تبيني مقام اصطفاء حضرت زهرا؟اهع؟
با تکيـه بـر آيات و روايات
[سید عل ی احمدی فروشانی]1

چکیده

بـر اسـاس آیـات و روایـات اهلبیـت؟مهع؟ و روایـات مشـترک بیـن شـیعه و اهـل سـنت،
اهلبیـت پیامبـر؟لص؟ از سـوی خداونـد بـه مقـام «اصطفـاء» نائـل شـده و بـا ایـن مقـام
معرفی شدهاند .این معرفی از جانب خدا ،گاه در قرآن _ مثل آیات «مباهله»« ،تطهیر»،
«اصطفـاء حضـرت مریـم» و «وراثـت کتـاب» و سـورههای «کوثـر» و «انسـان» _ صـورت
گرفتـه و گاه از زبـان رسـول خـدا؟لص؟ _ در قالـب احادیثـی همچون «ثقلین»« ،سـفینه»،
«رضـا و غضـب حضـرت زهـرا؟اهع؟» و «بضعـة منـي» _ بـوده اسـت .آیـات و روایـات ،همـه
گویـای ایـن مطلبانـد که اهلبیـت؟مهع؟ ،ازجمله حضـرت زهرا؟اهع؟ ،برگزیـدۀ خداوند و
مصطفـای اوینـد .ایـن موضـوع از جهـت بیـان جایـگاه حضـرت زهـرا؟اهع؟ در عالـم وجود
و برگزیدگـی وی از سـوی پـرودگار در برابـر همسـران و زنـان پیامبـر؟لص؟ و دیگـر زنان عصر
خویـش ،اهمیـت آشـکاری دارد.
کلیدواژهها :حضرت زهرا؟اهع؟ ،اصطفاء ،علم ،عصمت ،حجیت ،افضلیت.
* تاریخ دریافت مقاله ،)97/09/27( :تاریخ پذیرش.)97/11/30( :
(الزم به ذکر است به دلیل تأخیر در انتشار این دوفصلنامه ،تاریخهای دریافت و پذیرش مقاالت،
با تاریخ درجشده بر روی جلد همخوانی ندارد).
 .1دانشآموختۀ سطح چهار حوزه علمیه قم ،مدیر گروه علمی مرکز تخصصی تبلیغ:
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مقدمه
در قـرآن و روایـات بیـان شـده اسـت کـه در میـان مـردم ،برخـی از افـراد بـه مقـام اصطفـاء
رسیدهاند؛ بیشتر آنها پیامبران؟مهع؟ میباشند ،گرچه در میان آنها ،غیر از پیامبران؟مهع؟
نیـز دیـده میشـوند .اصطفـاء رتبـۀ واالیـی اسـت کـه هـر کسـی بـه آن نمیرسـد و خـود
ایـن مقـام نیـز ،دارای رتبههایـی متعـددی اسـت .در تبییـن معنـای اصطفـاء ،کتابهـا
و نوشـتههایی همچـون پایاننامـۀ «شـبکۀ معنایـی برگزیدگـی در قـرآن کریـم» 1و مقالـۀ
«مفهـوم و ملا ک اصطفـاء» 2و «واکاوی ترجمـه و مفهـوم واژۀ اصطفـاء بـا رویکـرد معنـای
مشـترک و درجـات معنـا» 3،بـه نـگارش درآمـده اسـت.
ازآنرو کـه ایـن نوشـتار در پـی کشـف مفهـوم اصطفـاء نیسـت ،تنهـا اشـارهای گـذرا بـه
آن میکنـد .ایـن پژوهـه بـر آن اسـت کـه بـر اسـاس آیـات و روایـات رسـول خـدا؟لص؟،
اصطفاء حضرت زهرا؟اهع؟را تبیین کرده و به اثبات برسـاند که اصطفاء ایشـان ،برترین

رتبـۀ اصطفـاء الهـی اسـت .دربـارۀ ایـن موضـوع ،کتـب متعـددی همچـون مقامـات
فاطمـة الزهـراء فـي الکتـاب و السـنة 4،ام مقامـات فاطمـة الزهـرا  5و الوراثـة االصطفائیـة
لفاطمـة الزهـراء 6و مقالـۀ «وراثت اصطفائی مقامات الهی» 7،به نگارش درآمده اسـت.
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آنچـه ایـن نوشـتار را ممتـاز میکنـد ،توجـه بـه آیـات و روایـات مـورد اتفـاق شـیعه و اهـل
سـنت همچـون آیـۀ مباهلـه و سـورۀ دهـر و حدیـث «بضعـة منـي» اسـت کـه سـایر کتـب
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و مقـاالت ،از آن غافـل بودهانـد .بـا ایـن وصـف میتوانـد روی سـخن ایـن مقالـه ،بـا اهـل
 .1کریمی ریزی ،زهرا« ،شـبکه معنایی برگزیدگی در قرآن کریم» ،اسـتاد راهنما :دکتر مهدی مطیع،
اسـتاد مشـاور :دکتر محمدرضا حاجی اسـماعیلی ،دانشـگاه اصفهان ،دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی.
 .2سلطانی والسجردی ،هنگامه« ،مفهوم و مال ک اصطفاء» ،بینات ،شمارۀ .73
 .3خداشـناس فیروزآبادی ،ندا و عربزاده ،الهه و رسـتمی ،محمدحسـن« ،واکاوی ترجمه و مفهوم
واژۀ اصطفاء با رویکرد معنای مشـترک و درجات معنا» ،پژوهش دینی ،شـمارۀ  1392 ،26ش.
 .4حلو ،محمدعلی ،مقامات فاطمة الزهراء في الکتاب و السنة.
 .5عالی ،حسن ،ام مقامات فاطمة الزهرا في الکتاب و السنة.
 .6موسوی تبریزی ،محمدصالح ،الوراثة االصطفائیة لفاطمة الزهراء.
 .7انصاری ،محمدفرید« ،وراثت اصطفائی مقامات الهی» ،امامتپژوهی ،شمارۀ  1390 ،2ش.

سـنت باشـد و در صورتـی کـه از روی انصـاف بنگرنـد ،نتیجـۀ ایـن نوشـتار ،بـرای آنـان
قابـل پذیـرش خواهـد بـود .در ادامـه ،ابتـدا بـه صـورت اجمالـی ،مفهـوم واژۀ اصطفـاء
بررسـی میگـردد و سـپس بـه آیـات و روایـات مربوطـه ،اشـاره میشـود.

 _1بررسی مقام اصطفاء
اصطفـاء از مـادۀ «ص ف و» ،بـه معنـای زالل و خالـص بـوده 1و هنگامـی کـه بـه بـاب
«افتعـال» بـرود ،بـه معنـای خالصگردانـدن و زاللکـردن میآیـد .راغـب بـه ایـن نکتـه
اشـاره کـرده کـه واژۀ «خ ل ص» را آنگاه بـه کار میبرنـد کـه ناخالصیهـای شـیء ،از آن
جـدا شـود ،ولـی واژۀ «ص ف و» ،علاوه بـر کاربـرد مذکـور ،در جایـی اسـتعمال میشـود
کـه از ابتـدا ،هیـچ ناخالصـیای نداشـته اسـت 2.گفتنـی اسـت کـه اصطفـاء ،گرچـه بـه
معنایی که راغب گفته میآید ،ولی باید توجه داشـت که اگر نشـان از اصطفاء نفسـی
داشـته باشـد ،بـدون لفـظ «علـی» بـه کار مـیرود و اگـر بـا حـرف «علـی» متعـدی شـده،
داللـت بـر برتـری فـرد بـر سـایر افـراد دارد.
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بـا ایـن توضیـح میتـوان گفـت کـه مقـام اصطفـاء ،برگزیدگـی و برتـریدادن از سـوی
پـروردگار بـوده و نشـان از تسـلیم محـض و عبودیـت خالص اسـت 4.تحقق ایـن مقام با
لوازمـی ماننـد علـم و عصمـت همراه اسـت که با شـناخت آنها ،میتوان بـه آن مقام پی
در ایـن دنیـا خالصـه نمیشـود ،بلکـه ریشـه در عوالـم گذشـته نیـز دارد.
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_2اصطفاء حضرت زهرا؟اهع؟ در قرآن
در ق ــرآن آیات ــی درب ــارۀ اصطف ــاء آم ــده ک ــه برخ ــی از آنه ــا مرب ــوط ب ــه پیامب ــران اله ــی؟مهع؟
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین.162/7 ،
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص .292
 .3جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم.102 - 101/14 ،
 .4طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.300/1 ،
 .5مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.310 - 309/19 ،
 .6کاشانی ،فتحاهلل ،منهج الصادقین.411/7 ،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

بـرد 5.شـایان ذکـر اسـت کـه منشـأ مقـام اصطفـاء که همـان تقـدم در ایمانآوردن اسـت،
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اســت .اصطفــاء در قــرآن ،گاهــی بــه همــان لفــظ اصطفــاء 1،و گاهــی بــا الفاظــی ماننــد
اجتب ــاء 2،اختی ــار 3و اصطن ــاع 4ک ــه از لح ــاظ معنای ــی ،ب ــه مفه ــوم اصطف ــاء نزدی ــک
اســت ،و گاهــی بــا مقاماتــی ماننــد امامــت 5،نبــوت 6،خالفــت 7و ســیادت  8کــه الزمــۀ
آنه ــا ،اصطف ــاء اس ــت و گاه ــی ب ــا جملـ ـهای ک ــه مفه ــوم آن ،اصطف ــاء اس ــت 9،بی ــان
ش ــده اس ــت.
ایـن نوشـتار در پـی آیاتـی اسـت کـه داللـت بـر اصطفـاء حضـرت زهـرا؟اهع؟ دارنـد .در
قـرآن ،بـر اصطفـاء و برگزیدگـی برخـی افراد تصریح نشـده اسـت ،ولی از لـوازم و قرائنی به
دسـت میآید که آنان برگزیدۀ الهی هسـتند؛ از آن جمله ،اهلبیت رسـول خدا؟لص؟،
بـه ویـژه حضـرت زهـرا؟اهع؟ هسـتند .آیاتـی از قـرآن گویـای ایـن اسـت کـه اهلبیـت ،بـه
درجـۀ بـاالی اصطفـاء رسـیدهاند؛ در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره میشـود.
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بـه نظـر دانشـمندان شـیعه و اهـل سـنت ،ایـن آیـه دربـارۀ اهلبیـت ،و مخصـوص آنـان
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 .1حج75 :؛ آل عمران33 :؛ آل عمران42 :؛ اعراف144 :؛ ص47 :؛ نمل59 :؛ فاطر.32 :
 .2آل عمران179 :؛ یوسف.6 :
 .3طه.13 :
 .4طه.41 :
 .5بقره.124 :
 .6آل عمران39 :؛ صافات.112 :
 .7بقره.30 :
نکـه در روایـات بـه «سـید
 .8مفهـوم سـیادت از آیـۀ  81آل عمـران برداشـت میشـود؛ اضافـه بـر ای 
ّ
«سـیدي شباب اهل الجنة» تصریح شده
االنبیاء»« ،سـید االوصیاء»« ،سـیدة نسـاء العالمین» و
است.
 .9احزاب33 :؛ همچنین «علي مع الحق و الحق مع علي».
 .10آل عمران.61 :

