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چکیده
یتـوان پرچالشتریـن مسـئله میـان شـیعه و اهـل
؟لص؟ را م 

مسـئلۀ جانشـینی رسـول خـدا
سنت از آغاز تا کنون دانست که زمینۀ شکاف عمیق میان آنان را پدید آورد .عالمان شیعه
معتقدنـد کـه امامـت امـری الهـی بوده و بـه دالیل وحیانی فقط حضرت امیر؟ع؟ ،جانشـین
؟لص؟ معرفـی شـده اسـت .در مقابـل ،عالمـان اهـل سـنت افـزون بر غیرالهیدانسـتن

پیامبـر
یسـاعده ،خلیفۀ
امـر خالفـت ،ابوبکـر را بـه اقتضـای همصدایـی اکثـر صحابـه در سـقیفۀ بن 
؟لص؟ معرفـی میکننـد .در ایـن میـان ،گروهـی از عالمـان اهـل سـنت میکوشـند تـا

پیامبـر
وجاهتی وحیانی نیز به خالفت ابوبکر ببخشـند؛ ازجمله باید به فخررازی اشـاره کرد که در
تفسـیر خود ،در این زمینه قلمفرسـایی کرده اسـت .او با صدیقانگاشـتن ابوبکر و برشـمردن
او جـزء گـروه صدیقـان بـا توجـه بـه آیـۀ  69سـورۀ نسـاء و برداشـت خـود از آیـات ششـم و هفتم
یشـدن صدیقان به عنوان پیشـوا و مقتدا ،مدعی خالفت ابوبکر
سـورۀ فاتحه مبنی بر معرف 
ش رو بـا بررسـی مقدمـات و دالیـل قیـاس فخـررازی ،مشـخص
شـده اسـت .در مقالـۀ پیـ 
یتـوان ابوبکـر را صدیـق نامیـد و او را از گـروه صدیقـان برشـمرد،
نکـه نم 
یگـردد علاوه بـر ای 
م 
قبـودن و منصـب امامـت و پیشـوایی مـردم وجـود نـدارد .بنابرایـن بـر
تالزمـی میـان صدی 
یتـوان مدعـی خالفـت ابوبکر شـد.
اسـاس آیـۀ صدیقیـن نم 

کلیدواژهها :خالفت ،آیۀ صدیقین ،صدیق ،ابوبکر ،فخررازی.
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مقدمه
بـه اعتقـاد شـیعه ،امامـت و خالفـت منصبـی الهـی اسـت کـه عهـدهدار آن ،از سـوی
خداونـد متعـال بـه واسـطۀ نـص مشـخص میشـود؛ در مقابـل ،اهـل سـنت تعییـن این
ّ
فـرد را وظیفـۀ مـردم میداننـد و میگوینـد ،اهـل حـل و عقـد آن را مشـخص میکننـد.
علاوه بـر ایـن اختلاف ،امامـت در بـاور شـیعه تـداوم راه نبـوت اسـت؛ ازایـنرو امـام نیز
همچـون رسـول اکـرم؟لص؟ ،دارای مقـام عصمـت و علـم الهـی میباشـد و نسـبت بـه
سـایر مـردم در جمیـع جهـات باالتـر اسـت.
بر اساس آموزههای تشیع ،نبی اکرم؟لص؟ در مدت حیات خویش در موارد متعددی
؟ع؟ را بـه عنـوان جانشـین خـود معرفـی کـرد؛ امـا
همچـون غدیـر خـم ،حضـرت علـی 
عالمـان اهـل سـنت بـر ایـن اعتقادنـد کـه ایشـان کسـی را بعـد از خـود بـه عنـوان خلیفـه
معرفـی نکـرده اسـت و بـر ایـن اسـاس ،اهـل حـل و عقـد در واقعـۀ سـقیفۀ بنیسـاعده،
ابوبکـر را بـه عنـوان جانشـین ایشـان برگزیدند .اهل سـنت برای اثبـات مدعای خود ،به
برخـی از آیـات و روایـات و شـواهد تاریخـی اسـتناد میکننـد.
در میـان عالمـان اهـل سـنت واکاوی اندیشـۀ فخـررازی از اهمیـت ویـژهای برخـوردار
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اسـت؛ زیـرا افـزون بـر آنکـه همگرایـی او بـا اشـاعره ،اقبـال گسـتردهای به اندیشـههای او
بخشـیده ،آ گاهی او نسـبت به علوم مختلف اسلامی ازجمله فلسـفه ،کالم و تفسـیر،
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و برجایگذاشـتن آثـاری درخـور در ایـن زمینـه ،بـه او منزلـت ویـژهای بخشـیده اسـت.
فخـررازی در مـوارد فراوانـی در تفسـیر خـود ،از عقایـد عامـه در مسـئلۀ خالفـت دفـاع
َّ أَ ْ
ف َ أُ َ
<�� ٰول ِئ�ك َم َع ال ذ ِ ی�� نَ� � ن� َع َم
کرده اسـت که از نمونههای آن ،اسـتناد به آیۀ  69سـورۀ نسـاء:
َّ َ َ
ّ نَ نَّ نَ َ ّ ّ
الص ِد ی� ِق� ی� نَ�> بـرای اثبـات خالفـت ابوبکـر میباشـد.
الل ُه عل ی� ِهم ِم� ال� بِ� ی� ی�� و ِ
از نـگاه فخـررازی از یـک سـو خداونـد متعـال در ایـن آیـه ،صدیقـان را یکـی از مصادیـق
گروهـی کـه بـه آنهـا نعمـت داده معرفـی نمـوده و در سـورۀ حمـد نیـز از مـا خواسـته تـا راه
کسـانی را طـی کنیـم کـه بـه آنـان نعمـت داده اسـت؛ از سـوی دیگـر ،بـه اسـتناد شـواهد
تفسـیری ،صدیـق کسـی اسـت کـه در پذیـرش رسـالت پیامبـر اکـرم؟لص؟ از همـگان
پیشـی گرفتـه باشـد.

فخـررازی از جهـت دیگـر مدعی اسـت که رسـول اکرم؟لص؟ ،اسلام را پیـش از دیگران
بـر ابوبکـر عرضـه داشـته اسـت؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت ،بایـد گفـت ایشـان دچـار
کوتاهـی شـدهاند .نیـز بـه اسـتناد قرائـن روایی ،ابوبکـر تنها فردی بود که بـدون هیچگونه
تردیـدی بـه پیامبـر ایمـان آورد .بنابرایـن ابوبکـر همـان صدیقـی اسـت کـه خداونـد مـا را
بـه پیـروی از او فراخوانـده اسـت و ازایـنرو خالفـت او ثابـت میشـود.
مقدمات قیاس مورد نظر فخررازی به طریق ذیل میباشد:
 .۱بـه اسـتناد آیـات ششـم و هفتـم سـورۀ فاتحـه و آیـۀ  69سـورۀ نسـاء ،خداونـد مـا را بـه
پیـروی از صدیقـان دعـوت کـرده اسـت؛ یعنـی آنـان را بـه عنـوان پیشـوا و مقتـدا معرفـی
نمـوده اسـت.
 .۲به اذعان شـماری از مفسـران ،صدیق کسـی اسـت که در پذیرش اسلام بر دیگران
پیشـی گیرد.
؟لص؟ اولیـن بـار اسلام را بـر ابوبکـر عرضـه کـرده و بـه اسـتناد شـواهد

 .۳پیامبـر اسلام
روایـی ،ابوبکـر تنهـا کسـی بـود که بدون شـک و تردید به رسـالت ایشـان ایمـان آورد و در
اسلام بـر همـگان پیشـی گرفت.
از این سه مقدمه ،قیاس ذیل شکل میگیرد:
کـرده و از آنـان خواسـته اسـت کـه پیـرو صدیقـان باشـند (کبـرای قیاس) .پـس خداوند
ابوبکـر را بـه عنـوان پیشـوا معرفـی کـرده و مـردم را بـه پیـروی از او فراخوانده اسـت.
مـا در ایـن مقالـه بـا بررسـی ابعـاد اسـتدالل و لـوازم آن و همچنیـن بررسـی سـندی
ً
روایـت مـورد اسـتناد فخـررازی ،نشـان خواهیـم داد کـه اوال ،ابوبکـر نمیتوانـد جـزء
ََ
َ
ً
غَ ْ ْ َ �غْ ضُ
و� عل ْ ي� ِه ْم َو لا
صدیقیـن باشـد؛ ثانیـا ،بـر اسـاس اسـتدالل فخـررازی بـه آیـۀ <� ي� ِر الم � بِ
ضَّ ّ
ال� ِال ي� نَ�> ،عصمـت صدیـق ثابـت میشـود ،درحالیکـه اهـل سـنت بـرای هیچکـدام
از خلفای خود این مقام را قائل نیسـتند و در توجیه اشـتباهات آنان ،به بشـریبودن و
ً
جایزالخطابودنشـان اسـتناد میکننـد؛ ثالثـا ،کبـرای قیـاس مبنی بر تلازم صدیقبودن
بـا خالفـت و پیشـوایی ،ناتمـام اسـت.

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

ابوبکر صدیق است (صغرای قیاس) .خداوند صدیقان را به عنوان پیشوای مردم معرفی
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در مـورد اصـل مسـئلۀ امامـت و والیـت یـا دیـدگاه عالمـان اهـل سـنت و فخـررازی ،تـا
کنـون آثـاری نگاشـته شـده اسـت ،امـا در مـورد موضـوع مقالـه ،یعنـی «نقـد و بررسـی
اسـتدالل فخـررازی بـه آیـۀ صدیقیـن بـر خالفت ابوبکـر» ،بر اسـاس تتبع نویسـنده ،تنها
کتـاب «ارزیابـی ادلـۀ قرآنـی خالفـت خلفـا» و مقالـۀ «بررسـی مصـداق آیـۀ صدیقیـن از
دیـدگاه فریقیـن» 1،اسـتدالل فخـررازی بـه آیـۀ صدیقیـن را بررسـی کردهانـد؛ امـا در هـر
دو مـورد ،نظـر فخـررازی و برخـی دیگـر از مفسـرین اهـل سـنت ،تنهـا بـا توجـه بـه روایات
فریقیـن مـورد مناقشـه قـرار گرفتـه اسـت.

