وجود نخواهدد داشدت .از ایدنرو آنهدا
نیز جنایتی به مانندد فرعونیدان مرتکدب شددند و پدس از کشدتن امدام حسدین

و اصدحاب و

فرزندان ذکور ایشان ،به آزار و اذیت زنها و دخترهایشان دست زدند.
عالمدده طباطبددایی در ذی دل ای دن آی ده ،بددرای واژه «اسددتحیا» کدده در لغددت بدده معنددای طلددب
حیات است ،دو معنا آورده است؛ یکی زنده نگهداشتن زنان بنیاسرائیل برای بردگی و نیز
کارهدای زشددتی کدده شددرم و حیدای زنددان را از بدین مدیبدرد (طباطبددایی ،بیتددا .)188/1 :از ایدن
جهت نیز تار یخ ،بر مصائب زنان و فرزندان امام حسین

و آنچه از ظلم و جور بدر ایشدان و

شیعیانشان روا شد گواه است.
همچنین ،همان خداوندی که با الهام به مادر حضرت موسی

ک د ددودکی را از م د ددر نج د ددات داد و او را ماید د دۀ هال ک د ددت فرعونید د دان کد ددرد ،بیم د ددار ی حض د ددرت
ز ینالعابدین

را موجدب حضدور نیدافتن در میددان جندگ و نجدات جدان ایشدان قدرار داد و

بدهرغدم سدوء قصددد شدمر بده خیمدهها در میددان نبدرد و نیدز صددور فرمددان قتدل حضدرت توسددط
عبیداهلل بن ز یاد در زمان اسارت کوفه ،با جانفشانی حضرت ز ینب

و بده خواسدت الهدی

سوم؛ همانطور که بر خالف خواسته فرعون ،توطئده کشدتن پسدران بندی اسدرائیل ،نتیجده
عکس داد و زنده ماندن حضرت موسی خود نشانه و اعجاز ی بر اثبدات نبدوت ایشدان شدد و
نارضددایتی موجددود در می دان بن دیاسددرائیل احتمدداال زمینددهسدداز همراهدی ایشددان بددا پیدامبر خدددا
گردید ،نهضت عاشورا نیز سبب شد شوک بزرگی به افکار عمدومی دنیدای اسدالم وارد شدود و
در عین ترس و وحشت ،عملکدرد در بدار امدوی ز یدر سدؤال بدرود و در عدراق و کوفده و حجداز مدو
نارضددایتی و بی ددار ی بدده وجددود آی دد .پددس از آن نی دز امددام سددجاد

و حضددرت ز ینددب

بددا

در مناظرات شهر شام

جان ایشان حفظ شد (ابنطاووس.)162 :1392 ،
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به گونهای معجزهآسدا
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خطبهها و سخنان روشنگرانۀ خود ،نهضت عاشورا را از خطر تحر یدف حفدظ کردندد و چدراغ
هدددایت را بدده سددالمت بدده امامددان بعددد سددپردند .در حقیقددت ،اشدداره بدده مدداجرای خاندددان
بندیاسددرائیل ،سرنوشددت فرعونیدان و ای دن سددنت تغییدرناپددذیر خداونددد کدده در داسددتان تمددامی
پی دامبران در قددرآن بدددان اشدداره شددده اسددت ،ی دادآور م دیشددود کدده پی دروز ی نهددایی از آن حددق و
حقیقتطلبان است و باطل ،سرنگون خواهد بود.

ُ
ُ
در ادامه در نقل کتاب االحتجا عبارت و فی ذلکدم بدالء مدن ر ّبکدم عظدیم نیدز اضدافه

شدددهاسددت .واژه «بددالء» از ر یشدده «بلددو» بدده معنددای کهندده شدددن اسددت و بددالء ،معنددای آزمددودن
میدهد ،از آن جهت که آزموده را فرسوده و خسته میکند .راغب در ادامه میافزایدد کده ایدن
بددال و آزمددایش ،گدداه از طر ی دق غددم و سددختی اسددت و گدداه از طر ی دق نعمددت و گشددایش (راغددب
اصفهانی.)55 :1412 ،
در مددورد آی ده م دذکور ،هددر دو معنددا م دیتوانددد صددحیح باشددد؛ ز یددرا مصددائب بن دیاسددرائیل و
شکنجههای فرعونیان ،آزمون الهی از طر یق رند و سدختی اسدت و از سدوی دیگدر ،رهدایی از
چنگددال فرعونیدان و پیدروز ی حددق علیده باطددل ،نعمت دی بددزر بددرای ایشددان بدده شددمار مددیرود.
آیتاهلل مکارم ،معنای مجازات را نیدز در ایدن آیده بدرای واژه بدالء محتمدل مدیشدمرد .اسدتناد
حضرت سجاد
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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را نیز به دوگونه میتوان تفسیر نمود؛ اول آن که خداوند کوفیدان و شدامیان