نـازل شـده اسـت 1.امتیـاز ایـن آیـه بـر آیـات دیگر این اسـت که دربـارۀ دیگر آیـات ،مانند
آیـۀ تطهیـر ،دیگـران نیـز ادعاهایـی مطـرح کردهانـد ،ولـی دربـارۀ ایـن آیـه ،هیچکـس
ادعایـی نـدارد و همـه بـر اختصـاص ایـن آیـه بـه اهلبیـت؟مهع؟ ،اتفاقنظـر دارنـد.
بخـش مهـم داللـت ایـن آیـه ،مفهـوم التزامـی آن بـر اصطفـاء اسـت .همانطور کـه از واژۀ
«نبتهـل» پیـدا اسـت ،شـأن نـزول آیـه ،داسـتان مباهلـۀ رسـول خـدا؟لص؟ بـا نصـارای
نجـران اسـت .از آنجـا کـه اسـتداللهای رسـول خدا؟لص؟ برای آنان سـودی نداشـت،
بـه مباهلـه تـن دادنـد .مباهله از ریشـۀ «ب ه ل» به معنای لعـن و نفرین 2،و در اصطالح
بـه نفریـن دو گـروه بـر هـم گفتـه میشـود؛ هـر دو گـروه ،از خـدای قهـار میخواهنـد کـه
ً
دیگـری را ،در صـورت دروغگ وبـودن ،نابـود سـازد 3.یقینـا ماجـرای مباهلـه ،از مهمتریـن
لحظـات زندگـی رسـول خـدا؟لص؟ بـود؛ چراکـه نبـوت و رسـالت ایشـان ،در گـرو ایـن
ماجـرا قـرار گرفـت .هـر فـردی در چنیـن وضعیتـی ،بیـن دو راه مخیـر خواهـد بـود :یکـم؛
عزیـزان و نزدیـکان خویـش را از ایـن معرکـه دور سـازد ،تـا گزنـدی بـه آنـان نرسـد و دوم؛
افـرادی کـه نـزد خداونـد ،دارای قـرب و منزلت بیشـتر هسـتند و اسـتجابت دعـای آنان،
یقینیتـر اسـت را نـزد خـود فـرا خوانـد ،تـا ایـن مباهلـه بـه سـرانجام رسـد.
در روز موعـود ،همـه بـا حیـرت دیدنـد کـه رسـول خـدا؟لص؟ ،دسـت دختـر و دامـاد و
نوههـای خویـش را گرفتـه و بـه صحنـۀ مباهلـه مـیرود .بنابرایـن میتـوان گفـت کـه آنها،
سـوی دیگـر ،رسـول خـدا؟لص؟ بـه انـدازهای خـود را موفـق میدیـد و بـه پیـروزی خـود
 .1منابـع اهـل تسـنن :نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صحیـح ،ص  ،1042ح  ،32کتـاب الفضائـل،
بـاب فضائـل علـي بـن ابـي طالـب؟ع؟؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،صحیـح225/5 ،؛ واحدی،
علی بن احمد ،اسـباب النزول ،ص 91 - 90؛ نیشـابوری ،حاکم ،المسـتدرک علی الصحیحین،
150/3؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،جامـع البیـان301 - 300/3 ،؛ سـیوطی ،عبدالرحمـن ،الـدر
المنثـور233 - 231/2 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند185/1 ،؛ برخـی از منابـع شـیعه:
عیاشـی ،محمد بن مسـعود ،تفسـیر ،177 - 175/1 ،احادیث  44و  47و  54و 59؛ کوفی ،فرات
بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص  ،90 - 85ح 61؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص  ،307ح .616
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین.54/4 ،
 .3ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة.167/1 ،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

نزدیکتریـن افـراد بـه رسـول خـدا؟لص؟ بودنـد و اسـتجابت دعایشـان یقینیتـر بـود .از
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اطمینـان داشـت ،کـه عزیـزان خویـش و فرزنـدان خـود را بـه ایـن میـدان آورد و هیـچ
وحشـتی از ایـن کار نداشـت.
ایـن قضیـه ،بـه خوبـی این نکته را میرسـاند که رسـول خدا؟لص؟ ،با توجـه به اطمینان
بـه اسـتجابت دعـای آنـان و قـرب و منزلـت آنـان نـزد پـروردگار ،آنهـا را بـا خـود آورد و بـه
ّ
بالمرجـح» ،برتر
حکـم دو قاعـدۀ عقلـی «قبـح ترجیـح مرجـوح بـر راجـح» و «قبـح ترجیح
از ایـن افـراد ،و حتـی مسـاوی بـا ایـن افـراد در مقـام و منزلـت ،نـزد خـدا نبـوده اسـت.
ایـن مطلـب ،چیـزی جز اصطفاء نیسـت؛ زیرا برای رسـول خدا؟لص؟ ،میـدان مبارزهای
مهمتـر از میـدان مباهلـه نبـود.
داسـتان مباهلـه ،میـدان مبـارزه بـا تفکـر کفرآمیـز و نفـوذ شـرک و نفـاق بـود و موقعیـت
مناسـبی بـرای دشـمنان بـود تـا بـا شکسـت رسـول خـدا ،آبـروی اسلام را ببرنـد .حضـور
حضـرت زهـرا؟اهع؟ در کنـار رسـول خـدا و امیرمؤمنـان و امـام حسـن و امـام حسـین؟مهع؟
در ایـن میـدان ،نشـان از منزلـت او نـزد خـدا دارد و حاکـی از ایـن اسـت که بعد از رسـول
خـدا؟لص؟ کـه اشـرف رسـوالن اسـت ،کسـی بـه پایـۀ اینـان نمیرسـد؛ بـا ایـن وصـف،
حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـرای ایـن مقـام و منزلـت ،برگزیده و انتخاب شـده بـود و این ،حاکی
از اصطفـاء ایشـان اسـت.
12

صحنۀ حضور رسول خدا؟لص؟ و اهلبیت؟مهع؟ در ماجرای نجران ،صحنۀ پرمعنایی

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

اسـت .طبـق نقـل رسـیده ،رسـول خـدا؟لص؟ دسـت امـام حسـن؟ع؟ را بـه دسـت،
و امـام حسـین؟ع؟ را در آغـوش گرفتـه بـود ،حضـرت زهـرا؟اهع؟ نیـز پشـت سـر ایشـان و
امیرمؤمنـان؟ع؟ پشـت سـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ بودنـد 1.ایـن شـکل حضـور کـه منطبـق بـر
ارادۀ رسـول خـدا بـوده ،بـه پشـتوانۀ وحیانیبـودن افعـال رسـول خـدا ،مشـابهت زیادی با
کیفیـت معرفیشـدن اهلبیـت در زیـر کسـاء دارد؛ آنجـا کـه خداونـد بـرای فرشـتگان،
افـراد زیـر کسـاء را معرفـی کـرده و میفرمایـد« :هـم فاطمـة و ابوهـا و بعلهـا و بنوهـا».

2

 .1ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب370/3 ،؛ ابنطاوس ،علی بن موسـی ،اقبال االعمال،
513/1؛ همو ،الطرائف 42/1 ،و .45
 .2دیلمـی ،حسـن ،غـرر االخبـار ،ص 298؛ شـهید ثانـی ،زینالدیـن بـن علـی ،مسـکن الفـؤاد،
ص 155؛ بحرانی ،عبداهلل ،عوالم العلوم.933/11 ،

بـا نگاهـی بـه هـر دو نقـل ،بـه نظـر میرسـد کـه محوریـت در هـر دو ،حضـرت زهـرا؟اهع؟
اسـت؛ جایـگاه حضـور ایشـان ،در شـأن نـزول آیـۀ مباهلـه ،محـور اهلبیـت؟مهع؟ ،و در
شـأن نـزول آیـۀ تطهیـر ،محـور معرفـی اهلبیـت؟مهع؟ اسـت و از آنجـا کـه یکـی فعـل
وحیانـی و دیگـری قـول وحیانـی اسـت ،میتـوان هـر دو را بـه یـک معنـا حمـل کـرد و فعل
رسـول خـدا؟لص؟ را ،عینیتبخشـیدن بـه آن قـول وحیانـی دانسـت .بدیهـی اسـت کـه
وقتـی اصطفـاء شـخصیتهایی ماننـد رسـول خـدا ،امیرمؤمنـان ،امـام حسـن و امـام
حسـین؟مهع؟ ثابـت شـود _ کـه در جـای خـود بـه اثبـات رسـیده اسـت _ بـه یقیـن محـور
آنـان کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ اسـت نیـز ،دارای مقـام اصطفـاء خواهـد بـود.
گفتنـی اسـت کـه در کتـب شـیعه و اهـل سـنت آمـده کـه وقتـی نصـارای نجـران ایـن
صحنـه را دیدنـد ،بالفاصلـه جزیـه و فرمانپذیـری از اسلام را پذیرفتنـد؛ زیـرا بزرگشـان
گفـت مـن چهرههایـی را میبینـم کـه اگـر لب به نفرین بگشـایند ،نه فقـط ما ،بلکه همۀ
مسـیحیان ،بـه آتـش سـوزانده خواهیـم شـد 1.جالـب اینکه طبق نقل رسـیده ،بزرگشـان
گفتـه بـوده اسـت کـه اگـر محمـد؟لص؟ را با یارانش دیدیـد ،به مصـاف او بروید و مباهله
کنیـد و اگـر او را بـا فرزنـدان و عزیزانـش دیدیـد ،مباهلـه نکنیـد؛ زیـرا بـه پیـروزی خویـش
اطمینـان دارد.
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 _2 _2آیۀ تطهیر

دربـارۀ ایـن آیـه ،بحثهـای مفصلـی صـورت گرفتـه کـه آن مباحـث ،در برداشـت
اقتضـاء ایـن نوشـتار ،بـه بخشـی از آن مباحـث اشـاره
مقـام اصطفـاء نقـش دارد؛ بنـا بـه
ِ
میشـود.

3

 .1فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح الغیـب89 - 88/8 ،؛ بیضـاوی ،عبـداهلل ،انـوار التنزیـل،
.47/2
 .2احزاب.33 :
 .3جهــت مطالعــۀ مباحــث تفصیلــی پیرامــون آیــۀ تطهیــر ،ر.ک :احمــدی فروشــانی ،ســیدعلی،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

از دیگر آیاتی که بر اصطفاء ایشان داللت دارد ،آیۀ تطهیر است:
نَّ ُ ُ َّ ُ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ ت َ ُ َ ّ َ ُ ْ تَ ْ ً
ه�را>
الر ج�س �هل ال ب� ي� ِ� و ي�ط ِهركم �ط ي
ِإ<��ما ي�ر ي�د الله ِل ي� ِه ب� ع�كم ِ

 _1 _2 _2ارادۀ تکوینی یا تشریعی

یکـی از اختالفهایـی کـه بیـن دانشـمندان رخ داده ،ایـن اسـت کـه ارادۀ الهـی در آیـۀ
تطهیر ،تکوینی اسـت یا تشـریعی؟ در صورتی که تشـریعی باشـد ،آیه بدین معنا خواهد
بـود کـه خداونـد قصـد دارد کـه اهلبیـت؟مهع؟ ،بـا اطاعـت از دسـتوراتی کـه در آیـات
گذشـته و آینـده آمـده اسـت ،از گناهـان پـاک گردنـد.

1

روشـن اسـت کـه مفـاد ارادۀ آیـه ،نمیتواند تشـریعی باشـد؛ زیـرا ایـن ارادۀ الهی ،منحصر
در اهلبیـت؟مهع؟ نیسـت ،بلکـه خـدا میخواهـد کـه همـۀ مسـلمانان ،پاکیـزه گردنـد.
اشـکال دیگـر اینکـه بنـا بـر تشـریعیبودن اراده ،لفـظ «إنمـا» که داللت بـر حصر میکند،
بیمعنـا و بیهـوده اسـت.