 .1تقریر استدالل فخررازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر
در ایـن قسـمت ،مهمتریـن بخشهـای اسـتدالل فخـررازی را بـه طـور خالصـه بیـان
میکنیـم.
َ
َ
َ ّ أْ َ َ َ
ْ نَ ّ َ ْ َ
راط ال ذ ِ ي�� نَ� � ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم> 2مینویسد:
راط ال ُم ْس ت� ِق� ي� َم * ِص
الص
فخررازی ذیل آیۀ <اه ِد�ا ِ
ای ــن آی ــه ب ــر امام ــت ابوبک ــر دالل ــت میکن ــد؛ چ ــون تقدی ــر آی ــه اینگون ــه
اس ــت :م ــا را ب ــه راه کس ــانی ک ــه ب ــه آنه ــا نعم ــت دادهای هدای ــت فرم ــا!
خداون ــد متع ــال مقص ــود خ ــود از گروه ــی ک ــه ب ــه آنهـــا نعمـــت داده را
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نج ــا ک ــه میفرمای ــد :پ ــس آنه ــا ب ــا
در س ــورۀ نس ــاء تببی ــن ک ــرده اس ــت؛ آ 
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ت داده اســت؛ یعنــی پیامبــران
کســانی هســتند کــه خداونــد بــه آنهــا نعم ـ 
و صدیقی ــن ،و ب ــدون هی ــچ ش ــکی ابوبک ــر در رأس گ ــروه صدیقی ــن ،بلک ــه
رئی ــس آن ــان اس ــت .پ ــس آی ــه ب ــه ای ــن ش ــکل معن ــا میش ــود :خداون ــد ب ــه
مــا امــر کــرده اســت راه هدایتــی کــه ابوبکــر صدیــق و دیگــر صدیقــان بــر آن
3

هس ــتند را از او طل ــب کنی ــم.

طبـق نظـر فخـررازی مـراد از راه مسـتقیم ،راه کسـانی اسـت کـه مـورد انعـام الهـی قـرار
 .1کتـاب «ارزیابـی ادلـۀ قرآنـی خالفـت خلفـا» ،اثـر حامـد دژآبـاد؛ مقالـۀ «بررسـی مصـداق آیـۀ
صدیقیـن از دیـدگاه فریقیـن» ،اثـر مجیـد معـارف و حامـد دژآبـاد.
 .2حمد.۷-۶ :
 .3فخررازی ،محمد ،مفاتیح الغیب.۲۲۴ /۱ ،

گرفتهانـد و خداونـد در ایـن آیـه بـه مـا امر فرموده که این نـوع هدایت را از او طلب کنیم.
نیـز در سـورۀ نسـاء ،صدیقیـن بـه عنـوان یکـی از مصادیـق گروهـی کـه بـه آنـان نعمـت
داده شـده اسـت ،معرفـی شـدهاند .از سـوی دیگـر چـون ابوبکـر سرسلسـلۀ صدیقـان
اسـت ،آیـه اینگونـه معنـا میشـود :خداونـدا مـا را همچـون ابوبکـر هدایـت فرمـا!
فخـررازی در ادامـۀ اسـتدالل خـود ذیـل آیـۀ  69سـورۀ نسـاء ،علـت صدیقخوانـدن
ابوبکـر را اینچنیـن ذکـر کـرده اسـت:
مفســرین چنــد وجــه بــرای صدیــق بیــان کردهانــد :اول :کســی کــه بــه تمــام
دیــن اعتقــاد داشــته باشــد و شــکی در آن نکنــد .دوم :بــزرگان صحابــۀ
؟لص؟ گــروه صدیقیــن هســتند .ســوم :صدیــق کســی اســت

رســول ا کــرم
؟لص؟ را تصدیــق کــرده باشــد و بــه ایــن

کــه پیــش از دیگــران ،نبــی خاتــم
جهــت مقتــدای ســایر مــردم شــده باشــد .بــا توجــه بــه معنــای ســوم ،ابوبکــر
1

مناس ـبترین افــراد بــرای ایــن وصــف اســت.

در تبییـن معنـای «صدیـق» ،فخـررازی قـول سـوم را برگزیـده اسـت .بـر ایـن اسـاس
صدیـق کسـی اسـت کـه پیـش از دیگـران ،نبـی اکـرم؟لص؟ را تصدیق کـرده و به همین
خاطر پیشـوا و مقتدای سـایر مردم شـده باشـد .بنابراین دو شاخصه برای صدیقبودن
معتبـر اسـت :الـف) سـبقت بـر دیگـران در تصدیق رسـول اکـرم؟لص؟؛ ب) پیشـوابودن
وی دلیـل خـود بـر پیشـیگرفتن ابوبکـر بـر دیگـران در تصدیـق پیامبـر اسلام؟لص؟ را
اینگونـه بیـان میکنـد:
؟لص؟ نقــل شــده اســت کــه ایشــان گفتهاند:

روایــت مشــهوری از نبــی ا کــرم
بــر هــر شــخصی اســام را عرضــه کــردم ،او مــردد بــود ،مگــر ابوبکــر کــه بــدون
هیــچ درنگــی قبــول کــرد .ا گــر فــرض شــود او پــس از دیگــران مســلمان
؟لص؟ کوتاهــی کــرده اســت؛ چراکــه ایشــان

شــده ،بایــد گفــت رســول ا کــرم
عرضــۀ اســام بــر دیگــران را مقــدم بــر ابوبکــر کــرده اســت و ایــن تصــور ،قــدح
 .1همان.۱۳۴-۱۳۳ /10 ،

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

بـرای دیگـران در جهـت جـذب آنـان بـه اسلام.
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بــر رســول ا کــرم؟لص؟ و برابــر بــا کفــر اســت .از آنجــا کــه ایــن نســبت بــه
؟لص؟ باطــل اســت ،بایــد گفــت ،عرضــۀ اســام بــر ابوبکــر

پیامبــر اســام
پیــش از دیگــران بــوده و بــر اســاس روایــت ،پــس از عرضــۀ اســام بــر او،
ابوبکــر بــدون هیــچ درنگــی مســلمان شــده اســت .در نهایــت بایــد گفــت
1

کــه ابوبکــر پیــش از دیگــران مســلمان شــده اســت.

فخـررازی در ادامـۀ سـخن خـود مبنـی بـر دررأسصدیقینبـودن ابوبکـر ،چرایـی
مقتداشـدن او را اینگونـه بیـان میکنـد:
علــی پیــش از ابوبکــر مســلمان شــد ،امــا چــون او در آن زمــان کــودک بــود
؟لص؟ داشــت و تحــت تربیــت ایشــان

و نســبت نزدیکــی بــا رســول ا کــرم
بــود ،شــکی نیســت کــه نمیتوانســت پیشــوای دیگــران باشــد .برخــاف
او ،ابوبکــر از جهــت قرابــت و ایمــان نســبت نزدیکــی بــا رســول اکــرم؟لص؟
نداشــت و بــه همیــن جهــت ،ابوبکــر باعــث رغبتپیداکــردن دیگــران
بــه اســام شــد .عثمــان بــن عفــان ،طلحــه ،زبیــر ،ســعد بــن ابیوقــاص و
عثمــان بــن مظعــون از جملــۀ بزرگانــی هســتند کــه بعــد از گذشــت مــدت
2
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نشــدن ابوبکــر ،بــه اســام گرویدنــد.
اندکــی از مسلما 

فخـــررازی از مجمـــوع ایـــن ســـخنان نتیجـــه میگیـــرد کـــه ابوبکـــر پیـــش از دیگـــران
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مســلمان شــد و پیوســتن او بــه اســام ،ســبب مسلمانشــدن بــزرگان صحابــه و مــردم
در آن زم ــان ش ــد .بنابرای ــن فخ ــررازی ،ابوبک ــر را شایس ــتۀ صف ــت صدی ــق و جای ــگاه
خالفـــت میدانـــد.
افـزون بـر فخـررازی (م  ۶۰۶ق) ،ثعلبـی (م  ۴۳۷ق) 3،میبـدی (م  ۵۳۰ق) 4و قرطبـی
(م  ۶۷۱ق) 5نیـز بـا اسـتناد بـه آیـۀ صدیقیـن ،مدعـی خالفـت ابوبکـر شـدهاند .بـا توجـه
 .1همان.۱۳۴ /10 ،
 .2همان.
 .3ثعلبی ،احمد ،الكشف و البیان.۳۴۲ /۳ ،
 .4میبدی ،احمد ،كشف االسرار.۵۷۳ /۲ ،
 .5قرطبی ،محمد ،الجامع الحكام القرآن.۲۷۳ /۵ ،

بـه اینکـه فخـررازی بیـش از دیگـران بـه شـرح و بسـط ایـن دلیـل پرداختـه ،اسـتدالل به
آیـۀ صدیقیـن بـا توجـه بـه نظـرات او مـورد نقـد و بررسـی قرار گرفته اسـت .لـذا میتوان با
عنایـت بـه نقدهـای ارائهشـده ،بـه سـخن دیگرمدعیـان نیز پاسـخ داد.

 .2تحلیل استدالل فخررازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر
بـا توجـه بـه ابعـاد مختلـف و مقدمـات ارائهشـده در این اسـتدالل ،جهت روشنشـدن
زوایـای سـخن فخـررازی و بیـان نـکات اسـتدالل او ،بـه طـور دقیـق کالم او را مـورد
تحلیـل و بررسـی قـرار میدهیـم:
 .۱از جهـت لغـت بـه شـخصی کـه صـدق و راسـتی منـش او باشـد و کارهایـش را بـر
اسـاس عادتـش انجـام دهـد ،صدیـق میگوینـد.
 .۲از نـگاه برخـی از مفسـران اهـل سـنت ،صدیـق کسـی اسـت کـه پیـش از دیگـران،
؟لص؟ را تصدیـق کـرده و بـه این جهت مقتدا و پیشـوای مردم شـده باشـد.

رسـول اکـرم
؟لص؟ پیش از دیگران اسلام را بر ابوبکر عرضه داشـتهاند .درصورتیکه

 .۳رسـول اکرم
؟لص؟ در وظایـف خـود کوتاهـی

خلاف ایـن فـرض تصـور شـود بایـد گفـت نبـی اکـرم
کردهانـد؛ چراکـه عرضـۀ اسلام بـر ابوبکـر را بـه تأخیـر انداختهانـد .ایـن کالم طعـن بـه
جایـگاه پیامبـر اسلام؟لص؟ محسـوب میشـود و برابـر بـا کفر میباشـد .ازایـنرو بطالن
 .۴بر اساس روایت مشهور نقلشده توسط اهل سنت ،رسول اکرم؟لص؟ گفتهاند:
نکــه او مــردد بــود ،ب هجــز ابوبکــر
بــر کســی اســام را عرضــه نداشــتم مگــر ای 
کــه او توقفــی نکــرد.

 .۵ابوبکـر اولیـن فـردی اسـت کـه اسلام بـر او عرضـه شـد و او نیـز بـدون هیـچ تأمـل و
درنگـی بـه اسلام گرویـد.
 .۶ابوبکـر در پیوسـتن سـایر مـردم بـه اسلام ،پیشـوا و مقتـدای آنـان اسـت؛ زیـرا پـس از
ایمـانآورن او بـه اسلام ،بزرگانـی همچـون عثمـان بـن عفـان ،طلحـه ،زبیـر ،سـعد بـن
ابیوقـاص و عثمـان بـن مظعـون مسـلمان شـدند.

