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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

کلمه باشد. کثر 6000 الی 8000  1. مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2. عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3. مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره تلفن و 
نشانی الکترونیکی باشد.

4. چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف پژوهش،  آیینه تمام  نما و فشرده بحث است 

کلمه تنظیم شود. روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 
که نقش نمایه و فهرست را  کلماتی  کثر پنج واژه از میان  کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کلیدی: واژه های  واژه های 

کار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازد، انتخاب شود.  ایفا می کند و 
5. مقدمه: 

شامل خالصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه  پژوهش باشد.
6. بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی الزم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، 
قالب  در  مطالب  تقسیم بندی  و  شده  پذیرفته  نظریه  تبیین  مستدل،  طور  به  رقیب  نظریات  ارزیابی  و  نقد 

محورهای مشخص، پرداخته شود.
گیومه »« قرار داده  انتهای آن مطلب در  ابتدا و  از منبعی نقل می شود،  که مطلبی بعینه  3-6. در مواردی 

شود.
7. نتیجه گیری: 

کلمه و شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته ها با اهداف  قریب 200-100 
پژوهش و ارائه راه کارها و پیشنهادات.

8. ارجاعات: 
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه   استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، 

به شکل ذیل آورده شود:
1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.

1. منابع التین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛
.)71.p,1998, planting( :مثال

2. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.



3

ت
اال

مق
ل 

سا
و ار

ن 
دوی

ی ت
ما

هن
را

2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
3-8. چنانچه از نویسنده ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
5-8. یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در انتهای متن مقاله آورده شود. )ارجاع و اسناد در 

یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند8( خواهد بود(.
9. فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و التین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتاب، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل  کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، نام   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، تهران: صدرا، 1383.

ج در مجالت: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره نشریه، شماره  2-9. مقاله مندر
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار 
و تابستان 91، ص250-235.

ج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده، »عنوان مقاله«، نام  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسالمی«، مجموعه مقاالت زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی، 1382.

کشور، سال دفاع. 4-9. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشته، نام دانشگاه، نام 
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

گردد. ج  10. نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر( از سمت راست در
گیرد. گیومه » « قرار  کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در  11. عنوان 

12. مقاله در الگویA 4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط word، و متن مقاله با قلم
 )TimesNewRoman10 12 )التین B Mitra کتابنامه B Mitra 14 )التین TimesNewRoman10( و یادداشت ها و 

حروف چینی شود. 
13. عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم 

کار رود. شود و در صورت طوالنی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 
مناسب  محل  در  مقاله،  متن  با  همراه  باید  نمودارها،  و  عکس ها  اصل  جداول:  و  نمودارها  اشکال،   .14

عالمت گذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن 32112428 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه 

)anjoman.pajohesh@jz.ac.ir( امکان پذیر است.
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27
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بر اساس روایات تفسیری و تاریخی
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41
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زهره دانشجو

57
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تبیین شاخصه های اصحاب حکومت مهدوی 

با رویکرد تفسیری آیه ۵۴ مائده
معصومه بهرامی





سخن سردبیر

کـه انسـان ها در پرتـو آن راه هدایـت می جوینـد.  کتابـی اسـت   قـرآن روشـنی بخش راه »حیـات طّیبـه« و 
بـاال  نردبـان سـامت  از  نهـاده،  گام  کرامـت  بـه منزلـگاه  برگزینـد،  کمـال خـود  را وسـیله  قـرآن  کـه  کسـی 
سـجاد؟ع؟  امـام  آن چنان کـه  اسـت؛  آورده  فراهـم  قیامـت  عرصـه  در  را  خـود  نجـات  سـبب  و  رفتـه 
یـم، و  کرامـت فرارو کـه بـدان بـر شـریف ترين منـازل  می فرمایند: »خداونـدا! قـرآن را بـراى مـا وسـیله اى سـاز 
نردبانـی کـه بـدان بـه جایـگاه امـن و سـامت عـروج کنیـم، و سـببی که بـدان رهايی در عرصه رسـتاخیز را 
کـه بـدان از نعیـم دار المقـام بهشـت تمتع جوييـم« )صحیفه سـجادیه، دعای  پـاداش یابيـم و دسـت افـزارى 
کـه قـرآن را مونـس خـود سـازد، خداونـد را دوسـت خـود برگزیـده و چـون ابراهیـم خلیل، خدا  ۴۲(. آن کـس 

را انیـس خلوت هـای خـود خواهـد یافـت.
از ايـن رو فرموده انـد: »هرکـس سـخن خـدا را راهنمـای خـود بگیـرد، به اسـتوارترين راه ها هدایت می شـود« 
گمراه خواهید شد« )امالی صدوق: ۵۴۶(. که  گفته اند:  »هدایت را جز از قرآن مجوييد  )غررالحکم: ۶۳۹( و 

گرچـه ظواهـر قـرآن در دسـترس همـگان اسـت، بواطـن و حقايـق آن بـدون توسـل بـه دامـان  بـا ايـن همـه 
اِسـُخوَن ِف   اهَّلُل َو الّرَ

َ
ُه ِإاّل

َ
يل ِو

ْ
ُم َتأ

َ
اهل بيت؟مهع؟ دسـت یافتنی نیسـت، که خود قرآن فرموده اسـت: »َو ما َيْعل

کمل راسخون دانسته  شده اند. کرم و امامان؟مهع؟ مصداق اتم و ا ِم« )آل عمران: ۷( و در روایات، پيامبر ا
ْ
ِعل

ْ
ال

تعالیم  از  راه  اين  در  و  گیرند  فرا  قرآن  از  را  خود  زندگی  درس  و  برنامه  باید  حق،  راه  رهروان  بنابراين 
که  پژوهشگران علوم اسامی است  برعهده  از همه،  بيش  امر مهم  اين  بهره مند شوند.  اهل بيت؟مهع؟ 
یافته و دیگران  یای بيکران آن را در می توانند با پژوهش در آیات قرآن و بيانات معصومان، قطره ای از در

      سردبير
را از آن بهره مند سازند.                    
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حیات فردی حضرت شیث
 پسر حضرت آدم؟امهع؟

فاطمه جعفری فر1 / پروین حبیبی2 
کهزادوند4 / مریم قرائی5 زهراسادات مطلبی3 / طاهره 

چکیده
گرفتـه اسـت. اين مقالـه درصـدد شناسـايی حیات  کـه به »هبـةاهلل« لقـب  »شـیث« فرزنـد حضـرت آدم ؟ع؟ اسـت 
فـردی حضـرت شـیث ؟ع؟ اسـت. شـیث ؟ع؟ به جـای هابيل بـه حضـرت آدم ؟ع؟ عطا شـد. او از نظـر جسـمانی زيبا و 

از نظـر اخاقـی، شـبیه ترين فـرد بـه حضـرت آدم ؟ع؟ بود.
یای ثانی )معلم دوم( لقب داده اند. او در مکه سـکونت داشت  شـیث ؟ع؟ را به جهت آموزش علم و حکمت، اور
کرد. طبـق برخی روایـات چـون در آن زمان دختری غیـر از خواهران شـیث ؟ع؟  وجود نداشـت و  و خانـه خـدا را بازسـای 
کرد؛ اما برپایه دیگر روایـات، ازدواج خواهر و برادر در آن  به علـت حرمـت ازدواج با خواهر، او با حوری ای بهشـتی ازدواج 

کرده اسـت. بر اسـاس آیات قـرآن نظر دوم صحیح به نظر می رسـد. زمـان حرام نبـوده و او با خواهرش ازدواج 
که با نظـر به عمر طوالنـی او )۷۱۲ یا  در برخـی منابع شـمار فرزندان شـیث ؟ع؟ بيش از صد نفر دانسـته شـده اسـت 
کـرم ؟ص؟از طريق او به  که سلسله نسـب پيامبر ا گفته انـد  ۹۱۲ یـا ۱۰۴۰ سـال( عجیب نیسـت. انوش را وصی او شـمرده و 

حضرت آدم ؟ع؟ می رسـد. به گفته بيشـتر عالمان مسـلمان، شـیث ؟ع؟ در مکه دفن شـد.
یخـی و روش توصیفـی ـ _ تحلیلی  کتابخانـه ای از منابع مختلـف تفسـیری، روايی و تار گـردآوری  ايـن مقاله با شـیوه 

کرده اسـت. داده هـا را تجزیـه و تحلیل 
گان: شیث، هبةاهلل، حضرت آدم، پيامبران. کلیدواژ

jafarifar2010@gmail.com .یست شناسی از دانشگاه تهران و طلبه سطح ۲ جامعة الزهرا کارشناسی ارشد ز ۱.   فارغ التحصیل 
parvinhabibi59@gmail.com .۲.   طلبه سطح ۳ تفسیر

zahrasadat.motallebi@gmail.com .۳.   طلبه سطح ۳ تفسیر
kohzadi2018@gmail.com .۴.   طلبه سطح ۳ تفسیر

m.gharaei255@gmail.com .کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ۵.   دانشجوی 
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مقدمه
خداونـد متعال از ابتدای خلقت بشـر، برای هدایت آنها پيامبران را فرسـتاد تا راه سـعادت را به 

کنند تـا در روز قیامـت عذری نـزد خداوند متعال نداشـته  مـردم نشـان داده و حجـت را بـر آنها تمـام 

 
ً
نا ُرُسال

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
باشـند. نام برخی از انبیا در قرآن آمده و به نام سـاير پيامبران اشاره نشده است: >َو ل

 
َ
ِتَ ِبآَيٍة ِإاّل

ْ
ْن َيـأ

َ
کاَن ِلَرُسـوٍل أ ْيَک َو ما 

َ
ْ َنْقُصص َعل ْم َمـْن لَ ْيَک َو ِمْنُ

َ
ْم َمْن َقَصْصنـا َعل ِمـْن َقْبِلـَک ِمْنُ

وَن< )غافر: ۷8(.
ُ
ْبِطل ُ ّقِ َو َخِسـَر ُهناِلـَک الْ َ ْمُر اهَّلِل ُقِضَ ِبالْ

َ
ِبِإْذِن اهَّلِل َفِإذا جاَء أ

یکی از مسـائل مهم درباره نسـل بشـر و انتقـال میراث علـم و نبوت حضـرت آدم؟ع؟، چگونگی 

انتقـال نسـل آدم؟ع؟ و نبـوت و وصایـت حضـرت آدم؟ع؟ بـه بشـر امـروزی اسـت. هرچنـد قـرآن در 

یخی اين  کـرده و سربسـته از آن سـخن رانده  اسـت، منابـع روايـی، تفسـیری و تار ايـن زمینه سـکوت 

کرده انـد. بر اسـاس روایات، حضرت شـیث؟ع؟  کـرده و زوایـای پنهان آن را آشـکار  مسـئله را بررسـی 

کـه در ِسـْفر تکويـن تـورات نامـش بيـان شـده اسـت )خان  اولیـن نبـی بعـد از حضـرت آدم؟ع؟ اسـت 

همدانـی و همـکاران، ۱۳8۳ش: ص۹(.

حضـرت شـیث؟ع؟ پسـر حضـرت آدم؟ع؟ )قمـی، ۱۴۰۴ق : ج ۲، ص۲۷۰. ابن بابویـه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، 

کـرم ؟ص؟ بـوده  اسـت )کوفـی، ۱۴۱۰ق: ص۲۹۲. مسـعودی،  ص۲۱۲. طوسـی، ۱۴۱۴ق: ص۴۴۲( و جـد نبـّی ا

کـه منزلـت وصایـت شـیث  یافـت می شـود  ۱۴۰۹ق: ج۱، ص۴8(. وااليـِی منزلـت شـیث از روایاتـی در

کرده اند )کوفی،  کرم ؟ص؟مقایسـه  بـرای آدم ؟امهع؟ را با منزلت وصایت حضرت علی ؟ع؟ برای پيامبر ا

کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج ۱، ص۵۵۷. ابن بابویـه، ۱۳۷۶ش: ص۳۶۷(. ۱۴۱۰ق: ص۳۷8. 

به علت اهمیت بازشناسـی شـخصیت حضرت شـیث؟ع؟ به بشـر امروزی و بـرای یافتن حلقه 

اتصـال حضـرت آدم؟ع؟ به سـاير انبیای الهـی به شناسـايی حیات فـردی و اجتماعـی آن حضرت 

کامـل در ايـن زمینـه تحقیـق نکـرده، مقالـه  کـه منبـع مسـتقلی به صـورت تـام و  نیـاز اسـت و از آنجـا 

حاضـر درصـدد شناسـايی حیات فـردی آن حضرت اسـت.

1. نام و نسب شیث؟ع؟
کـه   بـه عربی »شـث« و بـه سـریانی »شـاث« تلفظ شـده اسـت )محمد بن  »شـیث« نامـی  عبری اسـت 

سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲. طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۵۲(.
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ی  گـردو »شـث« در لغـت عـرب به معنـای درخـت خوش بـو )زمخشـرى ، ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۱8۲(، 

گفته شـده اسـت.  خشـکی )ابوعبید، ۱۹۹۰م: ج۲، ص۴۱۹(، زنبور عسـل )ازهرى، ۱۴۲۱ق: ج۱۱، ص۱8۶( 

که شکسته شده و همانند بالکن درآمده باشد )صاحب بن  کوه است  همچنین آن قسمت از باالی 

گویند )ابن سیده، ۱۴۲۱ق: ج۷ ، ص۶۱۱(. شیث را  یاد هر چیز را هم شث  عباد، ۱۴۱۴ق: ج۷، ص۲۵۷(. ز

که خداوند شـیث را به جای  کرده اند )دهخـدا، ۱۳۷۳ش: ج۹، ص۱۲۹۱۰(. از آنجا  عطـای الهی ترجمه 

»هابيل« به آدم و حوا بخشید )محمد بن سعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲. طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۵۲(، »هبةاهلل« 

را مشـتق از نـام »هابيـل« دانسـته اند. به جهـت آنکـه قدمـت زبـان عبـری بيشـتر از زبـان عربـی اسـت 

)قرايی مقدم، ۱۳۷8ش(، معنای شـیث در زبان عبری به ويژگی های حضرت شیث نزدیک تر است.

کنیه حضرت شیث لقب و 
کـه در زبـان عربـی معمـواًل  لقـب بيان کننـده ويژگـی و صفتـی ممـدوح یـا مذمـوم در فـرد اسـت 

کرده انـد )طبـرى ، ۱۹۶۷م:  کار مـی رود. لقـب حضـرت شـیث را هبـة اهلل بيـان  بـرای احتـرام و تکریـم بـه 

ج ۱، ص۱۵۲. ابن بابوبـه، ۱۴۱۳ق: ج۴، ص۱۷۵. ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۱۹. محمـد بـن سـعد، ۱۹۹۰م: 

که در زبان سـریانی  یای ثانی« اسـت )سـپهر، ۱۳۶۳ش: ص۱۰۳(  ی، »اور ج ۱، ص۳۲(. از دیگـر القـاب و

که  کسـی اسـت  ی بعد از آدم ؟ع؟ اولین  که و »معلم« معنا می دهد )خواندمیر، ۱۳۵۳ش: ص۲۳(؛  چرا

یـات شـریعت پرداخت. بـه تعلیـم حکمـت و تنبیـه ضرور

که با پيشوند »اب« یا »ابن« )در مردان(  گفته می شود  ُکنیه در فرهنگ عربی به آن دسته از نام ها 

کنیه به جـای نام اصلی بيشـتر برای احترام و بزرگداشـت  و »اّم« )در زنـان( همـراه اسـت. اسـتفاده از 

گاه علت های دیگر هم داشته است. اشخاص بوده اسـت؛ اما 

ی فرزنـد حضـرت آدم ؟ع؟ بـوده  کنیـه حضـرت شـیث ؟ع؟ را بنـا بـر اینکـه و در منابـع اسـامی 

اسـت، »شـیث بـن آدم« )قمـی، ۱۴۰۴ق : ج ۲، ص۲۷۰. صفـار، ۱۴۰۴ق: ج ۱، ص۹۹( و »هبـةاهلل بـن آدم« 

)کلینی، ۱۴۲۹ق: ج ۱، ص۵۵۷( آورده اند. بر اساس غالب روایات، شیث ؟ع؟ فرزند حضرت آدم ؟ع؟ 

ی صدق می کند. البته در بعضی منابع »هبةاهلل« را نه  بوده و بنابراين لقب »ابن آدم« در خصوص و

که لقـب فرزند هابيـل شـمرده اند )عیاشـي، ۱۳8۰ق: ج ۱، ص۳۱۲(؛  اما دیگـر منابع اين  لقب »شـیث«، 

کـه او را هبـةاهلل می نامیدند،  کتـب حدیثـی آورده اند: »شـیث  قـول را رد می کننـد؛ ازجملـه در برخـی 
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پسـر آدم؟ع؟ اسـت« )طوسـی، ۱۴۱۴ق: ص۴۴۲. ابن بابویـه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، ص۲۱۲(. بـر اسـاس آنچـه در 

که به عنوان هدیه به جای »هابيل«  وجه تسمیه »هبةاهلل« ذکر شده، »هبةاهلل« به معنای فرزندی است 

بـه حضـرت آدم و حوا عطا شـد.

2. والدت شیث ؟ع؟
حضـرت آدم؟ع؟ پـس از هبـوط بـه زمیـن، صاحـب فرزندانـی بـه نـام هابيـل و قابيـل شـد. پس از 

کشته شد. اين امر برای حضرت آدم ؟ع؟ بسیار سخت بود؛ به طوری  چندی هابيل به دست قابيل 

گریست. سرانجام از خداوند فرزندی خواست. خداوند نیز دعایش  که تا چهل شب در سوگ هابيل 

کلینی،  کـه »هبـةاهلل« نامیـده شـد )عیاشـی، ۱۳8۰ق : ج ۱، ص۳۱۰.  کرد  را مسـتجاب و بـه او پسـری عطا 

۱۴۲۹ق: ج ۱۵، ص۲۷8. ابن بابویه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، ص۲۱۴(.

ی  بـر اسـاس روایـات ايـن عطیه الهـی، ۱۳۰ سـال پـس از هبـوط حضـرت آدم ؟ع؟ بـه زمیـن، به و

عنایت شـد )محمد بن سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲. طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۵۲. احمد بـن ابی یعقوب، بی تا: 

ج۱، ص۷. ابوالفـداء، ۱۹8۶م: ج۱، ص۹۵(. هبـةاهلل در شـبی ارزشـمند، یعنـی شـب قـدر بـه دنیـا آمـد 

گرفـت )عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج۱، ص۳۰۶(. )کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج۱، ص۶۲۰( و در روز هفتـِم تولـد، شـیث نام 

کشته شـدن هابيـل )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،  برخـی منابـع تولـد هبـةاهلل یـا شـیث را پنـج سـال پـس از 

ص۱۵۲. طبرسـی، ۱۳۷۲ش:  ج ۳، ص۲8۷. طریحـي، ۱۳۷۵ش: ج ۲، ص۲۵۷( و برخـی دیگـر بعـد از 

کرده انـد. علـت آن را هـم ناراحتـی بسـیار حضـرت آدم ؟ع؟ از قتـل هابيـل  پانصدسـالگی آدم ذکـر 

ی در اين مـدت توانايی نزدیکی با حوا را نداشـت. بعد از سپرى شـدن اين مدت با  کـه و دانسـته اند 

کـرد )ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱،  حـوا مقاربـت نمود و پـس از آن خداوند متعال »شـیث« را بـه او عنایت 

کـه امت های اولیـه، عمر طوالنی داشـته اند،  ص۱۹(. شـاید ايـن فاصلـه زمانی را بتـوان با اين مسـئله 

یـاد بـه نظـر  کـردد؛ امـا بـا توجـه بـه فضايـل اخاقـی انبیـا در صبـر بـر بایـا، عـدد پانصـد سـال  ز توجیـه 

کثـر منابـع ۱۳۰ سـالگی حضـرت آدم؟ع؟ را زمـان تولـد حضـرت شـیث؟ع؟  می رسـد. همچنیـن ا

دانسـته اند. بنابرايـن ۱۳۰ سـالگی عـدد مقبول تـری می نمایـد.

پـس از آنکـه حضـرت حوا ؟اهع؟ حضـرت شـیث ؟ع؟ را باردار شـد، آثـار ايـن فرزند مبـارک در حوا 

که با  پدیدار شـد و چهره حضرت حوا ؟اهع؟ درخشـان شـد و نوری در پيشانی و چشـمانش پدید آمد 
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تولـد شـیث ؟ع؟ اين نـور به چهره شـیث ؟ع؟ منتقل شـد و همواره در صـورت او ؟ع؟ بود )مسـعودی، 

که مختون به دنیا آمد )ابن بابویه،  ۱۴۰۹ق: ج۱، ص۴۷(. از دیگر ويژگی های حضرت شیث ؟ع؟ آن بود 

۱۳۷8ق: ج۱، ص۲۴۲. ابن حبیب، بی تا: ص۱۳۱(.

بـر اسـاس روایـات، فرزنـدان آدم همگـی دوقلـو بودنـد و حـوا در هر شـکم دوقلـو می زاييـد )طبرانی، 

۲۰۰8م: ج ۲، ص۳8۲(. حضـرت شـیث ؟ع؟ نیـز از ايـن قانون مسـتثنا نبـود و دارای خواهـری همزاد با 

کـه نامـش »عـزورا« )محمـد بـن  خـود بـود )کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج ۱۵، ص۲۷8. عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج۱، ص۳۱۰( 

سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲. طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۵۲( نقـل شـده اسـت؛ اما برخی منابـع از اين حیث 

کرده و او را در تولد یکتا دانسته اند )طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۵۲. طبرانی،  حضرت شیث ؟ع؟ را مستثنا 

۲۰۰8م: ج ۲، ص۳8۲. ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۱۹(.

3. خصوصیات جسمی  و روحی حضرت شیث ؟ع؟
کـه مـردم بـه آنهـا  انبیـای الهـی دارای خصوصیـات ظاهـری و باطنـی نیکـو هسـتند؛ به گونـه ای 

متمايـل می شـوند. حضـرت شـیث؟ع؟ نیـز از ايـن خصوصیـات برکنار نبـود و طبـق روایـات صورتی 

زيبا داشـت )قمی، ۱۴۰۴ق: ج۲، ص۲۷۰( و از تمام فرزندان آدم ؟ع؟ به او شبیه تر )احمد بن ابی یعقوب، 

بی تا: ج۱، ص۷( و از همه پسرانش موّقرتر، خوش سیماتر و خوش اخاق تر بود و جال و ابهت خاصی 

داشـت )مسـعودی، ۱۴۰۹ق: ج۱، ص۴۷(. او بهترين فرزند آدم؟ع؟ بود )عیاشی، ۱۳8۰ق: ج ۱، ص۳۰۷( و 

کـه »تـو نیکوکارترين فرزنـد آدم هسـتی« )ابن بابویه،  بعـد از مـرگ آدم؟ع؟ جبرئیـل اين مژده را بـه او داد 

۱۴۱۳ق: ج ۱، ص۱۶۳(.

زبان حضرت شـیث؟ع؟ سریانی بود؛ زيرا بر اسـاس روایتی، حضرت شیث ؟ع؟ و حضرت آدم 

که بر پدرش،  کتابـی  که  و دو تـن از انبیای دیگر سـریانی بوده اند.۱ از طرفی در منابع ذکر شـده اسـت 

گفته اند آدم؟ع؟  حضرت آدم؟ع؟ نازل شد، به زبان سریانی بود )ابن طاووس، بی تا: ص۳۷(. همچنین 

به زبان سـریانی سـخن می گفت و هنگام قتل هابيل توسـط قابيـل، آدم؟ع؟ برای او به زبان سـریانی 

که اين مرثیـه را به  کـرد  ی وصّیت  مرثیـه می کـرد و آن مرثیـه را بـه حضـرت شـیث ؟ع؟ آموخت و بـه و

ُم« 
َ

ا ْیِه الّسَ
َ
َو ُنوٌح َعل یُس  ِإْدِر ُهَو  َو  ْخُنوُخ 

ُ
أ َو  َو ِشیٌث   وَن: آَدُم  َیاِنّیُ ْنِبَیاِء ُسْر

َ ْ
ْرَبَعٌة ِمَن ال

َ
أ اَباَذّرٍ  َیا  آِلِه:  َو  ْیِه 

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 الرسول َصل

َ
۱.   »َقال

)ابن بابویه، ۱۳8۵ش: ج ۲، ص۵۲۴. همو، ۱۴۰۳ق: ص۳۳۳. طبرى ، ۱۹۶۷م: ج۱، ص۱۷۱(.
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کـرد و آن مرثیـه را به فرزنـدان آدم ؟ع؟  فرزندانـش بيامـوزد. حضـرت شـیث ؟ع؟ به وصیـت پدر عمل 

آموخت. اين وصیت به صورت سلسـله وار از سـلف بـه خلف ادامه یافت تا بـه »یعرب بن قحطان« 

کـه او به زبان سـریانی و تازى )عربی( سـخن می گفـت )ابـو الفتـوح رازى، ۱۴۰8ق:  ج ۶، ص۳۴۶.  رسـید 

کاشانی، ۱۳۴۰ش، ج ۳، ص۲۲۵(.

ک حضرت شیث ک و پوشا 4. محل سکونت، خورا
حضرت شـیث ؟ع؟ بنابر بعضی منابع، مقیم مکه بود )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۲(؛ البته برخی 

گفته اند پس از رحلت حضرت  ی را مقیم هندوستان دانسته  )طبری، ۱۳۵۶ش: ج۲، ص۴۰۱( و  منابع و

که  آدم ؟ع؟ بـه مکـه آمـد )عسـکری، ۱۳8۶ش: ج۱، ص۲۲۹(. منابـع دیگر سـرزمین شـام و ارض مصر را 

کرده اند )مسـعودی، ترجمه پاینده،  بالیون خوانده می شـد، محل سکونت حضرت شیث ؟ع؟ معرفی 
۱۳۷۴ش: ج ۱، ص۲۹(.۱

کـوه ابوقبیس در مکه  کـه طبق نظر غالب مفسـران و مورخان حضـرت آدم ؟ع؟ و حوا در  از آنجـا 

کفـن و دفنشـان به وسـیله شـیث نبـی صـورت  دفـن شـده اند )احمـد بـن ابی یعقـوب، بی تـا: ج۱، ص۷( و 

کـه برخـی علمـا سـاخت خانـه  گرفتـه، سـکونت در مکـه صحیح تـر بـه نظـر می رسـد؛ به خصـوص 

کعبـه یـا تجدیدبنـای آن را بـه شـیث ؟ع؟ نسـبت می دهنـد )ابـن طـاووس، بی تـا: ص۳8(. بنابـر اخبـار 

کـرده و به علـت سـن های طوالنـی  وارده، حضـرت شـیث ممکـن اسـت پـس از تولـد از مکـه هجـرت 

اقـوام اولیـه )حضـرت آدم ؟ع؟ ۹۳۰ )قمـی، ۱۴۰۴ق: ج۱، ص۴۵ ( یا ۱۰۳۰سـال )ابـن طاووس، بی تـا: ص۴۰( و 

کرده و در سرزمین های  حضرت شیث ۱۰۴۰سال )قمی، ۱۴۰۴ق : ج ۲، ص۲۷۰((، به باد مختلف سفر 

گزیـده باشـد. بنابرايـن حضـرت شـیث ؟ع؟ یـا از ابتـدا مقیم مکـه بوده یـا هنگام  مختلـف سـکونت 

کـرده و مقیم آنجا شـده اسـت. رحلـت حضـرت آدم ؟ع؟ و حـوا بـه مکه هجـرت 

ک حضـرت آدم ؟ع؟ و فرزندانـش اطاعـات دقیقـی در  ک و پوشـا کیفیـت خـورا در خصـوص 

کافی  دسـترس نیسـت؛ ولی با توجه به تعلیم اسـماء به حضـرت آدم ؟ع؟ )بقـره: ۳۱(، او از اسـتعداد 

کـه بـه او عطـا شـده، اسـتفاده  بـرای اسـتفاده از مـواد اولیـه برخـوردار بـوده و از نعمت هـای الهـی ای 

کتاب در نسخه )ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودي، مروج الذهب و  که اين مطلب در متن عربی  گفتنی است     .۱
معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق( یافت نشد.
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کـه ازجملـه آنهـا خمـر و  کافـی را می بـرده اسـت. در شـریعت آدم ؟ع؟ برخـی مـواد غذايـی حـرام بـوده 

گوشـت خوک بوده اسـت )میرخواند، ۱۳8۰ش: ج۱، ص۴۴(. بنابر اینکه حضرت شیث ؟ع؟ پيرو دين 

ی نیـز از اين  گونـه خوردنی هـای حـرام  کـه و پـدر خـود حضـرت آدم ؟ع؟ بـوده اسـت، طبیعـی اسـت 

کرده باشـد. پرهیـز 

ی، بـا توجـه بـه اینکـه حضـرت آدم و حـوا پـس از نـزول بـه زمیـن، از برگ های  ک و در زمینـه پوشـا

کرده  ی  یه پيـرو کرده انـد، احتمااًل فرزندان ایشـان نیـز از همان رو درخـت برای پوشـش خود اسـتفاده 

یس ؟ع؟ )از  که خیاطی از زمان حضرت ادر گیاهان را پوشـش خود قرار داده اند. از آنجا  و برگ های 

نوادگان حضرت شیث( شروع شد، نسل قبلی از دوختن برای لباس های خود استفاده نمی کرده اند. 

آنـان عـاوه بـر بـرگ درختـان، از پوسـت حیوانـات هـم اسـتفاده می کردنـد، ولـی آن را نمی دوختنـد 

)مسـعودى، ۱۴۲۶ق: ص۲۶. طبرانـی، ۲۰۰8م: ج۴، ص۲۱۴(. همچنیـن به جهـت آنکـه مشـاغل اولیـه 

کشـاورزی و هابيـل  کـه قابيـل  کشـاورزی بـوده و در داسـتان هابيـل و قابيـل آمـده اسـت  دامـداری و 

دامـداری می کـرد )عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج۱، ص۳۰۹. طبرانـی، ۲۰۰8م: ج۲، ص۳8۳(، احتمااًل انسـان ها در 

زمان حضرت شـیث نیز به همین مشاغل اشتغال داشـته اند. بنابراين استفاده از پوست حیوانات 

به عنـوان پوشـش در آن زمـان طبیعـی به نظر می رسـد.

5. همسر حضرت شیث ؟ع؟
ی اختاف نظـر وجـود  کـرد؛ البتـه دربـاره همسـر و بنابـر سـنت الهـی حضـرت شـیث ؟ع؟ ازدواج 

کرده است  که شیث پسر آدم ؟ع؟ با یکی از خواهرانش ازدواج  کی از آن است  دارد. برخی منابع حا

)مقاتـل بـن سـلیمان، ۱۴۲۳ق: ج ۱، ص۴۷۱. طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۳. سـمرقندی، ۱۴۱۶ق: 

ج۱، ص۳8۵(.

برخـی روایـات شـیعی بـر اسـاس حرمـت ازدواج خواهـر و بـرادر، ازدواج حضـرت شـیث ؟ع؟ بـا 

کرده و همسـر او را حوری دانسـته اند. طبق ايـن روایات خداوند عزوجـل حوری  ای از  خواهـرش را رد 

کـرد )کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج ۱۱، ص۳۱۵. ابن بابویـه، ۱۳۹۵ق:  ی ازدواج  بهشـت نازل نمـود و شـیث ؟ع؟ بـا و

که نشان می دهد ازدواج  ج ۱، ص۲۱۲. مجلسـی، ۱۴۰۳ق: ج ۱۵، ص۳۵(؛ ولی در مقابل، روایاتی هست 

کـه بـا مـردی  خواهـر و بـرادر در آن زمـان حرمـت نداشـته اسـت؛ ازجملـه روایتـی از امـام سـجاد ؟ع؟ 
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گفت وگويـی در ايـن زمینه داشـته اسـت: قریشـی 

»مردی قریشـی از امام سجاد ؟ع؟ پرسـید: آیا هابيل و قابيل خواهران خود را حامله 

کردند؟ امام فرمود: آرى!، آن مرد عرضه داشت اين عمِل مجوسیاِن امروز است. آن 

کار را می کنند و ما آن را باطل می دانیم، براى اين  گر اين  حضرت فرمود: مجوسیان ا

که بعـد از تحریـم خـدا آن را انجام می دهنـد.« آنـگاه امام سـجاد ؟ع؟ اضافه  اسـت 

کرد: منکر اين مطلب نباش. براى اینکه درستی اين عمل در آن روز و نادرستی اش 

که چنین جارى شـده اسـت. مگـر خداى تعالی همسـر  در امـروز حکـم خدا اسـت 

ى حـال نمـود.  کـه او را بـر و آدم را از خـود او خلـق نکـرد؟! در عیـن حـال می بينیـم 

پس ايـن حکِم شـریعِت آن روِز فرزندان آدم ؟ع؟ و خاص آنان بـوده و بعدها خداى 

تعالی حکم حرمتش را نازل فرمود« )طبرسـی، ۱۴۰۳ق: ج۲، صص۳۱۴ و ۳۱۵(.

عامه طباطبايی به علت عدم تشریع حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر در آن زمان، ازدواج فرزندان 

آدم با یکدیگر را پذيرفته و ازدواج آنها با حوری را رد  کرده است )طباطبايی، ۱۳۹۰ق: ج ۴، ص۱۴۵(.

ايـن  نظـر مؤیـدات قرآنـی هـم دارد. در آیـه ۱ سـوره نسـاء آمـده اسـت: »اى مـردم، از )مخالفـت( 

که همه شـما را از یک انسـان آفرید و همسـر او را )نیـز( از جنس  کسـی  پروردگارتـان بپرهیزیـد؛ همان 

ى زمین( منتشـر سـاخت... .«  ظاهر عبارِت >َو  کـرد و از آن دو، مـردان و زنان فراوانی )در رو او خلـق 

 َو ِنساًء<، تکثیر نسل فرزندان حضرت آدم ؟ع؟ را تنها از طريق آدم و همسرش 
ً
َکِثيرا  

ً
ما ِرجاال  ِمْنُ

َ
َبّث

کـه فرزنـدان آدم ؟ع؟ - به صـورت بـرادر و خواهـر- بـا هم  معرفـی می کنـد. الزمـه ايـن سـخن آن اسـت 

کرده باشـند، عبـارت »منهمـا« )از آن دو(  گر آنها بـا موجود دیگـری ازدواج  کـرده باشـند؛ زيـرا ا ازدواج 

در آیه صادق نخواهد بود )مکارم شیرازی، ۱۳8۳ش: ج۳، ص۲8۱( و نیازمند تقدير است و در ادبيات 

عرب تقديرنگرفتـن اولی از تقديرگرفتن اسـت.

بنابرايـن روایـات ازدواج بـا حـوری، با ظاهـر اين آیـه سـازگاری نـدارد و در صورت تعـارض روایت 

که ازدواج  گذاشـت و به قرآن اسـتناد  کـرد. در نتیجه نظر مفسـرانی  کنار  بـا آیـات قرآن، بایـد روایت را 

خواهـر و بـرادری را پذيرفته انـد، با ظاهر قرآن سـازگارتر اسـت.

که  گفت: زمانی چیـزی حرمت پيدا می کند  در خصـوص حرمت ازدواج خواهـر و برادر هم باید 

که امام سجاد ؟ع؟ فرمودند، آن زمان  گرفته باشد و همان گونه  از طرف شارع مقدس تحریم صورت 
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ضرورت بر عدم تحریم بوده و بعد از آن، مصلحت ایجاب کرده که خداوند اين نوع ازدواج را تحریم کند.

۶. تعداد و نام فرزندان
گسـترش داد. منابع متعـدد، درباره تعـداد فرزندان  خداونـد متعال نسـل حضرت شـیث ؟ع؟ را 

کـه بـرای هبـة اهلل بـن  کرده انـد. طبـق یـک قـول، خداونـد از حـوری ای  شـیث ؟ع؟ متفـاوت اظهارنظـر 

کرده اند  آدم فرسـتاد، چهـار پسـر بـه شـیث داد )کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج ۱۱، ص۳۱۵(؛ امـا برخـی منابع بيـان 

که شـیث ؟ع؟ فرزندان بسیار داشت )طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۶۳. محمد بن سعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۴. 