2

اگـر اراده ،تکوینـی باشـد الزمـۀ ایـن اراده ،عصمـت اهلبیـت؟مهع؟ اسـت؛ زیـرا خداوند،
ُ
<ك نْ� فَ� يَ� ُك ن
و�> _ خواسـته کـه اهلبیـت؟مهع؟ ،از هـر زشـتی و گناهـی
بـه ارادۀ تکوینـی _
دور شـده و پاکیـزه گردنـد .بـا ایـن وصـف نمیتـوان افـرادی را کـه دارای معاصـی کبیـره
ً
و کفـر و شـرک هسـتند ،در ایـن دایـره وارد کـرد .پـس یقینـا اهلبیـت در ایـن آیـه ،شـامل
زنـان پیامبـر؟لص؟ نخواهـد شـد .بـا فـرض ایـن معنـا ،کسـانی کـه معصـوم گردیدهاند ،با
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 _2 _2 _2رسول خدا؟لص؟ از جملۀ اهلبیت

مطلـب دیگـر اینکـه آیـا کلمـۀ «اهـل البیت» ،شـامل رسـول خدا؟لص؟ میشـود یا خیر؟
خطـای برخـی ایـن اسـت که «اهل البیـت» را« ،اهل بیت النبـي؟لص؟» معنا کردهاند؛

3

بـا ایـن معنـا ،رسـول خـدا؟لص؟ ،از اهـل بیـت خـارج شـده و بـه تبـع آن ،از مصادیـق آیـه
بیـت یـک شـخص ،غیـر از خـود شـخص اسـت و وقتـی گفتـه
نخواهـد بـود؛ زیـرا اهـل ِ
«بررســی آیــۀ تطهیــر در کتــب فریقیــن» ،اســتاد راهنمــا :ســعید داودی ،حــوزۀ علمیــۀ قــم ،مرکــز
تخصصــی تفســیر و علــوم قــرآن ،مقطــع ســطح  1386 ،2ش.
 .1آلوسی ،محمود ،روح المعاني17/12 ،؛ قاسمی ،جمالالدین ،محاسن التأویل.70/8 ،
 .2فاضل لنکرانی ،محمد و اشراقی ،شهابالدین ،اهلبيت يا چهرههای درخشان ،ص .23
 .3آلوسی ،محمود ،همان.194/11 ،

میشـود کـه اهـل بیـت فالنـی ،مقصـود خانـوادۀ او و افـرادی غیـر از خـود اوسـت 1.در
حالـی کـه بـا توجـه بـه شـأننزولهای آیـه ،جبرئیـل آیـه را خطـاب بـه رسـول خـدا؟لص؟
بیـان کـرده و رسـول خـدا؟لص؟ خـود ،مصداقـی از اهلبیـت اسـت .پس «اهـل البیت»،
نمیتوانـد خانـوادۀ پیامبـر؟لص؟ باشـد؛ بـا وجـود ایـن میتـوان «اهـل البیـت» را بـه «اهـل
بیـت النبـوة» معنـا کـرد ،تـا رسـول خـدا؟لص؟ نیـز در آن گنجانـده شـود.

2

بنابرایـن ،واژۀ اهلبیـت نیـز داللـت بـر مقـام اصطفـاء دارد؛ از یـک سـو معنـای واژۀ «اهـل
البیـت» ،اهـل بیـت نبـوت بـوده و افـراد ایـن بیـت ،نمیتواننـد برگزیـده نباشـند؛ چراکـه
الزمـۀ مقـام نبـوت ،اصطفـاء بـوده و هر کسـی که در این بیت وارد شـود نیز ،باید مصطفا
باشـد .از سـوی دیگر ،رسـول خدا خود در مصادیق «اهل البیت» وارد میشـود و ممکن
نیسـت کـه همـۀ مصادیـق ایـن واژه ،مـورد اصطفـاء قـرار گیرنـد جـز یـک نفـر؛ چـون الزمـۀ
آن ،اسـتعمال ایـن واژه در دو معنـا میشـود .زیـرا واژۀ اهـل بیـت ،بـرای عـدهای بـه کار
رفتـه کـه برخـی مصطفـای الهـی بـوده و برخـی نبـوده و نتیجـۀ آن ،اسـتعمال لفـظ بـرای
دو معنـا خواهـد بـود و هیچکـس ،اسـتعمال لفـظ در اکثر از یک معنا را نپذیرفته اسـت.
 _3 _2 _2عصمت مطلقه (از بدو تولد تا حین مرگ)

از جملــه نــکات دیگــر آیــۀ تطهیــر ،ایــن اســت کــه آیا فعــل «یریــد» دارای زمان حال اســت
«یریــد» ،عصمــت اهلبیــت؟مهع؟ از زمــان نــزول آیــه آغــاز شــده و پیــش از نــزول آن،
هیچگونــه عصمتــی نداشــتهاند.
ایـن در حالـی اسـت کـه آیـه ،شـامل رسـول خـدا؟لص؟ نیـز میشـود و او دارای باالتریـن
َ
َّ َ َ ُ َ
4
درجـۀ عصمـت بـوده اسـت؛ زیـرا خداونـد دربـارۀ او فرمـوده< :ما َودعك َر ّب�ك َو ما ق�لى>؛
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.28/11 ،
 .2طبرس ــی ،فض ــل ب ــن حس ــن ،مجم ــع البی ــان558/8 ،؛ کاش ــانی ،فت ـحاهلل ،منه ــج الصادقی ــن،
.274/7
 .3آلوسی ،محمود ،همان.25/12 ،
 .4ضحی« :3 :پروردگار تو ،تو را رها نساخته و هرگز از تو ناراضی نبوده است».
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_ چنانکــه عــدهای از دانشــمندان بــر ایــن باورنــد _  3یــا خیــر؟ در صــورت حالبــودن
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ایـن آیـه ،حکـم عصمـت رسـول خـدا؟لص؟ ،از قبـل بعثـت تـا حیـن نـزول آیـه را صـادر
میکنـد .بنابرایـن نمیتـوان گفـت کـه فعـل «یریـد» ،دارای زمـان حـال اسـت ،بلکـه بـه
هیـچ زمانـی اشـاره نمیکنـد؛ چنانکـه نظیـر آن نیـز در قرآن هسـت؛ آنجا که خـدای واال
نَّ أَ ْ ُ ُ أَ َ شَ ْ ئ ً أَ نْ َ قُ َ َ ُ ُ نْ فَ َ ُ
1
ن
میفرمایـدِ :إ<��ما �مره ِإ��ذا �راد � ي��ا �� ي��ول له ك� � ي�كو�>؛ فعـل «أراد» ماضـی اسـت
و داللـت بـر گذشـته میکنـد ،ولـی امـر و ارادۀ تکوینـی خداونـد ،نـه منحصـر در گذشـته
اسـت و نـه منحصـر در آینـده ،بلکـه بـوده و هسـت و خواهـد بـود .پـس بـه ناچـار بایـد
گفـت کـه ایـن فعـل ،بیزمـان اسـت.
ُ ُ ْ ً ْ
َ َّ
<و َما الل ُه يُ�ر ي�د ظ�لما ِلل ِع ب�اد> 2اسـت .آیـۀ تطهیـر نیـز ،نظیـر همیـن دو آیـه
نمونـۀ دیگـر ،آیـۀ
اسـت؛ قرینـۀ آن هـم ،حضـور رسـول خـدا؟لص؟ در میـان «اهـل البیـت» اسـت .بنابراین
میتـوان گفـت اهلبیـت؟مهع؟ ،از آغـاز تولـد ،تحـت عنایـت و ارادۀ الهـی قـرار گرفتـه و از
هـر گونـه خطـا و اشـتباهی مصونانـد .بـا ایـن وصـف ،رسـیدن بـه ایـن درجـۀ عصمـت
کـه از آغـاز تولـد مصـون و محفـوظ از گنـاه و خطـا باشـند ،نوعـی برگزیدگی الهی اسـت و
الزمـۀ آن ،داشـتن مقـام اصطفـاء الهی اسـت.
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 _4 _2 _2آ گاهی مطهران بر کتاب الهی

در ایـن آیـه خداونـد ،پاکیـزگان را معرفـی کـرد و روشـن سـاخت کـه تنهـا گـروه خاصـی
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هسـتند کـه مصـداق ایـن آیـه بـه شـمار میآینـد .در آیـۀ دیگـر ،خـدای سـبحان ،آنـان را
َّ ُ َ ُ آ
َ
ا�
عالمـان بـه کتـاب اهلل معرفـی میکنـد 3و میفرمایـدِ :إ<� ن�ه ل ق� ْر� نٌ� ك ير� ٌم * ي 
�ف� ِك ت� ٍب
َ ْ نُ
و� * لا َ� َم ُّس ُه � َّلا ْال ُم َط َّه ُر نَ
و�> 4.ایـن آیـات ،بیانگـر حقیقـت وجـودی و مکنونـی قـرآن
ِإ
ي
مك� نٍ
اسـت کـه جـز بـرای افـراد ویـژه و مقـرب در نـزد خـدا ،دسـت نایافتنـی اسـت.
 .1یـس« :82 :جـز ایـن نیسـت کـه امـر خـدا اینگونـه اسـت کـه هـرگاه اراده کنـد چیـزی را ،ایـن اسـت
کـه بـه او بگو یـد بـاش پـس میباشـد».
 .2آل عمران108 :؛ غافر.31 :
 .3طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج156/1 ،؛ طیـب ،عبدالحسـین ،اطیـب البیـان409/12 ،؛
طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان.138/19 ،
 .4واقعه.79-77 :

از آنجـا کـه دسـتیافتن بـه حقیقـت وجـودی و مکنونـی قـرآن ،نشـان از مقـام قـرب آن
َّ
مطهـران همـان َّ
مقربـان نـزد خـدا و مصادیـق آیـۀ تطهیرنـد .همچنین مقصود
افـراد بـوده،
از واژۀ «ال یمسـه» ،مـس ظاهـری نیسـت یـا دسـتکم ،منحصـر در مـس و لمـس ظاهری
نیسـت؛ بلکه مفهوم آیه ،نفی حقیقی مس اسـت؛ زیرا اشـاره به حقیقت مکنونی قرآن
دارد کـه قابـل مـس و لمـس ظاهـری نیسـت .بـا توجـه بـه ایـن نـکات ،بـه دسـت میآیـد
کـه مقصـود از مـس ،علـم و آ گاهـی بـه حقایـق و علـوم قـرآن اسـت و آن تنهـا در اختیـار
گروهـی خـاص اسـت کـه از جملـۀ آن افـراد ،حضـرت زهـرا؟اهع؟ میباشـد.
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 _3 _2سورۀ کوثر
سـورۀ کوثـر از سـورههایی اسـت کـه دربـارۀ آن ،فـراوان سـخن بـه میان آمده اسـت .برخی
بـر ایـن باورنـد کـه هیـچ حدیثـی دال بـر ارتبـاط ایـن سـوره بـا حضـرت زهـرا؟اهع؟ صـادر
نشـده اسـت .بـه نظـر میرسـد کـه از قرائنـی میتـوان بـه ارتبـاط ایـن سـوره بـا حضـرت
زهـرا؟اهع؟ اطمینـان پیـدا کـرد؛ یکـی از آن قرائـن ،قرینـۀ مقابلـه اسـت .در ایـن سـوره ،دو
چیـز در برابـر هـم قـرار گرفتهانـد :یکی اعطای کوثر و دیگری اتهـام ابتربودن پیامبر؟لص؟.
از تقابـل ایـن دو میتـوان دریافـت کـه کوثـر چیـزی اسـت کـه ابتربـودن رسـول خـدا؟لص؟
را بـه پایـان میبـرد و توهـم مشـرکان در بینسـلبودن رسـول خـدا؟لص؟ را ابطـال میکنـد.
میگفـت کـه بعـد از تـو ،فرزنـد پسـری نیسـت تـا راه تـو را ادامـه دهـد ،روشـن میشـود کـه
اعطـای کوثـر ،اعطـای فرزنـد اسـت .البتـه این معنا ،با نهر بهشـتی ،دین و قـرآن منافاتی
نـدارد و ایـن معانـی ،میتوانـد معانـی دیگـر آیـه و یـا حتـی معانـی باطنـی و تأویلی باشـد.
بـا ایـن وصـف روشـن میشـود کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،مصـداق کوثـر اسـت.
از اینکه خداوند ،نسبت به حضرت زهرا؟اهع؟ کلمۀ اعطا به کار برده و در هیچ کجای
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،همان.138/19 ،
نط ــاوس ،احم ــد ب ــن موس ــی ،عی ــن العب ــرة ،ص 74؛ مجلس ــی ،محمدباق ــر ،بح ــار االن ــوار،
 .2اب 
 .312/16برخــی روایــات ،گوینــدۀ ایــن ســخن را عمــرو بــن عــاص معرفــی کردهانــد؛ ر.ک :قمــی،
عل ــی ب ــن ابراهی ــم ،تفس ــیر.445/2 ،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

از آنجـا کـه وارد شـده کـه عـاص بـن وائـل ،پیامبـر؟لص؟را بینسـل معرفـی میکـرد 2و

17

قـرآن ،چنیـن اسـتفادهای نشـده و در برابـر هیچیـک از تفضلهـای الهـی بـه حضـرت
رسـول؟لص؟ _ ماننـد نبـوت ،امامـت ،رسـالت ،قـرآن و علم گسـترده _ لفـظ اعطا نیامده
اسـت ،بـه دسـت میآیـد که حضـرت زهرا؟اهع؟ ،نزد پروردگار ،رتبـه و منزلتی واال دارد که
مسـتحق اطلاق اعطـای الهـی شـده اسـت و ایـن ،نشـان از برگزیدگـی ایشـان از جانـب
بخشـش نعمـت بزرگـی کـه منـت در میـان آن
هنـگام
حقتعالـی دارد .از طرفـی ،اعطـا
ِ
ِ
نهفتـه اسـت ،اطلاق میشـود .گویـا خداونـد ،اعطـای وجود حضـرت زهـرا؟اهع؟ را منتی