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

آن آشـکار اسـت.
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 .۷علــی؟ع؟ بــه خاطــر ســن کــم ،قرابــت نزدیــک بــا رســول اکــرم؟لص؟ و تحتتربیــت
ایشــانبودن ،بــا اینکــه پیــش از دیگــران بــه اســام ایمــان آورده بــود ،نمیتوانســت
مقتــدای مــردم باشــد.
 .۸چـون ابوبکـر پیـش از دیگـران مسـلمان شـد ،اجـر و پـاداش بیشـتری نسـبت بـه آنـان
دارد؛ زیـرا در روایـت آمـده اسـت:
کســی کــه ســنت حســنهای بنــا بگــذارد ،عــاوه بــر اجــر و پــاداش آن ،ثــواب
هــر کســی کــه تــا روز قیامــت بــدان عمــل کنــد نیــز بــرای او اســت.

 .۹ابوبکـــر بعـــد از اینکـــه مســـلمان شـــد ،در ابتـــدای اســـام و هنگامـــی کـــه پیامبـــر
؟لص؟ در نهایت ضعف بودند ،جهاد کرد و جهاد او سبب شد بزرگان صحابه

اســـام
به اسالم بپیوندند.
َ َ ْ ْ َ َ ضَّ ّ
غَ ْ ْ َ �غْ ضُ
ال� ِال ي� نَ�> داللـت بـر عصمـت انبیـا و مالئکـه
و� عل ي� ِهم و لا
 .۱۰عبـارت <� ي� ِر الم � بِ
دارد؛ چـون بـر ایـن اسـاس ،هیچیـک از انبیـا و مالئکـه ،اقدامـی بـر خلاف عمـل یـا
اعتقـاد کسـانی کـه خداونـد متعـال بـه آنـان نعمـت داده اسـت ،نمیکننـد؛ در غیر این
صـورت انبیـا و مالئکـه از راه حـق گمـراه شـدهاند و دیگـر نمیتـوان بـه آنـان اقتـدا نمـود
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و بـر اسـاس راه و طریـق آنهـا طلـب هدایـت کـرد؛ از آنجـا کـه ایـن نتیجـه باطـل اسـت،

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

عصمـت انبیـا و مالئکـه ثابـت میگـردد.
 .۱۱مـراد از «صـراط مسـتقیم» در سـورۀ حمـد ،گروهـی از مـردم هسـتند کـه خداونـد
متعـال بـه آنـان نعمـت داده اسـت.
 .۱۲خداونـد متعـال در آیـۀ  69سـورۀ نسـاء ،مصادیـق کسـانی کـه بـه آنهـا نعمـت داده
اسـت را انبیـا ،صدیقیـن ،شـهدا و صالحیـن معرفـی کـرده اسـت.
 .۱۳خداونـد متعـال در سـورۀ حمـد از مـا خواسـته اسـت ،هدایـت بـه راه صدیقیـن را،
کـه ابوبکـر در صـدر آنـان اسـت ،از او طلـب کنیـم و بـه ایـن واسـطه ،ابوبکـر را پیشـوا و
مقتدای بندگان قرار داده اسـت .بر این اسـاس ابوبکر نمیتوانسـت فرد ظالمی باشـد؛
چراکـه در غیـر ایـن صـورت ،دیگـر نبایـد اقتـدا بـه او جایـز باشـد.

 .3ارزیابی دیدگاه و استدالل فخررازی
بـا توجـه بـه نـکات بیانشـده میتـوان گفـت کـه اسـتدالل فخـررازی متشـکل از دو
بخـش اصلـی اسـت :الـف) ابوبکـر در زمـان خـود ،در رأس گـروه صدیقیـن بـود .ب)
خداونـد متعـال صدیقیـن را پیشـوای مـردم قـرار داده و از مـا خواسـته اسـت همچـون
راه آنـان ،از او طلـب هدایـت کنیـم .بـر همیـن اسـاس در ادامـه ،مقدمـات و ادلـۀ ایـن
اسـتدالل را مـورد نقـد و بررسـی قـرار میدهیـم.
 .1-3بررسی ادلۀ صدیقبودن ابوبکر از نگاه فخررازی
از تحلیل و بررسـی اسـتدالل فخررازی مشـخص شـد که محور برهان و صغرای قیاس
او ،صدیقانگاشـتن ابوبکـر اسـت؛ لـذا در صورتـی کـه بطلان ایـن تصـور ثابـت شـود،
دیگـر اسـتدالل او ،توانایـی اثبـات خالفـت ابوبکـر را نخواهـد داشـت.
فخـررازی در بیـان قـول مفسـرین اهـل سـنت ،سـه وجـه برای صدیـق بیان کرده اسـت:
َّ َ ُ ُ أُ ئ َ ُ ُ ّ ّ قُ
َ َّ ذ آ َ ُ
َ
1
ن
الص ِد ي��و�> ،هـر کسـی کـه
ول�ك هم ِ
الـف) بـا توجـه بـه آيـۀ <و ال ِ ي�� نَ� �م ن�وا ِب�الل ِه و رس ِل ِه � ِ
بـدون هیـچ شـکی تمـام دیـن را تصدیـق کنـد ،صدیق محسـوب میشـود .ب) برترین
؟لص؟ صدیقیـن هسـتند .ج) صدیـق کسـی اسـت کـه پیـش از

اصحـاب رسـول خـدا
؟لص؟ را تصدیـق کـرده و بـه این جهت ،پیشـوا و مقتدای دیگران

دیگـران ،پیامبـر خـدا
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شـده باشد.
اسـتدالل خویـش قـرار داده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه او در تفسـیر آیـۀ نوزدهـم
سـورۀ حدیـد میگویـد:
صدیــق صفــت کســی اســت کــه بســیار صــادق باشــد و رفتــار صادقانــه
را بــا بــاور صادقانــه همــراه ســازد .در مــورد آیــه دو قــول وجــود دارد :اول) آیــه
عــام اســت و تمــام کســانی کــه بــه خــدا و رســول او ایمــان آورده باشــند را
یشــود .دوم) آیــه خــاص میباشــد و صدیقیــن کســانی همچــون
شــامل م 
آل یاســین و مؤمــن آل فرعــون هســتند کــه بــه پیامبــران ایمــان آورده و
 .1حدید.۱۹ :

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

فخـررازی بـدون ذکـر دلیـل ،سـومین وجـه را در بیـان دلیـل خـود برگزیـده و آن را مبنـای

لحظ ـهای آنــان را تکذیــب نکــرده باشــند .در دیــن مــا آنــان هشــت نفــر
هســتند کــه پیــش از اهــل زمیــن ایمــان آوردنــد :ابوبکــر ،علــی ،زیــد ،عثمان،
طلحــه ،زبیــر ،ســعد ،حمــزه و نفــر نهــم عمــر اســت کــه خداونــد بــه جهــت
1

صــدق نیتــش ،او را بــه صدیقیــن ملحــق کــرد.

همانطـور کـه از عبـارت مشـخص اسـت ،فخـررازی در اینجـا بـا نقـض مدعـای خـود،
صدیـق را بـه معنـای کسـی گرفتـه اسـت کـه بـدون هیـچ شـک و تردیـدی بـه پیامبـران
ایمان آورده باشد و گروه صدیقین را بدون آنکه منحصر در ابوبکر بداند ،شامل گروهی
؟ع؟ دانسـته اسـت .بر این اسـاس
؟لص؟ ازجملـه حضرت علی 

از اصحـاب پیامبـر اکـرم
و بـا توجـه بـه اسـتدالل فخـررازی ،نـه فقـط ابوبکـر ،بلکـه بایـد همـۀ ایـن افـراد را خلیفـه و
؟لص؟ بدانیـم؛ آنچنانکـه فخـررازی خـود بـر آن اصـرار دارد.

جانشـین پیامبـر اکـرم
اگـر معنایـی کـه فخـررازی بـرای صدیـق اتخـاذ کـرده اسـت را بپذیریـم ،بـاز هـم دلیـل
او نمیتوانـد خالفـت ابوبکـر را اثبـات کنـد .صاحـب تفسـیر کبیـر ،بـرای اثبـات
تقـدم اسلام ابوبکـر بـه روایـت «لـم يتلعثـم» اسـتناد میکنـد و مدعـی اسـت کـه اگـر
؟لص؟ عرضـۀ اسلام بـر دیگـران را مقـدم بر ابوبکـر میکردند ،باید گفت ایشـان

رسـولاهلل
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دچـار کوتاهـی شـدهاند و ایـن کالم ،قـدح بـر ابوبکـر محسـوب نمیشـود؛ بلکـه قـدح بـر
پیامبر اکرم؟لص؟ اسـت و این نظر ،برابر با کفر اسـت .چون این انتسـاب باطل اسـت،
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2

از مجمـوع ایـن دو مقدمـه اثبـات میشـود کـه ابوبکـر پیـش از دیگـران مسـلمان شـد.

از سـویی دیگـر ،فخـررازی بـرای اعتباربخشـیدن بـه روایـت مـورد اسـتناد خـود ،تنهـا بـه
 .1فخررازی ،محمد ،مفاتیح الغیب.۴۶۲ /۲۹ ،
 .2عبـارت فخـررازی چنیـن اسـت« :قـد اشـتهرت الروايـة عـن الرسـول _عليـه الصلاة و السلام_
أنـه قـال" :مـا عرضـت اإلسلام علـى أحـد إال و لـه كبـوة غيـر أبـي بكـر فانـه لـم يتلعثـم"؛ دل هـذا
؟مص؟ لمـا عـرض اإلسلام علـى أبـي بكـر قبلـه أبوبكـر و لـم يتوقـف ،فلـو قدرنـا
الحديـث علـى أنـه 
أن إسلامه تأخـر عـن إسلام غيـره لـزم أن يقـال :ان النبـي؟مص؟ قصـر حيـث أخـر عـرض اإلسلام
ً
ً
عليـه ،و هـذا ال يكـون قدحـا فـي أبـي بكـر ،بـل يكـون قدحـا فـي الرسـول؟مص؟ و ذلـك كفـر ،و
لمـا بطـل نسـبة هـذا التقصيـر إلـى الرسـول علمنـا أنـه؟مص؟ مـا قصـر فـي عـرض اإلسلام عليـه و
الحديـث دل علـى أن أبـا بكـر لـم يتوقـف ألبتـة فحصـل مـن مجمـوع األمر يـن ان أبـا بكـر _رضـي
ً
اهَّلل تعالـى عنـه_ أسـبق النـاس إسلاما» همـان.۱۳۴ /۱۰ ،

مشـهوربودن آن بسـنده میکنـد و هیـچ سـندی ذکـر نمیکنـد؛ درحالیکـه بـا بررسـی
سـندی ایـن روایـت ،ضعـف و سسـتی آن آشـکار میگـردد.
این روایت در انساباالشراف به این صورت ذکر شده است:
حدثنــي الحســين بــن األســود العجلــي ،حدثنــي يحيــى بــن آدم ،ثنــا
عبــد اهلل بــن المبــارك عــن يونــس بــن يز يــد األيلــي عــن القاســم بــن محمــد
بــن أبــي بكــر أن رســول اهلل؟مص؟ قــال :مــا عرضــت اإلســام علــى أحــد إال
1

كانــت لــه عنــده كبــوة أو تــردد ،غيــر أبــي بكــر ،فإنــه لــم يتلعثــم.