ی زمیـن و احتمـال  گسـترش نسـل حضـرت آدم رو ابوالفـداء، ۱۹8۶م: ج۱، ص۹۵(. بـا توجـه بـه نیـاز بـه 

مـردن برخـی از آنهـا بـر اثـر حـوادث طبیعـی و نیـز با نظـر بـه طوالنی بـودن عمـر شـیث ؟ع؟ ايـن دیدگاه 

درسـت بـه نظر می رسـد.

کامـل ذکـر نکرده انـد. در  یخـی نـام فرزنـدان حضـرت شـیث ؟ع؟ را به طـور  روایـات حدیثـی و تار

برخـی منابـع نـام پسـر او از حوری، »شـبان« ذکـر شـده اسـت )ابن بابوبـه، ۱۴۱۳ق: ج۴، ص۱۷۵. طوسـی، 

۱۴۱۴ق: ص۴۴۲(؛ امـا در منابـع دیگـر، نامـی از شـبان نیامده و نام پسـرش »انوش« بيان شـده اسـت، 

هرچند در اين منابع از نام مادر انوش سـخن نیامده است )کوفی، ۱۴۱۰ق: ص۲۹۲. مسعودی، ۱۴۲۶ق: 

ص۲۵. ابوالفتوح رازى، ۱۴۰8ق : ج 8، ص۲۴۲. ثعلبی، ۱۴۲۲ق: ج ۴، ص۲۴۴. طبرى ، ۱۹۶۷م: ج۱، ص۱۶۳(.

که او در سن ۶۰۵ سالگِی حضرت  در خصوص ساير خصوصیات انوش، در روایات آمده است 

که از  شـیث ؟ع؟ متولـد شـد )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج۱، ص۱۶۳(. برخـی مفسـران ذيـل آیه »اوسـت خدايـی 

گفته انـد: نسـل حضـرت آدم ؟ع؟ از طريـق حضـرت شـیث ؟ع؟ و  نطفـه، بشـر را آفریـد« )فرقـان:۵۴(، 

ک ترين  کـه انتقال نسـل انبیـا از طريـق پا سـپس انـوش ؟ع؟، بـه حضـرت محمـد ؟ص؟ رسـید. از آنجا 

کـه »انوش«  گرفـت  کریم تريـن پـدران و مـادران بـوده اسـت )کوفـی، ۱۴۱۰ق: ص۲۹۲(، می تـوان نتیجـه  و 

ک تريـن و برجسـته ترين فرزنـدان حضرت شـیث ؟ع؟ بوده اسـت. از پا

کـه در زمـان خـود او بـه چهل هـزار نفـر  گسـترش یافـت؛ به گونـه ای  نسـل حضـرت آدم ؟ع؟ بسـیار 

که فرزندان شـیث ؟ع؟ بـا فرزنـدان قابيـل ازدواج نکنند؛ ولی  کرد  رسـید. حضـرت آدم ؟ع؟ سـفارش 

گروهـی صـد نفـری از آنـان بـه دیـدار فرزنـدان قابيـل رفتنـد و صـد زن ناشایسـت از بنی قابيـل آنـان را 

که آن  کردند. سـپس صد نفـر دیگر از فرزندان شـیث ؟ع؟ به جسـت وجوی بـرادران خـود رفتند  اسـیر 
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کردند و بدين وسیله فرزندان  کردند. آن فرزندان شیث با فرزندان قابيل ازدواج  زنان، آنها را نیز اسـیر 

کـه در طوفـان نوح ؟ع؟  یـاد شـدند و زمیـن پـر از افـراد بدکـردار شـد. ايـن افـراد همان هـا بودنـد  قابيـل ز

غرق شـدند )محمـد بـن سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۴ـ۳۵(.

7. اموال حضرت شیث ؟ع؟
گسـترش زندگـی مادی در زمان شـیث ؟ع؟ سـخن نگفته اند و آنچه  منابع اسـامی از چگونگی 

که از حضرت آدم ؟ع؟ به انبیای  ی ذکر شـده، بيشـتر درباره میراث انبیا اسـت  در خصوص اموال و

بعـدی ازجملـه حضـرت شـیث ؟ع؟ رسـیده اسـت. یکـی از ايـن امـوال صندوقچـه تابـوت عهـد یـا 

کـه آن را اوالد آدم ؟ع؟ بعد از او بـه ارث بردند )ثعلبـی، ۱۴۲۲ق: ج ۲،  تابوت سـکینه بيان شـده اسـت 

ص۲۱۲( تـا بـه موسـی ؟ع؟ رسـید و او تـورات را در آن قـرار داد )بغـوی، ۲۰۰۲ م: ج ۱، ص۳۳۴(. البتـه در 

کـه مـادر موسـی ؟ع؟ او را در آن  که آیـا ايـن صندوقچـه همـان اسـت  ايـن مسـئله جـای تأمـل هسـت 

گذاشـت و سپس به دسـت حضرت موسـی ؟ع؟ رسـید یا اینکه صندوقچه مادر موسی ؟ع؟ چیزی 

جـدا از ايـن صندوقچه بوده اسـت.

که از اموال حضرت شـیث ؟ع؟ شـمرده شـده، چوب دسـتی حضـرت آدم ؟ع؟  از دیگـر مـواردی 

کـه از بهشـت و سـدرة المنتهی به همـراه آورده بـود و به عنـوان میـراث بـه شـیث ؟ع؟ رسـید  اسـت 

)سـیوطی، بی تـا: ج۲، ص۳۷۹(.

۸. سیره عبادی
کنند. بنابراين  انبیا و اوصیای الهی برانگیخته می شـدند تا پيوند مردم با خداوند را مسـتحکم 

خودشـان عاشـقان و عارفـان واصـل الهـی بودنـد و عبادت خـدا  شـاخصی مهـم در زندگی آنهـا بود. 

عبادات حضرت شیث ؟ع؟ در منابع مختلف بيان شده است. عبادت جلوه خداپرستی بندگان 

که در حضرت شـیث ؟ع؟ هـم نمود داشـت. خداونـد متعال در  حقیقـی خـدا و انبیـای الهی اسـت 

ی از  کـرد. حضـرت شـیث ؟ع؟ نیـز به پيـرو مـاه نیسـان بـر حضـرت آدم ؟ع؟ و نسـل او نمـاز را واجـب 

کـه در آن صـد سـجده بـود  پـدر خـود حضـرت آدم ؟ع؟، در شـبانه روز پنجـاه رکعـت نمـاز می خوانـد 

)مجلسی ، ۱۴۰۳ق: ج ۱۱ ص۱۹۷(.
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یکـی دیگـر از جلوه هـای عبـادت در حـج متجلـی اسـت. بـا توجـه بـه سـکونت حضـرت آدم و 

که او حج خانه خدا را به جا می آورد. منابع اسامی، حج گزاری  شیث ؟ع؟ در مکه، طبیعی است 

ی عـاوه بر حج، عمـره نیز به جا  کرده اند )ابن طـاووس، بی تـا: ص۳8(. و حضـرت شـیث ؟ع؟ را تأييـد 

کـه ممکـن اسـت مـراد از آن  مـی آورد )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۶۲. عسـکری، ۱۳8۶ش: ج۱، ص۲۲۹(  

همان عمـره حـج یا عمـره مفرده باشـد.

کـه انبیـای الهی شـریعت خـود را به انبیـای بعـد و اوصیای خـود می آموختنـد، حضرت  از آنجـا 

شـیث ؟ع؟ نیـز به عنـوان وصـّیِ حضـرت آدم ؟ع؟ بایـد حـج را از پـدرش حضـرت آدم ؟ع؟ آموختـه 

کـه فرشـته ای حضـرت آدم ؟ع؟ را بـه عرفات بـرد و تمام  یخـی آمده اسـت  باشـد. در برخـی منابـع تار

که امـروز مـردم انجـام می دهند، بـه او آموخـت. سـپس او را به مکه  مناسـک حـج را بـه همـان طريق 

کـرد )محمـد بـن سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۳(. کعبـه طواف  برگردانـد و او هفـت بـار دور 

از دیگر عبادات ذکرشده برای حضرت شیث ؟ع؟ نماز میت است. او به عنوان وصّی حضرت 

آدم ؟ع؟، بـر جنـازه پـدرش نمـاز خوانـد )ابن بابویـه، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۶۳(. بنابرايـن تعـدادی از احـکام 

تشـریعی اسام در شـریعت حضرت آدم ؟ع؟ و شـیث ؟ع؟ نیز وجود داشته است.

9. اقدامات مهم حضرت شیث ؟ع؟
کـه ازجملـه آنها  شـیث ؟ع؟ در عمـر شـریفش عـاوه بـر امـور عـادی، اقدامـات مهمـی  انجـام داد 

مـوارد زير اسـت:

کـه در مکه توسـط حضـرت آدم ؟ع؟ بنا  کعبـه را  ۹ ـ 1. آبادانـی مکـه: حضـرت شـیث ؟ع؟ خانـه 

گل ساخت )طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۲(. با  شده بود )محمد بن سعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۳(، با سنگ و 

کعبه توسـط آدم ؟ع؟ و سـاختن مجدد آن توسط حضرت شیث ؟ع؟، روشن می شود  توجه به بنای 

کرد )عسکری، ۱۳8۶ش:  کعبه فرسوده شده بود و حضرت شیث ؟ع؟ آن را بازسازی و مرمت  که خانه 

که حدود هزار سـال بـود، نیاز  ج۱، ص۲۲۹(. بـا نظـر بـه متوسـط عمرهای طوالنـی انسـان های آن زمان 

کعبه به بازسـازی امری طبیعـی می نماید.

۹ ـ 2. دفـن حضـرت آدم و حـوا: حضـرت شـیث ؟ع؟ به علت آنکه وصـّی حضـرت آدم ؟ع؟ بود، 

کفـن و دفـن حضـرت آدم و حـوا را انجـام داد. ايـن امـر نیازمنـد آمـوزش از جانـب خداونـد متعال  امـر 
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بـود. بنابرايـن جبرئیـل به شـیث ؟ع؟ آموخت تا چگونه آدم را غسـل دهد. شـیِث هبـةاهلل از جبرئیل 

کـه جلو ایسـتاده و بـر آدم نمـاز بخوانـد، ولـی جبرئیـل به علت مکانـت حضـرت آدم ؟ع؟ و  خواسـت 

ی، اين امر را نپذيرفت. بنابراين شیث جلو ایستاد و بر پدرش نماز خواند  مسـجود فرشتگان بودن و

و جبرئیل و لشـکر فرشـته ها پشـت سـرش ایستادند.

گفـت )طبـری، ۱۳۵۶ش: ج ۲،  کبـر  که حضـرت شـیث ؟ع؟ سـی اهلل ا ی اين گونـه بـود  نمـاز میـت و

ص۳۹۹. محمد بن سعد، ۱۹۹۰م: ج ۱،ص۳۳(. جبرئیل فرمود تا ۲۵تا از آنها را برداشتند )کلینی، ۱۴۲۹ق: 

کرده و  ج۱۵، ص۲8۰. ابن بابوبـه، ۱۳۹۵ق: ج۱، ص۲۱۴(. البتـه برخـی منابـع تعـداد تکبیرها را پنج تـا ذکر 

که خداوند تعالـی بر اّمت  که به تعـداد نمازهايی اسـت  گفت  گفته انـد شـیث پنج تکبیر بـر آدم ؟ع؟ 

که تـا روز قیامت جریـان دارد  کرده اسـت. ايـن در میـان فرزندان آدم سـّنتی شـد  محّمـد ؟ص؟واجـب 

)ابن بابویه، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۶۳(.

برخـی منابـع هـم پنـج تکبیر را بـراى نمـاز میـت و ۲۵ تکبیـر دیگـر را مربوط بـه فضیلـت آدم ؟ع؟ 

دانسـته اند )محمـد بـن سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱،ص۳۳(. البتـه طبـری طبـق عقیـده اهل سـنت معتقـد اسـت 

چهـار تکبیـِر واجـب مانـد و بقیـه فضیلـت آدم ؟ع؟ بـود )طبـری، ۱۳۵۶ش: ج ۲، ص۳۹۹(. پـس از نمـاز 

ک سـپرد )کلینـی، ۱۴۲۹ق: ج۱۵، ص۲8۰. ابن بابوبـه،  میـت، شـیث ؟ع؟ حضـرت آدم ؟ع؟ را بـه خـا

۱۳۹۵ق: ج۱ ص۲۱۴(.

محـل دفـن حضـرت آدم و حـوا را  سـرندیب )در هنـد( )طبـری، ۱۳۵۶ش: ج ۱، ص۶۱-۶۰. مؤلـف 

مجهول، بی تا: ص۱8۳( یا غار ابوقبیس مکه دانسـته اند )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۲(. البته درباره 

که  محـل قبـر آدم ؟ع؟ در مکـه اختاف نظـر وجـود دارد. مسـجد خیـف و منـا از مکان هايی هسـتند 
به عنـوان محـل قبـر حضـرت آدم ذکـر می شـود )مسـعودی، ترجمـه، ۱۳۷۴ش: ج۱، ص۲۹(.1

10. طول عمر، نحوه مرگ، زمان و مکان دفن شیث ؟ع؟
مـدت زندگانـی حضـرت شـیث ؟ع؟ متفـاوت ذکـر شـده اسـت. ۷۱۲ )طریحـي، ۱۳۷۵ش: ج ۲، 

ص۲۵۷. ابن حبیـب، بی تـا: ص۲(، ۹۱۲ )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۲. ابن حبیـب، بی تـا: ص۲. ۴۷. مؤلـف 

کتاب در نسخه )ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودي، مروج الذهب و  که اين مطلب در متن عربی  گفتنی است     .۱
معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق( یافت نشد.



21

؟امهع؟
دم

ت آ
ضر

 ح
سر

ث پ
شی

ت 
ضر

 ح
ی

رد
ت ف

حیا

مجهـول، بی تـا: ص۱8۳. ابوالفـداء، ۱۹8۶م: ج۱، ص۹۵( و ۱۰۴۰سـال )طریحـي، ۱۳۷۵ش: ج ۲، ص۲۵۷( 

کرده انـد. کـه در ايـن زمینـه بيـان  عددهايـی اسـت 

حضرت شیث ؟ع؟ در اواخر عمر بيمار شد )ابن طاووس، بی تا: ص۳8( و هنگام فرارسیدن مرگ، 

ی آمدند. شـیث  ئیـل و يـرد )و اخنـوخ و زنـان ( و فرزندانش نـزد و پسـران و پسـرزادگانش قینـان و مها

کرد و به خون هابيل سـوگند  ؟ع؟ بر آنها درود فرسـتاد و براى آنان از خدا برکت  خواسـت و به آنها امر 

یـخ یعقوبـی ج ۱،ص۶(. او به پسـرش انـوش وصیت  کـه بـا فرزنـدان قابيِل ملعـون آمیزش نکننـد )تار داد 

کـرد و سـپس از دنیا رفـت و پس از آن انوش بر شـیث ؟ع؟ نمـاز خواند )ابن طـاووس، بی تا: ص۳8(.

کنـار پدر و  در زمینـه محـل دفـن آن حضـرت هـم اختـاف هسـت. برخـی نوشـته اند شـیث ؟ع؟ 

ک سـپرده شـد )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱،ص۱۶۲. ابن طـاووس، بی تـا:  مـادرش در غـار ابوقبیـس )مکـه( بـه خـا

ص۳8(. برخـی دیگـر قبـر او را در منـا و در مسـجد خیـف )باغـی، ۱۳8۹ق: ج۷، ص88( دانسـته اند.

کرک لبنان  ی را شهر موصل عراق )بی آزار شیرازی، ۱۳8۰ش: ص۲۴۴( یا شهر  برخی منابع مدفن و

کـه در رأس آنهـا حضرت شـیث و نوح  کـه معـروف به مشـهد بسـیاری از پيامبران اسـت  دانسـته اند 

که  و الیـاس هسـتند )بـی آزار شـیرازی، ۱۳8۰ش: ص۱۲۲(. در شـهر بقـاع لبنـان نیـز مقبـره ای وجـود دارد 

کسـانی هـم محـل دفـن  کر، ۱۴۱۵ق: ج ۷۴، ص۲۷۵(.  معـروف بـه قبـر شـیث نبـی ؟ع؟ اسـت )ابن عسـا

کنـار آدم ؟ع؟ )کـوه سـرندیب در هنـد( می داننـد )مؤلف مجهـول، بی تـا، ص۱8۳(. ایشـان را 

جمع بندی و نتیجه گیری
کـه موردعنایـت ويـژه خداونـد متعـال بـوده اسـت.  حضـرت شـیث ؟ع؟ از انبیـای الهـی اسـت 

گفته انـد.  یخـی و روایـات اسـامی از آن سـخن  ی در قـرآن نیامـده اسـت، نقل هـای تار هرچنـد نـام و

کان از اولیـن انسـان یعنـی  ی زمیـن و وسـیله اتصـال نسـل پـا گسـترش نسـل آدم ؟ع؟ بـر رو ی منشـأ  و

حضرت آدم ؟ع؟ تا سـاير انبیا بوده  است. او از علوم تعلیم یافته از حضرت آدم ؟ع؟ برای زندگی بر 

گفتار و رفتار و وصیتش  گرفته و در تربيت انسان ها نقشی مؤثر داشت. همچنین با  ی زمین بهره  رو

در امتـداد مسـیر انبیا تأثیرگـذار بود.

یخـی برخـی از جنبه هـای زندگـی حضـرت شـیث ؟ع؟ ازجملـه  روایـات اسـامی و نقل هـای تار

کرده انـد. خصوصیـات اخاقـی، ازدواج، فرزنـدان، امـوال، وصایـت و محـل دفـن او را بيـان 
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یـای ثانـی )معلـم دوم(  ملقـب شـد. همچنیـن میـان  او به جهـت تعلیـم علـم و حکمـت، بـه اور

فرزندان حضرت آدم از نظر اخاقی شـبیه ترين فرد به او بود. حضرت شـیث ؟ع؟ سال ها مقیم مکه 

بـود و در عمرانـی آن و بازسـازی خانه خدا نقش داشـت.

ی زمین وجود نداشت، در برخی  که در زمان حضرت شیث ؟ع؟ دختری غیر از خواهران او رو از آنجا 

کـرد؛ اما  کـه به علـت حرمـت ازدواج بـا خواهـر، او با حـوری ای بهشـتی ازدواج  از روایـات آمـده اسـت 

کرده اسـت.  طبق دیگر روایات، ازدواج خواهر و برادر در آن زمان حرام نبوده و او با خواهرش ازدواج 

آیـات قرآن مؤید اين دیدگاه هسـتند. عامه طباطبايی نیز در المیزان اين نظر را پذيرفته اسـت.

که وصی او شد.  شـیث ؟ع؟ صاحب فرزندان بسـیار شـد و از جمله آنها پسـری به نام انوش بود 

سلسله نسـب پيامبر اسام از طريق انوش به شـیث و آدم می رسد.

کـرد. در منابع  شـیث ؟ع؟ به عنـوان وصـّی آدم بـر جنـازه او و حوا نمـاز میت خوانـد و آنهـا را دفن 

کرد  اسـامی مطالبـی درباره نحوه نماز میـت او آمده اسـت. او در ۷۱۲ یا ۹۱۲ یا ۱۰۴۰ سـالگی وفات 

و بنـا به نقل بيشـتر عالمان مسـلمان، در مکه دفن شـد.

اين گونـه تحقیقات می توانند در زمینه پيشینه شناسـی انبیای الهی راهگشـا باشـند. همچنین 

یخ بشـر به شـمار می آیند. منبعـی برای مقایسـه متـون دینی و منابـع غیردینی در زمینه تار
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۱۳۹۵ق .
کبـر غفـارى، قـم، دفتـر انتشـارات اسـامی وابسـته بـه . ۷ ابن بابویـه، محمـد بـن علـی ، معاني االخبـار، تحقیـق علی ا

جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم ، ۱۴۰۳ق .
کبر غفارى، قم، دفتر انتشـارات اسـامی وابسـته . 8 ابن بابویـه، محمـد بـن علی ، من ال یحضـره الفقیـه ، تحقیق علی ا

به جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم، چـاپ دوم، ۱۴۱۳ق .
ابن حبیب، محمد بن حبیب، المحبر، تحقیق ایلزه لیختن  شتیتر، بيروت، دار اآلفاق الجدیدة. بی تا.. ۹

ى، بيـروت، دار الکتب . ۱۰ ابن سـیده، علـی بن اسـماعیل ، المحکـم و المحیط االعظـم ، تحقیق عبدالحمیـد هنداو
العلمیة، ۱۴۲۱ق .

ابن طاووس، علی بن موسی ، سعد السعود للنفوس منضود، قم، دار الذخائر للمطبوعات ، بی تا.. ۱۱
یخ مدینة دمشق ، تحقیق علی شیرى ، بيروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق .. ۱۲ کر، علی بن حسن ، تار ابن عسا
ابوالفتـوح رازى، حسـین بـن علـی ، روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـیر القـرآن ، مشـهد مقـدس ، آسـتان قدس . ۱۳

رضـوى، بنیـاد پژوهش هـاى اسـامی، ۱۴۰8ق .
کثیر الدمشقی، البدایة و النهایة، بيروت، دارالفکر، ۱۹8۶م.. ۱۴ ابوالفداء، اسماعیل بن عمر بن 
ابوعبید، قاسـم بن سـام ، الغریب المصنف ، تحقیق محمد مختـار عبیدى، تونس ، المؤسسـة الوطنیه للترجمه . ۱۵

و التحقیق و الدراسـات بيت الحکمه ، ۱۹۹۰م .
یخ الیعقوبی، بيروت، دارصادر، بی تا.. ۱۶ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسی، تار
ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بيروت، دار احیاء التراث العربي ، ۱۴۲۱ق.. ۱۷
بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود، تفسیر بغوی )معالم التنزيل(، بيروت، دار احیاء التراث العربي، ۲۰۰۲ م.. ۱8
کسیر، قم، چاپخانه حکمت، ۱۳8۹ق.. ۱۹ باغی، عبدالحجه، حجة التفاسیرو باغ اال
یخـی قصـص قرآنـی، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ . ۲۰ بـی آزار شـیرازی، عبدالکریـم، باستان شناسـی و جغرافیـای تار

اسـامی، چـاپ سـوم، ۱۳8۰ش.
ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان تفسیر ثعلبی، بيروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.. ۲۱
گلـن و هنـری مرتـن، کتـاب مقـدس: عهـد عتیـق و عهـد جدیـد، تهـران، اسـاطیر، . ۲۲ یلیـام  خـان همدانـی، فاضـل و و

چـاپ دوم، ۱۳8۳ش.
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کتابفروشـی . ۲۳ خواندمیـر، محمد بن خاوند شـاه بـن محمـود، حبیب السـیر فـی اخبـار افـراد البشـر، تهـران، انتشـارات 
خیـام، چـاپ دوم، ۱۳۵۳ش.

زمخشـرى، محمـود بـن عمـر، تحقبـق ابراهیـم شـمس الدين، الفائـق فـي غریـب الحدیـث ، بيـروت، دارالکتـب . ۲۴
العلمیـة، ۱۴۱۷ق .

کتابفروشی اسامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.. ۲۵ یخ )هبوط(، تهران،  سپهر، لسان الملک میرزا محمدتقی، ناسخ التوار
ى، بيروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ق .. ۲۶ سمرقندى، نصر بن محمد، تفسیرالسمرقندى المسمی بحرالعلوم ، تحقیق عمر عمرو
سیوطی، عبدالرحمن بن ابوبکر، معترک االقرآن فی اعجاز القرآن، بيروت، دارالفکر. بی تا.. ۲۷
صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، تحقیق محمد حسن آل یاسین، بيروت، عالم الکتاب ، . ۲8

۱۴۱۴ق .
کوچـه باغی، . ۲۹ ـی اهلل علیهم ، تحقیق محسـن 

ّ
صفـار، محمـد بن حسـن ، بصائـر الدرجات فـي فضائل آل محّمـد صل

کتابخانـه آیت اهلل مرعشـي نجفي ، چـاپ دوم، ۱۴۰۴ق . قم، 
طباطبايـی، سیدمحمدحسـین، المیـزان فـي تفسـیر القرآن، بيـروت، مؤسسـة االعلمـي للمطبوعات، چـاپ دوم، . ۳۰

۱۳۹۰ق.
طبرانی، سـلیمان بن احمد، التفسـیر الکبیر: تفسـیر القـرآن العظیم )الطبرانـی(، اردن- اربد، دار الکتـاب الثقافي ، . ۳۱

۲۰۰8م.
طبرسی، احمد بن علی ، االحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی ، ۱۴۰۳ق. . ۳۲
طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.. ۳۳
یخ االمـم و الملوک( ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ . ۳۴ یخ الطبري )تار طبـرى ، ابوجعفر محمد بن جرير، تار

دوم، بيروت، دارالتراث، ۱۹۶۷م.
طبرى، محمد بن جرير، ترجمه تفسیر طبرى ، تصحیح حبیب یغمايی، تهران، توس ، چاپ دوم، ۱۳۵۶ش .. ۳۵
طبرى، محمد بن جرير، جامع البیان فی تفسیر القرآن )تفسیرالطبرى(، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.. ۳۶
طریحـي، فخرالديـن بـن محمـد، مجمع البحريـن ، تحقیـق احمـد حسـینی اشـکورى، تهـران، مرتضـوى ، چـاپ . ۳۷

سـوم، ۱۳۷۵ش .
طوسی، محمد بن الحسن ، االمالي، تحقیق مؤسسةالبعثة، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴ق .. ۳8
عسکری، مرتضی، عقاید اسام در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، ۱۳8۶ش.. ۳۹
کبـر، لغتنامـه دهخـدا، زيـر نظـر محمـد معیـن و سـیدجعفر شـهیدی، تهـران، مؤسسـه انتشـارات و . ۴۰ دهخـدا، علی ا

چـاپ دانشـگاه تهـران، ۱۳۷۳ش.
تـی، تهـران، المطبعـة العلمیة، . ۴۱ عیاشـی، محمد بـن مسـعود، التفسـیر العّیاشـي ، تحقیق سیدهاشـم رسـولی محا

۱۳8۰ق .
قرايی مقدم، امان اهلل، »زبان و فرهنگ«، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش۵۳، ۱۳۷8ش.. ۴۲
قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیرالقمي ، تحقیق طیب موسوى جزايرى، قم، دارالکتاب ، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق .. ۴۳
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کبیـر منهـج الصادقیـن فـي الـزام المخالفیـن، تهـران، علمـي ، چـاپ سـوم، . ۴۴ کاشـانی، فتـح اهلل بـن شـکراهلل ، تفسـیر 
۱۳۴۰ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق دارالحدیث ، قم، دارالحدیث ، ۱۴۲۹ق.. ۴۵
کاظم، تهران، مؤسسة الطبع و النشر في وزارة االرشاد . ۴۶ کوفی، تحقیق محمد  کوفی، فرات بن ابراهیم ، تفسـیر فرات 

االسامي ، ۱۴۱۰ق.
کاله خاور، بی تا.. ۴۷ یخ و القصص، تحقیق ملک الشعرا بهار، تهران،  مؤلف مجهول، مجمل التوار
مجلسـی، محمدباقـر بـن محمدتقی ، بحاراالنـوار، تحقیق جمعـی از محققان ، بيـروت، دار احیاء التـراث العربي ، . ۴8

چاپ دوم، ۱۴۰۳ق .
محمـد بـن سـعد بـن منیـع الهاشـمي البصـري، الطبقـات الکبـرى، تحقیـق محمـد عبدالقـادر عطـا، بيـروت، دار . ۴۹

الکتـب العلمیـة، ۱۹۹۰م.
مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات . ۵۰

علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.
یان ، ۱۴۲۶ق.. ۵۱ مسعودى، علی بن حسین ، اثبات الوصیة، چاپ سوم، قم، انصار
مسـعودي، ابوالحسـن علـی بـن الحسـین بـن علـی، مـروج الذهـب و معـادن الجوهـر، تحقیـق اسـعد داغـر، چـاپ . ۵۲

دوم، قـم، دارالهجـرة، ۱۴۰۹ق.
مقاتل بن سـلیمان ، تفسیر مقاتل بن سلیمان ، تحقیق عبداهلل محمود شحاته، بيروت، دار إحیاء التراث العربی ، . ۵۳

۱۴۲۳ق .
مـکارم شـیرازی، ناصـر و جمعـی از همـکاران، تفسـیر نمونـه ، چـاپ سـی و پنجـم، تهـران، دارالکتـب االسـامیه، . ۵۴

۱۳8۳ش .





تفاوت صحف انبیای متقدم از آدم تا نوح؟مهع؟ 
بر اساس روایات تفسیری و تاریخی

  ریحانه سادات هاشمی )شهیدی(1 / پروین حبیبی2

چکیده
ابـزار انبیـای الهـی برای هدایت انسـان ها صحـف بوده اسـت. خداوند هم زمـان با هبـوط آدم؟ع؟، هدایت نوع بشـر را به 
که خداونـد بر آدم؟ع؟ و برخـی از پيامبران از نسـل  کتبی اسـت  آن حضـرت نویـد داد. وسـیله هدایت انسـان صحف یا 
کتب  کتابخانه ای و شـیوه توصیفـی _  تحقیقی، تفـاوت صحف و  کرده اسـت. اين تحقیق بـر اسـاس روش  ایشـان نـازل 

کرده اسـت. انبیـای متقدم از آدم تا نوح؟مهع؟ را بررسـی 
که زندگی بشـر را سـامان مـی داد. صحف شـیث؟ع؟ مشـتمل بر برخی  ی علومـی بود  صحـف نازل شـده بـر آدم؟ع؟ حاو
یس؟ع؟ به آیات آفاقی و انفسـی و سـرانجاِم انسـان ها یعنی معاد، توجه داده شـد.  از علـوم و صنایـع بود. در صحف ادر
کتاب ها یا  یخی اثـری از محتـوای  نـوح؟ع؟ اولیـن پيامبر اولوالعزم و صاحب شـریعت اسـت؛ امـا در متون تفسـیری و تار
صحـف آن حضـرت به چشـم نمی خـورد؛ بااين همه آیاتـی از سـوره های اعراف، هـود و نوح، مفـاد دعـوت آن حضرت را 
کـه محتوای صحف نوح، مبتنـی بر توحید و نبوت و معاد بوده اسـت. یافت  که بر اسـاس آنها می توان در کرده انـد  بيـان 

یس؟ع؟، شیث؟ع؟. کلیدی: صحف، انبیا، آدم؟ع؟، نوح؟ع؟، ادر گان  واژ

الشهداء؟ع؟.  سید  رهپویان  موسسه  هیئت علمی  عضو  شناسی،  شیعه  دکترای  قرآن،  علوم  و  تفسیر  رشته   ۳ سطح  طلبه     .۱
rey,hashemi@yahoo.com

parvinhabibi@gmail.com .۲.  طلبه سطح ۳ رشته تفسیر و علوم قرآن، دستیار پژوهش پژوهشکده جامعةالزهرا ؟ع؟
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مقدمه
خداونـد متعـال از هنـگام آفرینـش بشـر، وسـیله هدایـت او را از طريـق پيامبـران فراهـم نمـوده 

یافـت می نمودند، به بشـر اباغ می کردند. بيشـتر  که از طريـق وحی در اسـت. انبیـا پيام های الهـی را 

ايـن پيام هـا به صـورت مکتـوب درآمده تـا بتواند از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل شـود. در قـرآن انتقال 

پيام هـای الهـی از طريـق صحـف الهـی، در خصـوص حضـرت ابراهیـم و موسـی؟امهع؟ مطـرح شـده 

 ِبا ِف ُصُحِف 
ْ
ـأ ْ ُيَنّبَ یل ُصُحِف ِإْبراِهـَم َو ُمویس< )اعلـی: ۱۷و۱8(؛ >أم لَ و

ُ ْ
ُحـِف ال ِف الّصُ

َ
اسـت: >ِإّنَ هـذا ل

 ْ  َو لَ
َ
کتاب هـای سـاير پيامبـران بـا نـام صحـف یـاد شـده اسـت: >أ ُمـویس< )نجـم: ۳۶(. همچنیـن از 

یل< )طـه: ۱۳۳(.  و
ُ ْ
ُحـِف ال َنـُه مـا ِف الّصُ ـْم َبّيِ ِتِ

ْ
َتأ

ی دسـتورهای الهی برای  کتاب های آسـمانی حاو که به عنوان  بازشناسـی آنچه در اين صحف 

هدایـت بشـر بـوده، امـری ضـروری بـه نظـر می رسـد؛ زيـرا بـا وجـود آنکـه اصـل هدایـت الهـی و دعوت 

کـه نیازهـای  بـه توحیـد، در ادیـان آسـمانی مشـترک اسـت، تفاوت هايـی در آموزه هـای آنهـا هسـت 

متفـاوت مخاطبانشـان را نشـان می دهـد.

که پژوهشـی درخور توجـه در اين باب  بااين همه، جسـت وجو در منابع مختلف نشـان می دهد 

کـه بـا روش توصیفـی_  صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه ايـن ضـرورت، مقالـه حاضـر بـر آن اسـت 

یابد. کنـد و تفاوت های آنهـا را در   تحلیلـی صحـف انبیای متقدم یعنـی از آدم تا نوح؟مهع؟ را بررسـی 

گرفتـه اسـت و در آن  یخـی صـورت  ايـن تحقیـق بـر اسـاس منابـع قرآنـی، روايـی، تفسـیری و تار

یـس و نـوح؟مهع؟ بررسـی شـده اند.  صحـف آدم، شـیث، ادر

مفهوم شناسی
گسـترده )راغـب اصفهانی،  صحـف جمع صحیفـه )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۳۰(، هر چیز باز و 

کاغـذ  یـد، ۱۹88م، ج۱، ص۵۴۰( یـا  ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۷۶(، قطعـه ای چـرم سـفید یـا چـرم نـازک )ابن در

کتاب است و جمع  که در آن نوشته می شود. صحیفه همان  )زمخشری، ۱۹۷۹م، ج۱، ص۳۴۹( است 

آن صحـف یا صحائف اسـت )جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۴، ص۱۳8۴(. مجمـوع چند صحیفه بدون آنکه 

گیـرد، صحـف نـام دارد )فراهیـدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۱۲۰(. بنابرايـن صحیفه شـامل  بيـن دو جلـد قـرار 

یخـی از مـواد معینـی مثل  که بـرای نوشـتن اسـتفاده می شـده و برحسـب دوره هـای تار چیـزی اسـت 
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کاغذ تهیه می شـده اسـت. پوسـت، چرم یـا 

کاربرد  که در تهیـه صحف  یخ و تغیيـر در موادی  که با پيشـرفت بشـر در طول تار به نظر می رسـد 

کتـاب به جـای  کاغـذ و در دسـترس بـودن آن بـرای مکتوبـات، نـام  داشـته اسـت، به ويـژه اختـراع 

گرفته شـده اسـت. کار  صحیفـه بـه 

جنس صحف
کلـی، ايـن مـوارد را ذکـر  منابـع لغـوی در بيـان مفهـوم صحـف، در خصـوص جنـس آنهـا به طـور 

ِگل، سـنگ، مـس، ورق، چـوب درخـت، پوسـت، اسـتخوان، چـرم سـفید، چـرم نـازک و  کرده انـد: 

آهن )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۱۶۲؛ موسـوی سـبزواری، ۱۴۰۹ق، ج۳۰، ص۶۲؛ طبرسـی، ۱۳۷۲ش، 

کیفیـت و جنـس صحـف انبیـای متقـدم، اطاع خاصی در دسـت  ج۱، ص۶۷۴(؛ امـا در خصـوص 

که بر موسـی؟ع؟ نازل شـد، روایاتی آمده هسـت. چـوب، زمّرد و  نیسـت و تنهـا درباره جنـس الواحی 

یاقوت )طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۳۲؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲8۲، مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، 

که در خصوص جنس الواح نازل شده بر موسی؟ع؟ در روایات وجود دارد. ص۶۳(، از مواردی هستند 

که جزءجزء  آنچه بر انبیای قبل از موسـی؟ع؟ نازل می شده، ازآن رو صحیفه نامیده شده است 

بـوده و به صـورت مکتـوب و یک بـاره نـازل می شـد و بـه دسـت آنـان می رسـید )طیـب، ۱۳۶۹ش، ج۲، 

یخ، می توان  ص۹۳؛ همان، ج۹، ص۶۱۱؛ همان، ج۷، ص۱۵(. با نظر به تفاوت امکانات بشر در طول تار

که اين صحف برحسـب هر دوره، جنس های مختلفی داشـته اسـت )مصطفـوی، ۱۴۳۰ق،  کرد  ادعـا 

گر چنین  که ا ج۲، ص۲۳8۲۴۲(؛ اما ظاهرًا صحف از جنس خاصی مثل جواهرات نبوده است؛ چرا

بود، مانند الواح موسـی؟ع؟ در روایات ذکر می شـد.