بـر رسـول خـدا؟لص؟ میدانسـته و بدیـن سـبب ،لفـظ اعطـا را بـه کار بـرده اسـت .بـه
یقیـن ،خـدا فـردی را کـه برگزیـدۀ خویـش اسـت بـا چنیـن عبـارت پرمعنـای میسـتاید و
ایـن ،نشـان از عظمـت مقـام ایشـان نـزد خـدا و اصطفـاء ایشـان دارد.
 _4 _2سورۀ انسان
راجعبـه نـزول سـورۀ انسـان دربـارۀ امیرمؤمنـان ،حضـرت زهـرا ،امـام حسـن و امـام
حسـین؟مهع؟ ،هیچگونـه اختالفـی نیسـت؛ بـه گونـهای کـه بـزرگان اهـل سـنت ،بـه آن
اشـاره کردهانـد 1.فرازهایـی از سـورۀ مبـارک انسـان ،بر اصطفاء حضـرت زهرا؟اهع؟ داللت
دارد .در ادامـه ،بـه آن فرازهـا اشـاره میشـود.
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 _1 _4 _2تضمین بهشت برای حضرت زهرا؟اهع؟
فَ َ ق ُ ُ َّ ُ شَ َّ ذ َ ْ َ ْ َ َ قّ َ ُ ْ نَ ضْ َ �ةً َ ُ ُ ً َ َ ُ
َ
َ
ُ
ْ
<�و�اهم الله �ر � ِلك ال ي�و ِم و ل�اهم ��ر و سر ورا * و ج��زاهم بِ�ما ص ب�ر وا
ً
َّ ً
2
جَ� ن��ة َو َح ير�را>

آیـات مذکـور ،بـه خوبـی نشـان میدهـد کـه ایـن افـراد خـاص (اهلبیـت؟مهع؟) ،اهـل
بهشـتاند و از همـۀ شـرور قیامـت در امانانـد .از طـرف دیگـر ،در ایـن دنیـا ،بـرای هیـچ
کسـی جـز انبیـا و اوصیـا؟مهع؟ ،تضمیـن بهشـت داده نشـده اسـت؛ زیـرا دارای درجـۀ
عصمـت و طهـارت هسـتند و بـه مقـام اصطفـاء و برگزیدگـی الهـی رسـیدهاند.
 .1زمخشــری ،محمــود ،کشــاف670/4 ،؛ بیضــاوی ،عبــداهلل ،انــوار التنزیــل270/5 ،؛ فخــر رازی،
محمــد بــن عمــر ،مفاتیــح الغیــب646/30 ،؛ ســیوطی ،عبدالرحمــن ،الــدر المنثــور299/6 ،؛
آلوســی ،محمــود ،روح المعانــي.173/15 ،
 .2انسان.12 - 11 :

گفتنــی اســت کــه در بعضــی از روایــات ،بــرای برخــی از افــراد ،وعــدۀ بهشــت داده شــده
ً
اســت 1.ایــن وعــده معمــوال بعــد از یــک خصوصیــت و ویژگــی بیــان شــده کــه نشــان از
اهمیــت آن ویژگــی اســت کــه بــه ســبب آن ،فــرد بــه بهشــت بشــارت داده شــده اســت؛
پــس تضمینــی بــه خــود شــخص ،بــه تنهایــی نیســت ،بلکــه تضمیــن ،بــه ســبب آن
ـرط عمـ ِـل خــاص،
عمــل اســت؛ برخــاف افــرادی ماننــد انبیــا و اوصیــا کــه بــدون شـ ِ
بهشــت بــرای آنــان تضمیــن داده شــده اســت .بــا ایــن وصــف میتــوان گفــت حضــرت

زهــرا؟اهع؟ کــه خــود یکــی از مصادیــق ایــن آیــات هســت ،بــه درجــۀ اصطفــاء رســیده و از
برگزیــدگان الهــی اســت.
 _2 _4 _2حکومت مطلقۀ حضرت زهرا؟اهع؟ در قیامت و بهشت
َ َ أَ ْ تَ ثَ َّ َ أَ ْ تَ نَ ً
ع�ما
قرینـۀ دیگـر اینکـه خدای سـبحان در ادامۀ آیـات میفرمایـد< :و ِإ��ذا ر� ي�� �م ر� ي�� � ي
ْ ً َ ً
َو ُملكا ك ب� ي�را>؛ 2در ایـن آیـه خداونـد ،جایـگاه آنـان را ملـک کبیـر (حکومـت بـزرگ)

خوانده اسـت .جالب اسـت که در میان نعمتهای بهشـتی که خداوند به آنان داده،
پادشـاهی نیز هسـت و نه پادشـاهی سـاده ،بلکه پادشـاهی بزرگ .این نشـان از عظمت
اهلبیـت؟مهع؟ اسـت کـه در آخـرت ،نهتنهـا خود اهل بهشـتاند ،بلکـه در آنجا بر همۀ
اهـل بهشـت ،حتـی انبیـا؟مهع؟ ،رسـوالن ،شـهداء و صدیقان ،حکومـت میکنند.
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الزمـۀ حکومـت ایـن اسـت کـه از همۀ اهل بهشـت ،حتـی انبیا و اولیا باالتر باشـند؛ زیرا
در دنیـا ،ملا کات مختلفـی ماننـد قـدرت و ثـروت دارد کـه هیچیـک ،ارزش معنـوی
نـدارد؛ ولـی حکومـت در قیامـت و در بهشـت ،بـه ملا کات معنـوی اسـت کـه نشـانگر
برتـری حاکمـان نـزد خداونـد اسـت.
یکـی از آن افـرادی کـه از همـۀ اهـل بهشـت ،حتـی از انبیـا و اولیـا ،برتـر اسـت و بـر همـه
حکومـت میکنـد ،حضـرت زهـرا؟اهع؟ اسـت .بنابرایـن نمیتـوان گفـت فـردی کـه بـه
 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی77/8 ،؛ مغر بـی ،نعمـان بـن محمد ،شـرح االخبـار 207/2 ،و
نشـاذان ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الفضائـل ،ص .75
266؛ اب 
 .2انسان.20 :

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

برتـری در آن دنیـا ،بـه ملا کات معنـوی اسـت نـه بـه ملا کات دنیـوی .برتـری و حکومـت

مقـام اصطفـاء نرسـیده ،از انبیـای الهـی کـه بـه درجـۀ اصطفـاء رسـیدهاند ،برتـر و واالتـر
اسـت .بـا ایـن توصیـف ،بایـد حضرت زهرا؟اهع؟ به برترین درجۀ اصطفاء رسـیده باشـد.
گفتنـی اسـت آلوسـی بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده کـه بـه سـبب قـدر و منزلـت حضـرت
صدیقـه؟اهع؟ ،در میـان نعمتهـای بهشـتی ،هیـچ نامـی از زنـان بهشـتی بـرده نشـده تـا
حرمـت حضـرت زهـرا؟اهع؟ محفـوظ بمانـد.
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 _3 _4 _2مقام فوقابراری حضرت زهرا؟اهع؟

در بخشـی از آیـات سـورۀ انسـان ،بـه مقـام فوقابـراری حضـرات اهلبیـت؟مهع؟ اشـاره
میشـود؛ آنجـا کـه میفرمایـد:
ْ
َّ ْ أَ
ً
ً
أ
ْ
فُ
َ
َ
نَ
رار َ��شْ َر ُ� نَ
كا�ورا * ع يْ� ن�ا ي َ��ش َر بُ� بِ�ها
م�زا�ها
و� ِم نْ� ك� ٍس
ِإ<� ن� ال� بْ� َ ي ب
كا� ج
َ َْ ً
ُ َّ َ
2
ِع ب�اد الل ِه يُ� ف� ِجّ� ُر نو�ها ت� ف� ج� ي�را>.
ایـن آیـات نشـان میدهـد چشـمهای کـه ابـرار از آن مینوشـند ،در اختیـار گروهـی
از مقربـان اسـت و آنـان بـه هـر سـو کـه بخواهنـد ،میکشـانند 3.ایـن آیـات ،قیمومیـت
اهلبیـت؟مهع؟ بـر ابـرار و واسـطهبودن آنـان بـرای فیـض الهـی را نشـان میدهنـد؛ ابـرار از
20

ظرفـی مینوشـند کـه از چشـمهای برگرفتـه شـده ،ولـی آن چشـمه ،در اختیـار عبـاداهلل
اسـت 4.ایـن قیمومیـت ّ
مقربـان بـر ابـرار ،از جـای دیگـری نیـز به دسـت میآیـد؛ آنجا که
میفرمایـد:

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

َ
َ َّ نَّ
ت َ ْ أَ ْ َ ف ّ ّ نَ َ أ ْ َ
راك ما ع ّل ُّ� نَ
ا� َم ْر قُ� ٌ
و� * ِك ت� ٌ
وم
رار ل� ي � ِع ِل ِي� ي�� * و ما �د
�
�
ال
ا�
�
ك
�
<کلا ِإ�
ِِ ي
ب
ِ
ب
ب
ِ
ْ
َ
ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ق ّ ن 5
* ي َ��ش هده الم�ر ب�و�>

در ایـن آیـات سـخن از کتـاب ابـرار و نامـۀ اعمـال آنـان اسـت .آیـات یادشـده ،جایـگاه
ایـن کتـاب را در علیـون مقـرر سـاخته و مقربـان را شـاهد بـر علیـون و کتـاب ابـرار معرفـی
 .1آلوسی ،محمود ،روح المعاني.174/15 ،
 .2انسان.6 - 5 :

 .3ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،امال ــی ،ص 261؛ فت ــال نیش ــابوری ،محم ــد ب ــن احم ــد ،روض ــة
الواعظی ــن.163/1 ،
 .4سند ،محمد ،تفسیر مالحم المحکمات ،ص .238 - 237
 .5مطففین.21 - 18 :

میکنـد .مطابـق ایـن آیـه ،ابـرار ،مؤمنـان و صالحـان هسـتند و مقربـان ،شـاهد بـر اعمـال
مؤمنـان و صالحانانـد .بـا توجـه بـه آیـات سـورۀ انسـان به دسـت میآید که ایـن مقربان،
همـان اهلبیـت؟مهع؟ هسـتند؛ زیـرا ایـن آیـات ،عبـاداهلل را کسـانی معرفـی میکننـد کـه
قیمومیـت بـر ابـرار دارنـد و واسـطۀ فیـض بـرای ابـرار هسـتند 1.گفتنـی اسـت کـه روایـات
اهلبیـت؟مهع؟ نیـز ،بـر ایـن مضمـون داللـت دارنـد.
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 _5 _2آیۀ اصطفاء حضرت مریم؟اهع؟
ْ َ ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ن
َ ْ َ
اص َط ف� َ َ
لا� َك�ةُ �ا َم ْر َ� ُم � نّ� الل َه ْ
ساء
اك عل ى ِ� ِ
< َو ِإ� ذ� ق�ال تِ� ال َم ِئ ي ي ِإ
اك و طه َر ِك و اصط ف� ِ
ِ
ْ َ
ن 3
العال يم��>
ایـن آیـه ،رتبـۀ اصطفـاء حضـرت مریـم؟اهع؟ را بـه خوبـی آشـکار میکنـد .در ایـن آیـه،
لفـظ اصطفـاء دو مرتبـه آمـده ،درحالیکـه اصطفـاء ،یـک بـار بیـش نیسـت .بـا توجـه بـه
معنایـی کـه راغـب اصفهانـی از اصطفـاء گفتـه ،بـه نظـر میرسـد کـه در اصطفـاء اول،
خـدای متعـال برگزیدگـی او را بیـان کـرده و در ادامـه ،طهارت از همـۀ رجس و پلیدیها
و خلقـت پاکیـزۀ او را خاطرنشـان میکنـد و در اصطفـاء دوم ،برگزیدگـی و برتـری او بـر
همـۀ زنـان را معرفـی میکنـد.
آشـکار اسـت کـه برتـری حضـرت مریـم؟اهع؟ بـر سـایر زنـان ،بـا توجـه بـه آیـات بعـد از ایـن
آیـه ،بـه وضعیـت ویـژه و ممتـاز او اشـاره دارد؛ 4زیـرا حضـرت مریـم؟اهع؟ ،بـدون شـوهر،
و برتـری او اسـت؛ زیـرا خداونـد ،او را بـرای ایـن امتحـان از میـان همـۀ زنـان برگزیـد و او
نیـز از ایـن امتحـان ،سـربلند بیـرون آمـد 5.پـس نمیتـوان بـا اسـتناد بـه ایـن بخـش از آیه،
سـیادت و برتـری او بـر همـۀ زنـان ،و در همـۀ جهـات حتـی قـرب معنـوی را اثبـات کـرد؛
 .1سند ،محمد ،همان ،ص .239
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.411/2 ،
 .3آل عمران.42 :
 .4طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان.94/3 ،
 .5طباطبای ــی ،محمدحس ــین ،المی ــزان189/3 ،؛ ســـبزواری ،عبداالعلـــی ،مواه ــب الرحم ــن،
.281/5

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

فرزندی را به بار آورده که پیش از او سـابقه نداشـته اسـت .این وضعیت ،سـبب امتیاز
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گرچـه بـه کمـک روایـات ،سـیادت وی بـر زنـان عصـر خویـش قابل اثبـات اسـت 1.با این
توضیـح ،فـراز آغازیـن ایـن آیـه ،داللت بر اصطفاء گسـترده و جهانـی حضرت مریم؟اهع؟
نـدارد ،بلکـه بـر برگزیدگـی ایشـان داللـت دارد.