حسـین بن علی اسـود که در ابتدای سلسـلۀ سـند قرار گرفته ،توسـط برخی از عالمان
2

اهل سـنت تضعیف شـده اسـت .ابنعدی در مورد او مینویسـد« :يسرق الحديث».
ابنجـوزی 3و خطیـب بغـدادی 4نیـز به شـدت او را تضعیف کردهاند.

در صـورت قبـول روایـت ،مقدمۀ دوم این بخش از اسـتدالل (کوتاهی نسبتدادهشـده
بـه پیامبـر اسلام؟لص؟) نیـز مخـدوش اسـت؛ زیرا میتـوان دالیلـی را بـرای تأخیر عرضۀ
اسلام به ابوبکر برشـمرد.
علی بن يونس عاملی ،در رد ادعای فخررازی میگوید:
تأخیــر عرضــۀ اســام بــر ابوبکــر ممکــن اســت؛ ز یــرا رســول ا کــرم؟لص؟
میدانســتند ابوبکــر در آن زمــان اســام را قبــول نمیکنــد .پــس مانــع از
5

کوتاه ـیای از ســوی ایشــان رخ نــداده اســت.

علاوه بـر ایـن جـواب ،فخـررازی خـود در تعارضـی آشـکار تصریـح میکنـد کـه حضرت
6

علـی؟ع؟ ،پیـش از ابوبکـر بـه اسلام گروید.

 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف.۵۴-۵۳ /۱۰ ،
 .2ابنعدی ،عبداهلل ،الكامل.۲۴۵ /۳ ،
 .3ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،الضعفاء و المتروكون.۲۱۵ /۱ ،
 .4خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد.۶۱۷ /۸ ،
 .5عاملی نباطی ،علی ،الصراط المستقیم.۱۵۷ /۳ ،
ً
« .6إن إسالم علي كان سابقا على إسالم أبي بكر» فخررازی ،محمد ،همان.

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

ســوی ابوبکــر وجــود داشــته اســت نــه از ســوی نبــی ا کــرم؟لص؟ ،و هیــچ
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از سـویی دیگـر ،تقـدم اسلام ابوبکـر بر حضرت علـی؟ع؟ ،با وفور روایـات داللتکننده
1

؟ع؟ بر دیگـران در منابع اهل سـنت ،منافات دارد.
بـر تقـدم اسلام امیرالمؤمنیـن علـی 
بـه عنـوان نمونـه ،حاکم نیشـابوری در اینباره مینویسـد:

نکــه علــی بــن ابیطالــب اولیــن مســلمان اســت ،در
هیــچ اختالفــی در ای 
2

بیــن مورخــان وجــود نــدارد .اختــاف تنهــا در بلــوغ او اســت.

3

همچنین ابناثیر بیان میدارد« :از نظر بیشتر علما ،او نخستین مسلمان است».

فخـررازی کـه خـود اذعـان بـه تقـدم اسلام حضـرت علـی؟ع؟ بـر ابوبکـر دارد ،بـرای رفـع
ایـن نقصـان و باالبـردن جایـگاه ابوبکـر ،او را سـبب رغبـت مـردم بـه اسلام معرفـی
؟ع؟ را به جهت سـن کم ،فاقد شـرایط کافی برای این جایگاه
میکند و حضرت علی 
میدانـد .او بـرای اثبـات مدعـای خـود ،تنهـا اسـامی چنـد تـن از صحابـه ازجملـه
؟ع؟ را ذکـر کـرده و جهـاد ابوبکـر در اوایـل اسلام و هنـگام ضعیفبـودن
حضـرت علـی 
؟لص؟ را سـبب مسلمانشـدن آنهـا برمیشـمارد.

رسـول خـدا
؟مهع؟ از بـدو تولـد ،یکتاپرسـت و معصـوم
بـر اسـاس اعتقـادات شـیعه ،تمـام امامـان 
؟ع؟ اشـتباه
هسـتند .ازایـنرو سـخنگفتن در مـورد زمـان ایمـانآوردن حضـرت امیـر 
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اسـت 4.بـا ایـن حـال ،طبرانـی سـن ایشـان هنـگام ایمـانآوردن را بیـن پانـزده و شـانزده
6

سـالگی میدانـد 5.هیثمـی نیـز بعـد از نقـل روایـت طبرانـی ،آن را تصحیـح میکنـد.
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؟ع؟ در زمـان پذیـرش اسلام ،فـردی بالـغ بـوده اسـت.
بنابرایـن حضـرت امیـر 
علاوه بـر ایـن ،وقتـی ابوبکـر میتواند پیشـوای مردم و سـبب رغبت آنان به اسلام شـود،
 .1ر.ک :فیروزآبادی ،مرتضی ،فضائل الخمسة.۱۹۰-۱۷۸ /۱ ،
ً
ً
« .2و ال أعلـم خالفـا بيـن أصحـاب التوار يـخ أن علـي بـن أبـي طالـب؟ضر؟ أولهـم إسلاما ،و إنمـا
اختلفـوا فـي بلوغـه» حا کـم نیشـابوری ،محمـد ،معرفـة علـوم الحدیـث ،ص .۲۳-۲۲
ً
« .3و هـو أول النـاس إسلاما فـي قـول كثيـر مـن العلمـاء» ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة،
.۸۸ /۴
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،نهج الحق ،ص .۱۶۴
 .5طبرانی ،سلیمان ،المعجم الكبیر.۹۵ /۱ ،
 .6هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد.۱۰۲ /۹ ،

کـه پیـش از دیگـران مسـلمان شـده و در بیـن مـردم دارای جایـگاه ویـژهای بـوده باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـری در مـورد زمان اسلامآوردن ابوبکر ،اینگونه از پسـر سـعد
بـن ابیوقـاص نقـل میکنـد:
بــه پــدرم گفتــم :آیــا ابوبکــر اولیــن مســلمان در میــان شــما بــود؟ گفــت :نــه،
1

پیــش از او پنجــاه نفــر مســلمان شــدند.

اف ــزون ب ــر ای ــن ،حاک ــم نیش ــابوری در م ــورد جای ــگاه قبیل ــۀ ابوبک ــر ن ــزد قری ــش چنی ــن
مینو یســـد:
ابوسفیان بن حرب نزد علی آمد و گفت :چرا باید خالفت در کوچکترین
2

و ذلیلترین قبیلۀ قریش باشد؟!

ذهبی نیز بعد از نقل این روایت ،به صحت آن تصریح میکند 3.با چنین جایگاهی،
دیگر این ادعا که اسلام ابوبکر در پذیرش اسلام دیگران نقش بنیادین داشـته اسـت،
بیاسـاس خواهد بود.
ادعـای دیگـر فخـررازی مبنـی بـر شـرکت ابوبکـر در جنگهـا و نشـاندادن رشـادت
در آنهـا نیـز از هـر جهـت و حتـی بـه اذعـان شـماری از عالمـان اهـل سـنت ،مخـدوش
اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،ابنابیالحدیـد در توصیـف شـخصیت ابوبکـر و نقـش او در
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جنگهـا مینویسـد:
عـرب از جهـت هو یـت ،از همـه بیمقدارتـر بـود .هرگـز تیـری نینداخـت،
شمشـیری از غلاف بیـرون نکشـید و خونـی نریخـت.

4

ً
« .1عـن محمـد بـن سـعد ،قـال :قلـت ألبـي :أ كان أبوبكـر أولكـم إسلاما؟ فقـال :ال ،و لقـد أسـلم
قبلـه أ كثـر مـن خمسـين» طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری.۳۱۶ /۲ ،
« .2جـاء أبـو سـفيان بـن حـرب إلـى علـي بـن أبـي طالـب؟ضر؟ ،فقـال :مـا بـال هـذا األمـر فـي أقـل
قريـش قلـة و أذلهـا ذلـة؟!» حا کـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن.۸۳ /۳ ،
 .3ابنملقن ،عمر بن علی ،مختصر تلخیص الذهبي.۱۲۰۱ /۳ ،
ً
ً
« .4هـو أضعـف المسـلمين جنانـا و أقلهـم عنـد العـرب تـرة لـم يـرم قـط بسـهم و ال سـل سـيفا و ال
ً
أراق دمـا» ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة.۲۸۱ /۱۳ ،

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

او از نظـر شـخصیت قلبـی و وجـودی ،از همـۀ مسـلمانان ضعیفتـر و نـزد

غ ــزوۀ اح ــد 1،خیب ــر 2و حنی ــن 3جنگهای ــی هس ــتند ک ــه ابوبک ــر در آنه ــا ،حض ــرت
رس ــول؟لص؟ را تنه ــا گذاش ــت و ف ــرار ک ــرد.
جالـب آنکـه ،شـخصیتی کـه فخـررازی بـرای ابوبکـر بـه تصویر کشـیده و او را تا سـرحد
صدیقـان بـاال بـرده اسـت ،بـا آنچـه ابوبکر دربارۀ خود گفته ،ناسـازگار اسـت؛ در منابع
تاریخی و روایی آمده اسـت که پس از بیعت مردم با ابوبکر ،او برخاسـت و برای مردم
خطبـه خوانـد و چنین گفت:
ای مــردم! مــن از شــما اســتعفا میطلبــم .مــن بهتریــن شــما نیســتم .بــا
آن کســی کــه بهتریــن شــما اســت بیعــت کنیــد . ...بدانیــد کــه بــا مــن
شــیطانی اســت کــه همــاره نــزد مــن حاضــر میشــود و ممکــن اســت
بــه خطــا و لغــزش بیفتــم .ا گــر دیدیــد کــه مــن خشــمگین شــدم ،از مــن
اجتنــاب کنیــد و فاصلــه بگیر یــد . ...آ گاه باشــید! مــرا بــا چشــم خــود
مراقبــت کنیــد! ا گــر در مســیر درســت حرکــت کــردم ،از مــن تبعیــت کنیــد
و ا گــر منحــرف شــدم ،مــرا بــه مســیر درســت برگردانیــد .اگــر از خداونــد
اطاعــت کــردم ،مــرا اطاعــت کنیــد و ا گــر عصیــان کــردم ،مــرا اطاعــت
نکنیــد.
174
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 .1ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،فضائـل الصحابـة۲۲۲ /۱ ،؛ حا کـم نیشـابوری ،محمـد ،همـان،
 ۲۹۸ ،۲۹ /۳و ۴۲۳؛ ابنحبـان ،محمـد ،صحیـح۴۳۷ /۱۵ ،؛ طیالسـی ،سـلیمان ،مسـند،
.۸ /۱
؟لص؟ برداش ــت میش ــود؛ بع ــد از آنک ــه ابوبک ــر