انبیای متقدم و صحف آنان
یـس و نـوح؟مهع؟  بـر اسـاس روایتـی از رسـول خـدا؟ص؟ چهـار تـن از انبیـا، یعنـی آدم، شـیث، ادر

سریانی بوده اند )ابن بابویه، ۱۳۶۲ش ، ج۲، ص۵۲۴؛ ابن بابویه، ۱۴۰۳ق، ص۳۳۳؛ الطبری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، 

ج۱، ص۱۵۲(. آدم؟ع؟ نخسـتین مخلـوق و اولیـن پيامبـر خـدا اسـت. شـیث نبی؟ع؟ فرزنـد بافصل 

یـس؟ع؟ بـا پنـج واسـطه و نـوح؟ع؟ بـا ُنه واسـطه بـه آدم ؟ع؟ می رسـد.  آن حضـرت اسـت. نسـب ادر

بنابرايـن انبیـای سـریانی، انبیای متقدم هسـتند.
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که خداوند برای هدایت بشـر مبعوث فرموده، ۳۱۳ نفر رسـول و بقیه  از مجموع ۱۲۴۰۰۰ پيامبری 

کتاب نازل فرموده است؛ ازجمله بر آدم؟ع؟ ده صحیفه،  فقط نبی هستند. خداوند بر برخی از آنان 

یـس؟ع؟ سـی صحیفـه و بـر ابراهیـم؟ع؟ ده صحیفه نازل شـده  بـر شـیث؟ع؟ پنجـاه صحیفه، بـر ادر

اسـت. تـورات به صـورت الـواح بـر موسـی؟ع؟ نـازل شـد، انجیـل بـر عیسـی؟ع؟ و زبـور بـر داود؟ع؟ و 

قـرآن نیز بر پيامبر اسـام؟ص؟ به صـورت وحی نازل شـده اسـت )طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج ۱۰، ص۷۲۲(.

کـه بر مفهـوم »کتـاب« تطبیق می شـود. اين  کار رفته  در متـن روایـت طبرسـی، واژه »صحـف« بـه 

کـه بـر انبیـای متقـدم نـازل شـده  روایـت در بيـان تعـداد »کتـب« آسـمانی، »صحفـی« را برمی شـمارد 

اسـت. صحـف انبیـای متقـدم فـارغ از جنـس آن، به صـورت  مکتـوب نـازل و بـه دسـت آنـان داده 

کتـاب آسـمانی  کـه در آن نوشـته باشـند و آیـات  می شـد. »کتـاب« نیـز اسـمی اسـت بـرای چیـزی 

کاتبان وحی  مسـلمانان از طريق وحی بر رسـول خدا؟ص؟  نازل می شد. سپس آن حضرت آیات را بر 

کتب  کـه همه صحف و  کتابت می کردند. از روایات چنین اسـتنباط می شـود  امـا می  فرمود و آنها 

آسـمانی در مـاه مبـارک رمضـان بـر انبیـا نـازل شـده اند )طبرسـی، ۱۳۷۲ش، ج۱۰، ص۷۲۲؛ شهرسـتانی، 

۱۳8۷ش، ج۲، ص۴۵۴(.

محتوای صحف انبیای متقدم 
در آغاز خلقت، انسـان ها یکدسـت و امـت واحده بودنـد )بقـره: ۲۱۳( و تضاد چندانی میانشـان 

یج جوامع و طبقاتی پدید آمد و اختاف و تضادهايی میان آنان پيدا شد. در  وجود نداشت. به تدر

کرده و به آنان بشـارت  کرد تا مردم را به طريـق حق راهنمايی  ايـن زمـان خداوند پيامبران را مبعـوث 

دهنـد و از نافرمانی و سـرپيچی از حق بيـم دهند. الزمه اين تبشـیر و انذار وجود دسـتورالعمل هايی 

که به مقتضـای هر دوره تفاوت داشـت. اين دسـتورها در قالـب مکتوباتی بر انبیـای متقدم نازل  بـود 

که در قـرآن و روایات از آنها با عنوان صحف یاد  شـده اسـت. می شـد 

الف( صحف آدم؟ع؟
نخستین پيامبر از مجموع ۱۲۴۰۰۰ پيامبر، ابومحمد )ابن طاووس، بی تا، ص۳۶(، آدم ابوالبشر؟ع؟ 

کنده شده اند.  کنون نسل او از شرق تا غرب عالم پرا است. خداوند آن حضرت را خلق فرمود و هم ا
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کـرد و  کـه خداونـد بـه او تعلیـم فرمـوده بـود، بـر زمیـن هبـوط  گنجینـه عظیـم علم االسـماء  آدم؟ع؟ بـا 

گرفت. به اقتضـای رحمـت الهی بر بنـدگان، هدایت نسـل خویش را بـر عهده 

کـه در دنیا نازل شـد، صحف آدم؟ع؟ بـود. اين صحف در ثلث آخر شـب جمعٔه  کتابی  اولیـن 

بيسـت و هفتـم رمضـان به زبان سـریانی، با حـروف مقطعـه و در ۲۱ ورق نازل شـد. یک میلیـون زبان 

گیری، حتی حرفـی از زبان دیگر را نمی فهمید  که اهل هیچ زبانی، بدون فرا از آن اسـتخراج می شـد 

)ابن طـاووس، بی تـا، ص۳۷؛ قمـی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۳؛ باغـی، ۱۳8۶ق، ص8۶(. صحـف رهنمودهـای 

خداونـد و واجبـات و مسـتحبات احـکام و شـرایع و حـدود الهـی )ابن طـاووس، بی تـا، ص۳۷( و علـم 

اسـماء )کاشـفی، ۱۳۷۹ش، ص۴۴۴( را در بـر می گرفت.

گوشت خوک بود )ابن اثیر، ۱۳8۰ق،  احکام اين صحف، ابتدايی و  شامل حرمت مردار و خون و 

ج۱، ص۴۷؛ الطبری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، ج۱، ص۱۵۱(. افزون بر احکام، اسرار حکمت طبیعی و شناخت 

یـه، چگونگـی تسـخیر جـن و شـیاطین و هندسـه و حسـاب نیـز در آنهـا وجـود  منافـع و مضـرات ادو

داشـت. شـریعت حضـرت آدم؟ع؟ مشـتمل بـر خداپرسـتی و نمـاز و روزه و پرهیـز از محرمـات بـود 

)میرخواند، ۱۳8۰، ج۱، ص۵۴(.

که نامـش صحیفه  کـه در زمیـن بر او نـازل شـد، صحیفه دیگری داشـت  آدم؟ع؟ به جـز صحفـی 

وصّیـت بـود. آن حضـرت ايـن صحیفـه را از بهشـت به همـراه آورده بـود و در بيمـاری منجر بـه فوت، 

گفت:  کرد و  کیـد  خطـاب به فرزندش شـیث؟ع؟ ـ که وصـّی و پيامبر بعد از اوبود ـ  بـه نگهداری آن تأ

بـرای تـو نیـز چنیـن روزی خواهد بـود. پس در ايـن صحیفه بنگـر. آنچـه در امور ديـن و دنیایـت به آن 

نیـاز داری، در آن وجود دارد )مجلسـی، بی تـا، ج۱۱، ص۲۶۲(.

کـه در خصـوص صحـف آدم ؟ع؟ وجـود دارد، روز و مـاه نـزول صحـف بيـان  در متـن روایاتـی 

کـه چنیـن زمانـی، در چـه سـالی از هبـوط آن حضـرت اتفـاق افتـاده  شـده اسـت؛ امـا ذکـر نشـده 

کـه صحـف در اولیـن مـاه رمضـان بعـد از هبـوط نـازل شـده باشـند و بـرای  اسـت. احتمـال دارد 

کـه یـا به جهـت بسـاطت  گرفـت  همیـن سـال آن ذکـر نشـده اسـت. از سـوی دیگـر می تـوان نتیجـه 

کوچـک آن زمـان یا به علـت وجـود صحیفه بهشـتی، امـت حضرت آدم، تـا مدتـی نیازمند  جامعـه 

صحـف جدیـدی نبـوده اسـت.
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ب( صحف شیث
یـخ  شـیث نبـی؟ع؟ فرزنـد بافصـل آدم؟ع؟ و وصـّی آن حضـرت بـود )ابن اثیـر، ۱۳8۰ق، ص۴۹؛ تار

یعقوبـی، ص۵؛ الطبـری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، ص۱۵۲( اوصیـای پيامبران قبل از پيامبر اسـام؟ص؟ همگی 

نبـی بودنـد و بـه وصیـت حجـت قبـل از خـود قیـام می کردنـد )ابن بابویـه، ۱۳۹۵، ص۲۶۰(. شـیث ؟ع؟ 

ی زمین به پيامبری مبعوث شـد )العسـکری، ۱۴۰۴ق،  که بر رو نیز وصی آدم؟ع؟ و اولین شـخصی بود 

ص۱۱۰(. آن حضـرت پنـج سـال بعـد از قتـل هابيـل بـه دسـت قابيـل و در سـن ۱۳۰ سـالگی آدم؟ع؟ 

متولـد شـد )عیاشـی، ۱۳8۰ق، ج۱، ص۳۰۶(. چون خداونـد او را در عوض هابيل به آدم ؟ع؟ بخشـیده 

گرفـت )عیاشـی، ۱۳8۰ق، ج۱، ص۳۰۶؛ ابن بابویـه، ۱۳8۵ش، ج۱، ص۱۹(. بـود، هبـةاهلل لقـب 

کـه  کـه همـراه بـا ازدیـاد نسـل آن حضـرت بـود، جامعـه ای بـه وجـود آمـد  در اواخـر عمـر آدم ؟ع؟ 

کثـرت جمعیـت نیازمنـد راهبردهـا و قوانیـن جدیـدی شـد. جمعیـت آن همـواره رو بـه فزونـی بـود. 

شـیث ؟ع؟ بعـد از وفـات آدم ابوالبشـر ؟ع؟ به امـر خداونـد عهـده دار هدایـت و سرپرسـتی ايـن 

کاشـانی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۱۶؛ قصص االنبیـاء، ج۱،  اجتمـاع شـد )میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳؛ فیـض 

گزیـده، ص۲۳(. خداونـد بـا نـزول پنجـاه صحیفـه بـر شـیث ؟ع؟ رهنمودهـای بيشـتری  یـخ  ص۲۰8؛ تار

بـرای سـعادت آن جامعـه ابتدايـی فرسـتاد.

آن حضـرت از میـان همـه انبیـا، صاحـب بيشـترين صحـف یعنـی پنجـاه صحیفـه بـوده اسـت 

)العسـکری، ۱۴۰۴ق،  ص۱۵۹؛ ابن اثیـر، ۱۳8۰ق، ص۴۷؛ الطبـری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، ص۱۵۳؛ روضةالصفـا، 

کتـی، ۱۳۴8ش، ص۷(. برخی تعـداد صحف او را ۳8 )ابن  ج۱، ص۴۴؛ میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳؛ بنا

گروهـی ۲۹ صحیفـه دانسـته اند )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۴۰8(. طـاووس، بی تـا، ص ۳۷( و 

محتـوای صحف شـیث ؟ع؟ تسـبیح و تهلیل خداونـد )ملکـی میانجـی، ۱۴۱۴ق، ج۳۰، ص۴۰8(، 

کـه  رهنمودهـا، احـکام، واجبـات، مسـتحبات و شـرایع و حـدودی بـود )ابن طـاووس، بی تـا، ص ۳۷( 

آن حضـرت به وسـیله آنهـا بيـن مـردم حکـم می کـرد )مجلسـی، بی تـا، ج ۱۱، ص۲۴۷(. ايـن صحـف را 

مشـتمل بـر بيـان بخشـش ها و نعمت هـای نامتناهـی خداونـد نیـز می داننـد )کاشـفی، ۱۳۷۹ ش، ص 

کسـیر را نیـز شـامل می شـد  یاضـی و صنایعـی چـون ا ۴۴۴(. صحـف شـیث ؟ع؟ علـوم حکمـت و ر

)میرخوانـد، ۱۳۵۳ش، ص۲۳(.
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ج ( صحف ادریس
ئیـل بـن قینـان بـن َانـوش بـن شـیث بـن آدم؟امهع؟ )مجلسـی، بی تـا،  یـس؟ع؟ فرزنـد َيـِرد بـن َمها ادر

کریم، بـا عنوان نبی  کـه نامشـان در قـرآن  ج۳۵، ص۱۴۲؛ ابن کثیـر، ۲۰۰۳م، ص۶۴( و از پيامبرانـی اسـت 

ذکر شده است )مریم: ۵۶(. اقوال مختلفی درباره زندگی و مرگ اين پيامبر صّديق وجود دارد. برخی 

او را یکـی از دو پيامبـِر در قید حیات و زنده در آسـمان، می داننـد )طبـری، ۱۳۵۶ش، ج ۴، ص ۹۴۹( و 

کرده است )مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۳(. برخی دیگر معتقدند آن حضرت در آسمان وفات 

کمـال ظاهر  که  کرده انـد  یـس پيامبـر؟ع؟ را اين گونـه ذکـر  یخـی مشـخصات ظاهـری ادر متـون تار

کـه بعـد از  کسـی  و باطـن یکجـا در آن حضـرت جمـع بـود )جمال الديـن، ۱۳۹۵ش، ص۱۳۶(. اولیـن 

یس ؟ع؟ بود )الطبری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، ج۱،  که با قلم نوشت، ادر کسی  آدم؟ع؟ خط نوشت و اولین 

کرد )مجلسـی، بی تا، ج ۱۱، ص ۲8۰(، لباس  که از سوزن اسـتفاده  کسـی  ص۱۷۱(. همچنین نخسـتین 

یس ؟ع؟ بود )میبدی، ۱۳۷۱ش، ج۶، ص۵۵(. خانه او را مسـجد سـهله دانسـته  دوخـت و پوشـید، ادر

کـه او همان جـا خیاطـی می کـرد )مجلسـی، بی تـا، ج۴۶، ص۱8۲؛ همـان، ج۹۷، ص۴۳۴؛  گفته انـد  و 

کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۹۴( همچنین آن حضرت را آغازگر علومی چون حسـاب و نجوم می دانند 

)میبـدی، ۱۳۷۱ش، ج۱۰، ص۴۶۳(.

کـرد )العسـکری، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۳؛ ثعلبـی، ۱۴۲۲ق، ج۱۰،  یس؟ع؟ سـی صحیفه نازل  خداونـد بر ادر

ص۱8۶؛ الطبـری، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، ج ۱، ص۱۷۰؛ مجلسـی، بی تـا، ج۱۱، ص۲8۰(. بـر اسـاس برخـی اقـوال 

یـس صحـف نازل شـده بـر او و  کثـرت اشـتغال آن حضـرت بـه تدر یـس،  علـت نام گـذاری او بـه ادر

صحـف آدم و شـیث؟امهع؟ بـود )ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰8ق، ج۱۳، ص۹۴(.

یس؟ع؟ در دست است. سید بن طاووس  بخش قابل توجهی از محتوای صحف منسوب به ادر

کرده است: یس« مطالبی را ذکر  یس« و »صحائف ادر کتاب سعدالسعود، ذيل دو عنوان »سنن ادر در 

کوفـه  کـه ابن طـاووس آن را در  کتابچـه  کوچکـی اسـت در انـدازه چهـار  کتـاب  یـس  ۱- سـنن ادر

یـس«  عنـوان داشـته اسـت. ابراهیـم بـن هـال بـن  کتـاب موقوفـه بـوده و »سـنن ادر یافتـه اسـت. ايـن 

کـرده و شـخصی به نـام عیسـی آن را به  کتابـت  کاتـب، آن را بـه سـریانی  ابراهیـم بـن هـارون الصابـِی 

کوتاه بـا عناويـن تقـوا، دعـا، روزه و نماز  یس شـامل چهار فصـل  کـرده اسـت. سـنن ادر عربـی ترجمـه 

اسـت )ابن طـاووس، بی تـا، ص ۳۹(.
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که ظاهرًا سید بن طاووس )درگذشت ۶۶۴ق(  یس نسخه ای بسیار قدیمی است  ۲- صحائف ادر

یسـت سـال قبل از آن  کرده اسـت. اين نسـخه مربوط به دو کوفه مشـاهده  کتابخانه مسـجد  آن را در 

یخ بوده و مقداری از ابتدا و انتهای آن از بين رفته اسـت. تار

خلقـت ایـام هفتـه و آفرینـش خورشـید و مـاه و فرشـتگان، آفرینـش آسـمان ها و زمیـن، آفرینـش 

کتـاب بر آدم؟ع؟ به  کعبه توسـط آدم؟ع؟، نزول  جـن و ابلیس، هبـوط آدم و حوا؟امهع؟ بر زمیـن، بنای 

کرم ؟ص؟ عناوين  زبان سـریانی، نبوت شیث ؟ع؟، وصف مرگ و وفای خداوند به وعده اش به نبی ا

یس اسـت )ابن طـاووس، بی تـا، ص۴۰-۳۳(. فصـول صحائف ادر

کتـاب الّدعـا به تفصیل  که عامه مجلسـی در  یسـیه، عنـوان صحفی اسـت  ۳- الصحـف ااِلدر

یــه ايـن  َو کـرده اسـت. به گفتـه او احمـد بـن حسـین بـن محمـد، معـروف بـه ابن َمّتُ مطالـب آن را ذکـر 

یه یافت  کـه منـدرس و پاره شـده بودنـد، در سـور یـس نبی نـازل شـده ، در حالی  کـه بـر ادر صحـف را 

و هزینـه ترجمـه آن را از »سـوری« بـه عربـی پرداخـت )مجلسـی، بی تـا، ج۹۲، ص۴۵۳(. در ترجمـه آن 

کام پرهیز شـده  گرفتـه و از تغیير معنـا بـرای زيبايی  کلمـه عربی در جـای معادل سـوری آن قـرار  هـر 

یـاد ترجمه شـده اسـت. کم وز اسـت؛ ازايـن رو بـدون 

که هریک دارای عنوانی خاص است. صحیفه بيست و  کرده  عامه مجلسی ۲8 صحیفه را ذکر 

که جای آن خالی و سفید بوده است. آخرين آنها صحیفةالعیاذ،  ششم ذکر نشده و در توضیح آمده 

یعنی صحیفه بيست و نهم است. 

عناويـن ايـن صحـف از ايـن قـرار اسـت: صحیفةالحمـد، صحیفةالخلـق، صحیفةالـرزق، 

صحیفةالمعرفه، صحیفةالعظمه، صحیفةالقربه، صحیفةالجبابره، صحیفةالحول، صحیفةاالنتقال، 

صحیفـة  صحیفةالبعـت،  اسـت(،  عنـوان  )فاقـد  صحیفةالحادیه العشـره  صحیفةالتـوکل، 

ک، صحیفةالمعاصی، صحیفةاالنذار،  سهم الجبابره، صحیفةالمّن، صحیفةالنجاه، صحیفةاالفا

صحیفةالحق، صحیفةالمحبه، صحیفةالمعاد، صحیفةالدنیا، صحیفةالبقاء، صحیفةالطريق، 

صحیفةالظلمـه، صحیفةالويـل، صحیفةالقـرون، صحیفةالعیـاذ )مجلسـی، بی تـا، ج۹۲، ص۴۷۱(.

یسـیه، معانی عمیقی دینی، به وسیله الفاظ صریح و ساده و روان بيان شده اند.  در صحف ادر

کید شـده  در آنهـا محـور اصلی توحید اسـت. در ايـن زمینه بـر صفات خالقیـت و قدرت خداوند تأ

اسـت. همچنیـن بـه عمل صالـح، تدبـر، تفکـر و تعقل بسـیار سـفارش شـده اسـت. در ده صحیفه، 
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گرفته اسـت. یـس ؟ع؟ به صورت مسـتقیم مخاطب قرار  ادر

گرچه آغاز شرک و بت پرستی از زمان انوش بن شیث بوده است )مغنیه، ۱۴۲۴ق، ج۷، ص۴۲۴(، 

کثر جامعه به شـرک مبتا نشـده بودند. شـاهد اين سـخن  یـس؟ع؟ هنوز ا بـه نظر می رسـد تـا دوره ادر

که در محتـوای برخی صحف، نهـی از امر مهمی مانند شـرک دیده نمی شـود و  درعوض  ايـن اسـت 

امـوری ماننـد اهمـال مـردم در عبـادت، دست کشـیدن از طاعـت، اصـرار بـر عصیـان و طغیـان بيان 

شـده  اسـت )مجلسـی، بی تـا، ج۹۲، ص۵8۲(. تنهـا در صحیفـه هجدهم به شـرک اشـاره شـده اسـت. 

کـه مـردم را از عـذاب  یـس ؟ع؟ امـر شـده اسـت  کـه صحیفةاالنـذار نـام دارد، بـه ادر در ايـن صحیفـه 

کره زمین در آب غرق خواهد شد. عذاب طوفان و مانند  که در آن سراسر  طوفان انذار دهد؛ عذابی 

که چیـزی جز خـدا را بپرسـتند یا بـرای او شـریک قرار  کسـانی اسـت  آن سـنت خداونـد در خصـوص 

کفـر قوم نوح ؟ع؟ اشـاره دارد. دهنـد )مجلسـی، بی تـا، ج۹۲، ص۵8۵( و اين ظاهـرًا به طغیان و 

یسـیه )صحیفةالمّن( برخی از نعمت های بزرگ خداوند ذکر  در صحیفه چهاردهم صحف ادر

یاها  کشتی ها را در در که ...  کسی است  شـده است. در بخشـی از اين صحیفه آمده است: »او آن 

کشـتی وسـیله  یس ؟ع؟،  که در زمان ادر کرد  روان سـاخت.« از ايـن عبـارت می توان چنین اسـتفاده 

یخـی و تفسـیری، نـوح ؟ع؟ را  کـه برخـی منابـع تار ناشـناخته ای نبـوده اسـت و ايـن در حالـی اسـت 

کرمانـی، ۱۹۹8ق، ص۱۶۹؛  کشـتی معرفـی می کننـد )طبـری، ۱۳۵۶ ش، ج۳، ص۱۳۰؛  نخسـتین سـازنده 

یـس ؟ع؟ وسـیله ای بـرای حرکـت در  فیروزآبـادی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۱۰(. بـه نظـر می رسـد در زمـان ادر

یادی  که عـاوه بـر نـوح ؟ع؟ و پيروانش تعـداد ز کشـتی بـا چنیـن ويژگی هايی  یـا وجـود داشـته، اما  در

کنـد و در مدتـی طوالنـی، در آن طوفـان سـهمگین بـه حرکـت خود  از حیوانـات و آذوقـه آنهـا را حمـل 

ادامه دهد، سـابقه نداشـته اسـت.

که صحیفه معرفت نام دارد، ظاهرًا اشاره ای به دوران ظهور وجود  همچنین در صحیفه چهارم 

کـه همـه ادیـان را منسـوخ  کسـی را بيـرون مـی آورد  ّیـه آدم ؟ع؟  کـه در آن، خداونـد از ذر دارد؛ دوره ای 

کرد و مردم  کرد، تمام بت ها را خواهد شکسـت، داليل و براهین روشـن، او را تأييـد خواهند  خواهد 

کـه در آن، هیچ گونـه  ی اجبـار؛ دوره ای  ی رغبـت، خـواه از رو فرمان بـردار او خواهنـد شـد؛ خـواه از رو

ی زمین، تنها و تنها خداوند یکتا پرستش خواهد شد )مجلسی،  شرکی وجود نخواهد داشت و بر رو

بی تا، ج۹۲، ص۵۷8و۵۷۹(.
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د( صحف نوح؟ع؟
کـرد. وجود  که در زمـان آدم؟ع؟ به وجـود آمد، رفته رفته وسـعت پيدا  کوچـک و بسـیطی  جامعـه 

یج  گروهـی باعـث ایجـاد طبقـات اجتماعـی شـد. فاصلـه ايـن طبقـات به تدر روحیـه اسـتکباری در 

که مـردم از عدالت و توحید  کرد؛ تـا آنجا  ی زمین شـیوع پيدا  که فسـاد بر رو گرفت؛ به گونه ای  فزونـی 

ی آوردند.  کردند و مردم به پرسـتش بت ها رو ی گردان شـدند، قدرتمنـدان حقوق ضعفا را پایمال  رو

کتـاب و شـریعت به سـوی مـردم فرسـتاد تا با  کـرد و او را بـا  در ايـن زمـان خداونـد نـوح؟ع؟ را مبعـوث 

کند )نک آیات مربوط به نوح؟ع؟  کرده و بينشان مساوات برقرار  بشارت و انذار آنها را به توحید دعوت 

در سـوره های اعـراف، هود و نوح و آیـه ۲۱۳ بقره(.

ئیل بن قینان بن انوش بن شیث  یس( بن َيِرد بن مها ح بن ُاخُنوخ )ادر
َ
َمک بن ُمّتوَشل

َ
نوح بن ل

بـن آدم؟مهع؟ )مجلسـی، بی تـا، ج۱۱، ص۲۲۹؛ همـان، ج۱۵، ص۱۰۵؛ طبرسـی، بی تـا، ص۴(، شـیخ االنبیا و 

کتاب و شـریعت بوده  نخسـتین پيامبـر اولوالعزم )مجلسـی، بی تـا، ج۱۱، ص۴۱، حدیث ۴۳( و صاحب 

است )کلینی، ۱۴۰۷ق،  ج۲، ص۱۷(. انبیای اولوالعزم صاحب شریعت بودند )شوری: ۱۳( و هر پيامبری 

کـه از زمان نـوح؟ع؟ تا  غیـر از آنهـا بـر شـریعت پيامبـر اولوالعـزم قبـل از خـود بـوده اسـت؛ به ايـن معنـا 

قبـل از ابراهیـِم خلیـل؟ع؟، بـر شـریعت و روش نـوح؟ع؟ عمـل می شـد )بحرانـی، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۵۰؛ 

قمی مشـهدی، ۱۳۶8ش، ج۱۲، ص۲۰۴؛ مجلسـی، بی تا، ج۱۵، ص۲۷(.

که از طريق وحی مأمور هدایت و انذار مردم شد )نساء: ۱۶۳(  نوح ؟ع؟ نخسـتین پيامبری است 

کمتـر  کوشـید،  کـرد )نـوح: ۵(؛ امـا هرچـه بيشـتر  و قرن هـا به طـور مـداوم قـوم خـود را بـه توحیـد دعـوت 

گرفت )نـوح: ۶(. نتیجـه 

کریم بر انزال وحی به نوح؟ع؟ )نساء: ۱۶۳( در طول حدود ده قرن رسالت آن حضرت )عنکبوت:  قرآن 

۱۴( و اباغ آن رسالت )اعراف: ۶۲؛ نوح: ۲8( تصریح دارد. اولوالعزم بودن نوح؟ع؟ مهم ترين دلیل صاحب 

که  کتاب و شریعت بودن او است )مجلسی، بی تا، ج۱۱، ص۴۱و۵۵(. در روایت ابوذر از رسول خدا؟ص؟ 

کتابی  کتب آسمانی و صاحبان آنها بيان شده است، صحیفه یا  در آن شمار انبیا و رسل و صحف و 

که با وجود آنکه نوح؟ع؟ پيامبر  برای نوح ؟ع؟ ذکر نشده است. در برخی متون به طور صریح آمده است 

کتابی بر او نازل نشد و آن حضرت طبق صحف آدم و شیث؟امهع؟ عمل  مرسل بود، هیچ صحیفه و 

که نخستین  گزارش شده است  می کرد )طبری، ۱۳۵۶ش، ج۳، ص۷۲۹؛ رهنما، ۱۳۵۴ش،  ج۲، ص۱8۹(. 
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که بر موسی؟ع؟ نازل شد و مشتمل بر الواح بود )طیب، ۱۳۶۹ش، ج8، ص۲۱۹(. کتاب، تورات بود 

که از جهت مضمون به حدیث ابوذر بسیار نزدیک است و از ابن عباس نقل  البته در روایتی 

که برای نوح؟ع؟ بيست  کتاب بيان شده است؛ با اين تفاوت  شده، تعداد صحف انبیا همان ۱۰۴ 

صحیفه و برای داوود؟ع؟ به جز زبور صحف دیگری نیز ذکر شده است؛ اما تعداد صحف شیث؟ع؟ 

کتاب  که بيان می کنند نوح؟ع؟ نیز دارای  بيان نشده است. عاوه بر آن، احادیث دیگری وجود دارند 

که امیر مؤمنان؟ع؟ هنگام والدت به اذن  بوده است: در حدیثی طوالنی از رسول خدا؟ص؟ نقل شده 

کرده است )مجلسی، بی تا، ج۳۵،  کتب و صحف آسمانی، ازجمله صحف نوح را تاوت  خدا تمام 

کعبه  که به  ص۲۲(. طبق حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ امام زمان؟جع؟ هنگام ظهور در حالی 

کتب آسمانی ازجمله صحف نوح را قرائت می کند )خصیبی، ص۳۹8(. تکیه می زند، همه صحف و 

کـه  کـه نـوح؟ع؟ بـه رحمتـی اشـاره می کنـد  برخـی از مفسـران در تفسـیر آیـه ۲8 سـوره هـود، آنجـا 

خداونـد از جانب خویـش بر آن حضرت ارزانی داشـته، »رحمـت« خداوند به نـوح؟ع؟ را به »نبوت« 

کاشـانی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۴۰؛ طبرسـی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۴۲، طبرسـی، ۱۳۷۲ش،  تعبیر می کننـد )فیض 

کـه در آنهـا از »کتـاب«  کریـم  ج۵، ص۲۳۵(؛ امـا عامـه طباطبايـی بـا اسـتفاده از آیاتـی دیگـر از قـرآن 

کهـف: ۶۵( بـا واژه »رحمت« نام  )هـود: ۱۷؛ نحـل: 8۹( و »علـم بـه خداوند و آیـات الهـی« )آل عمـران: 8 ؛ 

که به  که مـراد از »رحمـت« در آیه مذکـور، »کتـاب« و »علمی« اسـت  گرفته اسـت  بـرده شـده، نتیجه 

نـوح؟ع؟ داده شـد )طباطبايـی، ۱۳۹۰ق، ج۱۰، ص۲۰۶(.

کـه قـوم خـود را بـه توحیـد و تـرک شـرک  حضـرت نـوح؟ع؟ به امـر خداونـد و به تنهايـی مأمـور شـد 

کند )نوح: ۱8و۱۷(، از آنان بخواهد  دعـوت نماید )اعراف: ۵۹؛ هود: ۲۶(، مبدأ و معاد را برای آنـان بيان 

کنند و مطیع  کارهای مهم را با نام خدا آغاز و با یاد او به پایان برند )هود: ۴۱(، تقوای الهی پيشـه  کـه 

که در  آن حضـرت باشـند )نوح: ۳(. پاسـخ خـدا برای تاش های بسـیار حضرت نوح، سـامی اسـت 

یات: ۴۶( و ظالم و طاغی  تمام عوالم خلقت جاری است )صافات: ۷۹(؛ اما پاسخ آن قوم فاسق )ذار

گمراهی و سـفاهت بـود )اعـراف: ۶۶( و تنهـا عده ای  )نجـم: ۵۲( تکذیـب نـوح ؟ع؟ و متهم کـردن او بـه 

قلیـل بـه او ایمان آوردنـد. بنابراين بر اسـاس قرائن عقلـی ازجملـه اولوالعزم بودن حضـرت نوح ؟ع؟ و 

که شـامل  کریم محتـوای آنها را ـ _  که قـرآن  داليـل نقلـی ازجمله روایـات، ایشـان دارای صحیفه بـوده 

کرده اسـت. دعـوت نوح ؟ع؟ بـه توحید الهی و انـذار قوم خویش بـود _ ، مطرح 
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جمع بندی و نتیجه گیری
کـه خداونـد هم زمـان بـا هبـوط آدم؟ع؟ بـه آن حضـرت داد. ابـزار ايـن  هدایـت بشـر نویـدی بـود 

کـه خـدا بـر آدم؟ع؟ و برخـی از انبیـای عظـام از نسـل آن حضـرت  کتبـی اسـت  هدایـت، صحـف یـا 

کوچک و بسیط آن  که متناسـب با نیاز جامعه  نازل فرموده اسـت. بر آدم ؟ع؟ ده صحیفه نازل شـد 

کـه مقتضـای زندگی تجربه نشـده بر  گرفت  زمـان بـود و امـور ابتدايـی و علـوم و اطاعاتـی را در بـر مـی 

کـره زمیـن بود. شـیث؟ع؟ بعـد از وفات حضـرت آدم؟ع؟  به نبـوت رسـید. در اين زمـان تعداد  ی  رو

کـرده بـود. بـرای همیـن،  فرزنـدان و فرزنـدزادگان آدم؟ع؟ افزایـش یافتـه و نیازهـای جامعـه نیـز تغیيـر 

صحـف شـیث؟ع؟ پـاره ای از علـوم و صنایـع را هـم شـامل می شـد.

یس؟ع؟، نافرمانی از دستورهای خداوند و انجام معاصی افزایش یافته بود؛  در دوره رسـالت ادر

ازايـن رو صحـف نازل شـده بـر ايـن پيامبـر، آیـات آفاقـی و انفسـی را یـادآور می شـد تـا شـناخت مـردم 

نسـبت بـه خداوند افزایش یابـد. در اين صحـف نعمت های خداوند و سـرانجام انسـان ها مبتنی بر 

گناهـکاران را از عذاب طوفـان بيم دهد. کـه  یت یافته  یـس ؟ع؟ مأمور معـاد بيان شـده و ادر

کفـر و شـرک و بت پرسـتی بـه رسـالت مبعـوث شـد تـا قـوم فاسـق و ظالم  نـوح؟ع؟ در روزگار رواج 

کند. آن حضـرت اولین پيامبـر اولوالعـزم و ازاين رو صاحب  خـود را قبـل از نزول عـذاب طوفان انـذار 

یخی اطاعاتی در خصوص محتوا و تعداد صحف  کتاب و شریعت بوده است. متون تفسیری و تار

کتاب نوح؟ع؟  که محتوای صحف یا  نازل شده بر او در اختیار قرار نمی دهند؛ بااين همه پيدا است 

کـه آن حضرت قوم خویش را به آنهـا دعوت می کرد. همان معارفی بوده اسـت 

کتب آسمانی بر توحید و شناخت خداوند و پرستش او و انجام برخی  بنابراين همه صحف و 

اعمال عبادی متناسب با استعداد مخاطبان استوار بوده اند. همچنین مطالبی متناسب با نیازها و 

که صحف هر پيامبر را با دیگر پيامبران متفاوت می کرده است؛ به عبارت  شرایط هر دوره داشته اند 

کرده، متناسـب با مسـیر  کتب انبیا تعیين  که خداوند در صحف و  دیگر شـرایع و حدود و احکامی 

یجی بـودن معارف و  کمال بـوده و تفـاوت آنهـا از حیث اجمـال و تفصیـل و تدر بشـر بـرای رسـیدن به 

گرچه شـرایع مختلـف تفاوت هايی بـا هم دارند، به طـور قطع با  احـکام برای انسـان اسـت. درنتیجه 

هم در تضاد و تناقـض قرار نمی گیرند.
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فهرست منابع
۱. قرآن مجید.