2

بــا کمــک روایــات ،ایــن آیــه ،بــا حضــرت زهــرا؟اهع؟ ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ زیــرا در روایــات
آمــده کــه مالئکــه نــزد حضــرت زهــرا؟اهع؟ در رفتوآمــد بــوده و او را بــا جمــات ایــن آیــه،
خطــاب میکردنــد .ایــن روایــات ،حاکــی از مقــام اصطفــاء حضــرت زهــرا؟اهع؟ اســت.
برخــی از ایــن روایــات بدیــن قرارنــد:
روایـت یکـم :از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل شـده کـه ایشـان فرمودند« :هـر زنی که نمـاز روزانۀ
خـود را بخوانـد ،روزۀ مـاه رمضـان بگیـرد ،حـج خانـۀ خـدا انجـام دهـد ،زکات مالـش را
پرداخـت کنـد ،از شـوهرش فرمانپذیـر باشـد و علـی را پـس از مـن بـه والیـت پذیرفتـه
باشـد ،بـه شـفاعت دختـرم فاطمـه؟اهع؟ وارد بهشـت میشـود و بـه یقیـن کـه او ،سـیدۀ
زنـان عالمیـان اسـت» .بـه رسـول خـدا؟لص؟ عـرض شـد :آیـا فاطمـه؟اهع؟ سـیدۀ زنـان
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عصـر خویـش بـوده اسـت؟ رسـول خـدا؟لص؟ فرمودنـد:
ُ َ
َ
َ َ
َ َََ
َ ُ
ْ
ـاء ْال َع َال ِم َ
يـن
ذ 
اط َمـة ف ِه َـي َس ِّـيدة ِن َس ِ
ـت ِع ْم َـران فأ ّمـا ْاب َن ِتـي ف ِ
اك ِل َم ْر َي َـم ِبن ِ
َ ْ َ َّ َ َ ْ
ـوم فـي م ْح َراب َهـا َف ُي َس ّـل ُم َع َل ْي َهـا َس ْـب ُع َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ون
ِ
َ ِمـن الو ِليـن و ال ِخ ِريـن و ِإنهـا لتق ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ
أ ْل َـف َم َلـك م َـن ْال َم َل ئ َكـة ْال ُم َق َّر بي َـن َو ُي َن ُاد َون َهـا ب َمـا َن َ
ـاد ْت ِب ِـه ال َمل ِئكـة
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َم ْر َي َـم َف َي ُق ُولـون َيـا فاط َمـة إن َ َ
سـاء
فـاك علـى ِن ِ
ـاك َو ط ّه َـر ِك َو ْاصط ِ
اهَّلل ْاصطف ِ
ِ ِ
ْ َ
َ 3
العال ِميـن.
روایــت دوم :از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه ایشــان فرمودنــد« :فاطمــه؟اهع؟ را محدثــه
نامیدنـــد؛ زیـــرا مالئکـــه نـــزد او میآمدنـــد و او را ماننـــد حضـــرت مریـــم؟اهع؟ خطـــاب
میکردنـــد:

ْ َ
نَّ َّ َ ْ َ ف َ َ َ َّ َ َ ْ َ ف َ َ َ
َ
ُ
اك على ِ ن� َس ِاء ال َعال ِم ي� نَ�>؛ َيـا
اك و طهر ِك و اصط� ِ
اط َمـةِ ،إ<�� الله اصط� ِ
َيـا ف ِ
َ
ُ
قْ ُ
<ا� ن� ِ�ت ي� ِل َر ِّب� ِك>.
اط َمـة،
ف ِ

 .1صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع.182/1 ،
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،همان.189/3 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص .486

روزی فاطمه؟اهع؟ از مالئکه پرسـید که آیا مریم؟اهع؟ ،سـیدۀ زنان عالمیان نبوده اسـت؟
مالئکه در پاسـخ عرض کردند:
َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ َ
َّ
َ َ
َ َ ْ
ـكَ ،و
ـاء عال ِمهـا ،و ِإن
ـك َس ِّـيدة عال ِم ِ
اهَّلل َج َعل ِ
ِإن َم ْر َي َـم كانـت َس ِّـيدة ِن َس ِ
ْ
ََْ
َ َ
َ 1
ـاء ال ّو ِلي َـن َو ال ِخ ِريـن».
َس ِّـيدة ِن َس ِ
ایـن روایـات خـود دارای مضامیـن واالیـی اسـت؛ ولی به لحاظ اختصار ،از سـایر نکات
صرفنظـر ،و بـه همیـن مقـدار ،بسـنده میشـود کـه فرشـتگان از سـوی خـدای متعـال،
حضـرت زهـرا؟اهع؟ را مخاطـب آیـۀ اصطفـاء گرداندهانـد و بـا توجـه بـه ایـن آیـه ،ایشـان
ماننـد حضـرت مریـم؟اهع؟ دارای دو مرتبـۀ اصطفـاء اسـت :یکـی اصـل اصطفـاء ایشـان
و دیگـری برتـری ایشـان بـر سـایر زنـان ،بـه خاطـر یـک ویژگـی خـاص .ایـن ویژگـی ،بنـا بـه
فرمایـش امـام کاظـم؟ع؟ میتوانـد مـادری دو سـید جوانـان اهـل بهشـت باشـد کـه هیچ
زن دیگـری ،چنیـن خصوصیتـی را نداشـته و نـدارد.
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 _6 _2آیۀ وراثت کتاب
بـر اسـاس آیـۀ  32سـورۀ فاطـر 3خداونـد ،از بهارثرسـیدن کتـاب بـه افـرادی ،خبـر داده
اسـت .الزم اسـت در ابتـدا مشـخص شـود کـه کتـاب ،کـدام کتـاب بـوده و مقصـود چه
چیـزی از کتـاب اسـت؛ سـپس بـه آن افـراد پرداختـه شـود و معلـوم گـردد کـه آن افـراد

23

ی هسـتند.
برگزیـده ،چـه کسـان 
جــز قــرآن نمیتوانــد باشــد 4.از ســوی دیگــر ،لفــظ کتــاب در قــرآن ،تنهــا بــر قــرآن حمــل
میشــود 5.همچنیــن مقصــود از ارث کتــاب ،ارث الفــاظ آن نیســت؛ چراکــه در آیــۀ
 .1همو ،علل الشرائع182/1 ،؛ طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل االمامة ،ص .81
 .2ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،ص .405
ُ َ
َ
ْ
َ
ْ
ٌ
َ
ٌ
ْ
ْ
َ نُْ
<� َّم أ� ْو َر ثْ� ن َ�ا ْال ِك ت� َ ّ ذ َ ْ َ فَ ْ ن ْ
 .3ث
سا� ق� ب�ال خ� يْ� ت
ن فَ نْ ُ ْ ظ ٌ نَ فْ َ ن ُ ْ ُ ق ت
را�
ِ
ب
ا� ال ي�� ن� ْاصط� ي��ا ِم ن� ِع ب� ِاد�ا � ِم�هم � ِالم ِل�� ِس ِه و ِم�هم م�� ِصد و ِم�هم بِ ِ
ذْ ن َّ ذ َ ُ َ ْ فَ ضْ ُ َ
بِ� ِإ�� ِ� الل ِه � ِلك هو ال��ل الك ب� ي�ر>.
 .4طباطبایی ،محمدحسین ،همان45/17 ،؛ طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان.29/11 ،

 .5طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان638/8 ،؛ فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح
الغیـب.239/26 ،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

بــه قرینــۀ آیــۀ قبــل کــه ســخن از وحــی کتــاب بــه رســول خــدا اســت ،کتــاب در ایــن آیــه،

قبــل ،ســخن از وحیشــدن قــرآن بــود و آنچــه وحــی میشــود ،از جنــس علــم اســت.
بــه همیــن ســبب آنچــه کــه از کتــاب بــه ارث میرســد ،همــان چیــزی اســت کــه بــه
رســول خــدا؟لص؟ وحــی شــده اســت .قرینــۀ دیگــر وحیانیبــودن ایــن میــراث ،وجــود واژۀ
اصطفــاء اســت .مقــام اصطفــاء در ادبیــات قرآنــی ،تنهــا بــرای انبیــا و رســوالن کاربــرد
داشــته اســت .بنابرایــن پذیرفتنــی اســت کــه بــرای پذیــرش ســیاهۀ قــرآن ،نیــازی بــه
مقــام رفیــع اصطفــاء نبــوده و چنیــن مقامــی ،بــرای دریافــت معالــم وحیانــی الزم اســت.
برایــن اســاس ،مقصــود از ارث کتــاب ،انتقــال علــم قــرآن بــه افــراد خــاص اســت.

1

بدیهــی اســت کــه در امــت رســول خــدا ،افــراد بســیاری مدعــی علــم قــرآن بودهانــد ،ولــی
تنهــا برخــی از افــراد از پــس ایــن ادعــا برآمدهانــد.

2

بـا دقـت در آیـۀ یادشـده میتـوان دریافـت کـه افـراد متحمـل ایـن علـم ،و وارثـان علـم
الکتـاب ،همـۀ عبـاداهلل نیسـتند .خداونـد متعـال ،عبـاد خود را در این آیه به سـه دسـته
تقسیم کرده است :برخی به خود ستمکار بوده و برخی میانهرو و دستۀ سوم ،سابق به
خیرات هسـتند .شـبیه این سـه گروه ،در سـورۀ واقعه بیان شـده اسـت 3.بر این اسـاس،
افـرادی کـه سـتمکار یـا میانـهرو هسـتند ،نمیتواننـد مصداق افـراد برگزیده باشـند؛ تنها
24