 .2ف ــرار ابوبک ــر از غ ــزوۀ خیب ــر از تعبی ــر رس ــول ا ک ــرم
ً
و عم ــر در جن ــگ شکس ــت خوردن ــد ،ایش ــان فرمودن ــد« :ألعطي ــن الراي ــة رج ــا يح ــب اهلل و
رس ــوله ،و يحب ــه اهلل و رس ــوله ،يفت ــح اهلل ل ــه ،لي ــس بف ــرار»؛ همان ــا ف ــردا ای ــن پرچ ــم را ب ــه م ــردی
خواه ــم س ــپرد ک ــه خ ــدا و رس ــولش را دوس ــت دارد و خ ــدا و رس ــولش ه ــم او را دوس ــت دارن ــد.
خداون ــد ب ــه دس ــت او فت ــح و ظف ــر خواه ــد آورد .او اه ــل ف ــرار و گر ی ــز نیس ــت (ابنابیش ــیبه،
عب ــداهلل ب ــن محم ــد ،المصن ــف ۳۶۷ /۶ ،و ۳۹۴ /۷؛ ب ــزار ،احم ــد ب ــن عم ــرو ،مس ــند/۲ ،

۱۳۵؛ متقـــی هنـــدی ،علـــی ،كن ــز العم ــال۱۲۰ /۱۳ ،؛ خلی ــل ،محمـــود محم ــد ،المس ــند
الجام ــع.)۴۰۲ /۱۳ ،
 .3ابنابیشیبه ،عبداهلل بن محمد ،همان.۴۱۷ /۷ ،
ً
« .4يـا أيهـا النـاس! إنـي قـد أقلتكـم رأيكـم ،إنـي لسـت بخيركـم ،فبايعـوا خيركـم ...إن لي شـيطانا

افـزودن بـر نـکات بیانشـده ،در برخـی از روایـات اهـل سـنت ،حضـرت علـی؟ع؟ بـه
عنـوان بزرگتریـن صدیـق معرفـی شـده و در طـرف مقابـل ،مدعـی ایـن وصـف کـذاب
خوانـده شـده اسـت .نسـائی در سـنن کبـری مینویسـد:
عل ــی گف ــت :م ــن بن ــدۀ خ ــدا و ب ــرادر رس ــول او هس ــتم .م ــن صدی ــق اکب ــر
1

هس ــتم .بع ــد از م ــن کس ــی ای ــن را نمیگو ی ــد ،مگ ــر آنک ــه ک ــذاب باش ــد.

در مقابـل مناقبـی کـه علمـای اهـل سـنت بـرای ابوبکـر ذکـر کردهانـد ،حاکـم نیشـابوری
؟ع؟ در جنـگ خنـدق مینویسـد:
در بیـان عظمـت و اجـر جهـاد حضـرت علـی 
رســول خــدا فرمــود :مبــارزۀ علــی بــن ابیطالــب بــا عمــرو بــن عبــدود در روز
2

خنــدق ،افضــل از اعمــال امــت مــن تــا روز قیامــت اســت.
ّ
فضائل و مناقب امیرمؤمنان علی؟ع؟ به حدی است که احمد بن حنبل میگوید:
چیــک از اصحــاب
فضائلــی کــه بــرای علــی بــن ابیطالــب آمــده ،بــرای هی 
3

رسولاهلل نیامده است.

از سـویی دیگـر ،فخـررازی در اسـتدالل خـود ،بـدون ذکر هیچگونه دلیلـی ،تنها مواردی
أَ ْ َ َ َ
را بـرای <� ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم> ذکـر کـرده کـه در آیـۀ صدیقیـن بـدان مـوارد اشـاره شـده اسـت؛

 .1نســائی ،احمــد ،الســنن الكبــری۴۰۹ /۷ ،؛ ابنماجــه ،محمــد بــن یز یــد ،ســنن۴۴ /۱ ،؛

ابنابیشــیبه ،عبــداهلل بــن محمــد ،همــان۳۶۸ /۶ ،؛ حا کــم نیشــابوری ،محمــد ،المســتدرک
علی الصحیحین .۱۲۰ /۳ ،بوصیری کنانی و نورالدین ســندی از عالمان اهل ســنت تصریح
به صحت این روایت میکنند و مینویســند« :رواه الحاکم في المســتدرک من طریق المنهال
و قــال :صحیــح علــی شــرط الشــیخین» بوصیــری ،شــهابالدين ،مصبــاح الزجاجــة۲۰/۱ ،؛
ســندی ،نورالدیــن ،کفایــة الحاجــة.۵۸ /۱ ،
 .2حاکم نیشابوری ،محمد ،همان۳۴ /۳ ،؛ متقی هندی ،علی ،همان.۶۲۳ /۱۱ ،
« .3مـا جـاء ألحـد مـن أصحـاب رسـول اهلل؟مص؟ مـن الفضائـل مـا جـاء لعلي بن أبـي طالب؟ضر؟»
حا کم نیشابوری ،محمد ،همان۱۱۶ /۳ ،؛ ثعلبی ،احمد ،الكشف و البیان۸۱ /۴ ،؛ ابنحجر
عسقالنی ،احمد بن علی ،اتحاف المهرة.۴۳۱ /۱۸ ،

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

يحضرنـي ،فـإذا رأيتمونـي قـد غضبـت فاجتنبونـي ...أال و راعونـي بأبصاركـم ،فـإن اسـتقمت
فاتبعونـي ،و إن زغـت فقومونـي ،و إن أطعـت اهلل فأطيعونـي ،و إن عصيـت اهلل فاعصونـي»
طبرانـی ،سـلیمان ،المعجـم الكبیـر .۲۶۷ /۸ ،بـزار نیـز ایـن معنـا را بـا اختلاف در متـن ،در
مسـند خـود نقـل کـرده اسـت (بـزار ،احمـد بـن عمـرو ،مسـند.)۱۸۰ /۱ ،
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در صورتـی کـه بـا بررسـی نظـرات مفسـران اهـل سـنت ،مشـخص میگـردد کـه ایـن آیـه
شـامل مـوارد دیگـری نیـز میشـود 1.نبـی اکـرم؟لص؟ و یارانـش ،انبیـا ،مالئکـه ،مؤمنـان
2

و مسـلمانان ،مصادیقـی هسـتند کـه مـاوردی ذیـل ایـن آیـه بـه آنها اشـاره کرده اسـت.

؟ع؟ و شـیعیان او را بـه عنـوان مصادیـق
علاوه بـر ایـن مـوارد ،حسـکانی حضـرت علـی 
3

ایـن آیـه معرفی کرده اسـت.

نکتـهای کـه از ایـن اختلاف آرا بیـن مفسـرین اهـل سـنت برداشـت میشـود ،عـدم
ترجیـح قـول فخـررازی بـر دیگـر اقـوال اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه او در اسـتداللش،
ترجیـح نظـر خـود بـر دیگـر نظرهـا را مفـروض و مقبـول پنداشـته اسـت.
بـا توجـه بـه نـکات بیانشـده ،بایـد از فخـررازی پرسـید کـه چگونـه ابوبکـر بـر اسـاس
صدیقبـودن و پیشـگامی در اسلام ،میتوانـد پیشـوا و مقتـدای مـردم در پیوسـتن آنـان
بـه اسلام شـود و برتریـن مـردم پـس از رسـول خـدا؟لص؟ باشـد؟
 .2-3بررسی تالزم صدیقبودن با خالفت
در بخـــش قبـــل ،صغـــرای اســـتدالل فخـــررازی مـــورد نقـــد و بررســـی قـــرار گرفـــت و
مخدوشبـــودن آن روشـــن گردیـــد و مشـــخص شـــد کـــه نمیتـــوان ابوبکـــر را صدیـــق
176

خوانــد و جــزء گــروه صدیقیــن برشــمرد .بــا وجــود ایــن ،در ادامــه بــا فــرض قبــول صغــرای
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اس ــتدالل مبن ــی ب ــر صدیقب ــودن ابوبک ــر ،کب ــرای قی ــاس فخ ــررازی مبن ــی ب ــر ت ــازم
صدیقب ــودن ابوبک ــر ب ــا خالف ــت ،م ــورد مناقش ــه ق ــرار میگی ــرد.
همانگونـه کـه اشـاره کردیـم ،فخـررازی پـس از تالشـی نـاکام در معرفـی ابوبکر بـه عنوان
صدیـق ،بـا اسـتفاده از آیـات پایانـی سـورۀ فاتحـه و انضمـام آن بـه آیـۀ  69سـوره نسـاء
 .1ر.ک :ابنقتیبـه ،عبـداهلل بـن مسـلم ،غر یـب القـرآن ،ص ۴۰؛ سـمرقندی ،نصـر ،بحـر العلـوم/۱ ،
۱۸؛ ابنابیحاتـم ،عبدالرحمـن بـن محمـد ،تفسـیر القـرآن العظیـم۳۱ /۱ ،؛ واحـدی ،علـی بـن
احمـد ،الوجیـز فـي تفسـیر الكتـاب العز یـز۸۹ /۱ ،؛ نسـفی ،عبـداهلل ،مـدارك التنز یـل۳۷ /۱ ،؛
زمخشـری ،محمـود ،الكشـاف۱۶ /۱ ،؛ بغـوی ،حسـین ،معالـم التنز یـل۷۶ /۱ ،؛ بیضـاوی،
عبـداهلل ،انـوار التنز یـل۳۰ /۱ ،؛ سـیوطی ،عبدالرحمـن ،الـدر المنثـور.۱۶ /۱ ،
 .2ماوردی ،علی ،النكت و العیون.۶۰ /۱ ،
 .3حسکانی ،عبیداهلل ،شواهد التنزیل.۸۵ /۱ ،

میکوشـد تا اثبات کند که ابوبکر به خاطر صدیقبودن ،شایسـتۀ خالفت و جانشـینی
ْ نَ ّ َ ْ َ
راط ال ُم ْس ت� ِق� ي� َم *
الص