یخ، بيروت: دار صادر، بی چا. ۲. ابن اثیر، عزالدين ابوالحسن علی ، ۱۳8۰ق، کامل فی التار
۳. ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۳۶۲ش، الخصال، قم: جامعه مدرسین، بی چا.

کتاب فروشی داوری، بی چا. ۴. ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۳8۵ش، علل الشرایع، قم: 
۵. ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۳۹۵ق، کمال الدين و تمام النعمه، تهران: اسامیه، بی چا.

۶. ابن بابویـه، محمـد بـن علـی، ۱۴۰۳ق، معانی االخبـار، قـم: دفتـر انتشـارات وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه 
قـم، بی چـا.

ید، محمد بن حسن، ۱۹88م، جمهرة اللغة، بيروت: دارالعلم للمايين ، چاپ اول. ۷. ابن در
8. ابن طاووس، علی بن موسی، بی تا، سعد السعود ، قم: دار الذخائر، چاپ اول.

۱۰. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۲۰۰۳م، قصص االنبیاء، بيروت: دار و مکتبة الهال، چاپ اول.
۱۱. ابوالفتـوح رازی، حسـین بـن علـی، ۱۴۰8ق، روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیر القـرآن ، مشـهد: آسـتان قـدس 

رضـوی بنیـاد پژوهش هـای اسـامی، چـاپ اول.
یخ یعقوبی، بيروت: شرکة االعلمی للمطبوعات، بی چا. ۱۲. احمد بن ابی یعقوب، ۱۴۳۱ق ، تار

۱۳. العسـکری، حسـن بن علی، ۱۴۰۴ق، التفسیر المنسـوب الی االمام الحسن بن علی العسـکری علیهماالسام، قم: 
مدرسة االمام المهدی؟ع؟، چاپ اول.

۱۴. بحرانی، ۱۴۱۵ق، البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، قم: مؤسسة البعثة، قسم الدراسات االسامیه.
کسیر، قم: حکمت، چاپ اول. ۱۵. باغی، عبدالحجة، ۱۳8۶ق، حجة التفاسیر و باغ اال

پناه، بی چا.  کتی، تهران: چاپخانه داور یخ بنا کتی، ابوسلیمان فخرالدين داوود بن ابوالفضل، ۱۳۴8ش، تار ۱۶. بنا
۱۷. ثعلبی، احمد بن محمد، ۱۴۲۲ق، الکشف و البیان )تفسیر الثعلبی(، بيروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
یخ الحکماء القفطی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم. ۱8. جمال الدين، ابوالحسن علی بن يوسف، ۱۳۹۵ش، تار

۱۹. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۳۷۶ق، الصحاح، بيروت: دارالعلم للمايين، چاپ اول.
۲۰. خصیبی، حسین بن حمدان، ۱۴۱۹ق، الهدایة الکبری، بيروت: الباغ، بی چا.

۲۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات الفاظ قرآن، بيروت: دارالقلم، چاپ اول.
۲۲. رهنما، زين العابدين، ۱۳۵۴ش، قرآن مجید با ترجمه و جمع آوری تفسیر، تهران: سازمان اوقاف، چاپ اول.

۲۳. زمخشری، محمود بن عمر، ۱۹۷۹م، اساس الباغه، بيروت: دار صادر، چاپ اول.
۲۴. شهرسـتانی، محمـد بـن عبدالکریـم، ۱۳8۷ش، تفسـیر الشهرسـتانی المسـمی مفاتیـح االسـرار و مصابيـح االبـرار، 

تهـران: مرکـز البحـوت و الّدراسـات للتـراث المخطـوط، چـاپ اول.
۲۵. طباطبايی، محمدحسین، ۱۳۹۰ق، المیزان فی تفسیر القرآن، بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.

۲۶. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۴۱۲ق، جوامع الجامع، قم: مرکز مديریت حوزه های علمیه قم، چاپ اول.
۲۷. طبرسی، فضل بن حسن، بی تا، زندگی چهارده معصوم علیهم السام )ترجمه اعام الوری(، تهران: اسامیه، بی جا.
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۲8. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو، چاپ سوم.
۲۹. طبری، محمد بن جرير، ۱۳۵۶ش، ترجمه تفسیر طبری ، تهران: توس، چاپ دوم.

یـخ االمم و الملـوک، تحقیق محمـد ابو الفضـل ابراهیم،  ۳۰. الطبـری، ابوجعفـر محمـد بـن جريـر، ۱۳8۷ق/۱۹۶۷م، تار
بيـروت، دارالتـراث ، چاپ دوم. 

۳۱. طیب، عبدالحسین، ۱۳۶۹ش، اطیب البیان فی تفسیر القرآن ، تهران، اسام، چاپ دوم.
۳۲. عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳8۰ق، کتاب التفسیر ، تهران، مکتبة العلمیة االسامیه، چاپ اول.

۳۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، العین، قم، هجرت، چاپ دوم.
یـة  کتـاب العزيـز ، مصـر قاهـره، جمهور ی التمیيـز فـی لطائـف  ۳۴. فیروزآبـادی، محمـد بـن یعقـوب، ۱۴۱۶ق، بصائـر ذو

العربيـة وزارة االوقـاف، المجلـس االعلـی للشـئون الِاسـامیة، چـاپ سـوم.
کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، ۱۴۱۵ ق، تفسیرالصافی، تهران: مکتبة الصدر، چاپ دوم. ۳۵. فیض 

کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ۳۶. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، ۱۳۶8ش، تفسیر 
اسامی سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.

۳۷. قمی، عباس، ۱۴۱۳ق، سفینةالبحار، قم: اسوه، چاپ اول.
کاشفی، حسین بن علی، ۱۳۷۹ش، جواهرالتفسیر، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول.  .۳8
کرمانی، محمد بن حمزه، ۱۹۹8ق، البرهان فی متشابه القرآن، مصر المنصوره: دار الوفاء، چاپ دوم.  .۳۹

کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، کافی، تهران: دار الکتب االسامیه، بی چا.  .۴۰
۴۱. مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحاراالنوار، بيروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

کلمات القرآن الکریم، بيروت: دار الکتب العلمیه، مرکز نشر آثار عامه  ۴۳. مصطفوی، حسـن، ۱۴۳۰ق، التحقیق فی 
مصطفوی، چاپ سوم.

۴۴. مغنیه، محمدجواد، ۱۴۲۴ق، التفسیر الکاشف، قم: دار الکتاب االسامی، چاپ اول.
۴۵. مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بيروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

۴۶. ملکـی میانجـی، محمدباقـر، ۱۴۱۴ق، مناهـج البیـان فـی تفسـیر القـرآن، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، 
سـازمان چـاپ و انتشـارات، چـاپ اول.

۴۷. موسـوی سـبزواری، عبداالعلـی، ۱۴۰۹ق، مواهب الرحمن فی تفسـیر القرآن، بی جا: دفتر سـماحة آیت اهلل العظمی 
السبزواری، چاپ دوم.

۴8. میبـدی، احمـد بـن محمـد، ۱۳۷۱ش، کشـف االسـرار و عـدة االبـرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبـداهلل انصـاری، 
تهـران: امیرکبیـر، چـاپ پنجـم.

کتاب فروشـی خیـام،  ۴۹. میرخوانـد، محمـد بـن خاونـد شـاه بـن محمـود، ۱۳۵۳ش، حبیب السـیر، تهـران: انتشـارات 
چـاپ دوم.

۵۰. میرخوانـد، محمـد بـن خاونـد شـاه بـن محمـود، ۱۳8۰، روضةالصفـا فـی سـیرة االنبیـا و الملـوک و الخلفـاء، تهـران: 
اسـاطیر، چـاپ اول.



معناشناسی واژه »شفاعت« 
بر اساس نظریه ایزوتسو

زهره دانشجو1

چکیده
کـرده اسـت. بـا وجـود آنکـه  کـه توجـه هـر قرآن پژوهـی را بـه خـود جلـب  کلیـدی قـرآن اسـت  »شـفاعت« از واژگان 
کنند، هنوز بسـیاری  کام توانسـته    اند برخی از الیه  هـای معنايی آن را تبیين  دانشـمنداِن علوِم مختلِف لغت، تفسـیر و 
یکرد معناشناسـانه بررسـی نشـده اسـت. در اين پژوهش تاش شـده اسـت بر اسـاس نظریه  از الیه  هـای معنايـی آن بـا رو
ايزوتسـو واژه شـفاعت معناشناسـی شـود؛ یعنی اين مفهوم بـا روش معناشناسـی و مطالعه روشـمند، توصیـف و تحلیل 

گردد. کشـف  شـود و الیه  هـای معنايـی آن 
گرفته اسـت. در آن پس از بررسـی معنای اساسـی  جمع آوری اطاعات در تحقیق حاضر با روش اسـنادی صورت 
و معنـای نسـبی شـفاعت، حـوزه معنايـی آن در چهار محـور هم نشـینی، جانشـینی، ترادف و تضاد تبیين شـده اسـت. 
کـه در قرآن واژه شـفاعت ضمن حفظ معنایـش، با واژگان دیگـری قرابت داشـته و از آنها تأثیر  نتیجـه تحقیق اين اسـت 

گرفته اند. گذاشـته اسـت و در نتیجـه عناصر معنايـی جدیدی در مفهوم شـفاعت شـکل  گرفتـه یـا بر آنها تأثیر 

گان: قرآن مجید، معناشناسی، شفاعت، ايزوتسو. کلید واژ

zz.daneshjoo@gmail.com . گرایش تفسیر تطبیقی، جامعة الزهرا؟اهع؟ ۱. طلبه سطح ۴، 
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مقدمه
کـه بـرای فهـم صحیـح و روشـمند قـرآن  معناشناسـی یکـی از شـاخه  های زبان شناسـی اسـت 

که در مکتب زبان شناسـی  کسـانی اسـت  گرفته شـده اسـت. ايزوتسـو از برجسـته  ترين  کار  مجید به 

کـرده اسـت. کـه مهم  تريـن مکتـب معنا  شناسـی اسـت، در زمینـه قـرآن پژوهـش 

که برای  کسی  گرفته شده و در لغت به معنای جفت است؛ زيرا  یشه »ش ف ع«  »شفاعت« از ر

کـه ملـک  کسـی می  گوینـد  دیگـری وسـاطت می  کنـد، خـود را رفیـق و دوم او قـرار می دهـد. شـفیع بـه 

دیگـری را ملـک خـود قـرار دهـد )فراهیـدی، ۱۴۱۰ق: ۲۲8/۱؛ ابن منظـور: بی تـا، ۶۱۰/۱۱؛ ابـن فـارس: ۲۹۶/۵؛ 

راغـب اصفهانی، بی تـا: ۷۵8(.

گیرد  کـه فـردی در دنیا واسـطه میـان دو نفر قـرار  شـفاعت در اصطـاح فقهـی به اين معنا اسـت 

کـه ضـرری را از او دفع  کار می  تواند به گونه  ای باشـد  کاری بـرای شفاعت شـونده انجـام دهد. ايـن  تـا 

کامـی ايـن واژه، واسـطه  گری و میانجی  گـری اولیـا و بنـدگان  کنـد یـا منفعتـی بـه او برسـاند. معنـای 

برگزیـده خداونـد در آخرت بـا اجازه او اسـت.

که معنا  شـفاعت از مباحث موردقبول همه عالمان فریقین اسـت )به جز برخی از ِفَرق اسامی  

کتاب ها و مقاالت بسـیاری درباره آن نوشـته شده است؛ اما  و تفسـیری متفاوت از آن داشـته  اند( و 

کتاب  هـا و مقـاالت مختلـف انجام شـد، معناشناسـی اين  کـه در سـایت  ها،  برپایـه جسـت وجويی 

واژه بـر اسـاس نظریـه ايزوتسـو بررسـی نشـده اسـت؛ مگـر در پایان  نامـه  ای در مقطـع دکتـری بـا عنـوان 

که  »معناشناسـی شـفاعت در قـرآن با رسـم میدان  های معناشـناختی آن«   نوشـته مهدی حسـن  زاده 

در سـال ۱۳۹۵ تألیف شـده است.

کرده است با جمع آوری اطاعات به صورت اسنادی  با توجه به اين مسئله پژوهش حاضر تاش 

کنـد. علم الداللـه یـا  و بـا اسـتفاده از روش معناشـناختی، الیه  هـای معنايـی واژه شـفاعت را بررسـی 

که انتقـال معنـا از طريق زبـان را مطالعـه می کند )نک  معناشناسـی شـاخه ای از زبان شناسـی اسـت 

کلمات  ايزوتسـو، ۱۳۶8ش: ۴؛ صفـوی، ۱۳8۷ش: ۲۹-۳۴؛ قائمی نیـا، ۱۳۹۰ش: ۵۳و۵۴(. ايـن علـم دربـاره 

کام  کلیـدی یک زبان تحقیق و مطالعه می کند و هدف آن روشـمندکردن مطالعه و بررسـی متون و 

یش، ۱۳۷۴ش: 8۳(. است )بی يرو

کـه منطـق و ضابطـه اسـتنباط  های فقهـی را ارائـه می  دهـد،  معناشناسـی همچـون علـم اصـول 
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کام  منطـق و ضابطـه علم زبان شناسـی را بيان می کنـد و با آن می  تـوان از خطـا در درک مدلول  های 

کـرد )اختیـار، ۱۳۴8ش: ۱۲۷(. نظریه  هـای  کلمه  هـا و ترکیب  هـای یـک متـن جلوگیـری  و فهـم معانـی 

گیـرد. راه  کـه می  توانـد موردمطالعـه قرار  کام را مجموعـه  ای معنـادار می  دانـد  معناشناسـی، متـن یـا 

پيشـنهادی معناشناسـی بـرای دسـتیابی بـه چنیـن مجموعه  هـای معنـاداری، درنظرگرفتـن سـطوح 

گـون بـرای متـن اسـت )شـعیری، ۱۳88: ۶(.  گونا

بـا اسـتفاده از ايـن روش نويـن در مطالعـات قرآنـی، می تـوان نـگاه قـرآن دربـاره مفاهیـم اصلـی و 

گوینده آن پـی برد. ايـن پژوهش  کـرد و به معنای دقیـق و مقصـود اصلـی  کشـف  کاربـرد آنهـا را  مـوارد 

که با شـفاعت  با روش معناشـناختی و توجـه به بافت درون متنی قـرآن، ارتباط معنايی واژه  هايی را 

در یـک حـوزه معنايـی قـرار می  گیرنـد، تحلیـل و تـاش می کنـد برپایـه آن، جایـگاه معنايی شـفاعت 

کند. را در قـرآن بررسـی 

1-معنای اساسی شفاعت
یکـی از راه های مهم در معناشناسـی واژه شـفاعت، تمايز میان معنای »اساسـی« و »نسـبی« آن 

کار ببـرد، در آن  کلمـه را بـه  کـه هرکـس و هرجا ايـن  اسـت. معنـای اساسـی شـفاعت معنايی اسـت 

کلمـه بـه هرجـا بـرود،  کـه بـا آن  کلمـه اسـت  ثابـت می  مانـد. معنـای اصلـی، ذاتـی و درونـی خـود آن 

کلمات در نظر بگیریم، محتوای  انتقال پيدا می  کند. هرگاه واژه شفاعت را به تنهايی و جدا از دیگر 

گـر آن را از قرآن بيـرون ببریـم، معنای  کـه معنای اساسـی آن اسـت؛ حتـی ا تصـوری ويـژه خـود را دارد 

اساسـی خـود را حفـظ می  کند.

کــردن یک چیز  کتب لغت دو معنای اساسـی برای شـفاعت به دست می آید: ۱-دوتا با بررسـی 

کنـد. با نظر  کمک  کسـی تا به  فرد  دیگری  بــا  افــزودن  همانندی به آن )جفتٔ شـدن(؛ ۲-خواسـتن از 

که تنهاسـت؛ به تعبیـر دیگر  بـه اين مسـئله شـفاعت در لغـت به معنای جفت شـدن با چیزی اسـت 

کسـی به  که   کار مـی رود. هنگامـی   نزدیک شـدن دو چیـز بـه یکدیگـر اسـت. شـفاعت در برابـر فـرد بـه   

کمک  کند، شـفع یــا شــفیع او می شـود. غیر خود  منضم شـود و او را 

بر اين  اساس،  شفاعت می تواند به معنای تقویت کـردن  و نـیروبـخشیدن به فرد ضعیف و نیازمند 

کمال می  رسـد. در اين واسطه شــدن،  باشـد. به واسـطه چنین شـفاعتی فرد ضعیف به حـد میانه یا 
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سـه  طـرف وجـود دارد: ۱( شـفاعت کننده، ۲( شفاعت شـونده، ۳( پذيرنـده شـفاعت )نـک فراهیـدی، 

۱۴۱۰ق: ۲۶۰/۱؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق: ۲۰۳/۳؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۱8۳/8و۱8۴(.

2-معنای نسبی شفاعت
که با واردشدنش  کلمه عاوه بر معنای اساسی آن، معنای دوم و داللت ضمنی ای هم دارد  هر 

بـه نظـام معنايی خـاص و ارتباط و پيونـد آن با دیگـر تصورها و مفاهیـم اين نظـام، وضعّیت ويژه  ای 

کنار آن قـرار می  گیرند، به سـختی بر  کـه در  کلمـات تازه  ای  در آن نظـام پيـدا می  کنـد. البتـه عناصر و 

کلمه اثـر می  گذارنـد؛ اما ايـن نظام معنايـی جدید بـا تصـورات، مفاهیم و  سـاخِت نخسـتیِن معنـای 

کلمات  کلمه افزوده می  شـود و در نظام تازه نسـبت به  مسـائلی دیگر، خواه ناخواه به معنای اساسـی 

گون پيـدا می  کند.  گونا مهم دیگـر، نسـبت  ها و روابط 

کلیـدی و محوری قرآن متوجه  بـرای مثال واژه شـفاعت را در نظر می گیریم. با مراجعه به واژگان 

که  کلمـات دیگر، معنـای خاصـی دارد  گانـه و بـدون درنظرگرفتـن  کـه ايـن واژه به طـور جدا می  شـویم 

بيـرون از دسـتگاه معناشـناختی قـرآن همیشـه همـراه آن اسـت؛ امـا همیـن واژه وقتـی وارد دسـتگاه 

که برای آن ذکر شـد، پيـدا می  کند  معناشـناختی قـرآن می  شـود، معنايی بيـش از آن معنای اساسـی 

کـه نتیجـه ارتباطـش بـا واژگان، مفاهیـم و تصـورات تـازه در نظام معنايـی جدید اسـت )نک ايزوتسـو، 

۱۳۶8ش: ۱۶-۱۴( .

کـه بيـرون از نـص و داخـل نـص ثابـت  ايزوتسـو واژه  هـا را دارای هسـته معنايـی واحـدی می  دانـد 

می  مانـد و در درون نص فقط حواشـی و رنگ  های تازه  ای می  یابد. هرچنـد او معنای واژه  های قرآنی 

کـه معنای دیگر  را مولـود تقابـل درون متنـی می  داند، تا حدی هسـته معنايـی را می  پذيرد؛ هسـته ا ی 

کلمه، به  واژه  هـا بـا توجه بـه آن شـکل می  گیـرد. به نظـر او تحلیـل معناشـناختِی جنبه نسـبی معنـای 

دو چیـز نیـاز دارد: تخصـص زبان شـناختی و تحقیق در وضـع فرهنگی زمانـه و مـردم. بنابراين آنچه 

کلمه نامیده می  شود، همان تجلی روح فرهنگ آن جامعه و بازتاب روان شناختی  معنای نسبی یک 

کار می  برنـد )شـریفی، ۱۳۹۴ش: ۱8۴،  کـه آن حکم را به عنـوان بخشـی از واژگان خود بـه  مردمی اسـت 

به نقـل از پورافخم: ۶۶(.

به گفتـه ايزوتسـو: »تحلیـل معناشـناختی به صـورت دانشـی فرهنگـی جلوه  گـر می  شـود. تجزیـه و 
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کار  گر واقعًا به اين  کـه ا کلیدی باید چنان صورت بگیرد  کلمه  تحلیل عناصر اساسـی و نسـبی یک 

کلمه، یک سـیمای خاص را در روشـنی قرار دهد؛  کنیم، ترکیب دو سـیمای معنای  توفیـق حاصل 

گاهانه  کـه آ کـه بـوده یـا هسـت جلوه  گر سـازد  یعنـی چهـره برجسـته  ای از آن فرهنـگ را بـدان صـورت 

که بـدان فرهنگ تعلق داشـته اند، آزموده شـده اسـت« )ايزوتسـو، ۱۳۶8ش: ۲۱(. کسـانی  توسـط 

کار می  رفته اسـت،  کام عرب نیـز به معنـای میانجی  گری به  بـرای مثال شـفاعت میان اشـعار و 

اما با اسـتقرار نظـام خدامرکزِی جدیـد در نگرش و جهان بينی اعـراب تغیيـری ژرف در معنای آن به 

یارات  کتیبه  های قدیمی، روایات و ز وجود آمد. تصور جدید اسامی نسبت به خدای برتر، در اشعار، 

مشـهود اسـت. در سلسـله مراتب خدایـان شـرک، ظاهـرًا عالی  ترين مقام بـه خدا اختصاص داشـت 

کعبـه یـا رب البیـت بـودن او بـود؛ امـا خدایـان دیگـر هـم میانجی  هايـی  کـه عبـارت از پـروردگاِر خانـه 

میـان اين برترين خـدا و مردمان تصور می شـد.

کرده اسـت. در قـرآن از  ايـن جهان بينـِی سلسـله مراتب خدايـی، آشـکارا در قـرآن انعـکاس پيـدا 

ـف < )زمر: ۳(؛ مـا از آن 
ْ
ُبونـا ِإیَل اهَّلِل ُزل  ِليَقّرِ

َ
قـول بعضـی از مشـرکان چنیـن آمـده اسـت: >مـا َنْعُبُدُهـْم ِإاّل

کنند. اين اندیشـه، اندیشـه  که مـا را بـه اهلل نزدیـک  جهـت آنهـا )یعنـی خدایـان دیگـر( را می  پرسـتیم 

یخ اندیشه دینی میان اعراب و مسلمانان از دوره  های پيش  که در تار شفاعت و میانجی  گری است 

از اسـام تا قرون وسـطی نقشـی بسیار مهم داشـته اسـت )نک ايزوتسـو، ۱۳۶8ش: ۷و8(.

یـارات، معناشناسـی شـفاعت در دوره هـای  اینجـا بـا آوردن نمونه  هايـی از اشـعار، روایـات و ز

مختلـف را بررسـی می کنیـم: »فلمـا قدمت مکـة نزلت علی بنـت منظور بـن زبان، و استشـفعت بها 

إلـی زوجهـا عبـد اهلل« )ابوالفـرج االصفهانـی، ۱۴۱۵ق: ۲۲۳/۹(؛ وقتـی بـه مکـه رسـیدم، وارد خانـه دختـر 

کـردم. منظـور بـن زبـان شـدم و به وسـیله او از همسـرش عبـداهلل طلـب شـفاعت 

فـإن قیـل: »المشـرک إنمـا قصد تعظیـم جنـاب اهلل تعالـی و أنـه لعظمتـه ال ینبغی الدخـول علیه 

کحال الملوک...« )مقريزی، ۱۴۱۹ق: ۹۷(؛ مشـرک همانـا قصد تعظیم خدا  إال بالوسـائط و الشـفعاء 

را می  کنـد و واردشـدن  بـر خداوند به جهت عظمتش بدون واسـطه و بدون شـفیعان سـزاوار نیسـت؛ 

همچون پادشـاهان. 

گرفته، غالبًا قید »اذن خدا« مشاهده می  شود؛  که رنگ وبوی اسام به خود  در برخی از نوشته  ها 

برای نمونه:
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»أول من يؤذن له فی الشفاعة رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم« )الشبلی الدمشقی، ۱۴۱۲ق: ۱۷۹(. 

»أول من یشـفع فیه النبی صلی اهلل علیه و سـلم من أمته أهل المدینة و أهل الکوفة و أهل الطائف. 

کـه اذن در شـفاعت می  دهـد،  کسـی  قـال ذلـک عبـد اهلل بـن عبـاد بـن جعفـر« )همـان، ۳۹۵(؛ اولیـن 

کـه او از آنـان  شـفاعت می  کنـد،  کسـانی از امـت حضـرت محمـد؟ص؟  رسـول اهلل؟ص؟ اسـت. اولیـن 

کوفه و طائف هسـتند.  اهالـی مدینـه، 

ئکة و النبیون و  قال رسـول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سـلم: »یقول اهلل يوم القیامة: قد شـفع الما

کثیرا لم  المؤمنـون، و بقـی أرحم الراحمین؛ فیقبض قبضة مـن النار أو قبضتین، فیخرج منهـا خلقا 

یعملـوا خیـرا« )الخلتـی، ۱۹۹۴م: ۱۰۵(؛ رسـول خـدا می  فرمایـد: خـدا در روز قیامت می  گویـد: به تحقیق 

کردنـد و حضرت حق باقـی مانـد. بنابراين یک پاره یـا دو پاره  ئکـه، پيامبـران و مؤمنان شـفاعت  ما

که خیـر را نمی  دانند، از آتش خارج می  شـوند. یادی  از آتـش را برمـی  دارد. بنابراين جمعیـت ز

کــه از امام دهم ؟ع؟ روایت شده است، درباره امامان معصوم ؟ع؟ چنین  یارت جـامعه  نـیز   در ز

عباراتی هست: »و لکم الموّدة الواجبة و الدّرجات الّرفیعة و المقام  المــحمود، و  المــکان المــعلوم 

عند اهلل عّز و جّل  و الجاه العظیم، و  الّشأن  الکبیر  و الّشفاعة المقبوله« )صدوق، ۱۴۱۳ق: ۶۱۶/۲(؛ )ای 

که مــحبت و دوســتی تان بر ما واجب است، و شـماييد صاحبان مراتب  پيشـوایان  معصوم( شماييد 

کـه  در  بـارگاه  خداوندی   بلنـد و درجـات  رفیـع و مقام های شایسـته و منصب  های  سـتوده. شـماييد  

ید.  جـایگاه خــاص و مقام  عظیم و شخصیتی بس واال و شفاعتی مقبول دار

که واژه شـفاعت پيش  کردیم، روشـن می شـود  که بيان  بديـن ترتیب بـا الگوی معناشـناختی ای 

از اسـام بيشـتر بـه همیـن معنـای وسـاطت و پادرمیانی بوده اسـت؛ امـا در فرهنـگ قرآن و وحـی و با 

اسـتقرار نظـام خدامرکـزی جدیـد بـا حفـظ همـان معنـای سـابق خـود، حـوزه معنايـی متفاوتـی پيـدا 

کـرده اسـت؛ زيـرا در ايـن فرهنگ شـفاعت باید بـا اذن خـدا همراه باشـد.

3-شبکه معنایی شفاعت در قرآن مجید
هـر واژه ای عاوه بر شـکل لفظـی و صرفی اش می  توانـد دارای معنا و مفهوم باشـد و از اين حیث 

با واژه  های دیگر، ارتباط داشـته باشـد، بدون اینکه تشـابه لفظی و صرفی داشـته باشـند. به اين نوع 

ارتبـاط، ارتبـاط مفهومی واژه هـا در میـدان معنايی خـاص می گویند. ايزوتسـو ضمـن تحقیقاتش، با 
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کلیدی قرآن، نوشـته اسـت:  اشـاره به پيوند میان مفاهیم واژه  های 

که باید صـورت بگیرد، عبارت از آن اسـت  کاری  که همـه  کسـی چنان بيندیشـد  ممکن اسـت 

کـه به تصـورات و مفاهیم مهـم همچون اهلل،  کلمات مهم را  کلمـات قـرآن و همـه  کل واژگان و  کـه از 

کلمات  که هریک از اين  کنند و معنايی را  کافر و نظاير اینها ارتباط داردن، جدا  اسام، نبی، امام، 

کلمـات یا  کار در واقـع چندان سـاده نیسـت؛ زيـرا اين  کننـد؛ امـا ايـن  در متـن قـرآن دارنـد، ماحظـه 

کار نرفته انـد؛ بلکـه بـا ارتبـاط نزدیـک به  کلمـات دیگـر بـه  تصـورات در قـرآن هریـک تنهـا و منعـزل از 

یکدیگر، استعمال شده اند و معنای محسوس و ملموس خود را دقیقًا از مجموع دستگاه ارتباطی ای 

کـه با هم دارنـد، به دسـت می  آورند )ايزوتسـو، ۱۳8۱ش: ۵(. 

گـون بـا یکدیگر،  گونا کلیـدی قـرآن به خاطـر ارتباط  هـا و پيوسـتگی  های  ی، واژه  هـای  به عقیـده   و

مجموعه  هايـی را بـه نـام »میدان  هـای معناشـناختی« تشـکیل می دهنـد. در هـر میدانـی، واژه  ای 

کلیـدِی آن میـدان را پيرامون خـود نگه  کلمـات  کـه دیگـر  کانـون و مرکـز وجـود دارد  کلیـدی به عنـوان 

کفـر و مانند آن میدانی  مـی  دارد. بـرای مثال ایمان، اهلل، تصديق، اسـام ، شـکر، تکذیب، عصیان، 

کانـون  آن ایمان اسـت )همـان: ۱۷(.  که  معناشـناختی تشـکیل می  دهنـد 

کلیـدی«  کـه در معناشناسـی قـرآن اهمیـت بسـیار دارد، شـناخت »واژگان  پـس عنصـر دیگـری 

کلمـات در یـک زبـان دسـتگاه ها و شـبکه ها  ی به هم گره خـورده ای را تشـکیل می  دهند  قـرآن اسـت. 

کـه در آنها برخـی واژگان نقشـی حیاتی در سـاختن فرهنـگ، افکار، تصـورات و جهان بينـی یک قوم 

که نقشی واقعًا قطعی در ساختن جهان بينی تصوری قرآن دارند،  دارند. به تعبیر ايزوتسو »کلماتی را 

کلماتی همچون اهلل، اسـام، ایمان، رسـول، امام و  کلیدی« می  نامند.  او از  کلمـات یا اصطاحات 

کلیدی بـودن آنها تردید  کلیدی قرآن یـاد می  کند و می  گویـد هیچ کس در  کافـر به عنوان اصطاحـات 

نـدارد )نـک ايزوتسـو، ۱۳۶8ش: ۲۲(. بـر اسـاس ايـن سـخن، واژه »شـفاعت« وقتـی وارد شـبکه معنايـِی 

کـه با آموزه هـا و باور  های  کلیـدی معنای جدیدی پيـدا می  کند  کلمات  کنار ايـن  قـرآن می  شـود، در 

ديـن توافق دارد.

کـه در زمینـه معناشناسـی قـرآن بایـد انجـام داد، تفکیـک »حوزه  هـای تصـوری« و  کار دیگـری 

کانونی«  به اصطاح »میدان  های معناشناختی« از همسایه  های خود است. برای همین باید »کلمه 

کـه نماینـده و محدودکننـده  کلیـدی و خـاص اسـت  کلمـه ای  کانونـی،  کلمـه  کنیـم.  را هـم معرفـی 
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کل  یک حوزه تصوری اسـت؛ یعنی یک میدان معناشـناختی نسبتًا مسـتقل و متمايز در درون یک 

کرده  کانونـی پيـدا  کلمـه  کلمـه  ای در یـک میـدان معناشـناختی عنـوان  گـر  بزرگ  تـر از واژگان اسـت. ا

کلیدی در میـدان یـا میدان  های دیگر  کلمـه  که همین  اسـت، ايـن امر به هیچ وجـه مانع آن نیسـت 

کلیدی باشـد )ايزوتسـو، ۱۳۶8ش: ۲8(. کلمـه  تنها 

کاربرد  هـای قرآنی و در پـی تحول عظیم  کلمه شـفاعت و سـاير مشـتقاتش در  بـرای مثال با ورود 

کلمه  ای  گسترده  ای پيدا می  کند و به عنوان  فرهنگی در جامعه عرب، اين واژه توسعه معنايی بسیار 

کل واژگان  کلیـدی مرتبـط بـا آن، حـوزه  ای تصـوری در داخـل  کانونـی همـراه بـا شـماری از واژگان 

کنـار شـفاعت قـرار می  گیرنـد، می  تواننـد دارای  کـه در  کلیـدی  کلمـات  قـرآن شـکل می  دهـد. ايـن 

خصوصیـات مثبـت یـا منفی باشـند.

کلیـدی می  توانـد بـه چنـد میـدان معناشـناختی متفـاوت تعلـق داشـته باشـد و در  کلمـه  هـر 

حوزه  هـای مختلـف سـبب روابـط معناشـناختی متفاوتـی شـود. بـرای نمونـه شـفاعت را می  تـوان در 

کـرد. کلمـات همسـان، همسـو، متقابـل و متضـاد بررسـی  محورهـای هم نشـینی و جانشـینی یـا 

4-حوزه معنایی شفاعت بر محور هم نشینی
کانونی با سـاير واژگان اسـت  در معناشناسـی، یکـی از شـیوه  های بيـان معنا، هم نشـینی مفهـوم 

کـه در زنجیـره  )پالمـر، ۱۳۶۶ش: ۱۷۰(. رابطـه هم نشـینی رابطـه  ای از نـوع ترکیـب میـان الفاظـی اسـت 

یش، ۱۳۷۴ش: ۳۰(. رابطه هم نشـینی به اين معنا اسـت  گرفته  اند )بی يرو کنار یکدیگر قـرار  کامـی در 

گفتـار، باید مطابـق روش  هـا و قوانیـن خاصی  ی زنجیـره  کنـار یکدیگـر بـر رو کـه قرارگرفتـن تک واژه  هـا 

)قواعـد نحـوی زبـان( صـورت بگیـرد تـا آن عبـارت دارای معنـا و مفهـوم روشـنی باشـد؛ ازايـن رو رابطـه 

هم نشـینی را »رابطـه نحـوی« نیـز می گوینـد )باقـری، ۱۳۷8ش: ۴۳(.