سـابق بـه خیـرات کـه در سـورۀ واقعـه بـه سـابقون و مقربـون معرفـی شـدهاند ،مصـداق
افـراد برگزیدهانـد .بـا ایـن توضیـح ،ضمیر «منهـم» در آیه ،به «عبادنا» بازگشـته و «من» در
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«مـن عبادنـا» ،تبعیضیـه خواهـد بـود 4.از سـوی دیگـر ،بـه قرینۀ اسـتیال و اشـراف مقربون
بـر اعمـال ابـرار در آیـات سـورۀ مطففیـن و برتـری مقربـون بـر اصحـاب الیمیـن در سـورۀ
واقعـه ،میتـوان گفـت کـه مقربـان ،معصـوم هسـتند .مطابـق آیـۀ تطهیـر نیـز ،تنهـا اهـل
 .1سند ،محمد ،االمامة االلهیة.94/2 ،
َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُْ
ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ َْ
 .2کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی« :169/1 ،فقلـت لهـم :مـن ق ِيم القـر ِآن؟ فقالـوا :ابن مسـع ٍود قد
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ً َ ُ َّ
ُ َ َ
ـت :كل ُـه؟ قالـوا :ل ،فل ْـم أ ِجـد أ َحـدا ُيقال ِإن ُه َي ْع ِـرف ذ ِلك
كان يعلـم و عمـر يعلـم و حذيفـة يعلـم .قل
ُ َّ َّ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ً
كل ُـه ِإل َع ِل ّيـا؟ع؟ و ِإذا كان الش ْـيء بيـن القـو ِم فقـال هـذا ل أد ِر ي و قـال هـذا ل أد ِر ي و قـال هـذا ل
َ َ َ ََ َ
َ
ََْ ُ َ َ
ً
أ ْد ِر ي َو قـال َهـذا أنـا أ ْد ِر ي فأش َـهد أ ّن َع ِل ّيـا».
َ ُ نْ تُ ْ أَ �زْ ً ثَ ثَ �ةً ف َ أَ ْ ُ ْ َ ْ َ نَ �ة أَ ْ ُ ْ َ ْ َ نَ �ة َ أَ ْ ُ ْ ْ َ
حا� ال َم�ش ئ� َم ِ�ة ما
 َ.3واقعـه< :11 _ 7 :و ك��م � ج
حا� الم ي�م� ِ * و �ص ب
حا� الم ي�م� ِ ما �ص ب
وا�ا �لا� * �� ُص ب
أ ْ ُ ْ َ �شْ ئَ َ �ة َ ّ َ قُ نَ ّ َ قُ نَ أ ئ َ ْ ُ قَ َّ
َ
ُ
ن
ول�ك الم�ر ب�و�>.
حا� الم �م ِ * و الس ِبا��و� الس ِبا��و� * � ِ
�ص ب
 .4علمالهدی ،سید مرتضی ،امالی.362/3 ،

البیـت ،معصومـان بعـد از رسـول خـدا هسـتند .بـا ایـن وصـف و بـر اسـاس آیۀ یادشـده،
حضـرت زهـرا؟اهع؟ از مصادیـق سـابق بالخیـرات و برگزیـده و مصطفـای الهـی و دارای
علـم وحیانـی قرآن اسـت.

 _3اصطفاء الهی حضرت زهرا؟اهع؟ در روایات
در روایات نیز ریشـههای اصطفاء و برگزیدگی حضرت زهرا؟اهع؟ ،به وفور یافت میشـود؛
ولی جهت رعایت اختصار ،به مهمترین احادیث اشـاره میشـود.
احادیثـی کـه بـه مقـام اصطفـاء حضـرت زهـرا؟اهع؟ داللـت دارنـد را میتـوان بـه دو
بخـش تقسـیم کـرد؛ بخشـی از روایـات کـه مربـوط بـه همـۀ اهلبیـت؟مهع؟ اسـت و برتـری
و اصطفـاء همـۀ آنـان را نشـان میدهـد و بخشـی دیگـر ،روایاتـی کـه بـه اصطفـاء خـود
حضـرت زهـرا؟اهع؟ داللـت دارد.
 _1 _3احادیث دال بر اصطفاء همۀ اهلبیت؟مهع؟
 _1 _1 _3حدیث ثقلین

صـدور حدیـث ثقلیـن ،بیـن شـیعه و اهـل سـنت متفـق و متواتـر اسـت و در مباحـث
مختلـف کالمـی ،فقهـی و ...قابـل اسـتفاده اسـت .گرچـه در متـن حدیـث اختلاف

 .1برخـی از منابـع حدیـث ثقلیـن در منابـع شـیعه :هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیس،
647/2؛ قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر173/1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان294/1 ،
و 423/3؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،ص  412و 413؛ عیاشـی ،محمـد بـن
مسـعود ،تفسـیر5/1 ،؛ طبری آملی ،محمد بن جریر بن رسـتم ،المسترشـد في االمامة ،ص 559؛
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟57/1 ،؛ همـو ،کمـال الدیـن 64/1 ،و - 234
235؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االرشـاد .33/1 ،برخـی از منابـع حدیـث ثقلیـن در منابـع اهـل
تسنن :ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند 14/3 ،و  17و 26؛ دارمی ،عبداهلل ،مسند432/2 ،؛

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

اسـت ،ولـی در بخشـی از آن ،تواتـر لفظـی ثابـت اسـت کـه بـه آن اشـاره میشـود:
َ
َ َ َ
ََ َ
ُ
َ
َُ
َ َ
اهَّلل؟لص؟ أ ْص َح َاب ُـه ِب ِم ًنـى فقـالَ :يـا أ ّي َهـا
قـال أ ُبـو َج ْعف ٍـر؟ع؟ :دعـا َر ُسـول ِ
َ
ُ
َّ ُ ّ َ ٌ ُ ُ َّ
الث َق َل ْيـن أ َمـا إ ْن َت َم َّس ْـك ُت ْم به َمـا َل ْـن َت ِض ّلـوا؛ ِك َت َ
ـاب
ـارك ِفيكـم
ِِ
النـاس ِإ ِنـي ت ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
1
اهَّلل َو ِع ْت َر ِتـي أ ْهـل َب ْي ِتـي ف ِإن ُه َمـا ل ْـن َيف َت ِرقـا َح ّتـى َي ِـر َدا َعل َّـي ال َح ْـوض. ...
ِ
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روشن است که حضرت زهرا؟اهع؟ از جملۀ عترت و اهل البیت است .با لحاظ این نکته
میتوان گفت که این حدیث ،در سه فراز بر اصطفاء حضرت زهرا؟اهع؟ داللت دارد:
بخـش نخسـت« ،إنـی ٌ
تـارک» اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه رسـول گرامـی اسلام؟لص؟ کـه
اشـرف همـۀ پیامبـران؟مهع؟ و باالتریـن مصطفای خداوند اسـت ،در پایـان عمر خویش،
دو شـیء گرانبهـا باقـی میگـذارد .ایـن دو شـیء ،بـه یقیـن از امـور مـادی نیسـتند؛ زیـرا
سـنت پیامبـران؟مهع؟ بـر ابقـای زیورهـای دنیایـی نبـوده اسـت 1.پـس بایـد در راسـتای
امـور معنـوی و قـرب الـی اهلل باشـد و چـون باقیمانـدۀ رسـول خـدا؟لص؟ اسـت و رسـول
خـدا؟لص؟ ،اشـرف انبیـا اسـت ،بایـد باقیمانـدۀ رسـول خـدا؟لص؟ ،از ماتـرک همـۀ
انبیـا برتـر باشـد و ایـن برتـری ،چیـزی جـز برگزیدگـی نیسـت؛ زیـرا برخـی از باقیمانـدگان
انبیـا؟مهع؟ ،نبـی ،رسـول و برگزیـده بودهانـد؛ پـس الجـرم باید ماترک رسـول خـدا؟لص؟ نیز
از رتبـۀ انبیـا و رسـل ،کمتـر نباشـند .بنابرایـن بایـد بـه مقـام اصطفـاء رسـیده باشـند.
َ َ ُّ
ْ
َ
بخـش دوم«ِ ،إ ْن ت َم َّسـك ُت ْم ِب ِه َمـا ل ْـن ت ِضلـوا» اسـت؛ ایـن فـراز بیـان میدارد که با تمسـک
بـه ایـن دو ،هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد« .لـن» ،واژۀ نفـی ابـد اسـت و تـا همیشـه ،ایـن
گمراهـی را از متمسـکین بـه عتـرت نفـی میکنـد .عـدم گمراهـی متمسـکین بـه عترت،
26

حاکـی از عصمـت عتـرت اسـت و عصمـت ،الزمـۀ اصطفـاء اسـت؛ چراکـه ممکـن
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نیسـت کسـی معصـوم باشـد ،ولـی بـه مقـام اصطفـاء نرسـیده باشـد.
َ َّ
َ ْ َ
بخـش سـوم« ،ف ِإن ُه َمـا ل ْـن َيف َت ِرقـا» اسـت؛ عـدم افتـراق قـرآن از عتـرت ،مـادی نیسـت؛
بلکـه بـه معنـای عـدم افتـراق معنـوی اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،قـرآن ،زمانـی قرآن اسـت
نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،فضائـل الصحابـة ،ص  15و 22؛ همـو ،السـنن الکبـری 45/5 ،و
 51و 103؛ نیشـابوری ،حا کـم ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن 109/3 ،و 148؛ بیهقـی ،احمـد،
یشـیبه ،عبداهلل،
السـنن الکبـری 30/7 ،و 114/10؛ هیثمـی ،علـی ،مجمع الزوائد63/9 ،؛ ابناب 
المصنـف176/7 ،؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،صحیـح329/5 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،معجـم
االوسـط 374/3 ،و 33/4؛ همـو ،معجـم الصغیـر 131/1 ،و 135؛ همـو ،معجـم الكبير 66/3 ،و
 154/5و  166و  170و  182و  183و 186؛ ابویعلی ،احمد بن علی ،مسـند303/2 ،؛ ابنحبان،
محمـد ،صحیـح.30/1 ،
َ َ َ َّ
 .1صفـار ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،ص 10؛ کلینـی ،محمد بن یعقـوب ،همـان...« :32/1 ،ذاك أن
ً َ
ْ َْ َ َ َ
ُ
ً
ـاء ل ْـم ُي ِورثوا ِد ْر َهمـا َو ل ِد َينارا.»...
الن ِبي

کـه در کنـار عتـرت باشـد و عتـرت ،زمانـی عتـرت اسـت کـه در کنـار قـرآن باشـد .بـا ایـن
توضیـح ،عتـرت عـدل قـرآن و قـرآن عـدل عتـرت اسـت و ممکـن نیسـت کـه دو چیـز،
عـدل همدیگـر باشـند ،ولـی در اوصـاف بـا هـم متغایـر باشـند .از جملـۀ اوصـاف قـرآن،
هادی ،حکیم ،کریم ،عدم اتیان باطل ،تبیان کل شـیء و عزیز اسـت و باید عترت نیز
اینگونـه باشـد .جمعشـدن همـۀ ایـن اوصـاف در یک فـرد ،حاکی از برگزیدگی اوسـت.
 _2 _1 _3حدیث سفینه

از جملـه احادیثـی کـه شـیعه و اهـل سـنت بـر صـدور آن از رسـول خـدا؟لص؟ اتفاقنظـر
دارنـد ،حدیـث سـفینه اسـت .حدیـث سـفینه بـه قـرار ذیـل مـی باشـد:
َ َ َ
َ
َ
َُ
َ
ُ
ِإ ّن َم َثـل أ ْه ِـل َب ْي ِتـي ِفـي أ ّم ِتـي ك َم َث ِـل َس ِـف َين ِة نوح ِفـي ق ْو ِم ِه؛ َم ْن َر ِك َب َهـا ن َجا َو
ٍ
َ
َ َ َّ َ
1
َم ْـن تخلـف َع ْن َها غ ِرق.
َ
فراز َ«م ْن َر ِك َب َها ن َجا» ،داللت بر جایگاه هدایت ،زعامت و پیشوایی اهلبیت؟مهع؟
دارد؛ زیرا گویای این نکته است که هرکس ،رکوب به سفینه داشته باشد ،نجات یافته
است و نجات ،چیزی جز هدایت نیست و رکوب در اینجا ،جز تبعیت و پیروی از
اهلبیت؟مهع؟ ،معنای دیگری نخواهد داشت .بنابراین الزمۀ هدایتگری اهلبیت؟مهع؟،