پیامبـر اکـرم
؟لص؟ اسـت؛ زیـرا از نظـر او ،خداوند در آیـات <اه ِد�ا ِ
َ
َ َّ
َ
أ
ْ َ َ
راط ال ذ ِ ي�� نَ� � ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم> 1،از مـا خواسـته تـا بـه راه کسـانی کـه مـورد انعـام الهـی قـرار
ِص
گرفتند ،رهنمون شـویم .اگر راه چنین کسـانی ازجمله صدیقان ،ناصواب و نادرسـت
باشـد ،معنایـش آن اسـت کـه خداونـد مـا را بـه راه گمراهـان فرا خوانده اسـت.
َّ َ ݧ ْ َ َ َ
معنـای ایـن سـخن آن اسـت کـه از نظـر خداونـد< ،ال ذ ٖ�ی� نَ� ا ن� ݧ َع ݧ ݨْم ت� عل ْ ی� ِه ْم> شایسـتۀ اقتدا
و پیـروی هسـتند و از آنجـا کـه ابوبکـر صدیـق اسـت ،پـس پیـروی از او مـورد توصیـۀ
خداونـد اسـت و ایـن همـان معنـای پیشـوایی و خالفـت اسـت.
این استدالل فخررازی ،از چند جهت قابل مناقشه است:
َّ َ ݧ ْ َ َ َ
 .1دعـوت بـه اقتـدا و پیـروی از <ال ذ ٖ ی�� نَ� ا ن� ݧ َع ݧ ݨْم ت� عل ْ ی� ِه ْم> بـه معنـای پذیرش عصمت آنان

اسـت؛ زیـرا معنـا نـدارد کـه خداوند بنـدگان خود را به پیروی از کسـانی دعوت کند که
احتمـال ّ
تعمـد بـر گنـاه یا خطا در اندیشـه و منش آنان وجود داشـته باشـد.
َ َ ْ ْ َ َ ضّ َ ّ
غَ ْ ْ َ �غْ ضُ
ال� ِال ي� َن�> 2،عصمـت انبیـا و
و� عل ي� ِهم و لا
فخـررازی خـود بـا توجـه بـه آیـۀ <� ي� ِر الم � ِب
مالئکـه را برداشـت میکنـد .او ذیـل ایـن آیـه مینویسـد:
َ َ ْ ْ َ َ ضّ َ ّ
غَ ْ ْ َ �غْ ضُ
ال� ِال ي� نَ�> داللــت میکنــد بــر اینکــه
و� عل ي� ِهم و لا
عبــارت <� ي� ِر الم � بِ
هیچیــک از مالئکــه و انبیــا ،اقدامــی بــر خــاف قــول و اعتقــاد کســانی

از آنجایــی کــه ایــن باطــل اســت ،بــه واســطۀ ایــن آیــه ،عصمــت انبیــا و
3

مالئکــه فهمیــده میشــود.
 .1حمد.۷-۶ :
 .2حمد.۷ :

 .3فخررازی ،محمد ،مفاتیح الغیب.۲۲۳ /۱ ،

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

کــه خداونــد بــه آنهــا نعمــت داده اســت ،نمیکننــد؛ چرا کــه در غیــر ایــن
َ ْ َ ْ َ قّ َّ ضَّ
فَ
ال� ُ
لال> ،آنــان از حــق گمــراه
<�ما �ذا ب�عد الح ِ� ِإ�لا
صــورت ،بــر اســاس آیــۀ
شــدهاند ،و در صورتــی کــه آنهــا گمــراه باشــند ،اقتــدا و طلــب هدایــت
أَ ْ َ َ َ
ً
بــه راه آنــان جایــز نیســت و قطعــا مشــمول <� ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم> نمیشــوند.
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بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه ،معیـار و ملا ک عصمـت انبیـا و مالئکـه ،عمـل آنـان مطابـق
قـول و اعتقـاد گروهـی اسـت کـه مشـمول نعمـت خداوند متعال شـده باشـند .از سـوی
دیگـر ،هنگامـی میتـوان گفـت عمـل بر اسـاس قـول و اعتقاد این گـروه مال ک عصمت
اسـت که خود معصوم باشـند .بر این اسـاس ،فخررازی که یکی از مصادیق این گروه
را صدیقیـن میدانـد و ابوبکـر را سرسلسـلۀ آنـان برمیشـمرد ،بایـد اعتقـاد بـه عصمـت
او داشـته باشد.
اعتقـاد بـه عصمـت ابوبکـر ،بـا اجمـاع اهل سـنت در تعارض اسـت 1.تفتازانـی در بیان
ویژگیهـای خلیفه مینویسـد:
اصحــاب مــا بــرای اثبــات عــدم وجــوب عصمــت ،بــه اجمــاع بــر امامــت
ابوبکــر و عمــر و عثمــان و اجمــاع بــر عــدم عصمــت آنهــا اســتناد کردهانــد.
2

بنابرایــن بــر عــدم ضــرورت عصمــت در امــام ،اجمــاع وجــود دارد.
َ
َ َّ
أ
ْ
َ
راط ال ذ ِ ي�� نَ� � ن� َع ْم ت�
<ص
بنابرایـن فخـررازی خـود نمیتوانـد بـه یکـی از لـوازم معنایـی آیـۀ ِ
ََ
عل ْ ي� ِه ْم> ،یعنـی عصمـت ابوبکـر تـن دهـد و او را جـزء مصادیـق صدیقیـن بدانـد ،تـا چه
رسـد بـه آنکـه الزمـۀ معنایـی آیـه ،یعنـی امامـت و پیشـوایی ابوبکـر را ثابـت کنـد.

 .۲فخـررازی تمامبـودن اسـتدالل خـود را منـوط بـه ظالمنبـودن صدیـق دانسـته اسـت
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و تصریـح میکنـد کـه اگـر صدیـق ظالـم باشـد ،دیگـر نمیتـوان بـه او اقتـدا کـرد و در
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نتیجـه ،او را خلیفـه دانسـت .او ذیـل آیـات ششـم و هفتـم سـورۀ حمـد بیـان مـیدارد:
خداونــد بــه مــا امــر کــرده اســت ،راه هدایتــی کــه ابوبکــر صدیــق و دیگــر
صدیقــان بــر آن هســتند را از او طلــب کنیــم و ا گــر ابوبکــر ظالــم بــود ،اقتــدا
3

بــه او جایــز نبــود.

ابنحبـان در ضمـن یـک روایـت طوالنـی از عمـر نقـل میکنـد کـه بـه حضـرت علی؟ع؟
گفت:
زمانــی کــه رســول خــدا از دنیــا رفــت ،ابوبکــر گفــت :مــن جانشــین رســول
 .1ایجی ،عبدالرحمن ،شرح المواقف.۳۵۱ /۸ ،
 .2تفتازانی ،مسعود ،شرح المقاصد.۲۴۹ /۵ ،
 .3فخررازی ،محمد ،همان.۲۲۱ /۱ ،

خــدا بعــد از او هســتم و همچــون رســول خــدا ،در مــورد امــوال بنینضیــر
عمــل خواهــم کــرد .ســپس رو بــه ســوی علــی و عبــاس کــرد و گفــت :شــما
1

او را ظالــم و فاجــر پنداشــتید.

البانـی بعـد از نقـل ایـن حدیث آن را تصحیح کرده اسـت 2.ایـن روایت در منابع معتبر
دیگـر اهـل سـنت نیـز ذکـر شـده و در آنهـا بـه جـای «ظالـم و فاجـر» ،از تعابیـر «دروغگـو،
3

گناهـکار ،فریـبکار و خائـن» بـرای ابوبکر اسـتفاده شـده اسـت.

؟ع؟ و عبداهلل بن عباس،
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن روایت به نقل از امیرالمؤمنین علی 
ابوبکر فردی ظالم معرفی شده است ،حتی اگر او را صدیق بدانیم ،همچنان نمیتوان
از استدالل فخررازی خالفت ابوبکر را برداشت کرد .ازاینرو باید گفت صدیقبودن،
مستلزم خالفت نیست؛ بلکه برای این منصب ،شرایط دیگری نیز الزم است.
 .۳بـا فـرض آنکـه ابوبکـر ،صدیـق و دارای مقـام عصمـت باشـد ،همچنـان از دعـوت
خداونـد در رهنمونشـدن بـه راه کسـانی کـه مـورد انعـام الهـی قـرار گرفتهانـد ،پیشـوایی
و خالفـت ابوبکـر اثبـات نمیگـردد.

ً
بـرای روشنشـدن مدعـا مناسـب اسـت مجـددا بـه آیـۀ مـورد اسـتدالل ،توجـه کـرد .در

در این آیه چهار گروه جزء کسانی که مشمول انعام الهی قرار گرفتهاند ،شمرده شدهاند
که عبارتاند از« :پیامبران ،صدیقین ،شهدا و صالحان».
« .1فلمــا قبــض رســول اهلل؟مص؟ ،قــال أبــو بكــر :أنــا ولــي رســول اهلل؟مص؟ بعــده أعمــل فیهــا بمــا كان
؟مص؟ فيهــا ،ثــم أقبــل علــى علــي و العبــاس ،فقــال :و أنتمــا تزعمــان أنــه فیهــا
يعمــل رســول اهلل 
ظالــم فاجــر» ابنحبــان ،محمــد ،صحیــح۵۷۵ /۱۴ ،؛ صنعانــی ،عبدالــرزاق ،المصنــف/۵ ،
۴۶۹؛ ابوعوانــه ،یعقــوب ،مســتخرج۲۴۷ /۴ ،؛ ابنمنــذر ،محمــد بــن ابراهیــم ،االوســط فــي
الســنن.۳۴۵ /۱۱ ،
 .2البانی ،محمد ،التعلیقات الحسان.۳۱۸ /۹ ،
 .3نشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح۱۳۷۷ /۳ ،؛ بیهقی ،احمد ،السنن الکبری.۴۵۸ /۶ ،