کنـار واژه  کـه دارای چنـد معنـا اسـت،  گاه واژه ای  به عبـارت واضح  تـر هم نشـینی یعنـی اینکـه 

کند. بـرای مثال واژه  که یکـی از معناهایش تقدم پيدا  دیگری قرار می گیرد  و همین سـبب می شـود 

کار مـی رود؛ امـا هم نشـینی  »ظلـم« هـم در خصـوص ظلـم جوانحـی و هـم در خصـوص جوارحـی بـه 

آن بـا واژه »ایمـان« در آیـه زيـر نشـان می دهـد منظـور از ظلـم در اینجـا قلبـی اسـت؛ به جهـت آنکـه 

ْمـُن 
َ
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ْ
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ْ
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َّ
ایمـان مقولـه ای اعتقـادی و قلبـی اسـت: >ال
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کار و عمـل قـرار می گیـرد،  کنـار  کـه در  ْهَتـُدوَن< )انعـام: 8۲(. بـه همیـن ترتیـب ظلـم در جايـی  َوُهـم ّمُ

ْم  ُ ْعَمالَ
َ
هُیـْم أ ـوا َوِليَوّفِ

ُ
ا َعِمل َّ ٍ َدَرَجـاٌت ّمِ

ّ
به معنـای ظلـم عملی و جوارحی اسـت؛ مانند ايـن آیه: >َوِلـکل

ُمـوَن< )احقـاف: ۱۹(.
َ
 يْظل

َ
َوُهـْم ال

کتـب لغـت بـه دو معنـای جفت شـدن و  کلـی در  یشـه »ش ف ع« به طـور  واژه شـفاعت از ر

کمک  نزدیک شدن دو چیز به یکدیگر آمده است. همچنین در معناهای واسطه  گری فرد قوی برای 

یاد اسـتعمال شـده اسـت. در اصطاح  کمک  کار فرد شـدن، ز به شـخص ضعیـف، قرين و همراه و 

کام و تفسـیر، در بيشـتر مـوارد شـفاعت به معنـای تقاضـای برخـی از بــندگان صالـح  خداونـد  اهـل 

گناهان فـرد خاصی را طلـب می کنند. در قــرآن مجید لفظ   کـه از درگاه الهی، بخشوده شـدن  اسـت 

که در همه آنها شـفاعت  در معنای مصطلح  شـفاعت  و مشـتقات آن ۳۱ بار اسـتعمال شـده اسـت 

کـه به معنای  »جفت« در مقابل »فرد« آمده است )نک فجر: ۳(. کار رفته است، به جز یک مورد  آن به 

کـه در تشـکیل معنـای آن مؤثرنـد،  در اینجـا بـرای فهمیـدن معنـای واقعـی شـفاعت و عناصـری 

کـه رابطـه نحـوی و نیـز روابـط بينامتنـی بـا »شـفاعت« دارنـد، بررسـی می کنیـم. در  هم  نشـین  هايی را 

ه، حمیـم ، ولّی،  
ّ
که واژه شـفاعت یا مشـتقاتش آمده اسـت، بـا الفاظی چون عـدل، نصیر، خل آیاتـی 

کنار شـفاعت آمـده  و با آن  کـه در  شـرکاء، َصديـِق حمیـم، عهـد، رضی و شـهد نیز برخـورد می  کنیـم 

گرفته  انـد؛ مانند آیـات زير: در یـک جهـت معنايـی قـرار 

که در آن نه دادوسـتدى هسـت  ٌة َو ال َشـفاَعٌة< )بقـره: ۲۵۴(؛ روزى بياید 
َّ
>يـْوٌم ال َبيـٌع ِفيـِه َو ال ُخل

و نه دوسـتی و شفاعتی. 

که جز او سرپرست و شفاعت کننده اى  یِل َو ال َشِفيٌع< )انعام: ۵۱(؛ در حالی  ْم ِمْن ُدوِنِه َو ُ يَس لَ
َ
>ل

ندارند.

کسی سرپرست و شفاعت کننده اى  یِلٌّ َو ال َشِفيٌع< )انعام: ۷۰(؛ براى چنین  ا ِمْن ُدوِن اهَّلِل َو
َ

يَس ل
َ
>ل

جز خدا نیست.

کـه امـور  یِلٍّ َو ال َشـِفيٍع < )سـجده: ۴(؛ جـز او هیـچ سرپرسـت و شـفیعی  کـْم ِمـْن ُدوِنـِه ِمـْن َو
َ
>مـا ل

یـد. کنـد، ندار شـما را تدبيـر 

م < )شعراء: ۱۰۰و۱۰۱(؛ اینک از میان شفاعتگران، شفاعت کننده  نا ِمْن شاِفِعنَی َو ال َصِديٍق َحِ
َ
ا ل

َ
>ف

یم.  و دوست نزدیک و دلسوزى ندار
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ٍم َو ال َشـِفيٍع يطاُع< )غافر: ۱8(؛ براى سـتمکاران نه دوسـتی وجـود دارد و نه  ـنَی ِمْن َحِ اِلِ
َ

>مـا ِللّظ

که شـفاعتش پذيرفته شـود. شـفاعت کننده اى 

که شـریک  ْم ِفيکْم ُشـَرکاء< )انعام: ۹۴(؛ و شـفیعانی را  ُ ّنَ
َ
ِذيَن َزَعْمُتْ أ

َّ
ى  َمَعکْم ُشـَفعاَءکُم ال >ما َنر

در شـفاعت خود می پنداشـتید، با شـما نمی بينیم .

که بـا واژه شـفاعت همنشـین شـده  اند،  چنان کـه ماحظـه می  شـود، در تمـام ايـن آیـات الفاظـی 

کـه بتواننـد جایگزين »شـفاعت« شـوند، همه یـا بـا »واو« عاطفه به  گرچـه در معنـا به گونـه  ای نیسـتند 

قـی یکسـان اند. ايـن مسـئله نشـان دهنده نزدیکـی آنهـا در معنـا و 
َّ
آن عطـف شـده  اند یـا دارای متعل

کاربرد اسـت. همین هم نشـینی شـفاعت با واژگان مذکور، باعث می شـود بتوان شـفاعت را حامی، 

کرد. یار، دوسـت، دلسـوز، واسـطه، قريـن و طـرف دار نیز معنـا 

در آیاتـی دیگـر شـفاعت به جهـت قرين شـدن بـا واژگانـی ماننـد عهـد، رضـی، شـهد، مشـروط بـه 

< )مریـم: 8۷(؛ خدایـاِن 
ً
ْحـِن َعْهـدا ـَذ ِعْنـَد الّرَ َ َّ

 َمـِن ات
َّ

ـفاَعَة ِإال
َ

شـرایطی شـده اسـت: >ال مْیِلکـوَن الّش

که از خداى  کنند  کسانی می توانند شـفاعت  کسـی را ندارند. تنها  اهل شـرک توان شـفاعت کردن از 

گرفته باشـند.  رحمـان بر ايـن امـر پيمانـی 

ـِن اْرَتىض  َو ُهْم ِمْن َخْشـيِتِه ُمْشـِفُقون < )انبیا؛   ِلَ
َ
َفُهْم َو ال يْشـَفُعوَن ِإاّل

ْ
يِدهِیْم َو مـا َخل

َ
ـُم ما َبـنَی أ

َ
>يْعل

که پشت سـر  ى دارنـد و از عوامـل پيدایـش آنان  کـه در پيـش رو گفتـار فرشـتگان  ۲8(؛ خـدا از رفتـار و 

گرامی شـان داشـته  نهاده انـد بـا خبـر اسـت؛ ازايـن رو آنـان را شایسـته بندگـی خویـش دانسـته و بـه آن 

کـه خـدا دینـش را پسـندیده باشـد، شـفاعت نمی کننـد و خـود از تـرس  کسـی  اسـت. آنـان جـز بـراى 

کـی و عصمتشـان تواناسـت. کـه خـدا بر بـردن پا عـذاب او هراسـان اند؛ زيـرا می داننـد 

که چنین شـود،  < )طه: ۱۰۹(؛ آن روز 
ً

ُه َقْوال
َ
ْحُن َو َرِض ل ُه الّرَ

َ
ِذَن ل

َ
 َمْن أ

َّ
ـفاَعُة ِإال

َ
>يْوَمِئـٍذ ال َتْنَفُع الّش

کـه خداى  کسـی  کـه شـفاعتش سـود بخشـد، وجـود نخواهـد داشـت؛ مگـر  هیـچ شـفاعت کننده اى 

رحمان به او اجازه شـفاعت داده و سـخنش را پسـندیده باشـد. 

ُمون< )زخـرف: 8۶(؛ و 
َ
ـّقِ َو ُهـْم يْعل َ

ْ
 َمْن َشـِهَد ِبال

َ
ـفاَعَة ِإاّل

َ
ِذيـَن يْدُعـوَن ِمـْن ُدوِنِه الّش

َّ
>َو ال مْیِلـک ال

کسانی می توانند شفاعت  که مشرکان به جاى او می پرسـتند، اختیار شفاعت ندارند. فقط  کسانی 

که در حق او شفاعت می کنند، بدانند.  کسی را  کرده باشند و حال  که به یکتايی خدا اعتراف  کنند 

که از خداوند یکتا برای شفاعت کردنشان  کنند  کسانی می  توانند شفاعت  طبق اين آیات تنها 
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گرفته باشـند یـا اینکـه خداوند ديـن و سخنانشـان را پسـندیده باشـد و آنها بـه یکتايی خدا  پيمانـی 

کرده باشند. چنان که در اين آیات مشهود است، واژه هايی چون اذن و اجازه الهی، وفاداری  اعتراف 

به پيمان الهی، شـهادت درسـت و قول پسـندیده نیز با شـفاعت قرين و هماهنگ شـده و شفاعت 

به طور مطلق، مختص خداوند یکتا  دانسـته شـده است.

5-حوزه  معنایی شفاعت بر محور جانشینی 
ی و تشـابه و به عبارت دیگر رابطه جانشینی حکم فرما  کانونی قرآن رابطه تسـاو گاه بين واژه  های 

که تمايز میان آنها دشوار می شود. در نظام زبان بر محور جانشینی، واژگان با یکدیگر در  است؛ به حدی 

یک میدان معنايی قرار می  گیرند. رابطه  جانشینی، رابطه  ای از نوع انتخاب و جایگزینی میان هریک 

یش، ۱۳۷۴ش: ۳۱(. که می  توانند جایگزين آن شوند )بی يرو کامی با الفاظی است  از الفاِظ یک زنجیره 

که از لحاظ سـاختمان صوری مشـابه آن  که واژه »الـف« در بافتی یکسـان یا در بافتی  هنگامـی 

کمتر  اسـت، جانشـین واژه »ب« می شـود - خواه دامنه اسـتعمال آن بيشـتر از واژه »ب« باشـد، خـواه 

کمک می  کند  از آن- ايـن جانشـینی به بررسـی مقوله معنايی هـر دو واژه به عنـوان واژه  های متـرادف 

)ايزوتسو، ۱۳۷8ش: ۷۵(.

بـرای مثـال در دو آیـه ۴8 و ۱۲۳ سـوره بقـره می  تـوان رابطـه جانشـینی ای بيـن دو واژه  شـفاعت و 

کرد: عـدل بيـان 

وَن < )بقـره: ۴8(؛  و بترسـید از روزى   َو ال ُهـْم يْنَصـُر
ٌ

 ِمْنـا َشـفاَعٌة َو ال يْؤَخـُذ ِمْنـا َعـْدل
ُ

>َو ال يْقَبـل

کفایت نمی کنـد و شـفاعتی از او پذيرفته نمی گـردد و در  کـه هیچ کس چیـزى از عـذاب را از دیگـرى 

گرفتـه نمی شـود و آنـان یارى نخواهند شـد. برابـر عـذاب، فدیـه اى معـادل آن از او 

که  وَن < )بقـره: ۱۲۳(؛ و بترسـید از روزى   َو ال َتْنَفُعهـا َشـفاَعٌة َو ال ُهـْم يْنَصـُر
ٌ

 ِمْنـا َعـْدل
ُ

>و ال يْقَبـل

کفایـت نمی کنـد و در برابـر عـذاب فدیـه اى از او پذيرفتـه  هیچ کـس چیـزى از عـذاب را از دیگـرى 

نمی شـود و شـفاعتی سـودش نمی دهـد و یـارى نمی شـوند.

 ِمْنـا َشـفاَعٌة< )شـفاعتی پذيرفتـه نمی شـود( حکـم مخصـوص يهـود اسـت 
ُ

عبـارت >َو ال يْقَبـل

کـرد. خداوند با  کـه می گفتنـد: چـون ما فرزنـدان پيامبـران هسـتیم، پدرانمان از مـا شـفاعت خواهند 

وَن<، عـدل   َو ال ُهـْم يْنَصـُر
ٌ

کـرده اسـت. در عبـارت >َو ال يْؤَخـُذ ِمْنـا َعـْدل ايـن آیـات آنـان را ناامیـد 
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کـه به خاطـر آن فدیـه داده شـده اسـت. بنابراين  به معنـاى فدیـه اسـت؛ زيـرا فدیـه برابـر چیـزى اسـت 

معنـاى آیـه ايـن می شـود: از آنـان نـه فدیـه قبـول می شـود و نـه یـارى می شـوند.

کرده  انـد: ۱- عدالـت؛ ۲- معـادل و برابرداشـتن؛ ۳-  کتـب لغـت بـرای واژه »عدل« سـه معنا ذکـر 

انحـراف و عـدول از حـق. معنـای سـوم، درسـت در مقابل معنـای اّول اسـت )نـک: فراهیـدی، ۱۴۱۰ق: 

۳8/۲-۳۹؛ ابن منظـور، ۱۴۱۴ق: ۴۳۰-۴۳۲؛  صاحـب بـن عمـاد، ۱۴۱۴ق: ۴۲۳-۴۲۲/۱(.

که برای شفاعت در آیات دیگر قرآن آمده است، معنای مناسب  که بنا بر قرائنی  به نظر می  رسد 

عدل برای اين دو آیه معنای دوم آن است؛ یعنی معادل و برابرداشتن.

کل عدٍل اليؤخذ  یّل و ال شفيع و ان تعدل  در آیه ۷۰ سوره انعام آمده است: >ليس لا من دون اهَّلل و

که براى رهايی  کسی سرپرست و شفاعت کننده اى جز خدا نیست و هر فدیه اى  منا<؛ براى چنین 

کفـار را  کـه حسـرت و ندامـت  خـود بدهـد، از او پذيرفتـه نمی شـود. همچنیـن از آیـه ۱۰۱ سـوره شـعرا 

در روز قیامـت از اینکـه شـفاعت کننده ای ندارنـد، بيـان می  کنـد، می  تـوان وجـود اصـل شـفاعت را 

ٍم<؛ براى ما نه شـفیعی هسـت و نه دوسـتی صمیمی. نـا ِمْن شـاِفِعنَی، َو ال َصِديٍق َحِ
َ
ا ل

َ
فهمیـد: >ف

کـه شـفاعت آن حضـرت، در رّد ضررهـا و نجـات دادن از عـذاب اسـت،  »شـیعه معتقـد اسـت 

کـه از شـفاعت محـروم شـوند؛  کرده انـد، ولـی نـه بـه آن حـّد و درجـه  گنـاه  کـه  نسـبت بـه مسـلمانانی 

یادکـردن منافـع و پـاداش نیکـوکاران و توبه کننـدگان اسـت، نـه  ولـی معتزلـه می گوینـد: شـفاعت در ز

کـرم؟ص؟ اسـت، بـراى یاران  کـه بـراى رسـول ا گناهـکاران؛ و نیـز به عقیـده مـا ايـن شـفاعت همان طـور 

برگزیده آن حضرت و ائمه اطهار؟ع؟ و مؤمنین و صلحا نیز هست و خداوند به دست آنان بسیارى از 

کرم؟ص؟: »ادخرت شفاعتی  گناهکاران را نجات خواهد داد. مؤید عقیده ما روایتی اسـت از رسول ا

کرده ام. اين روایت موردقبول  کبیره ذخیره  گناهان  الهل الکبار« ؛یعنی، من شفاعتم را براى مرتکبان 

همه )اهل تشـیع و تسـنن( اسـت« )طبرسـی، بی تا: ۲۲۴/۱(. 

 ِمْنها 
ُ

فخـر رازی در تفسـیر مفاتیح الغیـب نیـز عـدل را به معنـای فدیـه دانسـته اسـت: »َو ال يْؤَخـذ

، أی فدیة، و أصل الکلمة من معادلة الشـی ء تقول: مـا أعدل بفان أحدًا، أی ال أرى له نظیرًا« 
ٌ

َعْدل

گرچه اين  )فخرالدين رازی،۱۴۲۰ق: ۴۹۵/۳(. در اینجا واژه عدل جانشـین واژه شـفاعت شـده اسـت. 

ی  کارکردی مساو که اين دو  دو واژه معنای یکسـانی ندارند، اين جانشـینی نشان دهنده اين اسـت 

دارنـد؛ یعنی در آخرت هیـچ میانجی  گری، یـاوری و فدیه ای بدون اذن خدا نیسـت.
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۶-حوزه  معنایی شفاعت بر محور ترادف
کـه در قـرآن دارای مفهومـی  مقصـود از ارتبـاط مفهومـی واژه هـا بـر محـور تـرادف، الفاظـی اسـت 

کـه شـامل واژه هـای مترداف  کار رفته اسـت. آیاتی  مشـترک هسـتند. در قـرآن الفـاظ متـرادف هـم بـه 

می شـوند، به جهـت جانشـینی نسـبی ايـن واژه هـا، مکمـل و روشـنی بخش یکدیگرنـد. چنان کـه در 

کتب لغت آمده است، برخی واژه  ها با »شفاعت« هم معنا هستند؛ یعنی در یک حوزه معنايی با آن 

که با شناسـايی آنها می توان حوزه معنايی شـفاعت را بهتر شـناخت. معانی مترادف  قـرار می  گیرند 

یع، قرن، تقـّرب. هریک از اين واژهـا می  توانند جایگزين  شـفاعت در قرآن عبارت اند از: وصـل، الذر

معنای »شـفاعت« شـوند )فراهیدی، ابن منظـور، ابن فارس و راغـب اصفهانی، ذيل واژهای ذکرشـده( بعضی 

یعـت، وسـیلت و وصلـت دانسـته  اند )ابوالفتـوح  همچـون ابوالفتـوح رازی شـفاعت را متقـارب بـا ذر

رازی، ۱۴۰8ق: ۲۶۲/۱(.

کار رفته است:  برای نمونه واژه »وصل« در آیه ۵۱ سـوره قصص در معنايی مشـابه با شفاعت به 

ون<؛ ما اين قرآن را پيوسته و پی  درپی )سوره  ای بعد از سوره  ای  هم يتذّکر
ّ
>و لقد وّصلنا لم القول لعل

و آیـه  ای بعـد از آیـه  ای( آوردیـم تـا متذکـر شـوند. اتصـال و پيوسـتن در واژه »وصـل«، نزدیـک اسـت بـه 

که در شـفاعت وجود دارند. معناهايـی چون جفت شـدن و نزدیکی 

7-حوزه معنایی شفاعت بر محور تضاد
یکـی دیگـر از راه  های شـناخت معنـای واژگان، ارتبـاط مفهومـی واژگان متضاد اسـت؛ چنان که 

که »ُتعَرف االشیاء باضدادها« ؛ هر چیز، به وسیله ضدش  نزد اهل علم هم اين جمله معروف است 

که  شـناخته می شـود. از دو معنای ذکرشـده برای شـفاعت، معنـای »جفـت« در مقابل» فرد« اسـت 

کنار هـم آمده  اند: »والشـفع والوتـر«. دیگر معنای شـفاعت یعنی »خواسـتن از  در آیـه ۳ سـوره فجـر در 

کتاب هـای لغـت واژه هـای متضـاد آن در قرآن  کـه طبـق  کنـد« اسـت  کمـک  کسـی تـا بـه  فـرد  دیگری 

قـٰی )دور نگـه داشـت(، 
ّ
کـرد(، ِاَت کـرد(، َقَطـع )قطـع  کـرد( ، َفَصـل )جـدا   )پخـش 

َ
عبارت انـد از: َبـّث

کـرد( )فراهیـدی، ابن منظـور، ابن فـارس و  کـرد(، جافـٰی )قطـع رابطـه  ـب )دورش  ِابَتَعـد )دور شـد(، َتَجّنَ

راغـب اصفهانی، ذيـل واژهای ذکرشـده(.

کـرد« معنـا  کـه در همـه مـوارد »پخـش  بـرای مثـال واژه »بـّث« چهـار بـار در قـرآن ذکـر شـده اسـت 
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کرد. همچنین  ٍة« )بقره: ۱۶۴(؛ یعنی، در زمین از هرجنبده ای پخش  کّلِ َداّبَ  ِفیها ِمْن 
َ

می دهد: »َو َبّث

ـْم يـْوَم   َبيَنُ
ُ

واژه »فصـل« در قـرآن به معنـای فاصلـه و جدايـی آمـده اسـت؛ ماننـد آیـه >ِإّنَ اهَّلَل يْفِصـل

ِقياَمـِة< )حج: ۱۷(؛ خداوند روز قیامت میان آنان داورى می کند )و حق را از باطل جدا می سـازد(. 
ْ
ال

کار رفته اند،  که متضاد هم هسـتند، هردو به  در آیه زير به علت آنکه واژه شـفاعت و واژه »قطع« 

ـْم ِفيکْم ُشـَرکاء  ُ ّنَ
َ
ِذيـَن َزَعْمـُتْ أ

َّ
ى َمَعکـْم ُشـَفَعاءکُم ال اهمیـت تضـاد به وضوح دیـده می شـود: >َوَما َنـَر

که شـریک در شـفاعت  کنـُتْ َتْزُعُموَن< )انعـام:  ۹۴(؛ و شـفیعانی را  ـا   َعنکـم ّمَ
َّ

ـَع َبيَنکـْم َوَضـل َقّطَ
َ
َقـد ّت

َ
ل

خـود می پنداشـتید، بـا شـما نمی بينیـم! پيوندهـاى شـما بریـده شـده اسـت )تمـام آنچـه را تکیـه گاه 

گـم شـده اند(. شـفاعت به معنـای جفت شـدن اسـت و قطـْع  خـود تصـّور می کردیـد، از شـما دور و 

کنـار شـفاعت، معنای شـفاعت برای  جدايـی و انفصـال معنـا می دهـد. بـا ذکر ايـن معنای متضـاد 

مـا واضح  تـر می  شـود.

جمع بندی ونتیجه گیری
به جهـت اهمیـت پيام  های قـرآن و نقـش آنها در تأمیـن سـعادت جاودانه بشـر، به گونـه دیگر   و با 

روشـی جدیـد می  تـوان به معناهـای دقیـق و مقصـود اصلـی خداونـد متعـال در قـرآن پـی بـرد. یکـی از 

اين روش های نو دانش معناشناسـی اسـت. بررسـی شـبکه معنايی واژه »شـفاعت« بر اساس دانش 

معناشناسـی سـبب می شـود مقصود قـرآن از ايـن واژه به صـورت دقیق تر دانسـته شـود. در ايـن زمینه 

چهار مسئله قابل بررسـی است: حوزه  معنايی شفاعت بر محور جانشـینی، حوزه  معنايی شفاعت 

بر محور هم نشـینی، حوزه  معنايی شفاعت بر محور ترادف و حوزه  معنايی شفاعت بر محور تضاد.

بررسـی حـوزه معنايـی شـفاعت بر محـور هم نشـینی نشـان می دهـد شـفاعت در قـرآن بـا الفاظی 

ه، حمیم ، ولّی، شرکاء، َصديق حمیم، عهد، رضی، در یک جهت معنايی 
ّ
چون عدل، نصیر، خل

گرفتـه  اسـت. عـدل به معنـای فدیـه از واژه هـای جانشـین شـفاعت در قـرآن اسـت.  واژه هـای  قـرار 

یـع، قـرن و تقـّرب در قـرآن هم معنا بـا شـفاعت بـه کار رفته انـد؛ و در نهایت نتیجه بررسـی  وصـل، الذر

کار  کـه در قرآن ايـن واژه ها در تضـاد با شـفاعت به  حوزه معنايـی شـفاعت بر محـور تضاد اين اسـت 

قـٰی )دور نگـه داشـت(، ِابَتَعـد 
ّ
کـرد(، ِاَت کـرد(، َقَطـع )قطـع  کـرد( ، َفَصـل )جـدا   )پخـش 

َ
رفته انـد: َبـّث

کرد(. کـرد(، جافـٰی )قطع رابطـه  ـب )دورش  )دور شـد(، َتَجّنَ



۵۵

کـه شـفاعت با  بـا معناشناسـی و تحلیـل معنايـی واژه »شـفاعت« ايـن نتیجـه بـه دسـت می آیـد 

گرفته  ورود بـه دسـتگاه معناشـناختی و جهان بينـی قـرآن، بـا حفظ معنـای سـابق، رنگ وبوی دینـی 

و برخـی از عناصـر معنايـی اسـامی و توحیـدی در آن راه یافتـه اسـت؛ زيـرا در جهان بينـی جدیـد، 

شـفاعت فقـط بـا اذن خـدا صـورت می  گیـرد.
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ازدواج حضرت شیث و امتداد نسل آدم؟امهع؟ 
از نظر علوم دینی و زیست شناسی

ریحانه )سادات( هاشمی )شهیدی(1  / فاطمه جعفری فر2

چکیده
ی از طريق  کنونی از حضـرت آدم؟ع؟ بـوده و امتـداد نسـل و یخی، نسـل بشـر  بـر اسـاس منابع تفسـیری، روايـی و تار
گرفتـه اسـت. آنچـه در مورد تداوم نسـل شـیث حائـز اهمیـت و بين مفسـران محل مناقشـه  حضـرت شـیث؟ع؟ صـورت 
اسـت، هویـت همسـر و فرزندان حضرت شـیث اسـت. برخی همسـر حضـرت شـیث ؟ع؟ را خواهـر او و از جنس انسـان 

ی از جنـس حوری یـا جن بوده اسـت. می داننـد و  برخـی دیگـر معتقدنـد همسـر و
یست شناسـی اسـت. اين  هـدف پژوهش حاضر، دسـتیابی به نظر درسـت بـر پایه آیات قـرآن، روایات و همچنین ز
کتابخانـه ای و روش  یست شناسـی و با شـیوه  یخی و ز کتـب تار تحقیـق بر اسـاس آیه اول سـوره نسـاء و تفاسـیر، روایات، 

کرده اسـت. گردآوری  توصیفـی _ تحلیلـی داده ها را  
یست شـناختی، نظریه  که باتوجه به آیات قرآن و روایات و همچنین یافته های ژنتیکی و ز نتیجه تحقیق آن اسـت 
یخـی در خصوص  ازدواج حضـرت شـیث با خواهرش درسـت بـه نظر می رسـد. نکته دیگـر آنکـه در منابع تفسـیری و تار
کـه دیـدگاه ازدواج حضرت شـیث ؟ع؟ بـا خواهرش  نـام همسـر شـیث اختاف نظر هسـت. ايـن پژوهش نشـان می دهـد 

»حزوره«، مقبول  تر اسـت.

گان: نسل بشر، آدم، شیث، همسر، حوری، جن. کلید واژ

rey.hashemi@chmail.ir .۱.   استادیار )دکترای شیعه شناسی و سطح ۳ تفسیر و علوم قرآن(، استاد حوزه و دانشگاه
یست شناسی از دانشگاه تهران. طلبه سطح ۲ و پژوهشگر علوم اسامی.     کارشناسی ارشد ز ۲.   نویسنده مسئول. فارغ التحصیل 

jafarifar2010@gmail.com
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مقدمه
گذشـته و ازجمله شـناخت مبدأ تولید نسـل بشـر همـواره برای انسـان اهمیت داشـته  شـناخت 

اسـت. قـرآن نیز در ايـن زمینه سـکوت نکـرده و بارها درباره آفرینش انسـان و تکثیر نسـل بشـر سـخن 

گفتـه اسـت. خداوند متعال در آیه اول سـوره نسـاء در خصوص امتداد نسـل آدم؟ع؟ فرموده اسـت: 

مـا ِرجـااًل   ِمْنُ
َ

ْوَجهـا َو َبـّث ـَق ِمْنـا َز
َ
َقکـْم ِمـْن َنْفـٍس واِحـَدٍة َو َخل

َ
ـذی َخل

َّ
کـُم ال ّبَ ُقـوا َر

َ
ـاُس اّت هَیـا الّنَ

َ
>يـا أ

کـه همه شـما را از یک انسـان  کسـی اسـت  کنیـد. او   َو ِنسـاًء<؛ اى مـردم از خداونـد تقـوا پيشـه 
ً
کثيـرا

ى  )حضـرت آدم( آفریـد و همسـر او را )نیـز( از جنـس او آفریـد و از آن دو، مـردان و زنـان فراوانـی )رو

زمین( منتشـر سـاخت.

بسـیاری از مفسـران »نفـس واحـد« را حضـرت آدم؟ع؟ می داننـد. برخـی از آنـان ذيـل ايـن آیـه 

کتاب های  کـه  کرده انـد؛ امـا از جزئیـات داده هايی  به اجمـال ازدواج فرزنـدان حضـرت آدم را مطـرح 

یخی در اختیار قرار می دهند، سخن نگفته  و ازجمله به طور خاص حضرت شیث؟ع؟  حدیثی و تار

را بررسـی نکرده اند )جوادی آملی، ۱۳8۲ش: ج۱۷، ص۱۲۲؛ طباطبايـی، ۱۳۹۰ق: ج۴، ص۱۳۷(. در برخی 

از مقـاالت ماننـد »ما و خواننـدگان« )مکتب اسـام، ۱۳۳8ش( و »زنان و پرسـش ها« )فرزانـه حکیم زاده، 

۱۳8۷ش( صرفـًا دو نـوع دیدگاه درباره ازدواج فرزندان آدم مطرح شـده اسـت. همچنین در  مقاله ای 

یخـی و  یست شناسـی، تار کامـی )نـه ز بـا هـدف نقـد دیـدگاه تحول پذيـری، ايـن موضـوع به لحـاظ 

حدیثـی(، بررسـی و از دیـدگاه عامـه طباطبايـی در المیـزان دربـاره ازدواج فرزنـدان آدم بـا یکدیگـر 

دفاع شـده اسـت )سیدحسـین تقوی، ۱۳88ش(؛ اما هیچ یک از پژوهش ها درصدد قضاوت درباره دو 

کلی در زمینه ازدواج فرزندان حضـرت آدم )ازدواج با یکدیگر و ازدواج حوری( برنیامده اند. دیـدگاه 

کاوش شـده اسـت.  یخـی و روايـی  در پژوهـش حاضـر، ابتـدا حضـرت شـیث؟ع؟ در منابـع تار

ی بررسـی شـده اسـت. بعـد از آن در زمینـه  سـپس نام هـا و هویت هـای همسـران ذکرشـده بـرای و

کریم درباره ازدواج انسان با حوری تحقیق شده است. در نهایت ازدواج بشر از دیدگاه  دیدگاه  قرآن 

یست شناسـی بررسـی شـده تا تحلیـل دقیق تری به دسـت آیـد و دیدگاه قـرآن در زمینه امتداد نسـل  ز

حضـرت آدم؟ع؟ از جنبـه علمـی هم بررسـی شـود.

در زمینه نقش حضرت شـیث؟ع؟ در امتداد نسـل حضرت آدم؟ع؟ آمده است: از امام محمد 

باقـر؟ع؟ سـؤال شـد: هابيل پدر مردم اسـت یـا قابيـل؟ امام فرمـود: هیچ یـک، بلکه پدر مردم، شـیث 
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یخی نیز معتقدند بعد از قتل حضرت  پسـر آدم؟ع؟ اسـت )طبرسـی، ۱۴۰۳ق: ج ۲، ص۳۲8(. منابع تار

هابيل، نسل حضرت آدم از طريق حضرت شیث امتداد یافته و حضرت شیث پدر همه انسان های 

امروزی است )طبری، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۵۳؛  ابن اثیر، ۱۹۶۵م: ج ۱، ص۴8(.

کرده اند. در  برخـی از منابع تفسـیری دلیل اسـتمرار نسـل انسـان از طريق شـیث؟ع؟ را هـم بيـان 

ايـن تفاسـیر ذيـل آیـات ۳۰ و ۳۱ سـوره مائـده، پـس از بيـان ماجـرای شـهادت هابيـل توسـط قابيـل، 

کـه در اثـر عصیان مطـرود شـده بود،  کشـته شـد، قابيل  کـه چـون هابيل به دسـت قابيـل  آمـده اسـت 

کـه دنبالـه رو اعمـال و افـکار او بودنـد، همگی بر  به دنبـال فسـق و فجـور رفـت. فرزنـدان و نسـل او نیـز 

گنـاه، در حادثـه طوفـان حضـرت نـوح؟ع؟ از بيـن رفتنـد. در ايـن زمـان فقـط تعـداد معـدودی از  اثـر 

که از  کشـتی سـوار شـدند و نجـات یافتنـد  کـه دعـوت حضـرت نـوح را پذيرفتنـد، بـا او به  ک  افـراد پـا

نسـل حضـرت شـیث؟ع؟ بودنـد )طبرسـی، ۱۳۷۲ش: ج ۳، ص۲8۷؛ بغـوی، ۱۴۲۰ق: ج ۲، ص۴۱؛ ثعلبـی، 
۱۴۲۲ق: ج ۴، ص۵۳(.۱

کنـون اين  بنابرايـن بـه نظـر می رسـد انسـان های امـروزی فرزنـدان حضـرت شـیث؟ع؟  هسـتند. ا

که همسـر حضرت شـیث؟ع؟ انسـان بود یا غیرانسـان، یعنـی جن یا حـوری.  آیا   سـؤال پيـش می آید 

ی زمین زندگی می کند، صرفًا از نسـل انسـان به وجود آمـده یا حاصل آمیزش  کـه امروزه بر رو انسـانی 

گر تنها از نسـل انسـان اسـت، آیا از ازدواج خواهر و برادر در  انسـان با موجودی غیر از انسـان اسـت؟ ا

نسـل اول بـه وجود آمده اسـت؟ و در ايـن صورت موضع اسـام در اين زمینه چیسـت؟

کـه در پژوهـش  گاه متناقـض اسـت  علـت اختافـات در ايـن زمینـه، وجـود روایـات مختلـف و 

حاضـر بررسـی می شـوند.

تی،  یخ انبیا به طور مختصر بيان شده )رسولی محا کتاب های تار زندگی حضرت شـیث؟ع؟ در 

۱۳8۶ش: ص۵۳-۵۴؛  سـازندگی، ۱۳8۹ش: ص۱۱۷؛ ابواسـحاق نیشـابوری، ۱۳8۹: صص۶۶-۶8؛ مجلسی، 

۱۳88ش: ج۱، ص۲۲۵( و در بعضـی از آنهـا به اجمال ازدواج حضرت شـیث؟ع؟ بررسـی شـده اسـت 

کتاب هـای حدیثـی  )راونـدی، ۱۴۰۹ق: ص۵۵؛  عمـادزاده، ۱۳88ش: ج۱، صـص۱8۰-۱8۱(. در برخـی از 

کتفـا شـده اسـت  ذيـل موضـوع چگونگـی امتـداد نسـل آدم، بـه ذکـر چنـد حدیـث )نـه تحلیـل آنهـا( ا

۱.   »اّتخذ أوالد قابيل آالت اللهو من الیراع و الطنبور و المزامیر و العیدان و الطنابر و انهمکوا فی اللهو و شرب الخمر و عبادة النار و 
الزنا و الفواحش حتی طّوفهم اهلل عز و جل بالطوفان أیام نوح؟ع؟ و بقی نسل شیث«  )ثعلبی، ۱۴۲۲ق: ج۴، ص۵۳(.
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)مجلسـی، ۱۳88ش: ج۱، صـص۱۹۳-۱۹۶(. همچنیـن در برخـی از منابع حدیثی و تفسـیری به صورت 

مختصـر از همسـر حضرت شـیث؟ع؟ سـخن آمـده اسـت )عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج ۱، ص۳۱۲؛ سـمرقندی، 

۱۴۱۶ق: ج ۱، ص۳8۵؛ ابن بابویـه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، ص۲۱۲(.

همسر حضرت شیث؟ع؟
تداوم نسـل حضرت شـیث؟ع؟ در سلسـله نسـل حضـرت آدم؟ع؟ اهمیـت ويـژه دارد. بنابر اين 

کلـی دربـاره ازدواج حضـرت  ی در ايـن زمینـه ضـروری اسـت. دو دیـدگاه  بررسـی هویـت همسـر و

شـیث؟ع؟ وجـود دارد:

کـه معتقـد اسـت ازدواج خواهـر و بـرادر از آغـاز خلقـت بشـر حـرام بـوده . ۱ دیدگاهـی 

کـرده اسـت. ی ازدواج  اسـت. طبـق ايـن دیـدگاه حضـرت شـیث ؟ع؟ بـا جـن یـا حـور

که می گوید نسـل بشر از طريق ازدواج فرزندان حضرت آدم با هم )ازدواج . ۲ دیدگاهی 

گرفته است. بنابراين حضرت شیث با خواهرش ازدواج  خواهران با برادران( صورت 

کرده است. طبق اين دیدگاه  ازدواج خواهر و برادر تنها در خصوص ازدواج فرزندان 

حضرت آدم جايز بوده اسـت. همچنین در نسـل آدم؟ع؟، هیچ موجود دیگری جز 

فرزندان خود حضرت آدم؟ع؟ دخالت نداشته اند.