 .1مناب ــع حدی ــث س ــفینه در کت ــب ش ــیعه :هالل ــی ،س ــلیم ب ــن قی ــس ،کت ــاب س ــلیم ب ــن قی ــس،
 560/2و  734و 831؛ صف ــار ،محم ــد ب ــن حس ــن ،بصائ ــر الدرج ــات ،ص 297؛ کوف ــی ،ف ــرات
ب ــن ابراهی ــم ،تفس ــیر ،ص 190؛ طب ــری آمل ــی ،محمـــد بـــن جریـــر بـــن رســـتم ،المسترش ــد ف ــي
االمامــة ،ص  260و 578؛ ابنعقــده ،احمــد بــن محمــد ،فضائــل امیرالمؤمنیــن ،ص 44؛ خــزاز،
علــی بــن محمــد ،کفایــة اال ثــر ،ص 34؛ نعمانــی ،محمــد بــن ابراهیــم ،الغیبــة ،ص 44؛ مغربــی،
نعمــان بــن محمــد ،دعائــم االســام28/1 ،؛ صــدوق ،محمــد بــن علــی ،امالــی ،ص 269؛ همــو،
عی ــون اخب ــار الرض ــا؟ع؟ .27/2 ،مناب ــع حدی ــث س ــفینه در کت ــب اه ــل س ــنت :نیش ــابوری،
یش ــیبه ،عب ــداهلل ،هم ــان503/7 ،؛ هیثم ــی ،عل ــی،
حا ک ــم ،هم ــان 343/2 ،و 151/3؛ ابناب 
مجم ــع الزوائ ــد168/9 ،؛ طبران ــی ،س ــلیمان ،معج ــم االوس ــط 10/4 ،و  355/5و 85/6؛ هم ــو،
معج ــم الصغی ــر 139/1،و 22/2؛ هم ــو ،معج ــم الکبی ــر 45/3 ،و  46و 27/12؛ ابنحیـــان،
عب ــداهلل ،االمث ــال.225/2 ،

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

عصمت آنان است .چنانکه پیشتر گفته شد ،عصمت ،قرین با اصطفاء است.
َ
َ َ َّ َ
عالوه بر این ،فراز َ«م ْن تخلف َع ْن َها غ ِرق» ،انحصار هدایتگری را بیان میدارد؛ زیرا
اگر کس دیگر و گروه دیگری باشد که توان هدایت جامعه را داشته باشد ،تخلف از
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اهلبیت؟مهع؟ ،نباید موجب هال کت شود .این جمله که رسول خدا؟لص؟ فرموده،
متخلف از اهلبیت هال ک میشود بدین معنا است که هیچ گروهی و هیچ فردی جز
اهلبیت ،توان هدایت جامعه را ندارد و این همان انحصار در هدایتگری است.
 _2 _3احادیث دال بر اصطفاء حضرت زهرا؟اهع؟
 _1 _2 _3حدیث محوریت رضا و غضب خدا

در کتـب شـیعه و اهـل تسـنن ،حدیثـی از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل شـده کـه فرمودهانـد:
«ان اهلل یغضـب لغضـب فاطمـة و یرضـی لرضاهـا» 1.ایـن حدیـث ،مفاهیـم مهمی در بر
دارد ،ولـی آنچـه بـه بحـث مـا مربـوط اسـت ،بدیـن قـرار میباشـد:
در ایـن حدیـث اگـر رضایـت و غضـب حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،در پـی رضایـت و غضـب
خداوند معرفی میشـد ،نتیجهای جز عصمت حضرت زهرا؟اهع؟ نداشـت؛ ولی مفهوم
ایـن حدیـث ،باالتـر از ایـن مطلب اسـت .ایـن حدیث ،رضایت و غضـب خداوند را در
پـی رضایـت و غضـب حضـرت زهـرا؟اهع؟ معرفـی میکنـد و ایـن سـیاق ،باالتـر از درجـۀ
عصمـت را نتیجـه میدهـد .باالتـر از درجـۀ عصمـت بـرای ایشـان ،بـا نفـی هرگونـه تـرک
اولـی از ایشـان متصـور اسـت؛ درحالیکـه تـرک اولـی ،منفـی از بسـیاری از انبیـا نیسـت.
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معنـای دیگـر مقـام مافوقعصمـت بـرای حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،ظرفبـودن ایشـان بـرای
تحقـق ارادۀ رضـا و غضـب خـدای سـبحان اسـت .ایـن سـخن نیـز در مـورد سـایر
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معصومـان جـز اهلبیـت؟مهع؟ ،ثابـت نیسـت .اگـر ایـن حدیـث ،عصمـت ایشـان را
اثبـات میکـرد ،بـه یقیـن اصطفائـش را نیـز بـه دنبـال داشـت؛ زیـرا عصمـت ،قریـن بـا
 .1منابـع شـیعه :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص 384؛ همـو ،عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟،
46/2؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص 427؛ فتـال نیشـابوری ،محمـد بن احمـد ،روضة
الواعظیـن 149/1 ،و 435/2؛ طبـری ،محمـد بـن علـی ،بشـارة المصطفـی .208/2 ،منابـع اهـل
سـنت :نیشـابوری ،حا کـم ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن154/3 ،؛ هیثمـی ،علـی ،همـان،
203/9؛ طبرانـی ،سـلیمان ،معجـم الکبیـر 108/1 ،و 401/22؛ زرنـدی ،محمـد ،نظـم درر
السـمطین ،ص 178 - 177؛ متقـی هنـدی ،علـی ،کنـز العمـال674/13 ،؛ ابنعسـاکر ،علـی،
تار یـخ مدینـة دمشـق156/3 ،؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة522/5 ،؛ ابنحجـر
عسـقالنی ،احمـد ،االصابـة66/8 ،؛ سـیوطی ،عبدالرحمـن ،الخصائـص الکبـری 202/2 ،و
265؛ ابنحجـر هیثمـی ،احمـد ،الصواعـق المحرقـة ،ص 175؛ قنـدوزی ،سـلیمان ،ینابیـع
المـودة 6/2 ،و 72؛ ابنمغازلـی ،علـی ،مناقـب ،ص .276

اصطفـاء اسـت .ایـن در حالـی اسـت که حدیث مذکور ،رتبهای برتـر و باالتر از عصمت
را اثبـات میکنـد .درنتیجـه ،یکـی از برداشـتهای مهـم از ایـن حدیث ،مقـام اصطفاء
حضـرت زهـرا؟اهع؟ اسـت.
 _2 _2 _3حدیث بضعیت حضرت زهرا؟اهع؟ از رسول خدا؟لص؟

در روایات شیعه و اهل تسنن آمده که رسول خدا فرمودهاند« :فاطمة بضعة مني- .»...

2 1

 .1منابـع شـیعه :هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس869/2 ،؛ خـزاز ،علـی بـن محمد،
کفایـة اال ثـر ،ص  37و  64و 65؛ مغر بـی ،نعمـان بـن محمـد ،دعائـم االسلام 214/2 ،و 215؛
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص  104و  114و 487؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،امالـی ،ص
260؛ حلبـی ،تقـی ،تقر یـب المعـارف ،ص 337؛ طبـری آملـی ،محمد بن جریر بن رسـتم ،دالئل
االمامـة ،ص 135؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،ص 24؛ فتـال نیشـابوری ،محمـد بـن
احمـد ،همـان50/1 ،؛ طبـری ،محمـد بـن علـی ،همـان 70/2 ،و  178و  .198منابـع اهـل سـنت:
بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح 210/4 ،و  212و 219؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج،
صحیـح141/7 ،؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،صحیـح360/5 ،؛ ابنحنبل ،احمـد بن محمد،
مسـند 5/4 ،و 326؛ نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،فضائـل الصحابـة ،ص 78؛ همـو ،السـنن
الکبـری97/5 ،؛ نیشـابوری ،حا کـم ،همـان 158/3 ،و 159؛ بیهقـی ،احمـد ،السـنن الکبـری،
201/10؛ هیثمـی ،علـی ،مجمـع الزوائـد 255/4 ،و .203/9

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

 .2برخــی بــر ایــن باورنــد کــه شــأن صــدور ایــن حدیــث ،ازدواج امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا دختــر ابوجهــل
بــوده و ســبب نــزول آن ،غضــب و خشــم حضــرت زهــرا؟اهع؟ بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ بــوده اســت
(بخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،همــان 22/5 ،و  158/6و  .)141/7بــا ایــن وصــف نقصــی
نکــه
بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ وارد خواهــد بــود .در پاســخ گفتنــی اســت کــه ایــن نقــل ،اضافــه بــر ای 
برخــی از دانشــمندان اهــل ســنت آن را نپذیرفتهانــد (ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد ،شــرح نهــج
لهــا دارد؛ از یــک ســو روایــت بــر ازدواج الهــی حضــرت
البالغــة ،)65/4 ،تعارضاتــی بــا ســایر نق 
زهــرا و امیرمؤمنــان؟امهع؟ وجــود دارد (ابنصبــاغ ،علــی ،الفصــول المهمــة149/1 ،؛ زرنــدی،
محمــد ،همــان ،ص 168؛ ابنعســاکر ،علــی ،همــان445/52 ،؛ قنــدوزی ،ســلیمان ،همــان،
)62/2؛ چگونــه خــدای واال فــردی را بــرای حضــرت زهــرا؟اهع؟ برگزیــده کــه مایــۀ خشــم و غضــب او
خواهــد شــد؟! از ســوی دیگــر خــود رســول خــدا بــا دختــر ابوســفیان ازدواج کــرد؛ پــس صــرف ازدواج
امیرمؤمنــان بــا فــرد دیگــری در کنــار حضــرت زهــرا؟اهع؟ نبایــد مایــۀ چنیــن خشــمی از حضــرت
زهــرا؟اهع؟ و رســول خــدا؟لص؟ شــود .از دیگــر ســو حضــرت زهــرا؟اهع؟ مصــداق آیــۀ تطهیــر بــوده و
نبایــد بــر اســاس غیــرت زنانگــی کــه امــری ناپســند دانســته شــده (زمخشــری ،محمــود ،ربیــع االبرار،
345/1؛ ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد ،همــان312/18 ،؛ باعونــی ،محمــد ،جواهــر المطالــب،
یتــوان منشــأ صــدور حدیــث یادشــده را ایــن داســتان
 )160/2خشــمگین شــود .بــر ایــن اســاس نم 
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بر اساس این حدیث ،حضرت زهرا؟اهع؟ پارهای از وجود رسول خدا؟لص؟ است؛ زیرا
رسول خدا؟لص؟ ،فاطمه زهرا؟اهع؟ را جزئی از خودش به شمار آورده است ،نه جزئی
از بدنش که رشد و نمو آن ،به رشد و نمو جسمی رسول خدا باشد 1.بنابراین سزاوار
نیست که پارۀ تن معنا شود 2.حال که فاطمه ،پارهای از وجود رسول خدا؟لص؟ است،
تمام اوصاف رسول خدا؟لص؟ جز اوصاف مربوط به نبوت و رسالت ،شامل حضرت
زهرا؟اهع؟ نیز میشود؛ زیرا طبق این حدیث ،رسول خدا؟لص؟ کل است و اوصاف کل،
شامل جزء نیز میشود و در غیر این صورت ،تناقض پیش میآید؛ چراکه الزمۀ تخالف
جزء از کل ،این است که در عین جزء از کل بودن ،با اوصاف او تخالف داشته باشد.
ازجملۀ اوصاف رسول خدا؟لص؟ ،اصطفاء است؛ آن هم اصطفاء ویژه و خاص که اثبات
آن ،نگارشی ویژه میطلبد .همچنین ،افضلیتی که برای رسول خدا ثابت است ،برای
حضرت زهرا؟ع؟ نیز ثابتشدنی است 3.پس این اصطفاء ،شامل حضرت زهرا؟اهع؟ نیز
میگردد و ایشان به حکم کل و جزء ،فرد برگزیده و مصطفای الهی خواهد بود.

نتیجهگیری
بـر اسـاس مفـاد و مفاهیـم آیـات و روایـات مشـترک بیـن شـیعه و اهـل سـنت ،حضـرت
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زهـرا؟اهع؟ دارای مقـام اصطفـاء اسـت و ایـن اصطفـاء ،امـوری از جملـه علـم ،عصمـت،
هدایـت ،اقربیـت الـی اهلل ،حجیـت و افضلیت بر مردم را در پی دارد .بنابراین ،پذیرش

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

اصطفـاء حضـرت زهـرا؟اهع؟ و لـوازم آن ،بـر اهـل تسـنن کـه مفاهیـم آیـات را پذیرفتـه و
روایـات یادشـده را نقـل کردهانـد ،ضـروری ،و انـکار ایـن مقـام ،علیـه آنان تمام میشـود.
ازجملـه لـوازم اصطفـاء الهـی حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،اطاعـت و عـدم سـرپیچی از ایشـان،
هماننـد اطاعـت و عـدم سـرپیچی از انبیـا؟مهع؟ اسـت؛ علاوه بـر اینکـه لـزوم محبـت و
اقـرار بـه حجیـت و هدایتگـری ایشـان نیـز ضـروری خواهـد بـود.
ســاختگی دانســت؛ عــاوه بــر اینکــه راویــان روایــت یادشــده ،نــزد رجالشناســان اهــل ســنت
تضعیــف شــدهاند (میالنــی ،علــی ،االمامــة ،ص .)67
 .1آمدی ،سیفالدین ،ابکار االفکار.248/5 ،
 .2سرخسی ،محمد ،المبسوط.207/4 ،
 .3میالنی ،علی ،همان ،ص .67
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چاپ دوم :مؤسسـۀ انتشـارات اسلامی ،قم 1404 ،ق.

ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق ،تحقیـق علـی شـیری ،دار الفکـر ،بیـروت،
 1415ق.
ابنمنظور ،محمد بن ّ
مكرم ،لسان العرب ،چاپ سوم :دار صادر ،بيروت 1414 ،ق.
ابـوداود سجسـتانی ،سـليمان بـن اشـعث ،السـنن ،تحقيـق سـعيد محمـد لحـام ،چـاپ يكـم:
دار الفكـر ،بيـروت 1410 ،ق.
آلوسـی ،سـيدمحمود ،روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم ،تحقيق علي عبدالباري عطية،
چاپ يکم :دار الكتب العلمية ،بيروت 1415 ،ق.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،دار الفکر ،استانبول 1401 ،ق.
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بیهقی ،احمد بن حسين ،السنن الكبری ،دار الفكر ،بيروت.

 ،-------الجامـع الصحيـح ،بـه کوشـش محمود فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب االسلامية،بيروت.
جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنيم ،چاپ يكم :مركز نشر اسراء ،قم 1387 ،ش.
حاکـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،المسـتدرك علـی الصحیحیـن ،تحقيـق يوسـف عبـد
الرحمـن مرعشـلي ،دار المعرفـة ،بيـروت.
حسـکانی ،ابوالقاسـم عبيـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيـل ،تحقيـق
محمدباقـر محمـودی ،چـاپ يكـم :سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت ارشـاد اسلامی ،تهـران،
 1411ق.
خـزاز رازی ،علـی بـن محمـد ،کفایـة اال ثـر فـي النـص علـی االئمـة االثنـي عشـر؟مهع؟ ،تحقیـق

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،الجامـع الصحیـح ،تحقیـق عبـد الوهـاب عبـد اللطیـف ،چـاپ
دوم :دار الفکـر ،بیـروت 1403 ،ق.

عبداللطیـف حسـینی کوهکمـری ،بیـدار ،قـم 1401 ،ق.
راغـب اصفهانـی ،حسـين بـن محمـد ،مفردات الفـاظ القرآن ،تحقيـق صفوان عدنـان داودي،
چـاپ يكـم :دار الشـامية ،دار العلـم ،بيروت _ دمشـق 1412 ،ق.
زرنـدی ،محمـد بـن یوسـف ،نظـم درر السـمطین ،چاپ یکم :مکتبـة امام امیـر المؤمنین؟ع؟،
 1377ش.
سـند بحرانی ،محمد ،مقامات فاطمة الزهرا؟اهع؟ في الکتاب و السـنة ،تقریر سـید محمدعلی
الحلو و سـید محمد صالح موسـوی تبریزی ،چاپ یکم :االمیرة ،بیروت 1433 ،ق.
 ،-------مالحـم المحکمـات ،تقریـر سـید محمدعلـی الحلـو و سـید محمـد صالـحموسـوی تبریـزی ،چـاپ یکـم :االمیـرة ،بیـروت 1433 ،ق.
سـیوطی ،عبدالرحمـن بـن ابـی بکـر ،الـدر المنثـور فـي التفسـير بالمأثـور ،کتابخانـۀ آيـتاهلل
العظمـی مرعشـی نجفـی ،قـم 1404 ،ق.
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،األمالـي ،ترجمـۀ آيـتاهلل كمـرهای ،چـاپ چهـارم :کتابخانـۀ
اسلاميه ،تهـران 1362 ،ش.
 ،-------علل الشرائع ،مکتبة الداوري ،قم. ،-------عيـون أخبـار الرضـا؟ع؟ ،تصحيـح سـيد مهـدی حسـينی الجـوردی ،انتشـاراتجهـان ،تهـران 1378 ،ق.
 ،--------كمال الدين و تمام النعمة ،چاپ دوم :دار الکتب االسالمية ،قم 1395 ،ق.
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صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،تصحيـح ميـرزا محسـن كوچهباغـی تبريـزی،
چـاپ دوم :کتابخانـۀ آيـتاهلل العظمـی مرعشـی نجفـی ،قـم 1404 ،ق.

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

طباطبایـی ،سـيد محمدحسـين ،الميـزان فـي تفسـير القـرآن ،چـاپ پنجـم :دفتـر انتشـارات
اسلامی ،قـم 1417 ،ق.
طبرانی ،سليمان بن احمد ،المعجم الصغير ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 ،-------المعجـم الكبيـر ،تحقيـق حمـدي عبدالمجيـد سـلفي ،چـاپ دوم :دار إحيـاءالتـراث العربـي 1404 ،ق.
طبرسـی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج ،نشـر مرتضی ،مشـهد 1403 ،ق (افسـت از چاپ مؤسسۀ
الجواد ،بيروت 1401 ،ق).
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البيـان لعلـوم القـرآن ،تحقيـق محمدجـواد بالغـی ،چـاپ
سـوم :ناصـر خسـرو ،تهـران 1372 ،ش.
طبـری آملـی ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،المسترشـد فـي امامـة علـي بـن ابـي طالـب؟ع؟،
تحقیـق احمـد محمـودی ،چـاپ یکـم :کوشـانپور ،قـم 1415 ،ق.
 ،-------دالئل اإلمامة ،دار الذخائر ،قم.طبـری ،محمـد بـن علـی ،بشـارة المصطفی؟لص؟ لشـیعة المرتضی؟ع؟ ،چـاپ دوم :المکتبة

الحیدریة ،نجـف 1383 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،چاپ يکم :دار الثقافة ،قم 1414 ،ق.
عياشـی ،محمد بن مسـعود ،تفسـير ّ
العياشـي ،تحقيق سـيد هاشـم رسـولی محالتی ،چاپخانۀ

علميـه ،تهـران 1380 ،ق.
ّفتـال نيشـابوری ،محمـد بـن حسـن ،روضـة الواعظيـن ،تحقيـق محمدمهـدی سيدحسـن
خرسـان ،انتشـارات رضـی ،قـم.
فـرات کوفـی ،فـرات بـن ابراهيـم ،تفسـير فـرات كوفـي ،تحقيـق محمدكاظـم محمـودی ،چـاپ
يكـم :سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت ارشـاد اسلامی ،تهـران 1410 ،ق.
فراهیدی ،خليل بن احمد ،العين ،چاپ دوم :هجرت ،قم.
فيـض كاشـانی ،محمدمحسـن بـن مرتضـی ،الصافـي ،تحقيـق حسـين اعلمـی ،چـاپ دوم:
صـدر ،تهـران 1415 ،ق.
قمـی ،علـی بـن ابراهيـم ،تفسـير قمـي ،تحقيق سـيد طيب موسـوی جزائـری ،چاپ چهـارم :دار
الكتاب ،قـم 1367 ،ش.
ّ
قنـدوزی ،سـليمان بـن ابراهيـم ،ينابيـع المودة لذوي القربي ،تحقيق سـيد علي جمال اشـرف
حسـيني ،چاپ يکم :اسـوه ،تهران 1416 ،ق.

کلینی ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،چاپ چهارم :دار الکتب االسالمية ،تهران 1365 ،ش.
متقـی هنـدی ،علیمتقـی بـن حسـامالدين ،كنـز العمـال في سـنن األقـوال و األفعـال ،تحقيق و
تصحيح صفوة سـقا  -بكري حياني ،مؤسسـة الرسـالة ،بيروت 1409 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر بـن محمدتقـی ،بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمة االطهـار ،چاپ
دوم :مؤسسـة الوفـاء ،بيـروت 1404 ،ق.

 ،-------األمالـي ،تحقیـق حسـین ولـی و علیاکبـر غفـاری ،چـاپ یکـم :کنکـرۀ شـیخمفیـد ،قـم 1413 ،ق.
 ،-------اإلرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،تحقيـق مؤسسـة آل البيـت؟مهع؟،چـاپ يکـم :کنگـرۀ شـیخ مفیـد ،قـم 1413 ،ق.
نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،السـنن الکبـری ،تحقیـق عبـد الغفـار سـلیمان بنـداري ،چـاپ
یکـم :دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1414 ،ق.
نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الجامع الصحيح ،دار الفكر ،بيروت.
َ
هاللـی كوفـی ،سـلیم بـن قیـس ،كتـاب ُسـليم بـن قيـس ،تحقيـق محمدباقـر انصـاری زنجانی،
چـاپ يكـم :الهـادي ،قـم 1415 ،ق.
هیثمی ،نورالدین ابوبکر ،مجمع الزوائد ،دار الکتب ،بیروت 1408 ،ق.

ور و تايآ رب هيکت اب ؟اهع؟ارهز ترضح ءافطصا ماقم نييبت

مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلختصاص ،تصحيح علیاكبر غفاری ،چاپ يكم :کنگرۀ شـیخ
مفیـد ،قم 1413 ،ق.
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تبیین مقام اصطفاء ّ
السيدة الزهراء ؟اهع؟
من خالل اآليات والروايات

السيد علي أحمدي فروشاني

1

الخالصة:
لقد نال أهل بيت النبي؟مهع؟ مقام "االصطفاء" من قبل اهلل تعالى ،بناء على ما ورد في
اآليات وروايات أهل البيت؟مهع؟ والروايات المشتركة بين الشيعة والسنة ،وقد كان هذا
التعريف من قبل اهلل تعالى تارة في القرآن ،نحو آية المباهلة ،وآية التطهير ،وآية اصطفاء
السيدة مريم ،وآية وراثة الكتاب ،والسور القرآنية من قبيل :سورة الكوثر ،وسورة اإلنسان.
ً
وتارة أخرى على لسان رسول اهلل؟لص؟ في مضمون أحاديث نحو :حديث الثقلين ،وحديث
السفينة ،وحديث رضا الزهراء؟اهع؟ وغضبها ،وحديث "بضعة مني".
ّإن هذه اآليات والروايات جميعها ّ
تنص وتدلل على كون أهل البيت؟مهع؟ ومنهم ّ
السيدة
الزهراء؟اهع؟ مصطفين من قبل اهلل تعالى ،وقد بلغوا رتبة االصطفاء.
أهم ّية ّ
ولهذا الموضوع ّ
خاصة في بيان منزلة ّ
السيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟ في عالم الوجود،
واصطفائها من قبل اهلل تعالى في قبال نساء النبي؟ص؟ وسائر نساء عصرها.
ّ
األساسيةّ :
السيدة الزهراء؟اهع؟  ،االصطفاء ،العلم ،العصمة ،الحجية ،األفضلية.
المفردات

 .1طالـب مرحلـة الدكتـوراه فـي الحـوزة العلميـة بقـم المقدسـة ،مديـر اللجنـة العلميـة فـي المركـز
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Explaining the status of Istifa for Fatima
based on Quranic verses and narratives
1



Seyyid Ali Ahmadi Forooshani2

Abstract
Based on revelations in quranic verses and narrations from Imams and
Ahl-Ul Beit3 and shared hadiths between Shias and Sunnis, Almighty
Allah has bequeathed the status of Istifa to prophet’s offspring and
members of his prophet. Numerous verses in the holy book of Quran
have been revealed to the prophet of Islam testifying this appointment.
Some examples are Mobahele verse, Tathir verse, Istifa of Holy Mary
verse, the inheritor of the book verse, and two Surats al-Kowsar and
Al-Insan. Oftentimes, the holy prophet of Islam attempted to clarify
this appointment in his quotes such as Thaghalein hadith, Safine hadith,
the wrath and pleasure of Fatima Hadith and Bezaton Menni hadith.
A thorough look at the verses and hadiths clearly unveils the fact that
members of the prophet’s house including fatima (his one and only
child) are all granted the status of being chosen by Almighty Allah.
This issue assumes particular significance when one considers the lofty
status of Fatima in the universe and her appintment by Almighty Allah
and when one compares this status with her contemporaries and wives
of the prophet.
Key words: Fatima, Istifa, science, Infallibility, proof, superiority.
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