را از طر یدق واقعده خدونین عاشددورا آزمدود تدا بددا مشداهده ایدن ظلدم و جددور ،بیددار ی و حدقطلبدی
بددرایشددان حاصددل شددود .وجدده دوم آن کدده اشدداره حضددرت بدده مجددازاتی اسددت کدده در انتظددار
مستکبران و کسانی است که ایشان را در این ظلم و جور همراهی کردهاند.
جهگیهی 
نهی 

حضرت ز ینالعابدین

به همراه عمده بزرگدوارش حضدرت ز یندب

از دوران اسدارت

در کوفدده و شددام ،بدده عنددوان فرصددتی طالیددی بددرای حفددظ و ابددالغ پی دام راسددتین واقعدده عاشددورا
استفاده کردند .در دورانی کده تبلیغدات و تحر یفدات حکومدت بندیامیده ،اهلبیدت پیدامبر را
مهج ددور ک ددرد و م ددردم ب ددهویژه ش ددامیان ،شد دناخت درس ددتی از اید دن بزرگ ددواران نداش ددتند ،ام ددام
ز ینالعابدین

در مقاطع مختلف و در خطبهها و مناظرات خو یش ،کوشید با اسدتفاده از

آی دات قددرآن منزلددت و جایگدداه واقع دی اهلبیددت پی دامبر را بدده درسددتی بدده تصددو یر بکشددد .ای دن
روشنگریها زمینهساز بیدار ی مردم و شکلگیری قیامها و اعتراضات در این مناطق شد.
در ایدن پددژوهش ،پددن آیدۀ مددورد اسددتناد در سددخنان حضددرت ز یدنالعابدددین

در دوران

اسارت شام ،بررسی شد.
حضددرت در مقابددل پیرمددرد شددامی کدده بدده لعددن و ناسددزاگو یی ایشددان و پدددر بزرگددوارش ز بددان
م دیگشدداید ،م دیکوشددد از طر ی دق چهارآی ده از قددرآن از جملدده آی ده خمددس ،تطهی در و آی ده مددودت،
جایگاه واالی اهلبیت پیامبر و حقوق ایشان در کالم قرآن را به مرد شدامی نشدان دهدد و و ی
را از رفتار و کالمش پشیمان سازد .احتجا بددین آیدات بدهویژه آیده تطهیدر ،سدنتی پابرجدا در
میان ائمه اطهار و اصحاب ایشان بوده و همواره به عنوان سندی محکدم و اسدتوار در اثبدات
اصول تش ّیع مورد استناد واقع شده است.
امددام سددجاد

در مالقددات بددا منهددال بددن عمددرو در شددام ،بددرای بی دان وضددعیت خاندددان

پیامبر در دوران اسارت ،به شرایط بنیاسرائیل در میان قبطیان در آیه  49سوره بقدره اسدتناد
می کند و در ادامه ،حقوق تضدییع شدده خانددان پیدامبر و شدیعیان ایشدان را در میدان مردمدی
آنچدده در ای دن مندداظرههددا و احتجاجددات بدده عنددوان وجدده مشددترک بدده چشددم م دیخددورد،
اسدتفاده از آیدات قددرآن بده عنددوان یکدی از مقبددوالت مشدترک بدا مخاطبدان اسدت کدده بده منظددور
برهم کوبیدن عقاید باطل و تحر یف شد حاکم بر جامعه و شناساندن اهلبیت پیامبر
و حقوق تضییع شده ایشان مورد استناد قرار میگیرد.

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد

که به وجود پیامبر فخر میفروشند ،به تصو یر میکشد.
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االعلمی للمطبوعات.
_ طبرس دی ،فضددل بددنحسددن ( 1408ق) ،مجمددع البی دان ف دی تفس دیر القددرآن ،تصددحیح :هاشددم
رسولی و فضلاهلل یزدی طباطبایی ،بیروت ،دارالمعرفه.
_ طبری ،محمد بن جر یر (بیتا) ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.
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_ طبرس دی ،احمددد بددنعل دی (1405ق) ،اإلحتجددا عل دی هددل اللجددا  ،تحقیددق :محمدددباقر
خرسان ،مشهد ،نشر مرتضی.
_ فخددر راز ی ،محمددد بددنعمددر (بیتددا) ،التفسدیر الکبیدر (مفدداتیح الغیدب) ،بیدروت ،داراالحیداء
الترا

العربی.

_ قمدی ،علدی بددن ابدراهیم (1404ق) ،تفسدیر القمدی ،تصددحیح :ط ّیدب موسددوی جزائددری ،قددم،
دارالکتاب.
_ مکارم شیراز ی ،ناصر (1380ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
_ مفیدد ،محمددد بددن محمدد (1411ق) ،اإلرشدداد فدی معرفدة حجد اهلل علدی العبداد ،قددم ،کنگددره
شیخ مفید.

_ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی (1404ق) ،بحداراألندوار ،تحقیدق :جمعدی از محققدان،
بیروت ،دار إحیاء الترا

العربی.

_ هاللی ،سلیم بن قیس (1405ق) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،قم ،الهادی.

تحلیل استنادهای قرآنی امام سجاد
در مناظرات شهر شام
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