در اين نوشتار، مستندات هر دو دیدگاه مطرح و بررسی می شود:

دیدگاه نخست: ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری یا جن
در حدیثـی از امـام صادق؟ع؟، ازدواج خواهر و برادرِی فرزندان آدم محال دانسـته شـده اسـت؛ 

چـون ازدواج محـارم در شـریعت اسـام حـرام اسـت و نمی توانـد پيـش از ايـن حـال بـوده باشـد 

)علل الشـرائع، ج ۱، ص۲۰(؛ بنابـر ايـن حدیـث، ازدواج فرزنـدان آدم با حـوری یا جن قابل پذيرش اسـت 

گانـه بررسـی می شـود: کـه در ادامـه، هریـک از ايـن دو احتمـال جدا

-ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری
بررسی ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با حوری را با ذکر حدیثی از امام صادق پی می گیریم:

»از امام صادق؟ع؟ پرسیدند: پيدایش نسل از فرزندان حضرت آدم؟ع؟ چگونه بوده 
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کـه دختران  اسـت؟ زيرا بعضـی از مـردم می گویند بـه حضرت آدم؟ع؟ وحی رسـید 

یشـه همه مـردم، از آن برادران و  یج نماید. بنا براين اصل و ر خود را با پسـران خود تزو

خواهران است. امام صادق؟ع؟ در پاسخ فرمود: »حق تعالی منّزه و برتر از اين است 

گوینـده اى درباره حضرتـش چنین بگویـد. آیـا پيامبـران، فرسـتادگان، مؤمنین و  کـه 

مؤمنـات و مسـلمین و مسـلمات را از حـرام آفریـده و قدرت نداشـته آنهـا را از طريق 

کیزگی  ک و پا حـال بيافریند، با اینکـه از خود اين مردم عهـد و پيمان بر حال و پـا

گرفتـه اسـت؟! ... سـپس امام صـادق؟ع؟ به شـرح و بيـان ابتـداى نسـل از فرزندان 

کشـت، حضرت  حضـرت آدم؟ع؟ پرداخـت تـا اینکه فرمـود: »وقتی قابيـل هابيل را 

آدم؟ع؟ از داغ جوانـش هابيـل جـزع و فـزع نمـود ... خداونـد حضـرت شـیث؟ع؟ را 

به تنهايی بدون دوقلويی به آدم عنایت فرمود و بعد از حضرت شیث؟ع؟ خداوند 

گردیـد و چون  به حد  یافـث را بـه آدم مرحمت فرمود و یافث هـم بدون همزاد متولد 

یاد  یاد شود، چنان که می بينید )ز که نسل ز کرد  بلوغ و رشد رسیدند و خداوند اراده 

یـج خواهـر بـا بـرادر حـرام بـود. از ايـن جهـت حـق تعالـی حـوری ای به  شـده اند(، تزو

کـه او را  ـه« در عصـر روز پنجشـنبه از بهشـت فرسـتاد و امـر فرمود بـه آدم؟ع؟ 
َ
نـام »َنزل

ه« 
َ
یج و همسر »شیث« نماید. سپس در عصر روز بعد حوری  دیگری به نام »َمنِزل تزو

یج نماید. پس از آنکه حضرت آدم  که با »یافـث« تزو فرسـتاد و به آدم ؟ع؟ امر فرمود 

گردید و  یج نمود، براى حضرت شـیث؟ع؟ پسـرى متولد  آنهـا را بـه دو فرزند خود تزو

براى یافث دخترى متولد شـد و چون به حد بلوغ و رشـد رسیدند، خداى تعالی به 

کند و حضرت آدم؟ع؟  یج  که دختر یافث را با پسر شیث؟ع؟ تزو آدم؟ع؟ امر فرمود 

کرد و آنها را همسر یکدیگر نمود و از ایشان، پيامبران و فرستادگان الهی  اطاعت امر 

و برگزیدگان و نسـل آنها متولد شدند...« )ابن بابویه، ۱۳8۵ش: ج۱، صص۲۰-۱8(.

کرده است )ابن بابوبه،  که به همسری حضرت شیث؟ع؟ درآمد، »نزله« ذکر  ابن بابویه نام حوری ای را 

۱۴۱۳ق: ج۳، ص۳8۱؛ ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۲۰(؛ امـا برخـی نامـش را »محاولةالبیضـاء« عنـوان 

کرده اند )مجلسـی، ۱۴۰۳ق: ج۱۵، ص۳۵(.

که بـا ظاهـر آیـات قـرآن هماهنگ نیسـت؛ حـال آنکه  یکـی از اشـکاالت ايـن دیـدگاه ايـن اسـت 
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گـر موافق قرآن بـود، پذيرفت )کلینـی، ۱۴۲۹ق:  کرد و ا طبـق تعالیـم ائمه، روایـات را باید بر قـرآن عرضه 

ـَق ِمْنـا 
َ
َقکـْم ِمـْن َنْفـٍس واِحـَدٍة َو َخل

َ
ـذی َخل

َّ
کـُم ال ّبَ ُقـوا َر

َ
ـاُس اّت هَیـا الّنَ

َ
ج۱، ص۱۷۲(. بـر اسـاس آیـه >يـا أ

کرده   َو ِنسـاًء< )نسـاء: ۱(، خداوند همه انسان ها را از نفس واحد خلق 
ً
کثيرا ما ِرجااًل   ِمْنُ

َ
ْوَجها َو َبّث َز

ی زمین از ازدواج حضرت آدم و حوا بوده است. از ظاهر آیه  گسترش انسـان های امروزی رو اسـت و 

که غیرانسـان )اعم از حوری یا جن( در تکثیر نسل انسان های امروزی نقش داشته باشد. برنمی آید 

گر ازدواج خواهر و برادر حرام بوده اسـت، چـرا در اين روایت ازدواج  که ا اشـکال دیگر اين اسـت 

بـا حـوری تنهـا در خصـوص شـیث؟ع؟ و بـرادرش یافـث مطـرح شـده اسـت )ابن بابوبـه، ۱۴۱۳ق: ج۳ 

ص۳8۱؛ ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۲۰(. به عبـارت دیگـر در ايـن روایـت تکلیـف ازدواج دختران آدم 

که هابيل و قابيل بر سر ازدواج با آنها آزمایش شدند )طبرسی، ۱۴۰۳ق: ج ۲، ص۳۱۴؛ سمرقندی، ۱۴۱۶ق: 

که حضرت آدم و حوا حدود هزار  ج۱، صص۳8۳و۳8۴( مشـخص نشـده اسـت. همچنین می دانیم 

یادی آورد و در هر شکم دوقلوی دختر و پسر زاييد )طبرانی، ۲۰۰8م:  کردند و حوا فرزندان ز سال زندگی 

ج ۲، ص۳8۲(. تکلیف ازدواج اين فرزندان نیز معلوم نیسـت.

کـه زوجیـت بيـن انسـان و حـوری، از جنـس نـکاح متـداول  افـزون بـر ايـن بایـد در نظـر داشـت 

میـان انسـان ها نیسـت. در قـرآن بارهـا نـام حـوری آمـده اسـت، امـا ظاهـر آیـات قـرآن تأييـد نمی کنـد 

یـان توانايی بـاروری و تولیدنسـل دارنـد. البته در آیاتـی از قرآن از زوجیت انسـان بـا حوری در  کـه حور

یج اهل بهشت  وٍر ِعنٍی< )طور: ۲۰؛ دخان: ۵۴(؛ اما مراد از تزو ْجناُهْم  ِبُ ّوَ بهشت سخن آمده است: >َو َز

یجی از جنس برقراری روابط زناشـويی بين انسـان ها نیسـت؛ زيـرا در زبان عربی برای  یان، تزو با حور

گـر منظور اين بود،  عبـارت باید به  ْجُته  امـرأًة«. بنابراين ا افـاده معنای نکاح زناشـويی می گوینـد: »َزّوَ

ْجَناُهـْم ُحـورًا«، نـه بـا حـرف اضافـه »ب«. بنابرايـن زوج در آیه به معنـاى قرين  ايـن شـکل می آمـد: »َزّوَ

کنار آنهـا به آرامش  که بهشـتیان در  یان صرفـًا زوج و قرين هايی برای بهشـتیان اند  اسـت؛ یعنـی حور

می رسـند )راغب اصفهانـی، ۱۴۱۲ق: ص۳8۵؛ ازهـری، ۱۴۲۱ق : ج۱۱، ص۱۰۵(.

که برای ازدواج حضرت شیث؟ع؟ از بهشت آمد،  که حوری ای  البته ممکن است اشکال شود 

که در قرآن وعده داده شـده اسـت، تفاوت داشته اسـت. پاسخ اين است  با حوری های بهشـتی ای 

یان بهشـتی قرآنی مدنظر بوده اسـت، متفاوت بودن آن ذکر می شـد.  گر حوری ای متفاوت از حور کـه ا

یان وجود ندارد. که چنین تفاوتی ذکر نشده است، راهی برای اثبات ادعای تفاوت نوع حور از آنجا 
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همسر فرزند شیث و امتداد نسل انسان
برخی  به رغم آنکه ازدواج شـیث؟ع؟ با حوری را پذيرفته اند، ادامه نسل انسان را حاصل ازدواج 

که خود  فرزند شـیث دانسـته اند. اینجا سـه دیدگاه وجـود دارد: دیدگاه ازدواج فرزند شـیث با انسـان 

بـه دیدگاه تقسـیم می شـود: ازدواج فرزند شـیث بـا فرزند هابيـل و ازدواج فرزند شـیث بـا  فرزند یافث 

بـرادر دیگرش. دیدگاه سـوم هم ازدواج فرزند شـیث با جن اسـت.

1. ازدواج فرزند شیث؟ع؟ با فرزند هابیل
کرد؛ امـا هابيل و شـیث با حـوری ازدواج  که قابيـل با جـن ازدواج  در تفسـیر عیاشـی آمده اسـت 

کردنـد و نسـل بشـر از ازدواج فرزندان هابيل و شـیث ادامه یافت. طبـق اين نظر، »هبـةاهلل« نام همان 

فرزنـد هابيل )نه نام حضرت شـیث( اسـت )عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج ۱، ص۳۱۲(.

کـه می گوینـد: هبـةاهلل  ايـن قـول عیاشـی بـا اقـوال سـاير عالمـان شـیعه و سـنی در تضـاد اسـت 

زاييده حوا است )ابن بابویه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، ص۲۱۴؛ محمد بن يوسف، ۱۹۹۳م: ج ۱، ص۶۹؛ طبری، ۱۹۶۷م: 

ج ۱، ص۱۵۲؛ محمـد بـن سـعد، ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲(. همچنیـن ايـن نظـر بـا ايـن دیـدگاه عالمـان شـیعه و 

که شـیث بن آدم را همان هبةاهلل می دانند. )قمی، ۱۳۶۳ش : ج ۱، ص۱۶۶؛ طوسـی،  سـنی تعارض دارد 

۱۴۱۴ق: ص۵۹۱؛ ابن بابویـه، ۱۳۹۵ق: ج ۱، ص۲۱۴؛ طبـری، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۵۲(. بنابراين سـخن عیاشـی 

کـه با روایات فراوان شـیعه و اهل سـنت معارضه دارد. را نمی تـوان پذيرفـت؛ زيرا خبر واحدی اسـت 

2. ازدواج فرزند شیث؟ع؟ با فرزند یافث
در مجمع البحريـن و علل الشـرایع آمـده اسـت: خـدا دو حـوری بـه نـام نزلـه و منزلـه را از بهشـت 

کـه نزله همسـر شـیث؟ع؟ و منزله همسـر یافث برادر او شـد. نزله و شـیث؟ع؟ صاحب پسـر  فرسـتاد 

و منزلـه و یافـث صاحـب دختـر شـدند و از ازدواج ايـن دخترعمـو و پسـرعمو نسـل بشـر ادامـه یافـت 

)ابن بابوبـه، ۱۴۱۳ق: ج۳، ص۳8۱؛ ابن بابویـه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۲۰؛ طریحـی، ۱۳۷۵ش : ج۲، ص۲۵۷(.

کـه می گوید: یافـث با دختـری از جنینـان )نه حـوری( ازدواج  در مقابـل ايـن دیـدگاه قولی اسـت 

کـرد. اين قول معتقد اسـت هرچه در انسـان ها از ويژگی جمال و حلم اسـت، از طرف حوری اسـت 

و هرچـه از نادانی و تندخويی اسـت، از طرف جن اسـت )طریحـی، ۱۳۷۵ش : ج۲، ص۲۵۷(.
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3. ازدواج فرزند شیث با جن
کـرده  ايـن دیـدگاه معتقـد اسـت هرچنـد همسـر شـیث؟ع؟ حـوری بـود، فرزنـدش بـا جـن ازدواج 

که چهار پسـر برای او زاييد. سپس  که خداوند برای شـیث حوری ای فرسـتاد  اسـت؛ به اين صورت 

که چهار دختر داشـت، دخترانـش را به ازدواج فرزندان شـیث ؟ع؟ درآورد.  یکی از جنیان مسـلمان 

پس هرچه در انسان ها از ويژگی جمال و حلم است، از جانب حوری و نبی است و هرچه از نادانی 

و  تندخويی اسـت، از جانب جن اسـت )کلینی، ۱۴۲۹ق: ج ۱، ص۳۱۵(.

که در شمار فرزند با نظر شیخ صدوق در من الیحضره  از نقاط ضعف اين قول یکی اين اسـت 

کـه می گویـد: حـوری بـرای حضـرت شـیث؟ع؟ یـک پسـر بـه نـام شـبان زائیـد  الفقیـه متفـاوت اسـت 

)ابن بابویه، ۱۴۰۴ق : ص۲۱؛ طوسـی، ۱۴۱۴ق: ص۴۴۲؛ ابن بابویـه، ۱۴۱۳ق : ج ۴، ص۱۷۵؛ ابن بابویه، ۱۳۷۶ش: 

که جنیان مسلمان بودند، چگونه  ص۴۰۲؛ راوندی، ۱۴۰۹ق: ص۳۷۱(؛ دیگر آنکه با توجه به اين مسئله 

می تـوان بدی های انسـان ها را به آنها نسـبت داد؟!

کنونی بشـر را حاصل ازدواج انسـان و جـن می دانند، ِاشـکال دیگری هم  کـه نسـل  دیدگاه هايـی 

یست شناسـی اسـت؛ توضیـح آنکـه به بيـان قـرآن انسـان از  دارنـد و آن معارضـه بـا  دانـش ژنتیـک و ز

یسـتی  که تولد فرزند بحثی جسـمی و ز ک و جـن از جنس آتـش اسـت )ص، 8۳(. از آنجا  جنـس خا

گونه جانورِی متفاوت، به راحتی  که حتی در دنیای طبیعی هم آمیزش دو  است، باید در نظر داشت 

گونـه جانـدار بـا هـم  یسـتی اجـازه نمی دهنـد به راحتـی خزانـه ژنـِی دو  انجـام نمی شـود. »سـد«های ز

یست شناسـی، بـرای ايـن جلوگیـری از ايـن آمیـزش حـدود  مخلـوط شـود )Rabosky, ۲۰۱۶(. در علـم ز

کلی اين سدها دو دسته اند: سدهای پيش از ایجاد تخم  هفت »سد« برشمرده شده اسـت. به طور 

گونه، یکی از سـدهای پيش  و سـدهای پـس از ایجاد تخـم. برای مثـال »جدايی مکانیکی« بيـن دو 

کـه حتی در یـک منطقه زندگی  از تخـم اسـت. در اين سـد، آلت تناسـلی دو جانور )مثـًا دو حیوان 

می کنند( بـرای جفت گیری با هم مناسـب نیسـت )Mayr, ۱۹۷۷: صـص۶۳و۵۷(.

یستايی  یستايی« دورگه و »نازايی« دورگه می شوند. ناز سدهای پس از تشکیل تخم شامل، »ناز

گونـه متفاوت بتوانند آمیزش موفق داشـته باشـند و سـلول تخـم هم ایجاد  گر دو  دورگـه یعنـی حتـی ا

شـود، معمـواًل جنیـِن حاصـل از ايـن آمیـزش نمی توانـد مراحـل تکوینـی را به خوبـی انجـام دهـد و 

گـر هـم به نـدرت  یافـت نمـوده، می میـرد. ا کـه از پـدر و مـادر در به علـت ناسـازگاری های ژنتیکـی ای 
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گـر فرزنـِد حاصـِل آمیـزش دو  متولـد شـود، قبـل از سـن بلـوغ خواهـد مـرد. نازايـی دورگـه یعنـی حتـی ا

گونٔه اسـب و االغ  کـه فرزند آمیزش دو  گونـه متفـاوت، متولد شـود و نمیرد، نازا خواهـد بود؛ مثل قاطر 

اسـت )Mayr, ۱۹۷۷: ص۶۶(.

کلی دیدگاه حرمت ازدواج حضرت شیث با خواهر خود -نقد 
کرده است: »حق تبارک و تعالی دو هزار سال قبل از آفرینش آدم؟ع؟  علل الشرایع در روایتی بيان 

بـه قلم امر فرمـود و آن بر لوح محفوظ جارى شـد و حکم تحریـم خواهران بر بـرادران و محّرمات دیگر 

را تا روز قیامت ثبت و ضبط نمود« )ابن بابوبه، ۱۴۱۳ق: ج۳ ص۳8۱؛ ابن بابویه، ۱۳8۵ش: ج۱، ص۲۰(.

ايـن دیـدگاه بـا داليـل متعـدد قابل تردیـد اسـت؛ زيـرا اواْل نسـخ برخی احـکام حتـی در خـود قرآن 

کریـم قابل مشـاهده اسـت )سـلطانی رنانـی، ۱۳8۶ش(؛ ثانیـًا حـال و حرام هايـی در دوره هـای قبـل از 

کرده اسـت؛ ازجملـه حرام بودن صید  که در زمان هـای متفاوت حکم آنها تغیير  اسـام وجود داشـته 

ماهی در روز شنبه ) نساء: ۱۵۴؛ مکارم شیرازی و جمعی از همکاران، ۱۳۷۱ش : ج ۱۱، ص۴۵۲( و حرام شدن 

هِیـْم َطيبـاٍت< )نسـاء: ۱۶۰(. همچنیـن ازدواج دو خواهـر بـا یک 
َ
ْمنا َعل طیبـات بـرای بنی اسـرائیل:>َحّرَ

مـرد در یـک زمـان، در زمان یعقـوب نبـی ؟ع؟ جايـز بـوده اسـت )ابو الفتـوح رازی، ۱۴۰8ق: ج ۵، ص۳۰۹؛ 

سـمرقندی، ۱۴۱۶ق: ج ۲، ص۱8۱؛ طبرانـی، ۲۰۰8م: ج ۳، ص۴۶8(. همـه اهـل ابرهیـم بـر ايـن شـیوه بودنـد 

که مـرد می تواند دو خواهر را یک جا به همسـری بگیرد؛ تا اینکه در زمان حضرت موسـی؟ع؟ خداى 

کـرد )سـمرقندی، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص۱8۱(. عّزوجـل ايـن را در تورات حرام 

دیدگاه دوم: ازدواج حضرت شیث؟ع؟ با خواهرش
یخی متقدم و برخی تفاسـیر ازجمله تفسـیر المیزان و تفسـیر تسـنیم، معتقدند فرزندان  منابع تار

کـه بـا حضـرت شـیث؟ع؟  کردنـد. در برخـی منابـع حتـی نام هايـی بـرای خواهـری  آدم بـا هـم ازدواج 

کـه اقلیما، لیـوذا و حـزوره ازجمله  آنها اسـت: کـرد، بيان شـده اسـت  ازدواج 

اقلیما: به گفته برخی نام همسر شیث؟ع؟ اقلیما بوده است )سمرقندی، ۱۴۱۶ق: 	 

ج۱، ص۳8۵(. او خواهـر دوقلـوی قابيـل بـود و قابيـل به جهـت ازدواج بـا او، هابيـل را 

کـه  کشـت )سـمرقندی، ۱۴۱۶ق: ج ۱، صـص۳8۳-۳8۴(. البتـه ايـن دیـدگاه بـا نظـری 

می گویـد اقلیمـا زن قابيـل شـد، در تضـاد اسـت: »قابيـل دسـت خواهـرش اقلیمـا را 
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کرد و پنهان شـد« )بغوی، ۱۴۲۰ق: ج ۲، ص۴۱؛ ابو الفتوح  گرفت و به سـرزمین عدن فرار 

رازی، ۱۴۰8ق: ج ۶، ص۳۴۷( و  صاحـب فرزنـدان بسـیاری شـد )ترجمـه تفسـیر طبـرى، 

گرفتار و  که در دسـت قابيـل  ج ۲، ص۳۹8(.۱ بنابرايـن شـیث نمی توانسـته بـه اقلیمـا 

فراری بوده، دسترسـی داشـته باشـد.

کـرد )مقاتـل 	  کـه بـا حضـرت شـیث ازدواج  لیـوذا: او خواهـر دوقلـوی هابيـل بـود 

که با قابيـل به دنیا  بـن سـلیمان، ۱۴۲۳ق: ج ۱، ص۴۷۱(. البتـه طبرسـی نـام دختـری را 

که  آمـد، لـوذا می دانـد و می گویـد: او زيباترين دختـر حضرت آدم بـود. او دختـری را 

با هابيل به دنیا آمد، اقلیما می داند. به گفته طبرسـی لوذا با حضرت هابيل ازدواج 

کـرد )طبرسـی، ۱۴۰۳ق: ج ۲، ص۳۱۴(. لوذا و لیوذا در نوشـتار بسـیار شـبیه یکدیگرند؛ 

ازاين رو احتمااًل خطای رسم الخطی رخ داده و لیوذا همان زيباترين دختر حضرت 

کرده اسـت. که پـس از مرگ هابيـل با حضرت شـیث ازدواج  آدم بـوده اسـت 

کـرد )طبرى ، 	  حـزوره: طبق قـول طبری، شـیث؟ع؟ بـا خواهـرش »حـزوره« ازدواج 

۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۶۳(. حضـرت شـیث ؟ع؟ خواهری دو قلو داشـت )کلینـی، ۱۴۲۹ق: 

کـه نامـش عـزورا بـود )محمـد بـن سـعد،  ج ۱۵، ص۲۷8؛ عیاشـی، ۱۳8۰ق: ج۱، ص۳۱۰( 

یخ طبری نام اين خواهر  ۱۹۹۰م: ج ۱، ص۳۲؛ طبرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۵۲(. در ترجمه تار

کـه او بـا شـیث؟ع؟  یـخ طبـری: ج ۱، ص۹8( و آمـده اسـت  حـزورا ذکـر شـده )ترجمـه تار

یـخ طبـری: ج ۱، ص۱۰۷(. بنابرايـن احتمـًا منظـور از ايـن حزوره  کـرد )ترجمـه تار ازدواج 

کـه در نگارش بـه اين صـورت درآمـده اسـت. البته قـول دیگری  همـان حـزورا باشـد 

کـه طبـق آن شـیث تنهـا والدت یافـت )طبـرى ، ۱۹۶۷م: ج ۱، ص۱۵۲؛  هـم وجـود دارد 

که شیث  طبرانی، ۲۰۰8م: ج ۲، ص۳8۲؛ علل الشرائع، ج ۱، ص۱۹(. بنا بر اين قول، حزوره 

کـرد، خواهـر دوقلوی شـیث؟ع؟ نبوده اسـت. بـا او ازدواج 

که نام همسر شـیث؟ع؟ را »حزوره« می داند، مقبول تر است؛ چون  در مجموع به نظر می رسـد، قولی 

نظر مخالفی برای آن ذکر نشده است.

کتاب در نسخه  طبرى، محمد بن جرير، جامع البیان فی تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(، بيروت،  ۱.   البته اين مطلب در متن عربی 
دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق یافت نشد.
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بررسی این دیدگاه
کرده اسـت، مـردی از امام سـجاد؟ع؟ پرسـید: آیا هابيـل و قابيل  که طبرسـی نقل  طبـق حدیثی 

کردنـد؟ امـام فرمـود: آرى، ايـن حکـم شـریعت آن روِز فرزنـدان آدم و خـاص  خواهـران خـود را حاملـه 

آنان بوده و بعدها خداى تعالی حکم حرمتش را نازل فرمود )طبرسی، ۱۴۰۳ق: ج۲، صص۳۱۴ و ۳۱۵(. 

کـه در آن امـام می فرمایـد: هابيـل و قابيل با خواهـران خود  کرده اسـت  قرب االسـناد نیـز حدیثی نقل 

کردند )حمیرى، ۱۴۱۳ق : ص۳۶۶(. ازدواج 

کُم  ّبَ ُقوا َر
َ

اُس اّت هَیا الّنَ
َ
عامه طباطبايی و آیت اهلل جوادی آملی در تفسـیر آیه اول سـوره نسـاء >يا أ

 َو ِنسـاًء<، ازدواج خواهر 
ً
کثيـرا ما ِرجـااًل   ِمْنُ

َ
ْوَجها َو َبـّث ـَق ِمْنـا َز

َ
َقکـْم ِمـْن َنْفٍس واِحـَدٍة َو َخل

َ
ـذی َخل

َّ
ال

و بـرادری را در خصـوص فرزنـدان آدم مجـاز و مطابـق شـریعت آن زمـان دانسـته اند )جـوادی آملـی، 

۱۳8۲ش: ج۱۷، ص۱۲۲؛ طباطبايـی، ۱۳۹۰ق: ج ۴، ص۱۳۷(؛ زيـرا در آن دوره، هیـچ انسـان دیگری برای 

کرد. ازدواج وجـود نداشـت و بـرای همیـن خداونـد اين نـوع ازدواج را حـال 

که همسـران انسـان ها را از  آیـات دیگـری از قـرآن هم اين دیـدگاه را تأييد می کننـد؛ ازجمله آیاتی 

ْم َبننَی 
ُ

واِجک ْز
َ
ْم ِمـْن أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
 َو َجَعـل

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسـک

َ
ْم ِمـْن أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
نفس یکسـان معرفـی می کننـد: >و اهَّلُل َجَعل

وَن )حنل:72(؛ و خداوند براى  ُفُر
ْ

باِطِل يْؤِمُنوَن َو ِبِنْعَمِت اهَّلِل ُهْم يک
ْ
 َفِبال

َ
يباِت أ ْم ِمَن الّطَ

ُ
َزَقک َو َحَفَدًه َو َر

شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه هايی به وجود آورد؛ 

کیزه هـا به شـما روزى داد؛ آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خـدا را انکار می کنند؟! >َو ِمْن  و از پا

ياٍت 
َ

ـًه ِإّنَ ف  ذِلَک ل ًه َو َرْحَ
َ

ْم َمـَوّد
ُ

 َبيَنک
َ

هیا َو َجَعـل
َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْسـک

ً
واجـا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسـک

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ک

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
آياِتـِه أ

وَن< )روم: ۲۱(؛ و از نشـانه هاى او اینکه همسـرانی از جنس خودتان براى شـما آفرید تا در  ـُر
َّ

ِلَقـْوٍم يَتَفک

گروهی  کنـار آنان آرامـش یابيد و میانتـان موّدت و رحمت قرار داد؛ در اين، نشـانه هايی اسـت بـراى 

 
ً
واجا ْز

َ
ْنعـاِم أ

َ ْ
، َو ِمـَن ال

ً
واجـا ْز

َ
ْنُفِسـکْم أ

َ
کـْم ِمـْن أ

َ
 ل

َ
ْرِض، َجَعـل

َ ْ
ـماواِت َو ال کـه تفکـر می کننـد. >فاِطـُر الّسَ

کرد و  ُؤکـْم ِفيِه<)شـورا:۱۱(؛ پدیدآورنـده آسـمان ها و زمیـن بـراى شـما از خـود شـما همسـرانی خلـق  يْذَر

که عدد شما بسیار می شود. پایان همسـرانی آفرید. در خلقت همسران اسـت  همچنین براى چهار

که همسـر انسـان از جنس خود انسـان اسـت. همچنین در آیه ۱ سـوره  ايـن آیـات نشـان می دهد 

« به معناى جداسازى به وسیله پاشیدن و امثال 
َ

کلمه »َبّث  َو ِنساًء<، 
ً
کِثيرا  

ً
ما ِرجاال  ِمْنُ

َ
نساء >َو َبّث

کـه نسـل موجود از انسـان، تنهـا منتهـی به آدم و همسـرش  آن اسـت. بنابرايـن از آیـه شـریفه برمی آیـد 
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می شـود و جـز ايـن دو نفـر، هیچ کـس دیگـرى در انتشـار ايـن نسـل دخالـت نداشـته اسـت؛ وگرنـه 

ا< )طباطبايـی، ۱۳۹۰ق: ج۴، صـص۱۳۷-۱۳۵(. ما َو ِمـْن َغْيِرِهٰ  ِمْنُ
َ

می فرمـود: > َو َبـّث

جمع بندی و نتیجه گیری
کـه ازدواج حضرت شـیث  کلـی دربـاره همسـر حضرت شـیث وجـود دارد: دیدگاهی  دو دیـدگاه 

کرده  که حضرت شـیث با حوری یا جـن ازدواج  که بر آن اسـت  بـا خواهـرش را می پذيرد و دیدگاهی 

که بـر اسـاس آنهـا فرزنـدان حضـرت آدم بـا خواهران  اسـت. مسـتند دیـدگاه نخسـت، روایاتـی اسـت 

کـه طبـق آنهـا ازدواج خواهـر و بـرادر با  کرده انـد . دیـدگاه دوم بـه روایاتـی اسـتناد می کنـد  خـود ازدواج 

هـم، از آغـاز خلقت حرام بوده اسـت. بنابراين حضرت شـیث نمی توانسـته خواهرش را به همسـری 

کرد. برگزینـد؛ ازايـن رو برای بقای نسـل بشـر به دسـتور خدا بـا حوری یـا جـن ازدواج 

دیدگاه دوم با برخی از ظواهر قرآنی و یافته های علوم تجربی هماهنگ نیست؛ حال آنکه دیدگاه 

یست شـناختی هم تأييـد می کنند.  کشـفیات ژنتیکـی و ز نخسـت را عـاوه بر روایـات، آیات قـرآن و 

گرفتن روایات و آیاتی  یست شناختی و در نظر  بنابراين به نظر می رسـد با توجه به مسـائل ژنتیکی و ز

که در دوره های مختلف  که همسر انسان را از نفس خود او می دانند و همچنین وجود نسخ احکام 

ی داده اسـت، دیـدگاه نخسـت بـه واقعیـت نزدیـک اسـت؛ یعنـی چنان کـه عالمانـی چـون عامه  رو

گفته انـد، ازدواج خواهر و بـرادری در خصوص فرزنـدان بافصل  طباطبايـی و آیـت اهلل جوادی آملـی 

حضرت آدم حرام نبوده اسـت. بنابراين همسـر حضرت شـیث را باید خواهرش حزوره بدانیم.

گرفته شـد؛ اما در  در اين تحقیق در بررسـی صحـت احادیث، معیار موافقت قرآن با آنها در نظر 

زمینـه سـند احادیـث تحقیق نشـد؛ ازايـن رو توجه بـه سندشناسـی احادیـث در پژوهش هـای بعدی 

توصیه می شـود.



69

سی
شنا

ت 
یس

و ز
ی 

دین
وم 

 عل
ظر

از ن
؟امهع؟ 

دم
ل آ

نس
اد 

تد
 ام

ث و
شی

ت 
ضر

 ح
اج

دو
از

فهرست منابع
کریم. ۱ قرآن 
یخ، بيروت، دار بيروت، ۱۹۶۵م.. ۲ ابن اثیر، الکامل فی التار
ابن بابویـه، علـی بـن حسـین ، االمامـة و التبصـرة مـن الحیـرة، قـم ، مدرسـة االمـام المهـدى عّجـل اهلل تعالـی فرجـه . ۳

الشـریف ، ۱۴۰۴ق .
کتابچی ، ۱۳۷۶ش .  . ۴ ابن بابویه، محمد بن علی ، االمالی، چاپ ششم، تهران، 
کبر غفارى، قم، جامعه مدرسین ، ۱۳۶۲ش .. ۵ ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال ، تحقیق علی ا
کتابفروشی داورى، ۱۳8۵ش.. ۶ ابن بابویه، محمد بن علی ، علل الشرائع، قم، 
کبر غفـارى، تهران، اسـامیه ، چـاپ دوم، . ۷ ابن بابویـه، محمـد بن علـی ، کمال الديـن و تمـام النعمة، تحقیـق علی ا

۱۳۹۵ق .
کبر غفارى، قم، دفتر انتشـارات اسـامی وابسـته . 8 ابن بابویـه، محمـد بن علـی ، من ال یحضـره الفقیه ، تحقیق علی ا

به جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم، چـاپ دوم، ۱۴۱۳ق .
ابوالفتـوح رازى، حسـین بـن علـی ، روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیر القـرآن ، مشـهد مقدس ، آسـتان قدس . ۹

رضـوى، بنیـاد پژوهش هـاى اسـامی، ۱۴۰8ق .
کثیر الدمشقی، البدایة و النهایة، بيروت، دارالفکر، ۱۹8۶م.. ۱۰ ابوالفداء، اسماعیل بن عمر بن 
ابواسـحق ابراهیـم بـن منصـور بـن خلـف نیشـابوری، قصص االنبیـاء؟مهع؟، تصحیـح احسـان یغمايـی، تهـران، . ۱۱

کتـاب، چـاپ هفتـم، ۱۳8۹ش. نگارسـتان 
یخ الیعقوبی، بيروت، دار صادر، بی تا.. ۱۲ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسی، تار
ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بيروت، دار احیاء التراث العربی ، ۱۴۲۱ق .. ۱۳
بغوی، ابو محمد حسـین بن مسـعود، تفسـیر بغوی )معالم التنزيل(، تحقیق مهدی عبدالرزاق، بيروت، دار احیاء . ۱۴

التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
تقـوی، سیدحسـین، »تأملـی پيرامـون فهـم نويـن تفسـیر قـرآن و نقـد دیـدگاه تحول پذيـری«، مجلـه علـوم اسـامی، . ۱۵

ش۱۳، ۱۳88ش.
ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان )تفسیر ثعلبی(، بيروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.. ۱۶
جوادی آملی، عبداهلل، تسنیم، قم، نشر اسراء، ۱۳8۲ش.. ۱۷
حکیم زاده، فرزانه، »زنان و پرسش ها«، نامه جامعه، ش۵۳، ۱۳8۷ش.. ۱8
حمیرى، عبد اهلل بن جعفر، قرب االسناد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السام ، ۱۴۱۳ق .. ۱۹
کبر، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵ش.. ۲۰ دهخدا، علی ا
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن ، بيروت، دارالقلم ، ۱۴۱۲ق.. ۲۱
راوندى، قطب الدين، قصص االنبیاء علیهم السام، تحقیق غام رضا عرفانیان يزدى، مشهد، مرکز پژوهش هاى . ۲۲

اسامی ، ۱۴۰۹ق .



70

98
ن 

ستا
 زم

م _
سو

ره 
ما

ش

کتاب، . ۲۳ یـخ انبیـاء: قصـص قـرآن از آدم تـا خاتم النبیيـن، چـاپ سـی ام، قـم، بوسـتان  تـی، هاشـم، تار رسـولی محا
۱۳۹۵ش.

یخ انبیا از آغاز آفرینش تا عروج حضرت عیسی، قم، انتشارات مبارک، ۱۳8۹ش.. ۲۴ سازندگی، محمد مهدی، تار
سلطانی رنانی، مهدی، »نسخ در قرآن از دیدگاه آیت اهلل معرفت«، الهیات و حقوق، ش۲۶، ۱۳8۶ش.. ۲۵
ى، بيـروت، دارالفکر، . ۲۶ سـمرقندى، نصـر بـن محمد، تفسـیر السـمرقندى المسـمی بحـر العلـوم ، تحقیق عمـر عمـرو

۱۴۱۶ق .
شهیدی، جعفر، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳8۵ش.. ۲۷
1. 