نقد و بر رسی استدالل فخر رازی به آیۀ صدیقین بر خالفت ابوبکر

آیـۀ  69سـورۀ نسـاء چنیـن آمـده اسـت:
َ
ُ
َّ َ َ َّ ُ َ ف َ أ َ ئ َ َ َ َّ ذ نَ أ نْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ نَ نَّ
َ
ال� بِ� ِّي� ي� نَ� َو
<و َم نْ� يُ� ِط ِع الله و الرسول ��ول ِ�ك مع ال ِ ي��� ��عم الله عل ي� ِهم ِم�
ً
ّ ّ ق َن َ شُّ َ َ َ ّ َ
أُ َ َ
الص ِال ِح ي� َن� َو َح ُس َن� �ول ِئ�ك َر ِف� ي� ق�ا>
الص ِد ي� ِ� ي�� و ال�هد ِاء و
ِ
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از سویی دیگر ،در آیات ششم و هفتم سورۀ فاتحه ،چنین آمده است:
ْ
َ َ َّ ذ َ َأ نْ َ ْ َ َ َ ْ ْ غَ ْ َ �غْ ضُ
ْ
<اه ِد ن َ�ا ِ ّ َ َ ْ ُ ْ َ ق َ
و�
الصراط المس ت� ِ� ي�م * ِصراط ال ِ ي�� ن� ��عم ت� عل ي� ِهم � ي� ِر الم � ِب
َ َ ْ ْ َ َ ضّ َ ّ
ال� ِال ي� نَ�>
عل ي� ِهم و لا
از کنارهمگذاشـتن آیـات مذکـور ،ایـن گـزاره بـه دسـت میآیـد کـه« :خدایـا ،مـا را بـه راه
پیامبـران ،صدیقیـن ،شـهدا و صالحـان هدایـت فرمـا».
ویژگـی مهـم ایـن چهـار گـروه ،طبـق صریـح آیـۀ شـریفه آن اسـت کـه آنـان هدایـت یافتـه
و مـورد انعـام الهـی قـرار گرفتنـد و از ایـن جهـت سـزاوار اسـت کـه مـا از خداونـد متعـال
بخواهیـم مـا را بـه راه آنـان رهنمـون سـازد.
امـا پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه هدایتیافتهبـودن و موردانعامالهیبـودن چهـار گـروه
پیشگفتـه ،چگونـه بـه معنـای امامـت و پیشـوایی آنان اسـت؟!
مـا از خـود فخـررازی میپرسـیم :آیـا همـۀ انبیای الهـی و نه رسـوالن ،دارای مقام امامت
و پیشـوایی مـردم بودهانـد؟! آیـا همـۀ صدیقینـی کـه در قـرآن از آنـان یـاد شـده اسـت،
دارای مقـام امامـت و پیشـوایی بودهانـد؟! آیـا همـۀ شـهدا و صالحـان ،دارای مقـام
180

پیشـوایی و امامـت بودهانـد؟!
در این صورت باید تمام مؤمنان و اسلامباوران ،دارای مقام امامت و خالفت باشـند؛
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زیرا خداوند دربارۀ آنان میفرماید:
کســانی کــه ایمــان آوردنــد و کارهــای شایســته انجــام دادنــد ،البتــه آنــان را
1

در زمــرۀ صالحــان درمیآور یــم.

همچنیـن بـر ایـن اسـاس ،باید همـۀ دینباوران از اهل کتاب را نیـز دارای مقام خالفت
و پیشـوایی بدانیم؛ زیرا خداوند دربارۀ آنان فرمود:
از اهــل کتــاب ،گروهــی هســتند کــه قیــام میکننــد و آيــات الهــى را در
دل شب مىخوانند ،درحالیکه سجده مینمایند .به خدا و روز قيامت
ايمــان دارنــد .امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر میکننــد و در كارهــاى نيــک
َ َّ ذ نَ آَ َ نُ َ َ ُ ّ َ َ ت َ نُ ْ خ َ نَّ ُ ْ ف ّ َ
الص ِال ِح ي� نَ�> عنکبوت.۹ :
ا� ل�د ِ�ل�هم ِ� ي�
< .1و ال ِ ي��� �م�وا و ع ِملوا الصا ِلح ِ

1

شــتاب مىكننــد ،و آنهــا از صالحانانــد.

پیـدا اسـت کـه پاسـخ خـود فخـررازی نیز منفی اسـت؛ زیـرا میان گروهی کـه خداوند به
آنـان نعمـت داده اسـت بـا امامـان و پیشـوایان ،عمـوم و خصـوص مطلق حاکم اسـت؛
بـه ایـن معنـا کـه هـر امـام و جانشـین پیامبـری ،جـزء کسـانی میباشـد کـه مـورد انعـام
ً
الهـی قـرار گرفتهانـد ،امـا هـر فـردی کـه نعمتهـای الهـی شـامل او شـده باشـد ،لزومـا
امـام و پیشـوا نیسـت.
شـرط شـمول انعام الهی ،داشـتن ایمان و عمل صالح اسـت؛ همانگونه که قرآن بارها
بـر ایـن نکتـه تأ کید کرده اسـت .اما برای احراز مقام جانشـینی بزرگترین پیامبر الهی،
؟لص؟ و پیشوایی امت اسالم ،ویژگیها و امتیازاتی همچون عصمت

یعنی رسول اکرم
الزم اسـت کـه ابوبکـر حتـی بـه اذعـان خـودش ،از داشـتن کمتریـن مراتـب آن محـروم
بـوده اسـت.

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه نقدهـای ارائهشـده بـر ادلـۀ فخـررازی ،مشـخص شـد کـه ابوبکـر نمیتوانـد
اولیـن مسـلمان و جـزء گـروه صدیقیـن باشـد؛ چراکـه بر اسـاس تصریح خـود فخررازی،
؟ع؟ اولیـن فـردی بـود که به اسلام گروید .از سـوی دیگر ،فخـررازی برای
حضـرت علـی 
این شـرط اسـت.
بـا توجـه بـه جایـگاه بیمقـدار ابوبکـر و قبیلـهاش ،نمیتـوان بـرای او نقـش مؤثـری در
رغبتپیداکـردن مـردم بـه سـوی اسلام در نظـر گرفـت؛ چنانکـه اسـناد تاریخـی بـه
جـای شـهامت و رشـادت ،فـرار مکـرر او از میدانهـای نبـرد را ثبـت کردهانـد.
ً
هـر فـردی کـه جـزء گـروه صدیقـان باشـد و مـورد انعـام الهـی قـرار بگیـرد ،لزومـا شایسـتۀ
ْ آَ
ْ أَ ْ ْ ت َ أُ َّ �ةٌ ق َ ئ َ �ةٌ َ تْ ُ نَ آَ َ ت َّ آَ ن َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ نَ ُ �ؤْ نُ نَ َّ ْ
 ِ .1ن
و� بِ�الل ِه َو ال يَ� ْو ِم ال� ِخ� ِر
ا� الل ِه ��اء الل ي� ِل و هم ي�س�ج دو� * ي� ِم�
ا� �م � ِا�م ي��لو� � ي� ِ
<م� �ه ِل ال ِك� بِ
أُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ا� َو �ول ئ�ك م نَ� ّ
نَ
و� �ال َم ْع ُر ف َ َ ن ْ نَ
َ َأُ َ
ُن َ ُ َ
و� �ف� ال خ� يْ� َر ِت
الص ِال ِح ي� نَ�> آل عمـران:
ِ ِ
و ي��م ُر ن ِب
ِ
و� و ي��هو� ع ِن� الم�ك ِر و ي�س ِارع يِ
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صدیـق ،ویژگـی عصمـت را ضـروری میدانـد؛ حـال آنکـه ابوبکـر بـه اذعان خـود ،فاقد
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منصـب امامـت و پیشـوایی مـردم نیسـت؛ بلکـه وجـود ویژگیهـای دیگـری همچـون
عصمـت نیـز در او ضـروری میباشـد.
با فرض پذیریش اسـتدالل فخررازی ،باید شـماری از اسلامباوران و حتی اهل کتاب
را نیـز شایسـتۀ خالفـت دانسـت؛ چراکـه خداونـد متعـال در قـرآن از ایـن افـراد بـه عنـوان
صدیقیـن و صالحیـن یـاد کـرده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه هیچکـس نمیتوانـد
آنـان را جانشـین پیامبـر؟لص؟ معرفـی کند.
فهرست منابع
قرآن کریم
ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة البن ابي الحدید ،مكتبة آیة اهلل المرعشي،
قم ۱۳۷۸ ،ش.
ابنابیحاتـم ،عبدالرحمـن بـن محمـد ،تفسـیر القـرآن العظیـم ،چـاپ سـوم :مكتبـة نـزار
مصطفـی البـاز ،ر یـاض ۱۴۱۹ ،ق.
یشـیبه ،ابوبکـر ،الكتـاب المصنـف فـي االحادیـث و اآل ثـار (مصنف ابن ابي شـیبة)،
ابناب 
تحقیق :كمال یوسـف الحوت ،مكتبة الرشـد ،ریاض ۱۴۰۹ ،ق.
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ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة فـي معرفة الصحابـة ،تحقیق :علی محمـد معوض و
عـادل احمـد عبد الموجـود ،دار الكتب العلمیة ۱۴۱۵ ،ق.
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ابنالملقن ،عمر بن علی ،مختصر تلخیص الذهبي ،تحقیق :عبد اهلل بن حمد اللحیدان
و سعد بن عبد اهلل آل حمید ،دار العاصمة ،ریاض ۱۴۱۱ ،ق.
ابنجـوزی ،عبدالرحمـن بـن علـی ،الضعفـاء و المتروكـون ،تحقیـق :عبـد اهلل القاضـي ،دار
الكتـب العلمیـة ،بیـروت ۱۴۰۶ ،ق.
ابنحبـان ،محمـد ،صحیـح ابـن حبـان (صحیـح ابـن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان) ،تحقیق:
شـعیب االرنـؤوط ،چـاپ دوم :موسسـة الرسـالة ،بیـروت ۱۴۱۴ ،ق.
ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علی ،اتحاف المهـرة بالفوائد المبتكرة من اطراف العشـرة،
تحقیـق :مركـز خدمـة السـنة و السـیرة ،مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـریف و
مركـز خدمـة السـنة و السـیرة النبویة ،مدینـه ۱۴۱۵ ،ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة ،تحقیق :وصی اهلل محمد عباس ،موسسة
الرسالة ،بیروت ۱۴۰۳ ،ق.

نعـدی ،ابـو احمـد ،الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال ،تحقیـق :عـادل احمـد عبـد الموجـود و
اب 
علـی محمـد معـوض ،الكتـب العلمیـة ،بیـروت ۱۴۱۸ ،ق.
ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم ،غریب القرآن ،دار و مكتبة الهالل ،بیروت.
ابنماجـه ،محمـد بـن یز یـد ،سـنن ابـن ماجـة ،تحقیـق :محمد فؤاد عبـد الباقـي ،دار احیاء
الكتـب العربیة.
ابنمنذر ،محمد بن ابراهیم ،االوسـط في السـنن و االجماع و االختالف ،تحقیق :ابو حماد
صغیر احمد بن محمد حنیف ،دار طیبة ،ریاض ۱۴۰۵ ،ق.
ابوعوانـه ،یعقـوب بـن اسـحاق ،مسـتخرج ابـي عوانـة ،تحقیـق :ایمـن بـن عـارف الدمشـقي،
دار المعرفـة ،بیـروت ۱۴۱۹ ،ق.
البانـی ،محمـد ناصرالدیـن ،التعلیقـات الحسـان علـی صحیـح ابـن حبـان ،دار باوزیـر
للنشـر و التوز یـع ،جـده ۱۴۲۴ ،ق.
ایجی ،عبدالرحمن بن احمد ،شرح المواقف ،الشریف الرضي ،قم ۱۳۲۵ ،ق.
بزار ،احمد بن عمرو ،البحر الزخار (مسند البزار) ،تحقیق :محفوظ الرحمن زین اهلل و
عادل بن سعد و صبري عبد الخالق الشافعي ،مكتبة العلوم و الحكم ،مدینه ۱۹۸۸ ،م.
بغـوی ،حسـین بـن مسـعود ،معالـم التنز یـل فـي تفسـیر القـرآن ،دار احیـاء التـراث العربـي،
بیـروت 1420 ،ق.
بلاذری ،احمـد بـن یحیـی ،جمـل مـن انسـاب االشـراف ،تحقیـق :سـهیل زكار و ریـاض
الزركلـي ،دار الفكـر ،بیـروت ۱۴۱۷ ،ق.