طباطبايی، محمدحسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات ، ۱۳۹۰ق.. ۲8
طبرانی، سـلیمان بن احمد، التفسـیر الکبیر؛ تفسـیر القرآن العظیم )الطبرانی(، اردن- اربد، دار الکتاب الثقافی ، . ۲۹

۲۰۰8م.
طبرسی، احمد بن علی ، االحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی ، ۱۴۰۳ق .. ۳۰
طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.. ۳۱
یـخ االمـم و الملـوک( ، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابراهیـم، . ۳۲ یخ الطبـری )تار طبـرى ، ابوجعفـر محمـد بـن جريـر، تار

بيـروت، دارالتـراث، چـاپ دوم، ۱۹۶۷م.
یخ طبرى، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.. ۳۳ طبرى، محمد بن جرير، تار
طبرى، محمد بن جرير، ترجمه تفسیر طبرى ، تصحیح حبیب یغمايی، تهران، توس ، چاپ دوم، ۱۳۵۶ش .. ۳۴
طریحـی، فخرالديـن بـن محمـد، مجمع البحريـن ، تحقیـق احمـد حسـینی اشـکورى، تهـران، مرتضـوى ، چـاپ . ۳۵

سـوم، ۱۳۷۵ش .
طوسی، محمد بن الحسن ، االمالی، تحقیق مؤسسةالبعثة، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴ق. . ۳۶
یخ انبیا از آدم تا خاتم، تهران، انتشارات اسام، ۱۳88ش.. ۳۷ عماد زاده، حسین، تار
تـی، تهـران، المطبعـة العلمیة، . ۳8 عیاشـی، محمد بن مسـعود، التفسـیر العیاشـی ، تحقیق سیدهاشـم رسـولی محا

۱۳8۰ق .
قمی، علی بن ابراهیم . تفسیرالقمی، تحقیق طیب موسوى جزايرى، قم، دارالکتاب ، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش .. ۳۹
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث ، ۱۴۲۹ق.. ۴۰
ما و خوانندگان، درس هايی از مکتب اسام، سال دوم، ش۳، ۱۳۳8ش.. ۴۱
مجلسی، محمدباقر، حیات القلوب، تحقیق سیدعلی امامیان، قم، انتشارات سرور، چاپ نهم، ۱۳88ش.. ۴۲
محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری، الطبقات الکبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب . ۴۳

العلمیة، ۱۹۹۰م.
محمد بن يوسف الصالحی الشامی، سبل الهدى و الرشاد فی سیرة خیرالعباد، تحقیق عادل احمد عبدالموجود . ۴۴

و علی محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلمیة، ۱۹۹۳م.



71

سی
شنا

ت 
یس

و ز
ی 

دین
وم 

 عل
ظر

از ن
؟امهع؟ 

دم
ل آ

نس
اد 

تد
 ام

ث و
شی

ت 
ضر

 ح
اج

دو
از

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بيست و سوم، ۱۳8۵ش.. ۴۵
مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از همکاران، تفسیر نمونه ، چاپ دهم، تهران، دارالکتب االسامیه، ۱۳۷۱ش .. ۴۶
کلمـات القـرآن الکریـم، تهـران، انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، . ۴۷ مصطفـوی، حسـن، التحقیـق فـی 

۱۳۶8ش.

48. Adam Johnstone. 2011. Biology. Oxford University Press. Page 6.
49. Daniel L. Rabosky. 2016. Reproductive isolation and the causes of speciation rate variation in nature. 

Biological Journal of the Linnean Society, Volume 118, Issue 1, Pages 13–25.
50. Ernst Mayr, 1977. Populations, Species, and Evolution An Abridgment of Animal Species and Evolution. 

Publisher: Cambridge, Massachusetts, [etc.] : Belknap Press of Harvard U.P. Pages 57 and 63.





تبیین شاخصه های اصحاب حکومت مهدوی 
با رویکرد تفسیری آیه 54 مائده

معصومه بهرامی1

چکیده
بـر اسـاس پيشـگويی قـرآن، جوامـع اسـامی و مسـلمانان در دوره  ای دچـار ارتـدادی باطنـی خواهنـد شـد و به جـای افراد 
کـرده، جایگزين می  شـوند. بنابرايـن امت اسـامی و به خصوص  که قـرآن ذکر  مرتـد، انسـان های دیگـری بـا خصوصیاتی 
کـه از نظر بنیه  هـای اعتقادی دچار ضعـف هسـتند، دوره ای از ارتداد یا برگشـت از ارزش  های دینـی را پيش  رو  جوامعـی 
گـروه جایگزين، امـکان پيشـگیری یا دسـت کم محدودکـردن ايـن ارتداد  خواهنـد داشـت. تبیيـن صفـات و ويژگی  هـای 
در اجتمـاع مسـلمانان و پـرورش انسـان  های متعهـد و شایسـته را بـه وجـود مـی  آ  ورد. در ايـن نوشـتار بـا روش توصیفـی و 
تحلیلی اين ويژگی  ها تبیين شده است. بر اساس آیه شریفه ۵۴ سوره مائده مهم ترين خصوصیت اين افراد محبوبيت 
یافت حـّب الهـی را یافته  انـد. محبت متقابـل بين اين قـوم و خداوند منشـأ  نـزد خداسـت. آنهـا شایسـتگی و ظرفیـت در
کافـران، جهـاد در راه خـدا و هراس نداشـتن از  صفـات دیگـر آنهـا شـده اسـت. فروتنـی بـا مؤمنـان، عزتمنـدی در مقابـل 
سرزنش مامتگران، آنها را در راه رسیدن به هدف و بازگشت به ارزش  های دینی و تشکیل جامعه اسامی موفق می  کند.

گان: ارتداد، قوم جایگزين، محبوبيت الهی، ارزش های دینی. کلید واژ

M.bahrami1343@gmail.com .گرایش تفسیر تطبیقی ۱.   استاد حوزه و دانشگاه، دارای مدرک سطح ۴ 
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مقدمه
یشـه اصلی  یـت در آیـات متعـددی مطرح شـده اسـت. بـا توجه بـه اینکه ر در قـرآن مسـئله مهدو

ی بيـش از  یـت در قـرآن در بيـش از صـد آیـه بيـان شـده اسـت، لـزوم توجـه بـه آیات مهـدو تفکـر مهدو

پيـش احسـاس می  شـود. در تفسـیر ايـن آیـات، روایـات فراوانـی از پيامبـر؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟مهع؟ نقـل 

که بنا بر آنها حکومت امام مهدی؟ع؟ در آخرالزمان، همان حکومت مستضعفان و صالحانی  شده 

که در قرآن به آن بشـارت داده شـده اسـت. اسـت 

کـه جهـان پـر از  یـت بيـان شـده اسـت؛ یعنی ايـن وعـده الهـی  در برخـی از آیـات، اصـل مهدو

عدالـت خواهـد شـد و بدی هـا از بيـن خواهـد رفـت و در بعضـی دیگـر از خصوصیـات یـاران آن 

که به دورشـدن مسلمانان از اسام  حضرت سـخن آمده است. آیه ۵۴ سـوره مائده از آیاتی است 

گذاشـتن ارزش هـای اسـامی در جامعـه و تعلـق اراده خداونـد بـه جایگزینـی قومـی صالح  پـا  و زير

ِت اهَّلُل ِبَقـْوٍم 
ْ
 ِمْنکـْم َعـْن ديِنـِه َفَسـْوَف يـأ

َ
ذيـَن آَمُنـوا َمـْن يْرَتـّد

َّ
هَیـا ال

َ
و ارزشـمند داللـت می  کنـد: >يـا أ

ِئٍ  ْوَمَة ال
َ
يَن جیاِهُدوَن ف  َسـبيِل اهَّلِل َو ال خیاُفوَن ل کاِفر

ْ
 ال

َ
ٍة َعـى ِعّزَ

َ
ْؤِمننَی أ ُ  الْ

َ
ٍة َعـى

َّ
ِذل

َ
وَنـُه أ ـْم َو حِیّبُ ُ حِیّبُ

که ایمـان آورده اید، هرکس از شـما از  کسـانی   اهَّلِل يْؤتيِه َمْن يشـاُء َو اهَّلُل واِسـٌع َعلـٌم؛ اى 
ُ

ذِلـک َفْضـل

کـه آنان را دوسـت مـی دارد و آنـان [نیز]  گروهـی [دیگر] را مـی آورد  ديـن خـود برگـردد، بـه زودى خـدا 

کافـران سـرفرازند. در راه خـدا جهـاد می کننـد  او را دوسـت دارنـد. [اینـان ] بـا مؤمنـان، فروتـن [و] بـر 

و از سـرزنش هیـچ مامتگـرى نمی ترسـند. ايـن فضـل خداسـت. آن را بـه هرکـه بخواهـد می دهـد، 

گشایشـگر داناسـت.< و خـدا 

یـت، تحقیق  های بسـیاری انجام شـده اسـت؛ اما با  در خصـوص ابعـاد مختلـف موضـوع مهدو

گرفت، موضوع اين مقاله در دو مقاله به طور مشـخص بررسـی شده است. مقاله  که صورت  تتبعی 

اول بـا عنوان »ويژگی  های یاران خاص امام زمان؟ع؟« اثر نعمت اهلل يوسـفیان، درباره یاران حضرت 

مهـدی؟ع؟، ماهیـت یـاران خـاص و خصوصیـات آنـان تدويـن شـده اسـت. تفـاوت ايـن پژوهش با 

یکـرد تفسـیری آن اسـت. مقالـه دوم بـا عنـوان »بررسـی تفسـیر آیـه ۵۴ سـوره مائـده  مقالـه مذکـور در رو

کـه در آن مفهوم حـّب الهی  در متـون عرفانـی« از خانـم مریـم آیـاد، در پـی نشـان دادن جریانـی اسـت 

کریم و تحلیل نوشـته های متون تفسـیری و  تبیين می شـود. اين مقاله همـراه با تأويل عارفان از قرآن 

کار تحقیق  غیرتفسیری عرفانی درباره آیه مذکور است. هرچند اين مقاله تفسیر آیه مذکور را اساس 
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که پژوهش حاضر نگاهی  کرده اسـت؛ در حالی  خود قرار داده اسـت، تنها تفاسـیر عرفانی را بررسـی 

تطبیقی به تفاسـیر مختلف شـیعه و اهل سـنت دارد.

کـه مفاهیـم بلنـد و  یـت اسـت  آیـه ۵۴ سـوره  مائـده، معـروف بـه آیـه ارتـداد، از آیـات مهـم مهدو

قابل تأملی دارد. در مقاله حاضر برای تبیين مفاد آن ابتدا مفهوم ارتداد و سـپس شـأن نزول و معرفی 

قـوم مذکـور در آیه بيان می  شـود. در پایان نیـز ويژگی  های قوم جایگزيـن بيان خواهد شـد. تبیين اين 

صفات و ويژگی  ها، مسـلمانان را از خطر ارتداد و راه پيشـگیری از آن مطلع می  کند و امکان پرورش 

انسـان  های متعهـد را به وجـود می آورد.

1.مفهوم شناسی ارتداد
ارتداد در لغت به معنای برگرداندن است. اْرِتَدادًا [رّد] الشی َء: آن چیز را برگردانید. »الرد: صرف 

الشـی ء و َرْجُعـه« )ابن منظـور، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص۱۷۲(. ارتـداد در اصطـاح به معنای بازگشـت از دين به 

کفر بعد ِإسـامه«  )همان(.  فـان عن دینه، ِإذا 
َ

کفر اسـت: »و ارتّد

کفـرى دیگر  که ایمانـش مسـبوق به  ارتـداد بـه دو نـوع ملـی و فطـری تقسـیم می  شـود. شـخصی را 

کفـر قبلی خود  کافـر بوده، سـپس ایمـان آورده و دوباره به  که  کسـی  باشـد، مرتد ملـی می گویند؛ مثل 

کـه ایمانش مسـبوق  کیش قبلی خود برگشـته اسـت. شـخصی را  کـه در حقیقـت بـه ملـت و  برگـردد 

کفـر  کـه قبـل از اسـامش هیـچ سـابقه  کفـر نباشـد، مرتـد فطـرى می نامنـد؛  مثـل مسـلمان زاده اى  بـه 

کافر شـده اسـت. اين نام گذارى اصطاحی شـرعی اسـت و در عرف متشـرعه مطرح  نداشـته و بعد 

شـده اسـت )نک طباطبايـی،۱۳۹۰ق، ج ۵، ص۳۷۹(.

کـه شـخص  واژه »ارتـداد« در ايـن آیـه نمی  توانـد به معنـای اصطاحـی باشـد؛ یعنـی بـه ايـن معنـا 

کامل از خدا برگردد و منکر او شود یا از اسام و دینش برگردد؛ زيرا در اين صورت از آیات قبل  به طور 

منقطع شـده و ارتباط معنايـی بين آیات مذکور از بيـن می رود. با توجه به سـیاق آیات، در حقیقت 

گرچه شخص مانند منافق، به ظاهر مسلمان باشد.  ارتداد در اين آیه، دوستی با دشمنان خداست، 

گر  که ا ی معتقد اسـت  کرده اسـت. و عامـه طباطبايـی در تفسـیر المیـزان اين مسـئله را اثبـات 

یگردانی از دين باشـد، در اين صورت آیه مذکور با آیات  مراد از ارتداد، اصطاح دینی آن مبنی بر رو

قبل بی ربط خواهد بـود ) طباطبايی،۱۳۹۰ق، ج ۵، ص۳۷۹(.
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بنابراين ارتداد در اینجا به معنای برگشـت از اصول اعتقادی نیسـت، چنان که در فقه مصطلح 

کلی هرکس  که برگشت از ارزش ها معنا می دهد. بنابراين به طور  است؛ بلکه اصطاحی قرآنی است 

 ِمْنکْم َعْن دیِنِه« خواهد بود.
َ

یگردان شود، مصداق »َمْن يْرَتّد از ارزش های دینی رو

2. شأن نزول و معرفی قوم مذکور در آیه
گـروه  گـروه و جریـان فکـری، یعنـی جریـان ارتـداد و جریـان  آیـه شـریفه بيان کننـده وضعیـت دو 

که از   ِمْنکْم َعـْن دیِنِه« جریانی اسـت 
َ

جایگزيـن آنها اسـت. بنا بـر آنچه بيان شـد، مصداق»َمْن يْرَتـّد

ِت اهَّلل ِبَقْوٍم< یعنی قوم جایگزين، 
ْ
یگردان شـده اند؛ اما اینکه مصداق >َفَسـْوَف يأ ارزش های دینی رو

گروهی هسـتند، قابل بررسـی اسـت. چه 

متأسـفانه بعضـی از مفسـران توجهـی بـه ايـن آیـه مهـم نداشـته و آن را تفسـیر نکرده  انـد. در ايـن 

زمینـه طـرح دیدگاه هـای تفسـیری راهگشـا خواهـد بـود.

1-2.بررسی دیدگاه های مفسران اهل سنت
1-1-2. ابن قتیبه )درگذشت 276ق (

ابن قتیبه از مفسران اهل سنت هیچ اشاره  ای به آیات ۵۳ تا ۶۳ سوره مائده نمی  کند. قابل توجه 

گرایش اين مفسـْر ادبی، لغوی و واژه شـناختی اسـت؛ اما  کـه آیه والیت بين ايـن آیات اسـت.  اسـت 

کرده اسـت،  ی در آیـات دیگـر بـه مبانـی اعتقـادی مذهـب خـود اشـاره  کـه و وقتـی ماحظـه می  شـود 

که حتی مفسـران اهل سـنت  که چـرا در خصـوص آیات مهـم اين سـوره  ايـن سـؤال بـه ذهن می  رسـد 

کرده اسـت. از آنهـا صرف نظر نکرده اند، سـکوت 

2-1-2. طبری )درگذشت 310ق (
کـرده تـا حقیقت  کـرده اسـت.او هـر نقلـی را بيان  طبـری نیـز بسـیار متعصبانـه بـا ايـن آیـه برخورد 

ی اقوال مختلفـی را همچون نزول آیه دربـاره ابوبکر و اصحابش، اهل  قـوم جایگزيـن مخفی بماند. و

کرده )طبـری،۱۴۱۲ق، ج ۶، ص۱8۲( و در پایان  یمن، قوم ابوموسـی اشـعری و انصار رسـول اهلل؟ص؟ بيان 

بـا اسـتناد بـه روایت نبـوی، نظـر صحیح را اهـل یمـن و قوم ابوموسـی اشـعری دانسـته اسـت: »و أولی 

ی بـه الخبر عـن رسـول اهلل صلی اهلل علیـه و سـلم أنهم أهل  القـوال فـی ذلک عندنـا بالصـواب، ما رو
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الیمن قوم أبی موسـی الشـعری« )همـان، ص۱8۵(. 

ِذيـَن يِقيُمـوَن 
َّ
ِذيـَن آَمُنـوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ـا َوِليکـُم اهَّلُل َو َرُسـول

َ
ی در آیـه بعـد یعنـی آیـه والیـت >ِإّن تعصـب و

کُعوَن<  نیز به روشـنی مشـهود است. شیوه اين مفسر در آنجا هم همین  کاَة َو ُهْم را َة َو يْؤُتوَن الّزَ ال الّصَ

که ابتـدا اقـوال مختلف را ذکـر می  کنـد. او ضمن اینکـه می  گوید آیـه درباره عبـادة بن صامت  اسـت 

نازل شـده، از وجود اختاف در خصوص مصاديق آن سخن می گوید و نام علی بن ابی طالب؟ع؟ 

گـر به علت وجود  را هـم مطـرح می کنـد )همان، ص۱8۶(. سـپس یا دیـدگاه اصلـی را بيان نمی  کنـد یا ا

کنـد، آن را تنهـا در حـّد یـک مصـداق  می  پذيرد )همـان(. اين  روایـات متعـدد نتوانـد از آن صرف نظـر 

برخـورد نیـز قابل تأمل و تعمق اسـت و جـای تعجب دارد.

3-1-2. فخر رازی )درگذشت 606 ق ( 
فخر رازی بررسی شأن نزول آیه موردبحث را در»المسألة الرابعة« با اشاره به اختاف در تشخیص 

قوم جایگزين  با طرح یک سـؤال بيان می  کنـد )فخـر رازی،۱۴۲۰ق، ج ۱۲، ص۳۷8(.  او نیز دیدگاه های 

کرده اسـت، همچون نـزول آیه دربـاره ابوبکـر و اصحابش، اهـل یمن، قوم  کـه طبـری نقل  مختلفـی را 

ابوموسـی اشـعری و انصار رسـول اهلل؟ص؟ بيان می  کند. دو دیـدگاه دیگر را هم اضافـه می کند: دیدگاه 

کـه طبـق  کـه آیـه دربـاره مـردم فـارس اسـت. ايـن دیـدگاه بـه روایتـی اسـتناد دارد  نخسـت ايـن اسـت 

کـرم؟ص؟ دربـاره آیـه سـؤال شـد، دسـت خـود را بـر شـانه سـلمان فارسـی زد و فرمـود:  آن وقتـی از نبـی ا

گـر ديـن در ثریا باشـد، مردانـی از فارس بـه آن دسـت می  یابند  کـرد: ا ايـن مـرد و قـوم او. سـپس اضافه 

که آیـه در شـأن امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نازل شـده اسـت. فخر رازی  )همـان(. دیـدگاه دوم ايـن اسـت 

بـرای ايـن نظـر دو دلیل نقـل می  کند:

اول اینکـه در جنـگ خیبـر پيامبـر؟ص؟  پـس از ناتوانـی بعضـی از اصحـاب و انتخـاب حضـرت 

کـه خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و خدا و  کسـی می  دهـم  علـی؟ع؟ فرمـود: »فـردا پرچـم را به دسـت 

ِت اهَّلُل ِبَقْوٍم 
ْ
رسـولش نیز او را دوسـت دارند.« اين مطلب همـان صفت مذکور در آیه یعنی>َفَسـْوَف يـأ

وَنُه< اسـت. ْم َو حِیّبُ ُ حِیّبُ

کـه اين آیه  کـه آیٔه بعد در شـأن حضـرت علی ؟ع؟ اسـت. پس بهتر اسـت  دلیـل دوم ايـن اسـت 

را هـم مربوط بـه آن حضرت بدانیـم )همان(.

کنـد و بـرای همیـن اشـاره  ای  کتمـان  چنان کـه ماحظـه شـد، ايـن مفسـر نتوانسـت حقیقـت را 
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گـذرا به آن داشـت. او هـر دو دلیل را در آخـر با توجیهـی رد می کنـد و نمی پذيرد و در  کوتـاه و  هرچنـد 

گرفته باشـد. که فقط می  تواند از تعصب سرچشـمه  نهایـت مطالب خـاف واقعی را مطرح می کنـد 

فخـر رازی ايـن آیـه را از محکم  تريـن داليـل بـر رد مذهـب امامیـه می  دانـد و اين گونـه اسـتدالل 

کردنـد، مرتدند و طبـق اين آیـه باید  که بـه خافت ابوبکـر اقـرار  کسـانی  کـه طبـق نظر شـیعه،  می  کنـد 

کـه نه تنها  کـرده و از بيـن می  بردنـد؛ در حالـی  گروهـی بـا آنهـا مبـارزه می  کردنـد و اعتقادشـان را باطـل 

کـه از بيان  کسـانی هسـتند  چنیـن مسـئله  ای رخ نـداد؛ بلکه ضـّد آن اتفـاق افتاد. بنابراين شـیعیان 

عقایـد باطلشـان منـع شـده اند )همـان(.

یادی با  که بـه توضیح نیـاز ندارد؛ زيـرا اواًل عـده ز نادرسـتی ايـن اسـتدالل به قدری واضح اسـت 

کـه به شـدت سـرکوب شـدند؛ ثانیـًا خـود امـام علـی در برابـر عمـل باطـل آنها  کردنـد  ابوبکـر مخالفـت 

در سـقیفه اعتراض نمـود؛ اما به علت خطر نابودی اسـام و جلوگیـری از تفرقه بين مسـلمانان، برای 

کرد. مدتـی به ناچار سـکوت اختیـار 

ی برای القای نظر خود مبنی بر نزول آیه در خصوص ابوبکر، به اين مسئله استناد  در مقام دوم، و

که توسـط ابوبکر انجام شـده و امکان ندارد  که آیه به محاربه بـا مرتدين اختصاص دارد  کـرده اسـت 

ی دادن اين  که مراد رسـول خدا باشـد؛ زيـرا پيامبر با مرتدين جنگ نکرده اسـت. همچنین آیه بـه رو

محاربـه در زمـان آینـده اشـاره دارد و افـراد موجـود در زمـان نزول ايـن خطـاب، ازجملـه آن حضرت را 

شامل نمی شود )همان،ص۳۷۹(.

کـه ابوبکر هم در زمان نزول آیه وجود داشـته، بسـیار نابخردانه پاسـخ  ی در پاسـخ به اين سـؤال  و

که بـا ابوبکر برضـد مرتدين جنگیدنـد، در زمـان نزول آیه وجـود نداشـتند. همچنین  می  دهـد: قومـی 

ی در زمان نزول آیه حضور داشته است، اما استقال در جنگ و امر و نهی نداشته است.  هرچند و

پس سـؤال بی مورد اسـت و آیه نمی  توانـد درباره پيامبر؟ص؟ باشـد. در ادامه می گویـد آیه در خصوص 

حضرت علی؟ع؟ هم نیسـت؛ زيرا او با مرتدين جنگ نکرد. برای تحلیل اين نظریه بی اسـاس الزم 

اسـت ابتدا ادعای محاربه ابوبکر با مرتدين بررسـی شود.

کـه ادعای جنـگ ابوبکر بـا مرتدين صحیح نیسـت؛ زيرا  بررسـی ها در ايـن زمینه نشـان می  دهد 

اواًل آنهـا مرتـد نبودنـد؛ بلکـه فقـط می  گفتنـد مـا زکات را بـه فقرای محـل خود می  دهیـم و تـو را خلیفه 

نمی  دانیـم؛ ثانیـًا ابوبکـر و اصحابـش داراى صفـات مذکـور در آیـه نبودنـد. برای مثـال خالد بـن ولید 
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کند، ولی ابوبکر  که عمر خواسـت بر او حد جـارى  کرد  که سـرکرده لشـکر بود، آن قدر جنایت و ظلم  

وَنه< باشند )نک طیب،۱۳۷8، ج ۴، ص۳۹۹(. م و حِیّبُ ُ نگذاشت. اين افراد نمی  توانند مصداق >حِیّبُ

گـروه پيروز  بعـد از اجتمـاع سـقیفه بنی سـاعده، تاش سـرکوب گرانه ای جهـت تثبیـت موقعیت 

کوشـش بـرای اجبـار افـراد بـه پذيـرش خافـت ابوبکـر به هر وسـیله  کـه در رأس آن،  صـورت پذيرفـت 

ممکـن حتـی قتـل بـود. پـس ادعـای محاربـه ابوبکـر بـا مرتديـن، بی  اسـاس و امـری سـاختگی جهت 

رسـیدن به اهـداف سیاسـی بوده اسـت. 

کمال تعصب  ی در  دلیـل دوِم فخـر رازی در اثبات نظـرش ضعیف تر از دلیل نخسـت اسـت. و

و به اجبـار ضمـن اینکـه محاربه حضرت علـی؟ع؟ با مرتديـن )مخالفـان امامت( را می  پذيـرد، ادعا 

کـه محاربـه ابوبکـر باالتـر از محاربـه علـی اسـت )فخـر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۲، ص۳8۰(. او سـپس  می  کنـد 

بـرای اثبـات امامـت خلیفه اول بـه آیه اسـتناد می  کنـد )همان(.

۴-1-2. آلوسی )درگذشت 1270ق (
ی معتقد اسـت اين قوم اهل یمن هستند.  آلوسـی هم در اين میداْن متعصبانه تاخته اسـت. و

البته دیدگاه های دیگر مانند نزول آیه درباره ابوبکر و اصحابش، قوم ابوموسی اشعری و انصار رسول 

اهلل ؟ص؟ را هـم نقـل می  کند، و آنها را رّد نمی  کنـد؛ اما هنگام نقل نظر امامیه مبنی بـر اینکه مراد از آیه 

حضرت علی؟ع؟ و همراهانش در واقعه جمل و صفین یا حضرت مهدی؟ع؟ و پيروانش هستند، 

کاذب می داند )آلوسـی، ۱۴۱۵ق،  کـرده و آنها را اقوالی بدون سـند و روایاتـی  با تندی و شـدت برخورد 

 َغيَرکْم< 
ً
 َقْومـا

ْ
ْوا يْسـَتْبِدل

َّ
ی روایـت منسـوب به پيامبـر؟ص؟ را مربوط به آیـه >َو ِإْن َتَتَول ج ۳، ص۳۳۰(. و

که آیه درباره ايرانیان است، توهمی بيش نیست )همان(. گفته است: اين قول  )محمد: ۳8( دانسته و 

۵-1-2. رشید رضا )درگذشت 13۵۴ق (
رشید رضا بعد از ذکر ارتداد مردم بعد از وفات رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله( ابوبکر و اصحابش 

را محاربه کنندگان با اين ارتداد و مصداق آیه معرفی می  کند: >فالقوم الذين حیبم اهَّلل و حیبونه عى 

هذا هم أبو بکر و أصحابه الذين قاتلوا أهل الردة< )رشید رضا،۱۴۱۴ق، ج ۶، ص۴۳۵(؛ البته جالب توجه 

کرده اسـت؛ یعنی اینکه  کـه در واقع ردی بر نظرش اسـت، نیز بيان  ی نحـوه ارتداد آنها را  که و اسـت 

گفـت: آنها  آنهـا نمـاز می  خواندنـد و فقط بـه ابوبکـر زکات نمی  دادند )همـان(. طبق اين قـول می  توان 

که منظور  ی اين قول را  در واقع با حکومت وقت مشکل داشتند، نه اینکه از دين بازگشته باشند. و
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که منظور از قوم در آیه  مردم فارس و قوم سلمان اند،ضعیف دانسته است. همچنین اين دیدگاه را 

کرده  به دلیل روایت مذکور از پيامبر(صلی اهلل علیه وآله(  در فتح خیبر، حضرت علی؟ع؟ باشـد، رد 

که قوم بر فرد اطاق نمی  شود )همان،ص۴۳۶(. و برای اثبات نظرش به اين دلیل استناد   کرده است 

که مسائل به شیوه صحیح تحلیل شود.  به نظر می  رسد تعصبات فکری مفسر اجازه نداده است 

ی در تفسیر آیه وقتی ابوبکر را مطرح می  کند، او را با اصحابش مصداق آیه معرفی  که و گفتنی است 

که در لفظ قوم مطرح شده، پيش نیاید؛ اما حضرت علی؟ع؟ را تنها نام می  برد؛  می کند تا مشکلی 

حال آنکه در تفاسیر، از حضرت و اصحابش با هم به عنوان مصداق آیه نام برده شده  است و روایت 

پيامبر؟ص؟ در جنگ خیبر به عنوان مؤید آن ذکره شده است )نک طبرسی،۱۳۷۲ش،ج ۳،ص۳۲۱(.

کـه می   گویـد: غالیان شـیعه ابوبکر  رشـید رضـا در بيـان مطلب تـا آنجا تعصـب به خـرج می  دهد 

کـه علـی بـا ابوبکـر بـود و بـا او نجنگیـد. او از همیـن  و بعضـی صحابـه را مرتـد دانسـته  اند، در حالـی 

کفار فـارس بـرای انتقـام از ابوبکر و عمـر در فتـح سرزمین هایشـان ايـن مطالب را  کـه  نتیجـه می  گیـرد 

کرده  انـد )رشـید رضـا،۱۴۱۴ق، ج ۶، ص۴۳۶(.  بيـان 

 6-1-2. ابن عاشور )درگذشت  139۴ق (
کـه آیـه را فقـط در  ابن عاشـور در التحريـر و التنويـر، نه تنهـا از شـأن نـزول آیـه سـخن نمی  گویـد، 

حـّد جملـه معترضـه بين آیـات قبـل و آیـه والیت یعنـی آیـه ۵۵ مطـرح می  کنـد )ابن عاشـور، بی تـا، ج ۵، 

ص۱۳۴(. او حتـی چشـمش را بـر آیه والیـت بسـته و آن را در نهایـِت تعصب تفسـیر می کنـد؛ البته در 

آخـر به جهـت آنکـه در روایـات متعـددی حضـرت علـی؟ع؟ مصـداق آیـه معرفـی شـده   اسـت، از آن 

حضـرت نـام می  بـرد؛ ولـی ابوبکـر، مهاجـران و انصـار را هـم اضافـه می  کنـد )همـان، ص۱۳۹(.

2-2. بررسی دیدگاه های مفسران شیعه
1-2-2. متقدمان

کام مفسـران، دربـاره شـأن نـزول ايـن آیـه، دیدگاه هـای مختلفی ذکر شـده  در روایـات اسـامی و 

کـه از طـرق شـیعه و اهل سـنت وارد شـده، نـزول ايـن آیـه درخصـوص  اسـت. در بسـیاری از روایـات 

ی  کثین«، »قاسطین« و »مارقین« دانسته شده است: » المرو علی؟ع؟ در فتح خیبر یا مبارزه او با »نا

عن الباقر و الصادق؟امهع؟: أن هذه اآلیة نزلت فی علی؟ع؟« )شیبانی،۱۴۱۳ق، ج ۲، ص۲۲8(. در برخی 
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از روایـات سـلمان و هم وطنانـش ذکـر شـده اند )طبرسـی،۱۳۷۲ق،  ج ۳، ص۳۲۱(. روایـات دیگـری هـم 

کـه بـا تمـام قـدرت در برابـر مرتديـن از حـق و عدالت  نـزول آیـه را دربـاره یـاران مهـدى؟ع؟ دانسـته اند 

می  ایسـتند و جهـان را از ایمـان و عـدل و داد پـر می  کننـد. به جهـت تنوع روایـات برخی از مفسـران از 

کاشـانی،۱۴۱۵ق، ج ۲، ص۴۴(. گفته انـد ) فیـض  عام بودن آیه سـخن 

برخـی از مفسـران در تبیيـن مفهـوم ارتـداد جامعـه می گوینـد آیـه شـریفه داللـت می کنـد بـر اینکـه 

جمعـی از مؤمنـان مرتد خواهند شـد و مـراد از ارتداد رجوع از دين اسـت؛ خواه به صـورت انکار همه 

دين و احکام اصول و فروع باشد، خواه به صورت انکار بعضی از احکام دين و ایستادگی در مقابل 

موضـوع امامت و خروج بر امام )حسـینی جرجانـی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص8۴(.

کسـانی هسـتند. اهل بيت؟مهع؟  گروه جایگزين چه  که  از طرفی با مراجعه به روایات پی می بریم 

آیـه را بـر اصحـاب امـام  زمـان  ؟ع؟ تأويـل نموده انـد؛ ازجملـه در روایتـی سـلیمان  بـن  هـارون عجلـی 

که فرمود: »همانا صاحب اين امر، هم خودش محفوظ اسـت  می گویـد: از امام  صادق  ؟ع؟ شـنیدم 

گـر تمـام مـردم از بيـن برونـد، خداونـد متعـال اصحـاب او را  و هـم ايـن امـر برایـش محفـوظ می مانـد. ا

 
ّ

ذيـَن آَمُنوا َمـن يرَتَد
َّ
کـه خداوند در خصوصشـان فرمـود: »یا َايهـا ال گـرد او جمـع می کند. آنها هسـتند 

ِمنُکم َعن دیِنـِه...« )بحرانـی،۱۴۱۵ق، ج۲،ص۴۷۳(.

یت و حرف »فاء« براى تنبیه است؛  کلمه »َفَسوف« دلیل تحقق و ثبوت وعده است، نه دلیل فور

گـروه جایگزيـن  کـه آمـدن  کـه ارتـداد ایشـان موجـب آمـدن همـان قـوم اسـت؛ امـا ايـن را  بـه ايـن معنـا 

کلمه »فسـوف«  بافاصلـه پـس از ارتـداد آنها اسـت یا بـا فاصلـه زمانی صـورت می گیـرد، نمی تـوان از 

فهمیـد؛ هرچند در هر دوره، پـس از طغیان مردم خداوند به واسـطه امامان معصـوم؟مهع؟ دين خود را 

آشـکار و ابطـال باطل را واضح نموده اسـت، خـواه با قتال، خواه با نشـر ديـن )همان(.

 در بعضـی از تفاسـیر بـا اسـتناد بـه روایـت علـی بـن ابراهیـم مصـداق آیـه اصحـاب حضـرت 

مهـدی؟ع؟ دانسـته شـده اسـت: »هـو مخاطبـة لصحـاب رسـول اهلل ؟ص؟ الذيـن غصبـوا آل محمـد 

وَنُه اآلیة، قـال: نزلت فی القائم  ُهْم َو یِحّبُ ِتی اهلُل ِبَقـْوٍم یِحّبُ
ْ
؟ص؟ حقهـم، و ارتدوا عن دين اهلل َفَسـْوَف یأ

و أصحابـه، یجاهـدون فـی سـبیل اهلل، و ال یخافـون لومـة الئـم« )بحرانـی،۱۴۱۵ق، ج ۲، ص۳۱۵(. طبق 

ايـن روایـت، آیـه دربـاره مهـدى موعـود؟ع؟ و اصحـاب او اسـت. قسـمت اول آیـه، خطـاب اسـت بـه 

کردند. شاید بتوان  کشتند و حقشان را غصب  کردند، آنها را  که به خاندان پيامبر؟ص؟ ظلم  کسـانی 
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کـه خداوند آوردنشـان را وعـده می دهد، بایـد در وقت نازل شـدن آیه،  کـه قومی  کرد  چنیـن برداشـت 

که تـا روز قیامـت، بر اين صفات هسـتند، شـامل می  شـود  کسـانی را  موجـود نباشـند. بنابرايـن تمـام 

)طبرسـی،۱۳۷۲ش،  ج ۳، ص۳۲۲(.

2-2-2. متأخران 
کرده  اند. آنها معتقدند  مفسران معاصر نیز مانند متقدمان اقوال مختلفی درباره مصداق آیه ذکر 

که سـیره قرآن اسـت، مفهومی  که روایات مذکور در تفسـیر آیه، با هم تضاد ندارند؛ زيرا آیه همان طور 

که علی؟ع؟ و سـلمان فارسـی مصداق  هـاى مهم آن هسـتند. بنابراين  ـی و جامـع را بيـان می  کند 
ّ
کل

که چنین ويژگی هايی داشـته باشند، شامل می  شـود، هرچند در روایات از آنها  کسـان دیگرى را هم 

کـه هیچ گونه  کـه تعصب  هـاى قومـی در خصـوص ايـن آیـه، افـرادى را  ذکـرى نیامـده باشـد. افسـوس 

شایسـتگی ای ندارنـد و هیچ یـک از صفـات فـوق در آنهـا وجـود نـدارد، مصـداق و شـأن نزول آیـه 

یخی خود، اسـام را به سـوی  کم نظیـر و تار که بـا حماقت  که ابوموسـی اشـعرى را  شـمرده  اند؛ تـا آنجـا 

کشـانید و حضـرت علـی؟ع؟ را در تنگنايـی سـختی قـرار داد، از مصاديـق آن پنداشـته اند  پرتـگاه 

)مکارم شـیرازی، ۱۳۷۱ش،ج ۴، ص۴۱۷(.

کـرده اسـت. او ضمـن نقـل روایـات  عامـه طباطبايـی نکتـه مهمـی را در زمینـه ايـن آیـه مطـرح 

کـه اين ارتـداد جمعی اسـت، نه فـردی و مـراد از قومی  مذکـور در خصـوص شـأن نزول، معتقد اسـت 

کـه خداونـد وعـده آمدنشـان را داده اسـت، اشـخاص نیسـتند:

که  کسـانی اسـت  کام بيـان پيروزشـدن دين به وسـیله ايـن قوم در مبارزه با  »سـیاق 

گروه گرايی می بينند و به همین امید با دشمناِن دين دوستی می کنند؛  پيروزى را در 

کلمه »قـوم« و آوردن اوصـاف و افعال آنها بـا صیغه جمع،  و نیـز تعبیـر از آن مـردم به 

که خدا وعده آوردنش را داده، مردمی هسـتند  که آن قومـی  ِاشـعار بـه اين معنا دارد 

کـه خـداى  کـه دسـته جمعی می آینـد نـه تک تـک و دوتادوتـا، و منظـور ايـن نیسـت 

که او را دوسـت دارد و  تعالی در هر زمانی و قرنی شـخصی را به یارى دين می گمارد 

کفاْر قدرتمند  که در برابر مؤمنان خاضع و در برابر  او خدا را دوسـت دارد؛ شـخصی 

و شکسـت ناپذير اسـت و در راه خـدا جهـاد می کنـد و از سـرزنش هیـچ مامت گرى 

که چنین مردمی با اینکه خودشـان  نمی هراسـد. مطلب قابل توجِه دیگر اين اسـت 
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می آیند، خدا آمدن آنها را به خود نسـبت داده و فرموده است: خدا آنان را می آورد. 

که خدا آنان را خلق می کند؛ زيرا تنها آنان نیستند  اين مسئله به معناى آن نیسـت 

کـرده اسـت؛ بلکه بـه اين  کل جهـان را خـدا خلـق  کـه خالقشـان خـدا اسـت، بلکـه 

که به دست آورند،  که خداى تعالی آنان را برمی انگیزد تا در هر فرصتی  معنا است 

کرده اسـت«  کـه ایشـان را به چنیـن افتخـارى مفتخر  کننـد و او اسـت  ديـن را یـارى 

)نک طباطبايی،۱۳۹۰ق، ج ۵، ص۳8۳(.

کـه جایگزيـن متمرديـن از  گروهـی مجتمـع و متحـد خبـر می  دهـد  بنابرايـن آیـه موردبحـث از آمـدن 

ديـن می  شـوند. مخاطـب آیـه جامعـه اسـت، نـه افـراد و ازايـن رو ايـن آیـه را بایـد از آیـات اجتماعـی 

کـه بعـد می آینـد بـه قانـون اسـتبدال اشـاره می کنـد؛ یعنـی تبديل  قـرآن دانسـت. آیـه در تبیيـن قومـی 

جامعـه ای بـه جامعـه ای دیگر به جهـت آنکه قـوم و جامعـه قبل بـه وظایف خـود عمل نکرده اسـت.

کـه اين معنـا را فاش سـاخته، در حقیقت یک پيشـگويی غیبی اسـت  »آیه شـریفه 

کـه از آن خبـر می دهـد و می گویـد: خـداى سـبحان در مقابـل دو چهرگـی ايـن مـردم 

کـه ديـن از ناحیـه آنـان خـورده و در ازاى اینکـه اینـان  سسـت ایمان و صدمه هايـی 

محبـت غیرخـدا را بر محبت خـدا ترجیح دادنـد و عزت را از ناحیـه غیرخدا طلب 

کردند و نیز در مقابل اینکه در امر جهاد در راه خدا سهل  انگارى نموده و از مامت  ها 

که آنها را دوسـت می دارد و آن قـوم نیز خدا  ترسـیدند، به زودى قومـی را خواهـد آورد 

کفـار  کـه در برابـر مؤمنـان خاضـع و ذلیـل و در مقابـل  را دوسـت می دارنـد؛ مردمـی 

کـه در راه خدا جهاد می کننـد و از مامت هیچ  شـدید و شکسـت ناپذيرند؛ مردمی 

مامت گـرى پـروا نمی  نمایند« )همـان، ص۳8۱(.

گـر همـه آنهـا یـا بعضـی از آنهـا از ديـن مرتـد شـوند،  کـه ا بنابرايـن منظـور جماعتـی از مؤمنـان اسـت 

که  که دوستشـان دارد و داراى صفاتی هسـتند  بـه زودى خـداى تعالی آنهـا را به قومی مبـدل می کند 

ديـن خـدا را یـارى می کننـد.

کـه می آینـد، جماعتـی از مؤمنـان غیـر  کـه قومـی  »و ايـن خـود صریـح در ايـن اسـت 

جماعـت موجـود در روزهـاى نـزول و غیـر مبارزه کننـدگان بـا مرتديـن بعـد از وفـات 

رسـول خدا؟ص؟هسـتند؛ بـراى اینکـه مبارزه کننـدگان بـا مرتديـن همـان مسـلمانان 
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موجـود در روز نـزول آیـه بودنـد؛ چـون جنـگ بـا مرتديـن، فاصلـه اى بـا وفـات رسـول 

خـدا ؟ص؟نداشـت. پـس آنهـا نیـز ماننـد افـراد موجـود در روز نـزول آیـه، مخاطـِب »یـا 

ِت اهَّلُل ِبَقْوٍم< معقول نیسـت 
ْ
ِذيـَن آَمُنـوا ...« بودنـد. پـس در جملـه >َفَسـْوَف يـأ

َّ
يَهـا ال

َ
أ

کـه خـود آنـان مقصـود باشـند« )همـان،ص۳۹۰(.

کـْم< )محمد:  
َ
ْمثال

َ
َّ ال يکوُنوا أ ُ

 َغيَرکـْم ث
ً
 َقْومـا

ْ
ـْوا يْسـَتْبِدل

َّ
عامـه ايـن آیـه را جاری مجرای آیـه >َو ِإْن َتَتَول

۳8( می دانـد.

جهـان اسـام پـس از دوری از حقیقـت ديـن، یعنـی عـدم اطاعـت محـض از خـدا، رسـول و 

کرده است؛ البته فراز و فرودهايی  جانشینان برحقش  و طی قرون متمادی، اين مسیر منحرف را طی 

کرده است؛ اما تا  داشـته و برخی از حرکت ها و قیام های مذهبی، مسـلمانان را متوجه اين انحراف 

گروهی بشـارت  رسـیدن به جامعـه موردنظر قرآن همچنان فاصله اسـت؛ ازاين رو در اين آیه به آمدن 

که جامعه ای توحیدی مانند صدر اسـام شـکل می دهند. داده شـده اسـت 

کـه اوصـاف مذکـور در آیـه، اوصافـی جامـع  بـا دقـت در وضعیـت جامعـه اسـامی درمی یابيـم 

کـه امروزه جامعه اسـامی فاقـد آن اسـت. در مقابل هریـک از آن اوصـاف، رذائلی وجـود دارد  اسـت 

کـه  گـر آمـاری از آن رذائـل بـه دسـت آیـد، مشـخص می شـود  گرفتـار آن اسـت. ا کـه جامعـه اسـامی 

کـه در اخبـار غیبی امامـان؟مهع؟ دربـاره آخرالزمان آمده اسـت. روایات بسـیارى  همـان رذائلی اسـت 

گذشـته  را پيشـگويی  کـه برخـی از حـوادث چهـارده قـرن  از رسـول خـدا؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ نقـل شـده 

که اوضـاع و احوال مردم  کرده اسـت )نک همـان، ص۳۹۴(. نمونـه آنها روایتی از رسـول اهلل؟ص؟ اسـت 

کرده،  کـه قمـی در تفسـیرش از ابن عباس نقـل  در آخرالزمـان  را بيـان می کنـد. در ايـن روایـت طوالنی 

گفتـه و نمونه  هـای بسـیاری از حـاالت مـردم  رسـول خـدا از نشـانه های قیامـت   بـرای سـلمان سـخن 

ى از شـهوات، تسـلط امرای فاسـق،  ئـم ضایع شـدن نماز، پيـرو کـرده اسـت. ازجملـٔه ايـن عا را بيـان 

جابه جايی منکر و معروف، خوردن بيت المال، جفا به والدين، وحشـت و رعب مؤمنان، شکستن 

گناه، سلطه اشرار بر اخیار و افشای دروغ است )قمی مشهدی، ۱۳۶8ش،  حرمت ها، ارتکاب عمدی 

که در آیه مطرح شـده اسـت،  ج۲، ص۳۰۳(. بـا دقـت در اين روایت معنای ارتداد جامعه مسـلمانان 

به خوبـی روشـن می  شـود.
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گی های قوم جایگزین 3. ویژ
گـروه را ذکـر  ايـن آیـه پـس از بيـان موضـوع ارتـداد و جایگزینـی قـوم دیگـر ويژگی  هـای خـاص ايـن 

می  کنـد. ايـن صفـات عبارت انـد از: »محبـت متقابـل بيـن ايـن قـوم و خداونـد«، »فروتنـی نسـبت بـه 

کافران« و » جهاد در راه خدا و هراس نداشـتن از سرزنش مامتگران«.  مؤمنان و عزتمندی در مقابل 

ٍة  ِعَزّ
َ
ْؤِمِننَی و أ ُ  الْ

َ
ٍة َعـى

َّ
ِذل

َ
وَنه <، >أ ْم َو حِیّبُ ُ ايـن ويژگی ها به ترتیب با اين عبارات بيان شـده اند: >حِیّبُ

.> ِئٍ ْوَمَة ل
َ
يَن< و >جَیاِهُدوَن ِف َسـِبيِل اهَّلِل و اَل خَیاُفـوَن ل اِفِر

َ
ک

ْ
 ال

َ
َعـى

1-3. محبت متقابل بین این قوم و خداوند 
کـه در هـر  محبـت رابطـه ای وجـودی اسـت. از مهم تريـن اسـباب محبـت، حـب ذات اسـت 

گاهـی دارد و از اين جهت به خود عشـق  کماالتـش  آ موجـودی وجـود دارد. خداونـد بـه ذات خـود و 

مـی  ورزد و خـود را دوسـت دارد. او به جهـت همیـن حـب ذات، آفریده  های خـود را نیز دوسـت دارد؛ 

کـه از ذات او نشـأت می  گیرنـد. پـس همـه موجـودات جهـان،  کـه ايـن آفریده  هـا افعالـی هسـتند  چرا

محبـوب خداونـد متعـال هسـتند.

قنی <  ّتَ ُ يـن < )آل عمران: ۱۴۶(، پرهیزکاران > َفـِإّنَ اهَّلَل حِیّبُ الْ اِبر کریـم صابران >َو اهَّلُل حِیّبُ الّصَ قرآن 

کان >ِإّنَ  َتَوکلـنی < )آل عمـران: ۱۵۹(، توبه کنندگان و پـا ُ )آل عمـران: ۷۶(، توکل کننـدگان >ِإّنَ اهَّلَل حِیـّبُ الْ

ْحِسـننَی< )بقـره: ۱۹۵(،  ُ ين < )بقـره: ۲۲۲(، نیکـوکاران >ِإّنَ اهَّلَل حِیّبُ الْ ر َتَطّهِ ُ ابـنَی َو حِیـّبُ الْ ّوَ اهَّلَل حِیـّبُ الّتَ

وَن ف  َسبيِلِه< )صف: ۴( و مجریان قسط و عدالت >ِإّنَ اهَّلَل حِیّبُ 
ُ
ذيَن يقاِتل

َّ
مجاهدان >ِإّنَ اهَّلَل حِیّبُ ال

کرده اسـت. ْقِسـطنَی< )مائده: ۴۲( را محبوب خدا معرفی  ُ الْ

ُهـْم( و سـپس  کـه در آیـه موردبحـث، ابتـدا از محبـت خداونـد بـه مؤمنـان )ُیِحُبّ گفتنـی اسـت   

وَنـُه( سـخن آمـده اسـت؛ یعنـی محبـت، از جانـب خـدای متعـال بـه  از محبـت آنهـا بـه خـدا )ُیِحُبّ

مؤمنـان آغـاز می  شـود و سـپس مؤمنـان توفیـق عشـق و محبـت الهـی و اولیـای او را پيـدا می کننـد. 

کـه محّبـت حقیقـی و اساسـی در میـان  »از مقّدم داشـتن محّبـت خـدا )یحّبهـم( فهمیـده می شـود 

کـه اّول از جانب خداوند متعال صورت بگیرد«  خالق و مخلوق، در صورتی ثابت و پابرجا می شـود 

)مصطفـوی،۱۳8۰ش، ج ۷، ص۱۲۲(.

که محّبت فرع تناسـب و سـنخیت و بـر مبنای نبودن اختاف اسـت.   البتـه باید توّجه داشـت 
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که تنافر و تضاّد و اختاف در میان باشـد، حصول محّبت ممکن نیسـت و رابطه  بنابرايـن تا زمانی 

گرفـت. »پـس شـرط محّبـت خداونـد متعـال بـه بنـده خود اين اسـت  محبت آمیـزی شـکل نخواهـد 

کـه بنـدْه خـود را از هـر جهـت )فکـر و خلـق و عمـل و  کوشـش بـه عمـل آیـد  کمـال مجاهـدت و  کـه 

قـول( تسـلیم و فانی بر خواسـته خداونـد متعال قرار بدهـد، تا زمینه بـراى مقام قـرب و حصول زمینه 

گـردد« )همان(. توّجهـات غیبـی فراهم 

ک می  کند،  که خداوند حجاب  ها را از قلـب بنده پا معنـای محبت خداوند به بنده اين اسـت 

تـا بـا چشـم دل او را ببینـد و بـه او تـوان رسـیدن بـه مقـام قـرب االهـی را می  بخشـد. همیـن اراده خـدا 

نسـبت بـه بنـده، محبـت اوسـت. به بيـان دیگـر محبـت خـدا عبـارت اسـت از تطهیـر باطـن بنـده از 

که بين او و خدایش مانع می  شـود. »محبـة اهلل للعباد  غیرخـدا و خالی نمـودن وجودش از هر مانعـی 

ارادة الهـدى و التوفیـق لهـم فـی الدنیـا و حسـن الثـواب فـی اآلخـرة و محبـة العبـاد لـه ارادة طاعتـه و 

التحـرز عن معاصیـه« )شـریف الهیجـی،۱۳۷۳ش، ج ۱، ص۶۶8(.

کـه همان  پـس محبـت خدا نسـبت بـه بنـدگان دو نـوع اسـت: اول، محبـت ابتدايی یـا امتنانی 

کـه ثمـره طاعـت و  عنایـت و توفیـق بنـده بـر طاعـت خـدا اسـت؛ دوم، محبـت ثانـوی یـا اسـتحقاقی 

کـه خداونـد می  پسـندد. اتصـاف بـه صفاتی اسـت 

ک نمودن قلب از دنیا و وابسـتگی  های آن و بریدن از دنیا  گام برای ایجاد اين محبـت، پا اولیـن 

و حرکت به سوی خداست. اين مهم جز با اخراج محبت غیرخدا از قلب حاصل نمی  شود. پيامبر 

اسـام؟ص؟ می فرماید: »حـب الدنیا و حب اهلل الیجتمعـان فی قلب ابـدا« )وّرام،۱۴۱۰ق،ج۲،ص۱۲۲(؛ 

گر محبت  کـه ا محبـت و دوسـتی دنیا و حب خداوند در یک قلب جمع نمی  شـوند. بديهی اسـت 

ی خواهد شد. گیرد، محبوب و کسـی جای  خدای در درون 

کامـل و خالـص اسـت؛ یعنـی  کـه از مـا خواسـته شـده و مقبـول خـدا اسـت، محبـت  محبتـی 

کـه تنهـا به یک جهت معطوف اسـت؛ چـون خدا در انسـان دو قلـب قرار نداده اسـت: >ما  محبتـی 

َبـنِی ِف َجْوِفـِه< )احـزاب: ۴(.
ْ
 اهَّلُل ِلَرُجـٍل ِمـْن َقل

َ
َجَعـل

کوچک تريـن محبتـی بـه دشـمن خـدا  کنـار محبـت بـه خـدا و اولیـای او  کسـی در  گـر  بنابرايـن ا

کامـل نیسـت. )نـک طباطبايـی،۱۳۹۰ق، ج ۵، ص۳8۰(.  بـه همیـن  داشـته باشـد، در حقیقـت دینـش 

جهت در فرهنگ شیعه مسئله بغض نسبت به دشمنان خدا و اهل بيت؟مهع؟  اهمیت بسیار دارد. 
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ُحُب  َو 
ْ
 ال

َّ
يـُن  ِإال در حدیـث آمده اسـت:  آیـا دين به جز محبـت و بغض چیـز دیگری اسـت: »َهـِل  الّدِ

کوچک ترين ارتدادی  کسانی مؤمن حقیقی اند و  ُبْغض« )مجلسی،۱۴۰۳ق، ج ۶۵، ص۶۳(. بنابراين 
ْ
ال

که عاشق خدا و امام هسـتند و در عین حال بغضشان نسـبت به دشمنان خدا  در دینشـان نیسـت 

کامل می  شـود و  کامل شـود، بغض نسـبت به دشـمن نیـز  که محبـت  کامـل اسـت. هـر انـدازه  و امـام 

کـم می  شـود. در واقع بغـض و محبـت متمـم و مکمل هم  کم شـود، بغض نیـز  که محبـت  هـر انـدازه 

کرده اسـت. هسـتند. بـه همین علت قـرآن بعد از جملـه »من يرتـد منکم« موضـوع محبت را مطرح 

که  گـروه مقـدم شـده اسـت، بـه ايـن نکتـه مهـم اشـاره دارد  کـه در توصیـف ايـن  صفـت محبـت 

کفر و فسـق اسـت. اين  الزمـه ايـن حّب، برائـت از هرگونه ظلـم و طهارت از هـر پلیدی معنوی مانند 

گـردد« )طباطبايـی،۱۳۹۰ق،  حالـت فقـط می  توانـد از عصمـت یـا مغفـرت الهـی به واسـطه توبـه ناشـی 

ج ۵، ص۳8۳(.

که خداوند  »بنابراين قومی برانگیخته شده از طرف خدا متصف به صفاتی هستند 

که منتج  ایشـان را دوسـت می دارد و ایشـان هم خدا را دوسـت می دارند و اوصافـی 

محبت بين خدا و ایشان باشد محقق نمی شود، مگر اینکه آن جماعت متصف به 

که محبت با بغض و عداوت و معصیت  صفت عصمت باشند؛ زيرا معلوم است 

جمع نمی شود. پس تحقق محبت خدا ایشان را و هم تحقق محبت ایشان خدا را 

نمی شـود، مگـر اینکه آن قوم داراى مقام عصمت بوده باشـند، تـا اینکه اين وصف 

)محبت( در هر دو طرف محقق باشد« )حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص8۴(.

گفته اسـت. اصحـاب امام  کرده و از محبت سـخن  قـرآن در آیـات متعـددی رذايـل اخاقی را بيـان 

عصر؟ع؟ در اين آیه محبوب خدا و بنابراين از اين رذايل مبرا هستند. منتظران امام عصر؟ع؟ باید 

ويژگی های مذکور در آیه را داشـته باشـند تا موردمحبت خدا واقع شـوند و عشـق به خـدا در دل آنها 

گیرد. اين افراد هم حبیب هسـتند، هم محبوب. آنها طبق آیه قرآن وارثان زمین هسـتند؛ زيرا  جای 

قنَی< )اعراف: ۱۲8(. ُمّتَ
ْ
عاِقَبُة ِلل

ْ
عاقبـت و پایان زمین برای اهل تقوی اسـت: >َو ال
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کافران 2-3.  فروتنی با مؤمنان و عزت مندی در مقابل 
که عزيز باشد. البته مراد از خواری ماطفت  کسی است  ت در آیه به معناى خوارى در مقابل 

ّ
ذل

ت و به معناى برترى و 
ّ
ی پسـتی و حقارت. عّزت  هم در مقابل ذل ن اسـت، نه خواری از رو ّیِ

َ
و رفتار ل

کنار هم و مکمل یکدیگرند. طبـق توصیف ابن عباس، اين  تفّوق داشـتن اسـت. اين دو وصف در 

گـروه از لحـاظ فروتنـی مانند فرزنـد در مقابل والديـن و بنده در مقابل مـوال و از نظر شـدت و عزت در 

کافران، همچون شیر نسبت به شکار هستند ) طبرسی،۱۳8۰، ج ۳، ص۳۲۱(.  مقابل 

که از  کنایـه اسـت از شـدت تواضعشـان در برابر مؤمنـان؛ تواضعـی  ْؤِمِنـنَی<  ُ  الْ
َ

ـٍة َعـى
َّ
ِذل

َ
جملـه >أ

که اين  کنایـه از اين اسـت  يـَن< هـم  کاِفِر
ْ
 ال

َ
ٍة َعـى ِعـّزَ

َ
تعظیـم خـدا حکایت داشـته باشـد. عبـارت >أ

کننـد )طباطبايـی،۱۳۹۰ق،  کفـار اعتنا  کاذب  که به عـزت  اولیـاى خـدا خـود را بزرگ تـر از آن می دانند 

ج ۵، ص۳8۴(.

کسـی محّبـت تمام پيـدا می کند، در  که به  خـوارى از لـوازم محّبت اسـت؛ زيـرا انسـان هنگامی 

کوچکی و تواضع و خوارى می کند. به همین  مقابل او و خواّص و وابسته هاى او از جان و دل اظهار 

که مؤمن و وابسـته بـه خدا هسـتند، با خلوص نیت دوسـت  علت شـخص محـّب، بندگان خـدا را 

کوچک می شود. همچنین شخص به طور طبیعی مخالفان و دشمنان  دارد و در مقابل آنها خاضع و 

محبوب خود را مبغوض و دشـمن داشته و نسـبت به آنها اظهار تفّوق و بی اعتنايی می کند.

ى عقیده باشـد، به امور درونی و معنوى محدود نمی شـود  گر از رو اين حقیقت )عّزت داشـتن( ا

که از هر جهت  و در خـارج نیـز تحّقق پيدا می کنـد؛ یعنی برنامه عملی مؤمنـان باید به گونه ای باشـد 

ٍة< )انفـال: ۶۰( بيان کننده  ـْم َما اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُقـّوَ ُ وا لَ
ُ

ِعّد
َ
کننـد. آیـه >َو أ کّفـار و مخالفان برتـرى پيدا  بـر 

اين مسـئله هست )مصطفوی،۱۳8۰، ج ۷، ص۱۲۳(.

3-3.  جهاد در راه خدا و هراس نداشتن از سرزنش مالمتگران 
ويژگـی بعـدی، مجاهـدت در راه خـدا اسـت. >جیاِهـُدوَن ِف َسـِبيِل اهَّلِل<، یعنی در اثـر محّبت به 

کوچک تريـن سسـتی و خسـتگی ای در  کـرده و هرگـز  کوشـش  خداونـد متعـال، بـا تمـام تـوان در راه او 

وجود خود احسـاس نمی کنند. آنها در مسـیر حق از خود و مالشـان می گذرند. اینهـا روحیه جهادی 

کننـد. علـت آنکه از میـان همه  دارنـد و سـعی می  کننـد در مسـیر خـدا همه موجـودی خـود را صرف 
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کـه خـداى تعالـی در ايـن آیـه در مقـام  فضائـل  ايـن افـراد، جهـاد در راه خـدا را ذکـر شـده، ايـن اسـت 

کـه به وسـیله ايـن افـراد ديـن خـود را یـارى می دهـد )طباطبايـی،۱۳۹۰ق، ج ۵،  بيـان ايـن مطلب اسـت 

کلمه خـدا و عـزت دين می جنگنـد و در مسـیر اطاعـت و جهاد از  گـروه بـرای اعـای  ص۳8۵(. ايـن 

که  سـرزنش مامتگران هراسـی به دل راه نمی  دهند )طبرسـی،۱۳8۰، ج ۳، ص۳۲۱(. باید توجه داشت 

شـخص محّب در مقام محّبت، خود را در مقابل محبوب فانی دیده، خواسـته او را برخواسته خود 

مقـّدم مـی دارد و در راه رسـیدن بـه او بـا تمـام وجـود تـاش  و می کنـد و حتـی حاضـر اسـت جانش را 

کنـد )مصطفـوی،۱۳8۰، ج ۷، ص۱۲۴(. فدا 

کـه در راه عمل بـه فرمان  کـه در آیـه بـرای ايـن مؤمنـان ذکـر می شـود، ايـن اسـت  آخريـن امتیـازى 

.< اینان  ِئٍ ْوَمـَة ال
َ
خـدا و دفـاع از حق، از مامت هیـچ مامت کننـده اى نمی هراسـند:  >َو ال خیاُفوَن ل

کثر  که از شکستن سـنت هاى غلط و مخالفت با ا عاوه بر قدرت جسـمانی، چنان شـهامتی دارند 

کـه قدرتمنـد باشـند، ترسـی ندارند و  منحـرف پروايـی ندارنـد. از سـرزنش سـرزنش کنندگان هرانـدازه 

در برابـر جنـگ روانی دشـمن، مقاومـت می  کنند.

بسیارى از افراد با اینکه داراى صفات ممتازى هستند، در مقابل غوغاى محیط و هجوم افکار 

کـرده و به سـرعت میـدان را در برابـر آنهـا خالـی می کننـد. ايـن  منحـرف مـردم، محافظه کارانـه عمـل 

که قـوم جایگزيـن دچـار عوام زدگـی، محیط زدگـی و امثال آن نمی شـوند و شـهامت  در حالـی اسـت 

گروه  هـای مرتـد از ارزش  هـای دینـی دارنـد. عامـه طباطبايـی معتقـد  الزم را بـرای برخـورد بـا افـراد و 

کـه مامـت مامتگـران، هـم مانـع جهـاد در راه خـدا اسـت و هـم از تذلـل بـراى مؤمنـان و تعـزز  اسـت 

کافـران جلوگیر اسـت )طباطبايـی،۱۳۹۰ق، ج ۵، ص۳۵8(. البته بایـد به اين نکته هم توجه داشـت  بـر 

که به  کوشـش خـود  انسـان، مرهـون فضـل الهی اسـت  کـه  بـه دسـت آوردن ايـن امتیـازات، عـاوه بر 

 اهَّلِل يْؤِتيِه َمْن يشـاُء َو اهَّلُل واِسـٌع َعِلٌم< )مکارم 
ُ

هرکس بخواهد و شایسـته ببیند می  دهد: >ذِلک َفْضل

شـیرازی،۱۳۷۱ش، ج ۴، ص۴۱۷( یاران امام زمان؟ع؟چنین صفاتی دارند. نسـبت به مؤمنان متواضع 

کافـران سرسـخت هسـتند. بـه همیـن علـت در راه خـدا جهـاد می  کننـد، ثابت قـدم و  و نسـبت بـه 

یشـه اين ويژگی  ها محبت خدا به آنها اسـت  اسـتوارند و مامت مامتگران بر آنها تأثیر نمی  گذارد. ر

کـه شایسـته و قابل باشـد، اين لطـف را عطـا می  کند. و خداونـد بـه هرکس 

 امام صادق؟ع؟ در بيان برخی از اوصاف یاران امام زمان؟ع؟ فرموده است:
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کـه دل هایشـان ماننـد پاره هـای آهـن اسـت. شـکی در ایمـان  »آنـان مردانـی هسـتند 

گر آنهـا را وادارند  بـه خـدا در آن راه نیافتـه و در طريـق ایمان، از سـنگ محکم ترنـد. ا

کنـده و از میـان برمی دارنـد. آنهـا در جنگ ها  کوه هـا را از جـای بکننـد، از جـای  کـه 

کاری داشـته باشـد،  ی دفاع می کنند و هر  گرفتـه و با جان خود از و امـام را در میـان 

که شب ها نمی  خوابند. زمزمه  برایش انجام می دهند. مردانی در میان آنها هسـتند 

آنهـا در حـال عبـادت، همچـون زمزمـه زنبـور عسـل اسـت. تمام شـب را بـه عبادت 

مشـغول اند و روزها سواره به دشـمن حمله می کنند. فرمانبرداری آنها از امام، بيش 

کنیز از آقایش است. آنها مانند چراغ های درخشنده اند و دل هایشان  از فرمانبرداری 

که  همچـون قنديل هـای چـراغ اسـت. آنهـا ادعـای شـهادت دارنـد و تمنـا می کننـد 

کشـته شـوند. شـعار آنـان ايـن اسـت: »ای خون خواهـان حسـین«. از  در راه خداونـد 

هرجا می  گذرند، رعبشـان، پيشـاپيش به اندازه یک ماه راه، در دل  ها جای می گیرد 

گونـه به پيـش می  رونـد. خداوند هم پيشـرو به سـوی حـق و حقیقـت را پيروز  و بديـن 

می  گرداند« )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج ۲۵، ص ۳۰8(.

همچنین آن حضرت در تبیين مسئله انتظار فرموده است:

»من سـّر ان یکـون من اصحاب القائم فلینتشـر ولیعمـل بالورع ومحاسـن االخاق و 

کان لـه من االجـر مثـل اجر مـن ادرکـه فجّدوا  هـو منتظـر فـان مـات و قـام القئم بعـده 

که بـودن در شـمار یـاران قائـم شـادمانش می سـازد، بایـد در انتظار  وانتظـروا؛ هرکـس 

گر اجلش برسـد  کند. پس ا باشـد و با حال انتظـار به پرهیـزگاری و خلق نیکو رفتـار 

کـه  کسـی اسـت  کنـد، بهـره او همچـون بهـره  و امـام قائـم پـس از درگذشـت او قیـام 

ینب، ۱۳۹۷  یافتـه باشـد. پـس بکوشـید و منتظـر باشـید« )ابن ابی ز آن حضـرت را در

ق ، ص۲۰۰(.

تـاش  مخفیانـه  و  علنـی  خـدا  ديـن  بـرای  کـه  اسـت  ايـن  حضـرت  آن  منتظـران  خصوصیـت 

می کنند )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج۵۲، ص۱۲۲(. امام باقر؟ع؟ هم در اين زمینه خطاب به شیعیان فرموده 

کنصحه لنفسه  است: »لیعن قویکم ضعیفکم و لیعطف غنیکم علی فقیرکم و لینصح اّرجل اخاه 

کننـد، غنـی به فقیر  کمـک  کتمـوا اسرارنا« )مجلسـی،۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۳۵(؛  قوی هـا، ضعیف هـا را  وا
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کنید. در روایتی دیگر از امام سـجاد؟ع؟ نقل شـده اسـت: هنگامی  کند و اسـرار ما را حفظ  محبت 

کند، خدای عزوجل آفت را از شـیعیان ما برطرف می سـازد و دل هایشـان را همچون  که قائم ما قیام 

ی چهـل مـرد قـرار می دهد و ایشـان در  ی هـر مـرد از آنـان را به انـدازه نیـرو پاره هـای آهـن می کنـد و نیـرو

ی زمیـن خواهند بـود: »اذا قام قائمنـا ادهب اهلل و جل عن شـیعتنا  آن زمـان، فرمانروایـان و بـزرگان رو

کزبـر الحدید و جعل قوة اّرجـل منهم قوة اربعین رجـا و یکونون حّکام االرض  العاهـة وجعل قلوبهم 

و سـنامها« )ابن بابویه،۱۳۶۲ش، ج۲، ص۵۴۱(.

جمع بندی و نتیجه گیری
بر اساس آنچه بيان شد، می توان دورنمايی برای آینده جوامع اسامی ترسیم نمود. بدون شک 

در آخرالزمـان جوامـع اسـامی و مسـلمانان دچـار دو حرکـت مخالـف می  شـوند: یکی جریـان ارتداد 

که در قرآن  کـه در مقابل آن اسـت، جایگزینی قوم صالحـی  یا برگشـت از ارزش  هـای دینی و دیگری 

معرفی شـده اسـت. همچنین می  توان نسـبت به جامعه دینی آخرالزمان به دو نتیجه دست یافت: 

گـروه مؤمنان بـرای اینکـه در دامـن ايـن آفت  ها و آسـیب  ها نیفتنـد، نوعی حراسـت و  اول اینکـه ايـن 

حفاظت برای خود ایجاد می  کنند؛ و دیگر اینکه برای آنها زمینه یک نحوه پيش بينی و زمان شناسی 

که  فراهـم می  شـود. بـر اسـاس ايـن آیـه در دوره آخرالزمـان، دوره ای از بازگشـت از ارزش  ها وجـود دارد 

در روایات به تفصیل بيان شـده اسـت.

کـه آسـیب  هايی ممکن اسـت از نظر  کرد  از دیـدگاه دیگـر می  تـوان بـه ايـن موضـوع اين گونه نـگاه 

که علم به اين آسیب  ها باعث می  شود  گريبان گیر مردم شود  اقتصادی، سیاسی، اخاقی و اعتقادی 

انسان مواظبت های جّدی نسبت به خودش داشته باشد و وظیفه خودش را بهتر تشخیص دهد.

گر عـده  ای از مؤمنان در پايبندی بـه اصول و ارزش  های دینی دچار برگشـت و ارتجاع  بنابرايـن ا

کـه در مرحلـه ديـن داری و دين  بـاوری بسـیار قوی و  گـروه دیگـری را  و ارتـداد شـدند، خداونـد متعـال 

خالصانـه عمـل می  کنند، جانشـین آنها می  کنـد. چنین جامعـه  ای هنوز تشـکیل نشـده و اين وعده 

ی، برپايـی چنین اجتماعی قطعی اسـت.  الهـی محقـق نگردیده اسـت. در حکومت مهـدو

گرفتار فسـاد و  گـروه مقابل هم قـرار می  گیرنـد: عده  ای  طیـق آیـه ۵۴ سـوره مائـده در آخرالزمان دو 

که در  گروه دیگری وجود دارند  فتنه آن دوره و مشکات آن می  شوند. در نقطه مقابل در همان زمان 
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برابر اين حوادث و آفات اجتماعی و دینی مقاومت و صبوری می  کنند، پایمردی از خودشان نشان 

می  دهنـد و پرچـم دفـاع از ديـن را بر دوش می  کشـند. بـه همین جهـت آنهـا می  توانند از زمینه  سـازان 

فرج امام زمان؟ع؟ باشـند.

کنار هم قـراردادن آنها، راه احیای دين و ایجاد شـوق  توجـه و تعمـق در اين آیات و روایـات و در 

کاری بيـن جامعـه مسـلمانان را نشـان می  دهـد. در روایـات نیـز بـر شـناخت  ديـن داری و روح فـدا

کید شده است، تا از اين طريق مسلمانان بتوانند جایگاه خود را  آسیب  ها و آفت  های آخرالزمان تأ

کسانی هستند  که  آیا نشـانه  های ارتداد از ارزش  ها در زندگی آنها آشـکار است یا از  کنند  مشـخص 

گروه مرتد باشـند.  کـه می  توانند جانشـین ايـن 
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