بیضـاوی ،عبـداهلل بـن عمـر ،انـوار التنز یـل و اسـرار التأو یـل ،دار احیـاء التـراث العربـي،
بیـروت 1418 ،ق.
بیهقـی ،احمـد بـن حسـن ،السـنن الکبـری ،تحقیـق :محمد عبـد القادر عطا ،چاپ سـوم:
دار الكتـب العلمیـة ،بیروت ۱۴۲۴ ،ق.
تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،الشریف الرضي ،قم ۱۴۰۹ ،ق.
ثعلبـی ،احمـد بـن ابراهیـم ،الكشـف و البیان عن تفسـیر القرآن ،دار احیاء التـراث العربي،
بیروت ۱۴۲۲ ،ق.
حا کـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن ،تحقیـق :مصطفی
عبـد القـادر عطـا ،دار الكتـب العلمیـة ،بیـروت ۱۴۱۱ ،ق.
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بوصیـری ،شـهابالدين ،مصبـاح الزجاجـة فـي زوائـد ابـن ماجـة ،تحقیق :محمـد المنتقي
الکشـناوي ،چـاپ دوم :دار العربیـة ،بیـروت ۱۴۰۳ ،ق.
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 ،-----------معرفـة علـوم الحدیـث ،تحقیـق :سـید معظـم حسـین ،چـاپ دوم :دارالكتـب العلمیـة ،بیـروت ۱۳۹۷ ،ق.
حسـکانی ،عبیـداهلل بـن احمـد ،شـواهد التنز یـل لقواعـد التفضیـل ،سـازمان چـاپ و
انتشـارات وزارت ارشـاد اسلامی ،تهـران ۱۴۱۱ ،ق.
حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،نهـج الحـق و كشـف الصـدق ،تحقیـق :السـید رضـا الصـدر،
موسسـة الطباعـة و النشـر دار الهجـرة ،قـم ۱۴۲۱ ،ق.
خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،تار یـخ بغـداد ،تحقیق :بشـار عـواد معـروف ،دار الغرب
االسلامي ،بیـروت ۱۴۲۲ ،ق.
خلیـل ،محمـود محمـد ،المسـند الجامـع ،دار الجیـل للطباعة و النشـر و التوزیـع ،بیروت،
 ۱۴۱۳ق.
زمخشـری ،محمـود ،الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنز یـل ،چـاپ سـوم :دار الكتـاب
العر بـي ،بیـروت ۱۴۰۷ ،ق.
سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحر العلوم ،دار الفكر ،بیروت.

سـندی ،نورالدیـن ،حاشـیة السـندي علـی سـنن ابـن ماجـة (کفایـة الحاجة في شـرح سـنن
ابـن ماجـة) ،دار الجیـل ،بیروت.
سـیوطی ،عبدالرحمـن بـن ابیبكـر ،الـدر المنثـور فـي تفسـیر المأثـور ،كتابخانـۀ آیـتاهلل
مرعشـی نجفـی ،قـم 1404 ،ق.
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صنعانـی ،عبدالـرزاق ،المصنـف (مصنـف عبـد الـرزاق الصنعانـي) ،تحقیـق :حبیـب
الرحمـن االعظمـي ،المكتـب االسلامي ،بیـروت ۱۴۰۳ ،ق.
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طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد ،المعجـم االوسـط ،تحقیـق :طارق بـن عوض اهلل بـن محمد و
عبـد المحسـن بـن ابراهیـم الحسـیني ،دار الحرمین ،قاهره.
 ،-----------المعجـم الكبیـر ،تحقیـق :حمـدی بـن عبـد المجیـد السـلفي ،مكتبـةابـن تیمیـة ،قاهـره ۱۴۱۵ ،ق.
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تاریخ الرسـل و الملوك (تاریخ الطبري) ،چـاپ دوم :دار التراث،
بیروت ۱۳۸۷ ،ق.
طیالسـی ،سـلیمان بـن داود ،مسـند ابـي داود الطیالسـي ،تحقیـق :محمـد بـن عبـد
المحسـن التركـي ،دار هجـر ،مصـر ۱۴۱۹ ،ق.
عاملـی ،علـی بـن یونـس ،الصـراط المسـتقیم ،تحقیـق :محمدباقـر بهبـودی ،المكتبـة
المرتضو یـة الحیـاء اآل ثـار الجعفریـة.

فخـررازی ،محمـد بـن عمـر ،تفسـیر کبیـر (مفاتیـح الغیـب) ،چاپ سـوم :دار احیـاء التراث
العر بـي ،بیـروت ۱۴۲۰ ،ق.
فیروزآبـادی ،سـیدمرتضی ،فضائـل الخمسـة مـن الصحـاح السـتة ،چـاپ سـوم :موسسـة
االعلمـي للمطبوعـات ،بیـروت ۱۳۹۳ ،ق.
قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع الحكام القرآن ،ناصرخسرو ،تهران ۱۳۶۴ ،ش.
ماوردی ،علی بن محمد ،النكت و العیون ،دار الكتب العلمیة ،بیروت.
متقـی هنـدی ،علـی بـن حسـامالدین ،كنـز العمـال فـي سـنن اال قـوال و االفعـال ،تحقیـق:
بكـري حیانـي و صفـوة السـقا ،چـاپ پنجـم :موسسـة الرسـالة ۱۴۰۱ ،ق.
میبدی ،احمد بن محمد ،كشـف االسـرار و عدة االبرار ،امیركبیر ،تهران ۱۳۷۱ ،ش.
نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،السـنن الكبـری ،تحقیق :حسـن عبد المنعم شـلبي ،موسسـة
الرسـالة ،بیـروت ۱۴۲۱ ،ق.
نسفی ،عبداهلل بن احمد ،مدارك التنزیل و حقایق التأویل ،دار النفائس ،بیروت ۱۴۱۶ ،ق.
نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،المسـند الصحیـح المختصـر (صحیـح مسـلم) ،تحقیـق:
محمـد فـؤاد عبـد الباقـي ،دار احيـاء التـراث العربـي ،بیـروت.
واحـدی نيشـابوری ،علـی بـن احمـد ،الوجیـز في تفسـیر الكتاب العز یـز ،دار القلـم ،بیروت،
 ۱۴۱۵ق.
هیثمـی ،علـی بـن ابیبكـر ،مجمـع الزوائـد و منبـع الفوائد ،تحقیق حسـام الدین القدسـي،
مكتبة القدسـي ،قاهـره ۱۴۱۴ ،ق.
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نقد ودراسة استدالالت الفخر الرازي في تفسير آية
ّ
«الصديقين» على خالفة أبي بكر
ّ
محمد مهدي نصيري

1

الخالصة:
ً
يمكـن اعتبـار مسـألة خالفـة رسـول اهلل؟ص؟ مـن أكثـر القضايـا ّ
تحديا بين الشـيعة والس ّـنة منذ
البدايـة ّ
وحتـى اآلنّ ،
ممـا خلـق ّ
أرضيـة لصدع عميق بينهما .يعتقد علماء الشـيعة ّأن اإلمامة
ً
أمـر ٌّ
ّ
وحيانيـة لـم ّ
ٌ
يعرف سـوى أمير المؤمنين؟ع؟ خليفة للرسـول؟ص؟.
إلهـي وألسـباب
فـإن علمـاء أهـل ّ
ومـن ناحيـة أخـرىّ ،
السـنة ،باإلضافـة إلـى تجاهـل األمـر ّ
الربانـي فـي شـأن
ً
الخالفـةّ ،
يقدمـون أبـا بكـر خليفـة ّ
للنبـي؟ص؟ بمقتضى إجماع أكثر الصحابة عليه في سـقيفة
بني سـاعدة.
ّ
فـي ّ
وحيانيـة لخالفة أبي
طيـات ذلـك حـاول مجموعـة مـن علمـاء أهـل الس ّـنة إعطـاء صبغـة
بكـر؛ ومنهـم الفخـر الرازي،الـذي ّ
تعـرض إلـى ذلـك في تفسـيره.
عـده مـن ّ
فقـد ّادعـى خالفـة أبـي بكـر مـن خلال ّ
الصديقيـن ،المنصـوص عليهـم فـي اآليـة
 69مـن سـورة النسـاء ،وتفسـيره لآليـة السادسـة والسـابعة مـن سـورة الفاتحـة ّأن الصادقيـن
ً
ّ
يقدمـون قـادة للملسـمين.
ّ ّ
يقـوم هـذا المقـال بدراسـة مقدمـات وأسـباب هـذا القيـاس لـدى الفخـر الـرازي ،ويوضـح أنـه
إمكانيـة ّ
ّ
عـد أبـي بكـر مـن الصادقيـن ،ال توجد أي مالزمـة بين كونه من
باإلضافـة إلـى عـدم
ً
الصادقيـن وبيـن الخالفـة واإلمامـة .وعلـى أسـاس ذلـك ال يمكـن اعتبـار آيـة الصديقيـن دليلا
علـى خالفـة أبـي بكر.
المفردات األساسية :الخالفة ،آية الصديقين ،أبو بكر ،الفخر الرازي.
 .1طالب في السطح الرابع في حوزة قم ّ
ّ
العلمية.
المقدسة
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A Critique of Fakhr al-Din al-Razi's
Argument on the Siddiqin Verse of the
Holy Quran in Favor of Abu Bakr
Mohammad Mahdi Nasiri 1
Abstract
The question of succession to the Prophet Muhammad has since
been one of the most controversial issues dealt with between Shiites
and Sunnis. While Shiite scholars hold that imamate, especially the
imamate of Imam Ali has been a topic to be decided on only by
Allah, the Sunnis disregard the Divine decision and believe in certain
superiority for Abu Bakr. Among such Sunnis, Fakhr al-Din al-Razi
is one of them. Viewing Abu Bakr as one of the truthful (siddiqin),
he is regarded as one of those in whose case certain Quranic
verses, i.e., al-Nisa, 69, and al-Fatiha, 6-7, are revealed. Based on
other arguments, not only is it illogical to regard Abu Bakr as one
of the truthful, but there is no connection between being a truthful
and assuming the significant role of leadership of the community.
Therefore, the claim for Abu Bakr’s caliphate is rejected outright.
Keywords: caliphate, the siddiqin verse, the truthful, Abu Bakr,
Fakhr al-Din al-Razi
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